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Takie 
milczenie 
nie jest złotem
PAULA SKALNICKA-KIRPSZA

„Władze Uniwersytetu
Szczecińskiego nie będą odnosić
się do wypowiedzi i opinii
pracowników uczelni,
zamieszczanych na prywatnych
profilach na portalach
społecznościowych, niezależnie
od pełnionej przez nich funkcji”.
Zacytowane zdanie jest odpowiedzią
rektora największej szczecińskiej uczelni
na prośbę o komentarz do publicznego
wystąpienia kanclerza tej uczelni
Andrzeja Jakubowskiego. Napisał on na
Facebooku (na prywatnym, ale otwartym
dla wszystkich profilu): „Karta LGBT+
niszczy dzieciństwo i naród”.
Stwierdzenie to stoi w jawnej
sprzeczności ze „Strategią Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-
2020” (zwrócił na to uwagę szczeciński
społecznik Igor Podeszwik).
W dokumencie tym czytamy m.in., że
misją uczelni „jest prowadzenie
niezależnej działalności naukowej,
dydaktycznej i kulturotwórczej
z poszanowaniem zasady humanizmu,
demokracji i tolerancji”. Mowa jest też
o współdziałaniu „dla dobra
powszechnego” oraz poszanowaniu
praw człowieka i godności ludzkiej.
Jak do humanizmu, tolerancji i praw
człowieka ma się wypowiedź kanclerza
Jakubowskiego? Dla rektora US
znalezienie odpowiedzi na to pytanie
okazało się wyjątkowo trudne. Po
dwóch dniach otrzymaliśmy
stanowisko, z którego tylko pozornie nic
nie wynika. Bo w istocie jest to dowód,
że władze uczelni mają poważny kłopot
z tym, by odważnie stanąć w obronie
humanizmu, demokracji, tolerancji
i godności ludzkiej. 
Co by było, gdyby kanclerz Andrzej
Jakubowski napisał coś paskudnego
o osobach innej narodowości,
wyznania, o odmiennym kolorze skóry.
O kobietach, niepełnosprawnych?
Gdzie, według władz US, przebiega
granica „prywatności opinii”? 
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Rodzice Łukasza Berezaka,
najpopularniejszego
wolontariusza w Polsce,
poprosili internautów
o pieniądze na dwuletnie
leczenie syna i przesiewowe
badania genetyczne. W ciągu
dwóch dni udało się zebrać
tyle, że wystarczy na cztery
lata leczenia.

SONIA MRZYGŁOCKA-PYĆ

We wtorek na oficjalnym fanpage-
’u Łukasza Berezaka pojawił się wpis,
w którym jego rodzice poinformo-
wali, że na platformie zrzutka.pl roz-
poczynają zbiórkę pieniędzy na le-
czenie, rehabilitację i oraz przesie-
wowe badanie genetyczne WES (who-
le-exome sequencing), które ma po-

kazać, czy choroby, na które cierpi
Łukasz, nie mają ukrytego podłoża
genetycznego. Ta wiedza może znacz-
nie ułatwić jego leczenie.

Roczna kuracja (wszystkich dole-
gliwości Łukasza) jest bardzo kosztowna
– często sięga do 72 tys. zł. Zroku na rok
ta kwota stale wzrasta. Berezak po-
trzebuje nieustannej opieki, jest przy
nim jego mama. Wzwiązku ztym pra-
cuje tylko tata Łukasza – pan Mariusz. 

Dlatego też rodzice chłopca po-
prosili internautów o środki na le-
czenie – łącznie 120 tys. zł (na zakup
leków, igieł, opatrunków, rehabilita-
cję oraz badania). W ciągu dwóch dni
udało się zebrać 203 proc. potrzeb-
nej kwoty (ponad 243 tys. zł). Zbiór-
ka potrwa jeszcze 33 dni, a pieniądze
od internautów cały czas wpływają.

Łukasz Berezak to najbardziej chy-
ba znany wolontariusz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w kra-
ju. Podczas finału w 2014 r. powiedział

reporterce TVN24 „Dla mnie jest już
za późno, dlatego chcę pomagać tym,
dla których jest jeszcze nadzieja”.

Chłopiec przez ostatnie lata dziel-
nie wspierał WOŚP – mimo że zmaga
się zwieloma dolegliwościami. Przede
wszystkim z chorobą Leśniowskiego-
Crohna (nieswoistą chorobą zapale-
nia jelit) oraz wrodzonym niedobo-
rem odporności. Od około 12 lat jest le-
czony sterydami, które po tak długim
czasie podawania wywołały wiele skut-
ków ubocznych, m.in. zespół Cushin-
ga, kamicę nerkową (co kilka tygodni
tworzą się w nerkach kamienie), nad-
ciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu
serca, bóle kostne, osteoporozę.
Wostatnich miesiącach jego stan zdro-
wia znacznie się pogorszył. Codzien-
nie towarzyszy mu ból. Często traci
przytomność. Co 2-3 godziny przyj-
muje kilkadziesiąt tabletek, a raz w ty-
godniu otrzymuje cztery pompy infu-
zyjne z lekiem na odporność. �

WSPARCIE DLA ŁUKASZA BEREZAKA

Ekspresowa zrzutka
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ZUZANNA KOT

Poznali się w 1987 roku. Ona – słynna
na całą Polskę tramwajarka, sygna-
tariuszka Porozumień Sierpniowych,
lat 34. On – właściciel warzywniaka
i żuka, lat 23. Poprosiła go o pomoc
w przewiezieniu mebli.

Trzy miesiące później byli już po
ślubie. 6 lat później mieli pod opieką
dwanaścioro dzieci w swoim ro-
dzinnym domu dziecka. Gdy się usa-
modzielniły, ona wróciła do polityki
i... znów jest jedną z najbardziej cha-
rakterystycznych postaci opozycji.

Książka „Moja żona tramwajarka”
jest wyjątkowa. Żyjący wcieniu znanej
żony, nazywany „panem Krzywono-
sem” Krzysztof Strycharski opowiada
owspólnym życiu, wielkiej polityce, któ-
ra była wnim stale obecna, omierzeniu
się zdziedzictwem „Solidarności”, oro-

dzinnych radościach ismutkach. Poja-
wia się wniej szereg postaci, które Hen-
ryka Krzywonos spotkała na swojej dro-
dze: od Anny Walentynowicz i Jacka
Kuronia, przez Marię Kaczyńską, Jo-
lantę Kwaśniewską i Lecha Wałęsę po

Agatę Młynarską i Zbigniewa Wodec-
kiego. Spotkanie z Krzysztofem Stry-
charskim i Henryką Krzywonos-Stry-
charską – we wtorek, 2 kwietnia, wszcze-
cińskim Centrum Dialogu Przełomy.
Początek ogodz. 18, wstęp wolny. �

MOJA ŻONA TRAMWAJARKA

Pani Henryka i pan Krzysztof w Szczecinie

Promocja książki „Moja żona tramwajarka” w Gdańsku
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PROGNOZA NA DZISIAJ: powietrze: DOBRE

CAQI - INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA   bardzo dobre, dobre, umiarkowane złe, bardzo złe  |  ŹRÓDŁO:

Łukasz Berezak podczas finału WOŚP w styczniu tego roku
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Od tej niedzieli będziemy
spać o godzinę krócej. 
To przez zmianę czasu
z zimowego na letni. 
A co by było, gdybyśmy
nie musieli przesuwać
wskazówek zegarów?
Zapytaliśmy o to szczecinian.

We wtorek Parlament Europejski zde-
cydował, że państwa członkowskie
odejdą od sezonowych zmian czasu. 

Teraz tą kwestią zajmie się Rada Unii
Europejskiej, czyli przedstawiciele rzą-
dów państw członkowskich. Nowe prze-
pisy wejdą w życie od 2021 r. Poszcze-
gólne kraje będą mogły same zdecy-
dować, czy chcą pozostać na stałe przy
swoim czasie letnim, czy też wybiorą
czas zimowy. Czy to dobry pomysł?

Anna Pesta 
To dobrze, że chcą znieść tę zmianę
czasu. Bo człowiek taki śnięty przez
cały tydzień chodzi, jak się ta zmia-
na dokonuje. No bo to albo za mało,
albo za dużo snu. To naprawdę duża
ingerencja w zegar biologiczny czło-
wieka. Do tego dochodzą niespo-
dzianki podczas podróży, np. pocią-
gi stojące godzinę w polu. To nie by-

ło wygodne. Myślę, że zmiana może
nam wyjść tylko na lepsze.

Paulina Olbrychowska 
Nie lubię tych zmian czasu. Bo trzeba
się zmobilizować, żeby wcześniej wstać,
albo żeby się wyrobić i położyć spać.
Ale tak naprawdę wczasach, kiedy ze-
garki wtelefonach ikomputerach same
się przestawiają, chyba powinno to być
obojętne. Na pewno wprowadzenie jed-
nego czasu zniwelowałoby problemy

w komunikacji międzyludzkiej. Wielu
z nas zdarzało się, że umawialiśmy się
z mamą czy babcią w niedzielę, o kon-
kretnej godzinie, ale one (po zmianie
czasu) miały inną godzinę niż my.

Piotr Kwiatkowski 
Uważam, że zmiany czasu powinny
zostać zlikwidowane. Jestem za jed-
nolitym czasem. A to dlatego, że we-
dług mnie to będzie korzystniejsze
dla naszego zdrowia.

Jan Wojtczak 
Linearność czasu na pewno będzie
znacznie wygodniejsza. Wczesne po-
budki przy zmianie czasu są na-
prawdę bardzo męczące. Można by
się było zastanawiać nad czynnikiem
ekonomicznym, czy to będzie ko-
rzystne. Ale skoro Unia Europejska
chce wprowadzić jednolity czas we
wszystkich państwach członkow-
skich, to nie powinno to mieć na eko-
nomię większego wpływu.

Irena Marcinkowska 
Nie jestem już młoda i pamiętam,
że kiedyś zmian nie było i czło-
wiekowi się z tym żyło dobrze. No
a przy tych zmianach, to raz czło-
wiek dłużej śpi, a raz za krótko. To
większego sensu raczej nie ma. My-
ślę, że najlepiej wrócić do tego, że
czas będzie jeden. �NOT. SIM

SONDA ULICZNA

To już koniec zmian czasu
Z powodu zbyt wysokich cen pro-
ponowanych przez oferentów
w przetargach miasto „rozważa
wszelkie warianty”, w tym rezy-
gnację z przedłużenia linii tram-
wajowej na Gumieńcach o 1,2 km,
do granicy z Mierzynem. 

zed.1 Może mieszkańcy Mierzyna
powinni zebrać podpisy i zrobić
referendum za włączeniem do
Szczecina? Wpływy z PIT i CIT 
na pewno pomogą 
sfinansować tramwaj.

myszolow To raczej mieszkańcy
Szczecina powinni zebrać podpisy,
żeby okoliczne wioski jak Mierzyn
czy Warzymice łożyły podatki 
do miejskiej kasy. Mieszkańcy tych
wiosek raczej nie palą się.

milczar200 Może zebrać podpisy
pod petycją o rezygnację z Fabryki
Wody? Wtedy będzie kasa na tory.

WYBRAŁ LOP

Nie będzie
tramwaju?

Irena Marcinkowska 

Piotr Kwiatkowski 

Jan Wojtczak

REKLAMA 33899293
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Egon Olsen z „Gangu Olsena”
i kopenhaska Syrenka będą
specjalnymi, pierwszymi pa-
sażerami samolotu Scandina-
vian Airlines System na nowej
trasie, której inauguracja jest
zaplanowana na 1 kwietnia.
Chodzi o od dawna wyczeki-
wane połączenie na trasie Ko-
penhaga – Szczecin/Goleniów.

Samoloty będą latać pięć
razy w tygodniu. Pierwszy
z nich, ze stolicy Danii, przy-
leci do Goleniowa w ponie-
działek o godz. 9.25. Lot po-
wrotny do Kopenhagi (na lot-
nisko Kastrup) wystartuje
o godz. 9.50. Przelot w każdą
stronę trwa równo godzinę.
Takie same godziny odlotów
i przylotów będą od ponie-
działku do czwartku. Piątko-
we loty będą późniejsze: start
z Kopenhagi o godz. 11, a po-
wrót z Goleniowa – o godz.
12.25. Połączenie będą obsłu-
giwały 70-miejscowe, nisko-
emisyjne turbośmigłowe sa-
moloty ATR 72-600.

Ceny biletów na loty
w kwietniu wahają się od 960
do 2250 zł (za przelot w obie
strony). Ale opłaci się kupić
bilet z wyprzedzeniem. Ku-
pując bilety teraz, w maju
można polecieć do Kopenha-
gi i z powrotem już za ok.
520 zł.

SAS jest przewoźnikiem
sieciowym, a nie tanią linią. To
oznacza m.in., że z przesiad-
ką w Kopenhadze można po-
lecieć ze Szczecina do 200 in-
nych miast.

W naszym regionie prze-
bywa średnio 630 osób z duń-
skimi paszportami tygodnio-
wo, co daje rocznie prawie 33
tys. osób. Połączenie może być
też atrakcyjne dla Polaków pra-
cujących w Skandynawii. Po-
zwala to mieć nadzieję, że li-
nia będzie rentowna, a samo-
loty SAS zawitają w Golenio-
wie na dłużej. � LOP

GOLENIÓW

Polecimy 
do Kopenhagi 

Gmach teatru przy ul. Swaro-
życa jeszcze w tym roku miał
doczekać się modernizacji.
Planowano generalną prze-
budowę obiektu, rozbudowę
oraz wyposażenie w nowo-
czesną infrastrukturę tech-
niczną. Ale w czwartek oka-
zało się, że „projekt wymaga
aktualizacji”.

SONIA MRZYGŁOCKA-PYĆ

Podczas odbywającej się
w Szczecinku wyjazdowej se-
sji sejmiku woj. zachodniopo-
morskiego radni zdecydowali

o zdjęciu z tegorocznego bu-
dżetu 33 mln zł z zaplanowa-
nych 45 mln zł na realizację tej
inwestycji (koszt całości prac
wyniesie około 105 mln zł). Jak
dowiedziała się „Wyborcza”,
powodem tej decyzji ma być to,
że dokumentacja projektowa
przebudowy teatru została wy-
konana dość dawno i zdezak-
tualizowała się (zastosowane
rozwiązania są m.in. niezgod-
ne z obowiązującymi obecnie
przepisami przeciwpożaro-
wymi, projekt nie uwzględnia
też najnowszych rozwiązań
technologicznych). Konkurs na
projekt przebudowy Teatru Pol-

skiego został rozstrzygnięty już
w 2010 r. Wygrało go biuro Ate-
lier Loegler z Krakowa. Nowa
część teatru będzie schowana
w skarpie odrzańskiej przy sta-
rym gmachu.

Konieczność aktualizacji do-
kumentacji sprawi, że zakoń-
czenie modernizacji teatru prze-
sunie się w czasie. Pierwotnie
planowano, że odnowiony Te-
atr Polski zostanie otwarty we
wrześniu 2021 r., teraz ten ter-
min stał się już nieaktualny.

Na razie nie wiadomo, jak
długo trwać będzie aktualizacja
projektu ikiedy faktycznie roz-
pocznie się inwestycja. Nie ma

jednak ryzyka, że przepadnie
42-milionowa dotacja unijna na
ten cel zarezerwowana w Re-
gionalnym Programie Opera-
cyjnym Województwa Zachod-
niopomorskiego na lata 2014-
2020. Te środki można bowiem
rozliczać aż do 2023 r.

Po przebudowie nowy Te-
atr Polski w Szczecinie będzie
dysponować nawet pięcioma
scenami: dwoma w starej czę-
ści (to obecna główna, która zo-
stanie przebudowana z myślą
o spektaklach muzycznych,
oraz Czarny Kot Rudy) i trze-
ma w nowej, „schowanej” czę-
ściowo pod ziemią: główną pu-

dełkową, w sali eksperymen-
talnej oraz widowiskową sce-
ną szekspirowską, nad którą bę-
dzie rozsuwany dach.

Inwestycja ma już inżynie-
ra kontraktu. Od październi-
ka jest nim Przedsiębiorstwo
Usług Inwestycyjnych Eko-In-
west ze Szczecina. Główne
obowiązki inżyniera kontrak-
tu to współpraca przy wyło-
nieniu wykonawcy inwestycji,
a potem nadzór nad prowa-
dzonymi przez niego pracami
– w tym nad zgodnością pro-
jektu z robotami budowlany-
mi i prawidłową realizacją har-
monogramu. �

RADNI ZAMROZILI 33 MLN ZŁ

Efektowna przebudowa Teatru Polskiego nie tak prędko 

Szczecin zaoszczędził ponad 5
mln zł. Trzy najnowsze autobu-
sy przegubowe, które już wożą
pasażerów po mieście, nic nas
nie kosztowały. Jakim cudem?

ANDRZEJ KRAŚNICKI JR

Trzy przegubowe solarisy, któ-
re od początku marca jeżdżą na
liniach na lewobrzeżu, kupiła
miejska spółka autobusowa SPA
Klonowica. To pojazdy z trady-
cyjnym, spalinowym napędem,
ale spełniające najnowsze nor-
my Euro 6. Autobusy koszto-
wały spółkę 5,96 mln zł. Firma
Solaris dostarczyła je z nie-
wielkim opóźnieniem, z kon-
traktu potrącono jej więc z te-
go powodu 24 tys. zł.

Producent autobusów miał
jednak znacznie większe pro-
blemy z terminowym dostar-
czeniem 16 autobusów hybry-
dowych dla Szczecina. Takie no-
woczesne pojazdy wlutym 2018
r. zamówił wtej podpoznańskiej
firmie Urząd Miasta. Nie wszyst-

kie dotarły w terminie, a w tym
wypadku kara za każdy dzień
opóźnienia dostawy kosztowa-
ła Solarisa 18 tys. zł od każdego
zamówionego pojazdu.

– Łączna wysokość kar nali-
czonych Solarisowi za zwłokę
w dostawie autobusów hybry-

dowych zamknęła się wkwocie
5 094 000zł – wylicza Hanna Pie-
czyńska, rzecznik miasta ds.
dróg i transportu miejskiego.

Miasto nie musiało się ote pie-
niądze upominać. Jak wyjaśnia
Pieczyńska, wumowie zSolari-
sem zastrzeżone było „prawo do

potrącenia naliczonej kary
umownej zwynagrodzenia Wy-
konawcy [miało to być 42 mln zł
– red.] bez konieczności uprzed-
niego wezwania Wykonawcy do
zapłaty naliczonej kary”.

– Kary we wskazanej wyżej
kwocie zostały potrącone z wy-

nagrodzenia dla wykonawcy
– potwierdza Pieczyńska.

Teoretycznie zamówienia
Urzędu Miasta i spółki SPA
Klonowica to dwa osobne kon-
trakty, rozliczane osobno.
Spółka należy jednak w stu
procentach do miasta. Można
więc powiedzieć, że w ogól-
nym rozliczeniu Szczecin do-
stał trzy autobusy przegubo-
we o napędzie spalinowym
niemal za darmo. Różnica mię-
dzy karą a wartością pojazdu
to tylko około 900 tys. zł. Za ta-
kie pieniądze nie kupi się na-
wet jednego, krótkiego (12-me-
trowego) pojazdu.

Warto też przypomnieć, że
zakup autobusów hybrydo-
wych był dofinansowany z fun-
duszy unijnych w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego. Zwrot wydatków mia-
sta na ten cel sięgnął 27 mln zł.
To znaczy, że na 16 „hybryd”
Szczecin musiał wydać z wła-
snego budżetu zaledwie 10 mln
zł (42 mln zł minus 27 mln zł
i minus 5 mln zł). �

MIASTO ZROBIŁO DOBRY INTERES

Trzy autobusy Solaris niemal za darmo 

Jeden z trzech solarisów, które kupiło SPA Klonowica 
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Jeśli przy wsparciu obecnie
dostępnej puli eurofundu-
szy nie zrealizujemy w stu
procentach zaplanowanych
modernizacji torów, to
część linii tramwajowych
już wkrótce rozpadnie się
na naszych oczach.

Niejasne stanowisko
wsprawie budowy linii tram-
wajowej wzdłuż ul. Ku Słońcu
do granicy Szczecina iMie-
rzyna pokazuje, że miasto
przymierza się do nieodpo-
wiedzialnych decyzji: ograni-
czenia lub przesunięcia
wczasie budowy imoderni-
zacji tras tramwajowych.

Tłumaczenie, że proble-
mem są dużo wyższe od za-
kładanych ceny oferowane
w przetargach przez firmy
budowlane, jest zrozumia-
łe. Do chwili, gdy przyjrzy-
my się innym miejskim in-
westycjom, a w zasadzie
dwóm największym: prze-
budowie stadionu dla Pogo-
ni i aquaparkowi Fabryka
Wody. Koszty tej pierwszej
inwestycji przekroczą za-
kładany budżet o 80 mln zł.
To ogromne pieniądze. Nie-
mal tyle kosztuje trwająca
przebudowa ul. Arkońskiej,
na której powstaje nowe to-
rowisko. Te 80 mln to też
dwukrotna wartość dokoń-
czenia modernizacji torów
na ul. Mickiewicza.

„Projekty tramwajowe
są w dalszym ciągu priory-
tetem inwestycyjnym mia-
sta i będą realizowane
w pierwszej kolejności” – za-
pewnia magistrat w najnow-
szym komunikacie. Trudno
w to uwierzyć, skoro do sta-
dionu miasto zdecydowało
się dołożyć ogromne braku-
jące pieniądze, a w wypad-
ku torów na ul. Mickiewicza
czekamy na wyłonienie wy-
konawcy już od połowy
2018 r. W drugim przetargu
dwie najtańsze oferty prze-
kraczają budżet o 1-2,5 mln
zł. Te oferty poznaliśmy 31
stycznia. I wciąż nie zapadła
decyzja, co dalej.

Dużo bardziej niepoko-
jące jest jednak to, co może
stać się z innymi torowiska-
mi przewidzianymi do mo-
dernizacji. Wystarczy tylko
wspomnieć, że z ponad 20
planowanych przetargów
ogłoszono do tej pory tylko
dwa. Pierwszy dotyczy
wspomnianej ul. Mickiewi-
cza, drugi – dwóch węzłów:
plac Szarych Szeregów
i skrzyżowanie ul. Wyszyń-
skiego z Mostem Długim.
W tym ostatnim przypadku
również jesteśmy w stanie
zawieszenia, bo po otwar-
ciu ofert okazało się, że naj-
tańsza z nich opiewa na 44
mln zł. A przewidziany bu-
dżet sięga zaledwie 31 mln
zł.

Nie ma wątpliwości, że
jeśli w końcu ogłoszone zo-
staną kolejne przetargi, to
ceny również okażą się
wyższe od założeń. Szcze-

cin nie ma jednak wyjścia.
Stan kluczowych torowisk
tramwajowych jest fatalny.
Rozmawiałem ze szczeciń-
skimi motorniczymi, którzy
mają swój pogląd na to, po
czym jeżdżą. Według nich
nie można dłużej zwlekać
z budową od podstaw to-
rów, które mają nawet po-
nad 40 lat:
+  wzdłuż al. Wyzwolenia,
w szczególności między pl.
Żołnierza Polskiego a pl.
Rodła, gdzie tory z 1979 r.,
pomimo nieustannych re-
montów, po prostu się roz-
padają;
+  na pętli Pomorzany, na
której tramwaje regularnie

wypadają z szyn (proble-
mem jest też zbyt mały roz-
miar pętli, która nie mieści
tramwajów);
+  wzdłuż ul. Kolumba (stan
szlaku isamej jezdni jest dla
wszystkich oczywisty).
+  wzdłuż al. Wyzwolenia od
przejścia podziemnego nie-
mal do ronda Giedroycia.
Zbudowane w połowie lat
80. torowisko jest wyeksplo-
atowane, do tego dochodzi
jeszcze jeden problem: bez
przebudowy nie ma szans
na wyznaczenie pasa tram-
wajowo-autobusowego, któ-
ry uwolniłby linie 2, 3 10 i 12
od codziennego stania
w korkach.
+  w al. Powstańców Wielko-
polskich. Tramwajarze dają
temu szlakowi jeszcze 3-4 la-
ta, zanim tory doprowadzo-
ne zostaną do stanu, w któ-
rym tramwaje powloką się
tam może 10 km na godz.

Wskazane wyżej trasy są
w programie modernizacji

tras tramwajowych, na które
mamy unijne dofinansowa-
nie. Jeśli coś z tej listy wy-
padnie i padnie argument,
że „zrobimy to w kolejnej
perspektywie unijnej”, to
pojawią się dwa pytania:

1. Czy te tory do owej
perspektywy dotrwają?

2. Czy przy takim prze-
sunięciu inwestycji w kolej-
nym budżecie unijnym bę-
dzie dla nas dość funduszy,
by dokończyć moderniza-
cję pozostałych tras, które
także są bliskie śmierci
technicznej (cały pas nad
Odrą aż do Gocławia)?

Szczecin jest w takiej sy-
tuacji, że jedyne co może, to
zacisnąć zęby, odłożyć am-
bicje i odpuścić takie inwe-
stycje jak efektowny aqu-
apark, by uratować podsta-
wy swojej komunikacji
miejskiej. 

To ostatnia szansa. Kolej-
nej Unia Europejska już
nam nie da. �
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Komunikacji grozi zawał
Te linie tramwajowe nie mogą dłużej czekać 

ANDRZEJ KRAŚNICKI JR
GAZETA WYBORCZA

REKLAMA 33890249

Zdezelowane torowisko tramwajowe między pl. Żołnierza
Polskiego a pl. Rodła
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54. Przegląd Teatrów Małych
Form Kontrapunkt potrwa od
6 do 13 maja. Prolog – świetny
spektakl Krystyny Jandy
– zaplanowano na 29 kwietnia

ZUZANNA KOT

Hasło tegorocznego Kontra-
punktu to ostatnie zawołanie,
jakie pojawia się w „Katechi-
zmie polskiego dziecka” Wła-
dysława Bełzy.

– Do refleksji nad tym py-
taniem skłoniły nas trzy wiel-
kie rocznice, które obchodzi-
liśmy w zeszłym roku: stule-
cie odzyskania niepodległości
przez Polskę, stulecie uzyska-
nia praw wyborczych przez

kobiety, a także rocznica Mar-
ca ’68 – tłumaczą organizato-
rzy Kontrapunktu 2019.

I dodają: – Te trzy tematy
w olbrzymim stopniu definio-
wały teatralną twórczość w Pol-
sce w sezonie 2018/19. Chcemy
jednak także zachęcić widzów
do wyjęcia tego cytatu z kon-
tekstu stricte patriotycznego,
do podjęcia kierunków myśle-
nia opojęciach powinności iwi-
ny w relacjach społecznych
i kulturowych. Pytanie „Coś jej
winien?” staje się tej wiosny dla
nas także próbą opowiedzenia
o relacjach między matką i sy-
nem, kobietą imężczyzną, atak-
że w obliczu nieuchronnie zbli-
żającej się katastrofy: między
człowiekiem i Matką Ziemią.

Co w programie? 
Najważniejszą częścią Kon-
trapunktu jest nurt konkur-
sowy, czyli prezentacja tego,

co na teatralnych scenach
ważne i wartościowe. W tym
roku są to: „Jak ocalić świat
na małej scenie?” Teatru Po-

wszechnego w Warszawie,
„Irańska konferencja” Domu
Artystycznego WEDA (War-
szawa), „Koniec miłości” Te-
atru Polskiego w Bydgoszczy,
„Hańba” Teatru Ludowego
w Krakowie, „Lwów, nie od-
damy” Teatru im. Wandy Sie-
maszkowej w Rzeszowie,
„Sen srebrny Salomei” CEN-
TRALI i STUDIO teatrgale-
ria w Warszawie, „Small-
WarR” SKaGeN, Richard Jor-
dan Productions & Theatre
Royal Plymouth (Belgia /
Wielka Brytania), „Oskara”
Kuakai Dantza (Hiszpania),
„Ballada o apatycznym synu
i jego narcystycznej matce”
21Common (Wielka Brytania
/ Szkocja).

Warto zwrócić uwagę na
prolog Kontrapunktu – w tym
roku to „Zapiski z wygnania”
Krystyny Jandy a także na Off
Kontrapunkt, którego „spek-
takle stanowią kontrapunkt
dla miałkiej sztuki zanurzonej
w miałkiej rzeczywistości.”
Oraz wyjątkowy koncert for-
macji Dakh Daughters. �

Szczegóły programu – na
www.kontrapunkt.pl

Bilety można kupić w punkcie
stacjonarnym Biletów.fm (Mały
Dziedziniec Zamku Książąt
Pomorskich, przy Centrum
Informacji Turystyczne, wejście
I, godz. 13-18) oraz na stronie
internetowej bilety.fm

TAKIEGO WYDARZENIA NIE MA W ŻADNYM INNYM MIEŚCIE W POLSCE

Kontrapunkt. W tym roku hasło brzmi „Coś jej winien” 

Ubolewamy, że wybrany do
rady miasta przedstawiciel
społeczności lokalnej, zamiast
działać na rzecz społeczeń-
stwa obywatelskiego i jedno-
czenia mieszkańców Szczeci-
na, wykorzystuje techniki
manipulacyjne i przekłamania,
by oczernić organizatorów
demonstracji oraz prezyden-
ta miasta.

JERZY POŁOWNIAK

To fragment oświadczenia or-
ganizatorów demonstracji
„Dość rasizmu i faszyzmu” (od-
była się 16 marca na pl. Lotni-
ków), w związku z atakiem na
to wydarzenie, którego dopu-
ścił się podczas środowej kon-
ferencji prasowej PiS w Szcze-
cinie radny Dariusz Matecki.

PiS: Mamy uczyć dzieci
o homoseksualności
i masturbacji?
Działacze PiS (prócz Matec-
kiego był tam jeszcze Bartło-
miej Sochański i Małgorzata
Jacyna-Witt) przekonywali na
tej konferencji, że prezydent
Szczecina może wprowadzić
w Szczecinie podobną do war-
szawskiej Kartę LGBT+. 

Dokument ten mówi m.in.
o ochronie osób o orientacji
LGBT przed przemocą i nie-
nawiścią, zarówno ze strony
rówieśników w szkole, jak
i osób i organizacji stosujących
mowę i czyny nienawiści; prze-
widuje także wprowadzenie
nieobowiązkowej edukacji an-
tydyskryminacyjnej i seksu-
alnej w szkołach, zgodnej z wy-
tycznymi Światowej Organi-
zacji Zdrowia.

Skąd pomysł, że Karta
LGBT+ miałaby pojawić się
w Szczecinie? Radni PiS opar-
li swoje podejrzenia na tym,
że Piotr Krzystek uczestniczył
we wspomnianej manifestacji
na pl. Lotników.

Radny Matecki twierdził, że
większość wypowiedzi uczest-
ników tej manifestacji dotyczyła
właśnie wprowadzenia karty
LGBT+ w Szczecinie.

– Do tego na tej Manifie wie-
lokrotnie i bezczelnie atakowa-
no Kościół katolicki – bulwer-
sował się. – To jest karta lesbijek,
gejów, biseksualistów, trans-
westytów. Wprowadza ona m.in.
edukację seksualną wszkołach,
zgodną z wytycznymi Świato-
wej Organizacji Zdrowia. Ma-
my uczyć dzieci o homoseksu-
alności imasturbacji. To według
mnie zakrawa o pedofilię i jest
niedopuszczalne!

„Jesteśmy gotowi 
do podjęcia dialogu”
W środę wieczorem oświad-
czenie w sprawie słów Dariu-
sza Mateckiego przesłała nam
– w imieniu organizatorów De-
monstracji „Dość rasizmu i fa-

szyzmu!” Paulina Berczyńska,
prezeska Stowarzyszenia Re-
fugees Szczecin. Oto jego treść: 

W nawiązaniu do słów rad-
nego Dariusza Mateckiego, ja-
ko organizatorzy demonstra-
cji „Dość rasizmu i faszyzmu”,
która odbyła się 16 marca tego
roku w Szczecinie, chcemy sta-
nowczo zaznaczyć, że wyda-
rzenie to miało pokojowy cha-
rakter i poświęcone było dzia-
łalności antydyskryminacyj-
nej i antyrasistowskiej. W cza-
sie demonstracji można było
zapoznać się z listą ataków na
tle rasistowskim, które miały
miejsce w Polsce w ostatnich
latach, odwiedzić stoiska or-
ganizacji działających w Szcze-
cinie na rzecz równości i róż-
norodności (Refugees Szcze-
cin, Polites, Lambda Szczecin,
Komitet Obrony Demokracji)
czy pozyskać materiały infor-
mujące o tym, jak zachować

się, będąc świadkiem ataku na
tle rasistowskim.

Mówiono o potrzebie sza-
cunku, reagowania na prze-
moc, o przejawach rasizmu
i faszyzmu w życiu publicz-
nych na przestrzeni lat, o po-
trzebie tworzenia wspólno-
ty niezależnie od nastrojów
politycznych. Demonstracja
została objęta patronatem
honorowym marszałka wo-
jewództwa zachodniopo-
morskiego. Warto zaznaczyć,
że do udziału w demonstra-
cji zaprosiliśmy zarówno po-
lityków, jak i przedstawicie-
li instytucji kultury i nauki.
Na zaproszenie odpowiedział
prezydent Szczecina Piotr
Krzystek, pojawił się również
dyrektor gabinetu Urzędu
Marszałkowskiego Krzysztof
Barczyk, poseł Piotr Misiło
czy radna Edyta Łongiewska-
Wijas.

Nie zgadzamy się na to, by
pokojowa demonstracja, bę-
dąca częścią ogólnoświatowej
akcji sprzeciwu wobec dys-
kryminacji na tle rasowym, by-
ła wykorzystywana do celów
politycznych radnego oraz par-
tii, z którą jest związany. Or-
ganizatorami wydarzenia by-
ły szczecińskie organizacje po-
zarządowe oraz polityczne, dla
których istotnymi wartościa-
mi są równość, tolerancja, sza-
cunek niezależnie od pocho-
dzenia, koloru skóry, wyzna-
nia czy poglądów politycz-
nych. Wszyscy organizatorzy
gotowi są do podjęcia dialogu
z przedstawicielami Prawa
i Sprawiedliwości czy innych
ugrupowań, którym działal-
ność antyrasistowska i anty-
dyskryminacyjna wydaje się
niewłaściwa i gorsząca.

Radny Matecki uczestniczył
w demonstracji i miał możli-

wość rozmowy z przedstawi-
cielem każdej obecnej na pla-
cu Lotników organizacji – nie
zdecydował się jednak na to,
ograniczając się do robienia
zdjęć i nie uczestnicząc w wy-
darzeniu do końca. Można za-
tem wywnioskować, że radne-
mu nie chodziło o rzetelną re-
lację z wydarzenia, ani o wsłu-
chanie się w słowa osób wystę-
pujących. Ubolewamy nad tym,
że wybrany do rady miasta
przedstawiciel społeczności lo-
kalnej zamiast działać na rzecz
społeczeństwa obywatelskie-
go i jednoczenia mieszkańców
Szczecina w dążeniu do budo-
wania lepszego miasta, wyko-
rzystuje techniki manipulacyj-
ne i przekłamania, próbując
oczernić organizatorów de-
monstracji oraz urzędującego
prezydenta miasta.

Jednocześnie zaprzecza-
my temu, żeby w czasie de-
monstracji dochodziło do
„bezczelnych ataków” na Ko-
ściół katolicki. Jeśli radny Ma-
tecki, na poparcie swoich za-
rzutów, dysponuje materiała-
mi w postaci nagrań wypo-
wiedzi obrażających Kościół
w czasie wydarzenia – prosi-
my o ich udostępnienie, a na
pewno ustosunkujemy się do
ich treści. Demonstracja nie
była również poświęcona kar-
cie LGBT, jak sugeruje Dariusz
Matecki. Współorganizatorem
wydarzenia była Lambda
Szczecin – organizacja działa-
jąca na rzecz społeczności
LGBT+. Być może stąd skoja-
rzenia radnego. Jednocześnie
przypominamy, że wydarze-
nie miało charakter otwarty
i zabrać głos mógł każdy. Rad-
ny Matecki również.

Dziękujemy za udział
w manifestacji wszystkim, któ-
rzy mimo nieprzyjaznej po-
gody pojawili się na placu Lot-
ników i tym, którzy na co dzień
również wspierają nasze dzia-
łania. �

O CO CHODZIŁO NA MANIFESTACJI „DOŚĆ RASIZMU I FASZYZMU”

Refugees Szczecin: Radny Matecki próbuje
oczernić nas i prezydenta miasta

Manifestacja na pl. Lotników
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Krystyna Janda w „Zapiskach z wygnania” 
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„W opiniach działaczy
Ruchu Wolność i Pokój
rządy katolików mogą
doprowadzić do
średniowiecza”
– raportował przed
trzydziestu laty oficer
szczecińskiej SB. 
Czy zbliżające się
obchody Czerwca ’89
będą w Szczecinie
podzielone 
jak ówczesna opozycja?

ADAM ZADWORNY

D ziałacze szczecińskiej
„Solidarności” jako
pierwsi w Polsce utwo-
rzyli przed trzydziestu

laty strukturę przygotowującą stro-
nę opozycyjną do częściowo wol-
nych wyborów, wynegocjowanych
przy Okrągłym Stole. Obywatelski
Komitet Porozumiewawczy „Soli-
darność” Regionu Pomorze Za-
chodnie powstał 23 marca 1989 r.
Przewodniczącym został Mieczy-
sław Ustasiak, a w skład OKP we-
szło 29 osób, m.in. z „Solidarności”,
Szczecińskiego Klubu Katolików,
Ruchu „Wolność i Pokój” i Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów. Pró-
by włączenia do OKP grupy Ma-
riana Jurczyka nie powiodły się, co
odnotowała z zadowoleniem Służ-
ba Bezpieczeństwa.

„Stoimy w kolejkach 
po wszystko”
Dokładnie trzydzieści lat temu, 27
kwietnia 1989 r., ppłk Henryk Le-
wandowski ze szczecińskiej Służ-

by Bezpieczeństwa przybił pie-
czątkę, zatwierdzając skrupulatny
raport swojego podwładnego Jana
Owczarka. Dotyczył on zbliżają-
cych się, częściowo wolnych wy-
borów parlamentarnych na Pomo-
rzu Zachodnim. 

„Sprawców kolportażu nie usta-
lono” – w taki sposób esbek pod-
sumował incydent, do którego do-
szło na mityngu wyborczym
w Stargardzie z udziałem kandy-
datów komunistycznej Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Jak odnotowała SB, na oficjalnym,
prorządowym wiecu „dokonano
kolportażu ulotek”, w których zna-
lazło się m.in. zdanie: „Pod rząda-
mi PZPR masz i będziesz miał do
powiedzenia tyle, co Żyd w czasie
okupacji”. Autorzy ulotek przy-
pominali też, że „stoimy w kolej-
kach po wszystko”, „ jesteśmy
w czołówce światowego spożycia
alkoholu”, a „średnia życia Polki
spadła o 9 lat, a Polaka o 8 lat”. Ulot-
ka była anonimowa i najpewniej
kryła się za nią jakaś grupa star-
gardzkich konspiratorów.

W tym samym raporcie szcze-
cińskiej SB omówiony jest konku-
rencyjny, solidarnościowy wiec
w Stargardzie (wzięło w nim udział
blisko 5 tysięcy osób, wielokrotnie
więcej niż w partyjnym), na którym
wystąpili Edmund Bilicki, Mieczy-
sław Ustasiak i Artur Balazs, czyli
kandydaci Obywatelskiego Komite-
tu Porozumiewawczego „Solidarno-
ści” w zbliżających się wyborach. Pe-
wien robotnik zapytał, czy „Solidar-
ność” zamierza przekształcić się
w partię polityczną. Padła odpowiedź,
że pozostanie związkiem zawodo-
wym. Wkrótce jednak wielu działa-
czy „S”, w tym uczestnicy tego wie-
cu, zostanie działaczami – zwalcza-
jących się zaciekle – partii politycz-
nych.

„Kandydatów KIK 
nie chcemy”
Jak wynika z raportów szczeciń-
skiej SB, ta tajna policja politycz-
na bardzo interesowała się wyraź-
nymi już wtedy podziałami w śro-
dowisku opozycji na Pomorzu Za-
chodnim.

„Są oni [działacze antykomu-
nistycznego, pacyfistycznego Ru-
chu Wolność i Pokój – przyp. AZ]
przeciwni kandydatom wysuwa-
nym przez Klub Inteligencji Ka-
tolickiej, twierdząc, iż rządy kato-
lików mogą doprowadzić do śre-
dniowiecza” – raportował przed
trzydziestu laty oficer szczeciń-
skiej SB. 

Ten sam esbek w kolejnym ra-
porcie napisał: „Uzyskano informa-
cję operacyjną, że Solidarność Wal-
cząca oraz inne nielegalne organi-
zacje występujące na terenie Szcze-
cina i województwa przygotowały
się do akcji ulotkowych i plakato-
wych, m.in. nawołujących do boj-
kotu wyborów”. 

Jak wiadomo, masowy bojkot,
do którego wzywał wtedy m.in. oj-
ciec obecnego premiera Kornel Mo-
rawiecki, nie wypalił. Ale niektórzy
historycy uważają, że wezwania ra-
dykalnych organizacji, nieuznają-
cych kompromisu przy Okrągłym
Stole, przyczyniły się do niezbyt
efektownej frekwencji. Do częścio-

wo wolnych wyborów w czerwcu
1989 r. poszło 62,7 proc. obywateli,
czyli znacznie mniej, niż chodziło
do wyborów w czasach PRL (4
czerwca 1989 r. około dziesięciu mi-
lionów Polaków w ogóle nie głoso-
wało).

„Rozłam”, 
czyli Jurczyk idzie sam
Przed trzydziestu laty najważniej-
szym problemem szczecińskiej „So-
lidarności” był trwający od pięciu lat
głęboki podział (to m.in. efekt tajnej
operacji szczecińskiej SB pod kryp-
tonimem „Rozłam”).

Grupa skupiona wokół dawnego
szefa zachodniopomorskiej „S” Ma-
riana Jurczyka konkurowała z mają-
cą znacznie większe poparcie w za-
kładach pracy grupą skupioną wokół
Andrzeja Milczanowskiego.

To Milczanowski był w podziem-
nych władzach krajowych „Solidar-
ności”, współorganizował przeło-
mowy strajk w 1988 r. i, przede wszyst-
kim, miał poparcie Lecha Wałęsy.

Próby dogadania się Tymczaso-
wego Zarządu Regionu (jurczykow-
cy) z Międzyzakładowym Komite-
tem Organizacyjnym „S” spełzły na
niczym. Początkowo ludzie Jurczy-
ka nie byli w ogóle zainteresowani
kontraktowymi wyborami. Potem
wystawili swoich kandydatów, któ-
rzy całkowicie przepadli w starciu
z ludźmi, którzy mieli plakaty z Le-
chem Wałęsą. Już po przełomie jur-
czykowcy założyli własny związek
zawodowy „Solidarność ’80”, który
– targany wewnętrznymi konflikta-
mi – podzielił się i po latach zupełnie
zmarginalizował.

Sierocki popiera 
i nie przyjeżdża
Wspólne obchody trzydziestej rocz-
nicy przełomowych wyborów zor-
ganizują w Szczecinie w czerwcu

Urząd Marszałkowski i Urząd Mia-
sta. Będą wystawy, koncerty i de-
baty z udziałem najważniejszych
uczestników tamtych wydarzeń.
Jak usłyszałem, to mają być wspól-
ne, radosne, wolnościowe obchody,
przypominające też, jak Polska
zmieniła się przez ostatnie trzy-
dzieści lat.

Już teraz wiadomo, że skupie-
nie wokół tych obchodów ludzi,
którzy przed trzydziestu laty or-
ganizowali w Szczecinie opozy-
cyjną kampanię wyborczą, będzie
trudne. Pierwsi szczecińscy sena-
torowie Edmund Bilicki i Mieczy-
sław Ustasiak, z pozycji ultrakato-
lickich, popierają dziś „dobrą zmia-
nę”. Inni, jak Ewaryst Waligórski,
Andrzej Milczanowski, Edward
Radziewicz czy Jan Tarnowski,
otwarcie występują przeciwko wła-
dzy PiS i uczestniczą w manife-
stacjach KOD. To raczej pewne, że
w jednych obchodach udziału nie
wezmą.

Nie wiadomo, czy przyjdą byli
działacze PZPR, których wiece
przed trzydziestu laty SB też inwi-
gilowała. Z raportu szczecińskiej
bezpieki: „Na dzień 20 maja 1989 r.
w Policach zaplanowano jako ele-
ment kampanii wyborczej dwie dys-
koteki, które miał prowadzić znany
prezenter TV Marek Sierocki udzie-
lający poparcia Jackowi Piechocie
– kandydatowi na posła z mandatu
PZPR w okręgu Szczecin. Wymie-
niony nie przybył jednak, co pró-
bował usprawiedliwić Jacek Pie-
chota. Zebrani zażądali zwrotu pie-
niędzy, a kandydata wygwizdali”. �

Cytaty z raportów SB pochodzą
z książki „Koniec pewnej epoki
– wybory parlamentarne 1989 roku
w województwie szczecińskim
w dokumentach”, wydanej 
przez IPN w 2010 r. 

Liberalno-demokratyczni 
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Skupienie wokół
obchodów rocznicy
Czerwca '89 ludzi,
którzy organizowali
w Szczecinie
opozycyjną kampanię
wyborczą, będzie trudne
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Jak po Mostowiakach
MEN puścił swój
propagandowy filmik
o tym, jak to dba
o nauczycieli i trzyma
kciuki za uczniów na
egzaminach,
powiedziałam mężowi
i dzieciom: powiększymy
debet. Strajkuję

JOLANTA KOWALEWSKA

J ak wynika z ogólnopolskich
danych Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, do sporu
zbiorowego w całym kraju

przystąpiło 85 proc. szkół i przed-
szkoli, a referenda strajkowe poka-
zały, że od 85-90 proc. pracowników
placówek oświatowych opowiedzia-
ło się za strajkiem – jeżeli nie będzie
podwyżki płac.

Referendum 
strajkowe będzie nawet
w słynnym XIII LO 
We wtorek zachodniopomorski
Związek Nauczycielstwa Polskiego
dysponował danymi, z których wy-
nikało, że na 798 placówek oświa-
towych w województwie do straj-
ku chce przystąpić 651. To 81,5 proc.
W Szczecinie gotowość strajkową
zadeklarowało 69 proc. placówek.
Na 155 szkół, przedszkoli czy burs
ta forma protestu ma odbyć się
w 107.

W Koszalinie za strajkiem opo-
wiedziało się 96,2 proc. placówek
oświatowych, w Kołobrzegu 88,5,
w Stargardzie 65, a w Świnoujściu
65 proc. W niektórych szkołach
referenda jeszcze się odbędą – na
przykład w słynnym szczecińskim
XIII LO w Szczecinie – najlepszym
ogólniaku w Polsce, gdzie wice-
dyrektorem był obecny wicemi-
nister edukacji Maciej Kopeć. Tu
nauczyciele głosować mają w pią-
tek.

Tydzień strajku 
to brak 700 zł na koncie 
W poniedziałek zachodniopomor-
ski ZNP będzie dysponować kom-
pleksowymi danymi na temat tego,
jaką siłę może mieć strajk w regio-
nie. Nie we wszystkich szkołach od-
były się i odbędą referenda – tylko
tam, gdzie prowadzony był organi-
zowany przez ZNP spór zbiorowy,
a ten rozpoczął się w placówkach,
gdzie działa oświatowa komórka
ZNP, chociaż jeden członek związ-
ku. Referendum w XIII LO organi-
zowane jest na ostatnią chwilę, bo
dopiero teraz jeden z nauczycieli za-
pisał się do ZNP i związek ze swoim
sporem zbiorowym i referendum
mógł wejść do szkoły.

Chęć strajku to jedno – ale nie wia-
domo, ilu z nauczycieli ostatecznie
do strajku przystąpi. Za każdy dzień
nieobecności pracownik będzie miał
potrącaną dniówkę – 120-150 zł. Ty-
dzień strajku może kosztować 600-
700 zł. Nauczyciele mówią, że to dla
nich bardzo dużo. 

Kto zapewni opiekę
dzieciom, kto poprowadzi
egzaminy? 
– Nie wiem, ilu nauczycieli w mojej
szkole będzie protestować, pewnie
dowiem się w dniu strajku – mówi Te-
resa Kalina, dyrektorka SP 7 na szcze-
cińskim Warszewie. To podstawów-
ka, której kadra ostro walczy o swo-
je prawa. Podczas prowadzonej przez
nauczycieli ogólnopolskiej akcji pod
hasłem „belferska grypa” większość
pracowników była na L4. Rodzice nie
przyprowadzali dzieci do szkoły, bo
nie miałby się nimi kto zająć.

– Najbardziej obawiam się, że pod-
czas strajku nie będę w stanie za-
pewnić opieki maluchom i znów trze-
ba będzie się zwrócić z apelem do ro-
dziców, by nie przyprowadzali dzie-
ci – mówi Teresa Kalina. – Kolejny pro-
blem to egzaminy. Na spotkaniu z ra-
dą rodziców obiecałam, że zrobię
wszystko, by się odbyły. Tylko pyta-
nie, czy nauczyciel, który nie będzie
strajkował, zgodzi się zastąpić straj-
kującego kolegę czy nie zostanie na-
zwany łamistrajkiem.

Zaplanowany na 8 kwietnia strajk
nauczycieli jest bezterminowy i mo-
że zbiec się z ważnymi egzaminami:
10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egza-
min gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia
– egzamin ósmoklasisty, a 6 maja ma-
ją rozpocząć się matury.

– Liczę, że dojdzie do porozumie-
nia albo przesunięte zostaną termi-
ny egzaminów – mówi Teresa Kalina.

Wiceprezydent Soska:
Niebezpieczna sytuacja
może być w internatach 
W szczecińskim magistracie został
powołany zespół monitorujący sy-
tuację strajkową. W jego składzie zna-
leźli się m.in. pracownicy wydziału
oświaty i reprezentanci wszystkich
typów szkół. 

– Najbardziej niebezpiecznie bę-
dzie, gdy zastrajkują opiekunowie
w bursach, tu uczeń musi mieć opie-
kę 24 godziny na dobę – mówi
Krzysztof Soska, zastępca prezy-
denta Szczecina odpowiedzialny za
oświatę. – Przecież nie powiemy
uczniom: jedźcie do domu. Można
będzie wprowadzić zastępstwo, ale
nauczyciel z innej placówki musi się
zgodzić. Przecież to także praca
w nocy.

W Olsztynie lekcje z młodzieżą
zadeklarowali się prowadzić radni.
W Warszawie przy opiece nad dzieć-
mi organizowane jest wsparcie ro-
dziców, harcerzy, organizacji poza-
rządowych. Miejskie jednostki kul-
tury – biblioteki, teatry – mają przy-
gotować ofertę bezpłatnych zajęć dla
rodziców z dziećmi.

Co będzie działo się w Szczecinie?
– Opiekę nad dziećmi można po-

wierzać tylko tym osobom, które ma-
ją przygotowanie pedagogiczne – od-
powiada Krzysztof Soska.

Z warszawskich wzorców Szcze-
cin póki co nie zamierza brać przy-
kładu. 

Szef zachodniopomorskiego ZNP
Adam Zygmunt miał z kolei sygnały,
że w przedszkolach rodzice organi-
zują się i nawzajem będą sobie pil-
nować maluchów, będą dyżury i „wę-
drujące” od domu do domu „kryzy-
sowe przedszkole”. �

Nauczyciel już nie chce pra
Szkolne nastroje przed wyb

Szefowie ZNP:
Nauczyciele
nareszcie
podnieśli
głowy 
Co dzieje się w szkołach
na tydzień przed plano-
wanym strajkiem? Zapy-
taliśmy o to liderów pro-
testu, Marię Świerczek,
prezes ZNP wSzczecinie
i Adama Zygmunta, pre-
zesa zachodniopomor-
skiego oddziału ZNP.

JOLANTA KOWALEWSKA:
Co oznacza ten protest
nauczycieli? 
MARIA ŚWIERCZEK: – To
największy protest, jaki
do tej pory miał miejsce.
Jestem dumna z na-
uczycieli, że potrafili tak
się zjednoczyć, że mó-
wią dość. Nastroje są bo-
jowe, jest bardzo duża
determinacja i napięcie.
ADAM ZYGMUNT:– Nie spo-
dziewałem się takiego po-
parcia dla strajku. Myśla-
łem sobie, jak będzie 60
proc., to będzie bardzo do-
bry wynik. W oświacie
pracują głównie kobiety
– nie będą palić opon ior-
ganizować blokad. Dla
nich najważniejsza jest za-
wsze misja i etyka. Wy-
starczyło tupnąć nogą
i kończyły się postulaty.
Ale teraz stało się coś zdu-
miewającego – nauczy-

ciele powiedzieli, że już
nie będą chodzić w wy-
tartym drelichu i praco-
wać za miskę ryżu. Pod-
nieśli głowy. Nareszcie.
Czy nauczyciele powin-
ni strajkować podczas
egzaminów? 
MARIA ŚWIERCZEK: – Mam
nadzieję, że do tego nie doj-
dzie, że rząd się opamię-
ta. Widzę światełko w tu-
nelu – zaplanowane na 1
kwietnia kolejne rozmo-
wy. Nauczyciele czekają
na pozytywne załatwie-
nie sprawy. Rodzice ro-
zumieją sytuację nauczy-
cieli. Ten protest spotyka
się zich przychylnością. 
ADAM ZYGMUNT: – To był
postulat zsamych dołów,
anie związkowych władz.
Powiedzieli, jeżeli ten
strajk ma być zauważo-
ny, jeżeli ma odnieść sku-
tek, to musi być dotkliwy. 
Co najbardziej państwem,
związkowcami wstrząsnęło
podczas przygotowań do
protestu, rozmów z rzą-
dem? 
MARIA ŚWIERCZEK: – Kpi-
ny z nauczycieli. Ciśnie-
nie podniosła mi wypo-
wiedź Krzysztofa Szczer-
skiego, szefa gabinetu
prezydenta, że przecież
nauczyciele nie mają
obowiązku żyć w celiba-
cie i 500 plus także ich
dotyczy. Poniżająca by-
ła wypowiedź szefa ga-

binetu politycznego pre-
miera, posła Marka Su-
skiego, który stwierdził,
że nauczyciel zarabia nie-
wiele mniej od posła. 
ADAM ZYGMUNT: – Spo-
tkanie z jedną z nauczy-
cielek. Płakała, bo nie by-
ła w stanie opłacić syno-
wi studiów, by mógł się
uczyć w innym mieście. 
Czy wasz strajk jest po-
lityczny? Lewicowy ZNP
przeszkadza prawico-
wemu rządowi? 
MARIA ŚWIERCZEK:– To nie
jest strajk polityczny. To jest
strajk społeczny. Nie ma
postulatów programo-
wych. Chodzi tylko opo-
prawę warunków życia. 
ADAM ZYGMUNT: – Prote-
stujemy za różnych rzą-
dów, bo zawsze jest tak,
że o tę swoją godność na-
uczyciele muszą wal-
czyć. Słyszeliśmy już, że
związek jest albo prawi-
cowym wywrotowcem,
albo czerwonym beto-
nem czy zausznikiem
PO. Nie zgadzaliśmy się
z szefową resortu edu-
kacji z SLD Krystyną Ły-
backą, a zaznaczę, że na-
leżała nawet do ZNP, by-
liśmy w sporze z mini-
ster edukacji Joanną
Kluzik-Rostkowską
z PO. W tym wszystkim
nie chodzi o te czy tam-
te rządy. Chodzi o czło-
wieka. 
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Będę o wodzie
i marchewce,
zrobię debet,
ale strajkuję 
Kto zdecyduje się na strajk,
akto nie? Ostateczne decy-
zje nauczyciele tak na-
prawdę podejmą 8 kwiet-
nia. Rozmawialiśmy ztymi,
którzy są zdeterminowani.

Ewa Bielecka-Nowek, na-
uczycielka dyplomowana
przyrody, SP 68 na Zakolu
w Szczecinie, prezeska
szkolnego ogniska ZNP, 16
lat pracy w zawodzie na-
uczyciela 
Oczywiście, że strajkuję
– do końca.

Dzisiaj [wtorek] według
grafiku miałam lekcje do
11.30. Rozmawiamy o godz.
16, a ja jeszcze jestem
w szkole. Problemy wy-
chowawcze z uczniami. Ta
11.30 to zawsze jest tylko jest
na grafiku. W naszej szko-
le jest 116 pracowników. 89
przystąpiło do referendum.
80 było na „tak”. 9 nie wy-
raziło zgody. W tym gronie
były katechetki. Nie wiem,
ile osób rzeczywiście bę-
dzie strajkować i jak długo
wytrzymają – potrącenie
wynagrodzenia za każdy
dzień strajku jest dotkliwe,
aludzie mają raty, dzieci na
studiach w innym mieście.
W naszej szkole nauczy-
cielki są zdeterminowane,
ale w niektórych – wystra-
szone. Wystraszone, bo



strajk nie podoba się dy-
rektorowi szkoły, a dyrek-
tor może wiele, nie przy-
dzieli wychowawstwa, nie
da nadgodzin, da niski do-
datek motywacyjny. Goła
pensja to za mało.

Pokażę na moim przy-
kładzie. Uprzedzam, jak
na nauczyciela zarabiam
bardzo dobrze. Mój etat to
2,9 tys. zł na rękę – przy naj-
wyższym zaszeregowaniu,
bo jestem nauczycielem
dyplomowanym. Mam
jeszcze 300 zł dodatku mo-
tywacyjnego – to również
bardzo wysoki dodatek
i 600 zł za nadgodziny.
Nadgodziny to głównie
praca z dziećmi, które
w domach mają indywi-
dualne nauczanie. Takich
uczniów mam czterech.
Tylko, że jak nadgodzin nie
będzie, motywacyjny się
zmniejszy, to mam 3 tys.
zł. Nigdy nawet przez myśl
nie przeszło mi, żeby zmie-
niać zawód, żeby porzucić
szkołę. Syn czasami dziwił
się, że za takie pieniądze
tyle godzin poświęcam tej
pracy. 

Myślę, że dopiero teraz
wszyscy zaczynają zdawać
sobie sprawę, jak nisko
upadliśmy z pensjami,
wszystkim naokoło wy-
nagrodzenia wzrosły, a na-
uczycielom nie. Zawód na-
uczyciela jest sfeminizo-
wany i my zawsze pokor-
nie brałyśmy to, co jest.
A teraz mówimy dość. 

Nauczycielka dyplomowa-
na w szkole podstawowej,
matematyczka, ponad 20
lat pracy (imię i nazwisko
do wiadomości redakcji) 
Do strajku przystąpię. To
postanowione i nieodwo-
łalne. Choćbym miała póź-
niej być tylko o wodzie
i marchewce, to wytrwam.
Tak sobie w pokoju na-
uczycielskim rozmawiały-
śmy, że najważniejsze to
wytrzymać inie dać się zła-
mać do świąt wielkanoc-
nych. Jestem nauczycielką
dyplomowaną, pamiętam
czasy komuny, pamiętam
konferencje Jerzego Urba-
na. Teraz też próbują lu-
dziom wodę zmózgu robić.

Jeżeli teraz ustąpimy, to
już zawsze będą nami po-
miatać. Zawsze będziemy
dziadami. W naszej szkole
nastroje są bojowe. Więk-
szość chce strajkować, anaj-
wyżej dwie nauczycielki
mogą sobie pozwolić na ten
strajk ze względów finan-
sowych, bo ich mężowie do-
brze zarabiają. Reszta każ-
de sto złotych ogląda. Wy-
czekuje, kiedy przyjdą pie-
niądze za nadgodziny. Wte-
dy to dopiero w pokoju na-
uczycielskim jest porusze-
nie. Każdy patrzy, ile mu
wpłynęło. Chwytam każdą
nadgodzinę, korepetycje.
Wtedy mam pieniądze dla
syna na wynajem pokoju
w Warszawie. Studiuje. Te-
raz jeszcze zaczął praco-
wać. Jako nauczyciel dy-

plomowany mam 2850 na
rękę. Dostałam jeszcze sie-
dem dodatkowych godzin
w tygodniu. Za to, za mie-
siąc spłynęła mi dodatko-
wa pensja – 958 zł. 

Z boku się wydaje, że to
tylko siedem godzin. Ale to
siedem godzin, do których
trzeba się przygotować, każ-
da klasa jest inna, każdy
uczeń jest inny, trzeba zna-
leźć sposób, jak daną wie-
dzę przekazać tej klasie,
a jak konkretnemu ucznio-
wi. Jak na tej lekcji nie zła-
pie, o co chodzi, to później
nie poradzi sobie z kolejną.
Do tego dochodzi jeszcze
praca z trudniejszym
uczniem. Za to mi nie pła-
cą, ale pracuję, bo chcę, bo
nie mogę pogodzić się
z tym, że uczeń, który miał
świetne wyniki w nauce,
nagle leci wdół. Pojawia się
rozwód rodziców, proble-
my dorastania, młodzień-
czy bunt i są kłopoty. Ja tak
swojego ucznia nie zosta-
wię. A co ostatnio robiłam
w swoim czasie wolnym?
Klasę remontowałam i ro-
biłam plakaty. Takich głu-
pich bab jak ja w każdej
szkole jest pełno. 

Wstaję więc o szóstej
rano, gonię do szkoły, po-
tem korki i zakupy. Wie pa-
ni kiedy nasz szkolny ser-
wer jest przeciążony? O 23,
bo dopiero wtedy więk-
szość z nas ma czas, żeby
zasiąść do e-dziennika. 

Barbara Żakowska, SP 5
w Policach, pedagog wcze-
snoszkolny i przedszkolny,
anglistka, ma doktorat z pe-
dagogiki, nauczycielka
w trakcie mianowania 
Będę strajkować, dopóki
nasz protest nie zostanie
odwołany. Nie mam wąt-
pliwości. Musimy wywal-
czyć prawo do godnego
wykonywania zawodu. 

W szkole mam swoich
pierwszoklasistów, starsze
klasy uczę jeszcze angiel-
skiego. Dodatkowo jestem
wykładowcą na Colegium
Balticum. W naszej pod-
stawówce wreferendum za
strajkiem opowiedziało się
95 proc. nauczycieli. Jestem
również członkiem komisji
egzaminacyjnej. Jeżeli bę-
dzie taka konieczność, to da-
lej będę strajkować, w ko-
misji nie zasiądę. Etycznie
i moralnie to bardzo trud-
na decyzja, zwłaszcza dla
nauczycieli, którzy tych
uczniów do egzaminów
przygotowują. Niestety in-
nej drogi nie ma. Moi ro-
dzice też są nauczycielami,
więc mam w nich duże
wsparcie ioparcie moralne.

Jestem w trakcie mia-
nowania. Za 18 godzin na
rękę dostaję około 1900 zł,
ale mam jeszcze nadgo-

dziny, w sumie półtorej
etatu – więc wychodzi mi
jakieś 2,5 tys. zł. Tylko, że
to dodatkowe półtorej eta-
tu oznacza dla mnie, że
moja krtań nie daje rady,
wysiada. Pracując z ma-
luchami, ucząc angiel-
skiego, bardzo dużo pra-
cuje się głosem. Praca na
półtorej etatu oznacza bieg
z klasy do klasy, więcej
problemów z uczniami,
więcej spotkań z rodzica-
mi. Przecież my zajmuje-
my się nie tylko edukacją,
także wychowaniem, do
tego każdy z nas się do-
kształca. Raz w miesiącu
mamy zebrania z rodzica-
mi, raz w miesiącu rady
pedagogiczne, to oznacza,
że dwa razy w miesiącu je-
stem w szkole do godz. 19.
Dobrze, że mogę liczyć na
pomoc rodziców, zajmu-
ją się wtedy moimi dzieć-
mi, które mają osiem
i cztery lata. Mąż jest rad-
cą prawnym i więcej go-
dzin niż ja spędza w pra-
cy, ale dzięki temu jestem
w tej komfortowej sytuacji,
że mogę pozwolić sobie na
to, by za okres strajku po-
trącano mi z pensji. Bar-
dzo lubię swój zawód, du-
żą satysfakcję daje mi pra-
ca z tymi małymi i z tymi
starszymi dziećmi. Chcę
pracować w szkole, ale na-
uczyciel nie może być po-
niżany. 

Polonistka, nauczycielka
dyplomowana w szkole
podstawowej (imię i na-
zwisko do wiadomości re-
dakcji) 

Jak po Mostowiakach
[bohaterowie telenoweli
„M jak miłość” emitowa-
nej w telewizji publicznej
– red.] MEN puścił mi swój
propagandowy filmik
o tym, jak to dba o na-
uczycieli i trzyma kciuki
za uczniów na egzami-
nach, to powiedziałam mę-
żowi i dzieciom: powięk-
szymy debet, ale ja straj-
kuję. Dla nauczycieli nie
mają pieniędzy, ale na ma-
nipulacje tak. Znów dzie-
lą Polaków. Rodziców
i uczniów szczują na na-
uczycieli, bo co się dzieje
na tym filmie – młodzi lu-
dzie – ósmoklasistka i ma-
turzysta opowiadają, jakie
marzenia mają po zdaniu
egzaminu. Pojawia się na-
pis: „Uczniowie trzymamy
za was kciuki”. Przekaz
jest prosty: rząd chce, by-
ście zdali i realizowali swo-
je marzenia, ale podli na-
uczyciele chcą wam to
uniemożliwić. Proszę so-
bie obejrzeć – ta propa-
ganda jest na YouTube
opatrzona hasztagiem „Je-
steśmy z wami”. Witam
w PRL-u bis.�SZ 1
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acować za miskę ryżu.
buchem strajku 

Procedury sporu zbiorowego
w styczniu rozpoczęły ZNP
i oświatowa Solidarność. Związki
chcą podwyżek wynagrodzeń.
ZNP postuluje: tysiąc złotych netto
dla każdego pracownika oświaty
etatowego i nieetatowego. Adam
Zygmunt z zachodniopomorskiego
ZNP w rozmowie z „Wyborczą” za-
znaczył, że tysiąc złotych brutto to
też kwota do rozważenia. Solidar-
ność postuluje z kolei: podwyżka
nie mniejsza niż 650 zł od stycznia

tego roku i kolejne 15 proc. pod-
wyżki od stycznia 2020 r. To kwo-
ta, która ma być doliczona do wy-
nagrodzenia zasadniczego bez
względu na stopień awansu zawo-
dowego nauczyciela. Oddelego-
wana do rozmów ze strajkującymi
wicepremier Beata Szydło w Poli-
tycznym Graffiti mówiła ostatnio
z kolei, że nauczyciele mogą do-
stać łącznie po 570 zł podwyżki
– razem z ubiegłoroczną, która wy-
płacana jest od kwietnia. 

O JAKĄ PODWYŻKĘ WALCZĄ
NAUCZYCIELE? 

Jeżeli z powodu strajku nauczycie-
li szkoła czy przedszkole nie mogą
zapewnić dziecku opieki i placów-
ka zostaje zamknięta, rodzic może
skorzystać z zasiłku opiekuńcze-
go. Taki zasiłek jest płatny, to 80
proc. wynagrodzenia. Są jednak
pewne ograniczenia:

– przysługuje na opiekę nad
dzieckiem do ósmego roku życia
– informacja o tym, że placówka
będzie nieczynna, została przeka-
zana nagle, nie wcześniej niż sie-
dem dni przed jej zamknięciem
– inny członek rodziny nie może
zająć się dzieckiem
– zasiłek opiekuńczy może być
przyznawany przez 60 dni w roku.
Jak poinformował „Wyborczą”
Karol Jagielski, rzecznik prasowy
ZUS osoba, która jest zatrudniona

w firmie, która ma powyżej 20
pracowników celem wypłaty za-
siłku opiekuńczego napisane
przez siebie oświadczenie o za-
mknięciu szkoły czy przedszkola
przynosi do swojego pracodaw-
cy, a osoby, które mają własne
firmy lub pracują w zakładzie za-
trudniającym do 20 pracowni-
ków, do ZUS. 

Nie jest wymagane podbite pie-
czątką poświadczenie ze szkoły
lub przedszkola. Oprócz oświad-
czenia o nagłym zamknięciu pla-
cówki trzeba wypełnić jeszcze
stosowny wniosek o zasiłek. 

Można jeszcze skorzystać
z dwóch pełnopłatnych dni opieki
nad dzieckiem – przysługują na
dzieci do lat 14 lub wziąć urlop
wypoczynkowy. � KOV

CO MOGĄ ZROBIĆ RODZICE?

Pensja podstawowa za tzw. 18 godzin przy tablicy (bez dodatków typu
nadgodziny, wychowawstwo, dodatek motywacyjny, staż pracy) 

KWOTA BRUTTO KWOTA NETTO 

2417 zł stażysta 1751 zł 

2487 zł kontraktowy 1798 zł

2824 zł mianowany 2033 zł

3317 zł dyplomowany 2377 zł
Źródło: ZNP

Ile zarabia nauczyciel

W KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK
Z „WYBORCZĄ”

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33900487
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– Chcemy zacząć kolejną
serię zwycięstw na
własnym terenie
– zapowiada bramkarz
Pogoni Szczecin Łukasz
Załuska. W niedzielę
mecz z Jagiellonią
Białystok. 

MATEUSZ KASPRZYK

P oprzednia passa była im-
ponująca: portowcy nie
przegrali na swoim stadio-
nie przez przeszło dwieście

dni. Szczecińską twierdzę na począt-
ku marca zdobyło dopiero Zagłębie
Lubin, które popsuło święto związa-
ne z pożegnaniem stadionu Krygiera
w obecnej formie i wygrało 3:0. 

Podopieczni Kosty Runjaicia zre-
habilitowali się jednak na wyjaz-
dach, z których w ostatnim czasie
przywieźli komplet sześciu punk-
tów. Po emocjonującym pojedynku
ograli Wisłę Kraków 3:2, a potem po-
konali jej imienniczkę z Płocka 2:0.
W efekcie awansowali na czwarte
miejsce w tabeli ekstraklasy i dwu-
tygodniową przerwę reprezenta-
cyjną spędzili w znakomitych hu-
morach.

Wysoką formę potwierdzili w ze-
szłym tygodniu podczas sparingu

z trzecim zespołem niemieckiej Bun-
desligi – RB Lipsk. Pogoń sprawiła du-
żą niespodzianką i pokonała słynne-
go rywala 5:3.

– Wiadomo, że wielu podstawo-
wych piłkarzy z Lipska było na zgru-
powaniach reprezentacji, ale u nas
też nastąpiło dużo zmian w stosun-
ku do ostatniego spotkania w Płocku
– przypomina Załuska.

O tym, że przeciwnik nie wysta-
wił głębokich rezerw, świadczy to, że
gole dla niemieckiej drużyny zdoby-

li piłkarze, których specjalistyczny
portal transfermarkt.de wycenia łącz-
nie na ponad 50 mln euro (cała Po-
goń jest wyceniana na niecałe 14 mln).

Wynik poszedł w świat i na pew-
no postraszył Jagiellonię, która
w ostatnich tygodniach jest w słabej
formie. Białostoczanie przegrali trzy
z czterech poprzednich ligowych me-
czów i gdyby nie awans do półfinału
Pucharu Polski, posada trenera Ire-
neusza Mamrota wisiałaby na wło-
sku. Zespół ze stolicy Podlasia w ta-

beli ekstraklasy spadł na piątą pozy-
cję, tuż za Pogoń (ma punkt straty).

– Jagiellonia nie wygląda teraz naj-
lepiej, ale na wyjazdach zawsze są
bardzo groźni – nie ma wątpliwości
Załuska. – Wchodzimy w decydującą
fazę rozgrywek. To mecz o sześć
punktów, ponieważ zmierzą się bez-
pośredni rywale w walce o miejsce
w grupie mistrzowskiej. Fajnie było-
by taki mecz wygrać.

Jeśli portowcy ten plan zrealizu-
ją, będą już praktycznie pewni miej-

sca w „górnej” ósemce tabeli na ko-
niec sezonu zasadniczego i pozosta-
ną liderem grupy pościgowej za czo-
łową trójką, czyli Lechią Gdańsk, Le-
gią Warszawa i rewelacyjnym Pia-
stem Gliwice. Straty do podium bę-
dzie można odrobić błyskawicznie
(aktualnie do trzeciej pozycji Pogoń
traci pięć punktów), ponieważ w tej
kolejce Lechia zagra z Piastem (ktoś
straci punkty), a po drugie – kolejna
seria gier odbędzie się już w najbliż-
szy wtorek i środę. Pogoń w środę
o godz. 18 zagra na wyjeździe z roz-
bitym Lechem Poznań i Kosta Run-
jaić będzie miał niepowtarzalną szan-
sę na ogranie byłego selekcjonera re-
prezentacji Polski Adama Nawałki,
który na razie zupełnie nie radzi so-
bie z wielkopolskim klimatem.

W zespole ze Szczecina kadrowa
sytuacja jest znakomita, ponieważ
trenują wszyscy piłkarze na czele
z Adamem Frączczakiem, który
w ostatnich miesiącach dochodził do
siebie po poważnej operacji usunię-
cia guza z przysadki mózgowej.

Niedzielny mecz będzie pierwszym
w czasie trwania prac budowlanych
na szczecińskim stadionie. Pojemność
została ograniczona do niecałych pię-
ciu tysięcy krzesełek i spotkanie naj-
prawdopodobniej zobaczy komplet
publiczności. Klub zachęca do korzy-
stania z darmowej komunikacji miej-
skiej, ponieważ parkingi wokół sta-
dionu są już wyłączone z użytku. 

Niedzielny mecz z Jagiellonią Bia-
łystok zacznie się o godz. 15.30. �

Czy Pogoń będzie ścigać liderów?

W październiku w Białymstoku Jegiellonia – dość szczęśliwie – wygrała z Pogonią 2:1
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Za rów no w po dej ściu do klien ta, jak wspie ra jąc
sport przy świe ca nam idea Fa ir Play. Chcie li byś my
być do brym przy kła dem dla in nych i wspól nie dbać
o roz wój Szcze ci na i szcze ci nian – mó wi Kon rad
Ki jak dy rek tor ds. han dlo wych i ad mi ni stra cyj nych
Gru py Po lmo tor.

Po nad rok te mu od by ła się uro czy stość na da nia na zwy ty tu -
lar nej no wej, szcze ciń skiej ha li te ni so wej, któ ra po wsta ła
w miej scu daw ne go Lo do gry fu i by ła pierw szym eta pem mo -
der ni za cji oś rod ka te ni so we go przy al. Woj ska Pol skie go.
W oś rod ku tym od po nad pół wie ku roz gry wa ny jest naj star -
szy pol ski, za wo do wy tur niej te ni so wy męż czyzn Pe kao Szcze -
cin Open. Ale na co dzień, gdy tur nie ju nie ma kor ty ob le ga ne
są przez naj młod szych adep tów te ni sa. Tych, któ rzy ma rzą
by kie dyś za grać w szcze ciń skim chal len ge rze al bo i jesz cze
waż niej szych tur nie jach. Tych, któ rzy z za chwy tem spo glą -
da ją w te le wi zor, gdy gra ją Ro ger Fe de rer, Ra fa el Na dal, No -
vak Djo ko vić czy osta t nio Hu bert Hur kacz. 
No wa szcze ciń ska ha la te ni so wa no si na zwę KIA Po lom tor
Are na, ale jesz cze waż niej sze jest to, że Gru pa Po lmo tor po -
sta no wi ła na sta łe wspie rać tych mło dych te ni si stów, by mo -
gli krok po kro ku zbli żać się do re a li za cji swo ich ma rzeń. 
Wspar cie szcze ciń skie go te ni sa, to nie je dy ny prze jaw za an -
ga żo wa nia się w po moc spor tow com tym naj młod szym i tym
star szym. Głów nie ama to rom i pa sjo na tom. Lo go i sa mo cho -
dy Po lmo to ru spot ka my na im pre zach bie go wych, stro jach
spor tow ców nie peł no spraw nych, zdo by wa niu ce lów nie o sią -
gal nych dla nor mal nych lu dzi przez spor tow ców spe cja li zu -
ją cych się w spor tach eks tre mal nych. O tym wszyst kim sze -
rzej opo wia da Kon rad Ki jak.

Spo łecz na od po wie dzial ność biz ne su, zwa na z an giel ska CSR
[Cor po ra te So cial Res pon si bi li ty] to idea, we dług któ rej przed -
się bior stwa, fir my, spół ki – ta kie jak choć by wa sza fun kcjo -
nu ją w po sza no wa niu dla śro do wi ska, ale tak że współ pra cu -
ją z lo kal ny mi spo łecz no ścia mi, czę sto je in te gru jąc i wspie -
ra jąc w róż nych dzia ła niach. Nie wszyst kie fir my w Pol sce bu -
du ją swo ją stra te gię przy za sto so wa niu CSR. Wy je ste ście
chwa leb nym przy kła dem.
Kon rad Ki jak (dy rek tor ds. han dlo wych i ad mi ni stra cyj nych
Gru py Po lmo tor): – Uwa ża my, że je steś my do brą, lo jal ną
i prze de wszyst kim lo kal ną fir mą. Je steś my od sa me go po -
cząt ku bar dzo moc no zwią za ni ze Szcze ci nem i chce my do -
brze fun kcjo no wać w opi nii miesz kań ców mia sta. W biz ne -
sie speł nia my naj wyż sze stan dar dy i wy ma ga nia ja kie sta -
wia ją przed na mi fir my, któ rych au to ry za cję po sia da my. Wo -
bec klien tów za wsze gra my fa ir. Tak sa mo chce my grać fa -
ir na ni wie spor to wej. Wspie ra my spor tow ców w sze ro ki spo -
sób. Wi dać nas na im pre zach ma so wych i w ma łych sa lach.
Po ma ga my speł niać ma rze nia w osią ga niu ko lej nych wy ni -
ków. Chcie li byś my być tak że do brym przy kła dem dla in nych
firm, by po dob nie jak my do strze ga ły po trze by lo kal nych spo -
łecz no ści i się w nie an ga żo wa ły. Czu je my się pio nie ra mi na
szcze ciń skim ryn ku w ta kim po dej ściu do biz ne su, ale ma -
my na dzie ję, że za na mi pój dą in ni.

Nie mal rów no rok te mu no wo wy bu do wa na szcze ciń ska ha la
spor to wa przy sto so wa na do tre no wa nia i gry w te ni sa otrzy -
ma ła na zwę KIA Po lmo tor Are na. Mar ka KIA od wie lu lat za an -
ga żo wa na jest we wspie ra nie te ni sa, te go na naj wyż szym świa -
to wym po zio mie. To chy ba uła twi ło wam prze ko nać wa szych
zwierz chni ków do za an ga żo wa nia się w te nis szcze ciń ski.

– To słusz ne stwier dze nie, że KIA jest zna ną mar ką na świa -
to wych are nach te ni so wych. Jest m.in. głów nym spon so rem
wiel kosz le mo we go tur nie ju Au stra lian Open, któ ry rok rocz nie
otwie ra se zon. Ale to wca le nie jest tak, że KIA to tyl ko te nis.
Mar ka ta obec na jest i bar dzo do brze roz poz na wal na glo bal -
nie w świe cie spor tu. KIA by ła głów nym par tne rem tak waż -
nych im prez, jak pił kar skie mi strzo stwa Eu ro py. Jest par tne -
rem mo to ry za cyj nym FI FA i UE FA. Spon so ru je mi strzo stwa
w ko szy ków ce i jest par tne rem im prez raj do wych w Pol sce
i nie tyl ko. 
To też Na sza chęć za an ga żo wa nia się w szcze ciń ski te nis
dla na szych par tne rów z KIA wca le ni by ła ta ka oczy wi sta.
Mu sie liś my w wie lo go dzin nych roz mo wach i dzie siąt kach
ma te ria łów dru ko wa nych prze ko ny wać ich do te go, że ta
dys cy pli na spor tu w Szcze ci nie ma du ży po ten cjał roz wo ju
i war to na nią sta wiać. 
Na da nie ha li te ni so wej na zwy KIA Po lmo to ra Are na, to dla was
z jed nej stro ny po nie sio ny koszt, któ ry mia sto i tak za pew ni -
ło, że prze zna czy na roz wój te ni sa. Z dru giej jest to ele ment
pro mo cji i pre sti żu. Jesz cze tyl ko Net to Are na, naj no wszy
i naj wię kszy obiekt spor to wy Szcze ci na ma par tne ra ty tu lar -
ne go. Jed nak pod czas ce re mo nii pod pi sa nia umo wy z mia -
stem pre zes Jan Prze pła ta wy po wie dział waż ne sło wa: „Oprócz
te go, że te raz ha la bę dzie mia ła tę na zwę, to po nad to bę dzie -

W Polmotorze zawsze gramy fair 
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my opie ko wa li się naj młod szy mi te ni si sta mi w szkół ce, a tak -
że spon so ro wa li tur nie je dla mło dzie ży i nie tyl ko”. 
– Bo tak na praw dę na sza współ pra ca ze śro do wi skiem te ni -
so wym Szcze ci na roz po czę ła się kil ka na ście mie się cy przed
tym wy da rze niem na da nia na zwy ha li. Rok wcześ niej prze ka -
za liś my klu bo wi te ni so we mu w użyt ko wa nie sa mo chód KIA
Op ti ma, po to by m.in. tre ne rzy mo gli z mło dy mi za wod ni ka -
mi jeź dzić na tur nie je po Pol sce i za gra ni cę. Od te go me men -
tu roz po czę ła się na sza przy go da z te ni sem, któ ra po tem za -
o wo co wa ła na da niem na zwy ha li oraz na wią za nia sta łej współ -
pra cy ze Szcze ciń skim Klu bem Te ni so wym i Szcze ciń ską Aka -
de mią Te ni so wą. Za tym po szły ko lej ne dzia ła nia wspie ra ne
przez nas, jak tur nie je dla dzie ci – za rów no o za się gu lo kal -
nym, jak i mię dzy na ro do wym, tur nie je dla se nio rów czy le ka -
rzy, Szcze ciń ski Dzień Te ni sa i wie le in nych im prez, w któ rych
bra liś my udział.
„Ha la te ni so wa jest pierw szym eta pem prze bu do wy oś rod -
ka, w któ rym od by wa się co rocz nie naj waż niej sza im pre za
spor to wa w Szcze ci nie, tur niej Pe kao Szcze cin Open. Chce -
my, by ten oś ro dek się zmie niał i roz wi jał. Ma my w mie ście
tra dy cje te ni so we. Ma my swo ich świet nych te ni si stów, któ -
rzy stąd się wy wo dzą. Bu du je my też tra dy cję po zy ski wa nia
spon so rów dla na szych naj no wszych obiek tów do upra wia -
nia spor tu” – po wie dział pre zy dent mia sta Piotr Krzy stek tuż
po pod pi sa niu umo wy z wa mi, ja ko ty tu lar nym spon so rem
KIA Po lmo tor Are ny. 
– Wie rzę, że na sza współ pra ca z mia stem bę dzie trwa ła i wie -
lo let nia, a w tym cza sie Szcze cin i ten oś ro dek sta nie się jed -
nym z naj pięk niej szych cen trów te ni so wych w Eu ro pie. To
miej sce z ogrom nym po ten cja łem, a pla ny ar chi tek to nicz ne
je go prze bu do wy są im po nu ją ce. No wy kort cen tral ny, kor ty
z na wierz chnia mi ce gla sty mi i twar dy mi. No wo czes ne try bu -
ny, re sta u ra cje i za ple cze dla za wod ni ków. By łem w wie lu oś -
rod kach te ni so wych w Eu ro pie, ale te wi zje prze ko nu ją mnie,
że bę dzie to je den z naj pięk niej szych obiek tów do upra wia nia
tej dys cy pli ny spor tu.
Ale Gru pa Po lmo tor to nie tyl ko KIA i nie tyl ko te nis.
– Oczy wi ście. Sta ra my się, na mia rę na szych moż li wo ści,
wspie rać in nych spor tow ców. Tych, któ rzy ma ją pa sję i za an -
ga żo wa nie. Od wie lu lat współ pra cu je my z klu bem gol fo wym
w Bi no wie. Za pew nia my ob słu gę sa mo cho do wą i je steś my
obec nie na im pre zach bie go wych. Pół ma ra to nie, któ ry ma
wie lo let nią tra dy cję, a tak że ma ra to nie, któ ry w tym ro ku po -
pro wa dzą na sze sa mo cho dy z na pę dem elek trycz nym. W re -
gio nie współ pra cu je my przy Go le niow skiej Mi li czy Przy rzyc -
kiej Szyb kiej Dy sze. Wspie ra liś my tak że eks tre mal ną wy pra -
wę szcze ciń skie go te a mu w Al py, któ ra skła da ła się z ultra -
maratonu gór skie go na dy stan sie 50 km na Gross Gloc kner
w Au strii, gdzie su ma prze wyż szeń wy nio sła 6,5 km. Dwa dni
póź niej uczest ni cy zdo by wa li gó rę Mat ter horn we Wło szech
jed ną z naj trud niej szych tras. By na ko niec przejść grań mię -
dzy Alpspit ze a Zug spit ze. Nie sa mo wi te za par cie lu dzi, któ -
rzy chcie li to osią gnąć. Uczest ni czy łem z ni mi w tej wy pra wie

o na zwie Su ba ru Po lmo tor Te am je stem w peł ni po dzi wu. Po -
dob nie jak po dzi wiam spor tow ców z klu bu głu chych Ko ro na,
któ rych wspie ra my na co dzień, m.in. prze ka zu jąc sport i fi -
nan su jąc wy pra wy po suk ce sy ta kie, jak cho ciaż by 5 miej sce
w pił kar skich Mi strzo stwach Eu ro py w Stut tgar cie. 
Jak się ma ją ide a ły spor to we, do fun kcjo no wa nia na ryn ku
mo to ry za cyj nym, gdzie obo wią zu ją twar de i bru tal ne re gu ły
sprze da ży i zy sku?
– Uwa żam, że ja ko fir ma osią gnę liś my suk ces w biz ne sie. Ma -
my na kon cie m.in. ty tuł naj le piej sprze da ją ce go di le ra w Pol -
sce. Wy kład nią na szych suk ce sów jest roz wój fir my o ko lej -
ne sa lo ny i au to ry za cję ko lej nych ma rek. Ale tak na praw dę, to
suk ce sem, któ re go nie wi dać, a my so bie go naj bar dziej ce ni -
my, jest lo jal ność i za do wo le nie klien tów, któ rzy kie dyś ku pi li
u nas au to, po tem je ser wi so wa li. Po la tach ku pi li ko lej ne i wca -
le nie ko niecz nie tej sa mej mar ki, co po przed nie ale na dal w Po -
lmo to rze. To jest ten suk ces, któ ry nas naj bar dziej cie szy. My
sza nu je my klien ta. Uzna je my, ze tak jak w spor cie, któ ry jest
nam bli ski, tak że w biz ne sie na le ży się kie ro wać za sa da mi fa -
ir play. W na szej idei nie jest sprze da nie klien to wi sa mo cho -
du za wszel ką ce nę, któ ry tak na praw dę nie bę dzie do nie go
do sto so wa ny i je mu po trzeb ny. Do ra dza my ta kie, któ re speł -
nią na sze ocze ki wa nia. Dla te go klien ci do nas wra ca ją i nas
sza nu ją. Dla te go my osią ga jąc suk ces biz ne so wy sta ra my się
nim dzie lić ze spo łecz no ścią, w któ rej fun kcjo nu je my.

Konrad Kijak Dyrektor ds. handlowych i administracji  

• Gru pa Po lmo tor

Obec nie jest au to ry zo wa nym przed sta wi cie lem

ma rek: Nis san, KIA, Su ba ru, Ra na ult, Da cia oraz

Isu zu. W tym ro ku fir ma ob cho dzi ju bi le usz 25-

le cia, choć jej za ło ży cie le w bran ży mo to ry za cyj -

nej fun kcjo no wa li du żo wcześ niej. 

Ja ko au to ry zo wa ny di ler wpro wa dzi li do Szcze -

ci na mar kę Nis san i od ćwier ćwie cza jest jej przed -

sta wi cie lem w Za chod nio po mor skiem speł nia -

jąc ry go ry stycz ne wy ma ga nia pro du cen ta do ty -

czą ce sprze da ży, ob słu gi klien ta i ser wi so wa nia

aut. 

Pierw szy sa lon pod lo giem Po lmo tor po wstał przy

ul. Stru ga (obec nie ul. Wi sła wy Szym bor skiej)

w 1994 r. Dziś w tym miej scu fun kcjo nu je sa lon

sa mo cho dów uży wa nych Su per pew niak – oczy -

wi ście tak że na le żą cy do Gru py Po lmo tor. Wraz

z roz wo jem fir my po wsta wa ły ko lej ne, no wo czes -

ne sa lo ny. W Szcze ci nie przy ul. Stru ga oraz Ron -

dzie Ha ke na oraz w Ko sza li nie.

•Wy da rze nia wspar te przez 
Gru pę Po lmo tor

• 4-krot ny par tner mo to ry za cyj ny Ma ra to nie Szcze ciń -
skim z mar ką Su ba ru

• 2-krot ny par tner mo to ry za cyj ny w Pół ma ra to nie Szcze -
ciń skim z mar ką Nis san (w 2019 bę dzie po raz trze ci) ob -
słu gu jąc bieg wy łącz nie sa mo cho da mi elek trycz ny mi

• udział w Py rzyc ka Szyb ka Dy cha – z mar ką Re na ult
• udział w Mi la Go le niow ska – z mar ką Re na ult, ob słu ga

sa mo cho dem elek trycz nym
• wspar cie oraz udział w Eks pe dy cji Po lmo tor Su ba ru Te -

am któ ra skła da ła się na (w ko lej no ści):
* ultra maraton na dy stan sie 50 km, po trud nej gó rze Gros -

sgloc kner, za wod ni czka za ję ła 7 miej sce na 1200 bie ga czy
* wej ście na Gó rę Mat ter horn od jej naj trud niej szej wło -

skiej czę ści, nie ste ty ze wzglę du na wa run ki nie moż -
li we by ło zdo by cie szczy tu, eki pa za trzy ma ła się na
pra wie 4000 m n p m, co war to pod kre ślić do 3500 m
n p m Kor nad Ki jak i Krzysz tof Brat kow ski (Gru pa Po -
lmo tor) wcho dzi li ra zem z za wod ni ka mi

* osta t nim ele men tem by ło przej ście gra ni mię dzy
Alpspit ze a Zug spit ze

• współ pra ca z SKSG Ko ro na Szcze cin, klub osób głu -
chych. Je go za wod ni cy zdo by li mię dzy in ny mi: 5 miej -
sce w Li dze Mi strzów w pił kę noż ną w Stut tgar cie, w któ -
rym otrzy ma li na gro dę Fa ir Play, a tak że zło to na Mi -
strzo stwach Eu ro py nie sły szą cych w Tam pa re, w Fin -
lan dii. Nie daw no sek cja na rciar ska za ję ła 3 miej sce
w Mi strzo stwach Pol ski w na rciar stwie al pej skim

• par tner stwo pod czas Szcze ciń skie go Mi tyn gu Sko ku
o Tycz ce

• wie lo let nie par tner stwo z Bi no wo Golf Club (m.in ja ko
par ter Mi strzostw Klu bo wych)

Pro jekt Wspie ra my Szcze ciń ski Te nis:
• Szcze ciń ski Dzień Te ni sa 
• Mię dzy na ro do wy Tur niej Te ni sa ITF Szcze cin In do ors Se niors
• Gwiazd ko wy Fe styn Ro dzin ny
• Szcze ciń skie War szta ty Te ni so we
• Mi ko łaj ko wy Tur niej Te ni so wy
• Szcze ciń ski Dzień Te ni sa
• VII Tur niej Te ni so wy Le ka rzy
• Fe sti wal Te ni sa
• KIA Po lmo tor Szcze cin Open -mię dzy na ro do wy tur niej

te ni so wy U14
• Ten nis Eu ro pe U14

• KIA Polmotor Arena
Nazwa KIA Polmotor Arena ma obowiązywać do 2021
roku. Podpisanie umowy sponsorskiej pomiędzy Grupą
Polmotor i Miastem Szczecin odbyło się w obecności
prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława
Skrzypczyńskiego.

„To ważny moment, bo jest to pierwszy obiekt tenisowy
w Polsce, który będzie miał tytularnego sponsora. Znając
politykę KIA, chcemy nawiązać szerszą współpracę z tą
firmą” – przyznał Skrzypczyński.

Na hali mieszczą się korty z twardą nawierzchnią. 

Zarządcą obiektu od lutego tego roku jest konsorcjum
Akademia Tenisowa Promasters i Szczeciński Klub
Tenisowy. Nowoczesny obiekt tenisowy został
zbudowany przez miasto za 8,5 mln zł.
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Najchętniej wspieramy
organizacje, które
zajmują się zdrowiem,
dziećmi i ich rodzicami.
Zdecydowanie mniej
pieniędzy trafia do osób
wykluczonych ze
względów społeczno-
ekonomicznych, ofiar
wojen czy kataklizmów

SONIA MRZYGŁOCKA

Z roku na rok zwiększa się
liczba osób, które przeka-
zują swój 1 proc. W 2017 r.
było ich 13,6 mln. Wyraźny

wzrost nastąpił w ubiegłym roku, kie-

dy 1 proc. przekazało ponad 14,1 mln
podatników. Zwiększyła się również
pula pieniędzy, którymi się dzielą.
Na konta organizacji w 2018 r. trafiło
761,3 mln zł, czyli prawie o 100 mln zł
więcej niż rok wcześniej. Prawie po-
łowa Polaków ciągle nie odprowadza
jednego procentu. 

Komu przekazać 1 procent? 
Miasto Szczecin oraz szczecińskie
organizacje pożytku publicznego już
po raz szesnasty prowadzą akcję, któ-
ra zachęca do pozostawienia swoje-
go 1 proc. właśnie w Szczecinie. Kam-
pania odbywa się pod hasłem „Prze-
każ 1 proc. szczecińskim organiza-
cjom”. Listę szczecińskich OPP moż-
na znaleźć na stronie www.1pro-
cent.szczecin.eu.

Można też zajrzeć na stronę po-
żytek.ngo.pl, gdzie znajdziemy or-
ganizacje uprawnione do przyjmo-

wania 1 proc. podatku z całej Polski;
wyszukiwarka jest także na stronie
www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszuki-
warki/wyszukiwarka-opp

Jak to zrobić? 
Metoda pierwsza (nowa) – Twój e-PIT.

Żeby w ten sposób przekazać 1 proc.,
trzeba wejść na portal podatkowy Mi-
nisterstwa Finansów: www.podat-
ki.gov.pl. To tam jest system Twój e-
PIT. Zanim zaczniemy się rozliczać,
musimy przygotować PESEL (albo
NIP i datę urodzenia), kwotę przy-
chodu z deklaracji za rok 2017, kwo-
tę przychodu z PIT-11, który dostaje-
my od pracodawcy. Tyle potrzeba do
zalogowania się.

Podatnik, aby zobaczyć swój PIT
za rok 2018, musi jeszcze podać do-
datkową informację z PIT za 2017 r.,
tj. kwotę nadpłaty lub kwotę podat-
ku do zapłaty.

Można też zalogować się do sys-
temu Twój e-PIT profilem zaufa-
nym, czyli służącym do kontaktów
z administracją. Ma go ponad dwa
miliony Polaków. Profil najłatwiej
jest założyć przez internet przez
swoje konto w banku. Zajmuje to
kilka minut. Do systemu Twój e-
PIT logujemy się wówczas, uży-
wając danych logowania konta ban-
kowego. Po zalogowaniu (i pod wa-
runkiem że mamy nową wersję
przeglądarki) widzimy swoje ze-
znanie podatkowe. Zaraz też
w oczy rzuca się wielki napis:
„Przekaż 1 proc. podatku dla...”.
Uzupełniamy więc organizację
i wysyłamy zeznanie. 

Metoda druga – e-Deklaracje
PIT można również wysłać fiskuso-
wi przez internet. Jeśli ktoś rozlicza
się ze specjalnego programu, za-

zwyczaj ma on także przycisk „wy-
ślij przez internet”, a gotowe zezna-
nie podatkowe pojawi się w specjal-
nym programie do rozliczeń z fisku-
sem – e-Deklaracje.

Tam też trzeba poprawić numer
wybranej OPP, ponieważ system au-
tomatycznie wskazuje nam jakąś or-
ganizację, niekoniecznie tę, której
chcemy przekazać nasze pieniądze.
Później wystarczy podać kwotę przy-
chodu za 2017 rok i to już właściwie
koniec.

Metoda trzecia – tradycyjna, czy-
li papier

W ten sposób nadal rozliczają się
miliony Polaków. Jeśli chcemy prze-
kazać 1 proc. podatku, to po prostu
w odpowiedniej rubryce na papie-
rowym Picie ręcznie wpisujemy wy-
braną organizację pożytku pu-
blicznego. �

Jeden procent, który wiele może

OGŁOSZENIE PŁATNE 33898575

OGŁOSZENIE PŁATNE 33897680 OGŁOSZENIE PŁATNE 33899650
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SYMFONIA NR 2 GUSTAVA
MAHLERA 
7PIĄTEK, godz. 19
Podtytuł II Symfonii c-moll Gustava
Mahlera – „Zmartwychwstanie” (Aufer-
stehung) – przywodzić może skojarze-
nia ze świętami Wielkanocy, jednak to
nie inspiracje religijne stały się powo-
dem powstania dzieła. Program, opra-
cowywany kilkakrotnie przez kompozy-
tora, nawiązuje do osobistych rozważań
muzyka na temat życia po śmierci. So-
listki: Iwona Sobotka – sopran, Marian-
ne Beate Kielland – mezzosopran. 
Filharmonia w Szczecinie, bilety 25-55 zł

DEZERTER
7 PIĄTEK, godz. 21
Jeden z najważniejszych zespołów na
polskiej scenie rockowej. „Wciąż mają
kły, mają pazury, a ich koncerty to 100
proc. duszy. Możemy liczyć na wysłu-
chanie przekrojowego seta z najbardziej
znanymi utworami grupy, ale nie liczcie
na taryfę ulgową lub wieczorek wspo-
minkowy” – zapowiadają organizatorzy. 
Peron 5, bilety 40 zł, otwarcie drzwi
o 19

YELLOW HORSE 
7 PIĄTEK, godz. 21
Trio akustyczne, które nawiązuje głów-
nie do niezwykle klimatycznej muzyki
lat 60., 70. i 80. Ich aranżacje to połą-
czenie southern rocka, teksańskiego
country i rock’n’rolla, z domieszką ro-
dzimych, bieszczadzkich brzmień. 
Free Blues Club, bilety 35 zł (10 zł dla
uczniów i studentów)

STARE DOBRE
MAŁŻEŃSTWO
7 SOBOTA, godz. 18
Najbardziej rozpoznawalny zespół
z kręgu piosenki poetyckiej i ballady fol-
kowej w Polsce, od przeszło trzech de-
kad prowadzony przez Krzysztofa
Myszkowskiego – charyzmatycznego
pieśniarza, kompozytora i autora o stu-
denckim rodowodzie. Podczas koncertu
usłyszycie największe przeboje SDM

oraz piosenki z ostatniej płyty, zatytu-
łowanej „Blizny czasu”. Filharmonia
w Szczecinie, bilety wyprzedane

PERFECT 
7 SOBOTA, godz. 19
Działają już niemal 40 lat, a na koncie ma-
ją takie przeboje, jak „Nie płacz Ewka”,
„Chcemy być sobą”, „Ale wkoło jest weso-
ło”, czy „Niewiele ci mogę dać”. Koncert
z gościnnym udziałem Patrycji Markow-
skiej. Netto Arena, bilety 89-119 zł

KSU
7 SOBOTA, godz. 19
Legenda polskiego punk rocka (grają od
1977 roku) przyjeżdża do Szczecina po
raz pierwszy od 11 lat. Jako support za-
gra szczeciński zespół rockowy Kapitan
Stereo. Klub Delta, bilety 50-60 zł (wej-
ście od godz. 18, KSU zagra o 20)

MATERIAL GIRLS 
7 SOBOTA, godz. 19.
Wyobraźcie sobie muzyczny seans spi-
rytystyczny przywołujący duchy legen-
darnego nowojorskiego klubu CBGB
i Andy’ego Warhola. No Wave, do które-
go sięga amerykańska formacja Mate-
rial Girls, była krótkotrwałą awangar-
dową sceną muzyczno-artystyczną,
która pojawiła się pod koniec lat 70.
w Nowym Jorku. Reagując na użycie
punkrockowych stereotypów w stylu
rock’n’rolla, muzycy No Wave ekspery-
mentowali z hałasem, dysonansem
i atonalnością, a także z różnymi gatun-
kami nierockowymi, w tym free jazzem
i funkiem, często odzwierciedlając
abrazyjny, konfrontacyjny i nihilistyczny
światopogląd – czytamy w zapowiedzi
wydarzenia. W pierwszej części koncer-
tu wystąpi Artur Majewski, jeden z naj-
ciekawszych i najbardziej uznanych trę-
baczy polskiej sceny improwizowanej. 
Teatr Mały, bilety 20 zł

WIOSENNE 
KONCERTY GITAROWE
7 Od SOBOTY do 7 kwietnia
Cykl zainauguruje w sobotę o godz. 18
występ Duo Melis (hiszpańska gita-
rzystka Susana Prieto i grecki gitarzysta
Alexis Muzurakis). Ich repertuar obej-
muje dzieła od epoki baroku aż po mu-
zykę Astora Piazzolli, Alberto Ginastery
czy Leo Brouwera, jak również koncerty
na dwie gitary Rodrigo, Castelnuovo-Te-
desco, Dyensa, Brouwera i Vivaldiego. 

7 W NIEDZIELĘ o godz. 18 ACh
Duo, czyli Noemi Hańczyk (harfa)
oraz Aleksander Pankowski vel
Jankowski (gitara). W ich repertuarze
są zarówno kompozycje oryginalnie na-
pisane na duet gitarowo-harfowy przez
takich kompozytorów, jak Aleksander
Tansman czy Maximo Diego Pujol, jak
i własne opracowania muzyki
Claude’a Debussy’ego czy Philipa Glas-
sa. Kolejne koncerty – 6 i 7 kwietnia
(Duet Pałac/Cardozo oraz Marcin Dylla).
Zamek, Galeria Gotycka (wejście J), bile-
ty: 30-40 zł

FEELHORMONES
7 NIEDZIELA, godz. 17
„Pragniemy wprowadzać publiczność
w klimat muzyki światowej za pomocą
zróżnicowanej stylistyki muzycznej:
swing, jazz, soul, blues, musical, muzy-
ka filmowa, improwizacja instrumental-
na” – pisze o sobie zespół z aktorką
Sylwią Różycką na czele. Skład uzupeł-

niają: Julia Przybylska (saksofon), Ewa
Kuźmińska (kontrabas), Klaudia Kunc
(perkusja), Marta Wołczecka (gitara),
Joanna Kraszewska (wiolonczela),
Krzysztof Baranowski (kierownik mu-
zyczny, pianista). 
Stara Rzeźnia, bilety 55 zł

MIKROMUSIC
7 NIEDZIELA, godz. 17 i 20
Polski zespół grający muzykę określaną
jako avant pop lub art pop. W ich twór-
czości słychać inspiracje słowiańskim
folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką.
Koncert akustyczny w ramach cyklu
„Blackout w Radiu Szczecin”. 
Studio S1 Radia Szczecin, bilety 69 zł

GOLEC UORKIESTRA 
7 NIEDZIELA, godz. 18
Jubileuszowy koncert z okazji XX-lecia
działalności zespołu. Podczas występu
nie zabraknie największych hitów, jak
„Ściernisko”, „Słodycze” czy „Pędzą ko-
nie”. Wystąpią także goście: Bedoes
oraz Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie.
Netto Arena, bilety 29-119 zł

MEMBRA JESU NOSTRI 
7 NIEDZIELA, godz. 19
Jedno z najbardziej znaczących dzieł Die-
tricha Buxtehude wykona zespół Con-
certo Melante, którego trzon stanowią
muzycy Berliner Philharmoniker. Kanta-
ta Membra Jesu Nostri uznawana jest za
pierwsze luterańskie oratorium. Siedem
części utworu opisuje siedem ran Chry-
stusa na krzyżu. Słysząc tak mistyczną
muzykę, możemy łatwo wyobrazić sobie
pasyjne misterium w potężnym kościele
Mariackim w Lubece. Choć dziś ciężko
w to uwierzyć, tych utworów na koncer-
tach słuchało na żywo po kilka tysięcy
osób – czytamy w zapowiedzi wydarze-
nia. W programie koncertu także utwory
Dietricha Beckera (Sonata a 4 e-moll na
dwoje skrzypiec, dwie viole da gamba
i basso continuo) oraz Nicolausa Bruhnsa
(Madrygał a-moll Hemmet eure Tränen-
flut). Filharmonia, bilety 25-35 zł

MICHAŁ SZPAK
7 PONIEDZIAŁEK, godz. 19 
Finalista programu „X Factor” i juror
„The Voice of Poland” z koncertem
w ramach trasy „Dreamer Tour”.Filhar-
monia w Szczecinie, bilety 110-135 zł

NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI
LATYNOSKIE
7 PONIEDZIAŁEK, godz. 19
Gwiazdą wieczoru będzie Jorge Luis Val-
carcel Gregorio – pochodzący z Kuby
perkusista, profesor nadzwyczajny
w Akademii Sztuki oraz solista Filhar-
monii im. Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie. Lulu Club, bilety 50 zł

INSPEKTOR JASS NA TROPIE
7 PONIEDZIAŁEK, godz. 20
Gość specjalny – Mateusz Prygoń; ab-
solwent Wydziału Jazzowego Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego i Akademii Mu-
zycznej w Katowicach, w klasie sakso-
fonu i fletu. Występował na scenach
m.in. z takimi artystami, jak Stanisław
Soyka, Zbigniew Wodecki, Marek To-
rzewski, Gregory Porter. 
DK 13 Muz, wstęp wolny

MICHAŁ FRANCUZ
7 WTOREK, godz. 19
Pochodzący ze Szczecina pianista, obec-
nie związany Akademią Muzyczną w Po-
znaniu, recital rozpocznie od Jana Seba-
stiana Bacha i jego II partity c-moll BWV
826. Następnie melomani usłyszą „La
Valse” Maurice’a Ravela, osobisty hołd
złożony formie walca i jego najsłynniej-
szemu twórcy Johannowi Straussowi II.
Będą także utwory Siergieja Rachmani-
nowa (Preludium nr 4 D-dur op. 23), Fe-
renca Liszta (walc z opery „Faust”) i Cho-
pina (Sonata b-moll op. 35). Filharmonia
w Szczecinie, bilety 25-35 zł

SHIVA FESHAREKI 
7 CZWARTEK, godz. 19
Eksperymentalna kompozytorka, pre-
zenterka radiowa i turntablistka. W jej
twórczości świat muzyki klubowej
przenika do świata klasycznej kompo-
zycji. Swoje mikserskie umiejętności
Feshareki wykorzystała m.in. w projek-
cie mającym na celu odtworzenie i pra-
wykonanie odkrytego po 70 latach
utworu „Still Point” brytyjskiej kompo-
zytorki i producentki Daphne Oram
– kompozycji napisanej oryginalnie na
gramofony, podwójną orkiestrę i pięć
mikrofonów. W Szczecinie zaprezentuje
kompozycje przygotowane na zamó-
wienie Filharmonii.Filharmonia
w Szczecinie, bilety 30-40 zł

WIEŚCI
Z MUZYKI 

TOMASZ KOWALEWICZ

Na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat Fisz i Emade mieli
okazję sprawdzić się w różnych
konfiguracjach. Niemal za
każdym razem spod ich rąk
dostawaliśmy piosenki, wobec
których nie można było przejść
obojętnie. Podobnie jest
z utworami z ich najnowszej
płyty, zatytułowanej „Radar”.

Tym razem artyści sięgają
do muzycznego tygla lat 80.,
inspirując się muzyką di-

sco, ale też rockiem – zarówno kla-
syczną americaną, jak i krautrockiem.
Znajdziemy tu utrzymane w klima-
cie dla lat 80. bity, mocne rockowe so-
lo i syntezatorowe dźwięki.

– Chociaż trudno mi określić gatu-
nek muzyki, którą dzisiaj tworzymy,

to nie ma wątpliwości, że nie brzmia-
łaby tak, a być może w ogóle nie było-
by nas na scenie muzycznej, gdyby nie
hip-hop lat 90. – tłumaczy Fisz.

Debiutancki album Fisza „Pole-
pione dźwięki” dziś wydaje się być
już pozycją kultową. Wydany w 2000
r. krążek przyniósł ożywcze rymy na
klasycznych bitach przygotowanych
przez Emade. To był dopiero począ-
tek ich artystycznej drogi. Z czasem
zaczęli coraz odważniej sięgać po no-
we środki wyrazu, odchodząc od hip-
hopu na rzecz nowych brzmień.

W międzyczasie Emade zaanga-
żował się w kooperację z O.S.T.R.-em,
a Fisz szukał inspiracji u boku Enve-
e’ego. Ich braterskie drogi jednak ca-
ły czas się krzyżowały, a my byliśmy
świadkami powstawania coraz to no-
wych projektów, jak Kim Nowak,
w którym bracia postanowili dać
upust swoim gitarowym fascynacjom.

Na swoim koncie mają też płytę na-
graną z Wojciechem Waglewskim.

Fisz Emade Tworzywo jako pierw-
si na tak wysokim poziomie wpro-
wadzili w polskim hip-hopie tzw.
miękkie brzmienia i teksty, nawią-
zując swego czasu do klimatów Na-
tive Tongues. W ciągu 18 lat wydali
kilkanaście płyt utrzymanych w sty-
listyce hiphopowej lub okołohipho-
powo-eklektycznej. Ich płyta „Ma-
mut”, wydana w 2014 r., to jedno z naj-
większych dokonań zespołu. Uzna-
na przez wielu dziennikarzy mu-
zycznych za album roku uzyskała sta-
tus platynowej płyty, została również
laureatem Fryderyka 2015 w katego-
rii album roku elektronika/indie/al-
ternatywa. 8

7 Koncert W SOBOTĘ 30 marca,
klub Peron 5. Bilety 
w cenie 79-89 zł. 

PERON 5

„RADAR” FISZA I EMADE W KLIMACIE LAT 80.
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Piotr „Emade” Waglewski i Bartek „Fisz” Waglewski 

7 SOBOTA, godz. 19 
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ZUZANNA KOT

Tylko do końca marca oglądać
można wystawę „Inspirowani
naturą. Rękodzieło Indian
Amazonii. W hołdzie
Borysowi Malkinowi”.
Pożegnanie z ekspozycją
zapowiada się wyjątkowo. 
W programie piątkowej „Ama-
zońskiej nocy” między innymi: pro-
jekcje filmowe, wykład, koncert gi-
tarowy, konkurs z nagrodami.
Przez cały wieczór potrwają warsz-
taty leżenia whamaku, będzie moż-
na spróbować amazońskich kaw
i innych południowoamerykań-
skich przysmaków. Dla najmłod-
szych powstanie strefa edukacyj-
na z kreatywnymi grami i zaba-
wami. Do tego muzealne wydaw-
nictwa poświęcone kulturom po-
zaeuropejskim oraz pamiątki zwy-
staw w promocyjnych cenach. 

W MUZEUM NARODOWYM 

AMAZOŃSKA NOC

WOLIN W OKRESIE
WIKINGÓW
7 PIĄTEK, godz. 16
Wikingowie znani byli w Europie nie
tylko z brutalnych podbojów, ale
i wypraw handlowych, jak również
osiedleńczych. Dzięki niezwykłej mo-
bilności dotarli z Europy do Ameryki
Północnej, a także Azji. Obecni byli
również m.in. na Rusi, w Anglii, Fran-
cji i we Włoszech. Na dzisiejszych
polskich ziemiach osiedlili się w Tru-
so nieopodal Elbląga oraz na wyspie
Wolin. O ich historii i obyczajach opo-
wie dr Jordan Siemianowski, opiekun
Koła Naukowego Viking działającego
przy Katedrze Skandynawistyki na
Wydziale Filologicznym US.
DK 13 Muz, wstęp wolny

ALAN SASINOWSKI
7 PIĄTEK, godz. 18
Spotkanie ze szczecińskim autorem
Alanem Sasinowskim, którego naj-
nowsza książka „Wysokie chmury”
(Wydawnictwo Świat Książki) uka-
zała się na początku roku. 
Empik Kaskada, wstęp wolny

OD PASCHY DO
WIELKIEJNOCY 
7 PIĄTEK, godz. 18.30
Wieczór z degustacją kuchni żydow-
skiej. Program: podróż po historii
Izraela i tradycji święta Paschy
– prowadzenie i narracja Kazimierz
Barczuk; muzyka klezmerska na ży-
wo; specjalne menu z potrawami
kuchni żydowskiej i wina.
Restauracja Stara Rzeźnia, bilety 60 zł

JA, PRZYJACIEL
7SOBOTA I NIEDZIELA, godz.14
Premierowy spektakl Małego Teatru
Tańca dla dzieci od 3 lat. Tym razem
uczestnicy poszukają odpowiedzi na
pytania, czym jest przyjaźń i kim jest
przyjaciel. Reżyseria i choreografia
Krzysztof Lubka, udział dziecka
w spektaklu możliwy jest wyłącznie
w obecności opiekuna. 
DK 13 Muz, bilety: dziecko 5 zł, do-
rosły 10 zł

WIOSENNE SPOTKANIE
7 SOBOTA, godz. 18
Wydarzenie w ramach Salonu Arty-
stycznego Seniorów. Zaprezentują
się: Kabaret „Dwudziestolatek”, chór
żeński Kanon z Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku w Szczecinie oraz grupa teatral-
na ARA Melpomena z Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku ze Szczecina Prawobrzeża.
DK 13 Muz, wstęp wolny

MAGICZNY WIECZÓR
KABARETOWY „PRIMA
APRILIS”
7 NIEDZIELA, godz. 17 
Pokaz szczecińskich iluzjonistów.
Wszystko podane w lekkim żartobli-
wym stylu z dużą dawką tajemnicy
i niespodzianki. 
DK 13 Muz, bilety: 20-35 zł

OTWARCIE TARASU
MUZEUM NARODOWEGO
7 WTOREK, od godz.10
Znów będzie można podziwiać piękne
widoki ze szczytu gmachu MN przy Wa-
łach Chrobrego – trzeba tylko pokonać
230 schodów. Wieża z tarasem widoko-
wym Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie czynna jest we wtorek, środę,
czwartek i sobotę od 10 do 18; w piątek
i niedzielę od 10 do 16. Bilety: normalny
8 zł, ulgowy 5 zł, grupowy 4 zł/os. (gru-
pa min. 10 osób).

ZAMKOWY GWIAZDOZBIÓR
7 WTOREK, godz. 19
Gościem będzie Marcin Kydryński – ra-
diowiec, wędrowiec, fotograf, producent
płytowy, organizator koncertów i festi-
wali, twórca „Siesty” w radiowej Trójce.
Prowadzenie: Konrad Wojtyła z Pol-
skiego Radia Szczecin – poeta, dzienni-
karz, krytyk literacki. 
Zamek, Hol Wschodni, bilety: 30 zł

ZAMKOWE GAWĘDY
HISTORYCZNE
7 CZWARTEK, godz. 17
Temat spotkania brzmi: Leonard Borko-
wicz: niezależny administrator Pomorza
Zachodniego czy pryncypialny funkcjo-
nariusz partyjny? Prelegentka: Katarzy-
na Rembacka
Zamek, Sala Literacka, bilet 5 zł

O RZEŹNIKU Z NIEBUSZEWA
7 CZWARTEK, godz. 19
Spotkanie z Jarosławem Błahym, auto-
rem zbioru opowiadań „Rzeźnik z Niebu-
szewa”. „Autor obsesyjnie powraca do
szczecińskiej dzielnicy Niebuszewo,
miejsca okrytego złą sławą i nieustannie
pobudzającego wyobraźnię mieszkań-
ców miasta. W książce nierzadko wystę-
pują prozaizmy i ostre wulgaryzmy, ale
są one konieczne, albowiem tylko w taki
sposób można wiarygodnie oddać język
ludzi z nizin społecznych oraz bunt wo-
bec patologicznej rzeczywistości” – czy-
tamy w zapowiedzi wydarzenia.
DK 13 Muz, wstęp wolny

WIEŚCI
Z MIASTA 

ZUZANNA KOT

Stawiane w tej sztuce pytania są
dla ludzi, którzy poważnie
traktują swoją duchowość
i którzy są gotowi sami szukać
na nie odpowiedzi, nie
zadowalając się „gotowcami”

„Autorzy spektaklu pozwa-
lają sobie na wiele spekula-
cji natury filozoficznej, hi-

storycznej, teologicznej i astrologicz-
nej. W treści utworu zostały wyko-
rzystane fragmenty Nowego Testa-
mentu w zestawieniu ze współcze-
snymi dialogami i efektami improwi-
zacji. Osoby o wyjątkowo obraźliwych
uczuciach religijnych, które ciężko
znoszą naruszanie dogmatów i kano-

nu, być może nie powinny wystawiać
swojej wiary na próbę konfrontacji.
Jeśli dołączasz do nas, to znaczy, że
godzisz się na oglądanie zabawy nar-
racjami, żonglerkę symbolami, które
będziemy podrzucać bez strachu, lecz
w dobrej wierze” – czytamy w zapo-
wiedzi najnowszego spektaklu Teatru
Współczesnego w Szczecinie. 

Scenariusz i reżyseria – Bartosz
Żurowski, występują: Magdalena
Myszkiewicz, Beata Zygarlicka, Ro-
bert Gondek, Michał Lewandowski,
Maciej Litkowski, Jacek Piątkowski.

7 Premiera w Malarni w piątek
o godz. 19.30, bilety: 50 zł
(premiera), kolejne spektakle
w sobotę i niedzielę o godz. 19
(bilety 26-35 zł). 

W MALARNI

JUDASZAWEŁ
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Projekt plakatu: Ola Zielińska, fot.: Maayan Strauss

7 PIĄTEK, godz. 19.30 

Opera na Zamku
ul. Korsarzy 34, 91 434 81 01

PROCES. SOB. 19, NIEDZ. 18, BILETY: 25-
65 ZŁ

Stara Rzeźnia
ul. Wendy 14, tel. 91 822 84 08

WSZYSTKO O MĘŻCZYZNACH. PT.,
GODZ. 17 I 20; ŚR. 17

Teatr Kameralny
Brama Portowa 5, 604 245 299

OD A DO Z, CZYLI OD ANDRZEJA DO
ZAORSKIEGO. SOB. 21 (PREMIERA),
BILETY: 25 ZŁ

Teatr Kana
pl. Piotra i Pawła 4/5, 91 433 03 88

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA. SOB. 19,
NIEDZ. 17, BILETY: 25 I 30 ZŁ

TO BYŁY AKACJE. CZW. 18, BILETY: 10 ZŁ

Teatr Lalek Pleciuga
pl. Teatralny 1, 91 433 58 04

BAJKA O SZCZĘŚCIU. PT. 10, NIEDZ. 11,
BILETY: 18-34 ZŁ

PRZEBIERANKI. SOB. 15, 16, BILETY: 18-34 ZŁ

ZUZU I LULU. WT.-CZW. 9.30, 11, 
BILETY: 18-34 ZŁ

Teatr Polski
ul. Swarożyca 5, 91 433 66 66

DUŻA SCENA

WARIACJE TISCHNEROWSKIE. PT.-SOB.
19, NIEDZ. 16, BILETY: 30-40 ZŁ

PRZEDSTAWIENIE „HAMLETA” WE WSI
GŁUCHA DOLNA. CZW. 19, BILETY: 30-40 ZŁ

MAŁA SCENA

MAYDAY. NIEDZ. 19, WT.-ŚR. 19, BILETY:
30 I 40 ZŁ

CZARNY KOT RUDY 

UWIEDZIONA CHILI SHOW OLGI
ADAMSKIEJ. PT.-SOB. 21.30, BILETY: 50 ZŁ

SCENA NA ŁASZTOWNI

ZŁOTE POINTY 2019. ŚR.-CZW. 17

Teatr Rozmaitości GWITAJCIE
al. Bohaterów Warszawy 15-16, 501 126
414, 502 478 911

MORSKIE GADKI MAŁEJ PIRATKI. SOB.
11, 16; BILETY: 15 ZŁ

Teatr Współczesny
ul. Wały Chrobrego 3, 91 489 23 23

DUŻA SCENA

PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY.
PT.-NIEDZ. 19.30, BILETY: 26-35 ZŁ

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA. ŚR.-CZW. 11,
BILETY: 26-35 ZŁ

MAŁA SCENA MALARNIA

JUDASZAWEŁ. PT. 19 (PREMIERA), 
SOB.-NIEDZ. 19, WT.-CZW. 19; 
BILETY: 50 ZŁ (PREMIERA), 26-35 ZŁ

TEATRY 7 W PIĄTEK   

Godz. 18 – projekcja filmu „Nowo-
czesna dżungla” (reż. Charles Fair-
banks, Meksyk 2016); godz. 19.15
– „Kauzba w dżungli w rytmach
bossa novy”; godz. 20 – oprowa-
dzanie kuratorskie po wystawie
„Inspirowani naturą. Rękodzieło In-
dian Amazonii”; godz. 21 – konkurs
z nagrodami: tarcie manioku na
czas; godz. 21.30 – wykład dra Fili-
pa Rogalskiego „Amazońskie noce,
amazońskie spania – etnograficzny
nokturn z badań terenowych u ludu
Arabela”; godz. 22.30 – projekcja
filmów: „Klątwa obfitości” (reż. Ewa
Ewart, Polska 2018), oraz „Kogo
niszczy wojna z koką” (reż. Josh
Dautoff, USA 2009). 

7 Wszystkie wydarzenia będą
odbywać się na pierwszym pię-
trze gmachu przy Wałach Chro-
brego; wstęp wolny

PROGRAM
WYDARZENIA: 

REKLAMA 33893149
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USA 2018 (The Kindergarten Teacher)
Reż. Sara Colangelo. Aktorzy:
Maggie Gyllenhaal, Parker Sevak,
Gael Garcia Bernal 

Dramat psychologiczny.
Przedszkolanka odkrywa talent
poetycki u jednego ze swoich
podopiecznych i jest gotowa zrobić
wszystko, aby się nie zmarnował. 
Lisa jest przedszkolanką z 20-letnim
stażem, sumienną ioddaną swojej pra-
cy, ale mającą też niespełnione aspira-
cje artystyczne. Pisze wiersze, chodzi
nawet na wieczorowy kurs poezji, ale
jej utwory są wnajlepszym razie prze-
ciętne, z czego zdaje sobie sprawę.
Chciałaby też, aby jej dom oddychał in-
telektualną atmosferą, ale mąż jest czło-
wiekiem zwyczajnym i prozaicznym
(choć dzielnie wspierającym jej po-

etycką pasję), adzieci – normalnymi na-
stolatkami, nieprzejawiającymi naj-
mniejszego zainteresowania sztuką.
Więc gdy odkrywa, że jeden z jej pod-
opiecznych, 5-letni Jimmy, przejawia
autentyczny poetycki talent, postana-
wia otoczyć go troskliwą opieką. 

„Przedszkolanka” – remake izra-
elskiego filmu pod tym samym tytu-
łem – w pierwszej chwili wydaje się

być oskarżeniem współczesnego spo-
łeczeństwa, mającego za nic tzw. wyż-
sze wartości artystyczne, prowadzą-
cego życie bezmyślne, trywialne i po-
zbawione duchowego wymiaru. Lisa
miałaby zaś być szlachetną idealist-
ką, amerykańską „siłaczką”, walczą-
cą o to, by zapewnić poezji należyte
jej miejsce w tym nieczułym, zmate-
rializowanym świecie. Oczywiście in-

tencje Lisy nie są bezinteresowne
– chłopiec wszak zaspokaja jej własne
niezrealizowane ambicje – ale trudno
ich nie pochwalać. Zapowiada się film
tyleż słuszny, co naiwny. 

Na szczęście nasze pierwotne ocze-
kiwania zostają szybko zanegowane.
Dbałość przedszkolanki o rozwój ta-
lentu chłopca i obawa, aby mały ge-
niusz się nie zmarnował, nabierają

obsesyjnego charakteru, a jej poczy-
nania stają się coraz bardziej nerwo-
we i niepokojące (momentami zresz-
tą przekraczając granice psycholo-
gicznego prawdopodobieństwa). Ro-
bi się coraz mroczniej, a film, który
zaczyna się jak pochwała poezji, koń-
czy się w atmosferze thrillera. 

„Przedszkolanka” jest „małym”
filmem – skromnym, kameralnym,
niskobudżetowym. Nieco zbyt jed-
nokierunkowym, ale z drugiej stro-
ny otwierającym szerokie pole po-
pisu dla grającej tytułową rolę i nie-
opuszczającej praktycznie ekranu
Maggie Gyllenhaal. To jej życiowa ro-
la – jeśli w ewolucji Lisy są drobne po-
tknięcia, to wina scenariusza, nie ak-
torki. Mnie najbardziej podobała się
niejednoznaczność filmu, ambiwa-
lentny stosunek reżyserki do wy-
kreowanej przez siebie postaci. Koń-
cowa kwestia Jimmy’ego oddaje jej
sprawiedliwość i w pewnym sensie
ostatnie słowo należy tu do Lisy. 8
PAWEŁ MOSSAKOWSKI
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Maggie Gyllenhaal

POD PATRONATEM
CO JEST GRANE 24

SZCZE CIN

HE LIOS
Bo le sła wa Krzy wo u ste go 9/10,
tel. 914851236

Ca łe szczę ście (138) sob.-czw. 10.45; Chło -
piec z bu rzy (99) dub bing pt. 9.30; Ciem no,
pra wie noc (114) codz. 19.15, 21.45; Dum bo
(115) dub bing pt. 10.30, 15.30, 18.20; sob.-
czw. 10.30, 15.30, 18; 3D dub bing codz. 13;
Free So lo: eks tre mal na wspi na czka (100)
pon. 18.30; Ka pi tan Mar vel (124) pt. 18,
20.40; sob. 14, 20.30; niedz., wt. 17.30, 20.30;
pon., czw. 16.30, 20.30; śr. 20.30; dub bing pt.,
wt.-śr. 11.15, 14; sob.-niedz., czw. 11.15;
pon. 11, 13.45; Kul tu ra Do stęp na: Eter (117)
czw. 13, 18; Ku rier (100) pt. 13.30, 16.45,
20.45; sob.-niedz., wt. 12.40, 16.45, 20.15;
pon. 12.40, 20; śr. 12.40, 16.45, 20; czw. 14,
20.15; Mi łość i Mi ło sier dzie (90) pt. 16.10;
sob.-czw. 16; Mój pięk ny syn (111) pt. 11;
Prze myt nik (116) śr. 18.30; Sha zam! (132)
sob. 17.30; dub bing niedz. 14; To my pt.-
niedz., wt., czw. 13.20, 18.30, 21; pon.,
śr. 13.20, 17.30, 20.45; Wład cy Przy gód.
Stąd do Ob li vio (101) pt. 10.15, 16; sob.-śr.
10.15, 15.10; czw. 10.15, 15.20;

HE LIOS OUT LET PARK
An drze ja Stru ga 42, tel. 918106760

Ca łe szczę ście (138) pt., wt. 15.10, 20; sob.-
niedz. 20.15; pon., śr. 15.10, 20.20;
czw. 15.20, 20.10; Ciem no, pra wie noc (114)
codz. 16.45, 19.15, 21.45; Cor gi, psiak Kró lo -
wej (90) dub bing pt.-pon., śr. 14.40; czw. 10,
14.40; Dum bo (115) dub bing pt.-pon., śr.-czw.
10.30, 11.40, 14.20, 15.30, 17, 18; wt. 10.55,
14.20, 15.30, 17, 18; 3D dub bing pt.-pon.,
śr. 13; Free So lo: eks tre mal na wspi na czka
(100) pon. 18.30; Ka pi tan Mar vel (124) pt.,
pon.-wt. 12, 14.45, 20.30; sob.-niedz. 12,
14.50, 20.30; śr. 20.30; czw. 12, 15.10, 20.30;
dub bing pt.-śr. 10.45, 17.30; czw. 10.45, 19;
Kul tu ra Do stęp na: Eter (117) czw. 13, 18; Ku -
rier (100) pt., pon., śr. 10.15, 13.30, 16.20, 19,
21.30; sob.-niedz. 10.15, 16.20, 19, 21.30;
wt. 9.30, 10.15, 13.30, 16.20, 19, 21.30;
czw. 13.30, 16.20, 18, 21.45; Mi łość i Mi ło -
sier dzie (90) pt.-pon., śr.-czw. 12.15, 19.30;
wt. 19.30; O psie, któ ry wró cił do do mu (96)
dub bing czw. 9.30; Prze myt nik (116) pt.,
wt. 20.15; sob.-niedz. 20.45; pon., śr. 20.10;
czw. 20; Ro ba czki z za gi nio nej dżun gli (92)
dub bing pt.-niedz., wt.-śr. 12.50; pon. 10,
12.50; Sha zam! (132) sob. 17.45;
niedz. 13.30; dub bing sob. 13.30; niedz. 17.45;
To my pt.-niedz. 11, 16, 18.30, 21; pon. 11, 16,
17.45, 20.40; wt. 11.30, 16, 18.30, 21; śr. 16,
17.45, 20.40; czw. 16, 18.30, 21; Uła ska wie -
nie (100) śr. 18.30; Wład cy Przy gód. Stąd do
Ob li vio (101) pt. 10, 13.50, 17.40; sob.-niedz.
10, 13.40, 15.10; pon. 10, 13.50; wt. 14,
17.40; śr.-czw. 10;

KI NO ZA MEK – ZA MEK KSIĄ ŻĄT
PO MOR SKICH

Kor sa rzy 34, tel. 914883212

Bo he mian Rhap so dy (135) czw. 16.30; Ka -
far na um (121) pt. 19; sob.-niedz. 17; Le go
przy go da 2 (106) pt. 17; sob.-niedz. 15;
Pasz por ty Pa rag wa ju (60) śr. 17; Ro ma
(135) czw. 19; Vi ce sob.-niedz. 19.15;

MUL TI KI NO

Al. Wy zwo le nia 18-20, tel. 918864824

Ca łe szczę ście (138) pt. 16.30, 21.15;
sob. 12.30; wt.-śr. 21.15; czw. 15.15; Ciem -
no, pra wie noc (114) pt. 13.25, 18.40, 21.15;
sob., czw. 13.25, 18.50, 21.20; niedz., wt.-śr.
13.25, 19.05, 21.35; pon. 13.25, 18.50, 21.15;
Cor gi, psiak Kró lo wej (90) dub bing pt. 10.30,
12.30, 14.30, 16.30; sob. 10.45, 12.45, 14.45;
niedz., wt.-śr. 11.05, 13.05, 15.05, 17.05;
pon. 11.05, 11.45, 13.05, 15.05; czw. 10.45,
12.45, 14.45, 16.45; Dum bo (115) dub bing
pt. 10, 12.30, 13.30, 15, 16, 17.30, 18.30;
sob. 10, 10.30, 12.30, 13.30, 15, 16, 17.30,
18.30; niedz.-wt., czw. 10, 11, 12.30, 13.30,
15, 16, 17.30, 18.30; śr. 10.15, 11, 12.45,
13.30, 15.15, 16, 17.45, 18.30; Gre en Bo ok
(130) pt. 12.15, 21.05; sob., pon.-czw. 12.30,
16, 20.50; niedz. 12.30, 15.50, 20.50; Jak wy -
tre so wać smo ka 3 (104) dub bing pt. 11,
12.40, 16.10; sob., śr.-czw. 11, 15.55; niedz.-
wt. 11, 12.40, 15.55; Ka pi tan Mar vel (124)
pt. 13.30, 19.30; sob.-czw. 15.20, 20.10;
dub bing pt. 10.50, 16.30, 18; sob.-niedz., wt.-
czw. 11.40, 18; pon. 18; Ko bie ty ma fii 2 (138)
pt. 15, 20.40; sob. 14.20, 17.15; niedz.-czw.
14.20, 17.15, 20.40; Ku rier (100) pt., pon.-wt.
10.10, 15.10, 17.50, 20.20; sob. 10, 17.50,
20.20; niedz. 10.10, 17.50, 20.55; śr. 15.10,
17.50, 20.20; czw. 10, 12.30, 17.50, 20.20;
Le go przy go da 2 (106) dub bing codz. 10.50;
Mi łość i Mi ło sier dzie (90) pt. 12.30, 18.55; 

sob. 13.35; niedz. 12.20, 18.35; pon. 12.20,
17.05; wt.-śr. 12.20, 18.50; czw. 12.20; Mul -
ti ki no VR Nie sa mo wi te do świad cze nia (1)
pt., śr.-czw. 18.30, 20.10; sob.-niedz. 12,
14.30, 17, 18.10, 19.40; Mul ti ki no VR: Eks -
tre mal ne prze ży cia (15) pt., śr.-czw. 19;
sob.-niedz. 15.10, 19.10; Mul ti ki no VR: The
best of VR (18) pt., śr.-czw. 17.20, 20.40;
sob.-niedz. 12.40, 13.50, 15.50, 17.40,
20.20; Mul ti ki no VR: Thril le ry (17) sob.-
niedz. 21; Mul ti ki no VR: VR na krań cach
świa ta (21) pt., śr.-czw. 18, 19.40; sob.-
niedz. 13.20, 16.30, 18.40; Na tio nal The a tre:
An to niusz i Kle o pa tra (220) czw. 19; Prze -
myt nik (116) pt., pon.-wt., czw. 14.50, 17.30,
20; sob. 14.55, 17.30, 20.40; niedz. 14.50,
17.30, 20.20; śr. 14.50, 17.30, 20.15; Psi Pa -
trol Kos mo pie ski (50) dub bing sob.-niedz.
10.30; Ro ba czki z za gi nio nej dżun gli (92)
dub bing sob.-pon. 10.20; Sha zam! (132)
sob.-niedz. 20; dub bing sob.-niedz. 15; The
Me tro po li tan Ope ra: Wal ki ria (295) sob. 17;
To my pt. 13.25, 18.30, 21; sob. 12.20, 18.15,
21; niedz. 13.15, 18.15, 21; pon.-czw. 13.25,
18.15, 21; Wil ko łak (88) codz. 20.10; Wład -
cy Przy gód. Stąd do Ob li vio (101) sob.-czw.
10; Zło dzie jasz ki (121) pon. 19.30;

PIO NIER 1909

Al. Woj ska Pol skie go 2, tel. 914347702

Ciem no, pra wie noc (114) codz. 20.10;
Free So lo: eks tre mal na wspi na czka (100)
codz. 16.20; Gre en Bo ok (130) codz. 17.40;

Przed szko lan ka (96) codz. 18.10; Ro ba czki
z za gi nio nej dżun gli (92) dub bing sob.-
niedz. 14.35; Wszy scy wie dzą (132) codz.
20; Zło dzie jasz ki (121) codz. 15.20;

STAR GARD

KI NO SCK

Jó ze fa Pił sud skie go 105, tel. 915783231

Ciem no, pra wie noc (114) pt., niedz.-czw.
18, 20.30; Dum bo (115) dub bing pt., pon.-
śr. 13, 18; niedz. 14, 19; czw. 13; 3D dub -
bing pt., pon.-czw. 15.30; niedz. 16.30; Ka -
pi tan Mar vel (124) pt., pon.-śr. 20.30;
niedz., czw. 21; Li sto nosz Pat i wiel ki świat
(94) dub bing niedz. 12; Oni (151)
czw. 18.30; The Me tro po li tan Ope ra: Wal -
ki ria (295) sob. 17; Wład cy Przy gód. Stąd
do Ob li vio (101) pt., niedz.-czw. 12, 14, 16;
sob. 12, 14;

KO SZA LIN

KI NO KRY TE RIUM

Zwy cię stwa 105, tel. 943475736

Ca łe szczę ście (138) pt., pon.-czw. 20;
sob. 18, 20; Fa wo ry ta (120) wt. 18; Naj -
wię kszy dar (90) pon. 18; Ro ba czki z za gi -
nio nej dżun gli (92) dub bing pt., śr.-czw.
16.15; sob. 12; pon. 14.15; Wład cy Przy -
gód. Stąd do Ob li vio (101) pt., śr.-czw. 18;
sob. 14, 16; pon.-wt. 16;

MUL TI KI NO KO SZA LIN

Igna ce go Pa de rew skie go 1,
tel. 947328310

Ca łe szczę ście (138) pt., pon.-czw. 17.20;
sob.-niedz. 12.05; Ciem no, pra wie noc (114)
pt., pon.-czw. 13.05, 19.45; sob.-niedz.
13.05, 19.55; Cor gi, psiak Kró lo wej (90)
dub bing pt., pon. 15.15, 17.15; sob.-niedz.,
wt., czw. 10.05, 15.15, 17.15; śr. 9.30, 15.15,
17.15; Dum bo (115) dub bing pt.-pon., śr.-
czw. 10, 11, 12.30, 13.30, 15, 16, 18.30;
wt. 10, 10.45, 12.30, 13.30, 15, 16, 18.30;
Gre en Bo ok (130) sob. 10.20; wt. 10.10; Jak
wy tre so wać smo ka 3 (104) dub bing pt.-sob.,
pon.-czw. 12.55; niedz. 10.35; Ka pi tan Mar -
vel (124) codz. 20.30; dub bing pt. 11, 15.10,
17.50; sob.-niedz., wt.-czw. 12.30, 15.10,
17.50; pon. 10.20, 15.10, 17.50; Ko bie ty ma -
fii 2 (138) pt., czw. 14.25, 19.15; sob.-niedz.
21; pon., śr. 14.25, 21; wt. 19.15; Ku rier
(100) pt., śr. 17.30, 20; sob. 17.30, 20.05;
niedz.-wt., czw. 10.35, 17.30, 20; Mi łość
i Mi ło sier dzie (90) pt., pon.-czw. 12.05;
niedz. 12.55; Prze myt nik (116) pt., wt.,
czw. 21; sob.-niedz. 17.20; pon., śr. 19.15,
21.50; Psi Pa trol Kos mo pie ski (50) dub bing
sob.-niedz. 10.30; Ro ba czki z za gi nio nej
dżun gli (92) dub bing pt. 9.30; sob. 10.45;
pon. 13; śr. 9.50; Sha zam! (132) sob.-niedz.
19.15; dub bing sob.-niedz. 14.30; To my
codz. 15.35, 18.10, 20.45; Wład cy Przy gód.
Stąd do Ob li vio (101) pon. 9.30, 9.50;
wt. 9.20, 14.30;

REPERTUAR KIN

OGŁOSZENIE PŁATNE

Firma Keramzyt System zatrudni 

Kierowcę -Operatora pompy do betonu 

wymagania : prawo jazdy kategorii C,  

kartę do tachografu cyfrowego,  

istnieje możliwość zrobienia uprawnień 

na operatora pompy przez nasza firmę  

Praca w ochronie, Police, z I lub II grupą 

niepełnosprawności, 2000,00 zł na rękę, 

604-630-556 

Prawo jazdy w 16 dni na wczasach 

z egzam. 22 618 87 13, www.oskpodkowa.pl 

Do wynajęcia: magazyn z pomieszczeniami 

biurowymi, 1600 m2. Olsztyn, ul. Lubelska.  

Tel. 604 054 806. 

„Poznaj siebie, spotkasz Boga”, autor 

Ojciec Jacek Prusak SJ. Proszę o oferty pod 

adres mailowy: elmajka@poczta.onet.pl 

lub nr telefonu: 501 730 335 Elżbieta Majka 

DZIWNÓW WCZASY ZDROWOTNE  

DLA SENIORÓW Z ZABIEGAMI  

MORZE 50m 913813052 www.owzastal.pl 

 Wynajmę domek 2-piętrowy letniskowy 

nad jeziorem Gim w miejscowości Bałdy woj. 

war.-maz. Cena 160 zł/doba. Tel. 518 384 115 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ksawerów” 

al. Niepodległości 43 

02-653 Warszawa 

 

OGŁASZA PRZETARG 

NIEOGRANICZONY  

NA REMONT ELEWACJI  

W DWÓCH BUDYNKACH  

PRZY UL. KSAWERÓW 28 I OKĘCKA 7 

(11 KONDYGNACJI) 

 

Pełny tekst ogłoszenia zawierający 

szczegółowe informacje dostępny jest 

na stronie www.smksawerow.pl  

lub w siedzibie zamawiającego 

 

SIWZ można otrzymać w siedzibie 

zamawiającego lub wysyłając  

potwierdzenie wpłaty na mail 

administracja@smksawerow.pl  

(koszt 300,00zł) 

 

WADIUM - 30 000,00zł 

Termin realizacji inwestycji: od 6.05.2019 r. 

do 31.07.2019 r. 

 

Termin składania ofert: 12.04.2019 r.  

do g. 13:00  

Otwarcie ofert w dniu: 15.04.2019 r.  

o g.12.00 

 

*Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do unieważnienia przetargu 

bez podania przyczyn. 

 

Wróżka Ola, tarot i numerologia, 20 lat, 

doświadczenia, profesjonalizm. 797-611-346 

Biuro 
Ogłoszeń
Gazety Wyborczej

tel. 91 481 83 60
91 481 83 61

PRACA

DAM PRACĘ

EDUKACJA

KURSY, SZKOLENIA

RYNEK KOMERCYJNY

BIZNES

KUPIĘ

TURYSTYKA

KOMUNIKATY

MATRYMONIALNE

OGŁOSZENIA DROBNE
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