
TWOJA LOKALNA TELEWIZJA

Powiat  
słubicki typuje  
Mistrzów Świata! 

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to 
turniej, którym żył będzie chyba każdy. 14 
czerwca zostanie on zainaugurowany w Rosji. 
Po absencji w roku 2010 i 2014 do impre-
zy zakwalifikowała się również reprezentacja 
Polski. Jak to zwykle bywa – nadzieje są duże. 
Jak będzie? Chyba każdy z nas ma swoje typy, 
przemyślenia i faworytów. Przeprowadziliśmy 
sondę. Wybraliśmy kilkanaście osób z naszego 
powiatu i nie tylko i postanowiliśmy zadać im 
3 pytania.
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Telewizja HTS  
z dwoma 
Kryształowymi 
Ekranami!

„To dotyczy też nas” – chciałoby się powiedzieć na wieść o sukcesach, jakie nasza telewizja 
wywalczyła w Mieście Pierników. 15 maja w Toruniu na uroczystej gali w czasie Ogólnopolskiej 
Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej i VII Forum Telewizji Lokalnych odbyło 
się oficjalne wręczenie nagród w konkursie dla Telewizji Lokalnych „TO NAS DOTYCZY”. 
W tym roku telewizja HTS zdobyła I miejsce w kategorii „News”, a także pierwsze dwa miejsca 
w kategorii „Społecznie wrażliwi”, przywożąc tym samym do Słubic dwa Kryształowe Ekrany.

STR. 2

Dzień Europy w Dwumieście
Około 1000 osób, dwa miasta i blisko 40 wydarzeń – to wszystko by po raz 

kolejny uczcić „Europejskie Dziedzictwo Kulturowe’’, bo tak właśnie brzmiał tytuł 
tegorocznych obchodów Dnia Europy, których inauguracja miała miejsce na Eu-
ropejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Każdy z przybyłych 
gości jednogłośnie przyznał, że wspólne świętowanie Dnia Europy przez miesz-
kańców Słubic i Frankfurtu to doskonały dowód na dobrą współpracę, okazja do 
integracji  oraz, że duże znaczenie dla Unii ma młodzież. 
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Ich największym wrogiem jest ogień – 
mowa oczywiście o strażakach, którzy 
często ratując życie innych, zapominają 
o swoim. Międzynarodowy Dzień Strażaka 
obchodzony jest 4 maja. Tego dnia świętują 
nie tylko funkcjonariusze Państwowej Stra-
ży Pożarnej, ale również ochotnicy. Szcze-
gólnie należy wówczas podziękować im za 
ich odwagę i życzyć tyle samo powrotów, co 
wyjazdów.

Oficjalne obchody Dnia Strażaka 
odbyły się również w Słubicach. Tego 
dnia poza uroczystymi przemówienia-
mi, wręczaniem odznaczeń czy grom-

kimi oklaskami na cześć lokalnych 
bohaterów, nie zabrakło mnóstwa 
wspomnień, które poruszyły niejedne-
go mieszkańca. 

- Na pewno nie zdecydowałem się 
na ten zawód czytając opowiadanie 
Janczarskiego, ale jednak strażakiem 
zostałem i ja – opowiada st. kpt. mgr 
Wojciech Śliwiński. – Natchnienie 
przyszło chyba po ukończeniu szkoły 
średniej. To były czasy, kiedy o pracę 
było dość trudno. Pamiętam, że w Ga-
zecie Lubuskiej przeczytałem ogłosze-
nie o naborze do Szkoły Chorążych 

Pożarnictwa (obecnie Szkoła Aspi-
rantów PSP – red.). Pojechałem do 
Gorzowa, do komendy wojewódzkiej, 
tam dostałem skierowanie. Zdałem eg-
zaminy i tak to się zaczęło.

- Myślę, że to rozkwitało już w la-
tach młodzieńczych. Mój dziadek był 
strażakiem ochotnikiem w OSP Goli-
ce, a ja już jako młody chłopak uczest-
niczyłem w sportach pożarniczych i ta 
idea pomocy gdzieś tam w głowie zo-
stała – wspomina mł. asp. Łukasz Ner-
ko. – Później kończyło się różne szkoły 
i muszę przyznać, że nie żałuję. Ta pra-
ca daje dużo satysfakcji, wewnętrznego 
zadowolenia z tego, że można w każdej 
chwili nieść pomoc i przede wszystkim 
się to potrafi. Myślę, że to jest to, co 
faktycznie buduje człowieka. 

- Strażakiem byłem dokładnie 30 
lat i jeden miesiąc – opowiada Hen-
ryk Bilski, funkcjonariusz w stanie 
spoczynku. – Żałować nie żałuję, bo 
inaczej nie pracowałbym tak długo. 
W ciągu tych kilku dekad momentów, 
które zapadają w pamięć było mnó-
stwo. Byłem kierowcą. Całe trzydzie-
ści lat jeździło się do różnych pożarów 
i różnych przypadków. Wypadki, wy-
jazdy do mieszkań, zatrucia gazem – to 
wszystko są wielkie wspomnienia, tego 
się nie da zapomnieć. 

Czego zatem życzyć strażakom 
w tym szczególnym dla nich dniu? 

- Przede wszystkim życzyć ochot-
nikom, bo my łączymy potrzeby serca 
z zarobkiem, po to by jednocześnie 
robiąc to co lubimy utrzymać rodzi-
nę – mówi Wojciech Śliwiński. -  Nasi 
koledzy druhowie robią to po prostu. 
Oni nie dostają za to pieniędzy i jest 
to często dodatkowe zajęcie poza pra-
cą zarobkową, które realizują w czasie 
wolnym. Dlatego im właśnie życzył-

bym tego, by płonące serca im nie 
gasły. By tłumili pożary, a nie swoje 
zaangażowanie. 

Piękniejszych słów nie można 
wypowiedzieć. My życzymy zarów-
no jednym, jak i drugim wciąż tyle 
samo pasji i zapału do pracy oraz 
mnóstwa sukcesów zawodowych. 
Oby kolejne lata przebiegały po-
myślnie, a z pożarów wychodzili 
cało i zdrowo!

(KB)

Piętnasta edycja i pięć kategorii, z których 
aż w dwóch odnieśliśmy sukces. „To nas 
dotyczy” to nazwa prestiżowego konkursu, 
z którego w tym roku telewizja HTS przy-
wiozła dwa Kryształowe Ekrany. Podczas 
uroczystej gali jury podkreślało, że z roku 
na rok wybór materiałów jest coraz trud-
niejszy, bo jakość ich realizacji jest na na-
prawdę wysokim poziomie. 

- Te nagrody mają ogromne zna-
czenie dla naszej telewizji, ale także 
dla nas, jako mieszkańców – mówił 
w Porannej Rozmowie Mariusz Ko-
nopka, prezes Horyzont TV Słubice. 
– Wygraliśmy z takimi telewizjami jak 
poznańska WTK czy ogromną telewi-
zją TOYA z Łodzi. To powoduje, że ta 
nasza, nie wiem czy nie najmniejsza 
telewizja, udowadnia, że mały zespół 
może wytworzyć równie dobry pro-
dukt.

Pierwsze miejsce dla słubickiej te-
lewizji przypadło w kategorii  „News” 
za materiał  „Jurek Owsiak skazany 
w słubickim sądzie”. Nagrodę, wręczo-
ną przez Jerzego Straszewskiego i Ewę 
Michalską, odebrali Mariusz Konopka 
i Marta Szymańska-Ptak.

Nagrodę główną, czyli Kryształowy 
Ekran, udało nam się zdobyć również 
w kategorii „Społecznie wrażliwi’’ za 
materiał  „Rodzina zastępcza”. Tę na-
grodę nasi przedstawiciele odebrali 
z rąk Krzysztofa Grabowskiego oraz 
Ewy Michalskiej. W tej kategorii Ho-
ryzont TV Słubice zajęło na podium 
także drugie miejsce za video „Przemy-
sław Szewieliński’’. 

Warto dodać, że w przeciągu dzie-
sięciu lat działalności nasza telewizja 
otrzymała 5 głównych nagród.

- Myślę, że nie ma czegoś takiego 
jak jeden przepis na sukces – tłumaczył 
M. Konopka. – To, co zdecydowało 
o wygranej to być może uczciwe podej-
ście do tego, co się robi. Jeżeli wkłada-
my w to całe serce i potrafimy to robić, 
jest łatwiej. Trzeba tylko pamiętać, że 
takie rzeczy potrafią robić też inni, 
więc poza tematem duże znaczenie na 
pewno ma tu też łut szczęścia.

Zdobyte nagrody są dla nas ogrom-
ną mobilizacją i mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku również nie zawie-
dziemy naszych widzów.  Pozostałym 
telewizjom biorącym udział w konkur-
sie serdecznie gratulujemy, a Wam dro-
dzy widzowie dziękujemy za wsparcie!

(KB)

Jak Wojtek (i inni) zostali strażakami

W tym szczególnym dniu nie zabrakło uroczystych przemówień i wręczania odznaczeń. 

Kryształowe Ekrany prosto z Torunia

Pierwsze miejsce dla słubickiej telewizji przypadło w kategorii „News” za materiał „Jurek Owsiak skazany w słubickim sądzie”. 



3TWOJA LOKALNA TELEWIZJA aktualności

- W 1989 roku przyjechałem do 
Kowalowa i wzięliśmy ślub – wspo-
mina pan Andrzej. – Został mi rok 
studiów w Zielonej Górze. W 1990 
urodził się nasz syn Michał, rok póź-
niej Klaudia i rozpoczął się okres naj-
większych zmian w naszym życiu. Od 
momentu, kiedy tu przyjechałem żona 
posyłała mnie na zakupy i wyglądało 
to mniej więcej tak: „Poproszę chleb.” 
Na co pani odpowiadała: „A zapisał 
się pan?” Pamięta ktoś jeszcze te czasy? 
Oczywiście się nie zapisałem, pani da-
wała mi chleb spod lady i stąd zrodził 
się pomysł na piekarnię. Od pomysłu 
do realizacji minęły 2 lata i dokładnie 
15 kwietnia 1992 roku wystartowała 
pierwsza produkcja. 

- Mieliśmy wtedy dwójkę małych 
dzieci. Ja jestem polonistką, uczyłam 
wówczas w szkole w Kowalowie i po-
święcałam się obowiązkom domowym, 
a cały ciężar budowania piekarni spo-
czywał na mężu – dodaje pani Barbara. 

W pierwotnym zamyśle piekarnia 
miała obsługiwać Kowalów i okoliczne 
miejscowości. Obsługiwało ją wów-
czas dwóch piekarzy i sam Pan An-
drzej, dzięki czemu koszty były niskie 
i uzyskanie 100% wydajności zajęło 
miesiąc. Po tym czasie okazało się, że 
piekarnia sprzedaje tyle chleba, ile 
maksymalnie jest w stanie wyproduko-
wać. Zakład zaczął się rozbudowywać, 
a jego działalność przetrwała do dziś. 

Obecnie piekarnia ma dwa obiekty - 
w Kowalowie i Ośnie Lubuskim. 

Pomimo stabilizacji – jak to w każ-
dej branży bywa – na drodze często po-
jawiają się problemy.

- Po kilku latach, niestety przyszedł 
kryzys branży piekarniczej – tłumaczy 
pan Andrzej. – To było około 1998 
roku. Spożycie chleba w Polsce mala-
ło, rozpoczęła się tzw. fala otwierania 
supermarketów. W przeciągu tych 
kilkunastu lat w rejonie bardzo dużo 
piekarni się zamknęło. W Rzepinie, 
Sulęcinie czy nawet Słubicach, bo tam 
też nie ma tego wiele, tak naprawdę 
nie ma żadnej piekarni. Utrzymanie na 
rynku było bardzo trudne, ale obecnie 
przechodzimy przez okres takiej stabi-
lizacji. Problemem jest natomiast brak 
pracowników. Położenie przygraniczne 
powoduje, że spora grupa osób pracu-
je w Niemczech, a my, aby utrzymać 
pracownika, musimy płacić więcej, co 
oczywiście staramy się wciąż robić, ale 
w tej branży wszystko zależy od ceny 
sprzedaży chleba. Jeśli chleb będzie 
droższy, będziemy mogli uzyskać środ-
ki na podwyżki. 

Jak przyznaje pan Andrzej, w chwili 
obecnej konkurencja jest duża, zwłasz-
cza ta ze strony supermarketów, w któ-
rych od lat raczej nie obserwuje się 
wzrostu cen pieczywa. 

- Jesteśmy piekarnią rzemieślniczą, 
która skupia się na wyprodukowaniu 

dobrej jakości pieczywa, ale chcieliby-
śmy, żeby za tym szła cena – dodaje 
pan Andrzej. 

Państwo Udziela są bardzo moc-
no związani są z Kowalowem. Jak 
w ich oczach zmienił się ten teren przez 
ostatnie lata?

 - Kowalów był taką PGR-owską 
wioską. Ja się tu urodziłam, sprowa-
dziłam do nas Andrzeja i po ślubie 
zastanawialiśmy się co dalej ze sobą 
zrobić, bo był to 1989 rok. Wiadomo, 
przełom w Polsce, upadek komuni-
zmu – zmieniło się wszystko. Mieliśmy 
różne plany – tłumaczy pani Barbara. 
– Myśleliśmy o wyjeździe do Zielonej 
Góry czy nawet za granicę, ale chcia-
łam zatrzymać męża tutaj i myślę, że 
Kowalów i wszyscy jego mieszkańcy 
na tym zyskali. On ma głowę pełną 
pomysłów i jest takim społecznikiem. 
W planach była powstała już stacja pa-
liw czy hotel… Myślę jednak, że naj-
lepszą recenzję dają mieszkańcy, którzy 
wyjechali i wrócili tu po latach. Zawsze 
mówią, że nie poznają Kowalowa, tego 
miejsca, a zwłaszcza terenu, gdzie teraz 
jest piekarnia. 

Czy w związku z tym nasi bohate-
rowie mają jakieś marzenia odnośnie 
swojego przedsiębiorstwa, a może na-
wet samego Kowalowa?

- Tak jak możemy staramy się po-
zyskiwać środki na rozwój wsi. Udało 
nam się niemało – przyznaje pan An-

drzej. – Szkoła wygląda bardzo ładnie, 
jest tam tzw. „Mały Orlik”, nasz zakład 
wygląda też nieźle. Marzeniem w tej 
działalności społecznej jest dokończe-
nie boiska. Mamy projekt, dokumen-
tację i tak naprawdę potrzeba nam tyl-
ko zgody władz. Tutaj już teraz bardzo 
fajnie się mieszka i to widać, bo domki 
niemalże wyrastają z ziemi. Tutaj nie 
można kupić mieszkania, bo na sprze-
daż ich po prostu nie ma. To świadczy 
o tym, że ludzie tu zostają, chcą miesz-
kać. Mało tego – są i tacy z zewnątrz, 
którzy kupują u nas mieszkania czy 
działki.

- Zależy nam na tym, żeby Ko-
walów się rozwijał również dlatego, 
że nasze dzieci tu zostają. Nie będę 
o nich też za wiele opowiadać. Córka 
została księgową, a syn wspólnikiem 
ojca. Oboje wiążą swoje życie z Kowa-
lowem, dlatego chcielibyśmy, żeby żyło 
się tu wszystkim coraz lepiej – dodaje 
pani Barbara.

Państwo Udziela to nie tylko pie-
karnia, stacja paliw czy sumienne wy-
konywanie obowiązków nauczyciel-
skich. To również ludzie z wieloma 
pasjami.

- Ja jestem wielką miłośniczką 
ogrodu i spędzam tam każdą wolną 
chwilę. Poza tym od kilku lat biegam. 
Próbowałam kilku form aktywno-
ści, ale to jogging jest „tym czymś”. 
Odkryłam, że dobrze się z tym czu-
ję – mówi pani Barbara. – Rok temu 
z mężem morsowaliśmy, kąpiele zimą 

w przerębli dają niesamowitego kopa. 
Lubimy też jeździć na nartach czy prze-
mierzać Polskę motorem. Ja siedzę za 
plecami męża, ale oboje kochamy te 
podróże. W tym roku również planu-
jemy wyjazd, może na Południe czy 
w Bieszczady. To jest to, co pozwala 
nam się odstresować i daje nam energię 
do dalszej działalności.

- Ja mam taki charakter, że nie 
usiedzę w miejscu i od lat moje ży-
cie zawodowe przeplata się ze spor-
towym. Od kiedy przyjechałem do 
Kowalowa grałem w piłkę, obecnie 
udzielam się jako działacz. Ale taką 
drugą pasją jest łowiectwo. Od roku 
jestem myśliwym. 

Będąc w biurze pana Andrzeja od 
razu w oczy rzuca się ciekawa kolekcja 
motorów. Jak sam tłumaczy, upodobał 
sobie motory PRL-u. Kilkunastooka-
zowa kolekcja mieści się w garażu, biu-
rze czy barze. 

- Najśmieszniejsze jest to, że jeden 
z nich mąż chciał postawić w salonie, 
ale na to się niestety nie zgodziłam – 
dodaje z uśmiechem pani Barbara.

Państwo Udziela to wesoła rodzina 
dbająca o swoje przedsiębiorstwo oraz 
wspierająca wiele inicjatyw związanych 
zarówno z gminą Rzepin, jak i samym 
Kowalowem. Z pewnością będziemy 
bacznie przyglądać sie ich kolejnym 
krokom i kibicować, aby tych rocznic 
związanych z działalnością piekarni 
było coraz więcej. 

(KB)

Świeżo wypieczona rocznica
Miesiąc temu w Kowalowie obchodzono dwudziestosześciolecie piekarni MIKA – jednego z głównych dostawców chleba w powiecie słubickim i poza jego granicami. 
Właścicielami przedsiębiorstwa są Barbara i Andrzej Udzielowie, których o historię powstania piekarni nie trzeba długo prosić. 

Piekarni MIKA to jeden z głównych dostawców chleba w powiecie słubickim i poza jego 
granicami.

Barbara Udziela wraz z mężem Andrzejem. Państwo Udziela to wesoła rodzina dbająca o swoje przedsiębiorstwo oraz wspierająca wiele 
inicjatyw związanych zarówno z gminą Rzepin, jak i samym Kowalowem.
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23 maja to meta dla maturzystów. W tym właśnie dniu 
zakończyli swoje zmagania z egzaminami maturalnymi.

Odmiennie do poprzednich lat, egzamin pod-
stawowy z języka polskiego odbył się w piątek 4 
maja, co było ogromnym zaskoczeniem również 
dla maturzystów. Pozostałe egzaminy na poziomie 
podstawowym były kontynuowane od 7 maja tj. 
matematyka oraz języki obce.

O poziom trudności egzaminów zapytaliśmy 
jednego z tegorocznych maturzystów, który podsu-
mował je następującymi słowami: - Byłem bardzo 
mile zaskoczony, gdy przeglądając arkusz z polskie-
go zobaczyłem ,,Lalkę'' Bolesława Prusa. Temat 
bardzo mi się podobał, polski był dla mnie przy-
jemnością, myślę, że zdałem z dobrym wynikiem. 
Jeśli chodzi o matematykę, jest o wiele gorzej, bo 

była wyjątkowo trudna. Mam nadzieję, że uda mi 
się uzyskać 30%. O wynik z języka obcego nie boję 
w ogóle, wybieram się na filologię angielską, stąd 
moja pewność, że poszło mi dobrze. Jestem pozy-
tywnie nastawiony.

Tego roku wielu maturzystów czuje się poszko-
dowanych, z powodu bardzo trudnego egzaminu 
z rozszerzonej geografii. Jest to drugi najczęściej 

wybierany przedmiot na pozio-
mie rozszerzonym (zaraz obok 
języka angielskiego). Uczniowie 
nie ukrywają, że liczyli na zada-
nia, które nie będą sprawiały im 
aż tylu trudności. Tymczasem, 
napotkali bardzo wiele zadań 
opisowych, oprócz podstawowej 
wiedzy z zakresu geografii, po-
trzebna była również umiejętność 
jej przetworzenia.

Jak co roku, maturzyści li-
cytowali się, który utwór literac-
ki ,,zaskoczy'' ich na maturze. 
Okazała się nim przez niektórych 
kochana, a innych nienawidzona 

,,Lalka'' Bolesława Prusa. Temat rozprawki brzmiał: 
,,Tęsknota – siła niszcząca czy budująca życie czło-
wieka?''.

Mimo że maturalny maraton dobiegł już koń-
ca, emocje wciąż nie opadają. Na wyniki przyjdzie 
jeszcze trochę poczekać – CKE ujawni je dopiero 3 
lipca 2018 roku. Wyniki można będzie sprawdzić 
w internecie, na stronie CKE lub w szkole macie-
rzystej. Wszystkim maturzystom życzymy jak naj-
wyższych wyników uzyskanych podczas matur!

(AK)

Uczniowie od lat zmagają się z pyta-
niem, na które często trudno jest im 
znaleźć odpowiedź – kim chcę być 
w przyszłości? Na pomoc młodzieży, 
która wciąż szuka inspiracji, przyszedł 
Powiatowy Festiwal Zawodów. 

Podczas festiwalu uczniowie 
gimnazjów mieli możliwość zapo-
znania się z ofertą szkół średnich 
w powiecie słubickim oraz poroz-
mawiać z przedstawicielami takich 
zawodów jak np. policjant, diete-
tyk czy architekt krajobrazu.

Wydarzenie, zorganizowane przez powiat 
słubicki, utworzone zostało w ramach projek-
tu pt. ,,Modernizacja  kształcenia zawodowe-
go w powiecie słubickim’’. 

- Oferta szkół powiatowych jest nie-
zmiernie ciekawa. Przyszli uczniowie mogą 
zdobyć wykształcenie i kwalifikacje w zawo-
dach, które są poszukiwane na rynku pracy 
i które dadzą im możliwość zatrudnienia. Po-
nadto, działania projektowe które oferujemy 
w szkołach kształcących zawodowo w powie-
cie słubickim, są działaniami podnoszącymi 
kwalifikacje uczniów, dającymi możliwość jak 
najlepszego przygotowania zawodowego, jak 
najlepszej nauki, z uwagi na wyposażenie pra-
cowni w szkołach takich jak – Zespół Szkół 
Technicznych oraz Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, a także w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
– mówiła

Festiwal przebiegł pomyślnie, zarówno 
dla organizatorów oraz wszystkich uczestni-

ków projektu. Zainteresowanie uczniów ofer-
tą szkół ponadgimnazjalnych było żywym 
dowodem na to, że takie wydarzenia napraw-
dę mają sens. 

Podczas spotkania gimnazjaliści mogli 
również porozmawiać z obecnymi uczniami 
danych szkół ponadgimnazjalnych, co na 
pewno również rozwiało ich wszelkie wątpli-
wości co do wyboru przyszłej szkoły średniej. 

- Nie wszyscy wiedzą, że istnieje szkoła 
średnia w Rzepinie. Charakteryzuje nas klasa 
policyjna oraz wojskowa, a podobnych klas 
nie ma w powiecie słubickim. Nasza szkoła 
to nie tylko nauka, ale także zabawa, a więc 
studniówki, połowinki oraz różne wyjazdy 
na poligony do Warszawy i Poznania – opo-
wiadała uczennica Zespołu Szkół w Rzepinie, 
Izabella Bartkowicz.

(AK)

I Powiatowy Festiwal Zawodów 
pomocą dla młodych

Na Powiatowym Festiwalu Zawodów nie mogło 
zabraknąć Liceum Ogólnokształcącego ze Słubic. 

Maturalny maraton  
dobiegł końca

4 maja wystartował maraton maturalny – w tym roku 
również nie zbrakło „Lalki”. 
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- Europa ma bardzo duże znaczenie dla 
wszystkich państw przygranicznych, nie tyl-
ko Słubic i Frankfurtu, ale też Gubina, idąc 
dalej na północ, Szczecina i okolic… Dzień 
Europy jest po to by pokazać, jaką rolę od-
grywa ona w różnych dziedzinach – mówił 
Martin Gorhol, pełnomocnik Brandenburgii 
ds. stosunków międzynarodowych. 

– W dziedzinie kształcenia cho-
ciażby umożliwia dzieciom ze Słubic 
i Frankfurtu chodzenie razem do jed-
nego przedszkola czy szkoły, naukę 
języka sąsiedniego kraju, później zna-
lezienie pracy. Jeśli chodzi o pracodaw-
ców, firmy mają możliwość współpra-
cy, kierowania ofert do szerszego grona 
odbiorców i po to jest Dzień Europy, 
aby te możliwości pokazać – tłumaczył.

Podczas oficjalnego rozpoczęcia 
uroczystości uhonorowano studentów 
kilku krajów oraz młodych ludzi ze 
Słubic, którzy zaangażowali się w pro-
mocję święta zyskując tym samym mia-
no Honorowego Ambasadora Dnia 
Europy 2018. 

- Nie pozwólcie sobie odebrać wol-
nej, otwartej, wspólnej Europy – mó-
wił przede wszystkim do studentów 
i uczniów Roman Siemiński, zastępca 
burmistrza Słubic. – Jestem przeko-
nany, że kolejna edycja obchodów 
dnia Europy ma ogromne znaczenie 
dla naszego miasta, bo reprezentuje-
my sztandarowy przykład współpracy 
polsko-niemieckiej. Mamy podpisaną 
umowę partnerską dwumiasta i dzi-
siaj powinniśmy zadbać o to, byśmy 
dalej mogli funkcjonować w otwartej 
Europie. Nowe pokolenie powinno 
dbać o to, byśmy nigdy nie wrócili do 
zamkniętych granic, które by nas dzie-
liły, a nie łączyły. Młodzież jest, jak to 
się pięknie mówi, przyszłością naszych 
pomysłów i marzeń. To w niej spoczy-
wa nadzieja, że nie odwróci się od idei, 
które my wprowadziliśmy w życie.

- Kluczowe dla obchodów takich 
dni jak ten jest zaangażowanie młodych 
ludzi – mówił Marcin Jabłoński, staro-
sta powiatu słubickiego. – To właśnie 
oni będą rozstrzygać te istotne dylema-
ty, które pojawiają się teraz i będą poja-
wiać się w przyszłości. Mam nadzieję, ze 
polska młodzież będzie zawsze aktywna 
i otwarta na współpracę z innymi.

Warto dodać, że świętowanie Dnia 
Europy w Dwumieście to wieloletnia 
tradycja. W tym roku obchodzono już  
8. edycję tego święta. Jak tłumaczy Jo-
anna Pyrgiel ze Słubicko-Frakfurckiego 
Centrum Kooperacji, przygotowując 
tegoroczne obchody zastanawiano się, 
co przyciągnie i zainteresuje młodych 
ludzi. – Osiem lat to naprawdę dużo 
czasu i muszę przyznać, że rok rocznie 
młodzież bardzo pozytywnie nas za-
skakuje, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę 
zgłoszeń. Wiele formatów przygotowa-
nych jest dla stu osób, a w tym roku 
kandydatów było około dwa razy tyle 
– dodaje. – Zazwyczaj zgłoszenia przy-
chodziły z Brandenburgii i woj. Lubu-

skiego, tym razem pojawili się też chęt-
ni z Wielkopolski czy Pomorza!

Aby wziąć udział w jednej z debat 
czy prezentacji młodzież musi uargu-
mentować swoją chęć przybycia. Jak 
podaje Centrum Kooperacji, poza pra-
gnieniem poznania sąsiadów zza Odry 
jedną z motywacji jest także możliwość 
sprawdzenia umiejętności językowych. 
– Często pojawiają się też zgłoszenia, 
w których młodzi piszą, że od Unii 
Europejskiej chcą czegoś więcej niż bu-
dowy dróg, basenów czy pozyskiwania 
środków. Tym czymś mają być relacje 
społeczne – tłumaczy J. Pyrgiel.

Na tę szczególną okoliczność przy-
gotowano bogaty program, w którym 
znalazło miejsce około 40 paneli czy 
formatów. Wydarzenia miały miejsce 
po obu stronach Odry, a głównym 
punktem programu była symulacja 
posiedzenia Parlamentu Europejskiego 
dla setki uczniów z Polski i Niemiec. 

Młodzi wcielili się w rolę europar-
lamentarzystów i debatowali na te-
mat przyszłości Unii Europejskiej 27 
państw.  Uczniowie ze Słubic i Frank-
furtu wybrali się na wspólny marsz 
nordic walking, niepełnosprawni z obu 
stron Odry piekli tort europejski, a to 
tylko część z przygotowanych atrakcji.

W Słubickim Miejskim Ośrodku 
Kultury można było podziwiać wysta-
wę prac uczniów słubickiego Gimna-
zjum nr 1 i Zespołu Szkół Technicznych 
w Słubicach poświęconych kulturze kra-
jów Unii Europejskiej, która organizo-
wana jest już od kilkunastu lat.

- Dzisiejsza wystawa jest już tak 
naprawdę tradycją – mówiła Kurator 
Galerii OKNO, Anna Panek-Kusz. 
– Pan Jacek Opolski, który w Gim-
nazjum nr 1 uczy geografii, prowadzi 
kółko Unii Europejskiej i to on zaini-
cjował tę wystawę. Później do współ-
pracy zaprosił Zespół Szkół Technicz-

nych i panią Agnieszkę Umińską, 
a ona zaraziła tym swoich uczniów 
i co roku młodzież z obu szkół przy-
gotowuje prace na wystawę, której 
tematem w tym roku są zabytki Unii 
Europejskiej. 

- Pomysł rodził się już 15 lat temu, 
kiedy polska zmierzała do UE. Po-
stanowiliśmy zachęcić młodzież do 
współpracy i zainteresować ją trochę 
tym tematem – tłumaczy J. Opol-
ski. – Pierwsza wystawa nosiła nazwę 
„W drodze do Unii Europejskiej”, 
a później konsekwentnie realizowa-
liśmy tę tematykę. Wydaje mi się, że 
możemy podziwiać tu przeróżne prace 
wykonane różnymi technikami. Są tu 
obrazki naprawdę starannie przygoto-
wane, ale są też takie, których autorzy 
może z nieco mniejszym talentem rów-
nież chcieli się wykazać.

Atrakcji nie mogło zabraknąć 
w Gminnej Publicznej Bibliotece 

w Słubicach, gdzie na uczestników cze-
kały kleje, nożyczki i farby.

- Dziś zaprosiłyśmy uczestników 
na warsztaty bez granic pt.” Polski 
folklor, czyli kolorowy zawrót głowy” – 
mówiły Anna Łysiak i Magdalena Kon-
darewicz ze słubickiej biblioteki. – Za-
daniem przybyłych będzie wykonanie 
toreb z motywem folklorystycznym. 
Na najmłodszych czeka też prezentacja 
multimedialna, która po krótce wyja-
śni czym jest folklor. Będzie wesoło, 
kolorowo i na ludowo! 

Fundacja na rzecz Collegium Po-
lonicum wraz z przedstawicielstwem 
regionalnym Komisji Europejskiej za-
prosiła na rejsy Zefirem po Odrze. Na 
statku odbyły się  występy polsko-nie-
mieckich chórów, warsztaty plastycz-
ne i konkurs o tematyce europejskiej. 
W pierwszym uroczystym rejsie udział 
wzięli przedstawiciele władz samorzą-
dowych Słubic i Frankfurtu nad Odrą 
oraz zaproszeni goście, a wśród nich 
Dagna Lewandowska, reprezentująca 
Przedstawicielstwo Regionalne Ko-
misji Europejskiej, dr Krzysztof Woj-
ciechowski, dyrektor administracyjny 
Collegium Polonicum oraz Karolina 
Dreszer – Smalec, członkini Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego w Brukseli.

- To fantastyczna okazja by miesz-
kańcy Słubic i Frankfurtu, którzy 
zapewne spotykają się na co dzień, 
spotkali się na rzece, która jest ich 
wspólną w Dzień Europy, czyli tak 
naprawdę w swój własny dzień, bo 
i jedni i drudzy są Europejczykami – 
mówi Dagna Lewandowska z przed-
stawicielstwa regionalnego Komisji 
Europejskiej. – Taki rejs daje im moż-
liwość wspólnego spędzenia czasu, po-
rozmawiania, skorzystania z atrakcji 
i nawiązania dialogu. 

Na rejsie pojawił się również 
nowy nadburmistrz Frankfurtu nad 
Odrą, który zapytany o możliwości 
transgranicznej współpracy z uśmie-
chem na twarzy podkreślał potencjał 
obu miast i fakt, że współpracują one 
już od wielu lat. – Problem nie leży po 
stronie chęci, bo chęci są. W przypad-
ku transgranicznych planów czy pro-
jektów przeszkodą mogą okazać się 
jedynie kwestie prawne – tłumaczył 
René Wilke. – Bardzo chcielibyśmy 
stworzyć transgraniczną szkołę pod-
stawową, w której dzieci dorastałyby 
ucząc się obu języków, mówi się też 
o budowie basenu, ale to wszystko nie 
jest niestety takie proste.

Proste na pewno nie jest, ale to 
między innymi za sprawą Unii Euro-
pejskiej wiele podobnych projektów 
znalazło już drogę do realizacji. Dzień 
Europy zarówno dla Słubiczan, jak 
i sąsiadów zza Odry był dniem wy-
jątkowym i jak co roku uświadomił 
mieszkańcom Dwumiasta, że oni także 
są częścią Unii Europejskiej.

(KB)

Europa (przez młodych) da się lubić?

Tego dnia symbole Unii Europejskiej widoczne były w całym mieście.

Iga Golubska - autorka jednej z wyróżnionych prac. 
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Empatia 
to mało 
powiedziane
Akcja „Pola Nadziei” również i tym razem 
zakończyła się sukcesem. By go uczcić, na 
auli słubickiego uniwersytetu Collegium 
Polonicum, nie po raz pierwszy wystąpił 
zespół RAZ DWA TRZY. Koncert, który odbył 
się 27 kwietnia, miał być podziękowaniem 
dla tych, którzy przez cały rok wspierali Ho-
spicjum Domowe św. Wincentego a ‘Paulo. 

- Dzisiaj chcemy podziękować 
tym, którzy nieustannie nas wspierają 
– mówi prezes hospicjum, Przemysław 
Szewieliński. – Chcemy podzielić się 
z nimi osiągnięciami, tym co udało 
nam się zrobić w ciągu ostatniego roku, 
a było tego sporo. Cały czas przybywa 
osób, które nam pomagają, wpierają 
nas i dlatego w ten szczególny dzień 
chcemy im za to podziękować. Dzię-

ki inicjatywie lokalnej na dzisiejszy 
wieczór udało nam się zaprosić zespół, 
który wszyscy kochamy i marzyliśmy, 
by się tu pojawił. Poprzeczka zosta-
ła postawiona wysoko, ale myślę, że 
w przyszłym roku uda nam się zaprosić 
muzyków ze Słubic i wyjdzie równie 

wspaniale. Myślę, że żyjemy w cudow-
nym mieście. Jest tu naprawdę sporo 
organizacji świetnie funkcjonujących. 
Nigdy nie myśleliśmy, że to wszystko 
tak się potoczy. Zaczynając mieliśmy 
jedno łóżko, które zostało nam poda-
rowane. Kto by pomyślał, że za osiem 

lat tych łóżek będzie 130! - Gramy 
sporo współpracując z fundacjami czy 
hospicjami i dziś także dziękujemy za 
zaproszenie – mówi Adam Nowak z ze-
społu RAZ DWA TRZY.

- To rzeczywiście szczególne 
spotkanie z ludźmi zaangażowany-
mi w bezpośrednią pomoc ludziom 
bardzo często terminalnie oczekują-
cym na odejście. Serce rośnie, kiedy 
się pomyśli, że są tacy, którzy przez 
własne doświadczenia życiowe nagle 
podejmują decyzję o takiej bezinte-
resownej pomocy. Dla mnie jest to 
zawsze niezwykłe i jest takim dowo-
dem na istnienie instancji wyższej. 
Przynajmniej ja tak o tym myślę. 
Jest to dla nas ważne, że możemy 
w tym współuczestniczyć i również 
własnym dorobkiem wspierać tych, 
którzy na co dzień podejmują trud 
pomocy innym. 

- Bardzo cieszę się, że takie stowa-
rzyszenie istnieje. To ludzie, którzy po-
święcają swój czas, swoje umiejętności, 
którzy mają naprawdę wielkie serca 
i kierują swoją pomoc przede wszyst-

kim do osób starszych, które nie są już 
przebojowe, są często schorowane, któ-
re często czekają na te trudne dla siebie 
dni. – mówi burmistrz Słubic, Tomasz 
Ciszewicz. - To często osoby, które nie 
mają rodzin, są porzucone, którymi nie 
można się zajmować administracyjnie. 
To naprawdę wspaniałe, że takie miej-
sce istnieje i cieszę się, że możemy dziś 
spotkać się z tymi, którzy angażują się 
w jego działalność. 

Jak przyznaje prezes hospicjum, 
dzieci biorące udział w akcji „Pola Na-
dziei” są niesamowite, a to, co robią 
pierwszego dnia wiosny przechodzi 
jego najśmielsze oczekiwania - Wyj-
ście do miasta, radość, uśmiechy, ale 
i odbiór mieszkańców, bo ci niekiedy 
krzyczą z okien czy zatrzymują się sa-
mochodami, by wrzucić coś do puszki. 
To jest kolejno stół pieniędzy, które 
kilkanaście osób liczy przez ponad 
dwie godziny! Myślę, że tutaj nie ma 
piękniejszego słowa, niż empatia, mó-
wiącego o tym, żeby się otwierać na 
drugiego człowieka – dodaje. 

(KB)

25 kwietnia w Collegium Polonicum odbył 
się Dzień Drzwi Otwartych połączony z Fe-
stiwalem Nauki i Sztuki. Z tej okazji przy-
gotowano wiele ciekawych warsztatów, 
wykładów oraz konkursów prowadzonych 
przez doświadczonych wykładowców Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu.

- Na dziś przygotowaliśmy bogaty 
program skierowany głównie do tych, 
którzy są zainteresowani studiowaniem 
u nas – mówi Ewa Bielewicz-Polakow-
ska z Collegium Polonicum w Słubi-
cach. – Mamy tu stoisko promocyj-
ne, przy którym można zapoznać się 
z ofertą naszą, jak i całego Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, więc jeśli ktoś chce dowiedzieć się 
co studiować i jak się u nas studiuje, 
to serdecznie zapraszamy. Jest też wiele 
atrakcji związanych z Festiwalem Na-
uki i Sztuki. Przygotowaliśmy 9. już 
edycję Dyktanda Słubickiego, kolejną 
edycję turnieju językowego „Na miej-
sca, Fertig, Go”, warsztaty w labora-
torium, wykłady czy prezentacje, a po 
południu spotkanie autorskie z Marią 
Sidorską-Ryczkowską. 

„Na prawo patrz” oraz „Sztuka 
i multimedia w nauczaniu języków 
obcych” to nazwy wykładów skiero-
wanych do uczniów i wychowawców, 
które były częścią programu realizowa-
nego w Collegium Polonicum. Dzięki 
nim słuchacze mogli dowiedzieć się 
co nieco o polskim systemie prawa, 
Konstytucji czy metodach nauczania 
z wykorzystaniem chociażby elemen-
tów gry aktorskiej.

Uczelnia wyższa to jednak w głów-
nej mierze nauka. Dlaczego słubiccy 
studenci zdecydowali się na nią akurat 
w tej szkole? 

- Przy wyborze najważniejsze dla 
mnie było to, że mogłem studiować 
dwa porządki prawne. Jestem stu-
dentem prawa polsko-niemieckiego 
i uważam, że to unikatowe na skalę 
kraju, że możemy uczyć się jednocze-
śnie prawa obu tych państw. Wydaje 
mi się, że żadna inna uczelnia w Polsce 
nie proponuje takiego rozwiązania – 
mówi Czarek Laskowski, student CP 
w Słubicach. – Kolejną zaletą jest wiele 
kół naukowych działających na terenie 
uczelni. Jestem członkiem Studenckiej 
Poradni Prawnej i to świetne, że już 
podczas studiów mamy możliwość ob-
cowania z zawodem. 

Tien Chan Nguyen tłumaczy, że 
do Słubic przyjechał z dużo większego 
miasta, a to wszystko za sprawą stu-
diów.  – Collegium Polonicum i Via-
drina umożliwiają nam coś, czego nie 
ma tak naprawdę w całej Europie. Jest 
to studiowanie polsko-niemieckie-

go prawa. Patrząc perspektywicznie 
mamy dzięki temu o wiele większe 
możliwości. Ten kierunek otwiera nam 
drzwi na rynek pracy - dodaje. 

Tego dnia w murach słubickiej 
uczelni odbyło się wiele konkursów, 
a wśród nich nie zabrakło Dyktanda 
Słubickiego, które już po raz dziewią-
ty wyłoniło najlepszych. ''Żurnaliści 
cenią taki wysoko odbieralny newsik 
[…]” - tak brzmiało jedno ze zdań, 
tekstu przygotowanego przez dra Jana 
Zgrzywę. Nie pozostaje nic innego 
jak odpowiedzieć: „Oj cenią!” Tym ra-
zem forma dyktanda zaskoczyła nieco 
uczestników. W tekście nie zabrakło 
zagranicznych czy młodzieżowych 
słów, czego nikt się nie spodziewał. 
Głównym tematem dyktanda było 
nowo powstające Uniwersyteckie Li-
ceum Ogólnokształcące w Słubicach. 
Zwycięzca dyktanda popełnił jedynie 
8 błędów.

- Dziewiąty raz spotykam się 
z „dyktandowiczami”, miłośnikami or-
tografii. Dziś na sali było trochę mniej 
osób niż poprzednim razem, ale myślę, 
że to taka czołówka pasjonatów – tłu-
maczy dr Jan Zgrzywa. – Słowa z języ-
ka angielskiego coraz częściej pojawiają 
się w naszych wypowiedziach. Część 
z nich przyjęła się w całkowicie spol-
szczonej formie, część tylko częściowo. 
Niektóre z nich odmieniają się, dekli-
nują. Niekiedy jest to tylko kwestia 
zapisania końcówki oryginalnego wy-
razu. To sprawia Polakom wiele kło-
potów, dlatego te wyrazy, które są dziś 
modne, których się używa zamieściłem 
w dyktandzie – dodaje. 

Aby każdy znalazł coś dla siebie, 
zmagania nie dotyczyły wyłącznie języ-
ka polskiego. Już po raz siódmy odbył 
się konkurs „Na miejsca, Fertig, Go” 
prowadzony przez językowców słubic-
kiej uczelni. Tym razem w zmaganiach 
wzięło udział 11 drużyn. Dwa pierw-

sze miejsca zajęli uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego ze Świebodzina, 
a na trzecim uplasowała się drużyna 
z Liceum Ogólnokształcącego im. Zbi-
gniewa Herberta w Słubicach.

- Co roku zapraszamy do nas szko-
ły z całego regionu. Tym razem odwie-
dziła nas młodzież ze Słubic, Skwierzy-
ny, Sulęcina czy Nowej Soli. – mówi 
Astrid Kapler z Lektoratu Języków Ob-
cych. – Uczniowie konkurują w dwóch 
językach, rozwiązują zadania po nie-
miecku i angielsku. Mają wykazać, co 
wiedzą o krajach niemiecko- i angloję-
zycznych, jak dobrze znają gramatykę 
i słownictwo, a na najlepszych czeka 
nagroda. 

Podczas Dnia Otwartych Drzwi 
w Collegium Polonicum w Słubicach 
nie wiało nudą – wręcz przeciwnie. 
Szeroki wybór atrakcji przygotowany 
na tę okazję sprawił, że każdy, niezależ-
nie od wieku znalazł coś dla siebie. 

(KB)

Szeroko otwarto drzwi do świata nauki 

Przy wejściu do Collegium Polonicum czekało specjalnie przygotowane stoisko 
promocyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

Już po raz siódmy odbył się konkurs „Na miejsca, Fertig, Go”.

Adam Nowak z zespołu RAZ DWA TRZY dziękował hospicjum za zaproszenie i możliwość 
zagrania tak wyjątkowego koncertu. 
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Nowotwór to już codzien-
ność – słyszymy o nim nie-
mal każdego dnia, wspieramy 
fundacje zajmujące się pomo-
cą chorym, współczujemy. 
Rak istnieje, ale gdzieś dale-
ko. Wydaje nam się, że nas 
to nie dotyczy. Tymczasem 
może się okazać, że jest bliżej, 
niż myślimy. Zazwyczaj gdy 
człowiek dowiaduje się, że 
zachorował na raka, wali mu 
się cały świat – załamuje się, 
rezygnuje z marzeń, prościej 
mówiąc – poddaje się. A to 
największy błąd, jaki może 
zrobić osoba chora – nie wal-
czyć.

Słubiczanka – Jadwiga 
Matuszak – wygrała z rakiem 
piersi, stając się przykładem 
na to, że nowotwór nie jest 
wyrokiem śmierci. Trzeba tyl-
ko odnaleźć w sobie siłę, by 
stawić mu czoła. 

Rak odebrał pani Jadwi-
dze wiele, m.in. zmysł węchu 
i smaku.  Mimo tego, świet-
nie gotuje. Nie traci również 
pogody ducha i wiary w to, że 
świat jest piękny.

Jak się czujesz?
Dobrze. W tej chwili, mając 70 

lat, czuję się bardzo dobrze. Owszem, 
miewam gorsze dni, ale to jest zupełnie 
normalne w moim wieku. 

A jak czułaś się te parę lat temu, gdy dowie-
działaś się, że musisz stoczyć walkę z wła-
snym organizmem? 

Kiedy wiadomo już było, że to 
jest nowotwór złośliwy, ale wtórny, 
to było dla mnie przerażenie. Jednak 
po jakimś krótkim czasie, zebrałam 
się i robiłam wszystko, żeby się do-
wiedzieć, gdzie TO jest. W związku 
z tym, że znalezienie miejsca mojego 
nowotworu było bardzo trudne, jego 
poszukiwanie trwało prawie rok. Był 
to nowotwór tak bardzo ukryty, że 
robiłam wszystkie badania, jakie tyl-
ko były możliwe, łącznie z badaniem 
PETA w Bydgoszczy, w Instytucie 
Nuklearnym. Tam badanie też nic nie 
wykryło. Jedynie na nadnerczu, jakaś 
mała fasolka. Lekarze usunęli mi to 
nadnercze, ale jak się później okaza-
ło – zupełnie niepotrzebnie. Okazało 

się, że to nie jest to. I wtedy, po tym 
badaniu, lekarz powiedział mi, że jest 
całkowicie pewny, że to pierś jest pro-
blemem. I wtedy zdecydowałam się 
na jej usunięcie. Mój rak był bardzo 
rzadkim przypadkiem. Pierś nie mia-
ła żadnych guzków, narośli, torbieli. 
Była po prostu okryta ,,pajęczyną’’, 
która cała była zajęta przez nowotwór. 
Ten rok czasu czekania i niewiedzy był 
bardzo trudny, dlatego, że wtedy bar-
dzo słabłam, źle się czułam i zupełnie 
nie miałam sił. Przyjęłam bardzo dużo 
radioterapii. Po usunięciu piersi zaczę-
łam wracać do zdrowia. 

Kiedy właściwie zauważyłaś, że coś niedo-
brego dzieje się z Twoim ciałem? 

Zaczęło się od tego, że prawie 
z dnia na dzień wyszedł mi guzek pod 
pachą. Jeszcze tego samego dnia uda-
łam się do lekarza. Pamiętam jak dziś, 
że to była środa. Dostałam skierowanie 
do szpitala w Sulęcinie. I tam usunę-
li mi tego guzka, który okazał się no-
wotworem złośliwym wtórnym. Czyli 
gdzieś w organizmie jest, tylko trzeba 
go znaleźć i dlatego to u mnie tak dłu-
go trwało. 

Nikłaś w oczach, pamiętam. Skąd wzięłaś 
siłę do walki? 

To jest po prostu tak, że człowie-
kowi chce się żyć. Chciałam zobaczyć, 
jak moje wnuki skończą szkołę, pójdą 
na studia. Po prostu trzymała mnie 
tu rodzina. Od tego trzeba zacząć, że 
bardzo mnie ona wspierała i to dla niej 
chciałam żyć. 

Wielu ludzi przegrywa z rakiem, bo z nim 
nie walczy. Wierzysz w takie stwierdzenie? 

Tak. Z wieloma chorobami trzeba 
po prostu walczyć. Nie można się pod-
dawać. Pod żadnym pozorem nie wol-
no uważać, że ,,to już jest mój koniec’’. 
Nie można się negatywnie nastawiać. 
Nigdy. 

Czy choroba czegoś Cię nauczyła, zmieniła 
Cię? 

Chyba tak. Nauczyła mnie może 
takiej pokory? Wiary w życie? To na 
pewno. Teraz cały czas pracuję, żeby po 
prostu nie siedzieć w domu i nie roz-
myślać, nie chcę się wsłuchiwać w swój 
organizm. Chcę być wśród ludzi. 
A najchętniej wśród ludzi zdrowych. 
Osoby chore, które ,,lubią’’ chorować 
i wiecznie chodzić do lekarza, wyszu-
kując sobie coraz to nowe dolegliwości, 
faktycznie je przyciągają. 

Myślisz czasem o tym, że nowotwór może 
znów zaatakować? 

Czasem przychodzi mi takie coś 
na myśl: ,,obserwuj się, obserwuj 
swoje ciało, bo to może jeszcze nie 
jest koniec’’. Bo tutaj nikt Ci nie po-
wie, że to już jest koniec. Niestety, 
rak potrafi i lubi wracać. Moja zna-
joma, po usunięciu jednej piersi, kie-
dy już wszystkim wydawało się, że że 
wszystko jest okej, po siedmiu latach 
musiała usunąć drugą. Także różnie 
to bywa. 

Dbać o siebie, obserwować, 
zawalczyć 

Jadwiga Matuszak – słubiczanka, która wygrała z rakiem piersi, stając się przykładem na 
to, że nowotwór nie jest wyrokiem śmierci.

Z pewnością fakt, że będziesz musiała żyć 
bez piersi, był bardzo trudny do zaakcepto-
wania? 

Może byłam o tyle w lepszej sy-
tuacji, że ja już byłam samotna. Przy-
puszczam, że to raczysko się u mnie 
uaktywniło dlatego, że bardzo przeży-
łam śmierć męża. Rak uderzył w moje 
najsłabsze miejsce. Jednak myślę, że 
gdyby teraz była taka potrzeba, to bym 
tą drugą pierś też usunęła. 

Wspomniałaś o mężu, który zmarł na raka. 
To musiało być dla Ciebie tym bardziej 
traumatyczne, kiedy okazało się, że i Ty 
masz nowotwór. Bałaś się, że skończy się to 
tak samo, jak w przypadku Twojego męża? 

Nie, chyba nie. Zbyszka rak ude-
rzył o wiele mocniej. W miejscu, 
w którym nie dało się już nic zrobić. 
Z góry wiadomo było, że to nie będzie 
długo trwało… Raptem dwa, trzy mie-
siące. Byłam spokojniejsza, bo wiedzia-
łam, że jego to nie boli. 

A co poradziłabyś tym, którzy właśnie zma-
gają się z chorobą? Jako osoba, która sama 
przeszła przez piekło, które nazywa się rak.

Na pewno poradziłabym, aby 
słuchali się lekarzy, poddali się opera-
cji, jeżeli jest tak potrzeba. Po prostu 
trzeba się leczyć i w ogóle nie myśleć 
o tym, że to już jest koniec. Rak w po-
czątkowym stadium jest do wylecze-
nia. Warto również obserwować swoje 
ciało, regularnie się badać. Ja rozu-
miem, że teraz ludzie nie mają na nic 
czasu, a już na pewno nie na lekarzy, 
ale czasem naprawdę warto zwolnić 
i zadbać o własne zdrowie. Póki jest 
czas.

Uważasz, że wsparcie psychiczne pomaga 
osobie chorej na nowotwór? 

Bardzo. Psychika jest w tym wszyst-
kim bardzo ważna. Ja nie rozgłaszałam 
swojej choroby. Nie kryłam się z tym, 
bo jak mnie ktoś o to spytał, to nie ro-
biłam z tego żadnej tajemnicy. Zawsze 
mówiłam tylko wszystkim młodym 
dziewczynom, że jeżeli tylko coś za-
uważą, to od razu trzeba iść do lekarza. 
Bo to nie jest jeszcze wyrok śmierci. To 
nie jest jeszcze wyrok śmierci… 

ROZMAWIAŁA 
ALEKSANDRA KUCZA
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10 Rzepin

Zabytkowa lokomotywa 
odzyska swój dawny blask!

Kolejną inwestycją w Rzepinie będzie przebudowa terenu przy Dworcu Ko-
lejowym, gdzie powstanie rondo, monitorowany parking, będą nowe chodniki 
i jezdnia asfaltowa. Uporządkowany zostanie też skwer przy zabytkowej lokomo-
tywie, ale i zabytkowa lokomotywa odzyska swój dawny blask! Pojazd z lat 50 
ubiegłego wieku mimo starań lokalnej grupy pasjonatów, cały czas niszczał. Loko-
motywa była także stopniowo rozkradana. Los rzepińskiego zabytku przez pewien 
czas był mocno zagrożony, gdyż jej były właściciel miał plany, aby ją zezłomować. 
Nie zgadzały się na to władze Rzepina oraz mieszkańcy, którym los Ty51-37 nie 
był obojętny. Podjęte rozmowy oraz trudne, ale skuteczne, negocjacje zaowoco-
wały tym obecnym stanem rzeczy, w którym to Gmina Rzepin zarządza jednym 
z najbardziej charakterystycznych symboli naszego miasta.

W związku z powyższym podjęto decyzję o kompleksowej renowacji niszcze-
jącego zabytku. „Oddajemy naszą lokomotywę w ręce profesjonalistów, którzy 
oczyszczą i wymienią elementy skorodowanej karoserii. Następnie zabezpieczą 
całość wysokiej jakości powłokami malarskimi. Uzupełnione zostaną także braku-
jące i zniszczone elementy. W końcu niszczejąca lokomotywa odzyska swój dawny 
blask, stając się piękną wizytówką naszego miasta” – mówi Burmistrz Rzepina Sła-
womir Dudzis. Wartość całkowita remontu to 152 274,00 zł – w całości pokryta 
z budżetu Gminy Rzepin. Planowany termin zakończenia – koniec maja 2018. 

(GMINA RZEPIN)
FOT. GMINA RZEPIN

W marcu br. została podpisana umowa na rewitalizację 
Starego Rynku w Rzepinie, a pierwsze prace rozpoczęły się 
13 kwietnia. Na Starym Rynku powstanie miejsce rozrywki 
dla dzieci i młodzieży, zamontowana będzie podświetlana 
fontanna, przebudowane zostaną chodniki, drogi i miejsca 
parkingowe, staną nowe latarnie uliczne. Na tę inwestycję 
Gmina Rzepin przeznaczy 10 mln zł.

A co udało się zrobić w tym czasie? Wykonano 
wycinkę drzew, całkowicie rozebrano centralny plac 
Starego Rynku oraz rozpoczęto budowę parkingów 
w obrębie tego placu przy ul. Bohaterów Westerplat-
te. Usunięta została kostka brukowa z ul. Inwalidów 
Wojennych i częściowo z ul. Kościuszki. Rozpoczęta 
została też budowa kanalizacji deszczowej oraz wyko-
nane zostało okablowanie energetyczne. Prace przebie-
gają sprawnie, zgodnie z aktualnym harmonogramem 
robót. 

Z uwagi na ogromny zakres całej inwestycji, co 
przekłada się na jednoczesne prowadzenie prac w róż-
nych miejscach, zwracamy się z apelem i prośbą do 
pieszych oraz kierowców o zachowanie szczególnej 
ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego 
oznakowania.

Zdajemy sobie sprawę, że utrudnienia w ruchu 
i wynikające z nich ograniczenia będą uciążliwe, jednak 
są one konieczne, aby rewitalizacja Starego Rynku zo-
stała sprawnie zrealizowana, a jej efekty mogły cieszyć 
nas wszystkich.

(GMINA RZEPIN)
FOT. GMINA RZEPIN 

Stary Rynek w Rzepinie zmienia swoje oblicze!
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TOMASZ CISZEWICZ 
– burmistrz 
Słubic    

1. Jak większość 
Polaków jestem 
optymistą gdy 

myślę o udziale Reprezentacji Polski 
w mistrzostwach świata. Wierzę, że 
dojdą przynajmniej do półfinału. Nie 
wykluczałbym też finału z ich udzia-
łem. Gdyby do tego doszło bardzo 
bym chciał, żeby nasza drużyna zmie-
rzyła się z Niemcami.
2. Jeśli nie wygra polska reprezentacja 
to moim zdaniem te mistrzostwa na-
leżeć będą do piłkarzy z Ameryki Po-
łudniowej. Wygra albo reprezentacja 
Brazylii, albo Argentyny.
3. Jestem przekonany, że bohaterem 
tych mistrzostw będzie słubiczanin 
Łukasz Fabiański, który pokazał wielką 
klasę i skradł serca kibiców już podczas 
Mistrzostw Europy.

PAULINA DUDEK 
– słubiczanka, 
aktualnie 
zawodniczka 
klubu Paris Saint-
Germain    

1. Uważam, że ten turniej będzie dla 
naszej drużyny dużo trudniejszy niż 
ostatnie Mistrzostwa Europy, co nie 
znaczy, że wątpię w wysokie miejsce 
naszych chłopaków. Wręcz przeciwnie, 
nie raz już udowodnili, że stać ich 
na to, by wygrywali z najlepszymi 
drużynami świata.
2. Chciałabym, żeby to Polska wygra-
ła, ale intuicja podpowiada mi, że tym 
razem będzie to Brazylia.
3. Jeżeli chodzi o naszych reprezen-
tantów, to trzymam mocno kciuki 
za Piotra Zielińskiego i Arka Milika. 
Szczerze życzę Arkowi kilku strzelo-
nych bramek i darzę go ogromnym 
szacunkiem za wytrwałość i ciężką 
pracę włożoną w jego powrót na bo-
isko. Co do zawodników z poza na-
szego kraju, nie mam pojęcia. Jedno 
wiem na pewno – ten mundial wyłoni 
kolejne super talenty na miarę Mes-
siego czy Ronaldo.

SŁAWOMIR 
DUDZIS 
– burmistrz 
Rzepina  
 
1. Reprezentacja 
Polski zajmie 

wysokie 3 miejsce. Jestem przekona-
ny o tym, że nasza drużyna narodowa 
występem na tegorocznym mundialu 
powtórzy największe sukcesy reprezen-
tacji z Mistrzostw Świata w Niemczech 
w 1974 i Hiszpanii w 1982 roku.

2. Hiszpania, będąca faworytem 
w opinii wielu komentatorów. Moim 
zdaniem głównym atutem tej dru-
żyny będzie mieszanka zawodników 
doświadczonych, którzy znają smak 
mundialowego triumfu oraz młodych 
– gniewnych, którzy chcą założyć po 
raz pierwszy na szyję medal wielkiej 
imprezy.
3. Robert Lewandowski, obecnie jest 
najlepszym środkowym napastnikiem 
świata, klasyczną "9". Ponadto pamię-
tajmy, że został najlepszym strzelcem 
eliminacji Euro2016.

EMRAT X DYNAMIC 
BREATH – artyści 
hip hop 

1. Bardzo ciężko 
przewidzieć losy 
Naszych repre-

zentantów. Mamy najsilniejszą kadrę od 
wielu lat, dlatego wielkim sukcesem bę-
dzie wyjście z grupy.
2. Mamy 2 typy – pierwszy to Francuzi 
– mocna i doświadczona drużyna. Nato-
miast drugi typ to Brazylia naszpikowana 
niesamowitymi talentami. Jeżeli udźwi-
gną ciężar turnieju to będzie to kolejne 
trofeum w ich dorobku.
3. Mamy przeczucie, że mistrzostwa 
wyłonią kolejną młodą i utalentowaną 
gwiazdę, podobnie jak to było w przy-
padku Jamesa Rodriguez.

MARCIN JABŁOŃSKI 
– starosta powiatu 
słubickiego

1. Oczywiście 
będę kibicował 
R e p r e z e n t a c j i 

Polski z nadzieją, że dojdzie do finału. 
Wiele się zmieniło na lepsze w polskiej 
piłce nożnej. Mamy zawodników, którzy 
grają z najlepszymi. Wierzę, że w Rosji to 
zaprocentuje.
2. Mistrzostwa Świata wygrywają za-
zwyczaj reprezentacje, które długo na 
to wcześniej pracują. To długi turniej 
i nie ma miejsca na całkowite niespo-
dzianki. Obok Polski wśród fawory-
tów widzę Argentynę, Hiszpanię i jak 
zwykle Niemcy. Serce mówi Polska, ale 
może tym razem jeszcze Argentyna?
3. Życzę Robertowi Lewandow-
skiemu, by w finale strzelił więcej 
bramek niż Messi. Na zdjęciach za-
pewne najbardziej będzie prężył się 
Ronaldo.

MARCIN 
KIEDROWICZ 
– portal 
slubice24.pl

1. Jestem przeko-
nany, że wyjdzie-

my z grupy, a dalej to już zadecyduje 
dyspozycja dnia, odpowiedni rywal 
i trochę szczęścia. Jeśli go nie zabrak-
nie możemy bić się nawet o medale. 
Ćwierćfinał byłby dużym sukcesem.
2. Serce mówi oczywiście, że Polska, 
ale rozum podpowiada, że będzie to 
ktoś z trójki Niemcy, Brazylia, Hisz-
pania. Zawsze na mundialu kibicuję 
drużynom z Czarnego Lądu, medal dla 
którejś z afrykańskich drużyn byłby 
miła niespodzianką.
3. Chciałbym, aby to był Robert Le-
wandowski, ale to zależy jak daleko 
zajdzie Polska. Po za nim stawiałbym 
na Neymara lub Ronaldo. Ten ostatni 
jest w świetnej formie i może pocią-
gnąć swoją reprezentację.

ŁUKASZ 
KOZŁOWSKI
 – stowarzyszenie 
„Odra dla 
turystów” 

1. Odkąd pa-
miętam, jestem niepoprawnym opty-
mistą, jeśli chodzi o naszą Reprezen-
tację i marzy mi się oczywiście finał 
z udziałem Polaków, jednakże patrząc 
chłodno i obiektywnie uważam, że 
w naszym zasięgu jest ćwierćfinał lub 
półfinał.
2. Moje typy to Argentyna, Hiszpa-
nia lub Niemcy. Dodatkowo, bio-
rąc pod uwagę to, jak dynamicznie 
rozwija sie futbol na kontynencie 
azjatyckim i afrykańskim zakładam, 
że drużyny z tych właśnie regionów 
odegrają znaczącą rolę na imprezie 
w Rosji i będą autorami sporych nie-
spodzianek.
3. Skupię się tylko na naszej kadrze 
i pomijając oczywistego lidera Rober-
ta Lewandowskiego, na którego liczy 
chyba każdy kibic naszej Reprezenta-
cji uważam, że ze świetnej strony po-
każe się, tradycyjnie, Łukasz Piszczek. 
Formą błyśnie nasz szybki skrzydłowy 
Kamil Grosicki. Stawiam także na Łu-
kasza Teodorczyka, który jeśli tylko 
dostanie szansę od trenera Nawałki, 
zapewni nam olbrzymie pozytywne 
emocje. 

STANISŁAW 
KOZŁOWSKI 
– burmistrz Ośna 
Lubuskiego

1. Polska 
r e p r e z e n t a c j a 

w mistrzostwach świata dojdzie moim 
zdaniem do półfinałów, a kto wie czy 
i finał nie jest realny. Jest to bardzo 
dobry i równo grający zespół, dorów-
nujący dokonaniom polskiej piłki w jej 
najlepszych latach.
2. Faworytów jest kilku, stawiam na 

Brazylię. Bardzo mocny, dobrze gra-
jący zespół, do tego naszpikowany 
gwiazdami.
3. Z pewnością będzie co najmniej 
kilku takich zawodników, a jednym 
z nich będzie Robert Lewandowski, 
jeden z najlepszych przecież piłkarzy 
światowej piłki.

JAKUB KRUPOWICZ 
– redaktor 
naczelny HTS NEWS 
 
1. Gramy w bar-
dzo ciężkiej gru-
pie. Tak napraw-

dę  każda z drużyn prezentuje inny 
styl.  Bardzo dużo zależeć będzie od 
pierwszego meczu z Senegalem. Jeże-
li wygramy – wtedy zdarzyć się może 
wszystko. Minimum to wyjście z gru-
py – każdy kolejny krok będzie ogrom-
nym sukcesem naszej kadry.
2. Fajnie jakby turniej wygrała dru-
żyna, której nikt w początkowej fazie 
rozgrywek nie typuje. Rozum jednak 
podpowiada, że będzie to Brazylia lub 
Francja – mają bardzo silne składy 
i widać, że tworzą znakomite kolekty-
wy. Moim zdaniem rozczarować mogą 
Niemcy.
3. To co wyczynia w obecnym se-
zonie Mohamed Salah (Liverpool/
Egipt) jest nieprawdopodobne. 
Chciałoby się oglądać jego znako-
mitą grę również na mistrzostwach. 
Czy tak będzie? Dużo zależy od 
postawy całej reprezentacji Egiptu. 
Neymar, Messi, Ronaldo… zdecy-
dowanie pora na kogoś nowego. To 
właśnie piękne jest w tym turnieju, 
że wyłania on kolejne gwiazdy świa-
towego futbolu. 

MAŁGORZATA 
KRZYŻAN 
- Mistrzyni Świata 
w rzucie dyskiem 
 
1. Polska 
moim zda-
n i e m 

ma szansa i możliwości 
dojścia do półfinału, 
a kto wie może też ja-
kaś niespodzianka się 
zdarzyć i Polacy wrócą 
z medalem z Rosji.
2. Myślę, że szanse 
ma Brazylia, Niemcy 
też mogą powalczyć, 
być może niespo-
dziankę sprawią Bel-
gowie czy też Francuzi. 
3. Chciałoby się obsta-
wić naszego Lewandow-
skiego, ale to wszystko zale-
ży od tego jak wysoko zajdzie 
drużyna.

KAMIL 
SYLWESTRZAK 
- ur. w Słubicach 
piłkarz występujący 
na pozycji 
obrońcy w Wiśle 
Płock 

1. Myślę ze celem numer jeden jest 
wyjście z grupy, która wbrew pozo-
rom wcale nie będzie taka łatwa jak się 
wydaje. Tego bym życzył chłopakom 
a później mam nadzieje, że poniesie ich 
i uda się ugrać fajny wynik.
2. Chciałbym aby to była Polska choć 
to nie będzie łatwe. bardzo podoba mi 
się gra Belgii i Francji i jestem ciekaw 
jak się zaprezentują na mundialu, do-
datkowo Brazylia, która dawno nic nie 
ugrała a także zawsze groźne Niemcy 
i Hiszpania. Fajny turniej nam się szy-
kuje.
3. Chciałbym aby to był Piotrek Zie-
liński. Chłopak ma ogromne umiejęt-
ności, w dodatku jest bardzo skromny 
i mam nadzieje, że to będzie jego tur-
niej.

ANDRZEJ UDZIELA 
– prezes klubu 
Zorza Kowalów  
 
1. Reprezentacja 
Polski dojdzie 
do półfinału bo 

jak nie teraz to kiedy. Mamy bardzo 
silny skład, potrzeba tylko odrobiny 
szczęścia, którego zabrakło w meczu 
z Portugalią na Mistrzostwach Europy.
2. Sądzę, że Niemcy – chociaż histo-
ria mówi, że Niemcy na terenie Rosji 
szczęścia nie mają (mam na myśli Sta-
lingrad).
3. Z reprezentantów Polski gwiazdą 
będzie Piotr Zieliński. Jest dużo do-
brych zawodników, wszystko zależy od 
szczęścia ich drużyn. Mam nadzieję, że 
Robert Lewandowski będzie miał rów-
nież bardzo udane mistrzostwa. 

Kto zdobędzie tytuł  
Mistrza Świata w piłce nożnej?

Mistrzostwa Świata coraz bliżej. W sondzie przeprowadzonej na naszym Facebooku postanowiliśmy zapytać o szanse reprezantacji Polski na wyjście z grupy. W ankiecie wzięło udział ponad 100 osób,  

a 71% z nich uważa to za całkiem realne. Dodatkowo wybraliśmy kilkanaście osób, które znacznie różnią się od siebie tym czym na co dzień się zajmują. Każdej z nich zadaliśmy te same 3 pytania:

1. Jak na Mistrzostwach Świata poradzi sobie Reprezentacja Polski? 2. Która drużyna zostanie Mistrzem Świata? 3. Który zawodnik zaprezentuje się najlepiej podczas tej imprezy?
Zapraszamy do lektury ich odpowiedzi. 
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Spektakl inspirowany był sztuką „Romeo i Julia”, ale 
aktorzy opowiedzieli ją w zupełnie nowy sposób. 
Młodzież ze Słubic wraz z rówieśnikami zza Odry wy-
stąpiła na deskach Kleist Forum w sztuce pt. „!?Wiel-
kie uczucia/Groβe Gefühle!?”. Oficjalna premiera mia-
ła miejsce 28 kwietnia.

Przedstawienie było wynikiem projektu edu-
kacyjnego Brandenburskiej Orkiestry Państwowej 
we Frankfurcie nad Odrą, do którego muzycy 
zaprosili młodzież z Polski i Niemiec. Przygoto-
wania rozpoczęły się już w styczniu tego roku, 
a na scenie wystąpiło łącznie ponad 300 młodych 
aktorów. Wśród nich znaleźli się uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herber-
ta w Słubicach, Społecznej Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej, Zespołu Szkół z Rzepina i Gimna-
zjum im. Karla Liebknechta z Frankfurtu.

Sztuka składała się z aż 11 scen, a o samym 
przedstawieniu opowiedzieli nam aktorzy bio-
rący w niej udział.

- W przedstawieniu mówimy głównie o mi-
łości, zazdrości, radości, ale też o braku uczuć 
czy mobbingu – tłumaczy Andrzej Budzyn. – 
Jesteśmy podzieleni na grupy, a każda z nich re-
prezentuje inne uczucie. My na przykład przed-
stawiamy odwagę. 

Natalia Mitrowicz, jedna z aktorek, przyznaje, 
że projekt umożliwił jej poznanie wielu nowych 

osób i oswojenie się z językiem. Jak sama mówi, 
udział w spektaklu sprawił jej wiele radości. 

- W związku z tym, że nasza część mówi 
o odwadze, mieliśmy specjalne przygotowania. 
Musieliśmy chociażby ćwiczyć odważne mó-
wienie do publiczności – dodaje Anastazja Pod-
siekajew. – Nauczyliśmy się dużo biorąc udział 
w tym projekcie i na pewno, dzięki wszystkim 
próbom i przygotowaniom, zyskaliśmy trochę 
tej wspomnianej już wielokrotnie odwagi.

- Młodzi mówią, że wszystko zaczęło się 
w styczniu, ale tak naprawdę prace nad scena-
riuszem miały miejsce już dużo wcześniej – tłu-
maczy koordynatorka projektu, Dorota Rutka. 
– Na spotkaniach uczniowie omawiali kwestie 
miłości, odwagi, braku odwagi, mobbingu… 
Na podstawie tych spotkań powstała sztuka, 
którą „wyczyścili” trochę pisarze, ale całe przed-
stawienie wymyślone zostało właściwie przez 
uczniów. 

„Wielkie uczucia” to ostatnie z cyklu sześciu 
przedstawień realizowanych w ramach projek-
tów edukacyjnych, które prowadziła Orkiestra 
Brandenburska. – Być może w przyszłości po-
wstanie coś jeszcze, ale z pewnością nie będą to 
tak duże przedsięwzięcia – dodaje D. Rutka.

(KB)

W ramach inicjatywy lokalnej na celowniku swoich 
aparatów słubiccy pasjonaci fotografii ustawili cieka-
we rodziny. Na przestrzeni kwietnia i maja w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury odbywały się darmowe sesje 
fotograficzne pod okiem słubickiej grupy fotograficz-
nej AKFA. Na zdjęciach pomysłodawcy chcieli pokazać 
rodziny i ich pasje, tak, by portrety Słubiczan stały się 
wizytówką miasta.

- Projekt „Nasz portret” był pomysłem grupy 
fotograficznej AKFA, czyli Amatorskiej Komórki 
Fotografii Artystycznej, która działa przy Galerii 
OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry –  tłumaczy Anna Panek-Kusz, kurator Galerii 
Okno. – Spotykamy się i realizujemy różne pro-
jekty: wschody i zachody słońca, fotografie kre-
acyjne… Tym razem postanowiliśmy wyjść w kie-
runku mieszkańców Słubic i tak narodził się cały 
pomysł. Uważamy, że w naszym mieście żyją bar-
dzo fajne, twórcze rodziny i chcielibyśmy poprzez 
ich portrety wypromować Słubice. Zaproponowa-
no nam wystawę w Hradec Králové w Czechach, 
gdzie znajdzie się przestrzeń na ukazywanie cieka-
wych miejsc i postanowiliśmy pojechać tam wła-
śnie z tym projektem. 

Jak dodają członkowie grupy AKFA, począt-
kowo do projektu zaproszeni zostali znajomi, jed-

nak w miarę promocji i nagłaśniania akcji w me-
diach, uczestnicy zgłaszali się sami. Pomysłów 
było niezliczenie wiele, a jednym z nich było po-
kazanie stylu życia rodziny morsów. – Pojawiły się 
nawet ciasta i wypieki czy rodzina grająca w golfa 
– dodaje A. Panek-Kusz.

- To fajny, trafiony pomysł. Co prawda my 
znaleźliśmy się tu przez przypadek, ale bardzo 

nam się podobało 
– tak sesję fotogra-
ficzną podsumowują 
Elżbieta

i Mariusz Banaś. 
Jak sami mówią, nie 
każdy ma możliwość 
brać udział w takim 
przedsięwzięciu, co 
sprawiło im dodat-
kową radość.

- Jeśli chodzi 
o stronę techniczną, 
bywa różnie. Czasa-
mi jest zamieszanie, 
czasami jest spo-
kojnie. Wszystko 
zależy od tego jaka 

rodzina i z jakim charakterem do nas przy-
chodzi – mówi Karolina Konczyńska z grupy 
fotograficznej AKFA. – Staraliśmy podzielić 
obowiązki między siebie. Niektóre osoby odpo-
wiadały za animację rodziny i się nią zajmują, 
ktoś inny musi dopilnować dokumentacji i są 
też ci, którzy na zmianę pracują z aparatem. 
Dla mnie ten pomysł to coś rewelacyjnego. Tak 
naprawdę pierwszy raz mam okazję zderzyć się 
z kimś z zewnątrz, bo do tej pory fotografowa-
łam głównie martwą naturę, a trzeba przyznać, 
że praca z ludźmi to coś zupełnie innego. 

10 maja odbyła się jedna z ostatnich sesji 
fotograficznych. Finałem akcji „Nasz portret” 
będzie wystawa, która zaprezentowana zostanie 
w miejscowości Hradec Králové w Czechach, 
w terminie 01.06-30.06.2018, a następnie 
w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrod-
ka Kultury oraz Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Słubicach.

(KB)

Rodzinny portret  
w Galerii Okno

Zdjęcia pod okiem słubickiej grupy fotograficznej AKFA 
w zamyśle mają pokazać rodziny i ich pasje.

Wielkie uczucia  
na (nie)wielkiej scenie!

- Jesteśmy podzieleni na grupy, a każda z nich 
reprezentuje inne uczucie – mówił Andrzej 
Budzyn, jeden z aktorów spektaklu. 
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Tradycja festynu z okazji Święta 3 maja 
i Odpustu Wincentyńskiego na dobre wpi-
sała się w tradycję Słubic. Jak mieszkańcy 
bawili się w tym roku? 

3 maja na boisku przy tzw. ,,Rol-
niczaku’’ tradycyjnie odbył się festyn 
majowy, któremu jak zwykle dopisa-
ła piękna pogoda i zainteresowanie 

mieszkańców Słubic. Podczas wydarze-
nia nie zabrakło pozytywnej atmosfery 
oraz mocy atrakcji, takich jak np. wy-
stępy lokalnych artystów czy konku-
rencje sportowe dla dzieci. 

- Z pewnością każdy znajdzie sobie 
tutaj coś, co tylko będzie chciał. Mamy 
tu szereg przeróżnych atrakcji, przede 
wszystkim dla najmłodszych i ich ro-
dzin. Właśnie po to organizowany 
jest ten festyn – aby rodziny spędziły 
wspólnie trochę czasu. Dziś można 
skorzystać z pięknej pogody i spędzić 
miło czas – opowiadał podczas festynu 
ks. Tomasz Partyka, proboszcz parafii 

NMP Królowej Polski w Słubicach.
Rodziny, które 3 maja wzięły 

udział w festynie, faktycznie bawiły się 
znakomicie, wypoczywając i spędzając 
czas w gronie najbliższych i przyjaciół. 

- Jest bardzo fajnie, ponieważ jest 
dużo atrakcji dla dzieci. Można tu na-
prawdę fajnie spędzić dzień – mówiła 
uczestniczka, która na festyn wybrała 

się razem z dziećmi i mężem.
- Super, że organizowane są takie 

imprezy, jak ta. Szczególnie, że idzie to 
na rzecz ludzi potrzebujących. Cieszy-
my się dziś ładną pogodą i zamierza-
my się doskonale bawić – mówiła inna 
uczestniczka, która na festyn przybyła 
wraz z koleżankami.

Słubicki festyn majowy odbył się 
już po raz 19. Słubiczanie niewątpli-
wie nie wyobrażają sobie kolejnych lat 
bez wydarzenia, które stało się już tak 
bardzo charakterystyczne dla naszego 
miasta. 

(AK)

Góralskie pieśni, miła at-
mosfera, duża frekwencja 
i aż kilkanaście zespołów 
gotowych do wykonania 
najpiękniejszych utworów 
– właśnie tak opisać można 
piątą edycję ,,Biesiady bez 
granic’’.  

W tym roku organizatorzy – 
czyli Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury – wpadli na pomysł, by 
impreza odbyła się pod hasłem 
,,na góralską nutę’’. Jak się oka-
zało, wybór góralskich pieśni był 
jak najbardziej trafionym po-
mysłem, ponieważ impreza, na 
którą przybyło wielu gości, przebiegła 
w doskonałej atmosferze.

- To już piąta edycja festiwalu folk-
lorystycznego. W tym roku postano-
wiliśmy zorganizować ją pod hasłem 
,,na góralską nutę’’, dlatego też go-
ściem specjalnym jest kapela góralska 
,,Giewont’’, która przyjechała do nas 
z Zakopanego. Cieszymy się z coraz 
większego udziału zespołów folklo-
rystycznych i śpiewaczych ze Słubic, 
regionu oraz gości z Niemiec – mówił 
zastępca dyrektora SMOK, Tomasz 
Stefański.

Czy zespołom podobał się pomysł 
biesiadowania na góralską nutę?

- Bardzo nam taki klimat od-
powiada. Cały rok czekaliśmy na tę 
okazję, szyliśmy stroje i przygotowy-
waliśmy repertuar. Dziś każdy zespół 
jest doskonale przygotowany i daje 
z siebie wszystko, co raczej świadczy 
o tym, że ,,góralska nuta’’ bardzo 
nam się spodobała – powiedziała 
przedstawicielka zespołu ,,Konso-
nas’’, Halina Łysiak.

Nie da się ukryć, że tego rodzaju 
spotkania cechują się niepowtarzalną 
atmosferą, która bez wątpienia spra-
wia, że zapraszane zespoły chętnie wra-
cają do Słubic. Potwierdziła to Maria 
Matkowska z zespołu ,,Wrzos’’, która 

powiedziała: ,,Jest tu wspaniała atmos-
fera, bardzo wesoła, wszyscy się tu sza-
nujemy. Wzajemnie zapraszamy się na 
tego rodzaju wydarzenia, co dodatko-
wo umacnia naszą znajomość’’.  

Tego rodzaju wydarzenia pozwala-
ją poznać nam tradycje nie tylko na-
szego regionu, ale także całej Polski, 
a  dzięki spotkaniom z przyjezdnymi 
gośćmi możemy wzbogacić się o nowe 
poglądy i ciekawe doświadczenia. War-
to więc korzystać z takich okazji oraz 
czerpać z nich jak najwięcej, by dobrze 
poznać swe korzenie.

(AK)

Co roku wraz z początkiem maja, rusza 
sezon lekkoatletyczny, o którym nie zapo-
mniał Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Na stadionie zagościli zawodnicy z całej 
Polski. 

Ogólnopolski Mityng Otwarcia 
Sezonu z udziałem ponad trzystu spor-
towców – w tym czołowych zawodni-
ków województwa lubuskiego – był nie 
tylko swoistego rodzaju uczczeniem 
Święta Konstytucji 3 maja, ale tak-
że startem sezonu lekkoatletycznego. 
Sportowcy, ciesząc się sprzyjającą po-
godą, nie ukrywali radości, że nareszcie 
mogą zmierzyć się ze sobą w sporto-
wych zmaganiach. Zarówno na bieżni, 
skoczni, jak i rzutni padło wiele dosko-

nałych wyników. 
-Mamy dziś pogodę idealną do 

biegania. Wiatr sprzyja, co pomaga mi 
w biegu – podzieliła się podczas prze-
rwy zawodniczka AGROS Żary, Dag-
mara Marczuk. 

Kolejnymi ważną imprezami spor-
towymi, które odbędą się na stadionie 
w Słubicach, będą: Mistrzostwa Polski 
Krajowego Zrzeszenia (8-10 czerwca) 
w których udział weźmie blisko 1000 
sportowców z całej Polski; Trzecia edy-
cja Biegu bez Granic (13 lipca).

- Myślę, że będą to z pewnością 
kolejne wielkie święta lekkoatle-
tyczne. Już dziś zachęcam, aby do 6 
czerwca zgłaszać swój udział w biegu 
niepodległościowym, na dystansie 

dziesięciu kilometrów, który od-
będzie się 11 listopada o godzinie 
11:11. Celowo obraliśmy datę 6 
czerwca, aby nasi przyszli zawodnicy 
mieli czas na profesjonalne przygoto-
wanie. Oczywiście, będzie możliwość 
późniejszego zapisu – poinformował 
dyrektor ds. sportu i rekreacji, Ry-
szard Chustecki. 

(AK)

XIX Festyn Majowy  
za nami

Występy lokalnych artystów czy konkurencje sportowe dla dzieci to elementy 
nieodłącznie towarzyszące temu wydarzeniu.

Biesiadowali po góralsku

Nie da się ukryć, że tego rodzaju spotkania cechują się niepowtarzalną atmosferą, która bez 
wątpienia sprawia, że zapraszane zespoły chętnie wracają do Słubic.

Przybyli na to wydarzenie sportowcy mogli sprawdzić się w wielu konkurencjach 
lekkoatletycznych m.in. w pchnięciu kulą. 

Majówka na sportowo 
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Maj – pierwszy miesiąc „nowego”. 
96 miesięcznic przeszło do historii. 
Każda poświęcona osobie, która zgi-
nęła w katastrofie i której to nie każda 
rodzina życzyła sobie takiego upamięt-
nienia. Mimo, że miesięcznice, o czym 
dowiedzieliśmy się zimą 2018 roku, 
dotyczyły wszystkich ofiar i z osob-
na, to po 96 miesięcznicach pamięta-
my o Prezydencie Kaczyńskim, jego 
małżonce i może jeszcze tylko nieste-
ty o paru innych osobach z imienia 

i nazwiska. Miesiąc w miesiąc ten sam 
scenariusz: poranna msza św. w ko-
ściele seminaryjnym, kwiaty pod pa-
łacem, modlitwa, następnie wieczorna 
msza św. w archikatedrze i przemarsz 
pod pałac prezydencki na Krakow-
skim Przedmieściu zakończony prze-
mówieniem prezesa partii rządzącej. 
Przemówieniem z miesiąca na miesiąc 
krótszym, ale z jedną myślą przewod-
nią: dochodzenie do prawdy. Sacrum 
i profanum, a dokładnie od sacrum 
do profanum. Udało się ugrunto-
wać w uczestnikach miesięcznic, że 
wspólna modlitwa nawet uczestnictwo 
w dwóch mszach św. można zakończyć 
obwinianiem, insynuacjami, oskarże-
niami czy nawet zwykłym szczuciem. 
Wszystko to w atmosferze tzw. żałoby, 
pamięci, modlitwy. Rok temu prze-
wodniczący episkopatu polski abp 
Stanisław Gądecki pytany o chrze-
ścijańską żałobę w publicznym radiu 
stwierdził, że trwa ona od miesiąca 
do jednego roku. Czas ponad trudno 
nazywać chrześcijańską żałobą. To był 
dobry głos, ale nieco spóźniony i zbyt 
słaby. Miesięcznice wzmocniły tzw. ko-

ściół narodowy. Pokłosiem miesięcznic 
jest brak jedności zarówno na pozio-
mie episkopatu, jak i kleru, o wier-
nych nie wspominając. Ostatnia, dużo 
krótsza żałoba po odejściu Jana Pawła 
II, obudziła w nas ogromne poczucie 
wspólnoty, żałoba smoleńska niestety, 
przeciwnie. Zakończenie miesięcznic 
wypada w roku, w którym będzie-
my świętować 100-lecie odzyskania 
niepodległości. W ostatnich latach, 
a szczególnie w minionych dwóch, 
obserwujemy dopisywanie nowych 
bohaterów. Prezydent Lech Kaczyński 
staje się nowym bohaterem niepod-
ległości, czy jak niektórzy twierdzą, 
Niepodległej, a sam czas odsłonięcia 
jego pomnika w Warszawie zdaje się 
nie być terminem przypadkowym. Po-
kłosiem miesięcznic, a dokładnie ich 
ofiarą stała się także najnowsza histo-
ria Polski. Wolą polityczną jest, aby na 
nią patrzeć z pozycji 2018, a nie 1918 
roku, po którym: wspominana nie-
podległość, Bitwa Warszawska, Prze-
wrót Majowy, II Wojna Światowa, Re-
ferendum 3xtak, Poznań 56, Marzec 
68, Wybrzeże 70, Papież Jan Paweł II, 

Stan Wojenny, Okrągły Stół, Wolne 
Wybory, Wstąpienie do NATO i EU. 
Za tymi i nie tylko tymi wydarzenia-
mi byli i są konkretni ludzie, bohate-
rowie tych stu lat. W tej najnowszej 
historii zdarzyło się także coś, co było, 
powtarzam, było naszą dobrą cechą 
narodową tj., „ciszej nad tą trumną” 
czy „o zmarłych dobrze lub w ogóle”, 
straciły one kompletnie na znaczeniu. 
Dziś bez względu na kolory partyjne, 
jedni drugim ubliżają nawet na cmen-
tarzach odmawiając obecności jak to 
się dzieje np. na warszawskich Powąz-
kach 1 sierpnia w rocznicę Powstania 
Warszawskiego. Czy co prawda zgod-
nie z prawem, ale przy wyraźnym 
sprzeciwie rodzin, dokonywanie eks-
humacji. Okres, w którym odzyskali-
śmy Niepodległość, zwany w historii 
okresem międzywojennym, jest dziś 
często gloryfikowany i przedstawiany 
w sposób najdelikatniej ujmując nie-
pełny. Scalanie ziem z trzech zaborów 
zróżnicowanych pod każdym wzglę-
dem trwało przez cały okres, a i do dziś 
słyszy się Polska A i B, niektórzy nawet 
mówią o Polsce C. Sytuacja politycz-

na oraz poziom dyskursu społecznego 
skutkował skutecznym zamachem na 
Prezydenta Polski Gabriela Narutowi-
cza. Pochówek na Wawelu Marszałka 
Piłsudskiego w trwającym sporze po-
między kardynałem Sapiehą a Piłsud-
czykami wlókł się przez kilka miesięcy 
jak i kult jednostki samego Marszałka. 
Nasza uroda narodowa oraz jej pamięć 
chce przechowywać tylko to, co czym 
można się chlubić i szczycić, ale wy-
cinkowa pamięć to niepełne wnioski. 
Kiedy dziś znów dokonujemy bilansu 
warto mądrze pamiętać o wszystkim 
i wszystkich, wszak historia magistra 
vitae est. Nie gumkujmy faktów nawet 
tych niewygodnych, a i nie zmieniajmy 
na siłę w imię doraźnych interesów ról 
tym co je już odegrali w historii. Pięk-
nie budowaliśmy wspólnotę w poczu-
ciu strat, miesięcznice upamiętniające 
bolesną stratę boleśnie naszą wspól-
notę podzieliły i dzielą. Miesięcznice 
przechodzą do historii, która z czasem 
oceni żałobę i żałobników.

W.P. PEŁKA
FOT. TT: @FSL1973

felietony

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. 

Pokłosie miesięcznic…    

Pięknie wykoszony, soczysto-zie-
lony trawnik, mieniące się kolorami 
klomby kwiatowe, grupy krzewów 
kwitnących i zimozielonych, wszystko 
starannie odchwaszczone, przycięte 
i wymuskane, to najczęstszy obraz 
ogrodu, do którego dążymy. Gdy 
stworzymy już wymarzony ogród to 
po pewnym czasie zauważamy, że cze-
goś nam w naszym ogrodzie brakuje. 
Jakiegoś elementu dopełniającego 
całość, czegoś podobnego do biżu-
terii na kobiecym stroju. Zaprośmy 
wtedy do ogrodu motyle. Kolorową, 
latającą z kwiatka na kwiatek biżute-
rię ogrodową. Odpowiednio dobiera-
jąc gatunki roślin możemy cieszyć się 
widokiem motyli od wczesnej wiosny 
do jesieni. Roślinami które swoim 
zapachem najmocniej wabią moty-
le są: m.in. budleja Dawida zwana 
motylim krzewem, lebiodka pospo-
lita, rozchodniki okazałe, heliotropy, 
rudbekie, astry, jeżówki purpurowe, 

floksy, goździki, groszki, cynia, kro-
kusy, pierwiosnki. Chętnie również 
przylecą do nektaru miodunki, lilaka, 
forsycji, werbeny, gęsiówki, nasturcji 
większej, macierzanki, wrzosu po-
spolitego, kocimiętki, lawendy, bo-
dziszka. W sklepach możemy kupić 
specjalnie skomponowane mieszanki 
nasion roślin jednorocznych. Mie-
szankę taką możemy wysiać pomiędzy 
krzewami ozdobnymi, na rabatach 
z bylinami lub do skrzynek balkono-
wych. Projektując specjalny klomb 

dla motyli powinniśmy wybrać nasło-
necznione i osłonięte od wiatru miej-
sce. Rośliny posadźmy w większym 
skupisku, zamiast w rozproszeniu po 
całym ogrodzie. Jeśli chcielibyśmy na 
dłużej zapewnić sobie obecność mo-
tyli, powinniśmy posadzić w ogrodzie 
roślinę żywicielską, na której żerują 
gąsienice motyla. Jedną z roślin stano-
wiących źródło pokarmu dla gąsienic 
motyli jest pokrzywa zwyczajna. Jej 
liśćmi żywią się nasze piękne moty-
le z gatunku rusałek: pokrzywnik, 

admirał, pawik, kratkowiec, osetnik 
i ceik. Nie zapomnijmy więc zostawić 
dziki kącik w ogrodzie z pokrzywą, 
fiołkami, niewykoszoną trawą, babką 
lancetowatą, łopianem, ostami, pod-
białem. Rozwój przemysłu, urbani-
zacja, osuszanie gruntów, stosowanie 
pestycydów w rolnictwie powodują, 
że naturalne siedliska motyli zanikają 
w szybkim tempie. Piękne, kwitnące 

łąki poprzez osuszanie przekształcane 
są w grunty orne. Wielkoobszarowe, 
monokulturowe uprawy również nie 
sprzyjają rozmnażaniu motyli. Tylko 
od nas zależy, czy oddamy kawałek 
ogrodu w posiadanie motylom, aby 
cieszyły nie tylko nas, ale i przyszłe 
pokolenia. 

MAGDALENA BIENIAS 
ARCHITEKT KRAJOBRAZU

Zaprośmy motyle do ogrodu 

mgr. inż Magdalena Bienias, architekt 
krajobrazu, ukończyła w roku 1994 studia 
na Wydziale Architektury Krajobrazu 
warszawskiej SGGW, od wielu lat zajmuje 
się projektowaniem i realizacją ogrodów, 
malarstwem i dekoratorstwem. Mieszka
niedaleko Słubic.
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Felieton, to z j. francuskiego - od-
cinek powieści, zeszycik. Narodził się 
jako gatunek literacki w połowie dzie-
więtnastego wieku. Jest on niedługim, 
publikowany cyklicznie tekstem, silnie 
nacechowanym indywidualizmem au-
tora i nastawiony jest na kontakt z czy-
telnikiem. Tyle z definicji. 

Czy moja HTS-newsowa “twór-
czość” spełni te warunki? Czy jako wę-
drujący po słubickich łąkach i lasach 
z iPhonem na selfie kijku, rejestrator 
ulotnych myśli i głębokich przemyśleń, 
dam radę przelać coś z tego na papier? 
Bez niemożliwego tutaj języka ciała, 
mimiki twarzy i modulacji głosu? Zo-
baczymy. Ocena pozostanie po Twojej 
stronie drogi czytelniku. Ja w każdym 
razie, będę się starał.

Dzisiejszą „granicę czasu” wraz z jej 
kulisami, spróbuję odnaleźć w zmia-
nach, które zaszły szczególnie w moim 
pokoleniu. Pokoleniu powojennego 
wyżu demograficznego, czyli ludzi uro-
dzonych między rokiem 1946 a 1964, 
a więc będących dziś po pięćdziesiątce 
i dalej. 

Odpuszczę sobie dziś Millenial-
sów i młodszych, co nie znaczy, że dla 
nich temat dzisiejszy nie będzie cieka-
wy. Może właśnie dzięki temu będzie 
im łatwiej zrozumieć sposób myślenia 
swoich rodziców i dziadków oraz ich 
rówieśników.

Moje pokolenie, czyli pokolenie 
wielkiego powojennego boomu urodze-
niowego określa się na zachodzie mia-
nem Baby Boomers. To pokolenie prze-
szło w Polsce wielką drogę, od głębokiego 
socjalizmu czasów gomółkowo-gierkow-
skich do dzisiejszego POPISowego kapi-
talizmu. Zmiany, które dokonywały się 
w ciągu kolejnych lat, a więc solidarno-
ściowy zryw roku osiemdziesiątego, stan 
wojenny, okrągły stół, prywatyzacja za-
kładów pracy, jajko Balcerowicza, nocna 
zmiana, prezydenckie masowanie lewej 
nogi, potem Rywingate, a na koniec 
Smoleńsk 2010, dokonały niespotyka-
nej dotąd w historii, polaryzacji nasze-
go społeczeństwa, a szczególnie mojego 
pokolenia na dwa, coraz bardziej wrogie 
wobec siebie obozy.

Chciałbym w tym krótkim felie-
tonie, zastanowić się nad główną przy-
czyną tego rozłamu, który dokonał się 
w łonie jednego pokolenia. Pokolenia 
które przecież pamięta socjalistyczne 
realia, które walczyło o wolność oso-
bistą, ekonomiczną i polityczną, któ-
remu wcześniej nie brakowało odwagi 
i wyobraźni, a jednak gdy już wydawa-
ło się, że coraz bardzie się rozumiemy, 
zbliżamy się do siebie i wszystko, choć 
opornie, ale jednak idzie w dobrą stro-

nę, to naraz z siłą wulkanicznego szam-
ba, wybiła najpierw wzajemna niechęć, 
potem pogarda i wreszcie nienawiść. 
Mimo ewidentnie ogromnego gospo-
darczego skoku w porównaniu do cza-
sów komuny, popadliśmy dziś w jakąś 
mentalną zapaść. Mentalną paranoję.

Przynależność lub tylko sympaty-
zowanie partyjne, decyduje o tym kogo 
wolno nam kochać, a kogo mamy nie-
nawidzić. A osoby nie związane z żadną 
ze stron tego absurdalnego sporu, wy-
rażając na forum swoją osobistą opinię 
na dany temat, natychmiast wrzucani 
są do jednego z worków i bezlitośnie 
okładani przez przeciwników tej opi-
nii. Sąsiada z sąsiadem, dawnych wie-
loletnich przyjaciół czy ludzi, którzy 
przepracowali ze sobą w zgodzie wiele 
lat, dziś nie stać nawet na drobne ge-
sty sympatii. Matrix drugiej dekady 
dwudziestego wieku, przybrał zupełnie 
inny wymiar niż nadali mu w filmie 
bracia Wachowscy. Tu nie maszyny 
podporządkowały sobie ludzi, ale do-
konuje tego iluzja w jej najbardziej 
karykaturalnej formie. Iluzja podzia-
łów na wsteczniaków i postępowców, 
na zaściankowców i dworzan, na tych 
co do Europy i tych co na Białoruś, na 
lemingozę i pislam.

Chciałbym mój drogi czytelniku, 
trochę tobą potrząsnąć.  Być może 
uczestniczysz w tym sporze, bo jesteś 
z mojego pokolenia albo z pokoleń 
młodszych, ale pod presją środowiska 
przyjąłeś jako prawdę tę iluzoryczną 
narrację lepszości którejś ze stron. 

Chciałbym abyś po przeczytaniu 
mojego felietonu pomyślał nad źródłem 
tego stanu rzeczy. Nad tym, kiedy nastą-
piła ta granica czasu? Dlaczego ta pro-
sta droga nadziei rozjechała się na dwie 
wyboiste ścieżki. I wiem, że diagnoza 
wcale nie jest prosta. Medialne machiny 
od lat mielą prawdę jak młyny, dopaso-
wując ją do swoich potrzeb i sprzedają 
jako jedyną wersję rzeczywistości. Tu 
pieniądze Sorosa tam dyktatura Prezesa, 
tu Bolek na motorówce, tam złamana 
Konstytucja, tu Sowa i Przyjaciele tam 
kolejna Komisja itd. itp. I zachodzimy 
w głowę. Gdzież jest ta najprawdziwsza 
prawda? No bo tu złowrogi Putin, a tam 
nieobliczalna Angela, tu znowu Żydzi, 
co nie chcą pamiętać, a tam Amery-
kanie z wizami w podzięce. I „Dziwny 
jest ten świat” Czesława Niemena staje 
się coraz dziwniejszy. Bo w czasach, gdy 
największą siłą jest informacja, słowem 
nie zabija się już jak nożem, ale jak serią 
z karabinu maszynowego. 

Fryderyk Nietzsche powiedział 
kiedyś, że „dla prawdy przekonania są 
niebezpieczniejsze od kłamstw’’. Jakżeż 
miał rację.

Moją osobistą ocenę obecnego sta-
nu rzeczy oraz jego głównej przyczyny, 
chciałbym podsumować następująco. 
Doceniam wartość życia w dzisiejszych 
czasach. Jako prawie sześćdziesięciola-
tek, cieszę się z wielu zmian które zaszły 
w ostatnich kilkunastu latach. Błyska-
wiczna komunikacja internetowa, do-
stęp do niemal całego świata, ogrom 
dóbr i usług w zasięgu ręki, zależny tyl-

ko od zasobności portfela, możliwości 
zmian stylu życia i miejsca zamieszkania, 
zależne tylko od poziomu tzw. „chce-
nia” - wszystko to sprawia wrażenie, 
że jest super. Że jest ok. Jednak kiedy 
patrzymy na relacje międzyludzkie, to 
coś tu strasznie trzeszczy. Jakaś masa fał-
szywych tonów nie pozwala wybrzmieć 
w pełni, tej pozornie pięknej melodii. 
I choć materii przyrasta w postępie 
geometrycznym, to jednak duch gdzieś 
uleciał. A my, Baby Boomersi właśnie 
z tego ducha jesteśmy. Patrzyliśmy kie-
dyś oczami serca. I rozpierała nas duma, 
bo serce zna całą prawdę, a ona nas wy-
zwalała. Dziś oczy serca zamknęliśmy. 
Patrzymy tylko po wierzchu, myśląc 
jedynie o tym czy mi się to opłaci, co 
z tego będę miał i czy nie daj Boże, cze-
goś nie stracę. I tylko czasem w nocy, 
gdy już zgasiliśmy światło i położyliśmy 
się spać, dochodzi nas cichutkie łkanie. 
To płaczą oczy serca. I wtedy łapie nas 
coś mocno za gardło. Czujemy jak po 
policzku spływa nam łza. I obiecujemy 
sobie, że teraz będzie już inaczej.

A potem znów przychodzi codzien-
ność poranka, wiadomości, gazeta. 

Dlatego potrzeba postawić tu zu-
pełnie inne pytanie? Pytanie fundamen-
talne. Czy my, Baby Boomersi umiemy 
radzić sobie z naszą wolnością? Czy 
potrafimy z niej korzystać, ją szanować 
i jej bronić, tak samo jak kiedyś o nią 
walczyliśmy? Bo przecież powinniśmy 
doskonale wiedzieć, choćby z racji wie-
ku, że ona nigdy nie jest dana na zawsze. 

WALDEMAR UBERNA

felietony

Na odrobinę satyry zaprasza Piotr Kuciński

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. 

Za kulisami programu  
„Na granicy czasu” 2
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