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Pierwsze urodziny 
HTS NEWS!
Drodzy czytelnicy, w ubiegłym roku nasza redakcyjna ekipa spotkała się, by porozmawiać o nowym pro-
jekcie, którym miałoby stać się papierowe wydanie informacji dostępnych w telewizji HTS. Po długich 
dyskusjach, modyfikacjach, fali zaakceptowanych i odrzuconych pomysłów, przy stosie notatek i szkiców 
byliśmy już pewni, jak będzie wyglądało nasze nowe medium. Oprócz ekscytacji czuliśmy także strach. 
Nie byliśmy pewni, czy nasz pomysł przyjmie się na tyle, by móc go kontynuować. Po udanych dwuna-
stu miesiącach relacjonowania Wam aktualnych i rzetelnych informacji możemy śmiało stwierdzić, że 
odnieśliśmy sukces. Dziękujemy za Wasze zainteresowanie, które jest dla nas ogromnym wyróżnieniem 
i sprawia, że jesteśmy zmotywowani do dalszej pracy. Ogromne podziękowania również dla piekarni 
MIKA, która dystrybuuje naszą gazetę oraz dla wszystkich punktów, które ją udostępniają. Wierzymy, 
że czeka nas wiele podobnych rocznic, ponieważ to, czym się zajmujemy, jest dla nas prawdziwą pasją. 

EKIPA HTS NEWS

Wiosenny dzień pełen 
empatii
Co wspólnego mają kolo-
rowe skarpetki i żółte tuli-
pany? Z pewnością to, że 
pojawiły się w Słubicach 
21 marca, czyli w dniu 
rozpoczęcia kalendarzo-
wej wiosny. O tym, jak 
mieszkańcy przywitali 
nową porę roku przeczy-
tają Państwo w naszym 
artykule. 

STR. 5

Będzie 
STRAJK?!
Jak sami tłumaczą, chcą tylko wy-
sokiej jakości nauczania i godnych 
wynagrodzeń – nauczyciele, bo to 
o nich mowa, jeszcze nigdy dotąd 
nie byli tak zdeterminowania do 
strajku. Czy do niego dojdzie i jaki 
będzie miał on wpływ na nadcho-
dzące egzaminy ósmoklasistów?  
Oraz jakie stanowisko wobec zapo-
wiadanego protestu mają lokalne 
władze? O tym, na dalszych stro-
nach naszej gazety. 

STR.3
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- Oprócz zmiany szaty graficz-
nej naszej telewizji, chcemy popra-
wić troszeczkę system prezentacji 
newsów – tłumaczy Jakub Kru-
powicz. – Dotychczas mówiliśmy 
o dwóch premierowych serwisach 
informacyjnych w tygodniu (wto-
rek i piątek o 17:15) – teraz zosta-
nie jedynie serwis piątkowy i będzie 
to swoiste podsumowanie całego 
tygodnia. Zarówno tego co działo 
się w naszym mieście, jak i powie-
cie. Często docierają do nas głosy, 

że trudno trafić na ten nasz serwis, 
że po wybraniu kanału wyświetlane 
są głównie treści Vectry. Ta sztyw-
na, piątkowa godzina (17:15) ma 
zapewnić widzowi, że po włączeniu 
telewizji dostanie podsumowanie 
najważniejszych wydarzeń. Będą 
oczywiście treści, które pojawią 
się po serwisie, takie jak reporta-
że, retransmisje sesji Rady Miasta 
czy Rady Powiatu. Od poniedział-
ku, o godz. 17:15 w emisji pojawi 
się coś takiego jak Flesz HTS. To 

będzie zestawienie najświeższych 
newsów w skróconej wersji z dane-
go dnia i będzie ono wyświetlane aż 
do czwartku, a w piątek powstanie 
z tego jeden produkt w postaci zna-
nego nam wszystkim serwisu Na 
Horyzoncie News. 

Nie braknie także udogod-
nień dla widzów internetowych. 
Podsumowanie tygodnia, również 
o godz. 17:15 w piątek, pojawi się 
premierowo na Facebooku telewizji 
HTS (@hts.slubice). 

- W przyszłym roku nasza tele-
wizja będzie świętowała 10 lat ist-
nienia. Muszę przyznać, że my już 
teraz zauważamy jak wszystko idzie 
do przodu. Obserwujemy dzieci, 
które nagrywaliśmy na przedstawie-
niach w przedszkolu, a które teraz 
kończą pewne etapy swojej edukacji. 
Mieszkańcy, w tym nasi widzowie, 
dorastają razem z nami. Mamy za 
sobą już ponad 1000 emisji samych 
newsów. Rozpoczęliśmy transmisje 
na żywo, mamy w planach kolejne 

programy, które mam nadzieję ujrzą 
światło dzienne jeszcze wiosną tego 
roku. To wszystko nie byłoby moż-
liwe oczywiście bez reklamodawców, 
którzy nieustannie wspierają nas, 
ale wspierają także filmową kronikę 
naszego miasta, bo myślę, ze mo-
żemy mówić o czymś takim. Mam 
nadzieję, że z tej okazji uda nam się 
stworzyć podsumowanie dekady, 
w którym pokażemy jak nasze mia-
sto zmieniało się na przestrzeni lat. 

(KB)

Czas na nową odsłonę telewizji HTS!
Wraz z 1 marca nadeszły nowe czasy w historii naszej telewizji. Zachodzące zmiany, mają na celu usprawnienie prezentacji najważniejszych wydarzeń w naszej okolicy. 
Co tak naprawdę ulegnie poprawie?

„Na Horyzoncie News” premierowo w każdy piątek o godzinie 17:15 to podsumowanie najważniejszych 
wydarzeń minionego tygodnia. Dostępny również na facebook’u. „Flesz HTS”, to najświeższe newsy prezentowane od poniedziałku do czwartku, codziennie o 17:15. 
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W całej Polsce odwoływane są lekcje i zaję-
cia w szkołach i przedszkolach. Nauczyciele 
domagają się podwyżek. Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego ustalił datę rozpoczęcia 
ogólnopolskiego strajku.

- Wobec braku woli porozumie-
nia ze strony rządu Zarząd Główny 
Związku Nauczycielstwa Polskiego już 
w styczniu podjął uchwałę o wszczęciu 
procedur sporu zbiorowego, zobowią-
zał ogniwa związkowe do wystąpienia 
do pracodawców do 8 lutego z żąda-
niem podwyżki dla nauczycieli i pra-

cowników oświaty o 1000 zł wynagro-
dzenia zasadniczego z wyrównaniem 
od 1 stycznia – tłumaczy Weronika 
Bursztynowicz, prezes ZNP w Słubi-
cach. – Zarząd oddziału ZNP w Słu-
bicach wystąpił z tymi żądaniami do 
18 pracodawców z terenu, na którym 
działamy oraz do trzech pracodawców, 
w miejscach, gdzie nie działa związek 
zawodowy, na wniosek pracownika. 
Z oczywistych przyczyn pracodawcy 
nie mogli spełnić tych żądań, w związ-
ku z czym niezwłocznie przystąpiliśmy 
do etapu rokowań, który zakończył się 
podpisaniem protokołu rozbieżności. 
Dalszy etap sporu odbywał się w obec-
ności mediatora. Mediacje również 
nie przyniosły rozstrzygnięcia, toteż 
podpisaliśmy kolejne protokoły, a 12 

marca rozpoczęliśmy etap referendum. 
Jest to już czwarty etap. W referendum 
udział wziąć mogą pracownicy wszyst-
kich placówek, w których rozpoczęli-
śmy spór zbiorowy. Głosowanie, które 
się odbyło, jeżeli wykaże, że przynaj-
mniej 51% oddało głos na TAK, za or-
ganizację strajku, umożliwia pracowni-
kom wzięcie udziału w tymże strajku 
w dniu 8 kwietnia. 

Jak tłumaczy ZNP cała procedura 
trwa już dwa miesiące, a porozumie-
nia jak nie było, tak nie ma. Nie ma 

też rozmów, a od tych wypadałoby 
zacząć. 8 kwietnia to dzień, na który 
zapowiedziano ogólnopolski strajk. To 
również dwa dni, które poprzedzają 
tegoroczne egzaminy ośmioklasistów 
i według ZNP mają być kolejną szansą 
dla rządu. 

Z danych, którymi dysponuje 
Związek Nauczycielstwa Polskiego 
wynika, że aż 78% szkół i przedszkoli 
w skali całego kraju dołączy do strajku. 
Jak jest w Lubuskiem i w Słubicach?

- W mediach pojawiła się infor-
macja, że w woj. lubuskim do sporu 
zbiorowego przystąpiło 45% placówek 
oświatowych. Informację tę zdemen-
towano i w chwili obecnej wiemy, że 
tych placówek jest 90% - mówi W. 
Bursztynowicz. – W Słubicach procent 

ten jest jeszcze wyższy, o czym świad-
czy ogromny poziom determinacji 
nauczycieli pracowników oświaty, któ-
rzy muszą zawalczyć o wysoką jakość 
nauczania.

Słubiczanie wypowiedzieli się jed-
nogłośnym poparciem dla strajku, 
argumentując swoje zdanie ogromem 
trudu, jaki nauczyciele muszą wkładać 
w swoją pracę. Wśród mieszkańców 
zgodnie słychać, że nauczyciel również 
zasługuje na godne życie, a tak niskie 
zarobki, nie zawsze na to pozwalają.

Poproszony o odniesienie się do 
sprawy burmistrz Słubic Mariusz Olej-
niczak mówił: - Mój komentarz może 
być tylko jeden. Nauczyciele, jak i każ-
da inna grupa zawodowa, mają prawo 
do strajku i domagania się wyższych 
wynagrodzeń. Górnik chce zarabiać 
więcej, policjant chce zarabiać więcej, 
nauczyciel – także. 

Swoje uznanie dla strajku wyra-
ziły również władze powiatu. – Dro-
dzy nauczyciele – zwracał się słubicki 
starosta, Leszek Bajon. – uważamy, 
że Wasza ciężka praca jest słabo wy-
nagradzana, że Wasz trud poświęcany 
dzieciom i młodzieży jest nienależycie 
wynagradzany. Udzielam Wam całko-
witego poparcia.

Czy jednak władze mają pomysł na 
to, co w momencie, gdy strajk odby-
wać się będzie podczas egzaminów?

- Jeżeli chodzi o to, faktycznie 
jestem pełen obaw – mówił M. Olej-
niczak. – Mam nadzieję, że strajk nie 
odbije się na dobru uczniów. Naszym 
obowiązkiem jako gminy, jest przepro-
wadzenie tychże egzaminów i dlatego 
mamy już pomysł, nad którym pracu-
jemy, który zapewni bezpieczeństwo 
uczniów i klas, w którym egzaminy te 
będą przeprowadzane. 

- Pojawiło się wiele komentarzy 
mówiących o tym, że nauczyciele są 
bezduszni i nie myślą o uczniach przy-
stępujących do testów. My widzimy tę 
sprawę nieco szerzej – mówiła W. Bursz-
tynowicz. – Problem leży w oświacie, 
nauczaniu, dokształcaniu nauczycieli. 
Wystarczy zapytać uczniów i przede 
wszystkim rodziców o to, jak wyglą-
dało wprowadzanie obecnej reformy 
i jak czują się teraz, przed egzaminami. 
Kierowanych jest wobec nas mnóstwo 
osądów, ale nikt nie zapytał, jak na-
uczyciel ma wychować swoje dziecko. 
Studia magisterskie trwają pięć lat. Ro-
dzice przyszłego nauczyciela muszą być 
gotowi na koszty w wysokości 90 tys. 
złotych. Wykształcony nauczyciel tra-
fia do szkoły i przedszkola i po miesią-
cu pracy otrzymują 1800 zł. Jaki to jest 
start w dorosłe życie? Jak taki młody 
człowiek może wziąć kredyt na miesz-
kanie? Jak może założyć i utrzymać 
rodzinę? Mamy świadomość tego, że 
strajk jest ostatecznością i wiele skom-
plikuje, ale musimy zawalczyć o dobrą 
oświatę, wysoką jakość kształcenia, ale 
też godne warunki pracy.

(KB)

W krainie siedmiu słońc  
– Wojciecha Obremskiego 
Urodzony w Bydgoszczy Wojciech Obremski na co dzień jest dziennikarzem. Do tej pory był 
reporterem „Gazety Lubuskiej” czy „Kuriera Zachodniego”, a do 2015r. redaktorem naczel-
nym lubuskiego miesięcznika „Przerój Lokalny”.

- Jak Państwo wiecie, generalnie zajmuję się informacją prasową, ale pomyśla-
łem, że mógłbym napisać coś innego, może bardziej trwałego i padło na książkę 
dla dzieci – tłumaczył autor,

W. Obremski. – Nie jest to lektura dla najmłodszych, ale dla tych nieco 
starszych czytelników. Wykorzystałem w niej elementy, które w ostatnim czasie 
przejawiały się na ekranach czy na półkach w naszych domach. Jest to baśń wy-
korzystująca elementy fantasy, która porusza problematykę walki dobra ze złem. 
W książce główne postaci to oczywiście dzieci, ale czy tę walkę wygrają – zachę-
cam do przekonania się i przeczytania opowieści. 

Jak przebiegał proces powstawania książki?
- Szczerze przyznam, że pisałem to trochę dla siebie, ale gdy cały tekst był już 

gotowy, głupio byłoby tego nie wysłać do wydawnictwa. Rokowania były kiep-
skie. Słyszałem, że ok. 90% debiutantów, zwłaszcza jeżeli chodzi o beletrystykę 
dziecięcą, jest odrzucanych, ale udało się. Jedno z wydawnictw się odezwało i roz-
począł się proces pracy wydawniczej, co ogromnie mnie cieszy. 

„W krainie siedmiu słońc” znaleźć można chociażby na półkach dobrze 
wszystkim znanej sieci Empik. Jak zapewnia autor, pozytywny odbiór będzie skut-
kował powstaniem kolejnej części opowieści, za co trzymamy kciuki!

(KB)

Wojciech Obremski na co dzień kojarzony może być z występowania przed kamerą 
nie w roli pisarza, a Rzecznika Prasowego Powiatu Słubickiego.

„W krainie siedmiu słońc” znaleźć można chociażby na półkach dobrze wszystkim znanej 
sieci Empik.

„Protestujemy, bo chcemy uczyć!”

Jak tłumaczy ZNP cała procedura trwa już dwa miesiące, a porozumienia jak nie było, tak 
nie ma. Nie ma też rozmów, a od tych wypadałoby zacząć.

8 kwietnia to dzień, na który zapowiedziano ogólnopolski strajk. To również dwa dni, 
które poprzedzają tegoroczne egzaminy ośmioklasistów i według ZNP mają być kolejną 
szansą dla rządu.
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Ten 
projekt 
ułatwi  
im życie 
Najlepszą formą pomocy osobom niepeł-
nosprawnym jest specjalistyczna rehabili-
tacja, która od niedawna realizowana jest 
przez Stowarzyszenie Po PROstu. 

Projekt o nazwie ,,Specjalistyczna 
rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
z powiatu słubickiego II’’ to inicjaty-
wa, która ma na celu zwiększenie sa-
modzielności osób niepełnosprawnych 
z powiatu słubickiego. Poprzez po-
prawę funkcjonowania poznawczego, 
psychicznego społecznego oraz rucho-
wego, podopieczni będą mieli szansę 
na o wiele lepsze funkcjonowanie w 
codziennym życiu oraz na większą in-
tegrację w środowisku lokalnym. Jak 
mówi prezes stowarzyszenia, Joanna 
Sierżant-Rekret:

- Zbliżamy się do końca pierwsze-
go okresu dofinansowania naszego naj-
większego do tej pory, trzyletniego pro-
jektu. Jest to projekt dofinansowany 
przez Narodowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Udało nam 

się uzyskać ogromne dofinansowanie, 
czyli dwa miliony siedemset tysięcy 
złotych, na trzy lata terapii dla osób z 
całego powiatu. 

W tym roku rehabilitowanych zo-
stało sześćdziesięcioro beneficjentów, 
na których składały się gównie dzieci, 
ale też młodzież oraz sześć osób do-
rosłych. W projekcie uczestniczy naj-
więcej osób z autyzmem, zespołem 
Downa, porażeniem mózgowym oraz 
tych, którzy zmagają się z konsekwen-

cjami udaru mózgu. 
Terapia cechuje się szerokim zakre-

sem pomocy – poczynając od podstaw 
pedagogicznych, logopedycznych i 
psychologicznych, kończąc na spe-
cjalistycznych działaniach takich jak 
terapia biofeedback czy trening uwagi 
słuchowej Tomatisa. Osoby niepeł-
nosprawne uczestniczące w projekcie 
mają również możliwość ćwiczenia 
swoich umiejętności społecznych, co 
pozwoli im na lepsze funkcjonowanie 

w społeczeństwie. W okresie letnim 
podopieczni mają możliwość uczestni-
czenia w hipoterapii. Jak twierdzi pani 
prezes, zarówno dzieci, jak i dorośli 
uwielbiają jazdę konno. 

      Stowarzyszenie nie ukrywa, że 
cieszy się stałością terapii, ponieważ 
nie musi się martwić o utratę obecnego 
dofinansowania. Rehabilitacja przyno-
si widoczne skutki i jest dowodem na 
to, że projekt okazał się trafnym po-
mysłem. Świadkiem tego jest między 

innymi Anna Karaban, mama jednego 
z podopiecznych, która mówi: 

- Jestem bardzo zadowolona z tera-
pii, które odbywa tutaj mój syn, który 
ich potrzebuje. Moje dziecko choruje 
na zespół Downa, w związku z czym 
ma problemy ruchowe oraz logope-
dyczne. Zauważyłam, że syn bardziej 
integruje się ze społeczeństwem i po-
trafi dobrze zachować się w różnych 
miejscach.

(AK)

Szkoła Podstawowa w Ośnie Lubuskim od 
niedawna cieszy się nietypową i niezwykle 
oryginalną pomocą naukową, jaką stano-
wią roboty edukacyjne ,,photon’’. 

Lata temu, gdy społeczeństwo 
nie miało do czynienia z kompute-
rami, internetem i zaawansowaną 
techniką, roboty przypisywane były 
fantastyce, która opowiadała o życiu 
na ziemi w bardzo odległej przyszło-
ści. Okazuje się jednak, że te spryt-

ne urządzenia są coraz bardziej wi-
doczne i obecne w naszych czasach. 
Przekonali się o tym uczniowie i na-
uczyciele z Ośna Lubuskiego, którzy 
podczas lekcji pokazowej zaprezen-
towali gościom sposób funkcjono-
wania nowej pomocy naukowej. 

Jak się okazuje, z inicjatywą wy-
szli rodzice. Krzysztof Rogucki, tata 
uczniów chodzących do klas 1-3, po-
stanowił pomóc szkole w wykorzy-

staniu projektów, które realizuje jego 
firma. Akcja ,,Pomagamy’’ stanowi 
swoistego rodzaju możliwość, która 
ułatwia uzyskanie funduszy na zakup 
pomocy dydaktycznych. 

-Pomyśleliśmy, że świetnym po-
mysłem byłoby zakupienie robotów 
edukacyjnych, ,,photonów’’, które 
będą wspomagały pracę nauczyciela 
na lekcjach. Uzyskaliśmy osiem tysię-
cy złotych dofinansowania. Za tę sumę 

zakupiliśmy sześć takich robotów, ra-
zem z tabletami oraz matą edukacyjną 
– mówiła dyrektorka szkoły Monika 
Wróbel, która dodała, że zadaniem no-
wego sprzętu będzie nauka programo-
wania, które już od kilku lat znajduje 
się w podstawie programowej klas 1-3. 
Mali programiści będą zatem rozwijali 
w sobie zdolność logicznego myślenia, 
dedukcji, naukę kolorów i rozwijania 
zdolności matematycznych oraz, co 
najlepsze, uświadomią sobie, że między 
programowaniem a innymi przedmio-
tami szkolnymi istnieje korelacja. 

Wśród gości zainteresowanych 
działaniem robotów znalazł się bur-
mistrz Ośna Lubuskiego, Stanisław 
Kozłowski, który nie ukrywał swojego 
zadowolenia z faktu, że nauka postępu-
je, a uczniowie mają do niej dostęp na 
tak wysokim poziomie. 

Maria Skłodowska-Curie, pa-
tronka szkoły, powiedziała kiedyś, 
że ,,nauka leży u podstaw każdego 
postępu, który ułatwia życie ludzkie 
i zmniejsza cierpienie’’. Po ambicji 
uczniów oraz determinacji rodziców 
i nauczycieli widać, że słowa wybit-
nej noblistki są ponadczasowe.

(AK)

Robot – nowy nauczyciel programowania 

Roboty edukacyjne będą wspomagały pracę nauczyciela na lekcjach.

Uczniowie i nauczyciele z Ośna Lubuskiego podczas lekcji pokazowej zaprezentowali gościom sposób funkcjonowania nowej pomocy 
naukowej. 

Poprzez poprawę funkcjonowania poznawczego, psychicznego społecznego 
oraz ruchowego, podopieczni będą mieli szansę na o wiele lepsze 
funkcjonowanie w codziennym życiu. W okresie letnim podopieczni mają możliwość uczestniczenia w hipoterapii.
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Wiosna, 
ach to Ty!
Słubiczanie doskonale wiedzą, jak powitać 
wiosnę, dlatego hucznych obchodów nie 
zabrakło i tym razem. Jak się okazuje, 21 
marca, to nie tylko umowna data nadejścia 
nowej pory roku, ale także Światowy Dzień 
Osób z Zespołem Downa oraz Dzień Koloro-
wej Skarpetki. Jak wszystkie te święta wy-
glądały w naszym mieście?

„Budzi się wiosna, budzą się mali 
wolontariusze” – pod tym hasłem 
przedszkolaki zbierały datki na rzecz 
Hospicjum Domowego św. Wincen-
tego a ‘Paulo w Słubicach. To właśnie 
dzięki nim w mieście zawitały żółte 
tulipany, które od samego rana wpro-
wadziły mieszkańców w iście wiosenną 
atmosferę. Maluchy, wraz z opiekuna-

mi, chodziły tego dnia ulicami miasta, 
odwiedzając sklepy, parki i urzędy. Jak 
co roku, akcja ta cieszyła się dużym 
powodzeniem, a ci, którzy wsparli tak 
szczytny cel, ze wzruszeniem opowia-
dali o potrzebie jej istnienia.  

- Myślę, że nie trzeba tu za wiele 
tłumaczyć – mówił burmistrz Mariusz 
Olejniczak. – Hospicjum św. Win-
centego a ‘Paulo to hospicjum, które 
od wielu lat działa w naszym mieście, 
a obecnie nawet i w powiecie. Miesz-
kańcy z roku na rok zaczynają coraz 
bardziej doceniać tę akcję i dlatego 
chciałbym, byśmy nie przechodzili 
obok niej obojętnie, bo to naprawdę 
piękna inicjatywa.

Nie tylko tulipany rozweselały nie-
co pochmurne, wiosenne południe. 
W parku przy Placu Przyjaźni zawisły 
kolorowe skarpetki. 

- Dziś obchodzimy Pierwszy 
Dzień Wiosny, 21 marca, to data 

nieprzypadkowa – mówiła Joanna 
Sierżant-Rekret, prezes Stowarzysze-
nia po PROstu. –  W 21 parze chro-
mosomów, osoby z zespołem Downa 
mają 3, dodatkowy, chromosom. I to 
właśnie dziś przypada dzień, w którym 
wspiera się takie osoby. To naprawdę 
piękna akcja, podczas której naszym 
kolorowym ubiorem chcemy zwrócić 
uwagę na tak istotne kwestie. Naszym 
celem na dziś jest utworzenie jak naj-
dłuższego łańcucha ze skarpet, bo to 
one są symbolem tego dnia.

Budzenie świadomości, empatii 
i zrozumienia drugiego człowieka po-
winno zacząć się już od najmłodszych 
lat, dlatego na obchody przybyło m.in. 
wielu uczniów i przedszkolaków. Na 
tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć 
także władz naszego miasta, które na 
znak poparcia dla akcji zawiesiły na 
sznurku kolorowe skarpetki.

(KB)  

Kto powiedział, że najbardziej kobiecego 
dnia w roku nie można spędzić aktywnie?

9 marca na hali sportowej w Słu-
bicach odbył się 33. Turniej Siatkar-
ski z Okazji Dnia Kobiet. Tym razem 
w rozgrywkach wzięły udział cztery 
drużyny, a zwycięską okazała się być 
Spójnia Ośno Lubuskie.

- Bardzo się cieszymy, że możemy 
kolejny raz zorganizować ten turniej– 
mówił Sławomir Drewalski ze stowa-
rzyszenia FSL Aktywni dla Powiatu. 
– Jest z nami Starościn, Rzepin, Ośno 
i oczywiści Prymulki ze Słubic. Gramy 
w systemie każdy z każdym, a to ozna-
cza łącznie

6 spotkań do dwóch wygranych se-
tów. Na końcu wyłonimy mistrzynie. 
Jak co roku staramy się, aby dziewczy-
nom było w tym dniu jak najlepiej, 
dlatego mamy dla nich mały kącik 

słodkości. Są oczywiście puchary dru-
żyn, a także puchary dla indywidual-
nych uczestniczek. 

Jedną z ekip biorących udział w tur-
nieju była drużyna "Piast Rzepin", któ-
ra dopiero zaczyna swoją przygodę z pił-
ką siatkową. Jak sami o sobie mówią, 
bo wśród zespołu są także mężczyźni, 
udział w zawodach to dla nich możli-
wość sprawdzenia swoich umiejętności 
i przede wszystkim okazja do dobrej za-
bawy. Mimo ostatniego miejsca w tur-
nieju, drużyna udowodniła, że drzemie 
w niej naprawdę duży potencjał.

Na turnieju nie mogło zabraknąć 
słubickich "Prymulek" które oprócz 
udziału w imprezie zadbały także o po-
częstunek dla uczestników. Jak tłuma-
czyły z uśmiechem, ich żelazną zasadą 
jest to, by nie wygrać pierwszego me-
czu. Prymulki stale się rozwijają, są jed-
nak otwarte na nowe uczestniczki i za-
chęcają do dołączenia do ich drużyny. 

(KB)

Turniej siatkarski z okazji Dnia Kobiet 

9 marca na Hali Miejskiej w Słubicach odbył się 33. Turniej Siatkarski z okazji Dnia Kobiet w którym udział wzięły cztery drużyny. 

W parku przy Placu Przyjaźni zawisły kolorowe skarpetki w związku ze Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa. 

Mieszkańcy z roku na rok coraz bardziej doceniają tę akcję o czym świadczyć 
może zebrana kwota.

W tym roku mali wolontariusze zebrali 17 238,04zł. 
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W związku z tym wydarzeniem w Słubicach 
pojawiło się wielu znamienitych gości, któ-
rzy nie kryli swojego poparcia wobec idei 
powstawania takich miejsc. Nie była to jed-
nak jedyna okazja, która zachęciła starostę 
do odwiedzin seniorów… 

Poniedziałek 25 lutego był szcze-
gólnym dniem dla Dziennego Domu 
Senior+ w Słubicach. Tego dnia odbyło 
się oficjalne otwarcie tego szczególne-

go miejsca na mapie Słubic. Jednym 
z gości uczestniczących w spotkaniu 
była marszałek województwa, Elżbie-
ta Anna Polak, która podkreśliła, że 
powstawanie miejsc takich jak to po-
winno być dla nas priorytetem oraz 
dodała: 

- W tej chwili musimy poradzić so-
bie z demografią, sprostać wyzwaniom 
starzejącego się społeczeństwa. Nie cho-

dzi tylko o strategię w zakresie polityki 
społecznej, ale o faktyczną realizację. 
W Słubicach możemy się przekonać, że 
dzieje się to naprawdę. Widzimy tu tro-
skę o seniorów, którzy z różnych powo-
dów nie mogą radzić sobie sami. Takie 
miejsca są potrzebne w każdej gminie. 
Samorząd województwa przeznaczył 
spore środki finansowe na wsparcie 
i rozwój dziennych domów pobytu.

Zgromadzeni goście zgodnie dys-
kutowali o tym, że pomoc środowisko-
wa w miejscu zamieszkania seniora, jest 
o wiele ważniejsza od całodobowych 
domów opieki, z którymi jesteśmy już 
zaznajomieni. Rozmowy sprowadzały 
się do wniosków, że osoby młode, ak-
tywne zawodowo, powinny zatroszczyć 
się o najstarszych mieszkańców, aby 
ich życie było urozmaicone, szczęśliwe, 
z dostępem do opieki medycznej i re-
habilitacji. Władze powiatu poruszyły 
także kwestię rozwinięcie Domu Se-
nior+, poprzez zwiększenie jego metra-
żu, bo jak przyznają seniorzy, miejsca 
jest niewiele. Zaznaczono także, że nie 
jest to ostatni projekt skierowany do 
osób starszych. Obecny na uroczysto-
ści radny powiatu słubickiego, Seba-
stian Łukaszewicz, podzielił się także 
informacją dotyczącą kolejnych pla-
nów pobytu dziennego oraz wspierania 
klubów seniora:

- W Cybince powstał pierwszy 
w powiecie Klub Seniora. On także 
w ramach projektu ,,Opiekuńcze skrzy-
dła powiatu’’ jest objęty wsparciem.   

Podczas spotkania widoczna była 
satysfakcja płynąca z faktu, że pomysł 
związany z polityką senioralną przy-
nosi zaskakująco dobre efekty oraz 
zaowocował wspaniałym miejscem 
przeznaczonym dla najstarszych. 
Sami seniorzy przyznali, odkąd 
uczestniczą w zajęciach organizowa-
nych w Dziennym Domu Senior+, 
ich życie nabrało barw. 

Oficjalne otwarcia Domu Se-
nior+ nie było jednak jedyną uro-

czystością, w jakiej w ostatnich 
tygodniach brali udział seniorzy. 8 
marca, a więc w Dzień Kobiet, na 
seniorki czekała wyjątkowa niespo-
dzianka. Słubiccy starostowie od-
wiedzili je, by złożyć im życzenia 
z okazji tego wyjątkowego święta 
oraz obdarować je kwiatami. Do ży-
czeń dołączyli oczywiście seniorzy. 
Wyjątkowe odwiedziny połączone 
z serdecznymi słowami, wprawiły 
wszystkie panie w wyjątkowy na-
strój, który odczuwalny był już do 
końca tego pięknego dnia.  

(AK)

Nieprzypadkowo, bo 8 marca, czyli w naj-
ważniejszym dla Pań dniu w roku odbyło 
się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady 
Kobiet. To pierwsza taka rada w całym wo-
jewództwie. Dlaczego powstała i skąd chęci 
do bycia jej członkiem? Na te i inne pytania 
odpowiedziały nie kto inny, ale członkinie 
przedsięwzięcia.

- Istnienie takiej Rady Kobiet jest 
niezmiernie ważne. Każda z nas jest 
inna i pochodzi z innego środowiska 
– mówiła członkini, Sylwia Szary. – 
Przykładowo ja chciałabym repre-
zentować kobiety mundurowe, bo 
jest nas w powiecie sporo i ta możli-
wość to dla mnie ogromny zaszczyt. 
Myślę, że warto w naszych poczyna-
niach skupić się na przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. To uważam za 
priorytet. Drugi cel to przeciwdzia-
łanie mobbingowi w pracy, działania 
w kierunku ograniczenia dyskrymi-
nacji pracowniczej, skupienie się na 
możliwościach kobiet.

Podczas pierwszego posiedzenia 
wybrano przewodniczącą Rady. Zo-
stała nią Kazimiera Jakubowska. - To 
niesamowite, że możemy procedować 
i ustanawiać taką Radę w tak ważnym 
dniu – mówiła. – Będziemy działać 
przez kobiety i dla kobiet. Głównie 

w zakresie ochrony zdrowia, badań 
profilaktycznych, zajmiemy się mniej-
szościami narodowymi w Słubicach. 
Cieszę się, że mamy możliwość repre-
zentować kobiety w powiecie i może-
my mieć wpływ na decyzje podejmo-
wane przez starostę. 

Zastępcą przewodniczącej zosta-
ła Lilia Radkiewicz. – Bardzo cieszy 
mnie, że należę do zarządu rady i będę 
mogła pomagać przewodniczącej 
w sprawach organizacyjnych rady czy 
reprezentować naszą radę na zewnątrz. 
– mówiła. – Kto mnie zna, wie, że 

bezinteresowna pomoc to dla mnie 
oczywistość i przede wszystkim przy-
jemność. Dlatego, gdy tylko ogłoszono 
nabór do takiej rady, wiedziałam, że 
muszę się zgłosić. 

Stanowisko sekretarza przypa-
dło Katarzynie Kochańskiej. – Cie-
szę się z tego zaszczytu, że mogę być 
członkiem Powiatowej Rady Kobiet, 
a dosłownie przed chwilą zostałam jej 

sekretarzem – tłumaczyła. – Chciała-
bym by rada działała jak najprężniej, 
bo wiem, jak ważne jest by kobiety 
wspierały się, działały razem i wspólnie 
dążyły do celu. Mam nadzieję, że bę-
dziemy sprawnie działać, podejmować 
wyzwania i rozwiązywać problemy, 
a skutki naszej pracy będą widoczne. 
Tego nam życzę. 

(KB)

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Kobiet za nami!

8 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Kobiet powiatu słubickiego. 

Podczas pierwszego posiedzenia wybrano przewodniczącą Rady. Została nią Kazimiera 
Jakubowska. Zastępcą przewodniczącej została Lilia Radkiewicz.

Dzienny Dom Senior+ uroczyście otwarty 

25 lutego odbyło się oficjalne otwarcie Dziennego domu SENIOR+. W uroczystości wzięły 
udział władze województwa lubuskiego oraz powiatu słubickiego. 

8 marca starostowie odwiedzili seniorki, wręczając im kwiaty. 
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Słubicki SOR doczekał 
się modernizacji! 
Przy słubickim szpitalu powstanie najnowocześniejszy w regionie Oddział Ratunkowy. 
Wniosek o dofinansowanie kompleksowego remontu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
rozpatrzono pozytywnie, a w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, podpisano odpowiednią 
umowę.

- Wczoraj, czyli 11 marca, podpisana została umowa na dofinansowanie roz-
budowy,a w zasadzie budowy od podstaw, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
– tłumaczy Łukasz Kaczmarek, prezes szpitala. -  SOR będzie nowoczesny, śmiem 
twierdzić, że najnowocześniejszy w województwie. Mowa oczywiście nie o sa-
mym budynku, ale również o sprzęcie, który będzie się w nim znajdował. Będą to 
chociażby przenośny aparat RTG, kardioweter czy defibrylator. Realnie myślimy 
o końcu drugiego kwartału 2019r. – to wtedy planujemy ruszyć z całą inwestycją. 

Projekt zakłada całkowitą przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
z pełną infrastrukturą ratunkową.  Nowy SOR będzie mógł się pochwalić naj-
nowocześniejszymi technologiami i wyposażeniem, a także dwustanowiskowym 
podjazdem dla zespołów ratunkowych, który będzie spełniał wymagania Mini-
sterstwa Zdrowia i Unii Europejskiej. 

W ramach projektu, w okolicach ulicy Rzepińskiej, powstanie również nowo-
czesne i spełniające wszystkie rygorystyczne wymogi lądowisko dla śmigłowców 
ratunkowych wraz z drogą dojazdową. 

Modernizacja pochłonie ponad 12 milionów zł, z czego 8,5 mln zł to środki 
unijne. Warto dodać, że obecnie trwają również starania o dofinansowanie termo-
modernizacji szpitala. 

(KB)

Wizualizacja SOR-u po modernizacji. 

Ratownicy medyczni ze słubickiego szpita-
la wyszli z inicjatywą zapoznania najmłod-
szych z zasadami pierwszej pomocy. Czy 
dzieci chętnie się uczą? 

      ,,Miś Ratownik’’ to akcja, której 
celem jest nauka zasad postępowania 
w stanach zagrożenia życia oraz wska-
zanie prawidłowych wzorów postępo-
wania w takich sytuacjach. Odbior-
cami akcji są najmłodsi mieszkańcy 
naszego powiatu.  Jedno z pierwszych 
spotkań edukacyjnych odbyło się 
w przedszkolu samorządowym ,,Jarzę-
binka’’ w Słubicach. 

- Zależy nam, żeby dzieci nie bały 
się reagować. Jeżeli nauczymy ich tego, 
gdy są dziećmi, jako osoby dorosłe 
będą potrafiły sprawnie podejść, udzie-
lić pierwszej pomocy i uratować, być 

może, nie jedno życie – mówiła, która 
opowiedziała również o zaangażowa-
niu i zainteresowaniu maluchów, które 
było naprawdę ogromne. Co więcej, 
przedszkolaki szybko przyswajały sobie 
nową wiedzę, co chętnie prezentowały 
przed gośćmi ze słubickiego szpitala. 

W pierwszej kolejności ratownicy 
przedstawili najmłodszym najważniej-
sze zasady udzielania pierwszej pomo-
cy, czyli to, w jakiej kolejności i w jaki 
sposób powinny te zasady wprowadzać 
w przypadku osoby, która jest nie-
przytomna. Następie, aby urozmaicić 
spotkanie i utrwalić zdobytą wiedzę, 
pracownicy szpitala pokazali dzieciom 
wnętrze karetek, co w młodych, chęt-
nych do pomocy sercach, wzbudziło 
falę ogromnej ekscytacji. 

(AK)

Od jednego z najsłynniejszych pożarów 
naszego miasta minęło już ponad pół roku. 
Dokładnie 31 lipca 2018r. duża aula Colle-
gium Polonicum stanęła w płomieniach. 
Na jakim etapie jest obecnie odbudowa 
obiektu? 

Jak poinformowały władze CP, 
wciąż trwa gromadzenie finansów 
na odbudowę. Pojawiła się już także 
pierwsza wizualizacja.

- W tej chwili mamy już zakoń-
czony proces analiz, które należało 
przeprowadzić – tłumaczy dyrektor 
Collegium Polonicum, Krzysztof Woj-
ciechowski. – Wiemy jaka część może 
pozostać nienaruszona, co trzeba usu-
nąć, a co zmienić. Oprócz tego mamy 
już pierwszy projekt techniczno-ar-
tystyczny, nad którym dyskutujemy. 
Projekt ten zapewnia nową szatę auli, 
nowe kolory, zwiększoną liczbę miejsc 
i poprawioną akustykę. To wszyst-
ko zależne jest jednak od rozwiązań 
technicznych i oczywiście finansów, 
o czym nie możemy zapominać. Pra-
ce idą pełną parą, architekt jest bar-
dzo zaangażowany i mam nadzieję, 
że wkrótce przystąpimy do kolejnych 
etapów odbudowy. Zrobienie nowej 

auli, z takimi rozwiązaniami, o jakich 
mówimy to ogromne wyzwanie fi-
nansowe, z którym musi zmierzyć się 
uniwersytet i sponsorzy zewnętrzni. Je-
steśmy ogromnie wdzięczni za pomoc, 
którą zaoferowało miasto, bo kwota 5 
tys. zł jest kwotą odczuwalną w całym 
budżecie. Mam nadzieję, że to pozwoli 
mieszkańcom jeszcze chętniej korzystać 
z wykładów, koncertów czy różnego ro-
dzaju imprez tutaj organizowanych.

- Przed nami jeszcze różnego rodza-
ju procedury urzędowe – mówiła Ewa 
Bielewicz-Polakowska z działu PR Col-
legium Polonicum. – Liczymy na to, 
że latem będzie już ogłoszony przetarg 
na prace związane z odbudową i reno-
wacją dużej auli i mamy jednocześnie 
nadzieję, że w związku z tym, prace 
budowlane w obiekcie rozpoczną się 
jeszcze w tym roku.

(KB)

,,Miś Ratownik’’ pokazał, jak ratować życie 

Ratownicy uczyli najmłodszych najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy, a przedszkolaki od razu mogły wypróbować tą 
wiedzę na swoich pluszakach. 

Jak przebiega odbudowa auli?

Tak na wizualizacjach prezentuje się nowa aula Collegium Polonicum. 
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Narodowy Dzień  
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Rzepinie
W czwartek 28 lutego odbyły się uro-
czyste gminne obchody Narodowego 
Dnia Żołnierzy Wyklętych. Obchody 
rozpoczęły się wieczornicą upamięt-
niającą żołnierzy niezłomnych, która 
odbyła się w Zespole Szkół w Rzepi-
nie.

Wydarzenie, które okazje 
mieli oglądać goście zaproszeni 
– m.in. władze gminy z Burmi-
strzem Rzepina na czele, Dyrek-
cja Zespołu Szkół w Rzepinie, 
Policja,  kombatanci, seniorzy, Sybiracy oraz Rada Rodziców, przygotowane zo-
stało przez II.  klasę akademicką, pod kierownictwem P. Moniki Sobańskiej, Alicji 
Przybylskiej oraz Wioletty Nowak.

 Po wieczornicy ulicami miasta ruszył pochód patriotyczny prowadzony przez 
klasy mundurowe rzepińskiego Zespołu Szkół. Na Placu Ratuszowym nastąpiła 
krótka część artystyczna – piosenkę patriotyczną pt. „Uwierz Polsko” zaśpiewał 
Tomasz Towpik, natomiast wzruszający wiersz autorstwa Jana Piotra Iwańskiego 
pt. „Wciąż pytamy…” zadeklamowała Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie 
Ewa Winiarczyk.  Następnie  list Wojewody Lubuskiego odczytała Pani Wicedy-
rektor Zespołu Szkół Sylwia Kucharczyk, po czym  przemówienie wygłosił Bur-
mistrz Rzepina Sławomir Dudzis.

Serdecznie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Dyrekcji Zespołu Szkół w Rze-
pinie, Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie, Komisariatu Policji, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rzepinie oraz harcerzy.

(GMINA RZEPIN)

07 marca na Świetlicy Wiejskiej w Drzeńsku odby-
ło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej re-
alizacji projektu unijnego pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Rzepin – etap II”. Burmistrz Rzepina Sławomir 
Dudzis wraz ze Skarbnikiem Gminy Małgorzatą 
Barwińską oficjalnie podpisali umowę z wyko-
nawcą reprezentowanym przez Pana Tomasza 
Niewiadomskiego.  

W ramach projektu w trybie ”zaprojek-
tuj i wybuduj” w Drzeńsku powstanie sieć 
kanalizacyjna wraz z przyłączami.  Inwesty-
cja ta jest bardzo ważna dla mieszkańców 
wsi, którzy licznie przybyli na spotkanie. 
Inwestycja pochłonie ok. 4,5 mln zł, a w ra-
mach niej wybudowane zostanie blisko 6 km 
sieci kanalizacyjnej.

(GMINA RZEPIN)

Niecodzienny 
koncert
Koncert swingowo-jazzowy w wykonaniu 
orkiestr: Sił Powietrznych Stanów Zjed-
noczonych i Wojskowej z Żagania z okazji 
20-lecia przystąpienia Polski do NATO.

W sobotnie popołudnie 9 marca 
na hali sportowo-widowiskowej Ze-
społu Szkół w Rzepinie odbył się swi-
ngowo-jazzowy koncert orkiestr: Sił 
Powietrznych Stanów Zjednoczonych 
i Wojskowej z Żagania.

To wyjątkowe wydarzenie upa-
miętniało jubileusz 20-lecia przystą-
pienia Polski do NATO. Na koncercie 
pojawiło się wielu znamienitych gości, 
na czele z generałem brygady Rober-
tem KOSOWSKIM- dowódcą 17 
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizo-
wanej. Władze amerykańskie reprezen-
towała Konsul USA ds. prasy i kultury 
p. Amy Steinmann z Konsulatu Gene-
ralnego USA w Krakowie.

Muzyka na najwyższym świato-
wym poziomie i świetna atmosfera 

– to wszystko doceniła rzepińska pu-
bliczność, która owacjami na stojąco 
dziękowała muzykom oraz solistom.  
Podziękowania na ręce wykonawców 
przekazali gospodarze wydarzenia Pani 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie – 
Ewa Winiarczyk oraz Burmistrz Rzepi-
na Sławomir Dudzis.

(GMINA RZEPIN)

Historyczny moment - umowa na sieć 
kanalizacyjną w Drzeńsku podpisana!
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PRO ARTE 
2019
Program Promocji Twórczości Dzieci i Mło-
dzieży PRO ARTE to program realizowany 
w województwie lubuskim przez Regio-
nalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej 
Górze, a także samorządy lokalne, domy, 
ośrodki i centra kultury. W ramach jego 
założeń odbywają się festiwale piosenki, 
recytatorskie czy taneczne. PRO ARTE cie-
szy się dużym zainteresowaniem również 
w Słubicach. Jak wyglądały tegoroczne 
przeglądy artystyczne?  

- Piosenka, muzyka jest cudow-
nym wyrażeniem siebie – mówi-
ła podczas przesłuchań wokalnych 
Małgorzata Pasternak ze Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury. –W tym 
roku młodzież szczególnie zaangażo-
wała się w przesłuchania, co niezmier-
nie nas cieszy. Mam nadzieję, że bę-
dziemy godnie reprezentować nasz 
powiat w Zielonej Górze. 

- Zdecydowałam się wziąć udział 
w konkursie, bo jest to mój start w ka-
rierze muzycznej – mówiła Amelia Jur-
kowska. – Będzie to jeden z pierwszych 
tak dużych występów, zarówno zespo-
łowych, jak i solo, ale mimo wszystko 
chcę się dzisiaj dobrze bawić. Z zespo-
łem czuję się o wiele raźniej, ale jestem 
dobrej myśli również, jeśli chodzi 
o występ solowy.

- Od dawna uczęszczam na zajęcia 
wokalne w SMOK-u i postanowiłam, 
że będzie to dobra okazja by się spraw-
dzić – mówiła Iwona Maćkowiak. 

- Śpiew daje mi dużo radości 

i dlatego postanowiłam spróbować – 
tłumaczyła Magdalena Socha. – Na 
dzisiejszy występ przygotowałam pio-
senkę „Jesień już” z płyty Młodzi Arty-
ści Śpiewają. Wiadomo – jest stres. Jest 
to dla mnie jednak nowe doświadcze-
nie życiowe i nie nastawiam się od razu 
na wygraną. 

Jak zapewniają, organizatorzy 
w tym roku pojawiła się rekordowa fre-
kwencja artystów. Jury miało zatem nie 
lada wyzwanie. Czym więc kierowało 
się przy ocenianiu występów? 

- Słuchając występów zwracamy 
uwagę przede wszystkim na czystość 
wykonania. Czasem jednak schodzi 
ona na drugi plan. Zwłaszcza, gdy po-
jawia się „to coś” – mówił jeden z juro-
rów, Mariusz Woźniak.

Rada artystyczna postanowiła no-
minować do półfinału następujących 
wykonawców: Emilia Makuchowska, 

zespół wokalny Mały Rytmos, Maria 
Iwaszkiewicz, Sara Egwu-James, ze-
spół wokalny Rytmos, Natalia Prze-
koracka, Zuzanna Stolarek, oraz Iwo-
na Maćkowiak.

A na co uwagę zwracali jurorzy 
oceniający konkurs recytatorski?

- Przede wszystkim ważny jest do-
bór repertuaru, interpretacja utworu, 
ale też dodatkowe wartości artystyczne, 
takie jak mimika czy gestykulacja – 
mówiła Kinga Rosińska z Regionalne-
go Centrum Animacji Kultury w Zie-
lonej Górze. 

- Interpretacja aktorska i wyra-
zistość mowy – tłumaczył Arkadiusz 
Porada z Teather des Lachens. – Nie 
wiem jednak kto będzie bardziej zestre-
sowany, czy ja, czy młodzi wykonaw-
cy. Gdybym miał dać im jakąkolwiek 
radę, powiedziałbym, żeby po prostu 
pokazali siebie.

Nominacje do finału wojewódz-
kiego  w konkursie recytatorskim 
otrzymali:
I kat. wiekowej kl. I – III

Maja Błąd – Zespół Szkół w Cy-
bince opiekun Izabela Wojtkiewicz

Natalia Stradowska – Zespół 
Szkół w Cybince opiekun Izabela 
Wojtkiewicz

Hanna Klukiewicz – Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Słubicach opiekun 
Renata Korżel
II kat. wiekowa kl. IV – VI

Aida Haniewicz – Zespół Szkół 
w Cybince opiekun Marta Orzeszko

Jagoda Walkowiak – Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Słubicach opiekun 
Monika Iłowska-Walkowiak

Michał Wojtkiewicz – Szkoła Pod-
stawowa w Białkowie opiekun Marta 
Orzeszko
III kat. wiekowa kl. VII- VIII 
oraz III Gimnazjum

Aleksandra Kołodziejczyk – Ze-
spół Szkół w Cybince opiekun Beata 
Kędzierska

Klaudiusz Paprocki – Szkoła Pod-
stawowa w Białkowie opiekun Anna 
Piku

(KB)

Telefon komórkowy w ostatnich latach 
uznany został – głównie przez starszych – 
za zarazę XXI wieku. Dzieje się tak ze wzglę-
du na fakt, że młodzi ludzie o wiele częściej 
wpatrują się w niewielki szklany ekran, 
aniżeli w oczy swojego realnego rozmówcy. 
Telefon okazuje się jednak niezwykle przy-
datny, między innymi wtedy, gdy chcemy 
uwiecznić ulotne chwile i obrazy warte za-
pamiętania.

,,W każdym człowieku drzemie 
twórczość, ponieważ każdy nosi w so-
bie kulturę’’ – mówiła 14 marca foto-
grafka Lidia Popiel, zaraz po ogłoszeniu 
wyników konkursu o tytule ,,Miłość 
na granicy, czyli Słubice i okolice’’. 
Uczniowie Prywatnej Szkoły Podsta-
wowej Euregio poprzez nagranie ama-
torskiego filmu, ujawnili subiektywne 
spojrzenie na otaczający ich świat. Jak 
twierdzi jury, każda z prac odzwiercie-
dlała duszę młodych artystów, którzy 
z wielkim zaangażowaniem i dojrzało-
ścią podeszli do wyznaczonego zadania:

- Młodzież sięgnęła po telefony, 
by pokazać swój świat i to, co ją naj-
bardziej w nim interesuje. My, jako 
osoby dorosłe, mogliśmy przekonać 

się, o czym tak naprawdę myślą mło-
dzi artyści – mówiła Agnieszka Wójcik, 
nauczycielka języka polskiego. 

Dzięki konkursowi dzieci zaprzy-
jaźniły się z fotografią oraz nagrywa-
niem filmów, uświadamiając sobie jed-
nocześnie, że może to być ciekawym 
pomysłem na pasję. Na jakie aspekty 

uczniowie zwracali szczególną uwagę 
podczas tworzenia swoich filmów? 

- Kierowałam się tym, co widzę co-
dziennie jadąc do szkoły. Moją inspira-
cją był wał, lasy, Odra, słońce i ulice, 
którymi chodzę do szkoły. Wcześniej 
nagrywałam już filmiki natury, ale 
w takim konkursie wzięłam udział 

pierwszy raz. Jestem zachwycona, że 
zdobyłam pierwsze miejsce – mówiła 
Zuzia Kwiecień, natomiast jej szkolna 
koleżanka i jednocześnie zwyciężczyni 
drugiego miejsca, Amelia Makarska, 
dodaje:

- Podczas tworzenia filmu kiero-
wałam się tym, o czym opowiadał mi 
dziadek o naszym mieście. Jeździłam 
z rodzicami tam, gdzie się wychowy-
wał i bawił. Nagrywałam też miejsca, 

w których to ja się wychowywałam. 
Uwieczniłam miejsca, z którymi je-
stem bardzo związana.

      Na zwycięzców czekały nagrody 
takie jak sportowa kamera ułatwiająca 
nagrywanie filmów na wysokim pozio-
mie, zaproszenie do telewizji HTS na 
dzień nagrania, słuchawki, zaproszenie 
na sesję zdjęciową do fotografa, pen-
drive oraz torebka. 

      (AK)

 Konkurs  Filmowy rozstrzygnięty 

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej Euregio poprzez nagranie amatorskiego filmu, 
ujawnili subiektywne spojrzenie na otaczający ich świat.

Zuzia Kwiecień – zwyciężczyni konkursu. 

W tym roku pojawiła się rekordowa frekwencja artystów. Jury miało zatem nie lada 
wyzwanie.

Zespół Rytmos, który zakwalifikował się do półfinału konkursu. 
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Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcą-
ca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach 
kształci uczniów w dwóch kierunkach: ogól-
nokształcącym, w ramach którego funkcjo-
nuje szkoła podstawowa i muzycznym, za 
który odpowiada szkoła artystyczna. 27 
lutego w murach placówki odbył się dzień 
otwarty. To wtedy uczniowie i ich rodzice 
opowiadali o podjętych kilka lat wstecz 
wyborach. 

- Na dzisiejszy dzień otwarty przy-
gotowaliśmy program, który składa się 
z dwóch części – mówiła dyrektor Spo-
łecznej Szkoły Muzycznej w Słubicach, 
Anna Szurko. – Pierwsza część to taka 

część organizacyjno-artystyczna, pod-
czas której opowiedzieliśmy naszym 
gościom o szkole, jej zaletach i ofercie, 
a także przedstawiliśmy umiejętności 
gry na instrumentach. Naszym głów-
nym atutem jest to, że mamy profil 
niejako dwukierunkowy. Realizujemy 
wszystkie przedmioty, które spotykane 
są w szkołach samorządowych, a dodat-
kowo mamy w ofercie tzw. przedmioty 
artystyczne i naukę gry na wybranym 
przez ucznia instrumencie. To jedyna 
tego typu szkoła w województwie. 

Uczniowie zapytani o zalety swojej 
szkoły mówili o przyjaznej atmosferze, 

ciekawych zajęciach i małych salach 
oraz niewielkich grupach, co pozwala 
im przyswajać większą ilość informacji. 
Nie brakło też, jak przystoi na szkołę 
muzyczną, wspomnienia o instrumen-
tach. Zarówno ci młodsi, jak i nieco 
starsi uczniowie opowiadali, dlaczego 
wybrali poszczególne instrumenty i co 
jest w nich ciekawego. Rodzice pod-
kreślali, że w szkole panują niemalże 
rodzinne więzi, a w szkole zarówno oni 
jak i dzieci czują się jak w domu. 

Jak informuje dyrekcja, rekrutacja 
idzie pełną parą. O wszelkich sprawach 
związanych z naborem przeczytać moż-
na na stronie internetowej placówki, 
jak i na portalach społecznościowych 
szkoły czy lokalnych mediów. 

Jak prezentuje się oferta?
Nauczanie zintegrowane

Kształcenie na pierwszym etapie 
edukacyjnym w klasach I-III jest ła-
godnym przejściem od wychowania 
przedszkolnego do edukacji prowa-
dzonej w systemie szkolnym. Ma ono 
charakter zintegrowany (łączy ze sobą 
treści poszczególnych edukacji tak, by 

uczniowie zdobywali wiedzę i umiejęt-
ności, które łączą się w całość – a nie są 
oderwane od siebie) tworząc podstawy 
wiedzy o otaczającej uczniów rzeczy-
wistości – o sobie, o świecie i umoż-
liwiają uczniom w przyszłości rozwi-
janie własnej zdolności rozumowania, 
wyobraźni, własnego osądu, poczucia 
odpowiedzialności.

Język polski
Lekcje języka polskiego nie mu-

szą być nudne. Uczniowie nie siedzą 
w ławkach, pracują z lekturą, działa-
ją zespołowo i uczą się. Nauczycielce 
przyświeca motto "Powiedz mi, to za-
pomnę. Naucz mnie, to może zapamię-
tam. Zaangażuj mnie, to się nauczę." 
Dlatego na lekcjach polskiego wyko-
rzystywane są metody aktywizujące tj. 
pantomima, drama, gry dydaktyczne, 
prezentacje multimedialne, elementy 
rysunku i kaligrafii.

Języki obce – angielski i niemiecki
Nauka języka obcego metodą 

komunikatywną – rozwijającą umie-
jętność porozumiewania się w życiu 

codziennym, konkursy i olimpiady, 
obozy językowe w kraju i zagranicą, 
zakończenie etapu edukacyjnego egza-
minem na certyfikat Unii Europejskiej 
Telc potwierdzającym poziom języka 
obcego – angielskiego.

Informatyka
Żyjemy w czasach, gdy informaty-

ka otacza nas z każdej strony. W dzi-
siejszej gospodarce informacja to jeden 
z najważniejszych zasobów. Dlatego 
już od pierwszej klasy uczymy dzieci 
na początku poprzez zabawę, pracy 
z komputerem po to, aby do klasy 
ósmej móc rozpocząć przygodę z pro-
gramowaniem, umiejętnością jakże 
cenną w XXI wieku. 

Plastyka
Ucząc plastyki, łączę zawarty 

w podstawie programowej zakres te-
matyczny z kreatywnymi działaniami 
z dziedziny sztuk plastycznych. W ten 
sposób staram się o naturalne utrwale-
nie wiedzy, z zachowaniem swobody 
twórczego działania przy zastosowaniu 
różnych materiałów i technik. Liczy 
się głównie zainteresowanie i zaanga-
żowanie ucznia, który podejmuje wy-
zwanie i rozwija się przy samodzielnie 
wykonywanych pracach podczas lekcji. 
W ten sposób mogę ocenić kompeten-
cje poszczególnych uczniów, wspierać 
ich, motywować, obserwując kolejne 
sukcesy zarówno tych bardziej i mniej 
utalentowanych, bo dla mnie jako na-
uczyciela liczy się przede wszystkim 
zaangażowanie i chęci. Wychodzę rów-
nież z założenia, że szkoła szczególnie 
o takim profilu zobowiązana jest do 
przygotowania dzieci, do świadome-
go uczestniczenia w kulturze, obycia 
w świecie muzyki, sztuki bez barier 
i kompleksów.

Szczegóły rekrutacji na stronie in-
ternetowej oraz pod numerem tel. 693 
714 719 33.

(KB)

Aktualności

Rozmawiali o opiece 
medycznej 
Polsko-Niemieckie Spotkanie Noworoczne poruszyło tematy związane z wymianą doświad-
czeń w opiece medycznej w regionie przygranicznym. 

22 lutego w restauracji Villa Casino spotkali się wszyscy ci, którym zależy na 
współpracy polsko-niemieckiej w zakresie medycyny. Na spotkanie przybyli goście 
angażujący się w medycynę, gotowi na to, aby śmiało rozmawiać o jej przyszłości 
na pograniczu. Wydarzenie zorganizowane zostało także po to, aby podsumować 
miniony rok i pozwolić sobie na chwilę przyjemności. Aby uświetnić te chwile, 
organizatorzy zapewnili gościom występ słynnej saksofonistki z Sant Petersburga. 

- Myślę, że będziemy mogli porozmawiać o tym, co mogłoby się wydarzyć 
w tym roku i co moglibyśmy zrobić dla pacjentów z Polski i Niemiec. Bardzo 
chcemy pomagać sobie nawzajem – mówiła Joanna Józefiak wiceprezes zarządu 
Centrum Medycznego Brandmed, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w Sektorze Zdrowia. 

W spotkaniu udział wzięli między innymi Rene Wilke (nadburmistrz Franfur-
tu nad Odrą), Bartłomiej Bartczak (burmistrz z Gubina) oraz prof. dr. med. Thilo 
Hennecke, szef oddziału chirurgii w Szpitalu Naemi-Wilke-Stift w Guben, gdzie 
prowadzony jest projekt ,,Zdrowie bez granic’’, który być może poprowadzony 
zostanie także w Słubicach. Wspólne rozmowy pozwoliły zebranym uczestnikom 
na wymianę myśli, stworzenie planów oraz dały im szansę na zebranie garści porad 
dotyczących funkcjonowania placówek, które reprezentują. 

Na spotkanie zaproszeni zostali nie tylko przedstawiciele świata medycyny, 
ale także polityki, wśród których pojawiła się między innymi Mirosława Dulat, 
zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego, która mówiła: 

- Taka współpraca to wspaniała wymiana doświadczeń i pomysłów, sposób 
na zainspirowanie się. Ochrona zdrowia jest specyficzną dziedziną, w której 
obustronna współpraca jest niezbędna. 

Możemy być zatem pewni, że bieżący rok przyniesie nam wiele nowych infor-
macji dotyczących ochrony zdrowia na pograniczu. 

(AK)

Jednym z zaproszonych gości był Rene Wilke – urzędujący nadburmistrz Frankfurtu nad 
Odrą. 

Szkoła Muzyczna otwiera się na uczniów!

Podczas dni otwartych uczniowie prezentowali swoje muzyczne zdolności. 
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17 marca odbył się Turniej Integracyjny 
UKS Jedynki Słubice. Mimo że spotkanie jak 
zawsze było ekscytujące, tym razem bardzo 
różniło się od poprzednich. 

,,Handball z wąsem’’ to piąta edy-
cja turnieju integracyjnego, w któ-
rym udział wzięły zawodniczki, ich 
rodzice oraz przyjaciele klubu. Jak 
mówił Jerzy Grabowski, trener UKS 
Jedynka Słubice, wydarzenie ma na 
celu nie tylko integrację, ale także po-
dziękowanie wszystkim sponsorom, 
którzy wspierają klub. Dodał także, 
że ,,Jedynka’’ dojrzała już do tego, aby 
być najlepszym w województwie, ze 
względu na swoją siłę. 

Podczas przedostatniej kolejki 
dziewczęta wygrały dziewiąty mecz 
z rzędu, z bardzo dużą przewagą. 
Dzięki temu zapewniły sobie tytuł mi-
strza województwa, a co za tym idzie 
– są gotowe do rozgrywek szczebla 
centralnego. 

Wśród rodziców zawodniczek 
znalazł się Marek Kliszczak. Zapyta-
ny o rozwój piłki ręcznej w Słubicach, 
odpowiedział: 

- Piłka ręczna w naszym mieście 
rozwinęła się niesamowicie. Gdy za-
czynaliśmy ligę, mieliśmy dwie lub 
trzy dobre zawodniczki. W tej chwili 
jest ich o wiele więcej. Da się zauwa-
żyć ogromne zaangażowanie rodziców, 
którzy chcą pomagać. Mamy także 
niesamowitą pomoc sponsorów, a to 
również jest bardzo ważne. 

W klubie UKS Jedynka Słubice 
można więc zaobserwować wzajemną 
sympatię. Starsze zawodniczki dają 
przykład młodszym, dzięki czemu 
dziewczyny uczą się od siebie wzajem-

nie i z każdą rozgrywką sta-
ją się lepszymi zawodnicz-
kami, gotowymi na to, aby 
zajść naprawdę daleko. 

Już 26, 27 i 28 kwietnia 
na słubickiej hali odbędzie 
się 1/16 Pucharu Polski. 
Miasto odwiedzą wtedy 
zdobywczynie tytułu mi-
strza wielkopolski, wicemi-
strzynie kujawsko-pomor-
skiego oraz wicemistrzynie 
zachodnio-pomorskiego. 
To bardzo mocne zespoły, 
wśród których będziemy 
mogli obejrzeć grę przy-
szłych reprezentantek Pol-
ski w piłce ręcznej. 

(AK)

Zdzisław Skręty 
– człowiek 
niezapomniany
16 marca odbył się jubileuszowy 10 Memoriał im. Zdzisława Skręty. Sportowe zmagania 
rozpoczęto wzruszającymi przemówieniami. 

Zmarły w 2009 roku Zdzisław Skręty to jeden z tych belfrów, których wspo-
mina się z łezką w oku. Lubiany, szanowany, umiejący zarazić sympatią do sportu 
każdego ucznia – takie słowa najczęściej słyszy się od absolwentów, których uczył. 
Już od dziesięciu lat obserwujemy systematycznie odbywające się wydarzenie po-
święcone właśnie tej postaci – Memoriał im. Zdzisława Skręty. Podczas wydarze-
nia obecna była również rodzina pana Zdzisława. Żona Jolanta, spytana o odczu-
cia związane z tą okolicznością, mówiła:

- To niesamowite, że jest taka inicjatywa. Pamiętam, jak dziesięć lat temu 
przyszli do mnie chłopaki z ,,dwójki’’ i powiedzieli, że chcieliby zacząć organizo-
wać takie wydarzenie.  Chciało nam się płakać ze szczęścia. Dziesiąty Memoriał 
pokazuje, że to miało sens, trwa i, mam nadzieję, będzie trwało dalej.

Z okazji jubileuszu przygotowanych zostało wiele ciekawych niespodzianek, 
takich jak tort i medale dla przybyłych drużyn siatkarskich, biorących udział 
w uroczystości. W tym roku konkurencja była naprawdę duża: 

- Startuje dwanaście drużyn, cztery drużyny kobiece z Witnicy, Ośna, Sulę-
cina, Rzepina i Słubic. Jeżeli chodzi o drużyny męskie, mamy Rzepin, Dębno 
oraz pozostałe drużyny ze Słubic. Memoriał jest dla nas prawdziwym fenomenem. 
Zdzichu miał coś w sobie, staramy się kultywować pamięć o nim. Atmosfera tutaj 
zawsze jest dobra. Spotykamy się po turnieju, rozmawiamy, śmiejemy się i wspo-
minamy dawne czasy. Te, w których Zdzichu był jeszcze z nami. Nie chcemy być 
smutni, zawsze będziemy o nim pamiętać – mówił Dariusz Krzeptowski, organi-
zator i pomysłodawca wydarzenia. 

Siatkarskim zmaganiom przyglądał się także burmistrz Słubic, Mariusz 
Olejniczak: 

- To inicjatywa która, moim zdaniem, jest godna naśladowania. Trwa już dzie-
sięć lat i mamy nadzieję, że będzie trwała przez kolejne dziesiątki lat, ponieważ 
wszystko na to wskazuje.

Drużyny, które pojawiły się 16 marca w Słubicach, przyjechały nie tylko po 
to, by wziąć udział w rozgrywkach, ale przede wszystkim, by uczcić pamięć słyn-
nego nauczyciela. 

- Zostałyśmy zaproszone przez koleżanki ze Słubic ,,Prymulki’’. Nie ukrywam, 
że siatkówka jest naszą super zabawą, formą relaksu i wypoczynku oraz możli-
wością nawiązania nowych przyjaźni, na co dowodem jest właśnie ten turniej. 
Szykuje się naprawdę wyrównana rywalizacja, ponieważ wszystkie drużyny są wy-
jątkowo mocne, mówiła podczas spotkania Anna Molsa z MKS Ośno Lubuskie. 

Mimo że każda z drużyn dała z siebie wszystko, finalnie tytuł mistrza turnieju 
obroniła drużyna słubickiej ,,dwójki’. Zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy, nie 
mogą doczekać się kolejnego memoriału w 2020 roku.

(AK)

Oficjalnego otwarcia dokonali m.in. obecny jak i poprzedni Burmistrz Słubic 
oraz Prezes SOSiR.

Podziękowali 
w sportowym stylu 

Zawodnicy podzieleni zostali na grupy, a oficjalnego otwarcia dokonały panie Dyrektor SP 
1 oraz Gimnazjum Nr1, trener Jerzy Grabowski oraz burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak.

Przed przystąpieniem do rozgrywek dla wszystkich 
zawodników przeprowadzona została „taneczna 
rozgrzewka”.
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Na początku marca katoli-
cy Środą Popielcową rozpoczęli 
post i to nie byle jaki, bo jak na-
zwa mówi Wielki Post. 40 dniowy 
okres ma przygotować katolików 
na świętowanie Wielkanocy, ale czy 
na pewno tylko w tym celu? Kiedy 
stawia się pytanie z czym kojarzy 
się Wielki Post najczęściej da się 
słyszeć, że z jakimiś zakazami. Cza-
sem komuś się skojarzy z wstrze-
mięźliwością od potraw mięsnych. 
Przyglądając się przez parę lat od 
tzw. środka temu okresowi nie da 
się nie zauważyć, że bardziej świę-

tujemy przygotowania do Wielkie-
go Postu, Tłusty Czwartek, Ostat-
ki i Śledzika niż sam Wielki Post. 
Dla wielu już też czas ten staje się 
tylko pobożną tradycją kultywo-
waną przez osoby starsze. Niewąt-
pliwie z różnych przyczyn ten czas 
40 dniowego postu mocno nam 
się zredukował, żeby nie napisać 
skarłowaciał. Spróbujmy zmierzyć 
się z Wielkim Postem w podstawo-
wych 10 punktach.

1. Post nie jest wymysłem ka-
tolików czy chrześcijan w ogóle. 
Podobny zwyczaj obserwowany był 
w innych religiach i wierzeniach 
dużo starszych niż chrześcijaństwo. 

2. Wielki Post trwa 40 dni. 
Liczba dni ma swoje korzenie w Bi-
blii zarówno w Starym jak i No-
wym Testamencie. Jezus pościł tyle 
dni na pustyni. Potop trwał 40 dni. 
Izraelici wędrowali 40 lat do Ziemi 
Obiecanej itd. Liczba symboliczna. 
Początkowo był krótszy od poło-
wy IV wieku rozpowszechnił się 
w obecnym kształcie. 

3. Wielki Post dzieli się na 
dwie części. Pierwsza ma charak-
ter pokutny (od środy popielco-
wej do piątej niedzieli wielkiego 
postu) druga natomiast ma cha-
rakter pasyjny tzn., jest bezpośred-
nim przygotowaniem do Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. 
W tym drugim okresie jest zwy-
czaj zasłaniania krzyży a dawniej 
nawet wszystkich obrazów i figur 
w świątyni. 

4. Kościół katolicki ma swój 
Rok Liturgiczny. Zaczyna się 
pierwszą niedzielą Adwentu. Naj-
ważniejszym wydarzeniem roku 
liturgicznego jest Triduum Paschal-
ne tj. Wielki Czwartek, Wielki Pią-
tek i Wielka Sobota. Z tego powo-
du Wielki Post jest bezpośrednio 
przed tymi świętami. 

5. Charakter pokutny Wielkie-
go Postu opiera się na trzech punk-
tach, z których wszystkie są tak 
samo ważne. Są nimi: Jałmużna, 
Post i Modlitwa. 

6. Jałmużna jest kojarzona 
z pieniędzmi przez co wyparowała 
z niej relacja między ludzka. Dając 
na szczytny cel zostawiamy spra-
wy pomocy tym, którzy zbierają. 
Celem jałmużny jest wrażliwość 
na potrzeby drugiego człowieka 
czasem z najbliższego otoczenia. 
Sztuka zobaczyć co komu brakuje 
i jeszcze większa jak odnaleźć się 
w pomocy. 

7. Post został zredukowany do 
wstrzemięźliwości od potraw mię-
snych, kiełbasy i wędlin. Niestety. 
Post w swoim zamyśle jest osobi-

stą decyzją, aby ograniczyć coś co 
przez większość roku zaprząta moje 
życie i co np. marnotrawi czas. Od-
mówić sobie dziś internetu, telewi-
zji itp. to jest dopiero wyzwanie. 
Post ma na celu sprawdzenie swo-
jej a nie czyjejś woli, czy jest silna 
i konsekwentna. 

8. Modlitwa to nie ilość 
a jakość. Modlitwa to mój kontakt 
z Bogiem, który w chrześcijaństwie 
jest Miłością. Najważniejsze 2 
przykazania odnoszą się do Miłości 
Boga i Człowieka. Kontakt z Bo-
giem we właściwy sposób powinien 
skutkować przynajmniej dobrym 
nastawieniem do człowieka. 

9. Jałmużna, Post i Modlitwa 
mają być nie po to, aby ludzie wi-
dzieli, ale osobistym doświadcze-
niem. Jezus piętnował praktykowa-
nie tych punktów tylko po to, aby 
ludzie widzieli. Robisz to u siebie 
ze względu na Boga z pożytkiem 
dla człowieka. 

10. Wielki Post ma swoje nabo-
żeństwa, które są dużo młodsze od 
samej praktyki 40 dniowego postu. 
Gorzkie Żale są praktykowane tyl-
ko w Polsce i to od początku XVIII 
wieku. Droga Krzyżowa znana już 
była w średniowieczu w Jerozoli-
mie natomiast w tym kształcie 14 
stacji obecna jest i praktykowana 

w Kościele Powszechnym dopiero 
od XVII wieku 

Z tych wymyślonych przeze 
mnie 10 punktów tak naprawdę 
najważniejsze są punkty 6, 7, 8. 
Pojmowane w ten sposób są dobrą 
okazją, aby poznać siebie i tym sa-
mym zaktualizować swój życiowy 
system operacyjny. Dbamy w życiu 
o wiele spraw najczęściej zapomi-
nając o sobie. Jeżeli już troszczymy 
się o siebie to bardziej w przestrzeni 
materialnej. Wielki Post jest okazją 
do zadbania o swoje życie duchowe 
o to co jest lub jak często się mówi 
potocznie, zobaczenie co w nas sie-
dzi. W Europie Zachodniej a do-
kładnie we Francji, gdzie kościoły 
już dawno opustoszały zauważa się 
zapełnianie się, też wcześniej opu-
stoszałych, klasztorów i nie przez 
mnichów a przez ludzi żyjących 
w tzw. świecie. Bardzo wielu ludzi 
potrzebuje takiej ucieczki choćby 
na parę dni, aby nabrać dystansu 
do tego w czym żyją i wzmocnić 
siebie od wewnątrz. W obecnym 
zaganianym świecie coraz trudniej 
wydrzeć trochę czasu dla siebie 
i tylko siebie. Może tym bardziej 
warto zatrzymać się i zadać sobie 
pytanie: co słychać?

felietony

Na odrobinę satyry zaprasza Piotr Kuciński

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. 

W.P. PEŁKA
FOT. TT: @FSL1973
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Jakiś czas temu przeczytałem żar-
tobliwą notatkę, że grupę zaginio-
nych w amazońskiej dżungli polskich 
turystów odnaleziono idąc tropem 
klnących papug... No tak. Historia 
prawie prawdziwa. Przeklinamy. No 
może nie wszyscy, ale w znacznej 
części. Proteza słowna, jaką jest prze-
klinanie, zastępuje w międzyludzkiej 
komunikacji wyrażanie myśli i jest 
formą słownej agresji, choć często 
występuje bez żadnej intencji agresji, 
a bardziej jako tzw. pikantny ozdob-
nik, dodający pewności mówiącemu.

Klniemy, wkurzając się na sie-
bie, rzucamy bluzgi innym, jeśli 
według naszego mniemania weszli 
nam w drogę w sposób który nam 
się nie podoba. Prowadzimy dyskusje 
przerzucając się wzajemnie zdaniami 
przeplatanymi kur*ami, chu*ami. 
Mówimy, że ktoś pierd*li od rzeczy, 
że komuś odje*ało, że z tym skur**sy-
nem już nie gadam, a tamten gno*ek 
to może mnie w du*ę pocałować. 
I tak w kółko.

Akceptacja przeklinania niszczy 
granicę między dobrym smakiem 
a bezguściem. Przesuwanie jej w stro-
nę normy językowej powoduje zu-
pełną zamianę wielobarwności uczuć 
i emocji w czarnobiałe, pozbawione 
konkretów, banalne komunikaty. 
Ktoś mówi, że ch**owo się czuje, 
a ktoś inny, że czuje się zaje**ście. 
Tylko co z tego wynika nie bardzo 
wiadomo, bo wulgarna metafora 
oznacza tylko tyle, że w pierwszym 
przypadku nasz rozmówca czuje się 
chyba źle, a w drugim chyba dobrze. 
Ponadto drugie słowo z powodu jego 
nagminnego stosowania, wydaje się 
już uznanym za całkowicie normalne, 
wręcz kultowe, jednak dla większości 
ludzi pokolenia 40+ jest to zwykłe 
wulgarne przekleństwo. Jak tak da-
lej pójdzie, za kilka lat to pierwsze 
słowo stanie się również zupełnie 
normalnym.

W jednym z wywiadów prof. 

Bralczyk powiedział, że język polski 
należy do grupy języków najbardziej 
obfitujących w różnego rodzaju wul-
garyzmy. Słów na k, ch czy p istnieje 
całe mnóstwo, a my chętnie z nich 
korzystamy. Tylko czy powinniśmy? 
Przeklinanie może sprawić, że poczu-
jemy się pewniej. Jednakże może też 
być rażące dla naszego otoczenia... 
No właśnie. Otoczenia. No bo co 
zrobić z młodym i najmłodszym po-
koleniem. Jaki program od nas otrzy-
mują młodzi ludzie?

Przecież nic nie dzieje się bez 
przyczyny. Kolejne pokolenia, oprócz 
obowiązkowej nudnej szkolnej 
edukacji, przyjmowały i przyjmu-
ją z wielkim głodem poznawczym 
edukację z mediów. I jeśli telewizja 
jako tako dbała i dba o wypipcza-
nie wulgaryzmów, tak z kinem było 
już zupełnie inaczej. Nieodłącznym 
elementem naszego kina stała się, 
przynajmniej jedna, rozbierana sce-
na i obowiązkowy stek przekleństw. 
Bez tego film nie miał racji bytu. 
Słynne hasło do uruchomienia windy 
w kultowej „Seksmisji”: „k*wa m*ć”, 
to tylko przygrywka do mocnego fil-
mowego przeklinania, ale ponad trzy-
sta bluzgów w nie mniej kultowych 
„Psach”, czy regularne wiązanki Ada-
sia Miauczyńskiego w „Dniu świra” 
to „profesjonalne” rzucanie ciężkim 
mięchem we wszystkich możliwych 
kierunkach. Jest to tak skuteczna 
szkoła przeklinania, że część używa-
nych w filmach wulgarnych zwro-
tów i zdań, stała się trwałą częścią 
słownictwa wielu widzów. Czy bez 
przeklinania bądź z bardzo umiar-
kowanym, filmy te byłyby zbyt mało 
życiowe i nie zdobyłyby tej ogromnej 
popularności? Prawdopodobnie tak. 
Oznacza to jednak, że żyjemy w świe-
cie w którym popyt na przeklinanie 
jest niewyczerpalny. Od pewnego 
czasu, rolę kinowej edukacji przejęła 
muzyka. Szczególnie rapowanie ro-
dzimych twórców to „dzieła”, w któ-
rych większość słów to wulgaryzmy, 
a ich głównym odbiorcą jest uczeń 
szkoły podstawowej i gimnazjalista. 

Dorośli z reguły nie reagują, ponie-
waż wytresowano ich odpowiednią 
dawką poprawności, wpajając potrze-
bę bezstresowego wychowania dzieci, 
szkodliwość klapsa i inne szalone no-
woczesne pomysły. I tak się to wszyst-
ko rozwija już nie liniowo, ale w po-
stępie geometrycznym, przy ciągłym  
narzekaniu starszego pokolenia, że ta 
dzisiejsza młodzież, to nie to, co kie-
dyś. Tak jakby jabłko upadało daleko 
od jabłoni.

Krzywdzimy nasze dzieci brakiem 
właściwej reakcji, której podstawą po-
winien być dobry przykład. Zabiega-
ni w gonitwie o jako taką egzystencję, 
przerzucamy obowiązek wychowania 
naszych dzieci na szkołę. Szkołę, któ-
ra jest ciężko chora. Pisałem o tym 
w poprzednim felietonie. I w ten spo-
sób, przeklinanie staje się nieodzow-
ną protezą językową młodych ludzi. 
Słychać to niestety na każdym kroku 
i z taką częstotliwością, tak jakby już 
inaczej nie można było mówić.

Jednak, czy wulgarnym językiem 
można komuś okazywać szacunek? 
Czy używając przekleństw, można 
komuś wyznawać miłość?

Czy wulgaryzmami można budo-
wać trwałe i bliskie więzi? Czy szep-
tanie do ucha ukochanej osoby „ja 
pier*olę, jak ja cię ku*wa kocham” 
będzie wzmacniać obopólne uczucie 
miłości, docierając do jej głębokich, 
wrażliwych i delikatnych pokładów?  
Nie sądzę. 

Jeżeli jednak z jakiegoś powodu 
drogi czytelniku uważasz, że przesa-
dzam, że wulgaryzmy to przecież tyl-
ko słowa, a w końcu liczą się czyny, to 
spójrzmy teraz z innej strony.

Gdyby nawyk przeklinania był 
tylko niewinną zabawą, to jakoś 
można by to przeżyć, nie zastanawiać 
się nad tym, czyli generalnie - jak to 
się dziś mówi „olać temat ciepłym 
moczem”. Jednak tak nie jest. Ten 
niewielki narząd, pokryty kubkami 
smakowymi - nasz język, przekształ-
cający zgodnie z rozkazem mózgu, 
strumień powietrza przepuszczony 
przez struny głosowe, jest programa-

torem naszego życia. Nie zdajemy 
sobie sprawy, jak bardzo skutecznie 
kieruje naszym postępowaniem, 
podejmowaniem lub zaniechaniem 
podejmowania różnych decyzji. Nie 
doceniamy tego, jak bardzo silną 
afirmacją jest często wypowiadane 
słowo, które natychmiast poprzez 
ucho wewnętrzne ponownie zapisuje  
się w naszych neuronach, urucha-
miając samospełniającą się przepo-
wiednię. Mówi się, że w języku jest 
siła życia i śmierci. I tak jest. Żyje-
my na poziomie naszego języka. To 
on określa, kim się otaczamy. To on 
decyduje, jakie ścieżki życia wybiera-
my. To on wypowiada słowa, które 
nigdy nie wracają do nas puste, choć 
często ich wypełnienie następuje do-
piero po wielu latach.

Przeklinanie jest bardzo silnym 
elementem języka auto sabotażu. 
Bo to, że klnąc ranimy uszy in-
nych, to jedno, ale że przekleństwa 
wnoszą w nasze życie bardzo niskie 
energie, to drugie. I to właśnie jest 
największym problemem używania 
wulgaryzmów. Pozornie, wyrzucenie 
z siebie niecenzuralnej wiązanki do-
daje nam jakieś poczucie pewności 
siebie, ale  jednocześnie bardzo za-
węża horyzont naszego postrzegania, 
zamykając go w wąskim emocjonal-
nym przedziale. Kiedy przeklinamy, 
patrzymy na otoczenie jednokierun-
kowo. Wchodzimy w obszar  iluzo-
rycznego świata, który musi się nam 
podporządkować. Nasze ego buzuje 
i dzieje się to bez względu na to, czy 
przeklinamy nawykowo, czy wybu-
chowo z powodu jakiegoś zewnętrz-
nego wydarzenia czy też ostrym sło-
wem karzemy siebie.

Przeklinanie staje się nawykiem 
i potem działa jak nałóg. Zniewala 
nas. Zuboża nasz język, zagarniając 
dla siebie coraz większe jego obszary. 
Żyjemy więc w ciągłym niepokoju, 
nakręcani słowami, które zabierają 
nam możliwość obiektywnej oceny 
zdarzeń i sytuacji. Dziewczyny stają 
się dla nas już tylko „laskami”, męż-
czyźni „ciachami”. Większość towa-

rzyskich dialogów obraca się wokół 
tematu o „dup*e Maryni”. Oceniamy 
innych przedmiotowo, a nie pod-
miotowo. Staczamy się wewnętrznie, 
mentalnie i duchowo, choć możemy 
w oczach innych uchodzić za ludzi, 
którzy wiodą szczęśliwe życie. My 
jednak może nie zawsze wiemy, ale 
zawsze czujemy, że prawda jest inna. 
Przeklinanie to cichy zabójca naszej 
wrażliwości i radości z życia. Te, niby 
niewinne słówka, a jednak często 
używane, tworzą tak silne wiązania 
neuronowe, łącząc kolejne synapsy ze 
sobą, że tworzą w naszym mózgu sieć 
autostrad, którymi biegnie większość 
naszych myśli. 

Czy jednak da się żyć bez prze-
klinania, w tak szybko degenerują-
cym coraz młodsze pokolenia świe-
cie? Czy te słowa Jana Zamoyskiego: 
„takie będą rzeczy pospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie”, skazują 
nas na kompletną porażkę? Może da 
się coś zrobić? 

Jeśli jesteś drogi czytelniku w tej 
przeklinającej grupie, to zachęcam 
Cię, abyś spróbował ją opuścić, a naj-
skuteczniejszą dla siebie metodę naj-
lepiej znajdziesz sam. Bo sam siebie 
znasz najlepiej. Pamiętaj, że wpływasz 
na ludzi wokół siebie. A na  tych naj-
młodszych najbardziej, bo oni do-
piero wchodzą w życie. Jesteś więc 
dla nich przykładem. I jeśli nie jesteś 
przykładem dobrym, automatycznie 
jesteś złym. Przepraszam Cię drogi 
czytelniku za ten mój mentorski styl, 
ale jeśli my czegoś nie zmienimy, to 
kto ma to zmienić? Chyba nie wie-
rzysz, że politycy? 

To tyle na dziś, ale aby stało się 
zadość tradycji, zakończę ten felieton 
kawałem jak język może zmylić ucho.

Podczas spotkania z prof. Miod-
kiem, z sali pada pytanie: 

-  Panie profesorze, czy forma 
,,porachuje” jest poprawna? 

- W zasadzie tak – odpowiada 
profesor – ale o ileż zgrabniej za-
brzmiałoby: ,,już czas, panowie’’

Pozdrawiam serdecznie,

WALDEMAR UBERNA

felietony

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. 

NA GRANICY CZASU

„Co ty k*wa wiesz  
o przeklinaniu, czyli 
zawieszeni na swoim języku”
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