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Polacy poszli 
do urn 
Wyniki wyborów parlamentarnych podała w poniedziałek 
(14.10) po południu Państwowa Komisja Wyborcza. Według 
danych ze wszystkich obwodowych komisji, największą ilość 
głosów w głosowaniu do Sejmu otrzymało Prawo i Sprawie-
dliwość. W Senacie większość głosów przypadła politykom 
opozycyjnym. Jak głosowano w powiecie słubickim? 

STR. 3

Plac Bohaterów 
zaprasza kolorami!

Po kilkumiesięcznej przerwie znów można przysiąść na Placu Bohaterów. 
Modernizacja obiektu zakończyła się w październiku, a otwarcie Placu miało cha-
rakter iście uroczysty. Nie brakło słów podsumowania prac remontowych czy wy-
stępów na żywo, a całość zwieńczyły rozmowy przy iskrzącej kolorami fontannie. 
O przebiegu uroczystości przeczytają Państwo na str. X
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Dwudziesta, jubileuszowa edycja 
Labiryntu za nami!

Fani nowej sztuki 
mieszkający na pol-
sko-niemieckim po-
graniczu z pewnością 
wyczekują tego week-
endu przez niemal 
cały rok. Po raz ko-
lejny w mieście zawi-
tał Festiwal Labirynt, 
a jego odsłona miała 
wyjątkowy charakter. 
W tym roku była to 
bowiem dwudziesta, 
jubileuszowa edycja. 
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Pola Nadziei to program stworzony przez organizację 
charytatywną Marie Curie Cancer Care (MCCC) w Wielkiej 
Brytanii w 1988 roku. W roku 2002 Towarzystwo Przy-
jaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie 
ogłosiło ogólnopolski program Pól Nadziei dla polskich 
pozarządowych organizacji hospicyjnych, a kilka dobrych 
lat temu akcja zawitała także do Słubic i towarzyszy 
mieszkańcomjuż po raz kolejny.W mieście zasadzono set-
ki cebulek żonkili, by te powitały nas już wiosną. 

- To już siódma edycja w Słubicach, napraw-
dę jest się czym pochwalić – mówił Przemysław 
Szewieliński, prezes zarządu Stowarzyszenia Ho-
spicjumśw. Wincentego a’Paulo w Słubicach. 
-  Nasze hospicjum ma już dziewięć lat, a więc 
w przyszłym roku dziesięciolecie. Pola Nadziei to 
cudowna akcja symbolizująca zwycięstwo miłości 
nad śmiercią, nadziei nad egoizmem. Jak co roku 
dotarło do nas mnóstwo przedszkolaków, mamy 
przepiękną pogodę, to znak, że Góra nam błogo-
sławi. To, że jest tutaj z nami tak wielu małych 
ludzi jest doprawdy budujące. Oni od najmłod-
szych lat otrzymują zastrzyk pozytywnej energii, 
która mam nadzieję będzie się rozwijać przez po-
kolenia. Myślę, że te Pola Nadziei gdzieś tam w ich 
głowach pozostaną. Oczywiście akcja zakończy 
się zbieraniem kwiatów na wiosnę, gdy wszystko 
wzejdzie. I wtedy tradycyjnie rozdamy je miesz-
kańcom przy okazji kwestując na rzecz hospicjum. 
Gdyby policzyć wszystkie te lata, mógłbym śmiało 
powiedzieć, że kilkadziesiąt tysięcy złotych udało 
się zebrać i kilkadziesiąt łóżek dzięki temu zaku-
piliśmy. Chciałbym za to serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy dołączają do naszych akcji 
i zbiórek, a jednocześnie przeprosić, za to, że nie 
każdego zdążyłem poinformować o akcji. Doba 
ma niestety za mało godzin. Na szczęście najważ-
niejszych osób czyli przedszkolaków, nie zabrakło 
i to, co trzeba zostało wykonane. 

Cebulki żonkili sadził również burmistrz Słu-
bic, Mariusz Olejniczak. 

- To nasza coroczna tradycja – mówił. – W ubie-
głym roku sadzono cebulki przy Kościele Najświęt-
szej Marii Panny Królowej Polski, w tym roku pod 
Kościołem św. Ducha. To piękna inicjatywa nasze-
go hospicjum. Bardzo cieszy mnie, że jak co roku 
nie brakuje małych wolontariuszy. Oni są pomocni 
również w drugim etapie tej akcji, wiosną. Nasze 
kochane maluchy wraz z opiekunami, ale również 
uczniowie szkół, dystrybuują żonkile wśród miesz-
kańców miasta, a dzięki zbiórce towarzyszącej temu 
przedsięwzięciu udaje się zawsze zebrać całkiem 
ładną sumkę, która pomaga osobom potrzebują-
cym, podopiecznym hospicjum. Dziś uczestniczę 
w akcji po raz pierwszy jako burmistrz, ale od wielu 
lat wspieram Pola Nadziei jak tylko mogę i zawsze 
staram się ubrudzić dłonie, by kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt cebulek zawsze posadzić.  

(KB)

Mogłobysię wydawać, że największym wy-
zwaniem dla nastolatka jest szkoła. Nie dla 
Huberta, który kilkanaście dni temu stracił 
prawą dłoń w wyniku wybuchu petardy. Le-
karzom nie udało się jej uratować.

Hubert Kucharczyk to trzyna-
stolatek, który mieszka w Słubicach. 
Wydawać by się mogło, że jego życie 
nie będzie różniło się od życia jego ró-
wieśników, jednak jeden dzień zmienił 
bardzo wiele. Do dramatu doszło 15 
października. Tego dnia chłopiec stra-
cił dłoń w wyniku wybuchu petardy. 

Zgłoszenie o tragicznym wydarze-
niu, które miało przy ul. Folwarcznej 
w Słubicach policja otrzymała przed 
godz. 15. Do chłopca wezwano karet-
kę pogotowia, która przewiozła go na 
lądowisko przy ul. Rzepińskiej, skąd 
został przetransportowanyśmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
do szpitala w Szczecinie.  

- Obecnie ustalamy wszelkie oko-
liczności sprawy. Skupiamy się przede 

wszystkim na tym, skąd 13-latek miał 
petardę – mówiła podkom. Magdalena 
Jankowska, oficer Prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Słubicach. – Nie-
stety, do tego typu zdarzeń dochodzi 
najczęściej w okolicach Świąt Bożego 
Narodzenia, tutaj mamy do czynienia 
z nieszczęśliwym wypadkiem. Apelu-
ję zatem do wszystkich o zachowanie 
ostrożności w kontaktach z materiała-
mi pirotechnicznymi, wzmożenie opie-
ki nad małoletnimi i przypominam, że 
sprzedaż tego typu materiałów osobom 
poniżej 18 roku życia jest przestęp-
stwem, za które grozi kara 2 lat pozba-
wienia wolności. 

- Był straszny huk. Zobaczyliśmy 
jakiegoś chłopaka, którzy krzyczał: po-
mocy, ludzie, ratujcie, nie mam ręki. 
Zerknęliśmy w stronę bramy i faktycz-
nie tak było. Nasza reakcja była szybka. 
Kolega zadzwonił po pogotowie, a ja 
pobiegłem do chłopaka. Położyłem go 
koło drzewa, a potem udzieliłem mu 

pomocy. Podniosłem rękę do góry 
i ucisnąłem. Trzy minuty później byli 
już ratownicy – relacjonował telewizji 
TVN Piotr Dec, świadek zdarzenia. 

W chwili obecnej wiadomo już, że 
ręki chłopca nie dało się uratować. Jego 
przyjaciele natychmiast uruchomili fa-
cebookowe działania inicjujące zbiórkę 
pieniędzy na jego rehabilitację. 

- Akcja rozpoczęła się z mojej wła-
snej inicjatywy – mówiłKrystian Szoł-
tun. – Gdy dowiedziałem się, że to 
akurat Hubert stracił dłoń i widziałem, 
że nikt nic nie robi w tym kierunku, 
by mu pomóc, postanowiłem sam się 
tym zająć. Skontaktowałem się z jego 
rodzicami, oni zgodzili się na pomoc 
Fundacji, a Fundacja zgodziła się nam 
wszystkim pomóc.

- Kiedy usłyszałem o pomyśle 
Krystiana, wiedziałem, że czeka nas 
dużo pracy – dopowiadał Bartek 
Mindrycki. –Jednak w ciągu kilku 
godzin na grupie zebraliśmy już 300 

osób, a po dwóch dniach było ich po-
nad tysiąc.

- Wiedziałem o tym wypadku 
już od początku, ale nie od razu mia-
łem pomysł jak włączyć się w pomoc 
– przyznaje kolega Huberta, Oliwier 
Słowik. – Kiedy pomysł się pojawił 
postanowiłem zacząć działać. Zorgani-
zowałem zbiórkę na słubickim bazarze 
i muszę przyznać, że odniosła sukces, 
zebraliśmy ponad 3 tys. złotych. 

Do akcji włączyła się również Fun-
dacja Grupy Pomagamy.

- Do naszej fundacji zgłosili się do 
nas przyjaciele Huberta, którzy posta-
nowili wspólnie zorganizować zbiórkę 
na jego rzecz – tłumaczyła Marta Szy-

mańska-Ptak. – Na ten moment nie 
wiemy jak potoczy się sprawa, kiedy 
rozpoczną się rehabilitacje lub kiedy 
potrzebna będzie proteza, ale wiemy, 
że serca ludzi są najbardziej otwarte tuż 
po zdarzeniu i chcemy wykorzystać ten 
moment, by pomóc temu chłopcu, bo 
czeka na niego całe życie. 

- Zaraz po zdarzeniu odezwał się 
do nas Krystian, który założył grupę 
na Facebook’u mającą pomóc zebrać 
środki na rehabilitacje chłopca – dopo-
wiadała Aleksandra Kołek. –W chwili 
obecnej grupa liczy około tysiąca człon-
ków. To głównie młodzież. Piękne jest 
to, że w takich momentach możemy 
liczyćna bliskich. W tym wypadku są 
to przyjaciele Huberta, którzy bardzo 
mocno zaangażowali się w sprawę. Jako 
fundacja będziemy oczywiście wspierać 
ich działania. Utworzyliśmy specjal-
ną grupę do licytacji, z której dochód 
będzie przeznaczony na rehabilitacje 
i docelowo pomoże zakupić specjalną 
protezę.

Jeśli chcecie pomóc Huberto-
wi w jakikolwiek sposób, zaprasza-
my na stronę: www.facebook.com/
groups/514578006000070

(KB)

Trwa akcja pomocy dla Huberta, 
któremu petarda rozszarpała dłoń

Październik to czas powrotów w uczelniane mury. 
Również studenci Collegium Polonicum powitali 
nowy rok akademicki w należyty sposób. Inaugu-
racja miała miejsce 17 października. Tego dnia wła-
dze uczelni zapewniały o nadchodzących zmianach 
i planach na najbliższe lata. 

- Przy okazji inauguracji roku akade-
mickiego podsumowuje się to, co za nami, 
a przede wszystkim miniony rok akademicki – 
mówił prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor 
UAM ds. Collegium Polonicum. –W trakcie 
dzisiejszej uroczystości podkreślałem to, że ten 
miniony był bardzo wyjątkowy. Wyjątkowy ze 
względu a rocznice, które obchodzili Polacy, 
obchodziło Państwo Polskie, ale także wyjąt-
kowy z uwagi na to, że Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza świętował stulecie swojego istnie-
nia. W trakcie tego jubileuszowego roku zorga-
nizowaliśmy wiele uroczystości, wydarzeń na-
ukowych, kulturowych a także rozrywkowym, 
a kilka z nich odbyło się także w Słubicach 
w Collegium Polonicum, które od 1992 roku 
wpisuje się w nasz Uniwersytet i staje się coraz 
bardziej ważnym dla niego elementem. Nato-
miast jeśli chodzi o to, co przed nami, musimy 
wreszcie odbudować dużą aulę, która służy nie 
tylko nam, ale wszystkim mieszkańcom. 

Prorektor UAM, T. Wallas podkreślał 
także, że w planach jest poszerzenie oferty 
dydaktycznej. 

- W tej chwili pracujemy intensywnie nad 
programami kształcenia na trzech nowych kie-
runkach studiów i liczymy na to, że uzyskamy 
zgodę ministra na ich uruchomienie – dodał. 

Doktor Krzysztof Wojciechowski, dyrek-
tor administracyjny Collegium Polonicum za-
pytany o plany odrestaurowania placówki i jej 
powrotu do lat świetności mówił zaś:

- Każda instytucja jest jak człowiek, ma 
swoje lepsze i gorsze momenty. Tak jest z Colle-
gium Polonicum. Mamy za sobą kilka trudnych 
lat. Przegrywaliśmy z trendami globalnymi, jak 
np.utrata znaczenia języka niemieckiego. Gdy ja 
rozpoczynałem swoją karierę uniwersytecką20% 
maturzystów uczyło się języka niemieckiego, 
dzisiaj jest to 3%. To uderza w studium prawa 
polskiego i niemieckiego, bo kandydaci słabo 
znają niemiecki. Kolejna rzecz to czynniki de-
mograficzne, dalej – trend ku metropoliom, ję-
zyk angielski, który monopolizuje niemal sferę 
akademicką, poza tym konkurencja 400 czy 500 
uniwersytetów po przystąpieniu do Unii. Ale my 
nie chcemy się poddać. Przeanalizowaliśmy naszą 
sytuację i niejako na nowo startujemy. Zasadni-
cza zmiana to taka, że nie ukierunkowujemy się 
jedynie na Niemcy, ale na cały świat. Jesteśmy 
w centrum Europy dla Rosji, Ukrainy, Białorusi 
czy Chin. Chcemy wprowadzić kierunki po an-
gielsku. Cały świat mówi tym językiem, więc my 
również. Konsolidujemy wszystkie te działania, 
by było tylko lepiej. Kto nie ryzykuje, nie wygry-
wa, a my ryzykujemy. 

(KB)

Pola Nadziei – kolejny rok kontynuacji 
wspaniałej akcji daru serca 

Na terenie przyległym do Kościoła św Ducha w Słubicach 
posadzono tysiące cebulek żonkili.

Inauguracja roku akademickiego 
2019/2020 w Collegium Polonicum 

Punktualnie o dwunastej, 17 października 
w tymczasowej auli Collegium Polonicum 
rozpoczęła się uroczystość inauguracyjna nowego 
roku akademickiego.

Trzynastolatek stracił dłoń w wyniku 
wybuchu petardy. Do tragicznego 
zdarzenia doszło w Słubicach przy ul. 
Folwarcznej.
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Napięta, bo zdaje się być to dobrym okre-
śleniem, atmosfera powoli opada, a życie 
milionów Polek i Polaków toczy się dalej, 
w nowej, powyborczej rzeczywistości. 
W niedzielę, 13 października, odbyły się, 
zwane przez niektórych najważniejsze od 
30 lat, wybory do Sejmu i Senatu. W istocie, 
wydarzenie to nie uszło zainteresowaniu 
opinii publicznej. Blisko 62% uprawnionych 
oddało swój głos, decydując tym samym 
o rozkładzie sił w polskim parlamencie. Jak 
głosowali Polacy? 

W październikowych wyborach 
Polacy wybierali 460 posłów i 100 se-
natorów. Łącznie o mandat posła ubie-
gało się 5112 kandydatów, co oznacza, 
że o jeden mandat walczyło średnio 
11 osób. W wyborach do Senatu, 
w 100 jednomandatowych okręgach 
wyborczych, zarejestrowano 278 kan-
dydatów. Głosowanie rozpoczęło się 
o godzinie 7:00 i trwało nieprzerwa-
nie niemal we wszystkich lokalach do 
godziny 21:00. Uprawnionych do gło-
sowania było dokładnie 30  235  556 
osób, a 61, 74% oddało głos. 

Wyniki wyborów do Sejmu na podstawie 
danych ze wszystkich obwodowych komisji 
wyborczych: 
Prawo i Sprawiedliwość – 43,59%

Koalicja Obywatelska – 27,40%
Sojusz Lewicy 
Demokratycznej– 12,56%
Polskie Stronnictwo Ludowe–8,55% 
Konfederacja Wolność i Niepodległość 
–6,81%

W powiecie słubickim procentowy podział 
głosów w wyborach do Sejmu wyglądał 
następująco:
Koalicja Obywatelska – 34,39%
Prawo i Sprawiedliwość – 32,29%

Sojusz Lewicy Demokratycznej 
– 16,51% 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 9,65% 
Konfederacja Wolność i Niepodległość 
– 7,15%

W wyborach do Sejmu w powiecie 
słubickimmandat otrzymali: 
Aniśko Tomasz (Koalicyjny Komitet 
Wyborczy Koalicja Obywatelska PO 
.N IPL Zieloni), 
Ast Marek (Komitet Wyborczy Prawo 

i Sprawiedliwość), 
Dajczak Władysław (Komitet Wybor-
czy Prawo i Sprawiedliwość),
Fedak Jolanta(Komitet Wyborczy Pol-
skie Stronnictwo Ludowe),
Kamiński Krystian (Komitet Wy-
borczy Konfederacja Wolność 
i Niepodległość),
Kucharska-Dziedzic Anita (Ko-
mitet Wyborczy Sojusz Lewicy 
Demokratycznej),
Materna Jerzy(Komitet Wyborczy Pra-
wo i Sprawiedliwość),
Osos Katarzyna(Koalicyjny Komitet 
Wyborczy Koalicja Obywatelska PO 
.N IPL Zieloni),
Płonka Elżbieta(Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość),
Sibińska Krystyna (Koalicyjny Komi-
tet Wyborczy Koalicja Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni), 
Sługocki Waldemar (Koalicyjny Ko-
mitet Wyborczy Koalicja Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni), 
Wontor Bogusław(Komitet Wyborczy 
Sojusz Lewicy Demokratycznej).

W wyborach do Senatu w powie-
cie słubickim największą ilość głosów 
(48,14%) zdobył Władysław Komar-
nicki (Koalicyjny Komitet Wyborczy 

Koalicja Obywatelska PO .N IPL 
Zieloni).

(KB)

Kilka miesięcy prac modernizacyjnych 
i Plac Bohaterów zdaje się być nie do po-
znania. Fontanna, plac zabaw i mnóstwo 
przestrzeni to nie wszystko, co czekało 
mieszkańców 6 października podczas uro-
czystego otwarcia.

- To bardzo ważny moment dla 
miasta, ta modernizacja, choć tak na-
prawdę można powiedzieć budowa, 
bo wszystko tutaj zostało wykona-
ne od podstaw, a prace trwały kilka 
ładnych miesięcy – tłumaczył bur-
mistrz Mariusz Olejniczak. – Cieszę 
się bardzo, że już teraz możemy po-
dziwiać efekty prac, bo firma Euro-
copwykonująca tę inwestycję oddała 

ją ponad miesiąc wcześniej, niż było 
to zakładane. Cieszy mnie, że jest tu 
tak wielu mieszkańców i że dopisała 
nam pogoda, bo ostatnich kilka dni 
zapowiadało zupełnie inny przebieg 
spraw. Ten plac był długo wyczeki-
waną przez mieszkańców inwestycją, 
o której nie raz słyszałem podczas 
rozmów z mieszkańcami, którzy czę-
sto opowiadają o swoich problemach, 
ale równie często dzielą się swoimi 
pomysłami czy sugestiami, które 
w mniejszym lub większym stopniu 
staramy się realizować. Wiem, że nie 
wszyscy są zadowoleni w stu procen-
tach, ale to niestety nigdy nie jest 

możliwe. Chciałbym tylko prosić, by 
te kilkumiesięczne prace zostały do-
cenione i by mieszkańcy uszanowali 
to miejsce, za co z góry dziękuję. 

- Cieszy mnie, że plac ten został 
przywrócony do użytku właśnie w ta-
kiej formie, bo daje to możliwość wy-
poczynku i spotkania się tak napraw-
dę dla wszystkich – mówiła członkini 
Rady Miejskiej, Agnieszka Pakulska. 
- Świetne miejsce, a przy tym bardzo 
ładne i nowoczesne, ale również prze-
myślane, bo pozwala na różnorakie 
wykorzystanie. Myślę, że wkrótce do-
cenimy to chociażby przy okazji róż-
norakich imprez. Wiadomo, że nie 

zawsze można organizować je na ron-
dzie i tym samym zamykać miasto kil-
ka razy do roku. Teraz będziemy mieć 
nowy obiekt do tego typu celów. 

- To długowyczekiwany przez 
Słubiczan plac – mówił radny, Jaro-
sław Sadowski. – W końcu mamy 
gdzie się spotkać i pobawić, co z resz-
tą widać i słychać. 

Wśród mieszkańców nastroje były 
równie pogodne. Wielu z nich wska-
zywało, że takiego miejsca w Słubicach 
brakowało, oraz że nowa odsłona pla-
cu jest bardzo ładna, choć pojawiły się 
głosy, że inwestycja wymagałaby kilku 
zmian. O czym wspomniano? 

- Mieszkamy w pobliżu, więc 
z pewnością będziemy często przycho-
dzić, choć moje dzieci są już w wieku 
szkolnym i wydaje mi się, że plac za-
baw nie do końca odpowiada ich po-
trzebom. Mam nadzieję, że włodarze 
zrobią coś w tym kierunku – mówiono 
tuż po otwarciu.

- Bardzo fajne, rodzinne miejsce, 
choć brakuje tu trochę zieleni. Mam 
nadzieję, że burmistrz coś tu dołoży 
i za jakiś czas wszystko nam ładnie 
rozkwitnie, byśmy mieli naprawdę 
ciekawą wizytówkę miasta – zdało się 
usłyszeć wśród przybyłych. 

(KB)

Plac Bohaterów ponownie otwarty!

W niedzielę, 6 października o godzinie 14.00 nastąpiło oficjalne otwarcie poddanego gruntownej modernizacji 
Placu Bohaterów w Słubicach. Jedną z atrakcji był m.in. pokaz ognia i tańca. 

Już po kilku dniach od otwarcia okazało się, że modernizacja placu była strzałem w dziesiątkę, świadczyć o tym 
mogły przebywające tam tłumy ludzi.

Wyniki wyborów w powiecie słubickim 

61, 74% - tyle wyniosła ogólnopolska frekwencja w wyborach. 
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Powrót z wakacji może być nie lada wy-
zwaniem, zwłaszcza, gdy po raz pierwszy 
trzeba zasiąść w szkolnej ławce. Pierwszo-
klasiści, którym towarzyszyła bardzo liczna 
grupa rodziców i nauczycieli wypełnili nie-
mal po brzegi sale gimnastyczne. Podnio-
słei jednocześnie pełne emocji pasowanie 
na ucznia to jedna z pierwszych tak waż-
nych uroczystości w życiu kilkulatków, któ-
re rozpoczyna ich przygodę ze szkołą.

Na początku października w po-
czet nowych uczniów przyjęto dzieci 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubi-
cach. Co o tak ważnym dniu mówi dy-
rekcja i czego życzy pierwszakom? 

- Dzisiaj w szkole mamy bardzo 
wielkie wydarzenie – mówiła Monika-
Bugielska, dyrektor SP3 w Słubicach. – 
To początek drogi edukacyjnej każdego 
młodego człowieka, każdego pierwszo-
klasisty. Życzymy im wielu sukcesów, 
radości z przebywania w szkole, by co-
dzienna podróż do szkoły i nauka były 
przyjemnością, ale przede wszystkim 
życzę, by nawiązali takie znajomości 
i koleżeńskie przyjaźnie, które prze-
trwają przez wiele, wiele lat.

A czy nowi uczniowie wiedzą, co 
należy do ich obowiązków?

- Uczeń musi się uczyć, ma bardzo 
dużo spraw – tłumaczyła Hania. 

- Teraz trzeba dobrze się uczyć, 
nie biegać po korytarzu, słuchać się 

pani i tego typu inne sprawy – dodał 
Wojtek. – Na razie podoba mi się, 
bo zaczynam szkołę, zobaczę jak mi 
pójdzie dalej.

Jak widać młody uczeń ma na 
głowie wiele spraw. Ale czy nauczycie-
le w tym czasie się nudzą? O ich za-
daniach, wyzwaniach i obowiązkach 
opowiada Aurelia Wolny, dyrektor SP1 
w Słubicach, w której pasowanie na 
ucznia miało miejsce 24 października. 

- Jesteśmy obecnie największą 
w mieście szkołą i powitaliśmy dzisiaj 
trzy ogromne klasy pierwsze – mó-
wiła – To również dla mnie ogrom-

ne przeżycie, bo od września jestem 
dyrektorem, ale ta uroczystość nie 
jest przecież dla mnie, a dla uczniów 
klas pierwszych. Szkoła to zawsze 
wyzwania. Poczynając od tych naj-
mniejszych dzieci, a kończąc na tych, 
które w kwietniu będą pisać egzamin 
ósmoklasisty. Ciągle coś się dzieje. 
Przygotowujemy uczniów, by po-
trafili wybrać dobry zawód i by byli 
gotowi do wejścia w dorosłość. Ci 
mają jeszcze 11 lat, ale to ten pierw-
szy krok, kiedy zaczynamy z nimi 
pracować. Całe grono pedagogiczne, 
ale i obsługa, stara się by dzieci czuły 

się bezpieczne i by były dobrze przy-
gotowane do egzaminu, aby wybrały 
dobrą szkołę średnią i by czuły się 
fajnymi Polakami, ale również Słubi-
czanami. Robimy co w naszej mocy, 
by tak się właśnie stało. 

- Piękne jest to że dzisiaj ożywa-
ją wspomnienia, ale piękny jest też 
widok tych rozradowanych dziecię-
cych twarzy i ich rodziców czy dziad-
ków – mówił z uśmiechem burmistrz 
Mariusz Olejniczak. – To naprawdę 
ważna chwila dla nich wszystkich, ale 
również dla naszego miasta, którego są 
obywatelami. Naszym zadaniem jako 
samorządu jest stwarzać jak najlepsze 
warunki dla dzieci, by chętnie przy-

chodziły do naszych placówek i czuły 
się w nich bezpiecznie. 

Z wypowiedzi rodziców biła zaś ra-
dość i duma, że ich pociechy wkroczyły 
właśnie na bardzo ważną ścieżkę życia, 
jaką jest szkoła. 

- To niesamowity moment, łzy ci-
sną się na oczy – mówili. – To bardzo 
wzruszająca chwila.

- Czujemy dumę, ale i stres – do-
dawali inni. –Przeżywamy ten dzień 
pewnie bardziej niż dzieci.

Nie pozostaje nic innego, jak ży-
czyć nowym uczniom samych sukce-
sów i wspaniałych przyjaźni, a rodzi-
com spokoju i powodów do dumy.

(KB)

Wszystkim znany Dzień Nauczyciela ob-
chodzimy w Polsce od 1957 roku, nato-
miast w 1982 roku święto zmieniło nazwę 
na Dzień Edukacji Narodowej. Zarówno 
Urząd Miasta w Słubicach jak i Starostwo 
Powiatowe pamiętało o tym, by nagrodzić 
belfrów za ich pracę. 

,,Polską szkołę tworzą dyrektorzy, 
nauczyciele, rodzice i uczniowie. Jeżeli 
pomiędzy wszystkimi tymi jednostka-
mi zaistnieje korelacja, to polska szkoła 
będzie funkcjonowała bardzo dobrze'' - 

mówiła podczas uroczystego śniadania 
jedna z nagrodzonych nauczycielek. 

W czasach, gdy system funkcjono-
wania oświaty przeszedł (i wciąż prze-
chodzi) duże zmiany, niosące za sobą 
szereg utrudnień, belfrowie zasługują 
na chwilę wytchnienia oraz poczucie, 
że ich praca jest ważną i potrzebną mi-
sją. By to potwierdzić, burmistrz Słubic 
Mariusz Olejniczak zaprosił do Urzędu 
Miasta liczne grono dyrektorów i na-
uczycieli, by wyróżnić ich nagrodami, 

a także pamiątkowymi dyplomami. 
- Uważam, że to bardzo miła chwi-

la. Spotkaliśmy się, rozmawiamy o na-
szych placówkach oświatowych, w któ-
rych na szczęście dzieje się dobrze. Od 
wielu lat nie szczędzimy środków z bu-
dżetu gminnego na unowocześnianie 
naszych szkół, przedszkoli oraz żłob-
ka. Spotykamy się przy kawie, cieście, 
a przede wszystkim przy śniadaniu, 
ponieważ czekają na nas także smaczne 
kanapki - opowiadał burmistrz.

   Z wyróżnieniami dla nauczycieli 
czekał również starosta Słubic, Leszek 
Bajon, który podczas spotkania w sali 
konferencyjnej słubickiego starostwa 
podziękował pracownikom oświato-
wym za wzorowe wykonywanie swojej 
trudnej, ale niezbędnej pracy:

- Dziś należy podziękować wszyst-
kim, którzy tworzą warstwę intelektu-
alną Słubic. Nauczyciele wychowują 
młodzież, która jest naszą przyszłością. 
To ważne, by młodzi ludzie byli dobrze 
wychowani i wykształceni - mówił.

O to, czym cechuje się polska 
szkoła w 2019 roku, zapytaliśmy 

jedną uhonorowanych nauczycielek, 
Barbarę Druć: 

- Polska szkoła jest pełna uczniów, 
z czego na pewno wszyscy się cieszymy. 
Pełna nauczycieli z pasją. Uważam, że 
żeby uczyć w szkole, trzeba być czło-
wiekiem z pasją, takim ,,wariatem''. 
Polska szkoła stoi przed wyzwaniem, 
musi bardzo mocno promować naszą 
noblistkę i być mocno dumną z tego, 
że Olga Tokarczuk wyszła właśnie z ta-
kiej polskiej szkoły''. 

Na polskich nauczycielach spoczy-
wa więc ogromny obowiązek. To od 
nich w dużej mierze zależy, jakimi pa-
sjami pokierują się w życiu ich ucznio-
wie i jak daleko dzięki nim zajdą. 

(AK)

Uroczyście powitano nowych uczniów

4 października popularna "trójka" również przyjęła w poczet swoich uczniów nowe osoby.W czwartek, 24 października punktualnie o godzinie szesnastej w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach odbyło się podniosłe w swej 
formie a jednocześnie pełne emocji pasowanie na ucznia.

Nauczyciele nagrodzeni za swoją pracę

Starosta Słubic spotkał się z grupą nauczycieli w sali konferencyjnej Starostwa.

W odświętnej atmosferze przebiegło spotkanie Burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka, 
Zastępczyni Burmistrza Adriany Dydyna-Maryckiej oraz  Skarbnika Gminy Rafała Dydaka z 
liczną grupą dyrektorów oraz nauczycieli gminnych szkół. 
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Czym jest hejt? Jak sobie z nim radzić? Na te 
oraz inne pytania odpowiadał zespół profe-
sjonalistów, prowadzących konferencję dla 
młodzieży o nazwie - ,,Konflikt - Adwokat, 
Prokurator czy Mediator?''. 

Niech pierwszy rzuci kamieniem 
ten, kto nigdy nie doświadczył lub nie 
był świadkiem destrukcyjnych komen-
tarzy w realnym bądź wirtualnym świe-
cie. Hejt to zjawisko, z którym spo-
tykamy się niemal codziennie i to od 
naszego podejścia zależy, jak bardzo od-
biją się na nas jego negatywne skutki. 

By przeciwdziałać bolesnej mowie 
nienawiści, pod patronatem słubickiego 
starostwa został utworzony zespół pro-
fesjonalistów, którzy zaprosili na swoją 
pierwszą konferencję uczniów słubickich 
szkół. Podczas spotkania prowadzący 
opowiadali o typowych cechach hejtera 
oraz osoby hejtowanej, wyjaśniali, jak 
odróżnić hejt od konstruktywnej krytyki 
oraz radzili, jak radzić sobie z nienawi-
ścią, jeśli nas ona dosięgnie. 

    - Musimy zwrócić uwagę na fakt, 
że, mówiąc kolokwialnie, obrzucanie 
się błotem jest na porządku dziennym. 
Jeszcze rok temu byłem dziennikarzem 
specjalizującym się w analizie życia spo-
łecznego. Gdy opisywałem trudne tema-
ty dotyczące różnych nieprawidłowości, 
nieraz byłem obiektem ataku oraz hejtu. 

Nie jest więc tak, że to temat oderwany 
od rzeczywistości, dotyczący jedynie elit 
warszawskich lub dużych miast. To nie-
stety jest też problem małychm powiato-
wych miasteczek. Należy z tym  walczyć, 
a już najbardziej w szkole. Miejscu, gdzie 
ludzie są najbardziej narażeni na negatyw-
ne skutki tego hejtu i oni, w ramach edu-
kacji, powinni wiedzieć jak się przed tym 
bronić - mówił podczas spotkania Robert 
Włodek, Wicestarosta Słubic. 

Na konferencji można było po-
słuchać m.in. Edyty Maliczak (coach 
i trenerka personalna), która opowia-
dała o tym, kim jest nastolatek i skąd 
w ogóle bierze się w nas nienawiść oraz 
agresja. Na scenie przemawiała także 
adwokatka, Marta Tetzlaw-Dering, 
która wyjaśniła młodzieży, czym grozi 
hejt w aspekcie prawnym oraz prze-
strzegała, że nie ma sposobu, aby uciec 
od odpowiedzialności karnej, dlatego 
ku przestrodze, poradziła młodzieży, 
jak inaczej rozwiązywać spory. Swój 
prawniczy punkt widzenia przedsta-
wił także prokurator, Adam Grochoła. 
Ciekawym dopełnieniem konferencji 
było wystąpienie mediatorki i trener-
ki umiejętności społecznych, Sylwii 
Szary, która radziła, jak nie utracić pa-
nowania nad konfliktem, plotką oraz 
fałszywym przekazem informacji. 

Prowadzący konferencję mają głę-
boką nadzieję, że frekwencja dopisze 
także na następnych spotkaniach i, 
co najważniejsze, młodzież wyniesie 
z nich cenną lekcję, którą będzie mo-
gła wykorzystać w codziennym, czasa-
mi trudnym życiu. Wiadome jest, że 
mowy nienawiści nie da się całkowicie 
zlikwidować, ale jest szansa na to, by 
zdecydowanie ją ograniczyć. 

W pomoc ofiarom mowy nienawi-
ści zaangażowane są niektóre słubickie 
stowarzyszenia, takie jak na przykład 
,,Nasza Mała Ojczyzna'', która zaprasza 
wszystkich tych, którzy doświadczają 
mowy nienawiści. Dyżury odbywają się 

w każdy wtorek, a stowarzyszenie zapra-
sza każdego, bez względu na wiek. Nie 
da się walczyć z nienawiścią bez odpo-
wiedniego nastawienia i przygotowania, 

a ,,Nasza Mała Ojczyzna'' chętnie po-
może tym, którzy nie potrafią walczyć 
z brakiem akceptacji.  

(AK)

aktualności

Uczniowie ewakuowani
Zgodnie z przepisami ustalonymi 
przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji, próbna 
ewakuacja szkół musi odbyć się nie 
później niż trzy miesiące od rozpo-
częcia roku szkolnego. Wszystko dla 
bezpieczeństwa uczniów i pracowni-
ków placówek oświatowych. 

Dla uczniów był to dzień 
ekscytujący, natomiast dla 
wszystkich innych -  dzień 
sprawdzający w praktyce wa-
runki ewakuacji w szkole. Jak 
wiadomo, takie działania prze-
prowadza się cyklicznie i obo-
wiązkowo, aby dzieci i młodzież 
wiedziały, jak świadomie postę-
pować podczas ewakuacji budynku. Przeprowadzana rok w rok akcja  uświada-
mia również nauczycieli. Nie da się ukryć, że w dużej mierze to od nich zależy, 
czy takie przedsięwzięcia będą przeprowadzane sprawnie i szybko, jeśli w szkole 
faktycznie wydarzyłoby się coś, co mogłoby zagrozić nie tylko zdrowiu, ale także 
życiu tych, którzy się w niej uczą oraz pracują. 

- Nie tylko szkoła, ale także inne obiekty, w których przebywa wiele osób, 
mają obowiązek przeprowadzania tego typu zajęć. Szkoły są jednak specyficz-
ne, ponieważ muszą robić to co roku, we wskazanym okresie. Straż Pożarna jest 
podczas takich wydarzeń w każdej ze szkół i przedszkoli w powiecie. Oczywiście, 
patrzymy z pożarniczego punktu widzenia, czy ewakuacja jest sprawna, zgodna 
z opracowanymi dokumentami, które każdy obiekt posiada - mówił Rzecznik Pra-
sowy Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach, Michał Borowy, obecny podczas 
monitorowania próbnej ewakuacji. 

Na miejsce ewakuacyjnej zbiórki wyznaczono Plac Bohaterów, który od lat 
pełni tę funkcję dla szkoły podstawowej nr 1 w Słubicach. Z relacji Straży Gra-
nicznej wynika, że szkoła jest przygotowana do tego rodzaju akcji ratunkowych. 
Oznacza to, że w owej placówce pamięta się o przestrzeganiu przepisów oraz 
umiejętności stosowania ich w sytuacji próby. 

(AK)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 109, poz. 719) w szkołach odbywa się 
okresowo próbna ewakuacja.

Już wiedzą, jak walczyć z nienawiścią 

Pod patronatem słubickiego starostwa, utworzony został zespół profesjonalistów, którzy 
poprowadzili pierwszą konferencję z cyklu "Konflikt - Adwokat, Prokurator czy Mediator?"
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Pod hasłem ,,Jesień Średniowiecza'' w całej 
Polsce odbyły się protesty mające na celu 
wyrażenie sprzeciwu wobec projektu usta-
wy, który zakłada karę więzienia dla osób 
prowadzących edukację seksualną. Spraw-
dziliśmy, jak protest przebiegł w Zielonej 
Górze. 

16 października pod Zielonogór-
ską Filharmonią słychać było głośne 
skandowanie haseł takich jak: ,,Edu-
kacja, nie indoktrynacja!'' czy też 
,,Dajemy trzy razy NIE tej ustawie!''. 
Skandowali ci, którzy postanowili 
sprzeciwić się zakazowi edukacji seksu-
alnej. W proteście udział wzięło blisko 
sto osób. Wśród nich pojawili się m.in. 
edukatorzy seksualni, lokalni politycy, 
studenci medycyny, młodzież oraz ro-
dzice. Uczestnicy protestu przynieśli 
ze sobą znicze, które ułożyli w napis: 
,,Wiedza jest OK''. Tuż po tym nad-
szedł czas na przemowy chętnych, któ-
rzy chcieli zabrać głos w sprawie wcho-
dzącej ustawy.

   Czynnym uczestnikiem spotkania 
był student medycyny, Bartłomiej Patka, 
który działa w Międzynarodowym Sto-
warzyszeniu Studentów Medycyny IFM-

SA-Poland, oddział Zielona Góra, gdzie 
zajmuje się koordynowaniem programu 
,,Zdrowie reprodukcyjne i AIDS''. Swo-
ją wypowiedź rozpoczął od głośnego ,,To 
ja pójdę siedzieć!'' oraz dodał:

- Edukacja seksualna jest bardzo 
niesłusznie piętnowana. Używa się 
słów takich jak ,,seksualizacja'' lub 
neologizmów, które są nieprawidłowo 

używane i nierozumiane przez tych, 
którzy ich używają. Ja opieram się na 
punkcie widzenia medycyny oraz do-
wodach naukowych, które są bardzo 
ważne. Trzeba wiedzieć, jak żyć bez-
piecznie oraz mieć świadomość tego, 
czym są choroby przenoszone drogą 
płciową. Taka wiedza chroni zdrowie 
i życie, a wielu młodych ludzi nie roz-

mawia o tym ze swoimi rodzicami. My, 
przyszli lekarze, nie zgadzamy się na 
karanie za szerzenie wiedzy dotyczącej 
seksualności. Zgodnie z przysięgą Hi-
pokratesa, od pierwszych lat studiów 
naszym celem jest, by nasi bliscy oraz 
przyszli pacjenci żyli zdrowo i bezpiecz-
nie. Jesteśmy od tego, by uświadamiać. 

   Wśród protestujących znalazła się 
również prezeska Lubuskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Kobiet BABA oraz 
świeżo upieczona posłanka Lewicy, 
Anita Kucharska-Dziedzic, która zaist-
niałą sytuację skomentowała następu-
jącymi słowami:

- Mamy w Polsce drugi w Euro-
pie wskaźnik samobójstw wśród dzieci 
i nastolatków. Większość tych samo-
bójstw spowodowana jest przemocą, 
której te dzieci doświadczyły i nie po-
trafił sobie z tym problemem poradzić. 
Będzie tych dzieci więcej, a na sumie-
niu będą je mieli posłowie, którzy mó-
wiąc o tym, że przeciwdziałają pedofilii 
i chcą ją zatrzymać, tak naprawdę po-
zwolą na bezkarność, bo jedyne, co nas 
chroni przed każdym niebezpieczeń-
stwem, to wiedza o tym niebezpieczeń-

stwie i świadomość, jak się przed tym 
bronić - mówiła Kucharska-Dziedzic, 
która zaznaczyła, że nikt nie ma prawa 
do naruszania cielesności dziecka. 

Okazało się, że protestem zain-
teresowała się każda grupa wiekowa 
- od młodzieży, która głośno i wyraź-
nie zaznaczała, że chce mieć prawo do 
rzetelnej wiedzy, po dorosłych. Tych, 
którym za przekazywaną wiedzę gro-
zi więzienie oraz rodziców, którzy 
chcieliby, aby ich dzieci miały możli-
wość nauki o seksualności człowieka. 
I choć do mikrofonu wielokrotnie 
wypowiadano ironiczne zdania, tego 
popołudnia żadnemu z zebranych nie 
było do śmiechu. Już od czasów Kon-
fucjusza wiadomo, że ,,człowiek, któ-
ry zadaje pytanie, jest głupcem przez 
minutę. Człowiek, który nie zadaje 
pytań, jest głupcem przez całe życie''. 
Protest wywołał więc pytanie, czy my, 
Polacy, chcemy pozbawić się wykwali-
fikowanych specjalistów, którzy goto-
wi są odpowiadać, na ważne pytania 
dzieci i młodzieży? 

(AK)
FOT. WŁADYSŁAW CZULAK / AGENCJA GAZETA

We wtorek ósmego października Koło 
Związku Sybiraków w Słubicach świętowa-
ło trzydziestą rocznicę powstania. Jak prze-
biegła pełna wspomnień uroczystość? 

Tego dnia Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy Słubice wypełnili go-
ście w odświętnych strojach, a atmos-
fera, która unosiła się w powietrzu, 
była jak najbardziej podniosła. Gdy 
wszyscy goście zajęli już swoje miej-
sca, w pomieszczeniu rozległ się hymn 
sybiraków, a tuż po nim Apel Pole-
głych, modlitwa oraz uczczenie pa-
mięci członków koła, którzy odeszli na 
wieczny spoczynek. 

   Koło Związku Sybiraków w Słu-
bicach powstało w 1989 roku, a jego 
pierwszym prezesem został Roman 
Golański, a początkową pracę nad 
kołem rozpoczęło około dwudziestu 
osób, które weryfikowały dokumenty 
osób, które chciały należeć do koła. 
W 2003 roku koło doczekało się sześć-
dziesięciu członków, a integracja po-

między nimi następowała najczęściej 
dzięki spotkaniom opłatkowym. Za-
daniem kolejnych kadencji koła było 
zbieranie pamiątek z zesłania, a więc 
zdjęć, świadectw, i innych rzeczy, któ-
re posiadali członkowie. Koło zbierało 
również fundusze dla tych, którzy po-
zostali na Syberii i z różnych względów 
nie mieli możliwości powrócenia do 
kraju, przez co narzucono im obywa-
telstwo radzieckie. Dziś koło liczy oko-
ło dwudziestu członków oraz dziesięć 
wdów po sybirakach. 

- Niektórzy z nas mają kontakt 
z tymi, którzy tam zostali. Z tego, co 
słyszę, jest to kontakt utrzymywany 
dzięki listom. To dość miłe, wiedzieć, 
co się u nich dzieje i jak w tej chwili 
przebiega życie byłych sybiraków, któ-
rym nie udało się stamtąd powrócić - 
opowiadał Eugeniusz Jurczenko, prezes 
koła. 

   Spotkanie zorganizowane w czy-
telni było dobrą okazją do poznania za-

wiłych losów sybiraków. Część swojej 
historii opowiedział nam członek Koła 
Sybiraków w Rzepinie, Edward Hołub: 

- Urodziłem się dwa miesiące przed 
wybuchem wojny. W 1939 roku, do-
kładnie 10 lutego, NKWD okrążyło 
nasz dom. Ojciec był oficerem, dostał 
cynk, że zostanie posłany na rozstrze-
lanie, a nas wywiozą na Sybir. Ojciec, 
oczywiście z żalem, musiał przez trzy 
miesiące uciekać do rzeszowskiego. 
Tam przyszli niemieccy żołnierze. Oj-
ciec był ułanem, więc znał się na ko-
niach. Zabrali go więc do Niemiec, 
do bauera. Tam przesiedział do końca 
wojny. Weszli amerykanie, mój ojciec 
pilnował niemieckich jeńców. Później 
dostał się do USA. I tam, myśląc, że 
myśmy zginęli i nie wrócimy z Syberii, 
po raz drugi się ożenił. Swoją siostrę 
poznałem dopiero w zeszłym roku. Ma 
64 lata, mieszka w Stanach Zjednoczo-
nych i nie wiedziała, że istnieję. 

  Sentymentalne spotkanie, będące 

jednocześnie podróżą w czasie, uświet-
niły występy artystyczne uczniów 
słubickiej ,,dwójki''. Czytelnię dla 
dorosłych, w której odbywała się uro-
czystość, odwiedziły również lokalne 
władze, które nie ukrywały swojej ra-

dości z faktu, że mogą słuchać o historii 
od samych jej świadków. Potwierdziły 
również, że pamięć o wydarzeniach 
z tamtych czasach jest fundamentalna 
i niezwykle ważna. 

(AK)

Koniec października przyniósł wiele satys-
fakcji funkcjonariuszom polsko-niemiec-
kich placówek Straży Granicznej i Policji 
Federalnej w Świecku, Pomelen i Ludwigs-
dorfie. 

Nie tylko posiadana wiedza 
i umiejętności, ale także sprzęt, jakim 
dysponuje instytucja, w dużej mierze 
przekłada się na jakość pracy funk-

cjonariuszy. By usprawnić działania 
okolicznych pracowników Straży Gra-
nicznej i Policji Federalnej, w ramach 
projektu zakupionych zostało sześć 
pojazdów patrolowych, wyposażonych 
w sprzęt najnowszej generacji.

- Są to pojazdy do wspólnych pol-
sko-niemieckich placówek, ponieważ 
projekt dotyczy wzmocnienia finan-

sowego. Każda placówka otrzyma po 
trzy samochody, Mercedes oraz Land 
Rover. Na te samochody nasz kraj 
wydał 725 tysięcy złotych - mówiła 
podczas uroczystości Rzecznik Nadod-
rzańskiego Oddziału Straży Granicznej 
w Krośnie Odrzańskim, mjr SG Joan-
na Konieczniak. 

Uroczystość, która odbyła się pod 

koniec października, była swoiste-
go rodzaju kontynuacją programu, 
który pozwala funkcjonariuszom na 
ćwiczenie oraz udoskonalanie swoich 
umiejętności poprzez szereg niezbęd-
nych szkoleń. Oznacza to więc, że 
stale pracuje się nad poprawą jakości 
i skuteczności przygranicznej służby. 
Polska Straż Graniczna i Policja Fede-

ralna Niemiec od wielu lat prowadzą 
wspólny, polsko-niemiecki projekt, 
który dotyczy wspólnych placówek. 
Jak tłumaczy Komendant Placówki 
Straży Granicznej w Zgorzelcu, ppłk 
SG Andrzej Torbicz:

- Razem pełnimy służbę na granicy. 
W ramach tych wspólnych placówek, 
postanowiliśmy poprawić i wzmocnić 
działanie naszych wspólnych patro-
li, dlatego poprosiliśmy  o wsparcie 
z Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego Unii Europejskiej. Ten projekt 
dotyczył właśnie zakupu nowych sa-
mochodów, do działań na szybkich 
drogach łączących nasze kraje, a więc 
na autostradach A4, A2 oraz autostra-
dzie ze Szczecina do Pomelen. 

Oprócz przemów i podziękowań, 
pod budynkiem Collegium Poloni-
cum odbył się pokaz przykładowej 
interwencji.  Wszyscy zainteresowani 
mogli więc zobaczyć, jak w praktyce 
wygląda polsko-niemiecka współpraca 
na granicy.

 (AK)

Protestowali przeciwko zakazowi edukacji seksualnej 

Jubileusz Koła Związku Sybiraków 

We wtorek, 8 października w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Słubice, miały 
miejsce uroczystości obchodów 30-lecia Koła Związku Sybiraków w Słubicach. Spotkanie 
zorganizowane w czytelni było dobrą okazją do poznania zawiłych losów sybiraków.

Nowe pojazdy zwiększą nasze bezpieczeństwo

W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze placówek oraz wielu zaproszonych gości.

Przed Collegium Polonicum miała miejsce uroczystość przekazania polsko-niemieckim 
placówkom Straży Granicznej i Policji Federalnej w Pomelen, Świecku i Ludwigsdorfie 
sześciu pojazdów patrolowych wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji.
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Jubileuszowa, dwudziesta edycja 
festiwalu była edycją wyjątkową. Wy-
darzenie zgromadziło nad Odrą ponad 
120 artystów z kilku krajów. Swoje 
prace zaprezentowali autorzy m.in. 
z Czech, Rumunii, Włoch, Słowacji, 
USA czy Japonii. Labirynt elektryzo-
wał fanów nowej sztuki w dniach 18-
20 października. 

- Czuję się tutaj bardzo dobrze, 

w miarę możliwości staram się przy-
prowadzać z znajomych i przychodzę 
zawsze z rodziną. To dla mnie osobiste 
obcowanie ze sztuką – mówił burmistrz, 
Mariusz Olejniczak.- Jako burmistrz 
cieszę się, że mamy taką osobę jak pani 
Ania Panek-Kusz, osoba jakże skromna 
ale jaka wspaniała i miła, dzięki której 
mamy w mieście tę sztukę przez „duże 
S”. Dzisiaj jubileuszowa edycja Festi-
walu Labirynt, na którą przyjechali ar-
tyści z wielu kraju. To ogromna duma 
i promocja dla naszego miasta.

- To coś ogromnie ważnego. Pe-
wien rodzaj podsumowania tego, co 
już było i porównania kłodzkich edycji 
do tego, co zrobiliśmy tutaj w Słubi-
cach i Frankfurcie nad Odrą – mówiła 
Anna Panek Kusz, kurator Festiwalu 
Nowej Sztuki Labirynt. – Festiwal roz-
wija się z roku na rok. Mamy co raz 
więcej artystów, co raz lepsze wystawy. 
Wydaje mi się, że to coś fantastyczne-
go. Zachęcam każdego do bycia, podzi-
wiania, niekiedy błądzenia. O to w tym 
chodzi. Marzę, by trzydziesta edycja 
miała zespół pracujących nad nią osób 
i szereg pięknych miejsc w mieście, 
w naturze, w których moglibyśmy zor-
ganizować wystawy.

Piątek z nową sztuką rozpoczął się 
wyprawą „poza horyzont”. Taki tytuł 
miała wystawa, której kuratorem był 
Jerzy Olek,a a która zgromadziła kil-
kunastu autorów. O wystawie można 
przeczytać tak: 

Każda wyprawa poza horyzont 
kończy się ujrzeniem horyzontu na-
stępnego: owego łuku widnokręgu, 

który fizycznie nie istnieje ani na lądzie, 
ani na morzu, stąd też wyprawa kończy 
się zobaczeniem jeszcze jednego hory-
zontu. Wędrowiec doskonale widzi styk 
dwóch sfer, ale zbliżyć się do niego na 
wyciągnięcie ręki nie jest w stanie. Mi-
lana Kundery to nie zniechęcało. W po-
wieści Życie jest gdzie indziej napisał: 
„Nie ma nic piękniejszego niż chwile 
przed podróżą, chwile, gdy jutrzejszy 
horyzont przychodzi nas odwiedzić 
i dać nam swoje obietnice”. Słowem, 
wystarczy zmienić kierunek penetracji 
i zamiast „do”: do czegoś otulonego 
mgłą nieokreśloności, wędrować „od”, 
czyli w przeciwną stronę: ku sobie.

Fenomenem Labiryntu jest idea 
przemieszczania się z jednego punktu 
do drugiego i możliwość porozma-
wiania z fizycznie obecnymi autorami 
dzieł. Artyści, widzowie i goście podró-
żują od dzieła do dzieła, od artysty do 
artysty, dając się niekiedy zgubić, bo 
jak mawia Anna Panek-Kusz: „Labi-
rynt wciąż jest labiryntem”.

Kolejny przystanek to pracownia 
plastyczna, w której swoje prace za-
tytułowane „Multidimensionalroom” 
prezentował Jarosław Pijarowski.- To 
pierwsza odsłona tej wystawy, dwu-
dziestolecie Labiryntu i trzydziestole-
cie mojej pracy artystycznej – mówił. 
–Jest takie powiedzenie, że jesteśmy 
tym, co jemy. Tak naprawdę jesteśmy 
tym wszystkim, czym konsumujemy 
ze wszystkich innych. Karmimy się 
wspomnieniami, miłością, uczuciami 
innych ludzi i gdy wchodzimy w inte-
rakcje powstają czasami cudowne emo-

cje. Jeśli jesteśmy w stanie oddać te 
emocje, a ktoś je odbiera, to najpięk-
niejsza rzecz. 

Labirynt to również odnajdywanie 
wspólnych dróg i tworzenia relacji, 
które tworzą niesamowitą historię. 
„Da Capo al Fine” to wystawa prac 
Longiny Poterek-Krenz, które powsta-
ły w latach 80. XX wieku, uzupełnio-
ne transparentami polskich aktywistek 
w Berlinie z protestów dotyczących 
praw kobiet, których autorką jest cór-

ka Longiny, Anna. Te dwa elementy 
wystawy dzieli trzydzieści lat. Opowia-
dała o tym Anna Krenz:

- Nieuleczalnie żywa to seria dzie-
więciu prześcieradeł, które mama szyła 
z poczucia potrzeby, że ma do przeka-
zania pewną historię. To historia mło-
dej kobiety, która dojrzewa, przechodzi 
pasje, zachodzi w ciążę i rodzi dziecko 
– mówiła. – Tych trzydzieści lat temu 
historia ta zestawiona była z lalką, którą 
ja uszyłam, bo mama uważała, że jestem 
tym następnym elementem w opowie-
ści, ale elementem niezależnym. Dała 
mi miejsce na moją twórczość. Mówi 
się, że sztuka jest czymś, co nas uwol-

ni, że nas uratuje. Dla nas artystów to 
medium, które pozwala nam się wypo-
wiedzieć. Uważam, że bez sztuki byli-
byśmy pionkami. Robimy to po to,że-
by coś w sercu drgnęło, byśmy głębiej 
przeżywali nasze człowieczeństwo.

„Ukryte” profesora Janusza Tyl-
mana, to coś, po czym obojętnie prze-
chodzimy, ale jednocześnie coś, co jak 
twierdzi autor, tworzy historię miejsca 
i czasu, coś co jest swoistym obiektem 
artystycznym.

- Jeden z moich studentów powie-
dział, że myślał, że to są kafelki. Rze-
czywiście w tej chwili ta ekspozycja 
składa się z kafelków, na których są 
płyty kanałów, nad którymi codziennie 
przechodzimy, depczemy – tłumaczył 
artysta. – Jeżeli spojrzymy na dół i za-
czniemy to w jakiś sposób rejestrować 
to stają się formą jakiejś pamiątki. Nie 
muszę tylko przestrzeni otwartych 
i zdjęć pocztówkowych przywozić. To 
pewien zapis z mojego pobytu w da-
nym miejscu i historycznego myślenia. 
Te płyty mają też pewną wartość arty-
styczną. Te włazy do kanału projektują 
artyści plastycy. Przedstawiają jakiś rys 
historyczny, kulturowy. Ta sztuka, na 
którą nie zwracamy uwagi, ona istnieje 
i coś znaczy…

A co oznaczają pozostałe wystawy? 
Po więcejartystycznych opowieści za-
praszamy na: www.slubice.tv

(KB)

DWUDZIESTA, JUBILEUSZOWA EDYCJA LABIRYNTU ZA NAMI!
Fani nowej sztuki mieszkający na polsko-niemieckim pograniczu z pewnością wyczekują tego weekendu przez niemal cały rok. Po raz kolejny w mieście zawitał Festiwal Labirynt, 

a jego odsłona miała wyjątkowy charakter. W tym roku była to bowiem dwudziesta, jubileuszowa edycja. 

Labirynt poruszył 
po raz dwudziesty!

Oficjalnego otwarcia tradycyjnie dokonali m.in. Anna Panek Kusz, kurator Festiwalu 
Nowej Sztuki Labirynt oraz Jerzy Olek.

W dniach od 18 do 20 października, fanów nowej sztuki zelektryzował Festiwal Nowej Sztuki Labirynt.

W niedzielę festiwal przeniósł się do Doliny Uradu – tam również podziwiać można było 
zaskakujące wystawy. 
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14 października, na deskach gorzowskiego 
Teatru im. Juliusza Osterwy odbyła się uro-
czystość wręczenia odznaczeń i nagród dla 
najbardziej wyróżniających się nauczycieli 
województwa lubuskiego. Lubuski Kurator 
Oświaty Pani Ewa Rawa w roku bieżącym 
wyróżniła rekordową ilością odznaczeń 
pracowników Zespołu Szkół w Rzepinie. Na-
grody i odznaczenia otrzymali:

Złote Medale za Długoletnią Służ-

bę: Małgorzata Dąbrowska, Stanisła-
wa Kachel, Wiesław Kołosza, Halina 
Siniawska, Teresa Sobieraj i Czesław 
Zalewski.

Medale Komisji Edukacji Naro-
dowej: Arleta Drążkowska, Justyna 
Dziącko i Magdalena Rycerz.

Nagroda Ministra Edukacji Naro-
dowej: Grażyna Dorniak.

Nagroda Lubuskiego Kuratora 

Oświaty: Dyrektor Szkoły – Ewa Wi-
niarczyk, Sylwia Kucharczyk i Anna 
Mieczkowska.

Miłym akcentem uroczystości 
było również wręczenie przez panią 
Kurator Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej za zasługi dla oświaty 
w gminie Rzepin Burmistrzowi Rze-
pina Sławomirowi Dudzisowi.

(GMINA RZEPIN)

Rzepin

Kolejna wieś będzie 
miała kanalizację 
i nowy wodociąg!
Inwestycje w uporządko-
wanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie 
naszej gminy to priory-
tet. Zakończono już bu-
dowę w Rzepinie, niedłu-
go ruszy przetarg na sieć 
w Kowalowie, natomiast 
w Drzeńsku trwają za-
awansowane prace pro-
jektowe, po których od 
razu rozpocznie się reali-
zacja rurociągów. Przygo-
towywany jest również 
wniosek o dofinansowa-
nie budowy w Sułowie 
oraz koncepcja sieci w po-
zostałych sołectwach.

Już kolejna wieś 
w gminie Rzepin do-
łączyła do tych, w któ-
rych szamba odejdą 
w niepamięć, a jakość 
wody ulegnie znacz-
nemu polepszeniu. 
Jest to efekt podpi-
sanej umowy pomiędzy Gminą Rzepin a wykonawcą wyłonionym w przetargu 
nieograniczonym. Zadanie, którego wartość wyniesie ok. 1,5 mln zł obejmować 
będzie budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku Rzepin – Gajec, 
oraz częściowo w Gajcu. Roboty rozpoczną się wkrótce i potrwają kilka miesięcy.  
O pieniądze na budowę II etapu tj. skanalizowanie i wykonanie wodociągu w ca-
łym Gajcu, Gmina powalczy składając jeszcze w tym miesiącu wniosek o dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej.      

(GMINA RZEPIN)

W minioną sobotę – 26.października, od-
był się już „III Bieg św. Huberta w Puszczy 
Rzepińskiej”, którego organizatorami byli: 
Gmina Rzepin, Technikum Leśne w Starości-
nie oraz Nadleśnictwo Rzepin. Trasa biegu 
wynosiła 10 km i biegła przez Starościn 
oraz Rzepin.

Bieg wpisał się już na stałe w ka-
lendarz imprez gminnych, z roku na 
rok ciesząc się dużą popularnością i fre-
kwencją wśród uczestników pokonują-
cych dystans 10 km, ale też tych naj-
młodszych, którzy pokonywali krótszą 
trasę z przeszkodami.

W pięknym słońcu o godz. 10.00 

wystartował bieg z przeszkodami dla 
dzieci – najmłodsi uczestnicy biegu to 
trzylatki – natomiast uczestnicy piątej 
kategorii nie mogli przekraczać pro-
gu 14 roku życia. Wszyscy uczestnicy 
biegu bez względu na wynik, otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, medale oraz po-
częstunek – rozgrzewającą zupę, owoce 
i zdrowe słodkie przekąski od współor-
ganizatora biegu firmy Cateringowej 
„Zdrowe!”.

Bieg główny – dla dorosłych, 
o godz. 12.00 uroczyście wystartował 
Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis 
oraz Dyrektor Technikum Leśnego 

w Starościnie Przemysław Jarosik. 
Pierwszy zawodnik  - Artur Olejarz 
ukończył bieg z fenomenalnym wyni-
kiem 31 minut. Jako drugi przybiegł 
ElasriAberrahim, natomiast zaszczytne 
trzecie miejsce  zajął Michał Pajda. 

Wśród pań najszybsza okazała się 
Monika Jackiewicz, kilkanaście sekund 
próżniej bieg ukończyła Karolina Bi-
lawa, natomiast jako trzecia dobiegła  
Ewelina Michnowicz. 

Do biegu głównego zarejestrowało 
się blisko 250 uczestników. Najstar-
szy z nich miał  72 lata, natomiast 
najmłodszy, który pokonał całą trasę 
w wózeczku biegowym, pchany przez 
swojego tatę, miał kilka miesięcy.

Dekoracji uczestników dokonał 
Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis, 
Dyrektor Technikum Leśnego w Sta-
rościnie Przemysław Jarosik, Proboszcz 
Parafii pw. NSPJ w Rzepinie Stani-
sław Wencel, Zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Rzepin Andrzej Cap, 
Zastępca Dyrektora Technikum Le-
śnego w Starościnie Janusz Wiliński, 
pan Witold Bocheński oraz wiceprezes 
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyja-
ciół Technikum Leśnego w Starościnie 
Alojzy Tomczak.

Tradycyjnie, jak co roku, imprezę 
zwieńczyło losowanie cennych na-
gród wśród wszystkich zawodników, 
którzy ukończyli bieg – m.in. dwóch 
telewizorów.

Dziękujemy wszystkim partnerom 
imprezy:

Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej 
Omega, Cateringowi Dietetycznemu 
„Zdrowe”, MDK Rzepin, Kołu Ło-
wieckiemu Jelonek, Parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Rzepinie, 
Polskiemu Związkowi Łowieckiemu

oraz wszystkim sponsorom:
Firmie Steinbudex-JM, KH 

PROJEKT Krzysztof Habiera, firmie 
"NIEWIADOMSKI" Spółka z o.o., 
firmieEljot, Factoryspo. Z o.o. – pro-
ducentowi wody Rzepinianka, fir-
mie Farys, Shell Industries sp. z o.o., 
Bloomines Polska sp. z o.o., Steinpol 
Central Services, firmie Biuro Plus, 
„WC King” – od PHU „ADAMEX” 
– sponsorowi toalet przenośnych, panu 
Markowi Danickiemu, Wojciechowi 
Przyłuckiemu - Biuro Drogowe Rzepin 
oraz firmie Fol-Tech sp. z o.o.

(GMINA RZEPIN)

III BIEG św. HUBERTA W PUSZCZY 
RZEPIŃSKIEJ już za nami!

RZEPIN Z REKORDOWĄ 
ILOŚCIĄ ODZNACZEŃ 
I NAGRÓD!!!
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Experts- firma, która świetnie się wpisuje w dzisiejszą 
walkę o ekologię. 
Jak powstała, kiedy, czym się zajmuje ?

Firma Experts powstała gdyż chcieliśmy po-
kazać firmom, że energetyka nie musi być dla 
nich kosztem, gdyż może być wręcz źródłem 
zysku. Od początku bardzo wysoko postawili-
śmy sobie poprzeczkę, chcąc świadczyć usługi na 
poziomie niespotykanym w kraju. Naszą dewizą 
jest szukanie synergii między rozwiązaniami tak, 
by łączyć ich najlepsze cechy i dzięki temu po-
większać korzyści i zysk klienta. Zajmujemy się 
wszystkim tym, co jest związane z energetyką oraz 
nowoczesnym ogrzewaniem.

Co wyróżnia firmę Experts na tle innych firm? Co to jest 
assistance energetyczne ?

Firmę tworzą wykwalifikowani doradcy 
korzystający z komputerowych systemów eks-
perckich ,dzięki którym klient otrzymuje za-
wsze rozwiązanie szyte dokładnie na jego miarę. 
Wszystkie obliczenia są tak skonstruowane, by 
maksymalizować zysk klienta więc nie proponuj-
my czegoś „bo mamy”, lecz proponujemy, bo to 
jest dla klienta najlepsze co może mieć. Ponieważ 
nie idziemy na kompromisy jakości, więc propo-
nujemy jedynie sprawdzone firmy i rozwiązania. 

Obsługując klienta energetycznie bierzemy na 
siebie wszystkie aspekty od reprezentacji w OSD, 
poprzez pisanie pism, doradztwo, kończąc na cią-
głym szukaniu nowości rynkowych korzystnych 
dla klienta.

Nasi klienci na wszystkie nasze usługi otrzy-
mują umowę Assistance Energetycznego, by mieli 
pewność wykonania usług i w każdej chwili mo-
gli nas rozliczyć z każdej takiej usługi. Można by 
rzec, że jest to pierwsza umowa assistance w ener-
getyce która daje klientowi pełne bezpieczeństwo 
i zabezpiecza go (jak assistance w samochodzie) 
przed wszystkim co może się wydarzyć. Nie wie-
my czy konkretna sytuacja czy też zdarzenie będą 
miały miejsce u klienta w przyszłości natomiast 
wiemy, że gdy to nastąpi klient nie będzie sam 
i otrzyma od nas pełną pomoc i adekwatne do 
sytuacji działania.

Poważny partner Experts to Innogy, czy ta współpraca 
wynika z ekologicznej tradycji firmy Innogy ?

Ta współpraca wynika z wielu aspektów. 
Z tego, że to obecnie chyba tylko jedyna firma 
gwarantująca klientom realne warunki współpra-
cy. Dlaczego realne? Ponieważ np. wiele spółek 
skarbu państwa obecnie nie gwarantują klientom 
tego. W umowach, regulaminach i OWU mają 
zawarte różne zapisy, dzięki którym w razie czego 
(np. takiej podwyżki jaka miała miejsce w 2018r) 
mogą się z podpisanych kontraktów albo wycofać 
albo te kontrakty zmienić na mniej korzystne dla 
klienta warunki. 

Nie mniej ważne jest też to, że innogy jako 
firma ze 120 latami na rynku, obecna w wielu 
krajach UE ma jako nieliczna niocenione do-
świadczenie np. w fotowoltaice, której całej Eu-
ropie montuje bardzo dużo. To daje doświadcze-
nie jaki sprzęt najlepiej się sprawdza w praktyce. 
Pamiętajmy, że to co producenci deklarują na 
kartach katalogowych często w praktyce wyglą-
da inaczej i stąd ta wiedza jest bezcenna. Innogy 
to też gwarant usług i produktów takich jak np. 
fotowoltaika przez co klient nabywa prawdziwą 
gwarancję na 25 lat i wie, że nawet po wielu 
latach będzie maił się do kogo zwrócić.

Innogy to też niemieckie podejście do ekolo-
gii, usług i produktów, czyli pełna odpowiedzial-

ność i  porządek (ordnung) na każdym kroku co 
dokładnie odpowiada naszemu DNA. 

Fotowoltaika, kiedyś marzenie, dziś dostępna dla 
każdego.

- Czym jest w dzisiejszych czasach ?
W zasadzie to koniecznością dla firm i źró-

dłem sporego zysku na lata. Dlaczego koniecz-
nością dla firm? Dlatego, że jeśli nie zrobi tego 
dana firma to zrobi jej konkurencja przez co jej 
produkty i usługi będą bardziej konkurencyj-
ne na rynku, co w dłuższej perspektywie może 
prowadzić nawet do „być lub nie być” danej 
firmy na rynku.

- Jakie korzyści może przynieść  dla domu, 
a jakie dla firmy?

Dla domu biorąc pod uwagę okres użytecz-
ności oznacza pozbycie się kosztów energii, które 
po zsumowaniu w latach i uwzględnieniu cią-
głych podwyżek prądu potrafią dać często kwoty 
stanowiące równowartość mieszkania bądź też 
domu! Dzięki dobrze dobranej i wykonanej fo-
towoltaice po latach klient może albo kupić z za-
oszczędzonych pieniędzy dom lub mieszkanie 
dziecku albo odłożone pieniądze wykorzystać na 
podróże lub spokojną starość. 

Dla firmy to często „być lub nie być” na 
rynku. Firmy nieustannie starają się zwiększać 
swoją konkurencyjność na rynku, a fotowol-
taika to idealne  narzędzie do tego gdyż działa 
wiele lat i z góry można określić jej efekty i zyski 
z jej pracy. Mówiąc o zyskach są to często kwoty 
5,6 lub nawet więcej cyfrowe.

- Czy jest to opłacalna inwestycja?
Jeśli jest odpowiednio dobrana i należycie 

wykonana to jest to bardzo opłacalna inwesty-
cja dająca  przez minimum 30 lat rocznie zwrot 
z inwestycji ponad 20% gdy tylko uwzględni-
my podwyżki energii tylko o inflację. Przy 6% 
wzrostu cen energii zwrot z inwestycji przekro-
czy rokrocznie 35%.   

- Jak wyglądają procedury montażu oraz czas 
oczekiwania na instalację?

Montaż to ostatni element do wykonania. 
Najpierw pochylić się muszą projektanci, inżynie-
rowie budownictwa, następnie często konstruk-
tor, czyli osoba badająca statykę dachu i wydająca 
na koniec zgodę na montaż gdy instalację można 
bezpiecznie posadowić na dachu klienta. Dopie-
ro na samym końcu jest montaż wykonywany 
przez ponad 100 ekip dla nas montujących, który 

dzięki rygorystycznym niemieckim procedurom 
innogy jest bardzo skrupulatnie nadzorowany 
i sprawdzany. Dzięki takiemu podejściu klient 
otrzymuje usługę najwyższej jakości z pełnym 
bezpieczeństwem.

Instalację do 50kWp można zamontować do 
miesiąca od podpisana umowy i dopięcia formal-
ności finansowych. Większe ze względu na prze-
pisy w Polsce i konieczne zgody administracyjne 
montuje się dłużej.

Jakie panele fotowoltaiczne są najlepsze i jak różnią 
się od innych?

Przede wszystkim takie, które optymalnie 
będą pracowały przez wszystkie zakładane lata 
użyteczności, a nawet dłużej. Mówiąc o pane-
lach nie zapominajmy o ich producencie, bo co 
klientowi da 25 letnia gwarancja gdy producent 
zakończy działalność, co niestety ale ma miejsce 
w przypadku producentów oferujących „tańsze” 
produkty z dalekiego wschodu.

Aby ułatwić klientom wybór rozwiązań spo-
śród tysięcy dostępnych na rynku powstał bran-
żowy ranking paneli fotowoltaicznych tworzony 
cyklicznie przez znaną agencję doradczą Bloom-
berg , która uwzględnia zarówno jakość sprzętu 
jak i reputację i kondycję finansową producenta. 
W rankingu Bloomberga panele otrzymują kla-
sy gdzie najwyższa to Tier1 i tylko produkty do 
niej należące oferujemy. Tylko 2% producentów 
na świecie otrzymało Tier1 więc można powie-
dzieć, że posiadanie Tier 1 to bezpieczeństwo dla 
klienta, najwyższa jakość czyli słowem to jak bycie 
w Lidze Mistrzów.

Jaka jest gwarancja, że po 5 latach instalacja nie 
przestanie działać?

Na to jest gwarancja producencka na mini-
mum 25 lat gdzie producent gwarantuje spraw-
ność bazową nie mniejszą niż 80% nawet po 25 
latach. Jeśli skorzysta się ze sprawdzonego produ-
centa z długoletnią historią na rynku oraz kupi od 
takiego samego sprzedawcy (np. innogy) dla które-
go fotowoltaika to dodatek do działalności robiony 
w celu pomocy dla klienta i inwestycji w długo-
letnią relację z tym klientem, to jest to recepta na 
długoletnie bezproblemowe działanie instalacji.

Czy są jakieś opcje dofinansowania do instalacji?
Tak, klienci indywidualni mają kilka możli-

wości od 5000 zwrotu z programu Mój Prąd, po-

przez odliczenie ulgi termomodernizacyjnej, czyli 
kwoty zakupu do 53000 od podstawy podatku. 
Rolnicy mają też możliwość odliczenia 25% war-
tości zakupu od podatku rolnego (art. 13 ustawy 
o podatku rolnym)

Firmy odliczają od zakupu VAT i amortyzują 
podatkowo instalację w kosztach.

Czy prąd wyprodukowany przez panele będzie 
całkowicie zużywany na moje potrzeby? 

To zależy od wielości instalacji, dostępne-
go miejsca na panele i potrzeb klienta. Dla 
klientów indywidualnch zazwyczaj daje się 
produkować na 100% potrzeb. W przypad-
ku firm zazwyczaj instalacja zagospodarowu-
je część kosztów za energię. Są też sytuacje, 
że firma może mieć produkcję na 100% po-
trzeb, lecz to odradzamy w tym konkretnym 
przypadku bo są inne rozwiązania gwaran-
tujące większy zysk klienta i większą stopę 
zwrotu z inwestycji.

Czy cena prądu będzie wzrastać?
Nie wiem :)
Nikt nie może dać 100% gwarancji, że ceny 

będą rosły lub malały gdyż ceny kształtuje wolny 
rynek.

Natomiast patrząc na wszystkie czynniki ma-
kroekonomiczne i sytuację energetyczną w kraju 
opartą w większości na węglu, małe rezerwy mocy 
produkcyjnych prądu można śmiało zakładać 
wzrosty cen energii jeszcze przez wiele lat.

Proszę się zastanowić. Jeśli Państwo mieliby 
gwarancję, że np. przez następne 10 lat wszyst-
kie wasze produkty lub usługi się sprzedadzą to 
czy podnosilibyście ceny czy je obniżali? A taka 
sytuacja jest krajowej energetyce, że praktycznie 
całość produkowanej energii znajduje od razu na-
bywców bo mamy bardzo małe nadwyżki mocy. 
Co więcej w chwilach szczytu zapotrzebowania 
importujemy nawet energię z sąsiednich krajów 
i to w takich ilościach, że kończą się moce tych 
połączeń i linii przesyłowych z zagranicą. Jaki to 
ma wpływ na ceny prądu na rynku proszę sobie 
samemu odpowiedzieć.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub 
mailowego z doradcami.

Kacper Konopka Specjalista ds. Efektywności 
Biznesu 

517028398 
kacper.konopka@expert-s.pl

Prąd i ogrzewanie za darmo?
Zmieniające się na przestrzeni lat ceny oraz przepisy związane z rynkiem energetycznym, sprawiły, że m.in fotowoltaika, przestała być nieopłacalnym złudzeniem samowystar-
czalnej elektrowni dla domów i firm. Dzisiaj może mieć ją każdy i dla każdego może przynieść korzyść. Rynek fotowoltaiczny bardzo prężnie rozwija się w Polsce, według danych 
Polskich Sieci Energetycznych, łączna moc zainstalowana w KSE przekroczyła 1GW! Pochodną tego było pojawienie się wielu firm oferujących sprzedaż oraz montaż paneli foto-
woltaicznych, lecz czy wszystkie działają na tych samych zasadach? W Słubicach pojawili się doradcy firmy Experts, w związku z tym wywiad z prezesem firmy, Arturem Konopka.
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Bieganie to nie tylko forma aktywności 
fizycznej, ale również przejawzdrowego 
trybu życia czy forma wspólnego spędza-
nia wolnego czasu. Jednak gdy warunki 
pogodowe nie sprzyjają, wiele osób z tre-
ningiem przenosi się do wnętrza budynku. 
Wiedzą o tym przedstawiciele Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy z pomo-
cą Gminy Słubice, Słubickiej Akademii Bie-
gowej oraz klubu LKS Lubusz podjęli działa-
nia na rzecz modernizacji siłowni mieszącej 
się na terenie SOSiR-u. Uroczyste otwarcie 

obiektu miało miejsce 4 października.
- Wykorzystaliśmy synergię działa-

nia kilku podmiotów, by stworzyć bar-
dzo fajną siłownię – mówił Zbigniew 
Sawicki, prezes zarządu SOSiR. –Jest 
ona przeznaczona dla sportowców, ale 
nie tylko. To ogólnodostępny obiekt. 

- Myślę, że to po prostu obserwa-
cja naszego środowiska i aktywności 
ludzi– tłumaczył Piotr Kiedrowicz ze 
Słubickiej Akademii Biegowej. –Ta 
siłownia ma pomóc maszerującym, 

biegającym czy jeżdżącym na 
rowerze przygotować się nieja-
ko od strony fizycznej. Tak, by 
to bieganie było większą frajdą 
i nie przysparzało kłopotów 
czy kontuzji, bo jak wiadomo 
większa sprawność zmniejsza 
szanse na urazy. Mam nadzie-
ję, że ta siłownia będzie nam 
służyć.

- Cały sprzęt zakupiono ze 
środków inicjatywy lokalnej, 
o które wystąpił klub LKS 
Lubusz i Słubicka Akademia 
Biegowa – mówił burmistrz 
Słubic, Mariusz Olejniczak. 
– Nie było innej możliwości 
jak tylko przychylić się do 
tego wniosku, bo jak wszyscy 
wiemy coraz więcej osób bie-
ga w Słubicach, coraz więcej 
osób jest aktywnych i ta siłow-
nia ma im służyć. We wniosku 

obiekt ten nazwano „siłownią dla bie-
gaczy”, ale już wcześniej wspominali-
śmy, że będą mogli z niego skorzystać 
również pozostali mieszkańcy Słubic, 
choć pewnie byłoby to trudne, gdyby 
postanowili ćwiczyć wszyscy na raz. 
Mam jednak nadzieję, że ta siłownia 
posłuży wielu i przez długie lata, bo 
znajduje się w niej naprawdę dobrej 
jakości sprzęt. 

(KB)

Nie tak dawno na łamach naszej gazety 
pisaliśmy o Memoriale Zdzisława Skręty, 
którego pamięć uczczona została poprzez 
turniej piłki nożnej. Tym razem, na tere-
nie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
spotkali się lekkoatleci, którzy swoimi roz-
grywkami upamiętnili zmarłego trenera. 

Sobotni poranek piątego paździer-
nika nie rozpieścił uczestników Memo-
riału. Jak się jednak okazało, brzydka 
pogoda to żadna przeciwniczka, ponie-
waż każdy ze sportowców śmiało stawił 
jej czoła, stając do sportowej rywaliza-
cji w trzech olimpijskich dyscyplinach 
- pchnięciu kulą, rzucie dyskiem oraz 
rzucie oszczepem. Głównym celem 
spotkania było podtrzymanie pamięci 
o zmarłym Zdzisławie Skręty, który 
mimo upływu lat, wciąż wspomina-
ny jest jako dobry kolega, przyjaciel, 
trener oraz jeden z tych nauczycieli, 
których zawsze dobrze się wspomina. 
Zmaganiom przyglądał się syn pana 
Zdzisława, Rafał: 

Kolejna edycja kultowego Memoriału za 
nami 

Nie tak dawno na łamach naszej 
gazety pisaliśmy o Memoriale Zdzi-
sława Skręty, którego pamięć uczczona 
została poprzez turniej piłki nożnej. 
Tym razem, na terenie Słubickiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji spotkali się 
lekkoatleci, którzy swoimi rozgrywka-
mi upamiętnili zmarłego trenera. 

Sobotni poranek piątego paździer-
nika nie rozpieścił uczestników Memo-
riału. Jak się jednak okazało, brzydka 
pogoda to żadna przeciwniczka, ponie-
waż każdy ze sportowców śmiało stawił 
jej czoła, stając do sportowej rywaliza-
cji w trzech olimpijskich dyscyplinach 
- pchnięciu kulą, rzucie dyskiem oraz 

rzucie oszczepem. Głównym celem 
spotkania było podtrzymanie pamięci 
o zmarłym Zdzisławie Skręty, który 
mimo upływu lat, wciąż wspomina-
ny jest jako dobry kolega, przyjaciel, 
trener oraz jeden z tych nauczycieli, 
których zawsze dobrze się wspomina. 
Zmaganiom przyglądał się syn pana 
Zdzisława, Rafał: 

    - Jest to wspaniała inicjatywa. 
Przyjaciele i znajomi mojego taty mogą 

się tutaj dzisiaj spotkać i spędzić ra-
zem czas, mimo tej fatalnej pogody. 
Mój tata był wspaniałym nauczycielem 
i trenerem. Często spotykam różnych 
ludzi w mieście lub na różnych im-
prezach okolicznościowych. Mówią, 
że był super facetem i widać, że o nim 
pamiętają. Bardzo się cieszę, że ta im-
preza odbywa się już siódmy raz i mam 
nadzieję, że w przyszłym roku pogoda 
bardziej nam dopisze. 

    Mimo kapryśnej aury, nastawie-
nie zawodników nie zawiodło. Dla wie-
lu z nich sobotnie wydarzenie zamknę-
ło obecny sezon sportowy, który, jak 
sami mówili, był bardzo wymagający. 

- Jestem tu, bo chcę upamiętnić 
Zdzicha Skrętego, w końcu startowali-
śmy razem na zawodach, a to bardzo 
ważne, by pamiętać o swoich kolegach 
z boiska i stadionu. Poza tym aktywnie 
trenuję i cały sezon przygotowuję się 
do zawodów, więc byłoby szkoda nie 
wystartować w tak wyjątkowym Me-
moriale - mówił zawodnik klubu Lu-
busz Słubice, Marek Stolarczyk. 

Ogromny duch sportu i zdrowej 
rywalizacji uczestników sprawił, że 
możemy mieć pewność o powtórzeniu 
Memoriału w przyszłych latach. 

- Jest to wspaniała inicjatywa. Przy-
jaciele i znajomi mojego taty mogą się 

tutaj dzisiaj spotkać i spędzić razem 
czas, mimo tej fatalnej pogody. Mój 
tata był wspaniałym nauczycielem 
i trenerem. Często spotykam różnych 
ludzi w mieście lub na różnych im-
prezach okolicznościowych. Mówią, 
że był super facetem i widać, że o nim 
pamiętają. Bardzo się cieszę, że ta im-
preza odbywa się już siódmy raz i mam 
nadzieję, że w przyszłym roku pogoda 
bardziej nam dopisze. 

    Mimo kapryśnej aury, nastawie-
nie zawodników nie zawiodło. Dla wie-
lu z nich sobotnie wydarzenie zamknę-
ło obecny sezon sportowy, który, jak 
sami mówili, był bardzo wymagający. 

- Jestem tu, bo chcę upamiętnić 
Zdzicha Skrętego, w końcu starto-
waliśmy razem na zawodach, a to 
bardzo ważne, by pamiętać o swoich 
kolegach z boiska i stadionu. Poza 
tym aktywnie trenuję i cały sezon 
przygotowuję się do zawodów, więc 
byłoby szkoda nie wystartować w tak 
wyjątkowym Memoriale - mówił za-
wodnik klubu Lubusz Słubice, Ma-
rek Stolarczyk. 

Ogromny duch sportu i zdrowej 
rywalizacji uczestników sprawił, że 
możemy mieć pewność o powtórzeniu 
Memoriału w przyszłych latach. 

(AK)

Kolejna edycja kultowego Memoriału za nami 

W sobotę, 5 października na stadionie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
gościliśmy sporą grupę mastersów w lekkiej atletyce . Oficjalnego otwarcia dokonał syn 
Pana Zdzisława – Rafał. 

„Siłownia dla biegaczy” oddana do użytku!

W piątek, 4 września na terenie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, otwarta została nowa 
siłownia.

Osobą, która jako pierwsza przetestowała zakupione urządzenia był Burmistrz Słubic – 
Mariusz Olejniczak. 
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Arcybiskup 
nr 2 

Sezon na arcybiskupów w Polsce trwa w naj-
lepsze. Tym razem przeniósł się z południa na 
północ Polski. Od słynnego programu w TVN24 
„Czarno na Białym”, prasa i portale interneto-
we skupiają się na arcybiskupie Leszku Sławoju 
Głodziu.   Szybko dowiedzieliśmy się o sposobie 
traktowania swoich księży, o przepychu i przywią-
zaniu do życia ponad stan. Wszystko to, co przez 
lata było sączone, teraz ulało się szerokim stru-
mieniem i nawet ci, co jeszcze nie tak dawno bali 
się odezwać, dziś nabierają odwagi i mówią coraz 
głośniej. Po wspomnianym programie niemal na-
tychmiast na stronie internetowej Archidiecezji 
Gdańskiej ukazało się oświadczenie, które mia-
ło być obroną dobrego imienia ks. Arcybiskupa 
i można było w nim doczytać o głębokim obu-
rzeniu. Oświadczenie zostało podpisane urzędami. 
Zabrakło tam konkretnych nazwisk. Słabość tego 
oświadczenia potwierdziła informacja o 16 księ-

żach, którzy są gotowi powtórzyć i potwierdzić 
stawiane zarzuty w materiale TVN24, a dokładnie 
raz jeszcze już nie drogą listowną, a w obecności 
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. W całej tej ak-
cji ważną rolę odegrał także ks. prof. Adam Świe-
rzyński, który w tym programie daje twarz tym, 
co nie mają odwagi jej pokazać, a występują w roli 
pokrzywdzonych. Warto pamiętać, że to właśnie 
ks. prof. Adam, był tą osobą, która pomogła po-
zbierać się psychicznie i duchowo księdzu, który 
po roku pracy z ks. Arcybiskupem zwyczajnie nie 
wytrzymał i uciekł z rezydencji. Jak na tę chwilę 
sytuacja się nieco zawiesiła. Nawet tacy medialni 
księża Arcybiskupi jak Wojciech Polak Prymas 
Polski i Grzegorz Ryś arcybiskup łódzki, pytani 
o komentarz w tej sprawie, stracili wcześniejszy 
rezon. Jeden z nich zareagował, jakby w ogóle nic 
nie słyszał, a obaj już zgodnie odesłali zaintereso-
wanych dziennikarzy do Nuncjatury Apostolskiej. 

Czyżby sprawy nie było? W 2018 roku  pre-
mierę miał film pt. KLER Wojciecha Smarzow-
skiego. Twórcy filmu   konsultowali z Piotrem 
Szelągiem dialogi, język, scenariusz i warstwę 
obyczajową. Z wykształcenia jest teologiem 
i prawnikiem, a co najważniejsze, byłym księ-
dzem archidiecezji gdańskiej. W swoim wywia-
dzie w Newsweeku opublikowanym 22.09.2018r. 
opowiedział, że jego ideały rozminęły się z rze-
czywistością. Po premierze filmu zainteresowani 
i zorientowani bardzo szybko w kreacji biskupa 
dostrzegli swojego ordynariusza. Wytworne życie, 
przepych, zakrapiane przy alkoholu spotkania 
towarzyskie, przygrywanie do przysłowiowego 
kotleta. Wtedy mogłoby się to wydawać lekką 
fantazją fabuły, ale po ww. reportażu staje się 
ilustracją do tego, co opowiadali księża. W tym 
wszystkim przebija mobbing. Księża zwyczajnie 
boją się swojego Arcybiskupa. Jego ciętego języka, 
a czasem nawet wulgarnego, w tonie nieznoszą-
cym sprzeciwu. 

Patrząc na życiorys ks. Arcybiskupa Głódzia, 
widać od wczesnych lat mocny charakter i oso-
bowość. Od lat szkolnych inicjator wielu akcji, 
za które w liceum zostaje wyrzucony z wilczym 
biletem i w konsekwencji zdaje maturę w liceum 
dla pracujących. W trakcie seminarium został po-
wołany na dwuletnią służbę wojskową, w której 
trakcie to zyskał specjalizację sapera pontoniera. 
Niewątpliwie cieszy się dość bogatym życiorysem 
i osiągnięciami. Po raz pierwszy szerszej opinii pu-
blicznej dał się poznać z chwilą utworzenia w Pol-

sce Ordynariatu Polowego (w 1991r.). W dużej 
mierze awans ten zawdzięcza ówczesnemu nun-
cjuszowi, abp Józefowi Kowalczykowi. Temu, 
który miał ogromny wpływ na kształt ówczesnego 
episkopatu i także temu, który nie potrafił roz-
wiązać sprawy abpa Paetza. Biskup Polowy Sławoj 
Leszek Głódź szybko odnalazł się w strukturach 
wojskowych. Stworzył sieć wojskowych parafii 
w ramach ordynariatu polowego. Tam też dał 
się poznać jako biskup generał, któremu nie są 
obce klimaty wojskowe. To właśnie w tym okre-
sie wśród oficerów Wojska Polskiego zyskał drugie 
imię „Flaszka”, powszechnie wiadomego zamiło-
wania do mocnych i drogich alkoholi. W katedrze 
polowej żołnierze wojska polskiego w czasie litur-
gii tworzyli najlepszą oprawę w warszawie, ile nie 
w całej Polsce. Wszystko dopięte na ostatni gu-
zik. Lata do emerytury wojskowej biegną jednak 
szybciej. Aby ją odroczyć, dzięki wspomnianemu 
nuncjuszowi Kowalczykowi, żegna się z Ordy-
nariatem Polowym i przenosi się na drugi brzeg 
Warszawy, aby stać się ordynariuszem diecezji 
warszawsko-praskiej w roku 2004. W 2008 roku 
opuszcza na dobre Warszawę, aby objąć urząd or-
dynariusza w Archidiecezji Gdańskiej.   Ks. abp 
Głódź odszedł z wojska, ale wojsko nie wyszło 
z niego. Diecezja warszawsko-praska, jak i archi-
diecezja gdańska stawały się nowymi poligonami, 
a podlegli mu księża   i pracownicy, żołnierzami 
pod rozkaz. Przychodząc do Gdańska przywrócił 
do życia towarzyskiego ks. prałata Jankowskiego, 
który za swoje dość wątpliwe moralne życie i przy-
wiązanie do luksusu przez poprzednika abpa Go-
cłowskiego, został zmarginalizowany. Film Braci 
Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” odsłonił 
także bierność w sprawach pedofilii, o którą został 
oskarżony dawny kapelan Lecha Wałęsy, nieżyją-
cy już ks. Cybula.  Ks. Arcybiskup nie kryje także 
swoich poglądów politycznych, jasno opowiadając 
się po stronie obozu rządzącego i jak nie trudno się 
domyślić, z wzajemnością. Ks. Arcybiskup konse-
kwentnie też troszczy się o swój stan posiadania. 
Okazała rezydencja w Gdańsku i 20 hektarowe 
ranczo w Bobrówce na Podlasiu, sowite ofiary za 
posługę ks. Arcybiskupa w parafiach  itp. Wszyst-
ko to na „godne” życie na emeryturze. Politykę 
personalną ks. Arcybiskupa w archidiecezji najle-
piej pokazują okoliczności odwołania z Puckiego 
Hospicjum ks. Jana Kaczkowskiego. Zaledwie 4 
tygodnie po pierwszej operacji w Puckim Hospi-
cjum pojawił  się młody ksiądz z dekretem od ks 

Arcybiskupa, mianującym go dyrektorem hospi-
cjum. Warto przypomnieć, że sam ks. Jan nie był 
dyrektorem, a kapelanem hospicjum.   W konse-
kwencji do zmiany nie doszło. Puckie Hospicjum 
nie jest własnością kościoła, a świeckiego stowa-
rzyszenia. Niestety, niesmak pozostał. 

Przypomnieć należy o medialnym patronie 
ks. Arcybiskupa, którym pozostaje ks. Tade-
usz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja i Telewizji 
Trwam. Sam ks. Arcybiskup był w latach 2002–
2012 przewodniczącym Zespołu Biskupów ds. 
Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.

Do emerytury ks. Arcybiskupowi pozostał 
niecały rok.  W świetle prawa kanonicznego każ-
dy biskup ordynariusz, po ukończeniu 75 roku 
życia, ma obowiązek złożyć dymisję. Papież Fran-
ciszek bardzo rzadko korzysta z prawa do prze-
dłużenia urzędowania. Za rok w Gdańsku będzie 
nowy ordynariusz. Na chwilę obecną, nie ma 
merytorycznego odniesienia do zarzutów przez 
samego ks. Arcybiskupa. Księżom i świeckim 
archidiecezji brakuje słowa ,,przepraszam’’ i za-
dośćuczynienia pokrzywdzonym. Zastanawia też 
brak reakcji Nuncjusza Apostolskiego Abp Salva-
tore Pennacchio, tym bardziej że sprawa ma już 
swoją historię. Kościół w Polsce. Niestety, nadal 
wychodzi z założenia, że każda tego typu sprawa 
jest niezauważeniem problemu do rozwiązania, 
ale atakiem na instytucje i swoiście pojęte dobre 
imię. Zamknięcie się w murach kurii i przeczeka-
nie nie rozwiąże problemu. Niestety. 

P.S. Pismo Święte Nowego Testamentu 
w kwestii wyboru biskupa, piórem św. Pawła 
w liście do Tymoteusza, traktuje w następujący 
sposób: „Biskup więc powinien być nienaganny, 
mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, 
gościnny, sposobny do nauczania,   nieprzebiera-
jący miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale 
opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, do-
brze rządzący własnym domem, trzymający dzieci 
w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem 
nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż 
będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie [może 
być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w py-
chę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien 
też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy 
są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i si-
dła diabelskie” 1 Tm 3  2-7.

W.P. PEŁKA
FOT. TT: @FSL1973

WOJCIECH PAWEŁ PEŁKA - słubiczanin, 
absolwent Szkoły Podstawowej nr 
3 oraz popularnej „samochodówki”. 
Obecnie ksiądz. W minionym czasie 
komentator wielu spraw w telewizjach 
Polsat czy TVN 24 podchodzący 
w bardzo ciekawy sposób do spraw 
duchowych jak i życiowych. 
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Jeśli jako obraz naszego życia 
wyobrazimy sobie tylko tę malutką 
kropeczkę z czubeczka długopisowego 
wkładu, którą piszący historię świata 
postawił na białej kartce papieru, to 
jakie z tego wyobrażenia możemy wy-
ciągnąć wnioski? Pierwszy to taki, że 
reszta tej kartki może przedstawiać na-
sze duchowe (a może i nie tylko ducho-
we) podróże - te przed i te po. No tak, 
ale przecież ta kartka jest jedną z wielu 
w zeszycie kupionym w sklepie, gdzie 
takich zeszytów było kilkaset. A do 
sklepu przyjechały z hurtowni, gdzie 
było ich kilka tysięcy. Tam z kolei do-
tarły z papierni, gdzie były ich miliony. 
A do papierni przyjechały jako suro-
wiec w postaci włókna celulozowego, 
ścieru drzewnego, bądź makulatury. 
I w tej papierni zdecydowano, że z tego 
surowca będzie właśnie nasz zeszyt. 
Ta decyzja mogła być również inna, 
na przykład, że z tego surowca będzie 
papier toaletowy. I to już byłoby nie 
fajnie, bo nasza długopisowa kropecz-
ka mogłaby trafić na końcu w bardzo 
nieszczególne ciemne miejsce. Podsu-
mowując więc ten mój trochę zawiły 
wstęp, mamy następujący wniosek: 
Trafiliśmy całkiem dobrze. Bo poza 

jednym wyjątkiem, zeszyt jest zawsze 
lepszy od papieru toaletowego. 

Dobrze. Teraz do rzeczy. Z Księgi 
Rodzaju Pisma Świętego dowiaduje-
my się, że jesteśmy stworzeni na wzór 
i podobieństwo Pana Boga. To brzmi 
bardzo dumnie. Tak bardzo, że niekie-
dy nam się w głowach od tej pewności 
przewraca i świat chcemy nawracać 
na prawdy nasze, jedynie słuszne, bo 
w naszych głowach nam się objawiły. 
Jednak czy uprawnionym jest twier-
dzenie, że skoro już jesteśmy stworzeni 
na wzór i podobieństwo, to w związ-
ku z tym jesteśmy Bogami, a nie jak 
mówią nam nasi postępowi koledzy, 
jedynie przemądrzałymi małpami, któ-
re wyewoluowały z różnych tam ameb 
czy pantofelków? Czy nasz przyszywa-
ny małpi rodowód z wyrwanym z łań-
cucha brakującym ogniwem, bo nigdy 
w pełni nie potwierdzony, a który stał 
się stosunkowo młodą świecką religią, 
nie próbuje z nas ludzi zrobić boga 
większego niż tego stworzonego na 
wzór i podobieństwo? Moglibyśmy tu 
oczywiście toczyć spory, udowadniać 
swoje racje i punktować braki. Tylko 
po co, skoro prawda jest bardzo pro-
zaiczna. Boleśnie prozaiczna. I brzmi: 
,,z prochu powstałeś i w proch się ob-
rócisz’’. I jeśli ktoś ma problem ze zro-
zumieniem tego, to naprawdę szkoda 
czasu na dyskusje, bo choć nie wiem, 
jak bardzo zamykałby oczy na ota-
czającą rzeczywistość, to i tak prędzej 

czy później osobiście jej doświadczy. 
W proch się obracając. 

No dobrze, jeśli więc nie jesteśmy 
Bogami, choć stworzył nas na swój 
wzór i podobieństwo, to kim u licha 
jesteśmy? Biocyborgami, u których nie 
można zlokalizować głównego punktu 
dowodzenia, czyli miejsca powstawa-
nia naszej świadomości? Złośliwe in-
dywiduum, które każdy wynalazek prę-
dzej czy później obróci przeciw sobie? 
A może kosmobytami, które mają za 
zadanie tylko przedłużyć swój gatunek, 
niszcząc każdy inny w każdy możliwy 
sposób? Czy obserwujący nasze ziemskie 
zmagania Pan Bóg zrywa boki ze śmie-
chu, widząc jakież to postępowe cudaki 
z tych małp mu wyszły, czy raczej mar-
twi się tym, że dając nam na początku 
boskie tchnienie życia, a z nim wolną 
wolę, nie przewidział, że tak wielu z nas 
tą wolną wolą unieszczęśliwi? Tak ła-
two bowiem stajemy się niewolnikami 
lub zadaniowcami, a On chciałby, aby-
śmy sami o sobie decydowali. Do tego 
wszystkiego uważamy, że mamy bardzo 
mało czasu - że to za mało, by angażując 
siły i środki na ustawienie się w życiu, 
mieć jeszcze czas na zrozumienie choć 
małej cząstki swojej boskości. Bo cóż 
jest te kilkadziesiąt ziemskich lat? Praw-
da? Choć z drugiej strony dobre i to jeśli 
pomyślimy o tych, których prześcignę-
liśmy w wyścigu o życie. 

No dobrze. Spójrzmy teraz na tę 
sprawę z innej strony. Jesiennej listo-

padowej strony. Początek listopada 
skłania nas do szczególnych przemy-
śleń. Tych o przemijaniu ziemskiego 
życia i o jego kruchości. To czas, gdy 
w naszej pamięci szczególnie mocno 
odżywają wspomnienia tych, którzy 
przekroczyli granicę naszej rzeczywi-
stości. I choć zachowaliśmy w naszej 
pamięci ich postać, uśmiech, spojrze-
nie czy barwę głosu, to jednak będąc 
tak blisko, są dziś od nas tak daleko. 
Tak bardzo daleko, że żaden material-
ny wehikuł nie jest w stanie nas do sie-
bie zbliżyć. Jedynym co może sprawić, 
że możemy być bliżej siebie, jest wiara. 
Tylko wiara może spinać te dwa światy, 
jeśli o tym drugim nie mając zupełnie 
pojęcia czym i gdzie jest, mówimy, że 
jest tamtym światem. Wiara daje nam 
nadzieję spotkania. Nadzieję na to, że 
nie na darmo przybieramy to mister-
nie utkane ciało, złożone z miliardów 
komórek i tysięcy kilometrów naczyń 
krwionośnych. Mózgu, którego poten-
cjał i możliwości przekraczają wszystko, 
co istnieje, a jak dotąd wykorzystujemy 
go zaledwie w niewielkim procencie 
i tego genialnego genetycznego przeka-
zu sprawiającego, że jesteśmy kontynu-
acją naszych przodków, nie tylko przez 
fizyczne podobieństwo, ale głównie 
przez zdolności i talenty, w które wy-
posażyło nas dziedzictwo przodków. To 
wszystko nie może być na darmo. To 
nie może być tylko kaprysem przyrody, 
aby zaangażować wymagające ogrom-

nej precyzji siły do stworzenia czegoś 
tak misternego, jak człowiek, a potem 
to porzucić. 

Dlatego szukajmy sensu w swoim 
życiu. Szukajmy swojego życiowe-
go motywu. Szukajmy powodu, dla 
którego zaistnieliśmy w tej ziemskiej 
postaci i słuchajmy głosu serca. Bo 
tylko poprzez serce możemy poczuć 
ten pchający nas w nieznane wiatr mi-
nionych pokoleń. Tylko poprzez serce 
możemy dotknąć celu misternego pla-
nu istnienia ludzkości. Tylko ono zna 
prawdę. Pamiętajmy jednak, że serce 
jest jak przepaść. Może kochać i nie-
nawidzić. Może pragnąć i odrzucać. 
I choć często myślimy, że to rozum zna 
właściwą drogę, to jednak tylko serce 
wie, kiedy pamiętać i tylko ono wie, 
kiedy zapomnieć. I wreszcie, listopad 
to miesiąc,w którym liść opadł. Ten 
sam, który od marcowego malutkiego 
pączka, przez kolejne miesiące żywił 
całe drzewo słoneczną energią, a teraz 
zasili jego korzenie. Listopad to także 
według starego przysłowia miesiąc taki 
jak marzec, bo: „Jaki listopad taki ma-
rzec mówi stuletni starzec”. A czym dla 
Ciebie mój drogi czytelniku jest listo-
pad i jego przesłanie przemiany? Czy 
masz na tyle wiary, by chwasty życia 
nie zagłuszyły twojego powołania? Czy 
szarość życia nie zmęczy twoich oczu? 
Sam sobie odpowiedz na te pytania. 

Pozdrawiam 

WALDEMAR UBERNA - networkmarketer 
budujący rynek odbiorców 
specjalistycznych produktów 
prozdrowotnych. Współpracuje 
z tysiącami ludzi z różnych pokoleń 
w różnych krajach.  Od jakiegoś czasu 
prowadzi program w telewizji HTS „Na 
granicy czasu”, w którym przemierzając 
Słubice rozmawia z napotkanymi ludźmi 
o otaczającym świecie. 

Głosy listopadowej ciszy, 
czyli o przewidywalności 
niepewności 

WALDEMAR UBERNA
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Horyzont TV Słubice Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 17

69-100 Słubice
kontakt@slubice.tv / gazeta@slubice.tv

tel. 516 015 650

REDAKTOR NACZELNY:
Jakub Krupowicz
kuba@slubice.tv

REDAKCJA HTS NEWS:
Aleksandra Kucza, ola@slubice.tv

Kinga Banaśkiewicz, kinga@slubice.tv

REKLAMA I MARKETING HTS NEWS:
Marta Szymańska-Ptak

marta@slubice.tv

GRAFIKA:
Yanina Sulyatytska

Druk: 
Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu.
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