
TWOJA LOKALNA TELEWIZJA

Pomnik 
zaprezentowany!

17 września, w rocznicę najazdu ZSRR na Rzeczpospolitą, na Placu Sybira-
ków w Słubicach oficjalnie odsłonięto Pomnik Pamięci Zesłanych na Sybir i Wal-
czących o Wolną, Niepodległą Polskę. Tłumy zgromadzone tego dnia świadczyły 
o tym, jak ważne jest to miejsce dla naszych mieszkańców. 

STR. 9

XX Golicka 
Mila za nami!
Za nami XX edycja Golickiej Mili. To wyjątkowe wydarzenie zagościło już 
na dobre w kalendarzu imprez sportowych. W tym roku, podobnie jak 
i w poprzednich latach, biegi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
biegaczy. Na otwarciu nie zabrakło władz naszej gminy. Każda edycja 
biegów organizowanych w Golicach udowadnia, że dzieci i młodzież 
chętnie uczestniczą w tego rodzaju imprezach oraz, że tak naprawdę 
biegać może każdy. Dodatkowo uczestnicy wyścigów przygotowali 
wspaniałą kartoniadę. 

STR. 9

„Nie słodzę to kanał, który 
powstał przede wszystkim z myślą 
o edukowaniu diabetyków. Cu-
krzyca, każdego typu, to schorze-
nie bardzo złożone i skomplikowa-
ne, dlatego mam plany na wiele, 
wiele filmów, zdjęć, artykułów, 
akcji...” tak o swoim kanale w ser-
wisie youtube.pl mówi Maciek Ły-
siak z którym udało nam się prze-
prowadzić rozmowę. 

STR. 7

Czym tak 
naprawdę 

jest 
cukrzyca?!
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KWW TOMASZ PISAREK, KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ 

Jarosław 
Szymański
okręg nr 1

Daniel 
Krawczyk
okręg nr 4

Tadeusz Wacław 
Strażewicz
okręg nr 2

Wiesław 
Sanecki

okręg nr 3

Anna 
Górska

okręg nr 12

Wojciech 
Siembida

okręg nr 10

Marek 
Walczak

okręg nr 13

Anna 
Szmyt

okręg nr 11

Tomasz 
Pisarek

okręg nr 9

Dawid 
Magdulski
okręg nr 5

Ryszard 
Potorski

okręg nr 6

Jadwiga 
Marczak

okręg nr 8

Rafał 
Mazurek

okręg nr 14

Małgorzata 
Jankowska
okręg nr 15Tomasz Pisarek

Rodzina. 
Zdrowie. 
Przyszłość.

TWÓJ BURMISTRZ
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JABŁOŃSKI
do Sejmiku Województwa Lubuskiego

MARCIN
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Doświadczenie 

Skuteczność

Zaangażowanie
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Szanowni Państwo, przyglądając się niegospodarności aktualnie zarządzających Gminą postanowiłem kandydować w wyborach na 
Burmistrza Cybinki. Jestem przekonany, że moje dotychczasowe doświadczenia przy pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji dowodzą, że 
zawsze więcej budowałem jak konsumowałem i jestem przykładem osoby, która patrzyła  w przyszłość skupiając wokół siebie ludzi ak-
tywnych społecznie i bezinteresownie działających dla dobra naszych Mieszkańców. Ostatnie 4 lata mojej pracy zawodowej to sumienna 
i oddana służba samorządowa na rzecz mieszkańców Słubic i ich 11 sołectw. Liczne inwestycje, a także rozbudowana sieć współpracy tran-
sgranicznej to ogrom doświadczeń które dziś jestem gotów przenieść na naszą gminę czyniąc ją dynamiczną, stabilną i perspektywiczną 
dla naszych Dzieci i Seniorów. 

Poniżej przytoczę najbardziej jaskrawe i aroganckie decyzje aktualnie zarządzających,  które oceńcie sami :

PROGRAM WYBORCZY MO-

JEGO ZESPOŁU MA NA CELU 

WSPÓLNIE SPROSTAĆ ZASA-

DZIE, ŻE WYDATKI SAMORZĄ-

DOWE POWINNY BYĆ RACJO-

NALNE I GOSPODARNE.

Doskonale Wiem, z czym się 

łączy wypełnienie obowiąz-

ków funkcji burmistrza - to 

duże wyzwanie oraz odpo-

wiedzialność! Jestem na to 

gotowy i jestem dla Was.

Stan obecny Fakt Konsekwencje … ?

Fontanna przy drodze krajowej 29 - czy jest to 
odpowiednie miejsce do wypoczynku ?

Brak stołówki w szkole w Cybince Nasze dzieci jedzą w świetlicy w plastikach 
naczyniach

Wykonywanie złej jakości ciągów komunikacyjnych 
bez projektów i dokumentacji

Brak nowego przedszkola samorządowego lub 
oddziałów przedszkolnych 

Pogarszające się warunki pracy naszych nauczycieli 
i uczęszczających do placówek dzieci

Od czterech lat wydajemy prywatną gazetę i 
finansujemy promocję jednej osoby szacunkowy koszt
za 4 lata to 200 tys.zł

Policz zdjęcia oceń sam zawartość Brak świetlicy w Radzikowie lub odbudowa Skansenu
w Białkowie itp.

Nadmiernie rozdmuchane imprezy plenerowe Namioty dla VIP  z ochroniarzami Ograniczona oferta dodatkowych kursów językowych 
i zajęć poza szkolnych

Nieuzasadnione wspieranie CZG-12 Wzrost cen za odpady w kampanii obiecywano co 
innego

Ciągle powstające dzikie wysypiska

Organizacja Wojewódzkiego Święta Plonów blisko 
60 tys.zł 

Gminy Słubice i Rzepin podpisały umowy w br. na 
dofinansowanie zakupu karetek 

Karetka w Cybince już za chwilę NIE WYJEDZIE – 
spytaj naszych ratowników ? Wozy strażackie bez 
wystarczającej ilości węży i na starych oponach

Przypisywanie sobie sukcesów i zadań innych - 
wprowadzanie w błąd mieszkańców np. 
PRZEBUDOWA DROGI 29 PRZEZ CYBINKĘ

Inicjatywa Rad Miejskich i Burmistrza 2006-2014 
oraz Cybińskiego Stowarzyszenia Pro-Eko. Zadanie 

w 100% finansowane ze środków krajowych

Nie pierwszy raz mieszkańcy są wprowadzani w błąd
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Najlepszym dowodem na to, że czas wa-
kacji już się skończył są poza krótszymi 
dniami, spadające z drzew kasztany. W tym 
roku nie pierwszego, lecz trzeciego wrze-
śnia polscy uczniowie powrócili do szkół. 
W każdej z nich wybrzmiał uroczyście Ma-
zurek Dąbrowskiego i wygłoszone zostały 
specjalnie przygotowane przemówienia. 
Jednak poza tradycyjnymi obrzędami to-
warzyszącymi inauguracji roku szkolnego 
nie zabrakło wielu nowości. To ostatni 
szkolny, w której będziemy mogli mówić 
o gimnazjalistach, a w Słubicach po raz 
pierwszy „otwarto drzwi” nowej placówki.

- Nowy rok szkolny przyniesie 
wiele zmian – mówiła mgr inż. Hanna 
Wróbel, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Słubicach. – Jeśli chodzi 
o edukację, na pewno należy wspo-
mnieć o egzaminie jaki cze-
ka w tym roku szkolnym 
na klasy ósme. To ważne 
wydarzenie w życiu dzieci, 
dlatego, że przez dłuższy czas 
nie było takiego egzaminu 
w szkole podstawowej. Dla-
tego wszystkim dzieciom, 
nie tylko tym z ostatnich 
klas, życzę przede wszystkim 
sukcesów oraz tego by tutaj, 
w szkole, odnalazły swój 
drugi dom.

3 września wystarto-
wało także Uniwersyteckie 
Liceum Ogólnokształcące. 
Budynek Collegium Poloni-
cum odwiedzili świeżo upie-
czeni uczniowie, ich rodziny 
oraz zaproszeni na uroczy-
stość goście.

- Będzie to pierwszy rok 
szkolny w historii Uniwer-
syteckiego Liceum Ogól-
nokształcącego – mówił 
z uśmiechem prorektor Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

prof. Tadeusz Wallas. – Mam nadzie-
ję, że będzie to rok udany. W trakcie 
tego roku chcemy realizować nie tylko 
to, co należy wykładać w szkole śred-
niej. Chcemy zaoferować uczniom 
dodatkowe zajęcia, a przede wszystkim 
będziemy starali się nauczyć ich posłu-
giwania się językiem niemieckim i an-
gielskim. 

- Nowopowstające liceum jest li-
ceum uniwersyteckim – tłumaczył 
dyrektor Collegium Polonicum, dr 
Krzysztof Wojciechowski. – Oznacza 
to, że pracownikami, wykładowca-
mi będą w pewnej części pracownicy 
uniwersytetu. Poziom będzie starał się 
nawiązywać do poziomu uniwersytec-
kiego, a uczniom będziemy oferować 
cały szereg wydarzeń czy imprez, które 

mają związek z życiem akademickim.
„Uroczyście przyrzekam zdobywać 

wiedzę i umiejętności, kształtować 
swój charakter i osobowość w kierun-
ku wartości uniwersalnych, szanować 
wolność i indywidualność każdego 
człowieka, dbać o godność ucznia 
i dobre imię szkoły, przestrzegać zasad 
życia koleżeńskiego i przepisów obo-
wiązujących w szkole” – tak brzmiały 
słowa przysięgi, które nowi uczniowie 
wygłosili podczas uroczystej inaugu-
racji roku szkolnego. Oby zatem nie 
były one rzucone na wiatr i by ten rok 
szkolny zapisał się w ich pamięci na 
długo. 

Wojewódzka inauguracja roku 
szkolnego w tym roku odbywała się 
w Rzepinie. To ogromne wyróżnienie 

nie tylko dla Gminy Rzepin, ale przede 
wszystkim dla Zespołu Szkół. Wysiłek 
uczniów i kadry pedagogicznej zaowo-
cował sukcesem. W uroczystości udział 
wzięli m.in. Wojewoda Lubuski, Wła-
dysław Dajczak oraz Lubuski Kurator 
Oświaty, Ewa Rawa.

- Co roku jest to trudna decy-
zja. Długo zastanawialiśmy się, gdzie 
w tym wyjątkowym roku, bo w roku 
100-lecia odzyskania niepodległości, 
tę uroczystość przeprowadzić – mó-
wiła Ewa Rawa. – Pomyślałam o Rze-
pinie, bo byłam tu w roku poprzed-
nim na ślubowaniu klas wojskowych. 
To była piękna uroczystość, bardzo 
dobrze zorganizowana. To z resztą 
wyjątkowa szkoła, bo mamy tutaj 
przecież trzy placówki. Jest i szkoła 
podstawowa, i gimnazjum, i liceum 
ogólnokształcące. Klasy mundurowe 
to też wprowadzenie dobrej pracy 
wychowawczej. Wiedziałam i wierzy-

łam w to, że akurat w tym miejscu 
uda nam się dobrze zorganizować in-
augurację. 

- To dla nas bardzo duże wyróż-
nienie. Można by pomyśleć, że to 
tylko malutki Rzepin, ale to właśnie 
tutaj władze postanowiły zorganizować 
uroczyste rozpoczęcie roku szkolne-
go – mówiła Ewa Winiarczyk, dyrek-
tor Zespołu Szkół w Rzepinie. Mamy 
współpracę z wojskiem i orkiestrą 
wojskową, która mogła uświetnić na-
sze uroczystości, za co bardzo dzięku-
ję, a uczniom życzę przede wszystkim 
dużo sił i radości.

- Rzepin to ważne miejsce na ma-
pie lubuskiej oświaty – chwalił woje-
woda, Władysław Dajczak. – chociaż-
by piękna tradycja klas mundurowych, 
co w tym wyjątkowym roku, setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości, 
jest naprawę ważne. Cieszę się, że 
w województwie lubuskim rozpoczy-

namy kolejny rok szkolny, 
rok kontynuowania reformy 
edukacji. Przed nami egza-
min ośmioklasistów, nowy 
nabór do szkół średnich 
i wiele innych wyzwań. Życzę 
uczniom by nie bali się szko-
ły, bo spotkają tutaj przyja-
znych ludzi, którzy chcą ich 
wprowadzić w dorosłe życie. 
Niech zbierają najlepsze do-
świadczenia, a już niedługo 
będziemy świętować kolejne 
wakacje, bo tak jak dopiero 
rozmawialiśmy, czas biegnie 
nieubłaganie. 

My również życzymy 
uczniom samych sukcesów, 
najlepszych ocen, wielu 
wspaniałych przyjaźni, nie-
zapomnianych wspomnień 
i przede wszystkim radości 
z nauki! Oby ten rok szkolny 
był dla Was, uczniowie, ro-
kiem pełnym radości!

(KB)

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!

Polscy uczniowie po przerwie wakacyjnej powrócili do szkół.

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w tym roku odbywała się w Rzepinie. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla Gminy Rzepin, 
ale przede wszystkim dla Zespołu Szkół.

3 września wystartowało także Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące. Budynek 
Collegium Polonicum odwiedzili świeżo upieczeni uczniowie, ich rodziny oraz zaproszeni 
na uroczystość goście.
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To już kolejny sprzęt od Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który trafił do słubickiego szpita-
la. 90 tysięcy złotych to wartość 
urządzenia, które 10 września 
trafiło na Oddział Ginekologicz-
no-Położniczo-Noworodkowy.

- Zestaw do resuscytacji – cieplar-
ki Panda iRes i Giraffe, to nowocze-
sna aparatura medyczna, która uła-
twi diagnozowanie noworodków od 
pierwszych chwil życia. – tłumaczy 

Janusz Maziuk, ordynator oddziału 
Ginekologiczno-Położniczo-Nowo-
rodkowego. - To podstawowe wypo-
sażenie sali porodowej. Zestaw służy 
m.in. do odsysania wydzieliny z dróg 
oddechowych noworodka oraz do-
starczania tlenu lub w przypadkach 
trudności oddechowych tlenu z po-
wietrzem. Pozwala wykonywać pod-
stawowe zabiegi z zakresu pierwszej 
pomocy medycznej u noworodka. Jest 
to bardzo nowoczesne urządzenie i co 
warto wspomnieć, niewiele szpitali 
w województwie lubuskim posiada ten 
sprzęt.

- Nasza Panda będzie nam służyć 
do przyjęcia dzieci od razu po urodze-

niu, zarówno tych pochodzących z po-
rodów fizjologicznych, jak i z cięć czy 
związanych z powikłaniami – mówi 
Anna Burcan – Skrzypczak, specjalista 
chorób dziecięcych. – Sprzęt pozwala 
nam zająć się dziećmi, jeśli chodzi

o wszelkie zabiegi pielęgnacyjno-
-lecznicze wykonywane tuż po poro-
dzie, jak chociażby zważyć noworodka, 
podać witaminę K czy ocenić skalę 
Apgar. 

- Dla nas najważniejsze jest bezpie-
czeństwo naszych mam, ale także bez-
pieczeństwo personelu – mówi prezes 
słubickiego szpitala, Małgorzata Kra-
sowska-Marczyk. – W związku z tym 
stawiamy na szybkość, sprawność 

i dziękujemy tym, którzy wy-
bierają nasz szpital. W tej chwi-
li zauważamy napływ pacjentek 
również z nieco bardziej odle-
głych obszarów województwa. 
Ten sprzęt na pewno nie będzie 
stał bezczynny. 

Fundacja Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 
regularnie wspiera słubicką 
lecznicę. Warto wspomnieć, że 
w maju na Odział Pediatryczny 
trafiło 5 łóżeczek wraz z no-
wymi szafkami dla starszych 
dzieci. W kwietniu słubicki 
szpital wzbogacił się o 8 nowo-
czesnych łóżeczek wraz z mate-
racami, szafkami i stojakami na 
kroplówki, a w lutym trafił tam 
także lokalizator naczyń krwio-
nośnych.

(KB)

Dożynki gminne  
w Drzecinie 

Słonecznie, wesoło i tłumnie – tak było na 
tegorocznych gminnych dożynkach w Drze-
cinie, które w tym roku miały polsko-nie-
miecki charakter. 

Dożynki, inaczej Święto Plo-
nów, to uroczystość ludowa połą-
czona z obrzędami dziękczynnymi 
za ukończenie żniw, których celem 
jest spotkanie z rolnikami i wspólne 
biesiadowanie. W niedzielę ósmego 
września w Drzecinie odbyły się do-
żynki gminne, w których udział wzię-
li również zaproszeni goście zza Odry. 
Na  uczestników czekała moc atrakcji, 
takich jak pokaz taneczny przygoto-
wany przez Studio Tańca ,,Bohema’’ 
oraz jak dodaje sołtys Drzecina, Ry-
szard Świderski: 

- Dużo zabawy! Różnego rodzaju 
konkursy, między innymi rzut kamie-
niem i przeciąganie liny. Przygotowa-
liśmy wiele uciech dla dzieci, takich 
jak na przykład dmuchany zamek oraz 
wszelkie gry i zabawy.  Na naszych go-
ści czeka także szeroka gama kateringo-
wa, a więc wiele propozycji dla smako-
szy. Naszą dumą jest oczywiście chleb, 
wypiekany starą metodą w naszej wsi.

Podczas Święta Plonów w Drzeci-
nie nikt się nie nudził! Wszelkie atrak-
cje czekały nie tylko na dzieci, ale także 
na dorosłych, którzy mieli okazję zapo-

znać się z ciekawym projektem o na-
zwie ,,Historia Pokoleń’’.

- Jesteśmy we wsi przygranicznej, 
tu w szczególności interesująca jest 
historia różnych pokoleń. Mamy już 
trochę zbiorów, które są wynikiem spo-
tkań z mieszkańcami. Pamiątki te są 
częścią naszego projektu. Dziś chciała-
bym pokazać, jak w czasach, w których 
nie było masowej produkcji zabawek, 
dzieci dawały sobie radę same, robiąc 
zabawki własnoręcznie. Pomocne były 
wtedy stare materiały, których w domu 
zawsze jest mnóstwo. Staram się w na-
macalny sposób przybliżyć wszystkim 
historię – mówiła Hanka Billert, 
uczestniczka Projektu Pokoleń.

Po spotkaniu z historią, można 
było udać się na warsztaty wyplatania 
wieńców dożynkowych,  zbudować 
swój własny model maszyny rolniczej 
z zapałek lub zbadać poziom cukru we 
krwi. 

Bardzo ważnym momentem pod-
czas dożynek, był występ zaprzyjaźnio-
nego chóru z Bossen. 

- Po raz pierwszy przyjechaliśmy 
do Drzecina z naszym chórem. Jest to 
ugrupowanie kościelne i sołeckie z Bos-
sen. Postaraliśmy się przywieźć coś, co 
polscy uczestnicy również będą mogli 
śpiewać razem z nami – mówił sołtys 
Bossen, Eberhard Vetter.

Gminne dożynki w Drzecinie, na 
których każdy bawił się znakomicie, 
można bez wątpienia zaliczyć do uda-
nych. 

(AK)

Kolejny sprzęt od WOŚP 
trafił do słubickiego 
szpitala

Zestaw do resuscytacji – cieplarki Panda iRes i Giraffe, to nowoczesna aparatura medyczna, która 
ułatwi diagnozowanie noworodków od pierwszych chwil życia.

W niedzielę ósmego września w Drzecinie odbyły się dożynki gminne, w których udział 
wzięli również zaproszeni goście zza Odry.

Gminne dożynki w Drzecinie, na których każdy bawił się znakomicie, można bez wątpienia 
zaliczyć do udanych. 
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Kiedy narodził się w tobie pomysł na stwo-
rzenie kanału? 

Pomysł narodził się właściwie dwa 
lata temu. Wziął się z mojej chęci dzia-
łania w sieci. Nie chciałem pisać blo-
ga, czy też robić zdjęć na Instagrama. 
Zawsze chciałem stworzyć kanał na 
You Tube. Lubiłem taki sposób przeka-
zu, uważam że video jest najfajniejszą 
formą komunikacji w dzisiejszych cza-
sach.  Przez ostatnie cztery lata pracuję 
w branży filmowej, więc cały czas żyję 
w tym świecie. Kontynuuję to zaintere-
sowanie, coraz bardziej profesjonalnie. 
Któregoś razu uznałem, że zrobię coś 
swojego, na temat dla mnie bardzo oso-
bisty, opowiadający o cukrzycy. Poprzez 
swój kanał chciałbym edukować osoby 
chore na cukrzycę. 

Jak często dodajesz coś na swój kanał? 
Staram się, aby dodawać coś mi-

nimum raz w tygodniu. Kilka razy 
widzowie zaproponowali mi tematy na 
program, liczę się z ich zdaniem. Chcę, 
żeby mieli wpływ na mój kanał, bo jest 
to bardzo fajne. Komentują, udostęp-
niają, motywują. 

Cukrzyca typu pierwszego. Dlaczego jest to 
takie istotne? 

Dlatego, że narodziło się wokół cukrzycy wie-
le mitów. Wiążą się one z tym, że ludzie mylą cu-
krzycę typu pierwszego z cukrzycą typu drugiego. 
Wiele osób myśli, że ja jako cukrzyk ,,zapraco-
wałem’’ sobie na to, aby nabawić się tej choroby. 
W moim przypadku to moje geny i układ immu-
nologiczny zadecydowały za mnie. Ten typ cu-
krzycy jest chorobą autoimmunologiczną, a więc 
w wyniku autoagresji mój organizm zachorował, 
przestając produkować insulinę, dlatego też mu-
szę podawać ją sobie sam. Na moim kanale poka-
zuję, jak sobie z tym radzę, a także udowadniam, 
że da się z tym żyć. 

Jakie są największe mity o cukrzycy? 
Wymienię te, które najbardziej mnie dener-

wują. To te mity, które mylą właśnie pierwszy 
i drugi typ cukrzycy. W Polsce na cukrzycę choru-
je około trzech milionów ludzi. 180 tysięcy osób 
ma ten typ, co ja. Reszta ma typ drugi, z czego 
milion nie wie, że ma cukrzycę typu drugiego. 
A więc jeśli ktoś jest otyły, mało się rusza, ma 
duże pragnienie – są to objawy cukrzycy. Dużo 
osób myli te typy, bo chorych na typ drugi jest 
po prostu więcej. Dla mnie w dużym stopniu 

jest to krzywdzące. Ktoś mówi: ,,trzeba było się 
ruszać i zdrowo się odżywiać, to nie miałbyś cu-
krzycy’’. Niestety tak nie jest, bo jak już wcześniej 
mówiłem, to nie moja wina. Na swoim kanale 
prześmiewam bardzo popularne mity dotyczące 
cukrzycy. Ostatnio nagrałem video, które nazwa-
łem ,,Janusze cukrzycy’’. Przytaczałem popular-
ne cytaty, które kiedyś słyszałem. Na przykład: 
,,Cukrzyca? Wyrośnie z tego’’ lub ,,Nie bierz tej 
insuliny, pij wodę po ogórkach kiszonych’’. To 
śmieszne, ale ludzie naprawdę bazują na różnych 
dziwnych przekonaniach. To mity, które funkcjo-
nują i są krzywdzące, ponieważ z cukrzycy nie da 
się wyrosnąć. 

Fajne jest to, że robisz to w taki żartobliwy sposób. 
Może właśnie dlatego masz prawie pięć tysięcy sub-
skrybentów, których wciąż przybywa. Czym dla Ciebie 
stał się ten kanał? 

Tak jak i kiedyś, tak i dziś czuję potrzebę wy-
konania jakiejś misji. I właśnie z takiego poczu-
cia, że trzeba coś wreszcie zrobić, przekazać lu-
dziom konkretną wiedzę. Powoli staje się to moją 
pracą, ponieważ pojawiają się ludzie, którzy chcą 
ze mną współpracować. Coraz więcej czasu po-
święcam na pracę nad kanałem, dla mnie to speł-

nienie marzeń. Nie myślałem, że w tak krótkim 
czasie (półtora roku), uda mi się w tym kierunku 
tyle osiągnąć. 

,,Moje podejście do życia z cukrzycą jest dość nietuzin-
kowe’’ - to Twoje słowa. Nietuzinkowe, czyli jakie? 

Myślę, że to co mnie wyróżnia, to fakt, że bar-
dzo śmiało przyznaję się do swojej choroby. Nie 
jest to dla mnie temat tabu, a wręcz przeciwnie 
– afiszuję się z tym. Noszę opaskę na nadgarst-
ku, która ma na celu informowanie innych, na 
co jestem chory. W każdej chwili może mi się 
ona bardzo przydać, na przykład gdybym zasłabł 
na ulicy. A więc uważam, że właśnie to jest takie 
nietuzinkowe – fakt, że nie wstydzę się cukrzycy 
i potrafię o niej mówić na głos. Zaprojektowałem 
nawet koszulkę, z napisem: ,,Moja trzustka wzię-
ła urlop’’ i grafiką, na której trzustka wędruje na 
plażę. 

Pokazujesz na swoim przykładzie, że chorowanie na 
cukrzycę nie oznacza siedzenia w domu i zamartwiania 
się. Udowadniasz, że mimo wszystko można robić coś 
fajnego i żyć aktywnie. 

Dokładnie. Znam osoby, które mają cukrzycę 
i mówią same o sobie, że są zdrowsze niż osoby 

bez cukrzycy. Turbo Mario to gość, któ-
ry pokonuje maratony, za każdym razem 
bijąc swoje rekordy. Wiele osób mogłoby 
pozazdrościć mu formy. Ewenementem na 
skalę światową jest Michał Zieliński, któ-
rego miałem przyjemność poznać. Jest to 
olimpijczyk, wioślarz, który zdobył złoto 
dwa lata po stwierdzeniu cukrzycy typu 
pierwszego. Da się!

Wypuściłeś na rynek opaski, które masz zresztą 
cały czas na ręku. 

Są to gadżety dla fanów, ale nie tylko. 
Poza tym, że jest na nich logo mojego ka-
nału, zawierają informację: ,,Mam cukrzy-
cę. Podaj mi słodki napój i zadzwoń pod 
999’’. To najprostszy komunikat, który 
powstał w wyniku konkursu, który ogło-
siłem kiedyś na swoim kanale. 

Pogłębiasz swoją wiedzę na temat cukrzycy, 
ale także motywujesz innych, aby szli w Twoje 
ślady.

Staram się edukować nie tylko cho-
rych, ale również ludzi dookoła. Dobrze 
wyedukowane społeczeństwo, to bezpiecz-
ne społeczeństwo. Ludzie obejrzą mój 
kanał i będą wiedzieli, kim dokładnie jest 
diabetyk i jak mu pomóc w razie zagro-
żenia. Dzięki temu czuję się bezpieczniej-

szy. Ktoś zauważy moją opaskę i dowie się, co mi 
jest. Nie ukrywam, że jednak na moim kanale 
najbardziej skupiam się na chorych. Zależy mi, 
żeby aktualizowali swoją wiedzę. Załóżmy, ktoś 
choruje od dwudziestu lat na cukrzycę i ma jakąś 
wiedzę, którą zdobył dwadzieścia lat temu w szpi-
talu. Przez ten czas zmieniło się naprawdę dużo. 
Sam to widzę, ponieważ mam pompę insulinową, 
która mieści mi się w kieszeni. Dla porównania, 
w latach siedemdziesiątych tego rodzaju pompa 
wielkością przypominała mikrofalówkę. Gluko-
metry jeszcze w latach sześćdziesiątych były wiel-
kości cegły. 

A czy mimo ściśle określonej diety, pozwalasz sobie cza-
sem na kulinarną chwilę zapomnienia? 

Tak. Pozwalam sobie na słodycze i fast fo-
ody. Trzeba umiejętnie liczyć kalorie, insulinę. 
Nie jest tak, że trzeba ze wszystkiego od razu 
zrezygnować. Oczywiście wszystko z umiarem. 
Nawet gdyby zdrowa osoba codziennie pozwa-
lała sobie na pokusy w postaci fast foodów, by-
łaby chora. 

ROZMAWIAŁA 
BEATA ŚWISTUN W PROGRAMIE „PORANEK Z HTS”

Nietuzinkowe podejście  
do życia z cukrzycą 
,,Nie słodzę’’ to kanał który udowadnia, że życie diabetyka wcale nie musi być czymś strasznym. Pochodzący ze Słubic vloger Maciej 
Łysiak edukuje zarówno cukrzyków, jak i osoby zdrowe, ponieważ jak twierdzi – wyedukowane społeczeństwo, to bezpieczne społe-
czeństwo. 
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Za wolną  
i niepodległą
W uroczystości wzięło udział wielu znamie-
nitych gości m.in. Maria Dratwińska, prezes 
Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopol-
skim i Robert Paluch, wicewojewoda lubu-
ski, a także władze naszego miasta.

- Nowopowstały pomnik w Słubi-
cach w swym wyobrażeniu zawarł trzy 
pokolenia, dla mnie, kobiet, matek, 
córek – mówiła Maria Dratwińska. – 
To najstarsze pokolenie, to pokolenie, 
które przeszło gehennę nieludzkiej 
ziemi. Pomimo wydarzeń, które miały 
miejsce, głodu i biedy udało się zacho-
wać życie wielu dzieci i przywieźć je 
właśnie tu, do Ojczyzny, na kresy za-
chodnie. Do tych dzieci należę i ja, bo 
mnie przywieziono w roku 1956, kiedy 
miałam 6 lat. Dlatego utożsamiam się 

z tymi ludźmi, że wszystkimi Sybiraka-
mi, ale przede wszystkim z ludźmi do-
brej woli, którzy tę prawdziwą historię 
chcą zaszczepiać młodym pokoleniom 
w szkołach. 

- Ten po-
mnik to, moż-
na powiedzieć, 
credo Polski, 
bo utożsamia 
to, co naj-
w a ż n i e j s z e , 
czyli II Wojnę 
Światową, rok 
1939, powrót 
na ziemie od-
zyskane tych, 
którzy przeży-
li nieludzkie 

warunki i tu na ziemiach zachodnich 
zaczęli budować nowe życie, nową na-
dzieję – mówił wicewojewoda lubuski, 
Robert Paluch. – Tą nową nadzieją jest 
dziecko rodzące się na szczycie pomni-
ka,a marzeniem nas wszystkich jest i za-
wsze była wolność, tak mocno zapisana 
w tożsamości Polaków.

Tak ważne dla naszego miasta wy-
darzenie uświetniła orkiestra Victoria 

i Soliści scen Warszawskich oraz Żoł-
nierze Wojska Polskiego.

Podczas odsłonięcia pomnika nie 
mogło zabraknąć władz naszego mia-
sta. Burmistrz Tomasz Ciszewicz mó-
wił tego dnia, o wielomiesięcznych 
przygotowaniach do uroczystości od-
słonięcia pomnika i jego znaczeniu dla 
mieszkańców, jak i samego miasta Słu-
bice. – Myślę, że w naszym mieście nie 
ma rodziny, która w swojej historii nie 
miałaby ofiar II Wojny Światowej czy 
innych zrywów niepodległościowych. 
Dziś chcemy im za to podziękować.

- Brałam udział w pracach przy-
gotowujących i jestem bardzo zado-

wolona. To urzeczywistnienie naszych 
marzeń – tłumaczyła Łucja Woźniak, 
członkini Społecznego Komitetu Bu-
dowy Pomnika. 

Decyzją Prezesa Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków podczas 
uroczystości wyróżniono kilka osób. 
Złotą Odznakę Honorową za zasłu-
gi dla Związku Sybiraków otrzymali: 
burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, 
przewodniczący rady miejskiej Mariusz 
Olejniczak oraz Józef Stupienko, prze-
wodniczący Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika.

(KB)

Rajd rowerowo-pieszy 
EuroJumelages NYSA-
ODRA 2018 
40 zmotywowanych osób, których celem było przezwyciężenie własnych słabości oraz połą-
czenie rekreacji z poznaniem historii danego regionu. Uczestnicy z Polski, Niemiec, Francji, 
Danii i Holandii wzięli udział w rowerowo-pieszym rajdzie EuroJumelages. 

EuroJumelages to stowarzyszenie, które zrzesza ludzi nie tylko z Polski, ale 
i zza granicy oraz łączy pokolenia, ponieważ w przyciąga do siebie zarówno osoby 
starsze, jak i bardzo młode. 

- Ideą rajdu jest pokonanie odcinka od źródła Nysy Łużyckiej do Świnouj-
ścia. Pomysł powstał dlatego, aby członkowie stowarzyszenia EuroJumelages mieli 
okazję poznać oba kraje, jakimi są Polska i Niemcy – tłumaczył organizator rajdu, 
Adam Poholski.

Trasy rajdowe poprowadzone były przez teren Polski i Niemiec. Uczestnicy 
przez dwa dni poruszali się na zachód od Frankfurtu nad Odrą, natomiast trzecie-
go dnia zmagań udali się do Rzepina, gdzie połączyli rajd ze zwiedzaniem Puszczy 
Rzepińskiej. Między obywatelami różnych krajów, biorących udział w rajdzie, 
panowała przyjacielska atmosfera, która okazywała się niezwykle pomocna. Zwo-
lennicy pieszych wycieczek, jazdy na rowerze i pływania kajakiem, bez wątpienia 
czuli się podczas rajdu jak ryba w wodzie. Poza spotkaniem z ulubioną formą 
aktywności, mogli także zapoznać się z lokalną historią, co zdecydowanie ubogaca 
atrakcyjność tego rodzaju przedsięwzięć.

- Mam nadzieję, że ta idea będzie się coraz bardziej rozwijała, ale też zrzeszała 
ludzi nie tylko z naszych regionów, ale tak jak i widzimy na naszych wypadach, 
spoza granic naszego kraju. Łączy nas to, jacy jesteśmy, nieważne jest miejsce 
i pogoda. Ważni są ludzie. Dzięki temu, że się ze sobą integrują i to cały czas 
trwa, będziemy obchodzić jubileusz, a dokładniej 30-lecie naszego stowarzyszenia 
– mówił przewodniczący stowarzyszenia, Tomasz Miedwiewiew.   

Rajd trwał od dwunastego do szesnastego września w Słubicach. Jak twierdzą 
jego uczestnicy, cenią go za otwartość i przyjazną atmosferę, jaką tworzą ludzie 
biorący w nim udział. 

(AK)

Każdego roku Golicka Mila wita uczniów 
nie tylko z Golic i Słubic, ale także przedsta-
wicieli szkół z terenu naszego wojewódz-
twa. Zainteresowanie było, jest i zapewne 
będzie, a dowodem na to jest doskonała 
frekwencja, jaką każdego roku cieszą się 
organizowane w Golicach biegi. 

- Golicka Mila to jest już wydarze-
nie, które wpisało się na stałe do kalen-
darza imprez biegowych. Jest to bardzo 
fajnie przygotowane wydarzenie, a do-
wodem na to jest ogromna frekwencja. 
Można tu zauważyć przedstawicieli 
wielu wojewódzkich szkół. Cieszę się, 
bo jest to idealna okazja na to, żeby 
wyrobić w sobie talent i zamiłowanie 
do biegania – mówił podczas biegów 

Ryszard Chustecki, pełniący funkcję 
dyrektora Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. 

Po tradycyjnym odśpiewaniu hym-
nu i odczytaniu apelu olimpijskiego, 
impreza wzbogacona została o szcze-
gólny, bo historyczny akcent. 11 listo-
pada 2018 roku minie sto lat od od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
Organizatorzy nie zapomnieli o tej 
szczególnej dacie. Uczestnicy utworzyli 
szpaler, przypominający flagę naszego 
kraju. Chwilę później na linii startu 
ustawili się pierwsi młodzi biegacze. 
Przygotowano dwadzieścia biegów na 
100-lecie niepodległości, o dystansach 
od 260 metrów do 2 kilometrów. Na 

każdego uczestnika czekała nagroda 
niespodzianka, w postaci pamiątkowe-
go długopisu oraz okazjonalne nalepki. 
Medale, puchary i nagrody, otrzymało 
natomiast sześciu najlepszych zawod-
ników z każdej kategorii. Zmęczeni 
biegiem uczestnicy mogli posilić się 
specjalnie przygotowaną na tę okazję 
grochówką lub hot-dogiem.  

Warto również zaznaczyć, że orga-
nizatorzy Golickiej Mili nie przewidu-
ją ograniczeń wiekowych. Biegać każdy 
może, a już szczególnie w tak miłej 
atmosferze oraz przy tak wielu wspa-
niałych emocjach, jakie oferują biegi 
w Golicach. 

(AK)

Uczestnicy z wielu krajów wzięli udział w rowerowo-pieszym rajdzie EuroJumelages.

Dwadzieścia lat 
Golickiej Mili 

Po tradycyjnym odśpiewaniu hymnu i odczytaniu apelu olimpijskiego, impreza wzbogacona została o szczególny, bo historyczny akcent. 
11 listopada 2018 roku minie sto lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy nie zapomnieli o tej szczególnej dacie. 
Uczestnicy utworzyli szpaler, przypominający polską flagę.

17 września, w rocznicę najazdu ZSRR 
na Rzeczpospolitą, na Placu Sybiraków 
w Słubicach oficjalnie odsłonięto Pomnik 
Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących 
o Wolną, Niepodległą Polskę.
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Podczas trzydniowej wizyty Food 
Truck’ów w Słubicach, lokalni 
smakosze nie kryli swojego za-
dowolenia na widok kulinarnych 
nowości, przyciągających zapa-
chem i co najważniejsze – sma-
kiem. 

Food Trucki, czyli inaczej mobilna 
gastronomia, w ostatnich czasach pod-
biły wiele serc.  Dlaczego? Wszystko 
z powodu możliwości zapoznania się 
z kulinariami nawet z najodleglejszych 
zakątków świata, które Food Trucki 
oferują w swoim menu. Każde danie 
przygotowywane jest na bieżąco, a ku-
pujący może przyglądać się procesowi 
jego przyrządzania. Po spotkaniu z taką 
dawką smaków, nikt nie wróci głodny. 
Nic więc dziwnego, że Food Truck Fe-
stival, który odbywał się w Słubicach 
od 14 do 16 września, już pierwsze-
go dnia przyciągnął tłumy głodnych 
i spragnionych mieszkańców. 

Impreza zorganizowana została 
dzięki Starostwu Powiatowemu w Słu-
bicach i organizacji Smaki Świata Stre-
et Food. 

- Pojawiła się ciekawa propozy-
cja, by w ramach realizowanego przez 
powiat projektu poświęconego rodzi-
nom zastępczym, przeprowadzić cie-
kawe zajęcia dla ich podopiecznych. 
Tym razem, zajęcia dotyczyć mają 
przygotowywania posiłków, które są 
specjalnością właśnie takich pojaz-
dów, które dziś do nas przyjechały. 
W Słubicach jest wiele lokali, barów, 

restauracji oraz wielu 
przybyszów zza grani-
cy, którzy przybywają 
do nas w celach gastro-
nomicznych. Może 
dzisiejsze wydarzenie 
będzie dobrym sposo-
bem, by porównać to 
co jest u nas, być może 
coś podchwycić i wpro-
wadzić coś nowego do 
kart, które posiadają 
słubickie lokale – mówił 
Marcin Jabłoński, staro-
sta powiatu słubickiego. 

Podczas week-
endowego spotkania 
z kulinariami, sprze-
dawcy oferowali naszym 
mieszkańcom szeroką 
gamę smaków. Kuchnia 
włoska, grecka, ame-
rykańska, frytki świata 
(w tym królujące frytki 
belgijskie) to tylko nie-
wielka część tego, czego 
można było spróbować. 

- Polska kuchnia jest 
dla mnie najwspanialsza, ale czasem 
lubię spróbować czegoś nowego. Food 
Trucki są więc doskonałą okazją, by 
zakochać się w jakichś nowych sma-
kach albo i wręcz odwrotnie – przeko-
nać się, że jakaś kuchnia nie jest jed-
nak dla nas. Bardzo mi się tu podoba, 
takie wydarzenia powinny być u nas 
organizowane częściej – mówiła Ka-
sia, uczestniczka Food Truck Festival 
w Słubicach.

(AK)

Aktualności

Powiat 
przyjazny 
seniorom
„Opiekuńcze skrzydła powiatu” to projekt, 
który pozwoli m.in. na uruchomienie w Słu-
bicach Domu Dziennego Pobytu Seniora. 
Dzięki środkom pozyskanym z minister-
stwa, uda się dotrzeć także do tych, którzy 
wsparcia potrzebują na co dzień.

- Od dłuższego czasu podejmuje-
my szereg działań poświęconych śro-
dowisku senioralnemu – mówi Marcin 
Jabłoński, starosta powiatu słubickie-
go. – Zaczęliśmy zauważać proble-
my, stworzyliśmy całą listę tego, co 
najbardziej boli i co jest największym 
wyzwaniem osób w starszym wieku. 
Zaczęliśmy szukać rozwiązań, ale do 
tego oczywiście potrzebne są pieniądze. 
Okazuje się, że jest mnóstwo źródeł, do 
których można się zwrócić. Otrzyma-
liśmy dofinansowanie z ministerstwa 
na urządzenie w Słubicach Domu 
Dziennego Pobytu Seniora. Dom ten 
umiejscowiony będzie w przychodni 
zdrowia. Już teraz toczą się tam prace 
przygotowawcze. Myślę, że to będzie 
naprawdę przyjazne miejsce, w którym 
seniorzy z całego powiatu będą mogli 
się spotykać, korzystać z różnych zabie-
gów czy zajęć. 

Dzięki współpracy z wieloma part-
nerami, w powiecie słubickim zorga-

nizowany zostanie system świadczenia 
usług opiekuńczych i asystenckich dla 
osób, które ich potrzebują. Ponadto 
przy słubickim DDP powstanie Klub 
Seniora, a drugi, działający już w Cy-
bince otrzyma dodatkowe wsparcie.

Opiekuńcze skrzydła powiatu to 
nie tylko Dom Dziennego Pobytu 
Seniora. Prócz powiatu słubickiego 
projekt ten będzie realizowany wspól-
nie z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach, Powiatowym 
Ośrodkiem Wsparcia w Rzepinie, sto-
warzyszeniem po PROstu ze Słubic, 
gminą Cybinka i Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Cybince. 

- Na konferencję dotyczącą tego 
zagadnienia zaprosiliśmy także go-
ści z Niemiec – dodaje starosta, M. 

Jabłoński, tłumacząc, że polsko-nie-
miecka współpraca z pewnością po-
może w realizacji projektów, ale przede 
wszystkim uczyni je ciekawszymi i bar-
dziej interesującymi.

By stworzyć system wsparcia osób 
w wieku senioralnym, kolejne projekty 
zostają opracowywane i co ważniejsze, 
otrzymują dotacje. W chwili obecnej 
powiat ma do wykorzystania blisko 3 
mln zł, a suma ta może być na bieżąco 
rozszerzana.

Już teraz, partnerzy projektu zachę-
cają do informowania o środowiskach, 
które będą potrzebowały pomocy, oraz 
do zgłaszania się osób, które chętnie tę 
pomoc będą niosły. 

(KB)

Dzięki współpracy z wieloma partnerami, w powiecie słubickim zorganizowany zostanie 
system świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób, które ich potrzebują.

Food Truck Festival w Słubicach 

Food Truck Festival, który odbywał się w Słubicach od 14 do 16 września, już pierwszego dnia przyciągnął tłumy głodnych i spragnionych mieszkańców. 
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W piątek  21 września w Zespole Szkół 
w Rzepinie odbyła się XI Integracyjna Spar-
takiada Osób Niepełnosprawnych, której 
organizatorami byli Gorzowski Związek 
Sportu Niepełnosprawnych „START” oraz 
Gmina Rzepin.

Uroczystego otwarcia spartakiady 
dokonali Burmistrz Rzepina Sławo-
mir Dudzis oraz Prezes  Gorzowskiego 
Związku Sportu Niepełnosprawnych 
„START” Jerzy Jankowski. Po krót-
kich przemówieniach zaproszonych 
gości nastąpiła prezentacja paraolim-
pijczyków, którzy przyjęli zaproszenie 

na naszą rzepińską spartakiadę. Na-
stępnie wszyscy uczestnicy zebrani na 
szkolnym boisku przemaszerowali uli-
cami Rzepina w towarzystwie orkiestry 
Bloco Pomerania ze Szczecina grającej 
na bębnach, ogłaszając w ten sposób 
rozpoczęcie tego sportowego święta 
w naszym mieście.  

Organizatorzy przygotowali dla 
dzieci i młodzieży zawody sporto-
we w następujących konkurencjach: 
łucznictwo, strzelectwo, turniej sza-
chy, biegi przełajowe, tenis stołowy 
oraz blok rekreacyjno – sportowy. Dla 
uczestników spartakiady czekał gorący 

oraz słodki poczęstunek, a także napoje 
i owoce.

Po uroczystym podsumowaniu 
zawodów, wręczono zwycięzcom na-
grody i dyplomy, następnie wszyscy 
w doskonałych humorach rozeszli się 
do domów.

To była świetna zabawa i dosko-
nała forma spędzania czasu wolnego 
na sportowo. Mamy nadzieję, że Inte-
gracyjna Spartakiada Osób Niepełno-
sprawnych jeszcze zawita do naszego 
pięknego miasta!

(GMINA RZEPIN)

Nowa karetka dla Rzepina!

18 września br. w Urzędzie Miejskim Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis wraz z p. o. Skarb-
nika Gminy Jolantą Maliszewską podpisali z Prezesem Zarządu NZOZ im. Prof. Z. Religi 
w Słubicach Małgorzatą Krasowską – Marczyk umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej 
na zakup karetki, która służyć będzie mieszkańcom naszej gminy i okolic.

Mając na uwadze dobro mieszkańców naszego regionu, radni miejscy z Rzepi-
na podczas sierpniowej sesji jednogłośnie podjęli decyzję o przyznaniu dotacji ce-
lowej dla słubickiej lecznicy na zakup nowoczesnej karetki pogotowia wraz z wy-
posażeniem w najnowszej jakości sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. 
Gmina Rzepin na ten cel przekazała 250.000 zł.

Przy podpisywaniu umowy był obecny dr Jarosław Buksa p.o. Naczelnego 
Lekarza Szpitala, a także Małgorzata Żukrowska koordynatorka ratownictwa me-
dycznego w słubickim szpitalu, która nie kryła zadowolenia, że szpital wzbogaci 
się o nowy pojazd medyczny, usprawniając tym samym pracę ratowników i zwięk-
szy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców nie tylko gminy Rzepin, ale i całego 
naszego regionu.

(GMINA RZEPIN)

We wrześniu br. w świetlicy wiejskiej w Ko-
walowie miała miejsce inauguracja projek-
tu unijnego pn. „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Rzepin”. Gmina Rzepin zyskała na ten cel 
dofinansowanie unijne w kwocie ponad 6,4 
mln zł, które jest największym wsparciem 
zewnętrznym w historii naszej gminy!

Jest to ogromna i znacząca inwe-
stycja, szczególnie dla Kowalowa, stąd 
to właśnie tam zostały zawarte pierwsze 
umowy. Przedmiotem umów były dwa 
z czterech kontraktów, na które został po-
dzielony cały projekt. Pierwszy kontrakt 
dotyczy wymiany sieci wodociągowej na 

ul. Słubickiej, Rzepińskiej, Starkowskiej 
i Polnej w Kowalowie. Drugi obejmuje 
budowę sieci wodociągowej oraz kanali-
zacji w Rzepinie na ul. Kilińskiego, Łą-
kowej, Ogrodowej i Partyzanckiej. Oby-
dwa zadania zrealizuje konsorcjum firm 
z Międzyrzecza, które reprezentował Pan 
Tomasz Niewiadomski. Łączna wartość 
w/w prac to prawie 5 mln zł.

Dzięki realizacji kilku odrębnych 
zadań, zrobimy ogromny krok do ska-
nalizowania w przyszłości wszystkich 
wsi z terenu gminy Rzepin. Wkrótce 
ogłosimy przetargi na budowę kana-
lizacji w Kowalowie oraz oczyszczalni 

ścieków w Drzeńsku.
Mamy świadomość utrudnień, 

z jakimi spotykają się mieszkańcy 
i jakie jeszcze ich czekają, ale są rzeczy, 
które trzeba zrobić, by myśleć o dal-
szym intensywnym rozwoju. To dla 
nas ogromne wyzwanie, ale sprostamy 
jemu – mówił Sławomir Dudzis Bur-
mistrz Rzepina.

Pierwsze prace planowane są do roz-
poczęcia jeszcze w tym miesiącu. Cały 
projekt zakończy się w drugiej połowie 
2019 roku. Planowana wartość wszyst-
kich kontraktów to ponad 14 mln zł.

(GMINA RZEPIN)

Rozpoczynamy największy projekt inwestycyjny w historii naszej gminy!

Za nami XI Integracyjna Spartakiada 
Osób Niepełnosprawnych!!
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Zawody 
lekkoatletyczne  
w Słubicach 
Pierwsze sportowe zmagania za nami! 14 września na stadionie Słubickiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji odbyły się powakacyjne zawody lekkoatletyczne. 

- Powakacyjny mityng LA, który jest w ramach naszego gminnego kalendarza 
organizowany przez burmistrza Słubic, pana Tomasza Ciszewicza. Zawody kie-
rujemy głównie do zawodników, którzy w przyszły weekend zawalczą o dobre 
wyniki na Mistrzostwach Polski w Bełchatowie. Reprezentować nas będzie sześciu 
zawodników, liczymy na kilka medali i bardzo fajną, sportową postawę wszystkich 
tych osób. Myślimy, że spośród nich z medalami wróci Paulina Polańska, choć 
oczywiście wierzymy, że i pozostali powalczą o mistrzostwo – opowiedział Dyrek-
tor Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ryszard Chustecki.

W trakcie zawodów można było zaobserwować najbardziej uzdolnioną spor-
towo młodzież z naszego regionu, a także naszych lokalnych reprezentantów 
z Lubusza Słubice. Dopisała frekwencja, a dowodem na to byli liczni zawodnicy 
skoczni, bieżni oraz rzutni. Poza młodzikami, juniorami młodszymi i juniorami, 
stadion odwiedzili również seniorzy. Wśród nich znalazła się wicemistrzyni świata 
weteranów, Małgorzata Krzyżan. Słubicka dyskobolka opowiedziała nam o swoich 
sukcesach oraz o tym, jak pilnuje swojej formy:

- Za mną kilkuletni tryb przygotowań. Wznowiłam swoje starty od 2015 
roku. Wtedy zaczęło się od srebrnego medalu we Francji na mistrzostwach świata, 
rok później w Australii zdobyłam złoty medal w dysku i brązowy w kuli, w zeszłym 
roku miałam srebro na mistrzostwach Europy i w tym roku kolejne srebro, ale 
mistrzostwach świata tym razem. Jest to więc cały cykl przygotowań, co roku to 
lepiej, ponieważ organizm przystosowuje się do wysiłku, jest przygotowany do 
osiągania wyników. Kiedy trenowałam wyczynowo, poświęcałam temu czas przez 
siedem dni w tygodniu, po dwa razy dziennie. W tej chwili wystarczą mi cztery 
dni w tygodniu. Staram się wszystkiego pilnować.

(AK)

UKS 
Jedynka 
Słubice na 
turnieju 
w Niemczach 

9 września odbył się turniej piłki ręcznej, 
AOK Cup 2018, zorganizowany we Frank-
furcie nad Odrą. Na boisku można było zo-
baczyć zawodniczki z UKS Jedynka Słubice, 
które rozegrały pierwsze mecze po waka-
cyjnej przerwie.

- Turniej ten rozgrywany jest po 
raz drugi – mówił trener drużyny, Je-
rzy Grabowski. – Organizatorem jest 
Sportschule we Frankfurcie, tj. klub 
FHC. Najprościej rzecz ujmując jest 
to kadra Brandenburgii. Turniej ten 
jest więc mocno obsadzony. Same na-
zwy wiele mówią. To drużyny, które 
w większości przypadków trenują co-
dziennie. Dla nas to turniej na bardzo 
wysokim poziomie, ale muszę przy-
znać, że do tej pory idzie nam zaska-
kująco dobrze, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę zmiany w drużynie, bo należy 
pamiętać, że starsze dziewczyny już 

odeszły. Przed nami jeszcze zmagania 
ze szkołą szczecińską, ale szanse mamy 
i mocno trzymam kciuki by wszystko 
poszło dobrze.

- Jestem trochę zestresowana, bo 
to naprawdę dobre drużyny – mówiła 
Natasza Tańczak, jedna z zawodniczek 
UKS Jedynka. – W dodatku mamy do-
piero początek roku, drużyna jest jesz-
cze w rozsypce, dopiero się formuje i to 
nasz pierwszy turniej w tym składzie. 

- Trzeba pamiętać, że u nas cał-
kiem niedawno zaczęła się szkoła, więc 
tych przygotowań nie było wiele. Pod 
koniec sierpnia byliśmy na obozie, 
ale dziewczyny są po dwumiesięcznej 
przerwie, dlatego ten turniej traktuję 
bardziej jako rozgrzewkę i oswojenie 

się ze stresem – dodał trener, J. Gra-
bowski. 

- Już drugi raz organizujemy ten 
turniej dla młodziczek – mówił Verner 
Seibt, wiceprezes Frankfurter Han-
dball Club. – To turniej o puchar AOK 
nie tylko z nazwy, bo kasa chorych na-
prawdę wspiera nasz klub. Mamy na-
dzieję, że ten turniej stanie się tradycją 
w tej grupie wiekowej i jeszcze przez 
wiele lat będziemy go organizować. 

Niestety, tym razem słubickim 
szczypiornistkom nie udało się zwycię-
żyć turnieju. Jesteśmy jednak pewni, 
że już wkrótce powiadomimy Państwa 
o ich sukcesach, za które mocno trzy-
mamy kciuki.

(KB)

3…2…1… 
RUSZYLI!
21 kilometrów trasy, 5 kategorii wiekowych, dwie kategorie tema-
tyczne i blisko 170 uczestników – kolejny, trzeci już, Promet Cargo 
Duathlon za nami! Tegoroczne wielkie ściganie po kunowickich dro-
gach i bezdrożach to przede wszystkim rekordowa frekwencja, ale 
także wspaniałe rezultaty. Biegowo-rowerowa rywalizacja miała 
miejsce 29 września i dla wielu zakończyła się sukcesem.

Już od wczesnych godzin porannych przy ul. Dworcowej 
na zawodników czekało biuro zawodów. Przed południem 
uczestników powitała prezes zarządu Promet Cargo, Mag-
dalena Ciszek-Kozłowska, a równo o 12:00 wszystko się za-
częło.

- Pomysł na zorganizowanie tej imprezy, tych kilka lat 
temu, narodził się tak naprawdę z potrzeby prowadzenia 
zdrowego trybu życia, a jako że nasi pracownicy także chęt-
nie biorą udział w tego typu przedsięwzięciach, postanowili-
śmy go kontynuować – mówiła M. Ciszek-Kozłowska. – Za-
uważamy, że coraz więcej osób ze Słubic i okolic interesuje 
się sportem, dlatego w tym roku zwiększyliśmy także limit 
uczestników. Co więcej, mamy tutaj uczestników z Gorzowa 
Wielkopolskiego, Poznania, a nawet Wrocławia, co oznacza 
nic innego, jak to, że ludzie chętnie uprawiają sport. Tym 
razem nie startuję, ale wszystkim, którzy przyjechali do nas 

by się sprawdzić życzę przede wszystkim ukończonej trasy!
Na pokonanie trasy, która składała się z 4 km biegu, 15 

km jazdy na rowerze i kolejnych 2 km biegu, uczestnicy du-
athlonu mieli 3 godziny. Ostatni na mecie pojawili się po 
2:18 godz., co ustanowiło nowy rekord. Najlepsi ukończyli 
rywalizację już po 55:56.

- Trasa jest identyczna jak w roku poprzednim – mówił 
Maciej Kozłowski, wiceprezes PROMET CARGO. – Pro-
wadzi drogami leśnymi, szutrowymi i moim zdaniem jest dla 
każdego. Ci którzy startują dziś po raz pierwszy spokojnie 
dadzą sobie z nią radę, a nieco bardziej zaawansowani będą 
mieli okazję się wykazać. 

Na liście startowej pojawiły się nazwiska osób, które ze 
sportem znają się bardzo dobrze, ale nie zabrakło także tych, 
którzy po raz pierwszy postanowili spróbować swoich sił 
w tego typu zawodach.

- Dziś startuję głównie po to, by dobrze się bawić. Takie 
imprezy to też świetna okazja do spotkania się z ludźmi i ak-
tywniejszego spędzenia wolnego czasu – mówił jeden z uczest-
ników, Marcin Kawa. – Dziś jest piękna pogoda, mam nadzie-
ję, że wszyscy ukończą bieg z uśmiechem na twarzy.

Cyprian Jurkowski, Jakub Jarosz i Bartosz Hryniewicz 
to uczniowie słubickiego Gimnazjum nr 1 i jak tłumaczą, 
do rywalizacji zachęciła ich wychowawczyni. – Sami na 
pewno nie wzięlibyśmy udziału, pomysł wziął się z obser-
wowania poczynań naszej nauczycielki, pani Agnieszki Ko-
nopki – tłumaczyli.

Z czasem 00:55:56 jako pierwszy na mecie pojawił się 
reprezentant KGHM ZG RUN, Robert Walkowiak. 

- Na biegu nie było łatwo, zwłaszcza, że moim atutem jest 
rower – tłumaczył R. Walkowiak. – Jestem tu pierwszy raz z dość 

sporą grupą, ale muszę przyznać, że impreza 
jest świetnie przygotowana. Na trasie współ-
pracowałem z kolegą i ostatecznie udało mi się 
wygrać, z czego ogromnie się cieszę. 

Po wręczeniu nagród przyszedł czas na 
loterię, dzięki której Ci, którzy tym razem 
nie stanęli na podium, mieli okazję wrócić 
do domu z rękoma pełnymi upominków. 
Po słowach podziękowań i gromkich bra-
wach w kierunku organizatorów pozostało 
tylko cieszyć się z tak udanej imprezy. Jed-
no jest pewne – za rok czeka nas kolejna 
odsłona duathlonu, a tym czasem gratulu-
jemy wszystkim, którym udało się ukoń-
czyć tegoroczny! 

(KB)

W trakcie zawodów można było zaobserwować najbardziej uzdolnioną sportowo młodzież 
z naszego regionu, a także naszych lokalnych reprezentantów z Lubusza Słubice.

Dla nas to turniej na bardzo wysokim poziomie, ale muszę przyznać, że do tej pory idzie 
nam zaskakująco dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany w drużynie – mówił o swoim 
zespole Jerzy Grabowski. 

Na pokonanie trasy, która składała się z 4 km biegu, 15 km jazdy na rowerze i kolejnych 
2 km biegu, uczestnicy duathlonu mieli 3 godziny.
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Słubicki Miejski Ośrodek 
Kultury ponownie zaprosił 
do siebie miłośników sztuki, 
na których tym razem cze-
kało porywające spotkanie 
z geometrią, a więc wystawa 
o nazwie ,,Trójkąty’’. 

Słubicki artysta plastyk, Tomasz 
Fedyszyn, za pomocą barw połączo-
nych z trójkątami, pragnął ukazać 
swoją fascynację geometrią, światłem 
i strukturą, a co najważniejsze – rela-
cją, jaka się między nimi wytwarza. 

- Tworzą się tu niesamowite histo-
rie, poprzez właśnie zmianę światła. 
Daje to mnóstwo możliwości perspek-
tywicznych. Część obrazów jest zupeł-
nie nowa, ma premierę na tej wysta-
wie. Pozostałe pochodzą od nabywców 
tych obrazów. Cykl, który dzisiaj pre-
zentuję, tworzę tak naprawdę od po-
przedniej wystawy, która miała miejsce 

dwa lata temu. Nie jest tak, że maluję 
obraz za obrazem. W pierwszej kolej-
ności maluję jeden obraz, robię sobie 
przerwę, później przychodzi czas na 
drugi i kolejne – mówił artysta, który 
inspirację czerpie z życia codziennego, 
a więc z tego, co wokół siebie widzi 
oraz czego doświadcza.

Wernisaż odbywający się w Ga-
lerii ,,Małej’’ Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury, wzbudził ciekawość 
przybyłych gości, którzy chętnie in-
terpretowali i podziwiali wiszące na 
ścianach dzieła oraz rozmawiali z ich 
autorem. Mamy dobrą wiadomość 
dla wszystkich tych, którym nie uda-
ło się przybyć na event oraz dla tych, 
którzy w przyszłości chcieliby wziąć 
udział w spotkaniu z kulturą. Do po-
dobnych spotkań będzie jeszcze oka-
zja, bowiem jak zapowiada Tomasz 
Fedyszyn, jego twórczość będzie moż-
na oglądać podczas Festiwalu Nowej 
Sztuki lAbiRynT, który odbędzie się 
już w październiku, a później – czeka 
nas kolejna wystawa malarska słubi-
czanina.  

(AK)

kultura i sport

Portrety jakich mało
Za nami długo wyczekiwany i wyjątkowy wernisaż w Galerii OKNO, a mowa tu o wystawie 
''Nasz Portret'', czyli fotografiach przedstawiających słubickie rodziny. Wystawa, którą mo-
gli podziwiać już nawet mieszkańcy Czech, wreszcie zawitała w Słubickim Miejskim Ośrod-
ku Kultury.

- Fotografie zorganizowane w ramach inicjatywy lokalnej pt. „Nasz Portret” 
wykonała grupa fotograficzna działająca przy Galerii OKNO. Grupa AKFA, 
o której mowa, zaprosiła słubickie rodziny po to, by pokazać ludzi z pasją – 
mówiła Anna Panek-Kusz, kurator Galerii OKNO. – Chcieliśmy pokazać jak 
wspaniałe, kolorowe i wartościowe rodziny tu mieszkają. W ten sposób powstało 
ponad 46 fotografii, które najpierw pokazywaliśmy w Czechach, później można 
było je oglądać na moście granicznym podczas Dni Hanzy, a dziś w odsłonie 
galeryjnej – spotkanie z rodzinami i podsumowanie projektu.

- Praca układała się bardzo dobrze, a lody udało się bardzo szybko przełamać 
– tłumaczył Witold Cholewa, członek Grupy Fotograficznej AKFA. – Nieczęsto 
mamy okazję wchodzić z obiektywem w osobiste relacje osób fotografowanych. 
Mam nadzieję, że w przyszłych latach będziemy kontynuować ten pomysł, bo jest 
to jakiś rys historyczny mieszkańców Słubic. 

Na piątkowym wernisażu pojawiło się wielu gości m.in. zastępca burmistrza 
i przewodniczący rady miejskiej, natomiast tego dnia zdecydowanie najważniej-
szymi byli bohaterowie wystawy, czyli słubickie rodziny. 

- To fajna sprawa i fajna pamiątka – mówili modele rodzinnych fotografii, 
z uśmiechem wspominając sesje zdjęciowe. To, co przypadło im do gustu, to fakt, 
że każda z rodzin wniosła do zdjęcia coś nietypowego, pokazując naprawdę, jak 
różni, a zarazem jak podobni są mieszkańcy Słubic. 

(KB)

Wystawa „Nasz Portret” w Galerii OKNO. 

Wernisaż wystawy Tomasza Fedyszyna 

Słubicki artysta plastyk, Tomasz Fedyszyn, za pomocą barw połączonych z trójkątami, pragnął ukazać swoją fascynację geometrią, 
światłem i strukturą, a co najważniejsze – relacją, jaka się między nimi wytwarza. 

Na zdjęciu Tomasz Fedyszyn razem ze swoją mamą, która wspierała go podczas wernisażu. 
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Powrót do władzy Zjednoczonej 
Prawicy zwiastował dla Kościoła Ka-
tolickiego nowe, lepsze czasy. Środo-
wisko Radia Maryja i telewizji Trwam 
zaczęło szerokim strumieniem przyj-
mować z różnych rządowych źródeł 
dotacje. Świątynia Opatrzności Bożej 
w Warszawie zyskała szanse na rychłe 
ukończenie. Fundusz kościelny wy-
daje się niezagrożony. Sojusz tronu 

z ołtarzem zaczął przeżywać renesans 
w wydaniu lokalnym i centralnym. 
Wydawało się, że nadeszły dobre 
czasy, jednak słowo „wydawało się” 
nabrało w ostatnim czasie mocniej-
szego znaczenia. Wydawało się, że 
sprawa pedofilii w Kościele Katolic-
kim w Polsce została opanowana i roz-
wiązana. Temat abpa Wesołowskiego 
umarł śmiercią naturalną, a sprawa ks. 
Gila skończyła się w ośrodku peniten-
cjarnym z siedmioletnim wyrokiem. 
Wcześniej słynna sprawa księdza z Ty-
lawy (umorzona przez prokuraturę, 
kierowaną - nota bene - przez Stanisła-
wa Piotrowicza, obecnie twarzy refor-
my sądownictwa w Polsce), ale w kon-
sekwencji zakończona skazaniem na 
dwa lata w pięcioletnich zawiasach. 
Sprawa abp. Paetza do końca niewyja-
śniona, a jedynie zakończona zdjęciem 
z urzędu ordynariusza archidiecezji 
poznańskiej. Pokłosiem tych - i nie 
tylko tych - wypadków było między 
innymi powstanie Centrum Ochrony 
Dziecka w Krakowie. Jest ono prowa-
dzone przez jezuitę o. Adama Żaka, 
który zajmuje się pomocą skrzywdzo-
nym nieletnim. W czerwcu 2009 r. 
KEP przyjęła szczegółowe wytyczne, 
dotyczące postępowania kościelnego 
w przypadku oskarżeń duchownych 

o molestowanie osób poniżej osiem-
nastego roku życia. Przyjęto także do-
kument na temat „Prewencji nadużyć 
seksualnych wobec dzieci i młodzieży, 
i osób niepełnosprawnych w pracy 
duszpasterskiej i wychowawczej Ko-
ścioła w Polsce”. W marcu 2015 r. – po 
zaakceptowaniu przez Stolicę Apostol-
ską - dokumenty obowiązują na grun-
cie Kościoła w Polsce. Trudno zarzucić 
brak reakcji, ale nietrudno zauważyć, 
że problem jest nadal nierozwiązany. 
Za kilka miesięcy ma powstać doku-
ment Tomasza Sekielskiego na temat 
księży pedofilów w Polsce i - znając 
warsztat dziennikarza – zapowiada się 
dokument mocny, o ile nie wstrząsa-
jący. Nie będzie to zaczepka Kościoła 
ze strony brukowej prasy bez konkret-
nych dowodów, ale mocny rachunek 
sumienia. Kilka tygodni temu biskup 
Diecezji Płockiej Piotr Libera wydał 
oświadczenie dotyczące nadużyć sek-
sualnych względem nieletnich w swo-
jej diecezji. Ujawnił ośmiu księży, 
z których na dzień dzisiejszy nie wszy-
scy są już w stanie duchownym. Po-
dobne oświadczenie wypłynęło z Or-
dynariatu Polowego, w którym biskup 
Józef Guzdek informuje o trzech 
podobnych przypadkach. W Polsce 
mamy 41 diecezji, w których pracu-

je 25 tys. księży oraz 180 zakonów 
i zgromadzeń zakonnych. Na tere-
nie Polski pracuje 8852 zakonników 
w tym księży i braci. Jak widać ze 
statystyk, diecezja płocka i ordynariat 
polowy są niewielką kropką na mapie 
Kościoła Katolickiego w Polsce. Moż-
na z tych dwóch przypadków pokusić 
się o średnią skalę problemu w całym 
Kościele, jednak w tym wypadku waż-
ny jest każdy przypadek. W latach 
2002 - 2017 w Polsce prawomocnym 
wyrokiem za czyny pedofilskie skaza-
no ponad trzydziestu duchownych. 
Kościół Katolicki w Polsce czeka do 
odrobienia zadanie odkładane przez 
lata lub odrabiane jedynie częściowo. 
Na nikim nie robią już wrażenia słowa 
przeprosin czy też ubolewania. To już 
nie działa, a kolejne przeprosiny będą 
odbierane jako policzek wobec po-
krzywdzonych. Tłumaczenie, że staty-
stycznie liczba przypadków w Kościele 
jest mniejsza od tej dokonywanej poza 
Kościołem nie jest usprawiedliwie-
niem, bo obecność jednego duchow-
nego pedofila, to po prostu o jednego 
za dużo. Przyjaźń Kościoła z Władzą 
nie wystarczy i nie ochroni. Nie w tym 
wypadku. Wystarczy wspomnieć wy-
rok Sądu z Poznania, który zasądził 
na rzecz pokrzywdzonej kobiety mi-

lion złotych oraz dożywotnią rentę 
w wysokości ośmiuset złotych. Został 
stworzony precedens i kwota robi 
wrażenie. W październiku 2018 roku, 
po półtorarocznej pracy, ma zostać 
uruchomiona mapa przedstawiającą 
ponad 300 punktów nadużyć seksual-
nych dokonanych przez duchownych 
w Polsce. Będzie ona zawierać inicjały 
sprawcy oraz miejscowość, w której 
przypadek molestowania miał miej-
sce. Autorzy mapy wyjaśnili, że pod-
jęli ten temat, gdyż księża molestujący 
nieletnich byli przenoszeni z parafii do 
parafii, narażając kolejne potencjalne 
ofiary. Papież Franciszek - porównu-
jąc problem pedofilii do stłuczonego 
naczynia - wskazał, że nie wystarczy 
zauważyć fakt potłuczenia, nie wystar-
czy także wskazać sprawcę potłuczenia 
naczynia i wyciągnąć konsekwencje. 
Papież z troską pochyla się na skoru-
pami, które - nawet posklejane - będą 
nosić na sobie szpetne ślady sklejenia. 
Trudno więc przyzwalać na tłuczenie 
kolejnych naczyń i ukrywać spraw-
ców, a potem pochylać się nad ich 
sklejaniem. To po prostu niewiary-
godne.

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. 
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I wystarczyło dać ludziom Inter-
net, a potem umieścić w nim Facebo-
oka i Youtube i po kilku latach mamy 
świat, który wydaje się, że wiruje we 
wszystkich możliwych kierunkach, 
kurczy się i rozszerza, pulsuje i wibruje 
i tak jak idący wciąż do przodu zjada-
jąc swój własny ogon, a nam pozosta-
wiając tylko przeszłość czas, tak nasz 
świat wypluwa każdego dnia z wirtu-
alnej do realnej przestrzeni miliony 
postów, newsów, komentarzy, opinii, 
które żyją co prawda krótko, ale bar-
dzo skutecznie kształtują nasze życie.

Internetowe Janusze i Grażyny 
wiedzą już, że Boga nie ma, że ziemia 
jest  płaska, że mamy ogromne prze-
ludnienie i katastrofalne ocieplenie, 
że tylko wege i wita, bo inaczej jesteś 
mordercą, że nienormalne jest nor-
malne, a niemoralne to dziś moralne 
inaczej. Oni wiedzą już wszystko. Ty-
siące lat historii, scheda po naszych 
wybitnych przodkach i coraz subtel-
niejsza z pokolenia na pokolenie ludz-
ka wrażliwość. Wszystko to przegrywa 
dziś z naszym bezwzględnym ego, co-
raz bardziej kształtowanym w kierun-
ku modelu  „człowieka sowieckiego”, 
przez zimną, globalną, wirtualną ma-
szynę. Czy jednak ta maszyna, niczym 
zderzacz hadronów LHC w CERN 

kreujący wzajemne zderzenia cząstek, 
wytwarza sama z siebie tę potężną, 
kształtującą nas w jednym kierunku, 
siłę? No raczej nie. Tu nie ma przy-
padku. Ktoś umiejętnie ją programu-
je. A jeśli dokładniej przeanalizujemy 
mechanizm działania wielkiego pro-
gramisty, dojdziemy do przekonania 
nie pozostawiającego nawet cienia 
wątpliwości. Nowa liberalno-lewicowa 
rewolucja jest w natarciu. Jednak tak, 
jak kiedyś, rewolucje te były bardzo 
krwawe, tak dziś polem walki jest coś 
zupełnie innego. Polem tym jest dziś 
kultura. W niej bowiem toczy się wal-
ka o znaczenie pojęć.  Media i szero-
ko pojęty przemysł rozrywkowy, sku-
tecznie utrwalają  w naszych mózgach 
nowe połączenia między neuronami. 
Podanie wiary w nowy, piękny świat, 
wymagało kiedyś barbarzyńskiego, 
szokowego resetu. Dziś jest to tylko 
proste „gotowanie żaby”. Narzędzia 
wykonują „brudną robotę”. Ludzie 
uwierzą niemal we wszystko, jeśli jest 
to odpowiednio podane.

Pojęcia opisują nasz świat, który 
na ich podstawie postrzegamy obra-
zami. Definicja pojęcia określa to, co 
chcemy zobaczyć i nie ma tu znaczenia 
czy to co widzimy, jest rzeczywiście 
tym czym to jest, czy jest czymś zupeł-
nie innym, często wręcz przeciwnym.

Ostatecznie, zawsze decyduje po-
jęcie, które nadaje kształt postrzeganej 
przez nas rzeczywistości.

Będąc zdeklarowanym zwolen-
nikiem internetu i mediów społecz-
nościowych, jako narzędzi szybkiej, 
globalnej komunikacji, powinienem 
chylić czoła przed wyjątkową warto-
ścią tych wynalazków. I oczywiście 
doceniam ich pozytywny aspekt. Jed-
nak w miarę upływu lat, będąc ich 
codziennym użytkownikiem, coraz 
bardziej zdaję sobie sprawę, jakim po-
tężnym i bezwzględnym narzędziem, 
stają się one w układaniu nowego ładu 

naszego świata. Ładu niekoniecznie 
gwarantującego, nam i naszym po-
tomkom, lepszy poziom życia i szerszy 
zakres wolności.

Kiedyś Gazety miały swoją siłę, 
jednak potrzebowaliśmy spotkać się fi-
zycznie, ewentualnie telefonicznie, aby 
rozmawiać o tematach, które nam ser-
wowały. Potem telewizja swoim rucho-
mym obrazem, szybszym przekazem 
informacji oraz masowością, docierała 
do głębszych pokładów naszej świado-
mości. Jednak nadal jako odbiorcy, nie 
mogliśmy wykonać żadnej interakcji 
ani tworzyć społeczność komunikują-
cą się wzajemnie. Internet, ale przede 
wszystkim media społecznościowe 
z Facebookiem na czele, zmieniły tę 
sytuację radykalnie, poszerzając nie-
zwykle możliwości wzajemnego ko-
munikowania się i oferując nam zakres 
wolności, pozwalający łamać wszelkie 
tabu i wszelkie paradygmaty. Tu jed-
nak ukryty jest pewien haczyk.

Bo jeśli każde scalanie zmierza 
do budowania, a więc tworzenia 
czegoś większego, to każde łamanie 
oznacza rozpad. Ale czy łamanie 
tabu, to zawsze rozpad? Czy łamanie 
paradygmatu, to zawsze defragmen-
tacja? Oczywiście, że nie. Wszystko 
zależy od celu, do którego dążymy. 
Jeśli celem jest poprawa prowadząca 
do rozwoju, to mamy pomnażanie 
dobra, ale jeśli celem jest destruk-
cja, to kreujemy niechybnie upadek. 
Do realizacji celu zawsze potrzebne 
są odpowiednie narzędzia. Od nich 
właśnie zależy skala wpływu działa-
nia. Jeśli celem jest tylko wywołanie 
sensacji, doprowadzenie do skanda-
lu, zniszczenie czyjejś reputacji, to 
jest to oczywiście działanie haniebne, 
jednak jeśli nie stanowi fragmentu 
czegoś większego, to mówimy po 
prostu - samo życie, taki jest ten 
świat, jesteśmy tylko ludźmi, nie je-
steśmy idealni.

Jeśli natomiast szereg pozornie 
różnych wydarzeń ma jakiś wspólny 
fundament, wspólny wątek, to mamy 
do czynienia z dobrze zaplanowaną 
akcją, a mówiąc bezpośrednio, bardzo 
dokładnie przygotowaną manipulacją, 
czyli stworzeniem wrażenia na istnie-
nie niezbitych dowodów, potwierdza-
jących prawdziwość przedstawianej 
tezy. Oczywiście w każdej dobrze 
przygotowanej manipulacji, główną 
rolę odgrywa kompletne pomiesza-
nie prawdy z iluzją, faktów z mitami, 
bohaterów z ofiarami czy wreszcie 
świadków z figurantami. Przeplatana 
tendencyjnymi pytaniami narracja 
sprawia wrażenie, że przedstawia ona 
jedyny możliwy obraz wydarzeń. 

Spójrzmy dokładniej na to, co 
dzieje się dziś wokół nas. 

To jest swoiste tsunami.  Wszędzie 
jacyś „oni”, przewracają świat do góry 
nogami, ale przecież dobrze wiemy, że 
nas to nie dotyczy. Czyżby?

Czy potrafimy wyłączyć się z biegu 
wydarzeń? Czy przypadkiem w wielu 
obszarach naszego życia, nie jesteśmy 
tym Januszem i tą Grażyną, nie mając 
zupełnie pojęcia, że nimi jesteśmy? 
Czy mając wokół „racjonalne dowody 
społeczne”, może przyjść nam do gło-
wy, że ktoś tworzy nam sztuczny świat, 
iluzoryczną rzeczywistość? Że coraz 
składniej stawiamy kolejne kroki i co-
raz wdzięczniej poruszamy się w takt 
nowej, ale zupełnie nie naszej muzyki?  
A do tego, że coraz więcej układów do 
tej muzyki tworzymy już sami. Że pro-
ces „gotowania żaby” jest już bardzo 
zaawansowany?

Dziś łykamy wszystko jak pelika-
ny. Jedni propagandę sukcesu, drudzy 
propagandę klęski. I każda z dwóch 
prawd jest bardziej prawdziwa, niż ta 
druga prawda. Każda ma liczne gro-
no swoich zagorzałych zwolenników, 
przyjmujących za aksjomat wypowie-
dzi swoich guru. I dadzą się pokroić, 

a nawet zabić, ale zdania swojego nie 
zmienią. Ten proces zaszedł już bardzo 
daleko. Żaba jest już prawie gotowa. 
Dalej co prawda wygląda tak jak wy-
glądała, ma tylko jakieś mętne, niena-
turalnie wybałuszone oczy, w których 
można odczytać chyba zdziwienie.  

I powiesz drogi czytelniku, że nic 
to nowego pod słońcem. Że jak świat, 
światem, zawsze miała miejsce mani-
pulacja. Zwróć proszę jednak uwagę, 
że media społecznościowe dają nam 
dziś możliwość interakcji. A ponie-
waż to one coraz bardziej tworzą naszą 
rzeczywistość, nasza interakcja coraz 
bardziej zamyka się w granicach, któ-
re nam ustawiają. Facebookowy ban 
za niepoprawność polityczną, to jesz-
cze pikuś. Teraz mamy już ustawy na 
fobie, mamy  ACTA, mamy RODO, 
mamy Codex Alimentarius, a w przy-
gotowaniu kolejne wynalazki. To są 
właśnie granice naszej wolności. Coraz 
bardziej nas oplata szaleństwo świata.

Stary dowcip o spotkaniu Marga-
ret Thatcher z Leonidem Breżniewem, 
mówił o tym, że po masowych zwol-
nieniach z kopalń w Wlk. Brytanii,  
były masowe strajki, a po masowych 
zwolnieniach w Związku Radziec-
kim, był spokój jakby nic się nie stało. 
Jak wy to robicie? zapytała Thatcher. 
Bardzo prosto - odpowiedział Breż-
niew, wy po prostu nie wiecie, jak 
właściwie podać informację. Dajcie 
mi tu kota i musztardę. Czy kot zje 
musztardę? zapytał Breżniew. No nie 
zje, odpowiedziała Thatcher. Breżniew 
podniósł kotu ogon, wysmarował mu 
pupę musztardą. Przerażony kot uciekł 
do kąta i błyskawicznie wylizał całą 
musztardę. Breżniew z dumą spojrzał 
na Thatcher i powiedział - No widzi-
cie. Zjadł całą musztardę. Wy po pro-
stu nie wiecie jak podać.

                             
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”

O żabie, kocie i musztardzie, czyli jak nas 
oplata szaleństwo świata



16 reklama


