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W numerze:
„Klimakterium 2, 

czyli menopauzy szał”

„Klimakterium 2 czyli Menopau-
zy Szał” powstało na wyraź-
ną prośbę publiczności, która 
chciała poznać dalsze losy bo-
haterek – już nie młodych, ale 
jakże młodych.

więcej str. 6

Noworoczna 
Gala Operetki

Świat operetki, arystokra-
tycznych salonów i miłosnych 
intryg prezentowany był na 
polickiej scenie przez doskona-
łych artystów i muzyków. I trze-
ba przyznać, że publiczność 
dała się ponieść czarowi…

więcej str. 10

Nowe autobusy
w SPPK Police

Rankiem 20 grudnia 2013 do zajezdni Szczecińsko-Polickiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Policach dotarły dwa 
fabrycznie nowe autobusy. Jeden przegubowy, 18- metrowy, 
drugi solowy o długości 12 metrów. Autobusy dostarczyła 
firma MAN w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zakup 
dwóch fabrycznie nowych autobusów.
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Autobusy uzupełniły tabor Spół-
ki na który składa sie 56 autobusów 
obsługujących linie komunikacji miej-
skiej w Policach i linie pomiędzy Poli-
cami i Szczecinem.

- W wyniku rozstrzygnięcia przetar-
gu Spółka zapłaciła za te dwa nowe 
autobusy kwotę 2.354.220 zł brutto. 
Tym razem w przetargu wpłynęła tyl-
ko oferta firmy MAN. Spółka obec-
nie eksploatuje 43 autobusy MAN 
i trzynaście Solarisów. - mówi prezes 
SPPK Kazimierz Trzciński.

Nowe autobusy wypełniają współcze-
sne standardy wyposażenia i obsługi 
pasażerów. Posiadają m.in. cało po-
jazdową klimatyzację, ekologiczne 
silniki spełniające normę emisji spalin 
EEV(Euro 5), są całkowicie niskopo-
dłogowe i przystosowane do przewozu 
osób niepełnosprawnych, mają najno-
wocześniejsze rozwiązania w zakresie 
informacji pasażerskiej(nowoczesne 
elektroniczne wyświetlacze) i systemy 
bezpieczeństwa pasażerów.

- SPPK jest partnerem Zarządu Dróg 
i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
w zakresie realizacji projektu wdraża-
nia Centralnego Systemu Zarządza-
nia Komunikacją Miejską. W ramach 
tego projektu już w najbliższych tygo-
dniach autobus zostanie wyposażo-
ny w biletomat, system monitoringu, 
nowe kasowniki dla biletu elektro-
nicznego i bramki liczące pasażerów 
zamontowane w drzwiach. - dodaje 
Grzegorz Ufniarz, kierownik Działu 
Przewozów w SPPK.

Autobus przegubowy zadebiutował 
1 stycznia 2014 roku na linii 107 (na 
zdjęciu), autobus krótki wyjechał na 
linię dzień później.

foto Bartosz Nowysz
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„Święta (nie) 
są dla wszystkich” 

W przedświąteczny czas 21 grudnia w polickim MOK-u wystąpili młodzi artyści, którzy  zapragnęli 
przełamać tradycyjny sposób mówienia- a raczej śpiewania o Bożym Narodzeniu.

Aleksandra Słowińskia

Koncert 

Album Kowalika
W minionym roku na polickim rynku wydawniczym ukazał się interesujący album „Trzebież na 
starej fotografii” autorstwa Andrzeja Kowalika. Autor jest z zawody rybakiem, z zamiłowania 
miłośnikiem starej fotografii ukazującej świat przeszłości, przełomu XIX - XX w.

Bibliografia policka

Stare zdjęcia, widokówki, kupuje 
 i kolekcjonuje od dawna. Posiada im-
ponujący zbiór, który jest doskonałym 
sposobem poznania Ziemi Polickiej 
jakiej z natury rzeczy nie znamy. Naj-
więcej fotografii z jego zbioru pokazu-
je dawną Dużą i Małą Trzebież, gdy 
była osadą nie tylko rybacką, ale też 
wypoczynkową, znanym kurortem 
nad Zalewem Szczecińskim, dale-
ko poza granicami Powiatu Randow, 
Ueckermünde, Szczecinem.

Stu dwunasto stronicowa pozy-
cja prezentuje Trzebież z lotu ptaka, 
liczne lokale gastronomiczne, plaże, 
kąpielisko, Wyspę Chełminek, port, 
statki wycieczkowe, łodzie rybackie, 
kościół, stare domy i ulice. Przeglą-
dając powoli kolejne strony albumu 
czytelnik może przenieść się w nostal-
giczny czas, poznać ludzi żyjących 
zupełnie inaczej niż my dziś. Można 
ujrzeć miejsca, które dziś jakże ina-
czej wyglądają. Niezwykła to podróż, 
tym większe więc uznanie dla Andrze-
ja Kowalika, który mozolnie nabywał 
kolejne fotografie, tworząc swoistą 
dokumentację ikonograficzną.

Polecam gorąco album wydany 
sumptem Gminy Police. Można go 
nabyć w recepcji Miejskiego Ośrodka 
Kultury za jedyne 35 złotych. Interes 
znakomity, dający szansę przeżycia 
przygody z przeszłością. Na recep-
cji do wzięcia jeszcze inne pozycje 
książkowe „biblioteczki gminnej”. Ale 
o tym następnym razem. Póki co za-
mieszczam kilka fotografii z albumu. 
I tak kolejno: plaża, ul. Portowa z wi-
dokiem na kościół, jedna z restauracji 
przy dawnej Dorfstrasse, dzisiejszej 
ul. Osadników, trzebieskie dzieci.

Jan Matura

Koncert był prezentacją własnych 
aranżacji kolęd połączonych z prezen-
tacją poezji i wizualizacji. Artyści wzięli 
sobie za cel skłonienia widza- odbior-
cy do refleksji. Gonitwa po sklepach, 
pogoń za komercją i w końcu samot-
ność była dla wykonawców punktem 
wyjścia do rozważań. Dalekie od idei 
Świąt Bożego Narodzenia konflikty 
międzynarodowe czy międzyludzkie 
ukazane były za pomocą wizualizacji 
oraz prezentowanych przez wokali-
stów emocji.

Na szczególne uznanie zasługuje 
przede wszystkim wspaniały warsztat 
wokalny prezentujących się młodych 
wokalistów. Licznie zgromadzona pu-
bliczność mogła usłyszeć artystów: 
Michała Grobelnego, Sandrę Jaku-
bowiak, Kasię Trzepiałowską. W war-
stwie instrumentalnej zaprezentowali 
się pięknie brzmiący Baltic Neopolis 

Quartet oraz Krzysztof Kowalczyk, 
a także Tomasz Lewandowski- piano, 
Paweł Rozmarynowski – bas, Tomasz 
Nawrocki – perkusja, Seweryn Pat-
szyński - gitara.

Wraz z profesjonalnymi artystami, 
w równie ujmujący sposób zaistnieli 

także wokaliści Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Policach. Występ tak wielu 
znakomitych, energicznych wokali-
stów sprawił, iż koncert, z całym prze-
konaniem, odznaczał się wysokim 
poziomem artystycznym.

Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi,

dochodami z MOPS, 
zasiłkami i alimentami 

600 302 162
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„Klimakterium 2, 
czyli menopauzy szał”

„Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał” powstało na wyraźną prośbę publiczności, która 
chciała poznać dalsze losy bohaterek – już nie młodych, ale jakże młodych.

Aleksandra Słowińskia

www.klimakterium2.art.pl

Ponad 1800 przedstawień „Kli-
makterium...i już” w ciągu 6 lat od 
premiery wyraźnie pokazuje, że ko-
bieta wraz z jej problemami, to temat 
niewyczerpany. Nasze bohaterki ,,wy-
klęte wstały z poniżenia’’ i realizują to, 
o co tak walczyły w pierwszej części: 
udowadniają, że klimakterium to nie 
koniec świata, a dopiero początek 
nowego życia.

Zupełnie nowe piosenki we wspa-
niałych aranżacjach i z zabawnymi 
tekstami, których nie można przestać 
nucić, złożone choreograficzne układy 
i ta niepowtarzalna energia, którą wy-
stępujące na scenie aktorki dzielą się 
z publicznością. Częścią z nich spo-
tkaliśmy się w „Klimakterium...i już!”, 
ale do tego zacnego grona dołączyły 
też nowe artystki, jedna lepsza od dru-
giej i wszystkie zupełnie znakomite.

Podczas spektaklu panie bawią 
się wyśmienicie – także te na widowni. 
I panowie ze zdumieniem stwierdzają, 
że coraz śmielej klaszczą i śpiewają 
ze wszystkimi. To prawdziwa terapia 
śmiechem - kojąca i skuteczna - pod 
jej wpływem nabieramy dystansu do 
siebie, innych, naszych zranień i lę-
ków.  Bo „Menopauzy szał” ogarnia 
wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy 
się tego zupełnie nie spodziewają.
 
W spektaklu występują zamiennie na-
stępujące aktorki:
Pamela: Elżbieta Jodłowska/ Małgo-
rzata Duda/ Maria Winiarska
Malina: Anna Korcz/ Ewa Cichocka/ 
Joanna Jeżewska/ Elżbieta Jarosik/ 
Katarzyna Kozak
Zosia: Elżbieta Okupska/ Grażyna 
Zielińska/ Elżbieta Panas/ Ludmiła 
Warzecha/ Marzena Kipiel-Sztuka
Angela: Małgorzata Gadecka/ Raneta 
Zarębska/ Anna Wojton/ Ewa Złotowska

Reżyseria: Krzysztof Jaślar i Elżbieta Jo-
dłowska, Choreografia: Jakub Lewan-
dowski, Kierownictwo muzyczne: Janusz 
Bogacki, Scenografia kostiumy: Andrzej 

Lewczuk, Przygotowanie muzyczne: Al-
dona Krasucka, Produkcja: Tomasz Hel-
ler, Agencja Artystyczna „Klimaty”

Zapraszamy!

5 marca 2014r. godz. 20.30
MOK Police, ul. Siedlecka 1a
Bilety: 80 zł

Aleksandra Słowińska 
MOK Police

Policyjny udział 
w WOŚP 

Policka Policja aktywnie uczestniczyła w XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Głównym zadaniem policjantów było dbanie o bezpieczeństwo wolontariuszy oraz wszystkich 
mieszkańców powiatu. Były to głównie patrole prewencji i ruchu drogowego. Policcy policjanci 
grali z WOŚP wystawiając policyjny sprzęt oraz uczestnicząc czynnie w organizowanych 
imprezach.

W dniu 12 stycznia 2014 r. o godz. 
12.00 w ramach 22 Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy odbył się 
turniej piłki siatkowej.

W sportowych zmaganiach obok 
reprezentacji Komendy Powiatowej 
Policji w Policach udział wzięły dru-
żyny: Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, Powiatu Polickiego, Gminy 
Nowe Warpno, Grupy Azoty, Firmy 
GM PLAST i ALUHAK, oraz szczeciń-
skich medii z udziałem siatkarek Che-
mika Police. Policcy policjanci zagrali 
mecz ze strażakami, gdzie po zaciętej 
rywalizacji zwyciężyli policjanci z wy-
nikiem 2 : 0.

Ponadto na kompleksie sporto-
wym Zespołu Szkół Im. Ignacego 
Łukaszewicza odbyła się towarzyszą-
ca impreza plenerowa pod hasłem 
„BĄDŹ BEZPIECZNY”.

Miała charakter sportowo - rekre-
acyjny, podczas której promowane 
było bezpieczeństwo oraz aktywny 
sposób spędzania wolnego czasu. 
Aktor Teatru Lalek Pleciuga prowadził 
program edukacyjny dla najmłod-
szych pn. „CZERWONE STÓJ - ZIE-
LONE IDŹ”, do którego włączeni zo-
stali policcy policjanci.
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Noworoczna 
Gala Operetki

Świat operetki, arystokratycznych salonów i miłosnych intryg prezentowany był na polickiej 
scenie przez doskonałych artystów i muzyków. I trzeba przyznać, że publiczność dała się 
ponieść czarowi…

Aleksandra Słowińskia

foto: Tomasz Łój

Artyści, występujący pod nazwą 
Artes Ansamble, na czele z dobrze 
znanym polickiej publiczności An-
drzejem Janaszkiem, nie po raz pierw-
szy występowali w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Gale Operetkowe cieszą się 
dużym uznaniem publiczności, która 
rokrocznie wypełnia policką salę po 
brzegi. Tegoroczna Gala odbyła się 5 
stycznia 2014r. tak i tym razem oka-
zało się, iż koneserzy hiszpańskich 
arii, węgierskich czardaszy czy wie-
deńskich utworów Straussa potrafią 
docenić wielkie dzieła, a także ich od-
twórców.

W operetkowym widowisku zapre-
zentował się romantyczny duet soli-
stów:  czarująca sopranistka Beata 
Gramza oraz uwodzicielski baryton 
Tomasz Łuczak. W warstwie instru-

mentalnej mogliśmy usłyszeć Marię 
Radoszewską grającą na skrzyp-
cach, Małgorzatę Janaszek  ze swoją 
wiolonczelą oraz pianistę Andrzeja 
Janaszka. Artyści dzięki swojemu 
niekwestionowanemu talentowi oraz 
imponującemu dorobkowi artystycz-
nemu potrafili przywołać atmosferę 
dawnych salonów, obyczajów. A to za 
sprawą m.in. zachwycającego, pełne-
go ekspresji śpiewu wokalistów do-
pełnionego sugestywną grą aktorską 
oraz kostiumami. Atmosferze przy-
służyła się także projekcja zdjęć bę-
dąca scenografią koncertu. Nie bez 
znaczenia pozostaje również stylowa 
gra muzyków, która w wirtuozowski 
sposób wprowadziła publiczność do 
odrębnych części recitalu. Były to 
kolejno: część wiedeńska - ze słyn-
nymi tematami operetek oraz najpięk-
niejszymi walcami i polkami, część 
węgierska - z żywiołowymi, ostrymi 
czardaszami oraz hiszpańska - utrzy-
mana w gorących rytmach słonecznej 
Hiszpanii.

Usłyszeliśmy m.in.: walc „Nad pięk-
nym modrym Dunajem” Johanna 
Straussa, najpiękniejsze arie i duety 
z operetek mistrza gatunku Franza 
Lehara: „Usta milczą, dusza śpiewa” 
z operetki „Wesoła wdówka”, „W 
rytm walczyka” oraz „Czardasz Silvy” 
z operetki „Księżniczka czardasza”’, 
Arię Toreadora z opery „Carmen” 
Georgesa Bizeta, słynną hiszpań-
ską pieśń Agustina Lary „Granada”, 
a także najpopularniejszą pieśń ne-
apolitańską E. di Capuy „O sole 
mio” w unikatowym wykonaniu 
w duecie sopranu z barytonem. A tak-
ze wiele innych arii i pieśni, ukocha-
nych przez publiczność i wzruszają-
cych niezmiennie od dziesiątek lat.

Nie zabrakło także niespodzianek. 
Słynnym utworem pt. „Marsz Ra-
detzkyego” Straussa dyrygował sam 
Burmistrz Polic Władysław Diakun. 
A wraz Panią dyrektor MOK Pan 
Burmistrz złożył publiczności Nowo-
roczne życzenia oraz wspólnie za-
prosili na toast w MOK- owskim fuae. 

„Noworoczna Gala Operetkowa - Prze-
tańczyć całą noc” zakończyła się w mi-
łej atmosferze utworami na bis, wśród 
których znalazła się m.in. kolęda. 
Nowy Rok zaczął się w Policach wyjąt-

kowo karnawałowo „w towarzystwie” 
wyszukanej, muzycznej zabawy. 

Aleksandra Słowińska 
MOK Police

12 stycznia	 XXII	Finał	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy.
	 	 Miejski Ośrodek Kultury w Policach, godz. 12.00

14 stycznia	 „Podróżujemy	z	Fryderykiem	Chopinem”,	wykład	PUTW	ilustrowany	muzyką	na	żywo.
	 	 Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 12.00
	 	 Organizator:	PUTW
	 	 Współorganizator:	MOK	Police.

28 stycznia	 „Ochrona	słuchu”,	wykład	PUTW.
	 	 Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 12.00
	 	 Organizator:	PUTW
	 	 Współorganizator:	MOK	Police.

	 	 Kabaret	pod	Wyrwigroszem.
	 	 Miejski Ośrodek Kultury w Policach, sala widowiskowa, godz. 20.15
	 	 Bilety	w	cenie:	45	zł.
	 	 Więcej	na	stronie:	mok.police.pl
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- konkurs skierowany do osób piszących z miasta Koszalin i powiatu Koszalińskiego 

- nagroda główna ufundowana przez Radio Koszalin - wydanie książki dla zwycięzców /pierwsze miejsce w dwóch 

kategoriach wiekowych: do 18 lat i powyżej 18 lat/ 

- prace konkursowe /poezja, proza, inne gatunki literackie/ przyjmowane są do 30 czerwca 2014 r. 

- w konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające taką ilość tekstów, aby móc kandydować do nagrody głównej 

- objętość prac: do trzech stron maszynopisu A4, czcionką Times New Roman, rozmiar 12 

- do prac należy dołączyć: dane teleadresowe, notkę o sobie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

- tematyka prac dowolna 

- każda osoba biorąca udział w konkursie może napisać krótki tekst, w jednym – dwóch zdaniach: dlaczego kocha 

swoje miasto Koszalin lub okolice /z czasem w planach wydanie książki z najciekawszymi wypowiedziami/ 

- teksty z wulgaryzmami dyskwalifikują udział w konkursie 

- konkurs z nastawieniem na debiutantów, osoby piszące do przysłowiowej szuflady 

- posiadanie publikacji książkowych nie dyskwalifikuje do udziału w konkursie 

- prace konkursowe mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w formie druku pod warunkiem, 

że nie są objęte umową o zakazie upowszechniania 

- w konkursie nie mogą brać udziału osoby zrzeszone w Związku Literatów Polskich, Związku Pisarzy Polskich 

i Związku Autorów Polskich 

- prace zaopatrzone godłem słownym należy przysłać w trzech egzemplarzach na adres: Krystyna Wajda, 75-377 

Koszalin, ul. Własna 8  

- do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem z informacją o sobie /dane osobowe i teleadresowe/ 

- udział w konkursie Koszalińskiej Sceny Literackiej nie dyskwalifikuje do udziału w konkursie „Poetyckie debiuty 

KryWaj”. 

- lipiec 2014 – czas dla jurorów i kontakt ze zwycięzcami  

- sierpień 2014 – skład i druk książki 

- wrzesień 2014 – uroczyste podsumowanie projektu w perspektywie roku, wręczenie nagród 

*** 
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- konkurs skierowany zarówno do twórców lokalnych jak i osób piszących z Polski i Polonii, którzy nie posiadają 

w swoim dorobku wydanej pozycji książkowej 

- nagroda główna – wydanie dwóch zbiorów wierszy w kategoriach: twórcy z kraju i autorzy z Polonii 

- w konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające taką ilość tekstów, aby móc kandydować do nagrody głównej 

- tematyka wierszy dowolna 

- ilość prac: 3 do 5 wierszy, nie więcej niż 3 strony formatu A4, czcionką Times New Roman, rozmiar 12 

- do prac konkursowych należy dołączyć: dane teleadresowe, notkę o sobie, kilka zdań o swojej pasji, zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych 

- teksty z wulgaryzmami dyskwalifikują udział w konkursie 

- prace konkursowe mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w formie druku pod warunkiem, 

że nie są objęte umową o zakazie upowszechniania 

- w konkursie nie mogą brać udziału osoby zrzeszone w Związku Literatów Polskich Związku Pisarzy Polskich 

i Związku Autorów Polskich 

- prace konkursowe należy przysłać drogą mailową na adres: krywaj11@gmail.com 

- udział w konkursie „Poetyckie debiuty KryWaj” nie dyskwalifikuje do udziału w konkursie Koszalińskiej Sceny 

Literackiej „Tam gdzie szum morskiej fali” 

- oceny konkursowych prac i wytypowania zwycięzców dokonają fundatorzy nagród głównych 

- termin nadsyłania prac konkursowych  – 30 czerwca 2014 r. 

- lipiec 2014 – analiza nadesłanych prac i kontakt ze zwycięzcą 

- sierpień 2014 – skład i druk książki 

- wrzesień 2014 – uroczyste wręczenie nagród przy okazji podsumowania projektu Koszalińska Scena Literacka 

w perspektywie roku. 
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PEGAZ POLICKI KULTURA
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KOMBINAT KOMBINATPoniedziałki z muzami 

Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach zaprasza 
na cykl spotkań w każdy drugi poniedziałek miesiąca, spotkania zapowiada-
ne będą plakatami. Przy herbatce, kawie i ciasteczkach można będzie posłu-
chać tekstów lokalnych twórców, ale i innych zaproszonych gości, obejrzeć 
artystyczne zdjęcia, ciekawe rzeźby, zobaczyć artystów przy pracy. Będą to 
w pewnym sensie warsztaty słowa, a także rzeźby, malarstwa i fotografii. 
Można przynieść własne prace, przeczytać ulubione utwory, poradzić się, 
podyskutować. WSTĘP WOLNY.

LARaTOR iUm 
  P oEzj i 
bez kropki nad 

ipsylonem  

W programie: 
 

Poetycki Po(c)ker 

Dyskusja, wnioski  i  podsumowanie 

31 stycznia 2014 r.  godz. 18.00  
Klub 12 Dywizji Zmechanizowanej 

Sala Teatralna 
Szczecin, ul. Wawrzyniaka 5 

trzecie spotkanie 
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SPOŁECZEŃSTWO LIST OTWARTY

Mapa salonów przyjaznych osobom 
z chorobami dermatologicznymi już dostępna

W minionym roku na polickim rynku wydawniczym ukazał się interesujący album „Trzebież na 
starej fotografii” autorstwa Andrzeja Kowalika. Autor jest z zawody rybakiem, z zamiłowania 
miłośnikiem starej fotografii ukazującej świat przeszłości, przełomu XIX - XX w.

Derma Friendly

Zakończył się pierwszy etap 
ogólnopolskiego Programu „Der-
ma Friendly – W trosce o skórę”, 
w ramach którego budowana jest 
ogólnopolska mapa salonów pielę-
gnacji urody przyjaznych osobom 
z chorobami dermatologicznymi. 
W całej Polsce przeprowadzono 
cykl szkoleń, podczas których fry-
zjerzy, kosmetyczki i manicurzyści 
otrzymali wiedzę dotyczącą najczę-
ściej spotykanych schorzeń skóry 
oraz uczyli się, w jaki sposób ko-
munikować się z klientami, którzy 
się z nimi zmagają. Na interneto-
wej mapie salonów z certyfikatem 
„Derma Friendly” jest już blisko 150 
placówek z całej Polski. Ich adresy 
można znaleźć w serwisie www.der-
mafriendly.pl

Choroby skóry w sposób szczegól-
ny obniżają jakość życia

Skóra kształtuje obraz własnej oso-
by i naszą samoocenę. Dlatego wszel-
kie zmiany chorobowe, usytuowane 
zwłaszcza w widocznych miejscach, 
których nie można zakryć ubraniem 
(jak na rękach, twarzy) przekładają 
się bezpośrednio na funkcjonowa-
nie osób nimi dotkniętych. Powodują 
dyskomfort, poczucie wyobcowania 
i bycia „naznaczonym” oraz przyczy-
niają się do stopniowego wycofywa-
nia z różnych dziedzin życia. 

Do stygmatyzacji osób z choroba-
mi skóry przyczynia się także niewie-
dza. Funkcjonujące wśród ludzi mity 
i lęki dotyczące zaraźliwości chorób 
skóry pogłębiają tę sytuację. Tak jest 
np. w przypadku łuszczycy – choro-
by autoimmunologicznej o podłożu 
genetycznym, która może dotyczyć 
nawet  miliona Polaków. Jak pokazało 
badanie Instytutu Homo Homini, prze-
prowadzone w maju 2013 roku, mimo 
iż 90% badanych deklaruje, że wie co 
to za choroba, aż 40% Polaków nie-
potrzebnie boi się, że łuszczycą moż-
na się zarazić ! 

Tworzymy mapę miejsc przyjaznych
Badanie wskazało również na 

problem z dostępem do usług pu-

blicznych, takich jak: basen, usługi 
fryzjerskie, kosmetyczne i inne.  Wie-
lu chorych na łuszczycę potwierdza 
te informacje podkreślając, że do-
świadcza stygmatyzacji i odrzucenia 
społecznego w życiu zawodowym, 
towarzyskim,  ale też w codziennych 
sytuacjach: u kosmetyczki, u fryzjera, 
na basenie czy w środkach transportu 
publicznego. 

Jak podkreślają lekarze, psychi-
ka ma ogromny wpływ na stan skóry 
osób chorych z chorobami dermato-
logicznymi, np. z łuszczycą . 

Bardzo istotnym czynnikiem choro-
botwórczym w szeregu dermatoz jest 
stres. Wynika to z obecności wspól-
nych neuroprzekaźników dla układu 
nerwowego, skóry i układu immuno-
logicznego. Równocześnie choroby 
skóry, szczególnie te o charakterze 
przewlekłym jak na przykład łuszczy-
ca, wywołują liczne sytuacje stresowe 
(dystres). Powstaje „błędne koło”, co 
zaostrza chorobę i utrudnia jej leczenie 
– tłumaczy dr n. med. Maria Juszkie-
wicz- Borowiec z Kliniki Dermatologii, 
Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  
Dlatego tak ważne jest, aby osoby te 
miały możliwość skorzystania z usług 
gabinetów pielęgnacji urody, gdzie 
nie będą obawiały się odrzucenia 
i zostaną potraktowane z szacunkiem 
i profesjonalizmem.

Przeszkoliliśmy już ponad 270 osób
Program „Derma Friendly – W tro-

sce o skórę” dzięki szerokiej edukacji 
ma otworzyć salony na osoby cier-
piące na choroby skóry. W ramach 
Programu w całej Polsce odbył się 
cykl bezpłatnych szkoleń, których 
uczestnicy otrzymali wiedzę na temat 
najczęściej występujących schorzeń 
dermatologicznych (obok łuszczycy 
były to: alergie kontaktowe, atopowe 
zapalenie skóry, trądzik czy grzybice 
skóry) oraz zostali przeszkoleni w za-
kresie komunikacji z klientami.

Od czerwca w szkoleniach, które od-
były się w Lublinie, Gdańsku, Krako-

wie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, 
Sosnowcu i Warszawie wzięło udział 
już 276 fryzjerów, kosmetyczek i ma-
nicurzystów, a certyfikaty i oznaczenia 
„Derma Friendly”, potwierdzające, że 
gabinet jest przyjazny osobom z cho-
robami skóry otrzymało 148 salonów. 
O poziom merytoryczny szkoleń dba 
Partner Programu: Polskie Towarzy-
stwo Dermatologiczne.

Serwis www.dermafriendly.pl - mapa 
salonów przyjaznych..i nie tylko 

Gabinety przyjazne osobom z choro-
bami dermatologicznymi można wy-
szukać na mapie w specjalnie utwo-
rzonym w ramach Programu serwisie 
internetowym www.dermafriendly.
pl. Wszyscy zainteresowani odnajdą 
tu również informacje na temat Pro-
gramu „Derma Friendly – W trosce o 
skórę”. W serwisie znalazły się także 
informacje na temat chorób skóry, 
porady psychologa dotyczące przy-
gotowania do wizyty, a także adresy 
poradni dermatologicznych i  stowa-
rzyszeń pacjentów. 

Projekt realizowany jest w partner-
skiej współpracy Unii Stowarzyszeń 
Chorych na Łuszczycę, Polskiego To-
warzystwa Dermatologicznego oraz 
firmy Abbvie Polska.

Partnerami medialnymi Programu są 
serwisy Polska Kosmetyka i Kosmeto-
logia oraz Fryzjerzy.com.
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www.swiatmatematyki.pl
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Rozwiązanie:

Co łączy powódź z wulkanem?
Na pierwszy rzut oka pytanie może wy-

dawać się niedorzeczne, ale kiedy zastano-
wimy się nad nim poważnie, okazuje się, 
że związek ten jest ścisły i nader intere-
sujący. Możemy go sami zbadać i to bez 
większych trudności.

 Akurat tak się zdarzyło, że ostatnio wy-
buchł islandzki wulkan Eyjafjoell i niebo 
nad Europą spowiła chmura pyłu, który 
całkowicie sparaliżował ruch lotniczy. Ale 
to nie wszystko. Okazuje się, że ta erupcja 
jest przyczyną ostatnich długotrwałych opa-
dów deszczu skutkujących powodzią, która 
powoli obejmuje całą Polskę. Meteorolodzy 
twierdzą, że to nic nowego. Wybuchy naj-
większych, tzw. superwulkanów, mogą po-
wodować nawet ,,zimy nuklearne’’. Mniej-
sze wulkany mogą wpływać na wzrost liczby 
anomalii pogodowych, które nie wystąpiłyby 
bez ich erupcji. Jako dowód przytaczają opi-
sy skutków takich zjawisk przyrodniczych 
począwszy od XVIII wieku. Okazuje się, że 
zawsze po silnej erupcji wulkanów odnoto-
wywano klęskę nieurodzaju, bo „nie było 
lata”. Po prostu było zimno i deszczowo. 
Po wybuchu wulkanu w 1726 r. pył wulka-
niczny zasłonił Słońce i nastąpiło oziębienie, 
padały obfite kwaśne deszcze, a drzewa tra-
ciły liście. Skutki te były zauważalne w całej 
Europie: w Anglii, we Francji, na terenie dzi-
siejszej Belgii i Holandii, częściowo w Rosji, 
a nawet w Chinach. Wszędzie odnotowano 
klęskę nieurodzaju, a w następstwie głód 
i choroby epidemiczne. W 1815 r. w  „cie-

płych” stanach USA w czercu i w lipcu były 
przymrozki. Nie inaczej jest teraz. Po prostu 
główne gazy emitowane do atmosfery to para 
wodna, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki, 
który lubi się łączyć z wodą i to właśnie jest 
przyczyną tych kwaśnych deszczów. Poza 
tym pył odbija światło słoneczne w dużo 
większym stopniu niż inne gazy cieplarnia-
ne, co powoduje znaczne ochłodzenie. 

Skutki te nie muszą pojawiać się natych-
miast, mogą być także mocno odległe w cza-
sie. Tak właśnie było w 1992 r., kiedy mieliśmy 
wyjątkowo deszczowe lato, a erupcja miała 
miejsce prawie rok wcześniej. Jednak częściej 
pojawiają się one w krótszym odstępie czasu. 
I tak  „powódź stulecia” w 1997 r. nastąpiła 
dwa tygodnie po wybuchu wulkanu na wyspie 
Monserat. Okazało się, że zaledwie dwa tygo-
dnie wystarczyły na to, aby ta ogromna ilość 
popiołów i pyłów mogła się rozprzestrzenić 
praktycznie na całym świecie. 

Teraz też mamy powódź. Jak twierdzą me-
teorolodzy, „winę” za nią w dużym stopniu 
ponosi erupcja islandzkiego wulkanu Eyja-
fjoell. Nastąpił fatalny zbieg okoliczności. 
Po prostu w miesiącach letnich nad Polską 
pojawiają się niże z Zatoki Genueńskiej. 
Pech chciał, że zbiegły się one w jednym 
czasie z chłodnym powietrzem polarnomor-
skim nadciągającym z zachodniej Europy i z 
opadami spowodowanymi krążącym pyłem 
wulkanicznym z Islandii.

Małgorzata Jaszczuk-Surma

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa

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

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

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

   
A    B    C    D

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

A–B–C pętla

W pustych polach diagramu utwórz 8 trójek 
literowych A–B–C. Trójkę taką tworzą litery 
zajmujące trzy sąsiednie kratki – z literą B znaj-
dującą się w środku ułożenia. Te trzy kratki z li-
terami A, B i C mogą zajmować trzy położenia: 
być ustawione poziomo, pionowo albo tworzyć 
kąt 900 (stykając się bokami). Dwie identyczne 
litery różnych trójek nie mogą zajmować pól 
stykających się ze sobą ani bokami, ani narożni-
kami. Cyfry znajdujące się na zewnątrz diagra-
mu informują nas o tym, ile spośród liter A, B
i C znajduje się w danym rzędzie lub kolumnie. 
Przez środki wszystkich pozostałych pustych 
pól należy poprowadzić ciągłą linię zamkniętą, 
tworzącą jedną pętlę, której segmentami są od-
cinki równoległe do brzegów diagramu.

Po rozwiązaniu łamigłówki przyślij odpo-
wiedź – liczbę „zakrętów”, jakie tworzy na-
rysowana ciągła linia zamknięta lub rysunek 
diagramu. Każdy, kto na adres redakcji prześle 
prawidłową odpowiedź, otrzyma nagrodę w 
postaci jednego egzemplarza „Świata Mate-

matyki” – jedynego w Polsce czasopisma po-
pularnonaukowego poświęconego matematyce 
i adresowanego do młodzieży szkolnej. Odpo-

wiedź i adres należy przesłać na „Świat Ma-
tematyki”, Oleśnicka 15b, 50-320 Wrocław 
lub konkurs@swiatmatematyki.pl

1

Czarno-biały zawrót głowy
Szachy znane są na świecie od końca 

VI w.n.e. i zawsze cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno wśród korono-
wanych głów, jak i naukowców, filozofów, 
pisarzy, a nawet mężów stanu. A wszystko 
dlatego, że gra w szachy jest niezwykle sku-
tecznym środkiem wychowawczym i zarazem 
metodą kształcenia poprawnego, ścisłego, 
precyzyjnego i logicznego myślenia. Wiado-
mo, że ogromnymi miłośnikami szachów byli 
król Francji Karol Wielki (VIII/IX w.), król 
Anglii Jan bez Ziemi, król Kastylii Alfons X 
Mądry (XIII w.), autor najbardziej znamienite-
go średniowiecznego europejskiego rękopisu na 
temat gier i szachów datowanego na 1283 r., w 
którym łączy arabską myśl i literaturę szachową 
z tradycją europejską. Zapalonymi szachistami 
byli także car Iwan IV Groźny, Jan III Sobie-
ski, król Szwecji Karol XII oraz cesarz Fryde-
ryk II Wielki, który grywał korespondencyjnie z 
Wolterem, czołowym myślicielem francuskiego 
Oświecenia. Szachami pasjonowało się wie-
lu dowódców wojskowych, m.in.: Napoleon, 
T. Kościuszko, M.J. de La Fayette, J. Dąbrow-
ski. Nie sposób tu wszystkich wymienić.

Zapewne mało kto wie, że od 1944 r. w 
Hiszpanii patronką szachistów jest św. Teresa 
z Avilla, gdyż pisząc o wierze i moralności po-
sługiwała się szachami jako przenośnią.

Wielkich sympatyków szachów znajdzie-
my oczywiście także wśród uczonych, że wy-
mienię Newtona i Leibniza, którzy nota bene są 
twórcami analizy matematycznej. Leibniz uwa-
żał, że „zaprawa” umysłu przy grze w szachy 
doskonali umiejętność myślenia, rozumowania 
i inwencję. Szachami pasjonowali się również: 

wybitny francuski matematyk z przełomu XIX 
i XX wieku J. H. Poincarè, rosyjski chemik 
D. Mendelejew, A. Einstein i amerykański 
fizyk R. Oppenheimer, współtwórca bomby 
atomowej.

Świetnymi szachistami byli również świa-
towej sławy pisarze: Dante, Boccaccio, Ra-
belais, wspomniany już Wolter, H. T. Buckle, 
autor „Historii cywilizacji w Anglii”, Walter 
Scott, Ch. Dickens, A. Mickiewicz czy W. Go-
ethe, który zwykł mawiać, że „szachy to kamień 
probierczy umysłu”. Pasji gry w szachy odda-
wali się czołowi pisarze rosyjscy XIX wieku: 
Puszkin, Lermontow, Tołstoj i Turgieniew. Jak 
widać, cała plejada znakomitości. Fenomen 
szachów najlepiej chyba wyjaśnił B. Franklin, 
amerykański uczony, dyplomata i mąż stanu. 
Twierdził, że są one nie tylko rozrywką, gdyż 
przede wszystkim kształtują umysł i charakter 
wyrabiając określone cechy: zdolność plano-
wania i przewidywania, poczucie rozsądku 
i rozwagi, przezorność, ostrożność i odpo-
wiedzialność za swoje decyzje. Ponadto uczą 
poprawnego, ścisłego, precyzyjnego i logicz-
nego myślenia kształtując umysłowość mądrą 
i refleksyjną. Znakomicie łączą przyjemne z 
pożytecznym. Dzieci, które systematycznie 
grają w szachy, znacznie szybciej rozwijają 
się umysłowo, rzadziej mają kłopoty z na-
uką i uczą się lepiej od swoich rówieśników. 
Z tych właśnie względów w niektórych reno-
mowanych szkołach szachy są przedmiotem 
obowiązkowym.

Eugeniusz Sikorski
redaktor naczelny „Świata Matematyki”

„Panoramiczna” krzyżówka cyfrowa

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

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

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

A    B    C    D

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

Rozwiązanie:
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Wieści Polickie  -  czasopismo lokalne wydawane od 1999 roku.
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