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Zachodnia Liga MTB 
zakończyła się w Słubicach!

Mimo niesprzy-
jającej pogody na 
terenie Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
spotkało się blisko 
trzystu pasjonatów 
kolarstwa z całej Pol-
ski, chcących zmie-
rzyć się z trasą, która 
dla każdego z nich 
okazała się wyzwa-
niem.

STR. 13

Jak głosowano 
w powiecie 
słubickim?
Trwający kilka tygodni bój samorządowców zakończył się 21 paździer-
nika, kiedy to Polacy, w tym mieszkańcy powiatu słubickiego, ruszyli do 
urn. Czternastogodzinne głosowanie i cała noc liczenia – kto zasiądzie 
u steru władzy w nadchodzącej kadencji? Postaraliśmy się podsumować 
dla Państwa wszystkie wyniki. Zapraszamy do lektury!

STR. 3

To 
prawdziwa 
rewolucja!

- Zaczęło się ode mnie i Sylwestra 
Ostrowskiego rozmawiających o wyda-
niu w Polsce płyty – tłumaczy mi Key-
on Harrold, który grywał z wykonaw-
cami takimi jak Beyoncé, Eminem, 
Jay-Z czy Michael Jackson. I dodaje: 
- Chciałem zrealizować projekt, który 
łączyłby kulturę polską i amerykańską. 
Stąd nazwa „Culture Revolution”. To 
miała być przede wszystkim wymia-
na kultur, ale także rodzajów muzyki 
i wielonarodowa współpraca.

Takiego brzmienia Słubice do tej 
pory nie znały. Jazz, soul, R&B czy 
hip-hop świetnie ze sobą współgra-
jące i to w dodatku na jednej scenie 
w ramach MBB Logistics Music Ni-
ght. Czy w chłodny, jesienny wieczór 
można chcieć czegoś więcej?
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W ramach polsko-niemieckiego 
projektu organizowanego przez 
Powiat Słubicki, Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia oraz gości zza 
Odry, w Cybince odbyły się cie-
kawe warsztaty, polegające na 
wykonywaniu prac z gliny.

22 października w Cybince od-
były się warsztaty wykonywania prac 
z gliny, za które odpowiedzialna była 
Spółdzielnia socjalna ,,Kuźnia z pasją''. 
Inicjatywa stała się dowodem na to, że 
integracja przebiega o wiele swobod-
niej i pomyślniej, jeśli połączy się ją 
z pracami artystycznymi.

Jest to projekt polsko-niemiecki. 
Tydzień temu grupa spotkała się i wy-
konała prace z gliny, które później pod-
dane zostały procesom wypalenia. Dziś 

spotykamy się tutaj ponownie, w celu 
wykończenia swoich prac, pomalowa-
nia ich i finalnie – ponownego  pod-
dannia procesom wypalenia. Wszystko 
po to, aby prace wyglądały dokładnie 
tak, jak uczestnicy sobie wymarzyli. 
Głównym celem projektu jest z pew-
nością integracja osób niepełnospraw-
nych oraz pokazanie, że każdy może 
zrobić coś wyjątkowego dla siebie. Nie 
ma tutaj zadnych barier czy też ograni-
czeń – mówił Daniel Krawczyk, Prezes 

Zarządu Spółdzielni socjalnej ,,Kuźnia 
z Pasją''.

To już nie pierwsze tego typu wy-
darzenie organizowane przez ,,Kuźnię 
z Pasją'', która zajmuje się – między  
innymi – prowadzeniem pracowni 
warsztatowo-zajęciowo-artystycznej. 
Celem Spółdzielni jest przede wszyst-
kim rozwijanie pasji i talentów oraz 
tworzenie przestrzeni inspirującej do 
pozyskiwania nowej wiedzy i przydat-
nych umiejętności. Warsztaty można 

uznać za jak najbardziej udane. Dowo-
dem na to jest satysfakcja uczestników, 
którzy brali w nich udział.

– Bardzo podobały mi się takie 
warsztaty. Dobrze nam się ze sobą 
współpracowało, nawet z gośćmi 
z Niemiec, doszło między nami do 
porozumienia. Całe spotkanie przebie-
gło bardzo miło – powiedział podczas 
przerwy w pracy jeden z uczestników, 
Jan Rzeszutek.

(AK)

Artystyczna integracja w Cybince

Inicjatywa stała się dowodem na to, że integracja przebiega o wiele swobodniej i pomyślniej, jeśli połączy się ją z pracami artystycznymi.
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WYBORY BURMISTRZA, 
WÓJTA, PREZYDENTA

W wyborach nowego burmistrza 
Słubiczanie postawili na bezpartyjne-
go Mariusza Olejniczaka, na którego 
zagłosowało 4526 osób, czyli blisko 
60% wybierających. 

Pozostali kandydaci w otrzymali 
kolejno: Tomasz Pisarek 1417 głosów 
(18,13%), Mariusz Dubacki 1166 gło-
sów (14,92%), Maja Pszczołowska-Mi-
zerska 705 głosów (9,02 %).

W Rzepinie w I turze zwyciężył 
obecny burmistrz Sławomir Dudzis, 
który zebrał 3239 głosów (74.14%). 
Jedyna kontrkandydatka zwycięzcy, 
Barbara Udziela, otrzymała 1130 gło-
sów (25,86%).

W Ośnie Lubuskim wybo-
ry również zakończyły się w I turze. 
Dotychczasowy burmistrz Stanisław 
Kozłowski otrzymał poparcie 54,68% 
głosujących (1754 głosów). Kolejni 
kandydaci otrzymali poparcie w wyso-
kości: Piotr Romanowski 28,34% (909 
głosów), Edmund Pilimon 16.99% 
(545 głosów).

W Górzycy obecny wójt, Robert 
Stolarski, był jedynym kandydatem. 
Od lat cieszy się bardzo wysokim po-
parciem, a w tym roku uzyskał 1205 
głosów (88,47%).

Mieszkańców Cybinki czeka rów-
nież kolejna kadencja pod rządami 
znanego już burmistrza. Marek Koło-
dziejczyk wygrał w I turze 2065 głosa-
mi (72,51%). Drugi był Roman Sie-
miński (636 głosów - 22,33%), a trzeci 
Andrzej Bycka (147 głosów - 5,16%).

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
W Słubicach w RM zasiądzie 11 

osób z komitetu nowo wybranego bur-
mistrza. Cały skład przedstawia się na-
stępująco:
– Piotr Sławomir Gołdyn
– Józef Zbigniew Grabowski 
– Agnieszka Wioletta Pakulska
– Krystyna Baczyńska
– Ewa Katarzyna Chustecka
– Alicja Renata Pietrzyk
– Daniel Aleksander Szurka
– Waldemar Dutkiewicz
– Maria Skalniak
– Piotr Zalisz
– Grzegorz Marek Cholewczyński
– Bernard Antoni Jasiewicz
– Jarosław Andrzej Sadowski 
– Ewa Teresa Guzik

W Rzepinie RM tworzyć będą: 
Krzysztof Jan Wolszczak, Kazimierz 
Depczyński, Wincenty Jędrzejewski, 
Dariusz Robert Wąsowicz, Jarosław 
Józef Dudzis, Krystyna Ewa Krama-
rzewska, Ryszard Rybkowiak, Adrian 
Łukasz Kasik, Jarosław Borowiec, Wio-
letta Katarzyna Nowak, Grzegorz Ar-
kadiusz Oczyński, Eugeniusz Komar, 
Andrzej Zator, Cezary Nowaczewski 
oraz Anna Maria Gajda-Cikota.

W Ośnie Lubuskim wygrali: 
Krzysztof Tymczyn, Piotr Romanow-
ski, Marek Partyka, Zbigniew Andrzej 
Masztalerz, Marcin Ryżejno, Robert 
Kiewra, Henryk Łapko, Irena Milew-
ska, Danuta Teresa Major-Senyszyn, 
Edmund Pilimon, Piotr Tomasz Ko-
szela, Monika Teresa Parysek, Robert 
Krzysztof Brychy, Joanna Maria Rów-
na i Beata Wieczorek. 

RM w Górzycy tworzyć będą: Ad-
rian Sulmiński, Ireneusz Grzesiak, Ry-
szard Dębiński, Krzysztof Józef Krupa, 
Krzysztof Paweł Bańka, Anna Mag-
dalena Lenard, Marcin Jęczmienny, 
Stanisława Urban, Stanisław Kwiek, 
Maria Jolanta Syktus, Janina Bryl, Ka-
zimierz Wontor, Maria Palmowska, 
Ryszard Cieślak oraz Zbigniew Raźny.

W Cybince RM będą tworzyć: 
Agnieszka Leśnicka, Krystyna Czer-
niecka, Adrian Nowicki, Janusz Tumi-
łowicz, Aneta Gawryluk, Anna Ilona 
Sylwestrzak, Katarzyna Maria Jankow-
ska, Dariusz Adam Stępowski, Cze-
sław Faron, Piotr Jędrzejewski, Anna 
Dorota Śliwińska, Agnieszka Regina 
Stępniak, Marian Jerzy Dworak, Piotr 
Kobyłecki i Marta Orzeszko.

WYBORY DO RADY POWIATU
OKRĘG nr 1 (Cybinka, Górzyca, 
Ośno Lubuskie)
– Józef Apanowicz (PSL)
– Monika Karasińska (PO.Nowocze-
sna)
– Sebastian Łukaszewicz (SLD Lewica)
– Maciej Błoński (PiS)
– Krzysztof Bohuszko (PiS)
– Bogdan Hajkowicz (KWW Radni 
Dla Mieszkańców)
Okręg nr 2 (Rzepin)
– Wiesław Kołosza (PO.Nowoczesna)
– Damian Utracki (PO.Nowoczesna)

– Danuta Sawicka (PiS)
– Krzysztof Hańbicki (PiS)
Okręg nr 3 (Słubice)
– Robert Włodek (SLD Lewica)
– Leszek Bajon (PO.Nowoczesna)
– Ryszard Chustecki (PO.Nowocze-
sna)
– Jacek Chmurzyński (PiS)
– Jolanta Skręty (KWW Musi Być Lepiej)
– Krystyna Skubisz (KWW Radni Dla 
Mieszkańców)
– Andrzej Karpezo (KUKIZ 15)

WYBORY DO SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA 

Oficjalne wyniki do najwyższego 
szczebla samorządu ogłoszone zostały 
najpóźniej. Słubice będą w nim miały 

dwójkę reprezentantów - Marię Jawor-
ską oraz Marcina Jabłońskiego.

Kompletny skład Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego przedstawia się 
następująco:
Okręg nr 1 (Gorzów, powiaty go-
rzowski i strzelecko-drezdenecki)
– Jerzy Wierchowicz (Koalicja Obywa-
telska) 
– Anna Synowiec (Koalicja Obywatelska) 
– Mirosław Marcinkiewicz (Koalicja 
Obywatelska) 
– Marek Surmacz (PiS) 
– Elżbieta Płonka (PiS) 
– Tadeusz Jędrzejczak (SLD) 
– Jan Świrepo (PSL) 
Okręg nr 2 (powiaty międzyrzecki, 
sulęciński, świebodziński i słubicki)
– Marcin Jabłoński (Koalicja Obywa-
telska) 

– Edward Fedko (Koalicja Obywatel-
ska) 
– Helena Hatka (PiS) 
– Bogusław Motowidełko (PiS) 
– Maria Jaworska (SLD) 
– Zbigniew Kołodziej (PSL)
Okręg nr 3 (powiaty żarski i kro-
śnieński)
– Marek Cieślak (Koalicja Obywatel-
ska) 
– Tadeusz Ardelli (PiS) 
– Anna Chinalska (PSL)
– Łukasz Mejza (Bezpartyjni Samorzą-
dowcy) 
– Wacław Maciuszonek (Bezpartyjni 
Samorządowcy) 
Okręg nr 4 (Zielona Góra, powiat 
zielonogórski)
– Elżbieta Polak (Koalicja Obywatel-
ska) 
– Aleksandra Mrozek (Koalicja Oby-
watelska) 
– Sebastian Ciemnoczołowski (Koali-
cja Obywatelska) 
– Zbigniew Kościk (PiS) 
– Kazimierz Łatwiński (PiS)
– Wioleta Haręźlak (Bezpartyjni Sa-
morządowcy) 
Okręg nr 5 (powiaty nowosolski, ża-
gański i wschowski)
– Grzegorz Potęga (Koalicja Obywa-
telska) 
– Beata Kulczycka (Koalicja Obywa-
telska) 
– Małgorzata Gośniowska-Kola (PiS) 
– Małgorzata Słowińska-Paluch (PiS) 
– Stanisław Tomczyszyn (PSL) 
– Sławomir Kowal (Bezpartyjni Samo-
rządowcy) 

Więcej informacji oraz pełne zesta-
wienie wszystkich kandydatów można 
znaleźć na stronie PKW: www.wybo-
ry2018.pkw.gov.pl 

(KB)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018  
w powiecie słubickim
Według danych Państwowej Komisji Wyborczej do oddania głosu w niedzielę, 21 października, w powiecie słubickim  było dokładnie 36 582 osoby. Z tego prawa skorzystała nieco 
ponad połowa, bo w dniu wyborów frekwencja wyniosła 52,7%. 

Słubiczanie postawili na bezpartyjnego Mariusza Olejniczaka, na którego zagłosowało 4526 osób.

W dniu wyborów frekwencja wyniosła 52,7%.



4 aktualności

 „Możliwości współpracy polsko-
-niemieckiej w sektorze zdrowia” 
to tytuł konferencji, która odby-
wała się w Słubicach w dniach 
27 i 28 września. Konferencja 
zorganizowana została przez ASB 
Ostbrandenburg  oraz Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego „MEDYK” w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Miała ona 
na celu wniesienie wspólnego 
wkładu w rozwój transgranicznej 
współpracy w zakresie ochrony 
zdrowia.

- Bardzo istotną rolę odgrywają 
tutaj ludzie, którzy się w to angażują. 
Gdy pojawia się inicjatywa, potrzebni 
są ci, którzy będą zdolni ją realizować 
– mówiła Joanna Józefiak, wiceprezes 
Zarządu Centrum Medycznego Bran-
dmed w Słubicach. – Cieszę się, że mo-
gliśmy tutaj gościć pana starostę, osoby 
związane z medycyną po obu stronach 
granicy czy pana profesor Meissnera, 
który przedstawił projekt realizowany 
w innym regionie – myślę, że to wspa-
niała inspiracja do tego, by podobne 
rozwiązania wdrażać w naszym oto-
czeniu. To, że udało nam się tu dzisiaj 
spotkać daje ogromne nadzieje na to, 

że będzie coraz lepiej. Niedawno pod-
pisaliśmy umowę z niemiecką kasą 
chorych, na podstawie której Polacy 
ubezpieczeni w Niemczech mogą le-
czyć się w Polsce, a to kolejny dowód 
na to, że zmiany są możliwe. 

- Jesteśmy powiatem położonym na 
granicy. Na co dzień dotykają nas pro-
blemy, które dzisiaj omawialiśmy pod-
czas tej konferencji, bardzo ciekawej 
i myślę, że dla wszystkich inspirującej 
– mówił starosta powiatu słubickiego, 
Marcin Jabłoński. – Mamy do czynie-
nia ze zdrowiem i życiem bardzo wie-
lu ludzi i trzeba robić wszystko, żeby 
optymalnie wykorzystać potencjał pol-
sko-niemieckiego pogranicza. Jestem 
przekonany, że nie ma już dzisiaj żad-
nych barier mentalnych, różnic między 
ludźmi, braku zrozumienia. Mnóstwo 
polskich lekarzy pracuje w Niemczech, 
niemieccy pacjenci korzystają z usług 
chociażby polskich dentystów – to jest 
dla nas codzienność.  Wciąż jednak nie 
ma rozwiązań instytucjonalnych, które 
zapewniłyby finansowanie, opiekę le-
karzy, właściwe ubezpieczenie, stworzą 
takie ramy prawne, które unormują 
funkcjonowanie całego tego systemu. 

Podczas tych dwóch dni, poświę-
conych zdrowiu, gościło w Słubi-
cach mnóstwo  osób zaangażowanych 
w realizację transgranicznych projek-
tów w zakresie medycyny.  Pierwsze 
spotkanie, którego otwarcie wieńczył 
wykład inauguracyjny, odbyło się 27 
września w Collegium Polonicum.

- W pierwszej kolejności chodziło 
o wyjaśnienie uwarunkowań prawnych 
oraz kwestii związanych z językiem – 
tłumaczył tego dnia prof. dr n. med. 
Konrad Meissner z Uniwersytetu Me-
dycznego Greifswald. 

Zwieńczeniem pierwszego dnia 
była dyskusja panelowa w której udział 
wzięli m.in  szef Resortu Zdrowia 
w Ministerstwie Pracy, Spraw Społecz-
nych, Zdrowia, Kobiet i Rodzin Bran-
denburgii Thomas Barta. W dyskusji 
udział wzięli także zastępca dyrektora 
Departamentu Infrastruktury Spo-
łecznej Urzędu z Urzędu Marszałkow-
skiego w Zielonej Górze Grażyna Do-
broczyńska i prezes Stowarzyszenia na 
rzecz Polsko-Niemieckiej Współpracy 
w Ochronie Zdrowia, a zarazem wice-
prezes Centrum Medycznego Brand-
med Joanna Józefiak.

Wieczorem w słubickiej restauracji 
Villa Casino na uczestników konferen-
cji czekał występ chóru Adoramus.

Następnego dnia goście udali się 
do Centrum Medycznego Brand-
med, w którym odbyła się kolejna 
konferencja.  Na uczestników cze-
kały  wykłady ekspertów oraz run-
da pytań i odpowiedzi.  Na ostatni 
punkt spotkania, organizatorzy wy-
znaczyli zwiedzenie centrum ASB 
Frankfurt.

To były intensywne dwa dni, dzię-
ki którym wiele pytań na temat współ-
pracy Polski i Niemiec w sektorze zdro-
wia doczekało się odpowiedzi, ale także 
dni, podczas których powstało wiele 
nowych, miejmy nadzieję możliwych 
do rozwiania wątpliwości.

(KB)

Wspólnie dyskutowali o zdrowiu

Podczas tych dwóch dni, poświęconych zdrowiu, gościło w Słubicach mnóstwo osób 
zaangażowanych w realizację transgranicznych projektów w zakresie medycyny.

Zwieńczeniem pierwszego dnia była dyskusja panelowa.
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Od wielu lat październik to miesiąc, który studentom 
kojarzy się przede wszystkim z rozpoczęciem nowe-
go roku akademickiego. Mimo powrotu do nauki, na 
twarzach polsko-niemieckich żaków dało się zauważyć 
uśmiech.

Collegium Polonicum pozytywnie wyróżnia 
się na tle pozostałych uczelni w naszym kraju, ze 
względu na duży procent umiędzynarodowienia. 
Możliwość studiowania i nawiązania kontaktów 
z rówieśnikami innej narodowości, bez wątpienia 
przyciąga chętnych do studiowania w Słubicach. 
Ogromnym atutem uczelni jest także możli-
wość ukończenia studiów zarówno w Polsce, jak 
i w Niemczech, co otwiera absolwentom drzwi 
do całego wachlarza możliwości zawodowych. 18 
października w Collegium Polonicum zarówno 
studenci, jak i nauczyciele akademiccy, uczcili 
powrót na uczelnię. Podczas uroczystości, prze-
mawiający życzyli wszystkim studentom, a szcze-
gólnie tym, którzy rozpoczynają swój pierwszy 
rok na studiach, wielu sukcesów i wytrwałości 
w dążeniu do ich spełnienia.

- Wszyscy życzymy naszym studentom suk-

cesów w nauce, a także nawiązania pięknych, 
wieloletnich przyjaźni. Natomiast kadrze na-
ukowej, która wykłada w Collegium Poloni-
cum, także sukcesów i satysfakcji z pracy aka-
demickiej – mówiła Ewa Bielewicz-Polakowska 
z Działu Public Relations Collegium Poloni-
cum. Studenci nie kryli radości na widok swo-
jej uczelni i siebie nawzajem. Powrót na studia 
wiąże się z przeżywaniem kolejnego roku wy-
zwań i wspaniałych chwil. Na terenie budynku 
widoczni byli także zagubieni, aczkolwiek pod-
ekscytowani studenci, którzy dopiero zaczynają 
swoją przygodę ze studiowaniem.

- Zdecydowałem się na studia, które odby-
wają się zarówno w Collegium Polonicum, jak 
i na Viadrinie we Frankfurcie nad Odrą. Podoba 
mi się właśnie to połączenie, bedę studiował po 
dwóch stronach Odry. To według mnie ogrom-
ny plus. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie będzie 
lekko, bo wybrałem dość wymagający kierunek, 
ale jestem przygotowany na ciężką pracę – mówił 
student pierwszego roku, Jan Jędrzejewski.

(AK)

Z okazji XX Lubuskiego Tygodnia Seniora oraz w ra-
mach projektu noszącego nazwę ,,Transgraniczna 
wymiana seniorów Powiatu Słubickiego i Odra-
-Szprewa’’ zorganizowano Bal Seniorów, podczas 
którego podpisano porozumienie o współpracy se-
niorów z Polski i Niemiec. 

Projekt sfinansowany został z Funduszy 
Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO 
EUROPA VIADRINA z Programu Współpra-
cy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 
2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej. 

W balu zorganizowanym 10 października, 
udział wzięli także  Sasha Gahm, Wicestarosta 
Powiatu Odra Szprewa oraz Starosta Powiatu 
Słubickiego, Marcin Jabłoński, który docenił 
polsko-niemiecką współpracę:

- Cieszę się, że podczas Lubuskiego Tygo-
dnia Seniora mogliśmy podsumować jeden 
z dawno oczekiwanych projektów polsko-nie-
mieckich. To wspaniała inicjatywa. Cieszę się, 
że spotkała się z dużym zainteresowaniem. Go-
ścimy dzisiaj dziesiątki osób z Polski oraz Nie-
miec. Mam nadzieję, że będzie to nowy etap 
współpracy polskich i niemieckich środowisk 
senioralnych. Pokazaliśmy, że można zdobyć 
na to środki, że wyzwala to wiele pozytywnej 
energii oraz przywraca i dodaje dużo radości 

naszym seniorom po obu stronach Odry. Se-
niorzy zawsze będą mogli spotykać się z pomo-
cą ze strony władz lokalnych. 

Goście zza Odry nie ukrywali, że tego 
rodzaju współpraca jest bardzo ważnym mo-
dułem ogólnej współpracy między naszymi 
powiatami oraz zaznaczyli, jak istotna jest wy-
miana doświadczeń między osobami starszymi. 
Kluczowym momentem balu było uroczyste 
podpisanie porozumienia  dotyczącego współ-
pracy seniorów z Polski i Niemiec. 

- Myślę, że to porozumienie jest kon-
tynuacją poprzedniego porozumienia za-
wartego w 2005 roku. Zmieniły się władze, 
a także przewodniczący obu rad. Dziś kon-
tynuujemy stare porozumienie, ale w myśl 
czego zupełnie nowego. Cieszę się, że takie 
porozumienie zostało podpisane i uwa-
żam, że nasza współpraca z Powiatem Odra 
Szprewa będzie fantastyczna – twierdziła 
Barbara Kwiatkowska, pełniąca funkcję 
przewodniczącej Powiatowej Rady Senio-
rów w Słubicach.  

Seniorzy mają nadzieję, że uda im się inten-
sywniej ze sobą współpracować, a oficjalne po-
rozumienie pozwala im na więcej możliwości, 
pomocnych w osiągnięciu ich celów. 

(AK)

Polsko-Niemiecki  
Bal Seniorów

W ramach projektu noszącego nazwę ,,Transgraniczna wymiana seniorów Powiatu Słubickiego i Odra-
Szprewa’’ zorganizowano Bal Seniorów.

Podczas balu podpisano porozumienie o współpracy seniorów z Polski i Niemiec. 

Studenci Collegium Polonicum 
powrócili na uczelnię

Podczas uroczystości, przemawiający życzyli wszystkim studentom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają 
swój pierwszy rok na studiach, wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do ich spełnienia.

Na zdjęciu słubicka uczelnia Collegium Polonicum.
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Koncert, który został zorganizowany 
w ramach powiatowych uroczystości z oka-
zji 100. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści, odbył się 13 października, w kościele 
pw. Ducha Świętego w Słubicach.  Patrio-
tyczny recital został poprzedzony mszą św. 
w intencji ojczyzny.

Przed ołtarzem stanęli artyści świa-
towego formatu. Na skrzypcach zagra-
ła Celina Kotz, biorąca udział w licz-
nych konkursach skrzypcowych, a moc 
fortepianu ukazał zebranym Marcin 
Sikorski, uważany za jednego z naj-
wybitniejszych polskich pianistów-ka-
meralistów. Dla niepodległej zaśpiewał 
Damian Chiliński. 

- Obecny rok jest czasem święto-
wania naszej niepodległości – mówił 
ks. Kan. Henryk Wojnar, proboszcz 
parafii św. Ducha w Słubicach. – Jest 
wiele wymiarów tego świętowania. 
Jedna z sióstr zakonnych, św. Urszula 

zaznaczyła: „Polska jest nieśmiertelna 
przez sztukę, literaturę, kulturę.” Dla-
tego dzisiaj łączymy dar mszy świętej, 
która uczy miłości ofiarnej z pięknymi 
dziełami przygotowanymi przez arty-
stów, którzy zagrali na arenach całego 
świata, a dzisiaj, w tym kościele, w tej 
świątyni dopełnią niejako duchowej 
uczty wdzięczności wobec naszej ojczy-
zny wykonując te piękne utwory. Ta 
dzisiejsza uroczystość łączy też dzięk-
czynienie, które było organizowane 
na terenie naszego powiatu przez bli-
sko rok. Dlatego są tutaj burmistrzo-
wie, wójtowie, by wspólnie świętować 
i wspólnie przemyśleć kierunki dalsze-
go działania, byśmy dobro, które ma 
na imię Polska mogli z radością prze-
kazać nowym pokoleniom. 

- Dzisiejsza uroczystość to taka 
klamra spinająca cały cykl wydarzeń 
związanych z jubileuszem obchodów 

Święta Niepodległości – tłumaczył 
starosta powiatu słubickiego, Marcin 
Jabłoński. – Rok temu umówiliśmy się 
w gronie burmistrzów, przewodniczą-
cych gmin tworzących nasz powiat, że 
te obchody zorganizujemy wspólnie. 
Stworzymy jeden, wielki kalendarz, 
w którym zawarte będą imprezy i wy-
darzenia związanych z jubileuszowym 
rokiem. Tak też się stało. Mam na-
dzieję, że ten koncert będzie kolejną 
okazją do refleksji i rozmyślań o tym, 
jak wielką wartością jest niepodległość 
naszego kraju. 

Mimo, że recital był zwieńcze-
niem działań samorządu powiatowego, 
wśród gości pojawiły się także osoby 
spoza powiatu słubickiego. Podczas 
koncertu nie zabrakło historycznych 
refleksji i patriotycznych wzruszeń.

(KB)

Pola Nadziei znowu 
obsadzone!
Podobnie jak w poprzednich latach, tak i tegorocznej jesieni zorganizowano słynną już 
akcję pt. ,,Pola Nadziei''. Na barwne efekty inicjatywy przyjdzie poczekać nam do wiosny, 
podczas gdy żółte żonkile trafią w ręce mieszkańców.

Akcję sadzenia Pól Nadziei można nazwać już lokalną tradycją. Po raz szósty 
na terenie parafii NMP Kólowej Polski słubiczanie posadzili żonkile, które wio-
sną sprzedane zostaną wszystkim tym, którzy będą chcieli wesprzeć finansowo 
podopiecznych Hospicjum św. Wincentego a'Paulo. Z roku na rok chętnych do 
sadzenia cebulek przybywa. Podczas tej edycji, na terenie jednego z słubickich 
kościołów zgromadziło się 150 osób.

-W tym roku zakupiliśmy około tysiąca stu cebulek żonkili. Powędrują one 
nie tylko do Słubic, ale również do Cybinki, a dokładniej do Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej ,,Nasza Chata'', gdzie też co roku sadzone są żonkile, 
a także do Technikum Leśnego w Starościnie. W naszej akcji udział biorą wszyst-
kie słubickie przedszkola. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim tym, którzy nas 
wspierają, ponieważ przybywa nam coraz więcej osób, które chcą wesprzeć naszą 
inicjatywę. Pieniądze, które zebraliśmy do tej pory, przeznaczone zostały na łóżka 
rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowych – opowie-
dział szef hospicjum, Przemysław Szewieliński, który podczas spotkania wspo-
mniał również o młodzieży akademickiej z Krakowa, która wraz z ks. Piotrem 
Klimczakiem CM, stworzyła Projekt a'Paulo, mający na celu niesienie pomocy 
osobom chorym i potrzebującym.

Jednym z uczestników przedsięwzięcia był burmistrz Słubic, Tomasz Cisze-
wicz, który nie ukrywał swojej radości na widok tylu zaangażowanych osób, go-
towych do niesienia bezinteresownej pomocy. W akcji udział wzięli także przed-
stawiciele służb mundurowych, a więc policji, straży granicznej i straży miejskiej. 
O sadzeniu żonkili nie zapomnieli także lokalni wędkarze z Koła PZW nr 2 
w Słubicach. Było tłoczno, radośnie i przede wszystkim charytatywnie. Teraz 
pozostaje nam tylko czekać na efekty październikowych zmagań wolontariuszy.

(AK)

Akcję sadzenia Pól Nadziei można nazwać już lokalną tradycją. Po raz szósty na terenie 
parafii NMP Kólowej Polski słubiczanie posadzili żonkile.

Wiosną, żółte żonkile trafią w ręce mieszkańców. 

Muzyczna uczta dla Niepodległej

Przed ołtarzem stanęli artyści światowego formatu m.in. Marcin Sikorski, uważany za jednego z najwybitniejszych polskich pianistów-
kameralistów.



7TWOJA LOKALNA TELEWIZJA aktualności

Jak wypromować 
doradztwo zawodowe?
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” to projekt, w ramach któ-
rego 11 października zorganizowano w Słubicach konferencję mającą na celu promować 
doradztwo zawodowe w regionie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Lubuskie 2020. 

- Jest to konferencja promująca doradztwo zawodowe w powiecie słubickim 
– mówiła Agnieszka Zwierzchaczewska, powiatowy konsultant ds. doradztwa 
zawodowego. – Chcemy ruszyć ten temat, bo on już teraz bardzo mocno roz-
brzmiewa w szkołach i instytucjach. Poprzez tę dzisiejszą konferencję pragniemy 
zaprezentować wszystkie elementy doradztwa, które są w nich realizowane. Jest 
z nami przedstawiciel z Uniwersytetu Zielonogórskiego, naszego partnera w pro-
jekcie, dr Artur Doliński, który będzie opowiadał o wyzwaniach współczesno-
ści zestawionych z doradztwem zawodowym. Poza tym gościmy także przedsta-
wiciela kuratorium, który opowie o wszelkich aspektach prawnych i zmianach 
w prawie oświatowym. Ja jako powiatowy konsultant doradztwa zawodowego, 
mam za zadanie stworzyć mapy i sieć doradztwa zawodowego, w ramach której 
już niedługo przeprowadzane będą szkolenia. I w najbliższym czasie właśnie tym 
będę się zajmować. Mam nadzieję, że dzięki temu  temat doradztwa stanie się 
bliższy mieszkańcom.

- Poproszono mnie o udział w konferencji, ponieważ od wielu lat wprowa-
dzam doradztwo zawodowe już w najmłodszych klasach czy oddziałach przed-
szkolnych – mówi Ewa Przybyła-Mężyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ci-
gacicach. – Przez ostatnie lata poradnictwo zawodowe stało się dość modnym 
tematem, ale także tematem ważnym, zwłaszcza gdy chodzi o przepisy prawa 
i szkolnictwo. My realizujemy to w formie nieco bardziej praktycznej i chcia-
łabym dzisiaj pokazać jak zacząć już z maluszkami, bo moim zdaniem trzeba to 
robić od najmłodszych lat. 

Konferencja adresowana była do dyrektorów szkół, doradców zawodowych, 
pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego 
w szkołach i instytucjach, a głównym jej celem było popularyzowanie profesjo-
nalnego i efektywnego doradztwa zawodowego. 

(KB)

To już trzydzieste urodziny parafii 
pw. Świętego Ducha w Słubicach! 
Z tej okazji przygotowano pro-
gram, pełen ciekawych atrakcji. 

Zorganizowany 14 października 
Festyn Parafialny ,,Rodzinnie u ducha’’ 
otworzyła uroczysta msza święta, po 
której wszyscy chętni mogli oddać się 
kilkugodzinnej zabawie i zapoznać się 
z szeregiem atrakcji przygotowanych 
przez parafię.  Co dokładnie czekało 
na uczestników? Dużą popularnością 
cieszyły się zdecydowanie przysmaki, 
takie jak wadowicka kremówka, ciepła 
zupa i inne dania obiadowe, drzeciński 
chleb ze smalcem oraz domowe ciasto. 
Organizatorzy zadbali także o część 
artystyczną, w skład której wchodzi-
ły występy dzieci i młodzieży oraz 
rysowanie na piasku. Przygotowano 
również specjalną loterię, w której 
nie dało się przegrać, bowiem każdy 
los był wygrany. 

- Przeżywamy dzisiaj dzień papie-
ski, w który wpisany jest również trzy-
dziestolecie naszej parafii. Jakże często, 
gdy przyjeżdżał do naszej ojczyzny 
Jan Paweł II, potrafiliśmy być razem. 
W szczególnym roku 1997 w Słubicach 
mieszkańcy byli razem, broniąc miasta 
przed falą powodzi. Dziś, gdy przeży-

wamy ten szczególny dla parafii dzień, 
wspominamy właśnie te nasze wspólne 
spotkania, by być razem, wspólnie się 
pomodlić, popracować, ale także ba-
wić się i rozmawiać – mówił ks. kan. 
Henryk Wojnar, proboszcz parafii pw. 
Świętego Ducha w Słubicach. 

Licznie przybyli parafianie nie za-
wiedli – zabawa przebiegła pomyślnie. 
Wśród zebranych gości można było 
usłyszeć same pochlebne opinie, do-
tyczące wydarzenia: ,,Jestem dumny, 
że należę do tej parafii od samego jej 
początku. Należę do niej przez poło-

wę swojego życia. Chciałbym, abyśmy 
wciąż solidnie budowali naszą parafię’’, 
,,Organizowanie takich imprez jest 
bardzo potrzebne. Dzięki nim ludzie 
się integrują i zawsze jest to dodatko-
wa atrakcja w naszym mieście. Bardzo 
podoba mi się taka inicjatywa’’, ,,Takie 
wydarzenia jednoczą ludzi. Potrafimy 
się ze sobą bawić, ufać sobie i miło spę-
dzać razem czas’’, ,,My dorośli się inte-
grujemy, poznajemy, a dzieci świetnie 
się bawią, dobrze, że w Słubicach orga-
nizowane są takie festyny’’.  

(AK)

Na konferencji pojawiło się wielu gości, wśród nich starosta słubicki Marcin Jabłoński. 

Festyn parafialny  
–„Rodzinnie u ducha’’

Organizatorzy zadbali także o część artystyczną, w skład której wchodziły występy dzieci 
i młodzieży oraz rysowanie na piasku.

Licznie przybyli parafianie nie zawiedli – zabawa przebiegła pomyślnie.
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Już po raz drugi 8 listopada 2018 r. na Placu 
Ratuszowym w Rzepinie odbędzie się uro-
czyste ślubowanie kolejnego rocznika I kla-
sy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego 
w Rzepinie.

Uroczystości rozpoczną się Mszą 
świętą w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Rzepinie, po czym 
uczestnicy udadzą się na Plac przed Ra-
tuszem, gdzie o godz. 12:00  odbędzie 
się uroczysty apel z wojskowym ślubo-
waniem.

Tak jak w zeszłym roku, tak i w tym 
uroczystość uświetni asysta honorowa 
wystawiona przez 17 Wielkopolską 
Brygadę Zmechanizowaną - współor-
ganizatora ślubowania oraz Orkiestra 
Wojskowa z Żagania pod dowództwem 
st. chor. szt. Adama Dudzika.

Kulminacyjnym punktem będzie 
złożenie ślubowania przez uczniów 
klasy mundurowej. Natomiast uroczy-
stość zakończy defilada pododdziałów 
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej z Międzyrzecza oraz kadetów 
klasy wojskowej.

Podczas zeszłorocznego ślubowa-
nia swoją obecnością mundurowych 
uczniów zaszczycili: Dyrektor Biura 
ds. Proobronnych w Ministerstwie 
Obrony Narodowej  Pan Waldemar 
Zubek reprezentujący Sekretarza Sta-
nu w MON Pana Michała Dworczy-
ka, Dowódca Generalny Rodzaju Sił 
Zbrojnych generał Jarosław Mika, 
Wojewoda Lubuski Pan Władysław 
Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty 
Ewa Rawa  jak również przedstawiciele 
władz samorządowych, służb mundu-
rowych, oraz rodziny, najbliżsi i przy-
jaciele uczniów oraz licznie zebrani 
mieszkańcy miasta.  W tym roku rów-
nież spodziewamy się  znamienitych 
gości, którzy uświetnią ceremonię.

Tegoroczne ślubowanie klas woj-
skowych będzie wyjątkowe również 
z innego powodu. Odbędzie się ono 
na Placu Ratuszowym , który od kil-
ku miesięcy jest rewitalizowany. Ulice 
okalające plac są niemal ukończo-
ne, stylowe latarnie już je oświetla-
ją, a ruch stał się płynny. Kolejnym 

ukończonym etapem rewitalizacji 
będzie  plac bezpośrednio przed Ra-
tuszem, na którym właśnie 8 listopa-
da odbędzie się ślubowanie klas woj-
skowych oraz  uroczyste odsłonięcie 
nowego pomnika. Będzie to pierwsza 
uroczystość na nowym placu, na któ-
rą serdecznie zapraszamy.

(GMINA RZEPIN)

Rzepin

POZYSKALIŚMY KOLEJNE PIENIĄDZE! TYM RAZEM PONAD 800 000 NA FUNKCJONOWA-
NIE ŻŁOBKA!

Gmina Rzepin otrzymała 
kolejne duże pieniądze!

W lutym br. Burmistrz Rzepi-
na Sławomir Dudzis wziął udział 
w uroczystym spotkaniu w War-
szawie, gdzie z rąk pani Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Elżbiety Rafalskiej otrzymał 
promesę dotyczącą dofinansowa-
nia w ramach resortowego progra-
mu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi do lat 3 „Maluch+” 2018. 
W ramach tego programu utwo-
rzony żłobek przy Przedszkolu Sa-
morządowym Nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie przyjmie  30 dzieci w wieku do lat 
3. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznała dofinansowanie naszej 
gminie w wysokości 612.000,00 zł, a  środki własne Gminy Rzepin na ten cel to  
373.700,00 zł. Prace budowlane trwają i są już na ukończeniu.

Jednak to nie koniec dobrych wieści!
Nie tylko sama budowa żłobka przy Przedszkolu „Jarzębinka” w Rzepinie, 

na którą przyznano dofinansowanie z programu Maluch +, ale i jego działalność 
dotowana będzie z funduszy zewnętrznych! Ta świetna informacja o rozstrzy-
gniętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego konkursie i pozytywnie ocenio-
nym wniosku gminy Rzepin ogłoszona została w drugiej połowie października! 
Tym razem możemy liczyć na dofinansowanie w kwocie ponad 800 tys. zł, które 
przeznaczone zostanie na funkcjonowanie żłobka przy Przedszkolu „Jarzębinka” 
w Rzepinie.

(GMINA RZEPIN)

Popołudniową porą w niedzielę 30 wrze-
śnia oficjalnie otwarty został nowy plac 
zabaw wraz ze strefą aktywnego wypo-
czynku, przy ul. Chrobrego w Rzepinie.  
„Wybudowaliśmy od podstaw całkiem 
nowy, świetnie wyposażony plac zabaw 
przy ulicy Chrobrego – taki z prawdziwego 
zdarzenia, na którym dzieci mogą oddać się 
beztroskiej zabawie, a młodzież i dorośli 

aktywnie spędzić czas na 
świeżym powietrzu, ko-
rzystając z wielu urządzeń 
siłowni zewnętrznej” – mó-
wił Burmistrz Rzepina Sła-
womir Dudzis. 

W otwarciu uczestni-
czyło wielu tych mniej-
szych i tych większych 

mieszkańców naszej gminy, którzy 
chętnie włączyli się w zabawy prowa-
dzone przez animatora. Pokazy magii 
i iluzji, baniek mydlanych XXL, figurki 
z baloników przygotowane dla uczest-
ników przez profesjonalnego balonia-
rza, piniata cukierkowa i wiele innych 
słodkości rozdawanych przez chodzące 
maskotki, sprawiły, że na nowym placu 
zabaw zapanowała magiczna, atmosfe-
ra, która będzie towarzyszyła  korzy-
stającym z placu pociechom nie tylko 
w dniu jego otwarcia.

(GMINA RZEPIN)

Zapraszamy na uroczyste ślubowanie I klasy wojskowej 
Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie oraz odsłonięcie 
pomnika na Placu Ratuszowym w Rzepinie

Huczne otwarcie placu zabaw  
przy ul. Chrobrego w Rzepinie!
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Rozmawiając jakiś czas temu z or-
ganizatorem tego wydarzenia zupełnie 
nie myślałam, że moje miasto gotowe 
jest na taką muzykę, ale teraz mogę 
śmiało stwierdzić, że tego właśnie jest 
u nas za mało i dlatego też z jeszcze 
większą dumą wspominam ten wie-
czór, wiedząc, że Słubice stały się czę-
ścią czegoś tak wspaniałego i jednocze-
śnie trudnego do opisania. 

Rap, jazz, muzyka klasyczna, R&B 
i o matko, czego tam jeszcze nie było, 
a pośród tego wszystkiego ja, zdecydo-
wanie zaniżająca grupę wiekową słu-
chaczy. Wchodzę, zajmuje swoje miej-
sce, na scenie bez żadnego powitania 
rozpoczynają wybrzmiewać dźwięki 
muzyki, a publika właściwie nie wie, 
czy wypada już klaskać, czy może po-
czekać jeszcze chwilę. Chyba po tym 
właśnie można poznać rewolucję. 

– Utwór Culture Revolution… 
w zasadzie cały ten projekt to potrzeba 
takiej wymiany, dyskusji kulturowej – 
tłumaczy mi Sylwester Ostrowski. - Na 
płycie, która jest efektem przyjazdu 
Keyona do Polski, z którym de facto 

znamy i przyjaźnimy się już od kilku-
nastu lat, można usłyszeć prawdziwy 
amerykański rap i jazz z naszą piękną 
słowiańską duszą. Zdecydowaliśmy, że 
chcemy by za muzykę odpowiedzialni 
byli jego ludzie. Ja zaproponowałem 
by do tego projektu jako taką mocną, 
polską reprezentację zaprosić Paulinę 
Przybysz, Keyon załatwił legendę jaką 
jest Pharoahe Monch. Jak na polską 
rzeczywistość ten projekt to napraw-
dę coś wielkiego. Ale największym, 
takim pozytywnym zaskoczeniem tej 
produkcji na pewno był Abel. To był 
właściwie przypadek, że przyszło nam 
z nim tworzyć. Mieliśmy umówioną 
sesję nagraniową w Lubrzy. Pozmie-
niały nam się terminy, wiadomo, nie 
wszyscy mogli się na niej pojawić, a ten 
dzień to było coś w rodzaju „teraz albo 
nigdy”. Więc jesteśmy w studiu bez 
polskiego rapera, na co Łukasz Olejar-
czyk, nasz realizator, mówi: „W Słubi-
cach, niedaleko stąd, mieszka bardzo 
dobry raper.” Pierwsze co pomyślałem? 
„Tak, na pewno w Słubicach mieszka 
dobry raper.” Teraz mi wstyd za to, bo 

kiedy Łukasz puścił nam jego kawałek 
wszyscy pomyśleliśmy, że to naprawdę 
fajna muzyka. Zadzwoniłem do Wik-

tora, przedstawiłem mu propozycję do-
dając, że w projekcie biorą udział ten 
i tamten, ale musi za jakieś dwie godzi-
ny być w studiu w Lubrzy, posłuchać 
muzyki, wymyślić tekst i się dograć, 
a on odpowiedział: „Dobra”. I to chyba 
najbardziej podobało mi się w całym 
projekcie – ten profesjonalizm płynący 
od każdego, kto brał w nim udział. 

Co tu dużo mówić, podchodzę do 
Wiktora po koncercie, proszę o auto-
graf na kolejnej płycie z jego udziałem 
i wyznaję, że podczas koncertu rycza-
łam jak bóbr i to bynajmniej nie dlate-
go, że mi się nie podobało. Że słucham 
jego muzyki od małego, że teraz widzę 
go na jednej scenie z takimi muzykami, 
a on dodaje tylko, że czuł dokładnie to 
samo, kiedy na nią wchodził.

- Właściwie, na początku nie 
czułem nic – dodaje po chwili Abel. 
– Wszystko działo się w przeciągu 
kilku godzin. Byłem na pewno pod-
ekscytowany. Wiesz, wizyta w studio, 
w którym siedział Keyon i Sylwek… 
Wszedłem i właściwie od razu wzię-
liśmy się do roboty. Wszystko zostało 

nagrane, ale do końca nie wiedziałem 
co będzie dalej, czy to było coś do-
brego, czy wszyscy to zaakceptują. Na 
nagraniach byliśmy mocno nakręceni, 
ale z doświadczenia wiem, że lepiej 
na nic się nie nastawiać. Teraz jest mi 
trochę przykro, że to już koniec trasy, 
bo naprawdę nie wiem, co mogłoby to 
przebić. Z drugiej strony czuję się moc-
no zmotywowany. Jakby nie było, roz-
mawiałem ze swoimi idolami. Rozma-
wiałem dużo – i dużo dobrych rzeczy 
od nich usłyszałem. To nobilitujące. 
Zwłaszcza, że ten projekt otwiera mnie 
niejako na jakieś nowe ścieżki muzycz-
ne. Padły już pewne propozycje, a co 
z tego wyniknie – zobaczymy. Cała 
ta sytuacja z projektem i koncertami 
w ogóle zmieniła mój światopogląd. 
Chłopak ze Słubic koncertuje z ludźmi 
z Wielkiego Jabłka. I to nie z byle jaki-
mi muzykami! Ale to, co zapamiętam 
najbardziej, to rozmowy z Pharoahe na 
backstage’ach. Chodząca encyklopedia 
hip-hopu. Człowiek Legenda.

W czasie, gdy na mojej płycie bra-
kuje już miejsca na podpisy, Keyon 

„We’re all connected…”
Wychodzę z sali koncertowej, ocieram łzy wzruszenia, dumy a może jeszcze czegoś innego i błagalnym wzrokiem pytam znajomego o kilka złotych w gotówce – era płacenia 
telefonem wszędzie i za wszystko zdecydowanie mnie pochłonęła. Po czym ustawiam się w kolejce po płytę, chyba jedną z ważniejszych w mojej dotychczasowych kolekcji i gdy 
mam ją już w swoich dłoniach myślę: „Wow, to było coś”.

Na zdjęciu od lewej: ABEL,  Keyon Harrold i Sylwester Ostrowski

- Keyon był bardzo otwarty, pełen entuzjazmu, że możemy się poznać i razem coś stworzyć. Dlatego ten projekt jest mi tak bliski – 
komentowała na gorąco Aga Czyż – artystka, która również pojawiła się na scenie podczas koncertu. 
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wciąż fotografuje się z publicznością. 
Wszyscy mają zdjęcie – mam i ja. 
Z pewnością trafi do albumu pamiąt-
kowych zdjęć z muzykami, które od 
kilku lat kolekcjonuję na twardym dys-
ku. W głowie wciąż jednak wybrzmie-
wają mi słowa, których może nie było 
wiele, ale z pewnością nie były przy-
padkowe, więc pytam go: „Keyon, a co 
dla Ciebie znaczy, że jesteśmy połącze-
ni (ang. we’re all connected)?”

- To znaczy, że wszyscy jesteśmy 
ludźmi. Bez znaczenia jak bogaci czy 
biedni. Rasa, kolor, religia czy orienta-
cja seksualna – jesteśmy do siebie bar-
dziej podobni niż niepodobni. A gdy 
zrozumiemy to, że tak jest, stajemy się 
lepsi. Pomimo i w opozycji do wszyst-
kich uprzedzeń prezentowanych przez 

media i świat – odpowiada. – Jestem 
zachwycony reakcją na ten album. 
Czuję, że to duży krok w kierunku 
międzynarodowych współpracy i wy-
mian artystów. Myślę, że ten projekt, 
gdy zostanie dostrzeżony, będzie miał 
ogromny wpływ na społeczeństwo na 
całym świecie. Chciałbym z resztą jesz-
cze więcej tworzyć z polskimi, wspa-
niałymi artystami. Naprawdę dobrze 
oceniam współpracę z Sylwestrem, 
Pauliną, Ablem czy Agą. Mam nadzieję 
na więcej…

Keyon żegna mnie słowami: „Peace 
and love” [red. „pokój i miłość”], a ja

w między czasie prawie wpadam 
na Agę Czyż, dzięki której znów mam 
ochotę powrócić do lekcji śpiewu. 
Podpisując płytę Aga dziękuje, za to, 

że przyszliśmy z tak szczerym uśmie-
chem, że po raz kolejny się wzruszam. 
Sama wyznaje, że gdyby miesiąc wstecz 
ktoś powiedział, że wyruszy w taką 
trasę koncertową, kazałaby puknąć się 
w czoło, a tymczasem opowiada mi jak 
to się wszystko zaczęło…

- A zaczęło się od Łukasza Olejar-
czyka (Oleja), który pewnego dnia za-
dzwonił do mnie z pytaniem czy mam 
czas i ochotę przyjechać do studia, po-
znać Keyona Harrolda, genialnego trę-
bacza, i trochę z nim popracować nad 
nową płytą. Weszłam w ten projekt jak 
w masło – dodaje. - Podobało mi się 
wszystko – i kompozycje, i podejście 
Keyona, który był dla mnie partne-
rem do tworzenia muzyki. Był bardzo 
otwarty, pełen entuzjazmu, że może-

my się poznać i razem coś stworzyć. 
Dlatego ten projekt jest mi tak bliski 
– mogłam zaproponować w nim dużo 
od siebie. Mam tu na myśli piosenkę 
TRAVELING, w której stworzyłam 
melodię zwrotek i napisałam do nich 
polski tekst. I było to dla mnie wiel-
kie wyróżnienie, że Keyon przyjął to, 
co napisałam. Wszystko co w tej naszej 
współpracy się wydarzyło było i jest 
bardzo rozwijające. Bo uczę się od 
najlepszych. Uczę się pokory, ale też 
i luzu na scenie. Ten projekt, ci muzy-
cy, dodali mi dużo wiary w siebie. To 
na pewno. Wrażenia po trasie? chcia-
łabym, żeby trwała dłużej. Chciałabym 
jeszcze pograć ten materiał. Czuje dużą 
wdzięczność za wszystkich ludzi, któ-
rych poznałam na koncertach. Za tę 

energię i wyjątkowość jaką przyniósł 
ten projekt. Piękne doświadczenie!

Koncert w Słubicach czyli MBB 
Logistics Music Night kończył tra-
sę, która rozpoczęła się premierowym 
występem w Warszawie na początku 
października. To, co najbardziej prze-
mawia za tym projektem to faktycznie 
zaangażowanie, profesjonalizm i ge-
nialne brzmienie, ale poza tym atmos-
fera jaką tworzyli jego uczestnicy pod-
czas koncertów, ale i jak sami przyznają 
na próbach. 

Wychodzę z budynku, wsiadam 
do samochodu, wracamy. Tym, 
których zabrakło, mogę powiedzieć 
tylko: „Żałujcie”.

(KB)

 FOT. DAWID NIKODEM CZAJA

Na zdjęciu artyści oraz organizatorzy koncertu.



12 kultura, rozrywka

Improwizacja to sztuka aktorska, która 
w ostatnim czasie podbija serca polskich 
widzów. W październiku, pod postacią 
warsztatów improwizacji, dotarła również 
do Słubic.

Teatr improwizowany to przedsta-
wienie pozbawione scenariusza. Ak-
torzy nie wiedzą, jaką rolę przyjdzie 
im odegrać, ponieważ w większości 
przypadków reżyserem sztuki jest pu-
bliczność. Efektem takiego występu 
jest lawina śmiechu, a czasem nawet 
i wzruszenia. Widowisko jest niepo-
wtarzalne, ponieważ już nigdy nie uda 
się odegrać go identycznie.

Wraz z początkiem październi-
ka słubiczanie mogli zetknąć się ze 

słynnym ,,impro'', tym razem nie 
z perspektyswy widza, ale aktora. 
Głównym celem warsztatów jest ro-
winięcie umiejętności komunikacji, 
pracy w grupie i kreatywności oraz 
zbudowanie pewności siebie. Finałem 
wszystkich spotkań będzie występ 
przed publicznością, choć nie jest to 
obowiązkiem uczestników.

Barnaba Drukała, prowadzący 
warsztaty, przez cztery lata zajmno-
wał się sztuką improwizacji w Pozna-
niu. Dzięki współpracy z Słubickim 
Miejskim Ośrodkiem Kultury, udało 
mu się zarazić swoją pasją mieszkań-
ców Słubic.

- Improwizacja jest lubiana przez 

widzów, ponieważ jest sztuką kome-
diową, która cieszy się coraz większą 
popularnością. Jest to zupełna wolność 
i brak nudy. Nie gramy w kółko tego 
samego, aktorzy nie wiedzą, co zagrają. 
Wystarczy poznać parę technik, otwo-
rzyć głowę i każdy może improwizować 
na scenie – mówił Barnaba Drukała.

Podczas warsztatów uczestnicy 
wzięli udział w zabawach integracyj-
nych, natomiast później sprawdzili się 
w roli grających spontanicznie akto-
rów. Spotkania okazały się dobrą lek-
cją, którą uczestnicy z pewnością zapa-
miętają na długo.

(AK)

Dywizjon 303  
– historia prawdziwa
Wielkie poruszenie w Rzepińskim kinie. To właśnie na jego ekranie, 4 października, uka-
zała się premiera filmu „Dywizjon 303”. Projekcja filmu przyciągnęła wielu uczestników, 
którzy po seansie mieli okazję porozmawiać z producentem liniowym realizacji. 

- Jestem tu dziś dlatego, że taka była decyzja dystrybutora – wyznaje Włodzi-
mierz Preyss, producent liniowy filmu „Dywizjon 303”. – Samojłowicz zapytał 
mnie kiedyś jak to zrobić, żeby moje nazwisko pojawiło się w napisach końco-
wych, po czym sam sobie odpowiedział: „Jesteś przyjacielem filmu.” I rzeczywiście 
ja nim byłem z całą mocą. Wpompowałem całą energię, by temu filmowi pomóc. 
Kolejny powód mojej obecności jest dość osobisty, planujemy tu generować Dom 
Pracy Twórczej. Być może będzie to piękny początek końca mojej kariery…

Jak dodaje W. Preyss kolejne premiera odbędzie się m.in. 7 listopada Londy-
nie, a 11 listopada, w Święto Niepodległości „Dywizjon 303” ukaże się na ekranie 
jasnogórskim. 

Publiczność zapytana o wrażenia po seansie jednogłośnie zachwalała obejrza-
ną produkcję. To, co widzowie docenili najbardziej, to ukazane w filmie fakty 
historyczne, które jak tłumaczyli, w tej formie są kolejnym krokiem w uświado-
mienie jednostki o własnym pochodzeniu i historii narodu.

(KB)

Po projekcji filmu odbyło się spotkanie z W. Preysem – producentem liniowym filmu. 

Warsztaty improwizacji w SMOKU

Głównym celem warsztatów jest rowinięcie umiejętności komunikacji, pracy w grupie i kreatywności oraz zbudowanie pewności siebie.
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Zachodnia Liga MTB stanowiła finał trwa-
jącego pół roku cyklu, a więc dwunastu 
imprez sportowych. Dwie z nich odbyły się 
jeszcze przed wakacjami, na terenie Rze-
pina i Cybinki. Podczas imprezy kolarskiej 
zorganizowanej 7 października, na uczest-
ników czekały dwa dystanse: MINI (22km) 
oraz MEGA (44km).

- Jak zawsze było bardzo wymaga-
jąco. Trasa trudna technicznie, w szcze-
gólności dla dzieci, ale daliśmy radę 
i jako pierwsi pojawiliśmy się na linii 
mety. Przejechanie całe trasy zajęło 
nam około trzydziestu minut. Do dzi-
siejszych zawodów przygotowywaliśmy 
się przez cały ostatni sezon – mówił 
jeden z uczestników, Ariel Woźniak, 
zwycięzca kategorii P0-P1.

Podczas eventu można było zauwa-
żyć uczestników nie tylko ze Słubic 
i powiatu, ale także z całej Polski.

- Zachodnia Liga MTB to świet-
ny wyścig, który już nie pierwszy raz 
gości w Słubicach. Bardzo cieszy nas 
fakt, że uczestnicy przyjeżdzają do 
nas z całego kraju. Gratuluję organi-

zatorom, ponieważ nad taką imprezą 
bardzo ciężko jest zapanować. Takie 
wydarzenia stanowią dużą promocję 
dla naszego miasta. Mamy tu dzieci, 
młodzież, a także osoby w bardzo 
zaawansowanym wieku – stwierdził 
burmistrz Słubic, Mariusz Olejni-
czak.

Duża frekwencja podczas Zachod-
niej Ligi MTB napawa optymizmem, 
ponieważ aktywność fizyczna zyskuje 
coraz większą popularność w naszym 
powiecie. Uczestnicy twierdzą, że tego 
rodzaju imprezy sportowe nie tylko 
motywują ich do utrzymywania świet-
nej kondycji, ale także doskonale inte-
grują całe środowisko rowerowe. Czy 
możemy spodziewać się kolejnej Ligi 
MTB w Słubicach? Na dzień dzisiejszy 
nie znamy odpowiedzi na to pytanie. 
Jesteśmy jednak przekonani, że to nie 
ostatnie wydarzenie tego typu w na-
szym mieście.

(AK)
FOT. ROBERT TOMCZAK

Mityng Weteranów 
w Lekkiej Atletyce
Niewiele jest okazji, podczas których można na żywo przyjrzeć się zmaganiom znakomi-
tych weteranów sportowych. Taka okoliczność nadarzyła się jednak w Słubicach. Podczas 
imprezy sportowej można było podziwiać znanych i cenionych mastersów.

6 października na terenie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rrekreacji 
mastersi udowodnili, że wciąż stać ich na wiele. Uczestnicy w ramach Mityngu 
Weteranów, połączonego z Memoriałem Zdzisława Skręty, rywalizowali w kon-
kurencjach takich jak pchnięcie kulą, rzut oszczepem, dyskiem i młotem. Wice-
mistrzyni świata w rzucie dyskiem i jednocześnie gospodyni imprezy, Małgorzata 
Krzyżan, nie ukrywała radości i dumy, której powodem było przybycie osób, któ-
re mają na swoim koncie wiele osiągnięć sportowych: 

- Dzisiaj chciałabym wystartować we wszystkich konkurencjach. Pchnięcie 
kulą dedykujemy Zdzisiowi Skręty, z którym kiedyś się przyjaźniłam. Bardzo się 
cieszę, że zorganizowane zostało takie wydarzenie, jest mi bardzo miło, że przy-
jechało do nas tyle osób. Są to ludzie, którzy naprawdę wiele osiągnęli. Gościmy 
pana Czesława Roszczaka, Marka Stolarczyka, Edwarda Zwolskiego i wiele in-
nych, ciekawych osób. 

Wśród uczestników panowała dobra, sportowa atmosfera, przepełniona wza-
jemną miłością do lekkiej atletyki. 

- Mamy dziś wspaniałe warunki do startu, ostatniego w tym sezonie, dlatego 
staramy się pobić swoje rekordy. Liczę, że nam się to uda. Sport ma to do siebie, 
że nigdy nie wiadomo, jaka będzie nasza dyspozycja w danym dniu. Raz się udaje, 

a raz nie. Po dzisiejszym mityngu roz-
pocznę przygotowania do nowego sezo-
nu, w którym chciałbym wziąć udział 
w Halowych Mistrzostwach Świata 
w Toruniu. Później przyjdzie czas na 
Mistrzostwa Europy we Włoszech oraz 
na Igrzyska Europejskie w Turynie  - 
mówił Czesław Roszczak przed rozpo-
częciem zawodów. 

Podczas Mityngu Weteranów obec-
na była także wicemistrzyni Polski 
w rzucie dyskiem, Paulina Polańska, 
która w ostatnim czasie osiągnęła spor-
towy sukces: 

- Uczestniczyłam w Mistrzostwach 
Polski w Bełchatowie, gdzie z wynikiem 
41,68 zajęłam drugie miejsce w rzucie 
dyskiem. Dla mnie nie jest to zadowa-
lający wynik, miałam większe ambicje, 
jeśli chodzi o ten start. 

(AK)

Małgorzata Krzyżan, nie ukrywała radości 
i dumy, której powodem było przybycie 
osób, które mają na swoim koncie wiele 
osiągnięć sportowych.

W ostatni weekend września na stadionie 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji go-
ściliśmy drużyny piłkarskie z całej Europy, 
a to wszystko w ramach turnieju Interna-
tionaler LV U11 Słubice, czyli „Europejskich 
gier testowych”.  Inicjatorem tej imprezy 
towarzyskiej był SOSiR we współpracy 
z Adamem Tesmerem, trenerem piłkar-
skim, działaczem Berlin United. W rywali-

zacji wzięło udział łącznie około 20 drużyn 
piłkarskich, a honoru gospodarzy dzielnie 
broniła UKS Polonia Słubice.

- RB Lipsk, Hertha Berlin, MTK 
Budapeszt… Zespoły U11 z siedmiu 
krajów europejskich grały na słubic-
kim stadionie przez ostatnie dwa dni 
– tłumaczył Zbigniew Sawicki, prezes 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekre-

Finał Zachodniej Ligi 
MTB za nami!

Podczas imprezy kolarskiej zorganizowanej 7 października w Słubicach, na uczestników 
czekały dwa dystanse: MINI (22km) oraz MEGA (44km).

acji. – Po pierwszym dniu eliminacji 
podzielone zostało to na Ligę Europy 
i Ligę Mistrzów. Jeżeli chodzi o poziom 
zmagań, na pewno można powiedzieć, 
że wszystkie drużyny są bardzo walecz-
ne. W tym wieku trudno mówić jesz-
cze o wyszkoleniu, ale widać już kto 
ma większy talent, kto potrafi dobrze 
zagrać, ale też widać myśl techniczną 
w zespołach, zwłaszcza tych z Europy 
Zachodniej. 

A co o turnieju sądzą trenerzy przy-
byłych do Słubic klubów?

- Bardzo dobrze zorganizowany 
turniej. Wiele dobrych zespołów z róż-
nych państw. Wysoki poziom i bardzo 
dużo gry – tymi słowami podsumowy-
wał spotkania Maciej Stasiuk, trener 
Śląska Wrocław. – Mecze sobotnie 
udało nam się wygrać, dziś niekoniecz-
nie, natomiast na tym etapie staramy 
się dzieci rozwijać. Oczywiście, wygry-
wanie jest bardzo miłe, ale nie to jest 
najważniejsze. Oby więcej takich tur-
niejów!

- Przede wszystkim chcę podzię-
kować panu Arturowi za zaproszenie 
- mówił Artur Dovchoszyja, trener 
Karpaty Lwów. – Takie wydarzenie pił-
karskie dla dzieciaków to coś naprawdę 
wspaniałego. Organizacja turnieju na 
bardzo wysokim poziomie. Pierwszy 
dzień był dla nas udany, dziś niestety 
nie jest tak wesoło, ale nie poddajemy 
się. Wracamy do Lwowa i trenujemy 
dalej!

Ostatecznie główne trofeum powę-
drowało do niemieckiej drużyny z Lip-
ska. Tuż za nią uplasowała się ukraińska 
Skała Stryj i MTK Budapeszt z Węgier. 
Wybrano także najlepszych zawodni-
ków w kategoriach indywidualnych. 
Najlepszy bramkarz otrzymał rękawice 
ufundowane przez Łukasza Fabiańskie-
go, który swoim patronatem objął cały 
turniej.

(KB)

Siedem europejskich krajów 
zagrało w Słubicach!

Zwycięzcą turnieju okazała się niemiecka drużyna z Lipska.
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Memento 
mori 

Kilka dekad temu w Słubi-

cach pogrzeb rozpoczynał się 

w prosektorium koło obecnego 

szpitala. Kondukt z czarną ka-

rawaną i trumną, zaprzęgniętą 

w parę koni i żałobnikami po-

woli snuł się ulicą 1 Maja, zmie-

rzając do kościoła Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski. 

Tam po mszy świętej pogrze-

bowej ruszał dalej na cmentarz 

komunalny, aby dopełnić cere-

monię złożenia trumny

z ciałem do grobu. Trud-

no tego było nie zauważyć, nie 

przystanąć czy zdjąć nakrycia 

głowy z szacunku dla zmarłe-

go. Śmierć była częścią życia 

naszego miasta, a kondukt pod-

kreślał jej znaczenie i szacunek. 

Pożegnanie w tej formie było 

wydarzeniem w naszej wspól-

nocie miejskiej. Dziś o śmierci 

mieszkańców dowiadujemy się 

z nekrologów naklejonych na 

słupach informacyjnych i zdarza 

się czasem, że o odejściu kogoś 

znajomego dowiadujemy się 

już po pogrzebie. Śmierć, która 

jest nadal częścią życia zniknęła 

z naszej przestrzeni publicznej 

ulokowana lub mocniej, za-

mknięta na cmentarzu. 

Wszystkich Świętych zwa-

ne przez niektórych Świętem 

Zmarłych raz w roku wycią-

ga temat śmierci na piedestał. 

W naszej kulturze świętowanie 

niezwykle ważne i celebrowane. 

Cmentarze zaludniają się, kwit-

ną kwiatem rozświetlone znicza-

mi. Mierzymy się w tych dniach 

z pamięcią o tych co odeszli i zo-

stawili w nas ślad. 

Temat śmierci w naszej cywi-

lizacji to temat z jednej strony 

na porządku dziennym, a z dru-

giej strony temat tabu. Przykła-

dem są dzieci, które w swoich 

grach komputerowych wirtual-

nie zabijają tysiące postaci i te 

same dzieci chronione przez do-

rosłych wobec śmierci realnej. 

Nie mamy problemu, kiedy 

słyszymy od dziecka, że poko-

nał, zabił tyle a tyle postaci, aby 

przejść do kolejnego poziomu 

gry, a gimnastykujemy się moc-

no, kiedy trzeba temu samemu 

dziecku wytłumaczyć, chorobę 

zmierzającą do śmierci czy samą 

śmierć w ogóle. Wydawać by się 

mogło, że przez taki „trening” 

młode pokolenie jest bardziej 

z tematem śmierci oswojone niż 

starsze. Niewątpliwie, nie ra-

dzimy sobie w temacie śmierci 

z samym jej faktem a bardziej 

z emocjami wynikającymi z re-

lacji ze zmarłą osobą. Smutek, 

rozpacz, ból to spore wyzwanie 

dla dorosłych chcących oszczę-

dzić podobnych emocji swoim 

dzieciom. 

Łatwiej radzimy sobie ze 

śmiercią przeżywaną w wymia-

rze wspólnotowym. Śmierć Jana 

Pawła II, Katastrofa Smoleńska, 

pokazały nasze emocje i empa-

tię. Potrafiliśmy się nad tema-

tem śmierci zatrzymać i godnie 

przeżywać wspólnotowo żałobę. 

Na bazie wywołanych emocji, 

podejmowaliśmy zobowiąza-

nia, które z czasem wypalały 

się szybciej od cmentarnego 

znicza. Niemniej po wszystkim 

nie wstydzimy się uczuć a cza-

sem nawet tęsknimy za tamtą 

atmosferą i ciszą nad trumną. 

Przeżywanie śmierci w wymia-

rze wspólnotowym pomaga. 

Wspólnota podobnych emocji 

powoduje w nas odwagę do ich 

wyrażania na zewnątrz nierzad-

ko ze łzami w oczach. 

Śmierć jest częścią życia 

w ogóle choć z życia codzien-

nego miejscami mocno wygum-

kowana. Włączając rano serwisy 

informacyjne do porannej kawy 

dostajemy informacje o ludzkiej 

tragedii i śmierci. Czasem od-

bieramy to już tylko statystycz-

nie i już tylko liczba może na 

nas zrobić większe lub mniejsze 

wrażenie. W przestrzeni komer-

cyjnej nie tylko nie ma śmierci, 

ale też trudno o starość choć 

w tym względzie coś jednak się 

zmienia. Reklamy się uśmie-

chają młodością, a jak traktują 

o chorobie to zawsze kontekście 

natychmiastowego uzdrowienia 

przyjętym suplementem diety. 

Temat śmierci dziś najczęściej 

istnieje w kinie i serwisach in-

formacyjnych w kontekście im 

jej więcej tym lepiej. Stała się 

towarem, który kupujemy. Poza 

tym wszystkim pozostaje te-

mat śmierci w osobistej relacji. 

Temat, który w tym wypadku 

skrzętnie omijamy najczęściej 

z powodu nieznanych i nie-

spodziewanych okoliczności jej 

przyjścia. Dla ludzi wierzących 

w życie po śmierci jest progiem, 

dla niewierzących definitywnym 

końcem. 

Bez względu na wiarę czy jej 

brak memento mori (pamiętaj 

o śmierci).
W.P. PEŁKA

  FOT. TT: @FSL1973

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. 
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Do radia zadzwoniła słuchaczka. 
,,Znalazłam dziś na ulicy port-
fel. W środku było tysiąc złotych 
i prawo jazdy na nazwisko Stani-
sław Kowalski. I w związku z tym 
mam wielką prośbę... byście 
puścili panu Stasiowi jakąś fajną 
piosenkę’’ :).   

To oczywiście jest żart i trudno 
jest powstrzymać się od śmiechu, 
gdy wyobrazimy sobie pana Stasia 
słuchającego pięknej piosenki, na 
otarcie łez po zgubionym portfe-
lu.  Ta zabawna historyjka poka-
zuje jednak coś znacznie więcej, 
niż tylko mieszane uczucia pana 
Staszka i sprytnie pokrętną dwuli-
cowość słuchaczki. Przybliża nam 
bowiem znaczenie tak popular-
nego dziś pojęcia, jakim jest tak 
zwane „mniejsze zło”. Zgubiony 
portfel się znalazł. Tyle, że nie 
wrócił do właściciela, który za-
miast tego może posłuchać cał-
kiem fajnej piosenki. Napisałem, 
że mniejsze zło, bo według na-
rzucanego nam dziś pojmowania 
pojęć, przekładających się potem 
na przyjmowanie adekwatnych 
do nich postaw, większe zło by-
łoby wówczas, gdyby portfel się 
w ogóle nie znalazł. Bo na przy-
kład zjadłby go głodny krokodyl, 
który właśnie wyszedł z fontanny 
pospacerować po parku. I w tą 
historię, w naszej pokręconej rze-
czywistości, uwierzyłoby pewno 
wielu ludzi.

Zastanów się drogi czytelniku, 
czy nasz dzisiejszy świat nie sto-
czył się już kompletnie do czeluści 
mniejszego zła. Pojęcie dobra jakie 
znamy sprzed zaledwie jeszcze 10-
15 lat, staje się w obecnym świe-

cie poronionym pomysłem. We-
dług norm końca drugiej dekady 
dwudziestego pierwszego wieku, 
jest czymś zbyt jednoznacznym, 
zbyt biało-czarnym w różnokolo-
rowym, tęczowym świecie. Roz-
szczepiliśmy się, jak puszczony 
przez pryzmat promień światła na 
lekcji fizyki w szkole podstawo-
wej. Przebiliśmy już dawno ekran 
i teraz lecimy. Coraz dalej i dalej 
od siebie, każdy w coraz więk-
szym przekonaniu swojej jedynie 
słusznej prawdy. Rzec można: 
„najważniejszości swojego rozsz-
czepionego koloru”. I w tej mono 
subiektywnej rzeczywistości, roz-
pasani w swoich namiętnościach, 
okładamy się wzajemnie naszymi 
projekcjami, niczym rozpuszczo-
ne dziadowskie bicze.

Czyż właśnie nie o to komuś 
chodzi? Czy to nie jest najlepszy 
sposób na uwikłanie w sztucznie 
wytworzone spory nacji, której hu-
sarskie skrzydła potrafiły odrastać 
po najdotkliwszej klęsce, którego 
duch wolności odradzał się niczym 
feniks z popiołów. Czy materializm 
dialektyczny, ubrany dziś w mod-
ną ideologię  postmaterializmu 
i dzięki socialmediom zgrabnie 
połączony z konformizmem infor-
macyjnym, tak mocno drążący dziś 
społeczeństwa zachodu, nie wygra 
w kraju między Odrą a Bugiem tej 
najgroźniejszej wojny naszej cywi-
lizacji, wojny kulturowej?

Myślę, że ma na to nieste-
ty bardzo duże szanse. Sądzę, że 
znaleźliśmy się właśnie na kra-
wędzi na której ważą się nasze 
losy - albo będziemy wiecznymi 
niewolnikami albo w końcu wol-
nymi ludźmi. I podjęcie tej osta-
tecznej decyzji, wbrew pozorom, 
nie należy do naszych ciemiężców 
- kimkolwiek by oni nie byli, ale 
należy wyłącznie do nas. Lecz zro-
zumienie właśnie tego prostego 
elementu w całej tej układance, 
jest chyba najtrudniejsze. 

Dwa proste słowa - prawda 
i kłamstwo, zamieniły się swoimi 
miejscami.  Prawdzie jest z tym 
bardzo źle, ponieważ praktycznie 
nikogo już nie interesuje i nikt 
jej nie potrzebuje, bo każdy ma 
w jej miejsce idealnie dopasowane 

kłamstwo. Kłamstwo jest elastycz-
ne, uniwersalne. Jest zawsze pod 
ręką. Kłamiemy więc wszystkich, 
kłamiemy wszędzie, kłamiemy, bo 
w końcu jest to tylko... mniejsze 
zło. A prawda może być straszna. 
Prawda może nas odkryć, obe-
drzeć ze złudzeń, obrazić, dotknąć. 
Prawda może pokazać, jacy jeste-
śmy naprawdę. Może pokazać, że 
jesteśmy tak zwykli i banalni, jak 
inni. Jak ci z których głupoty tak 
się śmiejemy, czy też jak ci, który-
mi tak pogardzamy.

I coraz mniejsi i mniejsi w tym 
rozrastającym się pancerzu kłam-
stwa, skurczeni jedynie do mate-
rialnych i popędowych potrzeb, 
próbujemy sobie wytłumaczyć, 
jaka powinna być ta prawda, aby 
nas mogła zainteresować.  Ale 
tłamszona i oszukiwana prawda 
już nas nie chce i prawdopodob-
nie czeka już na następną cywili-
zację. Może u niej uda jej się za-
domowić. A może Pan Bóg będzie 
musiał stworzyć dla niej zupełnie 
nowy gatunek na ziemi, rezygnu-
jąc z naszego. A my nadal, mimo 
całej naszej przekładanej pychą 
mądrości, nie możemy zrozumieć 
tego, że nie mamy żadnego  wpły-
wu nawet na to, co może stać się 
z nami choćby za godzinę.

Kłamstwo ma jeszcze jedną 
ukrytą właściwość. W odróżnie-
niu od prawdy, która jest stała, 
kłamstwo jest giętkie, potrafi więc 
dopasować się do każdej sytuacji, 
tłumacząc się mniejszym złem. 
Sprawia więc, że obojętniejemy 
na zło, że przyzwalamy na nie-
sprawiedliwość. Poprzeczka na-
szego sumienia systematycznie 
przesuwa się w dół.  Już nas nie 
rusza, że kłamie polityk, bo prze-
cież kłamią wszyscy. Już nas nie 
razi, że ktoś kradnie tysiące, bo 
w końcu inni kradną miliony.  Już 
nam nie przeszkadzają obietnice 
bez pokrycia, zaakceptowane spo-
łecznie przeklinanie, nie drażni 
nas już nawet prostacka rozrywka 
i tak zwana sztuka kabaretowa, 
obrażająca większością swoich 
treści nawet inteligencję kury ma-
jącej mózg wielkości śliwki.

Ale za to przeszkadza nam na-
uczyciel, który krzyknął na nasze-

go Jasia, bo przecież jeszcze my-
ślenia dziecka nauczy, a ma być 
takie jak tatuś. Przeszkadza nam 
ksiądz, którego co prawda ostat-
nio widzieliśmy, jak mama nas 
prowadziła do pierwszej komu-
nii, bo przecież może to pedofil. 
Przeszkadza nam kot u sąsiada za 
ścianą, kierowca jadący przepiso-
wą prędkością, naszym zdaniem 
zbyt wolna ekspedientka, bo ,,za 
coś jej w końcu płacą’’ i wszystko 
nam przeszkadza, co się z nami 
nie zgadza, ale tolerancji, rów-
ności, sprawiedliwości i miłości, 
mamy zawsze pełną gębę. 

Tacy się staliśmy. Dzięki Bogu 
jeszcze nie wszyscy, ale prace nie-
ustannie trwają. Kłamstwo świętu-
je swój wielki tryumf nad prawdą. 
Jeszcze nigdy w historii świata nie 
było tak potężne i tak bardzo przez 
wszystkich pożądane. Głoszone 
z mównic, ambon i katedr,  wypeł-
nia parlamenty, kościoły i uczelnie.  
Sączy się z gazet, telewizji, inter-
netu. Ktoś nami rozgrywa swoją 
partię szachów. Swojego pokera 
znaczonymi kartami. Bez żadnych 
skrupułów, bez żadnej litości. A my 
odurzeni, niczym w orgastycznej 
ekstazie, chcemy aby trwało to jak 
najdłużej. Kłamstwo nas niszczy 
i jeśli w porę się nie ockniemy, to 
zniszczy nas do końca lub mówiąc 
dosadniej - zeżre nas razem z ko-
pytami, jak wilk biedną owieczkę, 
która myślała, że to pies pasterski 
wracający z balu maskowego.

Może to wszystko co napisa-
łem powyżej, drogi czytelniku, 
jest według Ciebie zbyt surową 
oceną status quo naszej rzeczy-
wistości.  Powiesz, że to nie jest 
do końca aż tak, że może niekie-
dy, ale przecież mamy swój wła-
sny rozum. Ja jednak będę trwał 
przy swoim. Sztuka manipulacji 
we współczesnym świecie dopro-
wadzona została niemal do per-
fekcji.  Nasz system współodczu-
wania reaguje identycznie, bez 
względu na to, czy coś jest fikcją, 
czy rzeczywistością. W kinie pła-
czemy, choć nasz bohater który 
właśnie zginął, dokładnie w tym 
samym czasie jest na planie ja-
kiegoś kolejnego filmu. Wiemy 
że to fikcja ale jednak płaczemy. 

Podchwytujemy jakąś ideę, za 
czy przeciw, nieważne, tylko dla 
tego że wydaje nam się, że zna-
my kogoś kto ją propaguje, lub 
po prostu jest skierowana prze-
ciw komuś, kogo nie lubimy, nie 
mając nawet pojęcia, jakim ten 
ktoś jest człowiekiem. Opiera-
my się zazwyczaj na medialnym 
przekazie i to nam wystarcza, 
aby się w coś zaangażować. I nie 
tylko zaangażować, ale wręcz 
poświęcić się danej sprawie. Stać 
się jej orędownikiem, a wówczas 
już fakty,  choćby zaprzeczające 
zaakceptowanej przez nas tezie, 
zupełnie nas nie interesują.

Różnica między zaangażowa-
niem a poświęceniem jest jednak 
zasadnicza i najlepiej przedstawia 
ją klasyczna historia jajecznicy na 
boczku, dla zrobienia której kura 
się tylko zaangażowała, ale świnia 
musiała się już poświęcić.

Odczytujmy intencje, spraw-
dzajmy, czy nie ma gdzieś drugie-
go dna, patrzmy kto i co zyskuje 
na naszej aktywności i czy rezultat 
naszego działania będzie zgodny 
z naszym sumieniem. Bądźmy 
bardziej precyzyjni w określaniu 
tego, czego oczekujemy i odrzuć-
my filozofię mniejszego zła, które 
coraz bardziej udaje takie trochę 
gorsze dobro, ale w końcu do-
bro. Prawda? Słowa kreują naszą 
rzeczywistość, używajmy więc ich 
rozważnie, aby nie przytrafiła się 
nam historia jak w żarcie o Wani, 
który złapał złotą rybkę. 

Rybka mówi: 
- Puść mnie, a spełnię twoje 

życzenie.
- Ok 
- Willę chcesz? 
- Nie 
- Mercedesa chcesz? 
- Nie 
- Medal za męstwo chcesz? 
- Tak, jasne. 
Huknęło, gruchnęło i Wania 

znalazł się prosto na polu bitwy 
z dwoma granatami w ręku. Pa-
trzy, a na niego zasuwa 10 czoł-
gów. Wkurzony Wania zdążył tyl-
ko wycedzić przez zaciśnięte zęby: 

- Menda jedna. Pośmiertny mi 
dała!!!

POZDRAWIAM  
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. 

ZA KULISAMI PROGRAMU „NA GRANICY CZASU”

Dobrze zaplanowana, nieoczekiwana zamiana
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