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Co z tą EDUKACJĄ? 
Czy opłaca się inwestować w potomstwo? Jak trudnym zawodem jest nauczy-

ciel? Czy warto walczyć z systemem? Na te i inne pytania odpowiada Grzegorz 
Żak (mieszkaniec miasta przygranicznego) w przewrotnym felietonie o edukacji. 

STR.13

Idą święta!
Kino, teatr a może zabawa taneczna w rytmach największych 
bożonarodzeniowych hitów? To i jeszcze więcej czeka miesz-
kańców naszego powiatu w przedświątecznym okresie. Nie za-
braknie warsztatów dla dzieci i dorosłych, grzanego wina czy 
truskawek w czekoladzie. Nie zagrożone jest również tradycyj-
ne Preludium Bożonarodzeniowe. We Frankfurcie nad Odrą od 
27 listopada funkcjonować będzie bożonarodzeniowy jarmark. 
Jesteście ciekawi, co jeszcze czeka Was w tym roku? Przygoto-
waliśmy dla Was szczegółową rozpiskę. Życzymy miłej lektury.

STR. 5

Władze  
w powiecie 
wybrane! 

Podczas pierwszej sesji Rady 
Powiatu Słubickiego, która od-
była się 23 listopada obsadzono 
wszystkie ważne stanowiska. Sta-
rostą został Leszek Bajon, wicesta-
rostą Robert Włodek  a przewod-
niczącym rady Wiesław Kołosza.  
Na sesji obecna była również mi-
nister Elżbieta Rafalska. Przygoto-
waliśmy dla Państwa pierwsze ko-
mentarze nowo wybranych władz.

STR. 2
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Pierwsza sesja Rady Powiatu Słu-
bickiego odbyła się 23 listopada i to 
właśnie wtedy obsadzono wszystkie 
najważniejsze stanowiska. Gościem 
obrad była sama minister Elżbieta 
Rafalska. A co przyniesie nowa ka-
dencja? To się dopiero okaże. 

Gdy wszelkie formalności zostały 
dopełnione, radni przystąpili do naj-
ważniejszego punktu, czyli głosowań. 
Przewodniczącym rady, podobnie jak 
w poprzedniej kadencji został Wiesław 
Kołosza (PO). 

- To niezwykłe i nie będę ukrywał, 
że jestem wzruszony, że powtórnie wy-
bór padł na mnie – mówił po zakoń-
czeniu sesji. – To duma, ale i pewne zo-
bowiązanie, zwłaszcza, że jak pokazują 
głosowania, jesteśmy podzieleni. Mam 

nadzieję, że radni z tej mniejszościo-
wej grupy mimo wszystko przekonali 
się do zarządu, który za chwile będzie 
wybrany, bo idea jest taka, by praco-
wać na rzecz powiatu. Dlatego będę 
prosił tych radnych, by współpracowali 
z nami, uczestniczyli w pracach komi-
sji, byśmy wspólnie ten powiat „pcha-
li” do przodu.

Powtórnie wybrany pochlebnie 
wypowiadał się także o swoich zastęp-
cach. - Znam ich doskonale – przyznał. 
– To ludzie z doświadczeniem. 

Najważniejsze tego dnia głoso-
wanie miało wybrać nowego starostę. 
Kandydatów było dwóch – Leszek 
Bajon (szef słubickiej PO), który osta-
tecznie zwyciężył, oraz Ireneusz Madej 
(PiS – były wicewojewoda). To jemu 
kibicowała minister Rafalska. 

- Kandydatura Ireneusza Made-
ja to znakomita kandydatura, bardzo 
doświadczonego samorządowcy, a do-

świadczonego przedsiębiorcy. Ale tak 
jak powiedziałam, to są zawsze decyzje 
ludzi – tłumaczyła. –  Dzisiaj został 
wybrany starosta reprezentujący PO, 
a wybór ten będziemy oceniać w trak-
cie kadencji, na pewno nie teraz, na sa-
mym początku. Pogratulowałam tego 
wyboru. To co mnie zabolało, to to, że 
powiedział, że w powiecie słubickim 
obroniła się demokracja. Ja myślę, że 
słubickiej demokracji nic nie dolegało.

A jak o wyborze wypowiadał się 
sam L. Bajon?

- Tego nie da się podsumować 
w paru słowach, ale na pewno jest to 
wynik wszystkich sił, które chciały, aby 
w Słubicach było przedłużenie władzy, 
która przez ostatnie lata funkcjonowała 
w samorządzie – mówił nowo wybra-
ny starosta. – Mieszkańcom, zwłaszcza 
wyborcom chciałbym podziękować za 
zaufanie i wiarę, że można na mnie gło-
sować i że osiągnę jakiś wynik. Podczas 

wyborów nie składałem wielu dekla-
racji, ale te o których mówiłem, będę 
starał się realizować. Priorytetem na 
pewno jest służba zdrowia.

- Czuję satysfakcję, że do grona 
osób, które będą reprezentować władzę 
naszego powiatu należą osoby, które od 
dawna znam i szanuję – komentował 
ustępujący starosta, Marcin Jabłoński. 
– Życzę wszystkiego dobrego nowo 
wybranym radnym, prezydium rady. 
Ja, mimo, że zmieniam swoją ścieżkę 
kariery, jestem do dyspozycji zarządu, 
bo w tak szczęśliwy sposób się składa, 
że będę mógł nawiązać współpracę tak 
z przedstawicielami powiatu słubickie-
go, jak również gmin, które tworzą ten 
powiat. 

Zarówno radzie, jak i zarządowi 
powiatu gratulujemy i życzymy owoc-
nej pracy. 

(KB)

Jak co roku strażacy z Powiatowej Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach 
apelują, aby pamiętać o ostrożności i bez-
pieczeństwie w swoich domach. W co warto 
się zaopatrzyć? 

Wiele słyszy się o tragicznych 
w skutkach pożarach, które zabrały 
zdrowie lub nawet życie niewinnym 
ludziom. Bardzo często zadajemy so-
bie pytanie: ,,dlaczego?’’. Odpowiedzi 
może być wiele, ale jak się okazuje, 
istnieje rozwiązanie, które może nam 
pomóc wyjść obronną ręką z pożaru. 
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzew-
czego, ruszyła kampania nosząca tytuł: 
,,Czujka na straży Twojego bezpieczeń-
stwa’’. Czujki to sprytne urządzenia, 

których zadaniem jest wczesne ostrze-
ganie nas o nadchodzącym niebezpie-
czeństwie. Dzięki nim możemy szybko 
i sprawnie uniknąć konsekwencji wdy-
chania dymu lub tlenku węgla, który 
jest bezbarwny i bezwonny, w rezulta-
cie czego – nie jesteśmy w stanie samo-
dzielnie go rozpoznać. Słubicka Straż 
Pożarna proponuje, aby wyposażyć 
swój dom w czujki. Ponadto, możemy 
liczyć na pomoc strażaków w ich dobo-
rze i montażu: 

- Z naszych danych statystycznych 
oraz interwencji wynika, że należy 
jeszcze bardzo wiele poprawić, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Społeczeństwo chciałoby i natu-

ralnie powinno czuć się bezpiecznie 
we własnych domach. Niestety, to 
właśnie w domach nasza czujność jest 
najbardziej uśpiona. Tak naprawdę 
najwięcej tragedii wydarza się w bu-
dynkach mieszkalnych. Najczęstszą 
przyczyną śmierci, obrażeń ciała lub 
strat materialnych, związanych jest 
z wykorzystywaniem ognia w domu, 
w okresie grzewczym. Największymi 
zagrożeniami podczas pożaru, jest 
oczywiście dym oraz obecność zabój-
czego tlenku węgla. Najstraszniejsze 
pożary zdarzają się w godzinach noc-
nych, podczas gdy czujność miesz-
kańców jest uśpiona. Czujki wykryją 
zagrożenie w postaci dymu lub tlenku 
węgla. Okazuje się, że gdyby niektórzy 
posiadali je w swoim domu, rozmiary 
niektórych tragedii byłyby znacznie 
mniejsze – informował nas Michał 
Borowy, Zastępca Komendanta Po-
wiatowej Komendy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Słubicach. 

Urządzenie jest w stanie wykryć 
pożar nawet w mieszkaniu obok, 
informując nas o tym, zanim zdą-
żymy cokolwiek zobaczyć lub po-
czuć. Zaoferowany zostanie nam 
więc cenny czas, aby zareagować, 
ewakuować się i ostrzec innych 
o zagrożeniu. Kampania edukuje 
w temacie bezpiecznych zachowań 
oraz opowiada o stosowaniu zasad 
pożarowych w zakresie bezpieczeń-
stwa, a wszystko po to, aby jak naj-
bardziej zminimalizować ryzyko 
pożaru wśród mieszkańców.  

Warto zastanowić się nad kupnem 
czujki, która może uratować życie nie 
tylko nam, ale także naszym rodzinom 
i sąsiadom. Przede wszystkim pamię-
tajmy o rozsądnym zachowaniu w kon-
takcie z ogniem, nie tylko w sezonie 
grzewczym. 

(AK)

Ewa Dałkowska gościem 
słubickiej biblioteki 
Prezentacja zaadaptowanych 
przez aktorkę fragmentów książ-
ki o tytule ,,Ścieżka obok drogi’’ 
przyciągnęła wielu zaintereso-
wanych słubiczan, w tym także 
młodzież. 

Ewa Dałkowska, aktorka 
Nowego Teatru w Warszawie, 
odwiedziła Słubice w celu 
zapoznania lokalnej publicz-
ności z twórczością Kazimie-
ry Iłłakowiczówny. ,,Ścieżka 
obok drogi’’ przeniosła za-
równo aktorkę, jak i słucha-
czy, do lat 1926-1935, pod-
czas gdy autorka publikacji 
pełniła funkcję sekretarki Józefa Piłsudskiego. Wspomnienie tej wyjątkowej dla 
Polski postaci historycznej miało na celu upamiętnienie 100. Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości. 

- Znalazłam tę książeczkę na półce u mojego taty. Są to wspomnienia, które 
poetka spisała dla swoich siostrzenic, aby poinformować je, co robiła przez ostat-
nich dziewięć lat, a więc podczas swojej pracy u Józefa Piłsudskiego. Uważam, że 
autorka była wspaniałą, ciepłą i dowcipną kobietą. Książka cechuje się przepięk-
nym, bogatym językiem, a nawet polszczyzną, którą my się już nie posługujemy. 
Sam opis Piłsudskiego jest inny, bardzo osobisty. Od pewnego czasu biorę udział 
w akcji Piotra Muszyńskiego, która dotyczy objazdu bibliotek. Podczas tego ro-
dzaju akcji stykamy się bezpośrednio ze społecznością odwiedzającą biblioteki, 
jeździmy po całej Polsce. Jestem tym zachwycona, są to bardzo bezpośrednie spo-
tkania, podczas których wszyscy zarażamy się wzajemnie kulturą – opowiadała po 
spotkaniu Ewa Dałkowska.

W przepełnionym emocjami spotkaniu udział wzięło wielu słubiczan. Za-
równo tych starszych, jak i młodszych, co wpłynęło na pozytywne zaskoczenie 
aktorki. Słuchacze docenili szansę poznania postaci Marszałka z zupełnie innej 
perspektywy: ,,Na pewno będę dobrze wspominał ten czas spędzony w bibliotece. 
Mogłem posłuchać historii, której nie opowiedzą mi szkolne podręczniki. Myślę, 
że we wszystkich zgromadzonych pojawiła się jakaś refleksja i chęć zgłębienia się 
w tematy związane z Józefem Piłsudskim oraz okresem, w którym żył. Pojawienie 
się w Słubicach pani Ewy Dałkowskiej oceniam bardzo pozytywnie, miło mi się 
jej słuchało’’ - relacjonował Marcin, uczeń technikum. 

(AK)

Ewa Dałkowska, aktorka Nowego Teatru w Warszawie, 
odwiedziła Słubice w celu zapoznania lokalnej 
publiczności z twórczością Kazimiery Iłłakowiczówny. 
,,Ścieżka obok drogi’’ przeniosła zarówno aktorkę, jak 
i słuchaczy, do lat 1926-1935.

Nowa władza w Powiecie Słubickim!

Leszek Bajon – nowy Starosta Powiatu 
Słubickiego. 

Ruszył sezon grzewczy. 
Nie zapomnij o swoim 
bezpieczeństwie!

Wiele słyszy się o tragicznych w skutkach pożarach, które zabrały zdrowie lub nawet życie 
niewinnym ludziom. Straż pożarna radzi jak zapobiegać takim katastrofom. 
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Urodziny Niepodległej 
nad Odrą

Takiego wydarzenia 
w Słubicach jeszcze 
nie było. Na cały dzień 
hucznych obchodów 
100-lecia niepodległej 
Polski zaprosiła Funda-
cja Dobro Kultury oraz 
Studio Tańca ''Bohema'' 
wraz ze Spółdzielnią So-
cjalną ''Żywioły''.

Dzień rozpoczął się od rozwieszenia kartek urodzinowych dla Niepodległej 
w parku przy pl. Przyjaźni, obok którego kilka godzin później odbywał się bieg 
stulecia.

- Dzisiaj wieszamy kartki w parku, które zostały wykonane przez dzieci 
z przedszkoli i szkół podstawowych – tłumaczyła uczestniczka projektu, Emi-
lia Artiuchow. – Są to kartki z życzeniami dla Polski, bo dziś obchodzimy set-
ną rocznice odzyskania niepodległości. Myślę, że to fajna akcja, bo każdy może 
przyjść pooglądać kartki i poczytać, czego dzieci życzą naszej ojczyźnie. 

Po południu odbyły się Urodziny Niepodległej nad Odrą, gdzie na uczestni-
ków czekał bardzo bogaty i wzruszający program artystyczny. 

- Będzie lirycznie, poetycko, refleksyjnie i nie zabraknie tańca – tłumaczył 
Henryk Lechelt ze Studia Tańca Bohema. – Chcielibyśmy, aby było to bardzo 
uroczyste i zarazem refleksyjne wobec nastrojów panujących w Polsce. Wystąpią 
dziś tancerze ze studia, które prowadzę oraz zaprzyjaźnieni muzycy z Piotrem 
Tamborskim na czele, z którym wspólnie zorganizowaliśmy ten wieczór. Zagra 
Jacek Fałdyna, Kamil Karmelita – będzie czego posłuchać. 

- Występ jest tak zaplanowany by nawiązywać do wielu aspektów polskości 
– mówili Jan Jędrzejewski i Klaudia Kozinoga, tancerze Bohemy. – Nawiązuje-
my do polskiej tradycji poprzez tańce narodowe, ale wprowadzamy też pewne 
wariacje związane z barwami narodowymi, które są dla Polski bardzo ważne. To 
naszym zdaniem świetna okazja, by w końcu różne pokolenia mogły się połączyć, 
bo Polacy dzielą się na tych, którzy świętują i którzy nie świętują, a uważamy, że 
takie okazje powinniśmy świętować wszyscy wspólnie.

Taka  forma obchodów  w Słubicach odbyła  się po raz pierwszy, inicjatywę 
pochwalił burmistrz elekt Mariusz Olejniczak. 

- Jak się okazuje taka forma jest również bardzo pożądana przez mieszkańców 
– mówił. – Jestem mile zaskoczony. Spodziewałem się tutaj wielu osób, ale tłumy, 
które przybyły naprawdę przeszły moje oczekiwania. Myślę, że warto to kontynu-
ować i że w przyszłych latach podobnie będziemy świętować 11 listopada.

(KB)

Specjalny marsz 
przez wioski
Czy tylko Warszawa miała swój pochód 
11 listopada? Nic bardziej mylnego – trzy 
wioski z terenu gminy Słubic - Kunice, 
Świecko i Rybocice na 100-lecie odzyska-
nia niepodległości przez Polskę zorgani-
zowały Marsz Niepodległościowy. Miesz-
kańcy ubrani w biało-czerwone barwy 
maszerowali przez wioski, śpiewając 
patriotyczne pieśni.

- Wszyscy jesteśmy organizatorami 
tej imprezy, a spotykamy się dlatego, że 
odzyskaliśmy niepodległość – mówi-
li Aneta Majewska, Ewa Guzik, Jerzy 
Siedlarz i Sylwia Cor. – To już stulet-
nia rocznica i dlatego jako mieszkańcy 
chcieliśmy uczcić to wyjątkowe święto.  
Już jakiś czas temu pojawił się pomysł 
na taki marsz, a dziś go realizujemy. 
Wyruszyliśmy spod pomnika, który 
upamiętnia znajdujący się tu kiedyś 
obóz pracy, bo niepodległość to ow-
szem, sto lat, ale w trakcie tych stu lat 
miała miejsce także II Wojna Świato-
wa.

Marsz rozpoczął się w Świecku 
i prowadził przez Rybocice do Kunic, 
gdzie rozpalono pożegnalne ognisko. 
Dzieci przygotowały wiersze, a na tra-
sie uczestnikom towarzyszyły pieśni 
i rozmowy. Jak tłumaczą organizatorzy, 
marsz miał być także okazją do integra-
cji i wspólnego świętowania tego typu 
uroczystości w gronie społeczności lo-
kalnej. Na wydarzenie przybyli także 
mieszkańcy Słubic, którzy pragnęli do-
łączyć się do inicjatywy. Jak zapowiada-
li organizatorzy, być może nie będzie to 
ostatni tego typu pochód.

(KB)

Zafundowali 
nietypowe 
obchody
Fundacja GunSpot i Fundacja na rzecz Col-
legium Polonicum wspólnie zorganizowały 
uroczyste obchody Święta Niepodległości. 
Na uczestników czekały opowieści o milita-
riach i nie lada gratka w postaci wystawy 
broni historycznej i współczesnej.

- Fundacja GunSpot, która jest 
stosunkowo młodym tworem na tere-
nie miasta Słubice zaprosiła wszystkich 
mieszkańców do Collegium Poloni-
cum, bo razem z tutejszą fundacją zor-
ganizowaliśmy Święto Niepodległości 
– mówił Marek Sobczak, wiceprezes 
fundacji. – Staraliśmy się, aby obcho-
dy tego święta były dość nietypowe dla 
uczestników, którzy chcieliby wziąć 
w nich udział. 

Na spotkanie została przygotowana 
cyfrowa strzelnica, a wieczór występa-
mi umilili uczniowie Społecznej Nie-
publicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Słubicach oraz 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia im. Stanisława Moniuszki w Słubi-
cach, które zaprezentowały specjalnie 

przygotowany repertuar.
- Ponieważ Fundacja na rzecz Col-

legium Polonicum prowadzi Sektor 
3 Słubice, czyli Inkubator, miejsce, 
w którym pomagamy organizacjom 
pozarządowym z terenu gminy Słubi-
ce, nie mogło nas tu dzisiaj zabraknąć 

– mówiła Marta Stachowska, opie-
kun Sektora 3 Słubice. – Fundacja 
GunSpot odezwała się do nas z prośbą 
o pomoc w przygotowaniu obchodów 
Święta Niepodległości i dlatego wła-
śnie jesteśmy tutaj razem.

(KB)

Mieszkańcy Kunic, Świecka i Rybocic postanowili uczcić Święto Niepodległości specjalnie przygotowanym marszem przez wioski. 

Na spotkaniu można było podziwiać wiele broni zarówno tych historycznych jak 
i współczesnych. 

Dzień rozpoczął się od rozwieszenia kartek urodzinowych 
dla Niepodległej w parku przy pl. Przyjaźni.

Po południu na uczestników czekał bardzo bogaty i wzruszający program artystyczny, 
który zaprezentowany został na rzece Odrze. 
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Transgraniczne 
spotkania 
wystartowały!
To, że niepełnosprawność nie musi oznaczać 
zamknięcia na świat doskonale pokazuje 
polsko-niemiecki projekt, którego inaugu-
racja odbyła się 14 listopada w Rzepinie.  
Transgraniczne spotkania to cykl spotkań 
i warsztatów, do którego zaproszono jed-
nostki z powiatów po obu stronach Odry. 

Spotkanie inauguracyjne zorga-
nizowane zostało w ramach projektu 
''Transgraniczne spotkania dla osób 
niepełnosprawnych powiatów Słubic-
kiego i Odra-Szprewa'', współfinanso-
wanego z Funduszu Małych Projektów 
(FMP) Euroregionu PRO EUROPA 
VIADRINA z Programu Współpracy 
INTERRG V A Brandenburgia – Pol-
ska 2014-2020 w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej.

- To kolejne przedsięwzięcie o tran-
sgranicznym charakterze realizowane 
przez powiat słubicki – tłumaczy Łu-
kasz Kaczmarek, koordynator projektu. 
– Jest ono skierowane do osób niepeł-
nosprawnych. Projekt swoim zakresem 
merytorycznym obejmuje wiele działań, 
ma wielowątkowy charakter. Młodzież, 
jak i osoby dorosłe z niepełnosprawno-
ścią chcemy zaangażować tym razem 
do udziału w warsztatach kulinarnych, 

teatralnych i ceramicznych. Myślę, że 
po pierwsze poszerza to współpracę po-
wiatu słubickiego na nowe obszary, ale 
też daje nowe możliwości osobom nie-
pełnosprawnym. Na dzisiejszą inaugu-
rację zostały zaproszone dwie jednostki 
polskie, Powiatowy Ośrodek Wspar-
cia w Rzepinie i Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy oraz niemiecką 
szkołę z Fürstenwalde, do której także 
uczęszczają osoby niepełnosprawne. 

Jak tłumaczy zastępca kierowni-
ka Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
w Rzepinie, Arleta Rogowska, projekt 
ma na celu zintegrowanie środowisk 
osób z niepełnosprawnością z Polski 

i Niemiec. Daje on możliwość wzię-
cia udziału w działaniach, które do tej 
pory nie były prowadzone, takich jak 
warsztaty ceramiczne czy kulinarne. To 
także okazja do wymiany doświadczeń 
obu stron projektu. 

- Myślę, że to kolejny etap pozwa-
lający przełamywać bariery – mówi 
Amelia Szołtun, etatowy członek Za-
rządu Powiatu Słubickiego. – Bardzo 
dużo mówi się na temat zwalczania tych 
barier, które powodują, że ludzie niepeł-
nosprawni albo są zamknięci w czterech 
ścianach, albo mają generalnie jakieś 
ograniczenia niepozwalające wyjść do 
społeczeństwa. Tutaj, w Powiatowym 

Ośrodku Wsparcia, naprawdę wiele się 
dzieje, a ten projekt to kolejny krok 
naprzód, który ma pokazać, że jest coś 
więcej, a świat jest jeszcze dalej, że moż-
na się spotkać, wymienić doświadczenia 
i przede wszystkim z tego czerpać. 

Spotkanie rozpoczęło się od opro-
wadzenia gości z Niemiec po Powiato-
wym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie. 
Inauguracja miała miejsce w Miejskim 
Domu Kultury w Rzepinie, a po ofi-
cjalnej części na gości czekał poczęstu-
nek i zabawa taneczna

- Bardzo się cieszę, że zostaliśmy za-
proszeni do tego projektu – dodaje Annet-
te Lehmann, dyrektor Szkoły Specjalnej 
im. Regine Hildebrandt w Fürstenwalde. 
– Uważam, że to bardzo rozwijające, że 
możemy się nawzajem poznać, porównać 
swoje sposoby pracy i osiągnięcia, a także, 
że nasi podopieczni mogą się zintegrować 
i wzajemnie się uczyć. Nigdy wcześniej 
nie braliśmy udziału w takim projekcie 
i to coś nowego i interesującego nie tylko 
dla nas, ale także dla podopiecznych. 

(KB)

Rok 2018 to jubileuszowy rok, w którym 
przypada setna rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dokładnie sto lat 
temu wolność przestała być tylko marze-
niem, a stała się rzeczywistością. Pamiętali 
o tym także uczniowie Społecznej Niepu-
blicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej w Słubicach, którzy z tej okazji zorgani-
zowali uroczysty apel.

- Dzisiejszy apel poświęciliśmy set-
nej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości – mówiła Anna Szur-
ko, dyrektor Społecznej Niepublicznej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
w Słubicach. – Na tę okazję ucznio-
wie naszej szkoły przygotowali spe-
cjalny apel. Ta uroczystość jest przede 
wszystkim po to, by zainteresować 

uczniów przeszłością, procesami czy 
wydarzeniami, które były z nią zwią-
zane. Chcemy krzewić patriotyzm już 
od najmłodszych lat. Zależało nam, 
by uświadomić i umocnić uczniów 
w takich wartościach jak wolność, 
niepodległość, suwerenność. Ponadto 
chcieliśmy, by poprzez ten apel po-
czuli przynależność narodową, a tym 

samym regionalną. Każdy z nich wie, 
gdzie się urodził, do jakiej należy ro-
dziny, do jakiej szkoły chodzi, ale pa-
triotyzm i bycie Polakiem to coś więcej 
i na tym nam zależało – by ten dzień 
był w naszej szkole dniem szczególnie 
uroczystym.

Aby uczcić tak wielką rocznicę, 
na tę okazję przygotowano bogaty 
program artystyczny. Nie zabrakło 
scenek czy pieśni w akompaniamen-
cie instrumentów. 

- Dzisiejszy apel trwał tak długo, 
ponieważ chcieliśmy uczcić i pod-
kreślić wagę uroczystości, jaką jest 

setna rocznica odzyskania przez Pol-
skę niepodległości – mówił Jonatan 
Jabłoński, jeden z uczniów. – Podczas 
apelu śpiewaliśmy pieśni patriotyczne 
takie jak m.in. „Rota”, wybrzmiał też 
Hymn Polski. Były scenki z udziałem 
powstańca i list córki do jednego z po-
wstańców. Myślę, że takie obchody są 
ważne. Każdy powinien przejawiać pa-
triotyzm i szacunek do swojej ojczyzny. 

- Warto pamiętać o takich datach, 
bo żyjemy w Polsce i to część naszej hi-
storii – dodaje Pola Kolanowska.

(KB)

W Szkole Muzycznej wybrzmiała „Niepodległość”

Aby uczcić tak wielką rocznicę, na tę okazję przygotowano bogaty program artystyczny. 

Nie zabrakło scenek czy pieśni w akompaniamencie instrumentów. 

Spotkanie inauguracyjne zorganizowane zostało w ramach projektu ''Transgraniczne 
spotkania dla osób niepełnosprawnych powiatów Słubickiego i Odra-Szprewa'', 
współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) Euroregionu PRO EUROPA 
VIADRINA z Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
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Kolejny rok minął nim zdążyliśmy się zo-
rientować, że mamy już prawie grudzień. 
Szał zakupów świątecznych i bożonarodze-
niowych wyprzedaży przed nami, ale co 
z tymi, którzy w tym szalonym okresie chcą 
łyknąć nieco kultury? Przygotowaliśmy dla 
Was zestawienie najciekawszych wydarzeń 
w naszym powiecie!

Polsko-niemiecki jarmark 
bożonarodzeniowy

Już w listopadzie we Frankfurcie 
nad Odrą stanęły pierwsze atrakcje. 
Obok ratusza pojawiła się scena, na 
której wystąpią artyści zarówno z Pol-
ski i Niemiec, nieopodal umiejsco-
wiony jest Namiot Kultury i Sztuki, 
a także Góralska Chata, w której cy-
klicznie będą organizowane różnego 
rodzaju imprezy.

W każdy poniedziałek o godz. 
18:00 na terenie jarmarku będzie moż-
na podziwiać pokazy ognia. We wtorki 
i czwartki organizatorzy zapraszają do 
Góralskiej Chaty. To tam odbywać się 
będzie Aprés Ski Party. Będzie też moż-
na posłuchać elektronicznych brzmień 
z radiem 98.0 PURE FM. Środy to 
natomiast dni wyjątkowych ofert dla 
rodzin. A na weekendy przewidziane 
są programy sceniczne z udziałem chó-
rów i muzyków ze Słubic i Frankfurtu 
nad Odrą. 

- To jedyny jarmark, który trwa aż 
cztery tygodnie i ma charakter polsko-
-niemiecki – mówił podczas konferen-
cji prasowej Robert Reuter, manager 
projektu. – Oferta, którą przygoto-
waliśmy jest naprawdę rozbudowana 
i mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj 
atrakcję dla siebie. Moim faworytem 
jest diabelski młyn. Chciałbym, alby 
Słubiczanie i Frankfurtczycy z radością 
patrzyli na nasze dwumiasto z góry.

Tych, którzy chcą spędzić przed-
świąteczny czas nieco aktywniej or-
ganizatorzy zapraszają do Namiotu 
Kultury i Sztuki.  W niedzielę 2 grud-
nia mieszkańcy będą mieli możliwość 
tworzenia z zimnej porcelany, a tydzień 
później (9.12) czeka na nich warsztat 
majsterkowania. Na piątek, 14.12, 
przewidziane jest dekorowanie domku 
z piernika w rozmiarze XXL, a także 
pieczenie i ozdabianie ciasteczek. Będą 
też listy dla dwumiasta (16.12), warsz-
taty upcyklingu (17.12) czy lanie świec 
(21.12). A na zakończenie – czytanie ze 
św. Mikołajem, które zamknie bożona-
rodzeniowe miasteczko. 

Co nieco dla fanów sportu
W sobotę, 1 grudnia nastąpi uro-

czyste otwarcie Adwentowego Kalen-
darza. Dla tych, którzy o aktywności 
fizycznej pamiętają nawet zimą, rów-
nież nie zabraknie atrakcji. Tego dnia 

na lodowisku przy Słubickim Miejskim 
Ośrodku Sportu

i Rekreacji między 15:00 a 17:00 
będzie można wziąć udział w wyścigu 
na łyżwach, strzelaniu do bramki czy 
zbijaniu puszek, a po sportowych za-
bawach na lód wyjdą profesjonaliści. 
SOSiR zaprasza na polsko-niemiecki 
mecz hokeja. 

Słubickie lodowisko czynne jest 7 
dni w tygodniu od 11:00 do 20:30, 
a poszczególne tercje odbywają się 
w godz.: 11.00-12.30 / 13.00-14.30 
/ 15.00-16.30 / 17.00-18.30 i 19.00-
20.30. Po więcej informacji zaprasza-
my na: www.sosirslubice.pl 

2 grudnia w godz. 14:00 – 17:00 
gratka dla spacerowiczów! Niezwykłe, 
transgraniczne oprowadzanie śladami 
polskich i niemieckich tradycji bożo-
narodzeniowych, które przybliży nieco 
historię Dwumiasta. Start przy Polsko-
-Niemieckiej Informacji Turystycznej 
we Frankfurcie nad Odrą przy Groβe 
Oderstraβe 29.

A jeżeli chcecie uciec przed zim-
nem, Samorząd Studencki Uniwersy-
tetu Europejskiego Viadrina organizuje 
we Frankfurcie „zimową plażę”. 12 
grudnia w górnej części placu Brun-
nenplatz przy LOGE8 stanie jacuzzi 
na świeżym powietrzu. Będą też drinki 
oraz gry i zabawy, jak obiecuje AStA – 
ciepło zrobi się nie tylko na sercu!

Nie tylko dla najmłodszych
14 grudnia Gmina Słubice zapra-

sza na deptak przy ul. Jedności Robot-
niczej.

W godzinach popołudniowych bę-
dzie można podziwiać tam prawdziwe 
renifery. Nie zabraknie też świętego 
Mikołaja, a w bibliotece miejskiej bę-
dzie można uwolnić nieco kreatywnej 
energii podczas tworzenia świątecz-
nych ozdób. 

We Frankfurcie natomiast urzeczy-
wistnią się bajki. W sobotę, 22 grud-
nia, przy ul. Karl-Marx-Straβe będzie 
można wysłuchać baśni „Pani Zima” 
Braci Grimm. A na koniec – bitwa na 
śnieżki i lepienie bałwana. Wszystko 
w ramach polsko-niemieckiego spotka-
nia literackiego.

A pamiętacie słubickiego św. Mi-
kołaja? Także i w tym roku właściciel 
sklepu „Alik i syn” we współpracy 
z firmą STYL-DOM szykuje coś cie-
kawego nie tylko dla maluchów. Bę-

dzie śnieg, renifery i mnóstwo dobrej 
zabawy! Zapraszamy na ul. Asnyka już 
6 grudnia!

„Preludium Bożonarodzeniowe” to 
już tradycja! Tym razem – z racji pożaru 
auli Collegium Polonicum – odbędzie 
się ono w Forum Kleista 18 grudnia 
o godzinie 17:00 i 19:30. Darmowe 
wejściówki na przedstawienie dostęp-
ne będą w kasie SMOK od 3 grudnia. 
Występy zostaną również zarejestrowa-
ne przez telewizję HTS i retransmito-
wane na święta Bożego Narodzenia. 

Wigilia z Fundacją Grupy 
Pomagamy! 

Fundacja Grupy Pomagamy nie 
zwalnia tempa na koniec roku i tra-
dycyjnie szykuje Wigilię Miejską dla 
mieszkańców Słubic. Wydarzenie od-
będzie się 16 grudnia. Dodatkowo już 
2 grudnia organizowany jest kolejny 
charytatywny maraton fitness, tym 
razem fundacja wspiera dwójkę dzieci 
Natalkę i Olafka. A dla mieszkańców 
Słubic, którzy chcieliby poczuć się jak 
św. Mikołaj tuż przed świętami bę-
dzie okazja do przygotowania paczek 
dla najuboższych dzieci i seniorów 
z naszego powiatu. Fundacja Grupy 
Pomagamy podjęła też współpracę 
z Fundacją Cancer Fighters i zbiera 
nowe zabawki i gry na oddział onko-
logiczny w Szczecinie.

Jeśli mieszkańcy nie zdążyli jeszcze 
napisać listów do św. Mikołaja to nic 
straconego. W jednym miejscu nasze-
go miasta zostanie ustawiona skrzynka, 
gdzie zarówno najmłodsi jak i najstarsi 
mieszkańcy Słubic będą mogli wrzu-
cać swoje listy. Mikołaj wybierze kilka, 
które się spełnią.

Co w sąsiednich gminach?
5 i 7 grudnia w Górzycy będzie 

miała miejsce kolejna edycja Festiwa-
lu Aniołów. To festiwal, który co roku 
skupia uzdolnione dzieci, młodzież, 
a także osoby dorosłe. Podobnie jak 
w roku poprzednim przeprowadzany 
jest także konkurs towarzyszący na 
„Lokalnego Anioła”. Kto tym razem 
zyska ten zaszczytny tytuł? Zapraszamy 
do Gminnego Ośrodka Kultury już 7 
grudnia!

W Rzepinie natomiast, jak co roku 
odbędzie się Wigilia Miejska. Będzie 
miała miejsce na Placu Ratuszowym, 
a jarmark bożonarodzeniowy, na któ-
rym będzie można nabyć ozdoby świą-
teczne wystartuje już o godz. 15:00. Na 
scenie

w świąteczny klimat wprowadzą 
Elf i Pani Bombka oraz wesołe choinki, 
a dzieci z przedszkoli zaśpiewają kolę-
dy. Nie zabraknie też świętego Miko-
łaja!

24 grudnia Parafia Rzymskoka-
tolicka pw. Ducha Świętego zaprasza 
mieszkańców Dwumiasta na wspólną 
Pasterkę o 22:00. 

Więcej informacji na stronie: www.
bolfras-kleist.eu lub www.facebook.
com/LebendigerAdventFFOSlubice 

Walka z odpadami trwa!

Segregacja śmieci to wciąż jeden z głównych problemów w zbiórce odpadów komunalnych. 
Także Słubice zmagają się z jego skutkami, dlatego po raz kolejny do akcji wkracza nasza 
telewizja. Pamiętacie kampanię ekologiczną, która kierowana była do przedszkolaków? 
Tym razem grupą docelową są uczniowie szkół podstawowych, a to jeszcze nie koniec!

- Realizujemy właśnie film, który będzie częścią kampanii ekologicznej pro-
wadzonej przez telewizję HTS – tłumaczył na planie zaangażowany w akcję 
youtuber, Maciej Łysiak. – Wkrótce rozpoczną się spotkania w szkołach pod-
stawowych, bo to właśnie uczniowie szkół podstawowych są w tym roku naszą 
grupą docelową.

Głównym celem spotkań informacyjnych będzie uświadomienie najmłod-
szym potrzeby dbania o środowisko i społecznego zaangażowania. To jednak je-
dynie pierwszy etap działań. Kolejnym krokiem będą produkcje filmowe przy 
udziale samych uczniów. Kilkuosobowe grupy będą obmyślać i realizować filmy, 
które w prześmiewczy sposób pokażą problem niesegregowania śmieci.

Ambasadorami kampanii zostali słubiccy sportowcy. Małgorzata Krzyżan, Ja-
kub Czak, Rafał Borowiak i inni, już niebawem zaprezentują się nam w specjalnie 
przygotowanych spotach telewizyjnych, informujących o tym jak ważne jest to 
abyśmy segregowali odpady. 

Ostatnim etapem będzie wielki event ekologiczno-sportowy a na nim za-
wody będące połączeniem sportu i rywalizacji w ekologicznym stylu. Zmagania 
będą miały miejsce 20 grudnia i odbędą się w sali gimnastycznej Gimnazjum 
nr 1 w Słubicach. To również wtedy zostaną podsumowane wszystkie produkcje 
uczniów.

Do akcji przyłączyła się także firma Zuo International.
- Bardzo się cieszę, że tego typu inicjatywy powstają w naszym regionie, bo 

budują one świadomość ekologiczną naszego społeczeństwa – mówiła Ewa Bury, 
dyrektor Zuo International. – Jako przedstawiciel firmy, która profesjonalnie 
zajmuje się odpadami, mam świadomość tego, że im lepsza jakość surowców 
wtórnych, tym bardziej efektywny ich recykling. Dlatego też, trzymam kciuki za 
powodzenie akcji.

Zapraszamy do śledzenia poczynań uczniów i przebiegu kampanii na naszej 
stronie internetowej: www.slubice.tv oraz na kanale 140 telewizji Vectra. 

(KB)

Jednym z punktów kampanii będzie specjalnie przygotowany film, który w ciekawy sposób 
poruszy problem braku segregacji odpadów. 

Boże Narodzenie krok 
po kroku…
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27 października to bardzo ważna data dla 
Koła Łowieckiego ''Jeleń'' w Rzepinie, tego 
dnia odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia 
istnienia koła.

Obchody rozpoczęły się od mszy 
świętej w Kościele  p.w. Św. Huberta 
w Starościnie,   a następnie zgroma-
dzeni przenieśli się do Technikum 
Leśniczego, gdzie odbyły się prze-
mowy, wręczenie statuetek oraz kon-
cert orkiestry.

- Do dzisiejszej uroczystości przy-
gotowywaliśmy się praktycznie od 
roku – tłumaczył Janusz Kusz, prezes 
Koła Łowieckiego „Jeleń” w Rzepi-
nie. – Jak wspomniano na akademii, 
mamy zawody o puchar prezesa koła, 
prezenty dla myśliwych i specjalnie 
przygotowane kalendarze ze zdjęciami 
zasłużonych.

 W uroczystości  wzięło udział  
znamienitych gości. Jednym z nich 
był m.in. Wojciech Pawliszak, łowczy 
okręgowy.

- To piękny jubileusz – mówił. 
– Jak wspomniałem podczas ży-
czeń, to także stulecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości i 95-le-
cie powstania Polskiego Związku 
Łowieckiego, dlatego tym bardziej 
miło, że koło świętuje swój jubile-
usz właśnie w tak wspaniałych oko-

licznościach. 
Tego dnia w Starościnie pojawiły 

się również zaprzyjaźnione Nadleśnic-
twa.

- Współpraca z Kołem Łowieckim 
„Jeleń” w Rzepinie układa się wzorco-
wo, podobnie jak z pozostałymi kołami 
łowieckimi – mówił Krzysztof Tom-
czak z Nadleśnictwa Cybinka.

 - Sukces koła jest niewątpliwy – 
mówił Stanisław Sobański z Nadleśnic-
twa Rzepin. – Konieczna jest współ-
praca i widać tę współpracę między 
leśnikami a myśliwymi, bo trzeba pa-
miętać, że łowiectwo to malutki dział 
gospodarki leśne, a koło doskonale to 
rozumie.

Podczas tak ważnej rocznicy nie 
mogło zabraknąć życzeń.

- Chciałbym życzyć przede wszyst-
kim wszelkiego rodzaju sukcesów na 
niwie łowieckiej – mówił K. Tomczak. 
– A jeżeli chodzi o współpracę, dekla-
rujemy, że będziemy ją podtrzymywać 
jeszcze lepiej niż do tej pory. 

- Myślę, że należy życzyć jeszcze 
większej liczby osiągnięć – mówił W. 
Pawliszak. – To koło, które jest kołem 
wiodącym zarówno w gospodarce ło-
wieckiej, jak i strzelectwie, kynologii 
myśliwskiej, w hodowli zwierzyny 
grubej, zwłaszcza jeleniowatych, więc 

życzę dalszych sukcesów. W dodatku 
kontynuacji i pięknych tradycji, oraz 
spokoju i zrozumienia ze strony społe-
czeństwa.

(KB)

Wieczór z Herbertem i lilijką 
Harcmistrz to najwyższy stopień, jaki może osiągnąć instruktor harcerstwa w Związku Har-
cerstwa Polskiego. Ci, którzy chcą osiągnąć ten stopień szkolili się w listopadzie w Słubi-
cach, bo właśnie nasze miasto zostało wybrane na miejsce pierwszego biwaku. Zdaniem Ta-
deusza Strażewicza, komendanta słubickiego hufca, jest to ogromne wyróżnienie.

Kurs Cogito to kurs skierowany do instruktorów w stopniu podharcmistrza, 
podharcmistrzów z otwartą próbą harcmistrzowską oraz harcmistrzów, chcących 
stale się rozwijać. Ideami kursu są: tożsamość, droga i ślad, które stanowią bloki 
tematyczne dla rozmów, warsztatów czy zajęć. 

Jak tłumaczą prowadzący kursu, harcmistrz jest autorytetem. Umie inspiro-
wać do działania i kierować innymi jednocześnie szukając sensu życia – zupełnie 
tak jak fikcyjna postać wykreowana przez Herberta, Pan Cogito.

- Twórczość Herberta jest inspiracją dla motywu przewodniego tego kursu, 
dlatego rozpoczynamy go wieczorem herbertowskim – mówiła Anna Nowosad, 
naczelnik ZHP, która po raz pierwszy odwiedziła Słubice. – Będziemy rozmawia-
li o twórczości Herberta i o tym, jak zainspirowała nas ona do stworzenia tego 
kursu. Zastanowimy się, jak myśli Herberta wpływają na nasze funkcjonowanie. 

- Kurs Cogito skupia młodzież i osoby dorosłe z całej Polski po to, by roz-
mawiać o tożsamości Związku Harcerstwa Polskiego i o tym, czym jest dla nas 
mistrzostwo i harcmistrzostwo. – mówiła Jolanta Rybińska, członek Komendy 
Kursu Harcmistrzowskiego Cogito. –  Kurs podzielony jest na trzy części, a my 
spotykamy się podczas półrocznej wędrówki. Pierwszym przystankiem są właśnie 
Słubice z wycieczką do Berlina, następnie spotkamy się w Bydgoszczy, a cały kurs 
kończy wyjazd do Lwowa. 

Biwak w Słubicach trwał 3 dni, do 11 listopada, a rozpoczął go „Wieczór 
herbertowski”. Wzięło nim udział 28 uczestników kursu, oraz wielu harcerzy ze 
słubickiego hufca. Drugiego dnia uczestnicy zmagali się z grą miejską na terenie 
Berlina, a zwieńczeniem zjazdu była msza święta za ojczyznę. 

(KB)

W imprezie wzięło udział 28 uczestników kursu oraz harcerze ze słubickiego hufca. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników z okazji 70-lecia istnienia koła.

Koło Łowieckie 
„Jeleń” świętowało 
kolejną rocznicę
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Jakub Czak – słubiczanin, 
o którym chyba każdy już słyszał. 
Wszystko za sprawą jego coraz 
bardziej spektakularnych sukce-
sów sportowych. Licealista został 
siódmym płotkarzem Igrzysk Olim-
pijskich w Buenos Aires. Mimo 
gigantycznego sukcesu, młody lek-
koatleta nie osiada na laurach i już 
stawia sobie kolejne cele, które chce 
za wszelką cenę osiągnąć. 

Kilka miesięcy temu powiedziałeś, że bę-
dziesz ciężko trenował i zrobisz wszystko, 
żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie do 
Buenos Aires. Udało się. Udowadniasz, że 
niemożliwe nie istnieje. 

Tak, udało się. Pomimo kontuzji 
i różnych innych problemów, ciężko 
pracowałem i wytrwałem. Chyba po-
kazałem, że jeżeli naprawdę wierzy się 
w swoje marzenia, to można osiągnąć 
wszystko. Jestem z siebie zadowolony, 
niezmiernie szczęśliwy i chcę iść dalej 
w tę stronę. 

16 października stanąłeś przed najwięk-
szym dotychczas wyzwaniem w swojej ka-
rierze. Jak podsumujesz te Igrzyska? 

Były to dla mnie naprawdę dwa 
ciężkie biegi, zarówno te eliminacyjne, 
jak i finałowe. W eliminacjach wiado-
mo – trochę się stresowałem, mimo, że 
umiem już walczyć z nerwami, zazwy-
czaj biorę to wszystko na luzie. Sport 
traktuję w formie zabawy, dzięki niemu 

sprawdzam siebie. Myślałem pozytyw-
nie, aczkolwiek sam bieg był trudny, ze 
względu na silną konkurencję. Dałem 
z siebie wszystko. Dobiegłem trzeci 
w swojej serii, a siódmy w całej stawce. 
Jeśli chodzi o finał, czułem, że mógłbym 
pobić rekord, od dawna o tym myślałem. 
Niestety, przez różne czynniki, nie udało 
mi się tego zrobić. W biegu finałowym 
totalnie się wyłączyłem. Nie widziałem 
nikogo, nie koncentrowałem się na ni-
czym. Nie pamiętam tego biegu oraz 
tego, co źle w nim zrobiłem. Co prawda 
osiągnąłem swój życiowy rekord, ale nie 
jestem zadowolony z tego biegu. Wiem, 
że mógłbym coś poprawić. 

Twój życiowy rekord to… 
13,72. 

Miałeś przyjemność rywalizować z naj-
lepszymi zawodnikami na świecie. Jak ich 
oceniasz? 

Atmosfera pomiędzy zawodnika-
mi, przynajmniej w lekkiej atletyce, 
jest bardzo swobodna. Podczas trenin-
gów przed eliminacjami wszyscy roz-
mawialiśmy, wspieraliśmy się. W bie-
gach każdy chce wypaść jak najlepiej. 
Ja przed biegiem myślę tylko o sobie. 
Przywitam się z rywalami, ale jestem 
skoncentrowany tylko na sobie i sta-
ram się myśleć tylko o tym, żeby zrobić 

wszystko na 100%. Te Igrzyska były 
dla mnie świetną okazją, żeby na przy-
kład porozmawiać z kimś, kto mieszka 
na drugim końcu świata. Zawodnicy – 
najlepsi z całego świata, dlatego było to 
dla mnie fantastycznym doświadcze-
niem. Takie wydarzenie uczą, emocjo-
nują, nawet wyniki są lepsze. 

W Argentynie nie tylko braliście udział 
w zawodach. Organizatorzy przygotowali 
dla was także różne programy kulturalno-
-edukacyjne. Co dokładnie oferowali? 

Były to dwie strefy. W jednej 
mieszkaliśmy, a druga była bardziej 
,,zabawowa’’. Od sceny, po boiska. 
Czasami zbierali się tam tancerze, po-
kazywali swoje umiejętności. Przygoto-
wano dla nas także miejsca, w których 
można było się zrelaksować, organi-
zowano tam na przykład zajęcia yogi. 
Gdy mieliśmy czas wolny, nie dało się 
tam nudzić. Zorganizowano to wszyst-
ko tak, żebyśmy nie tylko ze sobą 
konkurowali, ale też poznawali siebie 
nawzajem, zawierali nowe przyjaźnie, 
poznawali nowe kultury. Wszystko 
było na naprawdę wysokim poziomie. 

Zaprezentowałeś fantastyczną dyspozy-
cję w Buenos Aires. Gdy dowiedziałeś się 
o tym, że zostałeś powołany do kadry, jak 
wyglądały twoje przygotowania do Igrzysk 
Olimpijskich? 

Był to naprawdę ciężki sezon. Mie-
wałem kontuzje, dlatego nie mogłem 
przygotować się tak, jakbym tego na-
prawdę potrzebował. Uciekło mi przez 
to trochę techniki, wytrzymałości. 
Poza tym, przygotowywałem się tak, 
jak zawsze – pracowałem z trenerami, 
żeby jak najlepiej utrzymać swoją for-

mę. Mam nadzieję, że w następnym 
sezonie kontuzje mnie ominą. 

Masz teraz wolne i odpoczywasz, ale nie od 
szkoły. Powiedz, jak wygląda twój tydzień. 

Chodzę na treningi, sześć razy 
w tygodniu. Jest to absolutną podsta-
wą. Do tego dochodzą różne wyjazdy 
do rehabilitantów, masaże. Zajmuje to 
dużo czasu. Da się to pogodzić ze szko-
łą. Chciałbym osiągnąć dobre wyniki 
w mistrzostwach, jest to na dzień dzi-
siejszy główny cel w moim życiu i będę 
robił wszystko, aby go osiągnąć. 

Jakie są twoje plany na najbliższe miesiące? 
Mistrzostwa Europy w Szwecji. 

Będę wtedy startował ze starszymi 
o rok zawodnikami. Chciałbym dostać 
się do finału, ale zobaczymy, jak to bę-
dzie. Za dwa lata odbędą się Mistrzo-
stwa Świata w Kenii. Układam całe 
moje życie pod swoje cele, chcę poka-
zać się jak najlepiej. Mimo, że trenuję 
dość indywidualny sport, mam wokół 
siebie bardzo wielu ludzi, którzy mnie 
wspierają i którym jestem wdzięczny 
za wszystko, co dla mnie robią. Do-
brymi wynikami chciałbym im się też 
zrewanżować za pomoc, jaką od nich 
dostaję. 

Gratulujemy dotychczasowych wyników 
i życzymy realizacji wszystkich planów na 
przyszłość.

 ROZMAWIAŁA 
BEATA ŚWISTUN W PROGRAMIE „PORANEK Z HTS”

FOT. FACEBOOK.COM/JAKUB-CZAK

Prawdziwemu sportowcowi  
nie straszne są kontuzje! 
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11 listopada 2018 r. przy-
padała setna rocznica 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  Z tej okazji 
w gminie Rzepin obył się 
cykl imprez patriotycznych. 
Pierwszą imprezą w cyklu 
było ślubowanie kadetów 
klasy wojskowej, które od-
było się 8 listopada na Pla-
cu Ratuszowym w Rzepinie, 
w gronie znamienitych go-
ści oraz oprawie zapewnio-
nej przez 17 Wielkopolską 
Brygadę Zmechanizowaną 
z Międzyrzecza. 

Tego dnia w Miejskim Domu 
Kultury odbył się również koncert 
Orkiestry Wojskowej z Żagania, 
który zgromadził sporą publikę. Na-
tomiast w piątek 9 listopada w Ko-

ściele pw. NSPJ w Rzepinie odbył się 
koncert sopranistki Grażyny Zieliń-
skiej. W sobotnie popołudnie miesz-
kańcy gminy Rzepin mogli udać się 
do Miejskiego Domu Kultury na 
bezpłatne seanse z cyklu „Kino z fil-

mami polskimi”. Zwieńczeniem ob-
chodów były uroczystości 11.11.br , 
które rozpoczęły się uroczystą Mszą 
Św. w Kościele pw. NSPJ w Rzepi-
nie, w intencji Ojczyzny. Po mszy na 
Placu Ratuszowym nastąpiła część 
oficjalna obchodów. Poczty sztanda-
rowe wystawiły: Związek Inwalidów 
Wojennych, Związek Kombatantów 
RP, Ochotnicze Straże Pożarne, Ze-
spół Szkół w Rzepinie, Szkoła Pod-
stawowa w Kowalowie, Technikum 
Leśne w Starościnie oraz Koło Ło-
wieckie „Jeleń” w Rzepinie, a wartę 

przy pomniku objęli harcerze z 6 
drużyny harcerskiej „Dziki”. Po od-
śpiewaniu hymnu narodowego, dele-
gacje lokalnych instytucji i związków 
złożyły kwiaty pod pomnikiem upa-
miętniającym wszystkich poległych 
w imię wolności i miłości do ukocha-
nej Rzeczpospolitej. Przemówienie 
Burmistrza Rzepina Sławomira Du-
dzisa z okazji obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości zakończyło 
część oficjalną uroczystości. W części 
artystycznej wystąpiły dzieci z Przed-
szkola Samorządowego nr 2 i nr 3 

„Jarzębinka”. Na koniec świętowa-
nia, by w szczególny sposób upa-
miętnić ten ważny dzień dla każdego 
Polaka - mieszkańcy zgromadzeni na 
placu pod urzędem wypuścili w nie-
bo 100 balonów białych i 100 czer-
wonych. Tego dnia odbył się również 
„Turniej Piłkarski Skrzatów z okazji 
100- rocznicy odzyskania Niepod-
ległości” zorganizowany przez Klub 
Sportowy Ilanka-Rzepin oraz Gminę 
Rzepin, który był ostatnim wydarze-
niem z cyklu. 

(GMINA RZEPIN)

Rzepin

W sobotę 3 listopada w Starościnie, w gmi-
nie Rzepin odbył się „II Bieg św. Huberta 
w Puszczy Rzepińskiej”, którego organi-
zatorami byli: Gmina Rzepin, Technikum 
Leśne w Starościnie oraz Nadleśnictwo 
Rzepin.

Trasa biegu wynosiła 10 km 

i przebiegała przez Starościn oraz część 
Rzepina, prezentując uroki Puszczy 
Rzepińskiej. Mimo, iż imprezę tego 
rodzaju zorganizowano po raz dru-
gi, frekwencja bardzo mile zaskoczyła 
organizatorów. Piękna jesienna pogo-
da i okoliczności przyrody zapewniły  

również wsparcie licznie zebranych ki-
biców. W wyścigu wzięło udział aż 282 
biegaczy. 

Impreza była również atrakcyj-
na dla najmłodszych, wśród których 
frekwencja również dopisała.  Blisko 
100 małych sportowców mogło wziąć 

udział w konkurencjach sportowych, 
w różnych kategoriach wiekowych 
oraz pokonać skomplikowany tory 
przeszkód. Na wszystkich uczestników 
czekały drobne upominki oraz zdrowy 
i pożywny poczęstunek.

Zwieńczeniem imprezy była 

dekoracja zwycięzców aż w 21 ka-
tegoriach oraz losowanie cennych 
nagród wśród wszystkich osób bio-
rących udział w biegu. Dzięki spon-
sorom i darczyńcom – nagrody były 
naprawdę imponujące, a na każde-
go uczestnika czekał także myśliw-
ski posiłek regeneracyjny z Puszczy 
Rzepińskiej.

(GMINA RZEPIN)

9 października 2018 roku w restau-
racji Hotel Park w Rzepinie odbyło się 
uroczyste spotkanie par obchodzących 
w bieżącym roku 50 lecie pożycia mał-
żeńskiego. Burmistrz Rzepina Sławo-
mir Dudzis w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Andrzeja Dudy wręczył 
dostojnym jubilatom medale „Za Dłu-

goletnie Pożycie Małżeńskie”. W tym 
roku jubileusz świętowało 12 par mał-
żeńskich z naszej gminy.  Oprócz par 
obchodzących Złote Gody, na uroczy-
stość zostały zaproszone również pary 
małżeńskie, które w bieżącym roku 
obchodziły jubileusz 60- oraz 65-lecia 
pożycia małżeńskiego. W uroczystości 

tej udział wzięli również: Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Rzepinie Da-
mian Utracki, Dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Rzepinie Tomasz 
Sidorkiewicz, Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Rzepinie Celina Ratowt 
oraz Zastępca Kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego Monika Staniak.

Uroczystość uświetnił występ ze-
społu „Kaziuki”, który swoją muzyką 
umilał wszystkim wspólnie spędzony 
czas.

(GMINA RZEPIN)

Medale od Prezydenta! 
Złote gody w Rzepinie!

Setna rocznica 
odzyskania przez 
Polskę niepodległości 
w Rzepinie!

„II Bieg św. Huberta w Puszczy Rzepińskiej”
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Dominika Podhajecka mimo bardzo mło-
dego wieku, ma już na swoim koncie wiele 
sukcesów sportowych. Tym razem klasę po-
kazała w Berlinie, podczas LTTC Rot Weiss 
Kids CUP. 

LTTC ,,Rot-Weiss'’ Berlin to jeden 
z najstarszych i największych klubów 
na świecie, na którego kortach zor-
ganizowano Turniej Klasyfikacyjny 
do lat 12. Nie mogło zabraknąć tam 
Dominiki Podhajeckiej, młodej teni-
sistki, która już nieraz zaskoczyła nas 
swoimi imponującymi wynikami. Na 
berlińskiej hali tenisowej, mieszczącej 
aż dziesięć kortów tenisowych, poja-
wiły się wyjątkowo zdolne tenisistki. 
Najlepsza okazała się jednak Domini-
ka, która sumiennie i wytrwale przy-
gotowywała się do startu za zachodnią 
granicą. Podczas tenisowych zmagań 
dziewczynka musiała zmierzyć się m. 
in. z wyższą i silniejszą od siebie Kof-
fi Zorą Moaye (Berliner Sport-Verein 
1892) czy też bardzo regularną Sofią 
Topel (TC 1899 Blau-Weiss Berlin). 
Rywalki, pomimo swoich umiejętno-
ści, nie zdołały pokonać swojej polskiej 
przeciwniczki, ponieważ jej gra okazała 
się dla nich zbyt ofensywna, regularna 
i szybka. W meczu o pierwsze miejsce 
Podhajecka zmierzyła się z faworytką 
zawodów, Anną Persike, zawodniczką 
Grunewald Tennis-Club. Regularna 
i ofensywna reprezentantka Niemiec 

nie miała najmniejszych problemów 
z dotarciem do ostatecznej fazy tur-
nieju, a po drodze straciła jedynie 3 
gemy. Właśnie to starcie okazało się 
najtrudniejsze dla lubuszanki. Mimo 
osłabienia i bólu brzucha, dziewczynka 
udowodniła wszystkim, jak bardzo jest 
silna i zdeterminowana. Fantastyczna 
gra młodych sportsmenek zakończyła 
się wynikiem 6:0 i 6: 3. O sukcesie 
polki, która w czterech meczach stra-
ciła tylko sześć gemów, zadecydowała 
wola walki, przygotowanie meryto-
ryczne i mentalne oraz wyszkolenie 
techniczne, którym w ocenie kibiców 

reprezentantka Polski zdecydowanie 
przewyższyła swoje rywalki. Przed 
Dominiką kolejny, intensywny sezon. 
Plan startowy nie został jeszcze osta-
tecznie ustalony i uzależniony jest od 
warunków, w jakich będzie mogła tre-
nować reprezentantka Polski, a także 
od możliwości startów naszej tenisowej 
nadziei, w turniejach Tenis Europe, 
uzależnionych od wsparcia sponsorów. 
Możemy być jednak pewni, że dziew-
czynka jeszcze wiele razy będzie dumą 
naszego powiatu.

(AK)

Słubiczanie 
pobiegli dla 
Niepodległej
Jeden ze stu biegów niepodległościowych 
zorganizowanych w całej Polsce pod ha-
słem „Od Bałtyku do Tatr” miał miejsce wła-
śnie w Słubicach. Blisko 150 osób w białych 
i czerwonych koszulkach ukończyło 10-kilo-
metrową trasę prowadzącą ulicami miasta.

W związku z tym, że okazja była 
wyjątkowa, bieg również był szczegól-
ny. Przed startem odśpiewano Mazurka 
Dąbrowskiego, a organizatorzy zadba-
li o to, aby trasa miała oficjalny atest. 
Nad tym, by trasa miała dokładnie 10 
km czuwał specjalista certyfikowany 
przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

- Czekaliśmy właściwie cały rok 
na to by w dniu dzisiejszym wspólnie 
wystartować w biegu, który łączy Bał-
tyk z Tatrami – mówił Ryszard Chu-
stecki z Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. – Narodowy Bieg Stulecia 
to 10 km do pokonania i prawie 150 
osób startujących. Są tutaj dzisiaj nie 

tylko mieszkańcy Słubic, ale także 
z okolic powiatu czy sąsiedzi zza Odry. 
A wszystko po to by uczcić tę szczegól-
ną datę. 

- Bardzo cieszymy się, że skład 
uczestników jest międzynarodo-
wy. Miło słyszeć obce języki i wi-
dzieć przedstawicieli innych państw 
w polskich barwach narodowych. 
Życzę państwu zaciętej rywalizacji, 
wspaniałych wrażeń i niezapomnia-
nych wspomnień. Jeszcze Polska nie 
zginęła, kiedy my żyjemy! – takimi sło-
wami przywitał uczestników i kibiców 
starosta powiatu słubickiego Marcin 
Jabłoński. 

Wśród uczestników pojawił się 
również brązowy medalista Mistrzostw 
Świata Paweł Czapiewski. 

- Cieszę się, że Święto Niepod-
ległości w Polsce zawsze wiązało się 
z biegami – mówił tego dnia. – W tym 
roku setna rocznica i wyjątkowa inicja-
tywa biegów w całym kraju tylko pod 
tym szyldem, bo wiadomo, że takich 
imprez jest dużo więcej. Jako biegacz 
naprawdę cieszę się, że ludzie w taki 
sposób czczą tą naszą niepodległość i że 
bieganie, nie tylko przy okazji Święta 
Niepodległości, bardzo się w Polsce 
rozwinęło. 

- Fajnie, że przy okazji mogą spo-
tkać się tu całe rodziny i uświadomić 
sobie jakiej wagi jest to święto – mó-
wili uczestnicy tuż przed startem. - To 
świetny pomysł na świętowanie tego 
dnia w duchu sportowym. 

Na uczestników czekał boga-
ty pakiet startowy, w skład, któ-
rego wchodziła okolicznościowa 
koszulka w polskich barwach 

oraz plecak-worek. Na tych, któ-
rzy ukończyli bieg, czekał medal 
w kształcie Polski, a w biurze za-
wodów można było nabyć niepod-
ległościowe pamiątki. 

Ostatnie przed startem słowa na-
leżały do burmistrza elekta, Mariusza 
Olejniczaka. A gdy ten, wspólnie z ki-
bicami zakończył odliczanie, rozpoczę-
ła się prawdziwa rywalizacja.  

Jako pierwsi na mecie pojawili się 
mieszkańcy Frankfurtu. Wśród męż-
czyzn zwyciężył Hannes Hähnel, a naj-
szybszą biegaczką okazała się Cathleen 
Meier. Najszybszym spośród miesz-
kańców naszej gminy był triathloni-
sta Rafał Borowiak (37:48 i 3 miejsce 
open), a jeżeli chodzi o kobiety najlep-
sza była Ola Guzik (44:52).

(KB)

Na miejsca, gotowi, start!
Jeszcze przed 11 listopada, stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę świętowały 
dzieci i młodzież podczas 29. edycji biegów ulicznych. W tym roku, jak sądzą organizatorzy, 
za sprawą wyjątkowej rocznicy, dopisała wyjątkowa frekwencja. Na Placu Bohaterów 9 
listopada pojawiły się tłumy. 

- Liczymy, że w dzisiejszych zawodach weźmie udział blisko tysiąc dzieci. To 
dla nas wielka nagroda, że chcą skorzystać z naszego zaproszenia i w ten sposób 
uczcić Święto Niepodległości – mówił Ryszard Chustecki ze Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

Tuż przed zawodami głos zabrał także burmistrz elekt, życząc startującym jak 
najlepszych wyników.

- Biegi niepodległości zawsze towarzyszą nam przy tego typu imprezach i cie-
szę się, że to jest kultywowane – mówił świeżo upieczony burmistrz, Mariusz 
Olejniczak. – Bardzo dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom, opiekunom, na-
szemu Słubickiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, który przyczynia się do tego, 
że ta impreza z roku na rok wygląda coraz lepiej. To piękna inicjatywa i zasługuje 
na to by ją kontynuować.

- Dziś 29. edycja i tak jak burmistrz elekt wspomniał, można powiedzieć, że 
prawie jednej trzeciej stulecia niepodległości towarzyszą organizowane przez nas 
biegi – mówił Zbigniew Sawicki, prezes SOSiR-u. – Nie wyobrażam sobie, by ta 
impreza kiedykolwiek się nie odbyła. W tym roku frekwencja jest rewelacyjna. 
Stulecie niepodległości zdarza się tylko raz i na pewno duży wkład mieli tutaj 
rodzice czy nauczyciele, dlatego cieszymy się, że jest nas tutaj dzisiaj tak wiele. 

(KB)

Lubuszanka bezkonkurencyjna  
w Berlinie 

Dominika w finale turnieju pokonała 6:0, 6:3 faworytką zawodów, Anną Persike, 
zawodniczką Grunewald Tennis-Club.

Była to już 29. edycja biegów ulicznych, w których udział wzięli najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy. 

Przed startem uroczyście odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.
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Za nami 9. edycja Festiwalu No-
wej Sztuki lAbiRynT. Jak co roku 
w Słubicach i Frankfurcie nad 
Odrą nie zabrakło wystaw, po-
kazów filmowych czy spotkań 
z twórcami, którzy przybyli do 
dwumiasta z całego świata, m.in. 
Austrii, Czech, Estonii, Grecji, 
Japonii, Korei, Malty, Niemiec 
czy Włoch. W tym roku sztuka 
zawitała jednak jeszcze dalej niż 
poprzednim razem. Kulturowa 
uczta miała miejsce także w Doli-
nie Uradu, Collegium Polonicum, 
czy dawnej szkole podstawowej 
przy Bischofstraße i Volkshoch-
schule.

Inauguracja festiwalu miała miej-
sce 19 października i jak co roku od-
była się w Słubickim Miejskim Ośrod-
ku Kultury. Artystów i gości powitał 
dyrektor SMOK-a, Tomasz Pilarski, 
który podkreślał, że festiwal na dobre 
wpisał się w krajobraz kulturalny po-
granicza. Kuratorzy, Anna Panek-Kusz, 
prof. Jerzy Olek i Michael Kurzwelly 
przybliżyli gościom, co czekało w pro-
gramie i rozpoczęła się wędrówka po 
świecie sztuki. 

- Bardzo się cieszę, że przez chwi-
lę będziemy w świecie, który jest taki 
wyjątkowy i niecodzienny – mówił 
podczas inauguracji burmistrz Słu-
bic, Tomasz Ciszewicz. – Myślę, że to 
bardzo ważne wydarzenie dla naszego 
miasta. To jest coś, czego nie widzi-
my na co dzień. To propozycja domu 
kultury, miasta, ale przede wszystkim 
pani kurator, Anny Panek-Kusz, któ-
ra zawsze robi wszystko, aby nas za-
skakiwać, pokazywać nowe wartości 
czy idee. 

O festiwalu słów kilka
Tegorocznemu festiwalowi towa-

rzyszyło hasło: „Syndrom nadmiaru”, 
które było nie lada wyzwaniem dla 
przygotowujących się artystów. Hasło 
odnosi się zarówno do nadmiaru in-
formacji i bodźców, którymi jesteśmy 
atakowani przez otaczające nas media, 
ale także do globalnego konsumpcjo-
nizmu cechującego dzisiejsze społe-
czeństwo. Konsumpcjonizmu pozba-
wionego etyki. Jednocześnie hasło to 
zachęcało, by podczas festiwalowego 
weekendu „zmęczyć się sztuką”, a więc 
podziwiać, oglądać i pytać.

- Cieszy mnie, że na polsko-nie-
mieckim pograniczu możemy mówić 
już o 9. edycji festiwalu – mówi Anna 
Panek-Kusz, kurator festiwalu. – Go-
ścimy bardzo dużo artystów z różnych 
zakątków świata. Jest z nami także 
wiele uczelni artystycznych, które bę-
dzie można zweryfikować, poznać ich 
program nauczania czy profesorów. 
To wspaniałe, że ten festiwal żyje, że 
będziemy mieli możliwość poznać 
najnowsze trendy sztuki wspólnie z ar-

tystami, którzy będą mogli nas wpro-
wadzać w swoje wystawy. To jest bez-
cenne. 

- Ten festiwal to bardzo sprytna 
idea, która umożliwia spotkanie się 
ludzi różnych narodów, poglądów czy 
idei i to przynosi bardzo pozytywne 
rezultaty – mówił jeden z artystów, 
Zdeněk Stuchlík. 

Kto i co pokazał?
Po uroczystym otwarciu przyszedł 

czas na wystawę Jerzego Olka „Niedo-
powiedzenia”. 

- Człowiek w pewnym momencie, 
gdy jest zapracowany, zajęty pewny-
mi zagadnieniami zaczyna się robić 
sentymentalny. Ta sentymentalność 
dotyczy na ogół tego, co odeszło, co 
trudno przywrócić ponownie. Ja się 
zajmuję fotografią od wielu lat. Przez 
lata była to fotografia analogowa, 
klasyczna. Były jakieś tam przeżycia, 
odkrycia w ciemni, wyłanianie się ob-
razu… Do tej pory mam jedenaście 
aparatów fotograficznych, w tym tak-
że te profesjonalne. One kurzą się od 
20-30 lat. Nie mam czasu zakładać 
filmów, wywoływać tych filmów, robić 
odbitek Zacząłem porządkować archi-
wum. To co znajduje się na wystawie 
to płachty stykowe i negatywy z lat 
70., z jakichś przeżyć, jakichś pobytów. 
Brakuje miejsca na to co przechowuje 
się w mieszkaniu, więc pomyślałem, 
czemu nie zrobić z tego piramidy, któ-
rą można także nazwać sarkofagiem 
dawnej fotografii – tak o sobie i swojej 
wystawie opowiadał kurator festiwalu 
J. Olek. 

Pierwszy dzień festiwalu był także 
okazją do podziwiania wystawy „Blue 
notes” autorstwa Patricka Hubera.

- Razem z żoną prowadzimy gale-
rię w Berlinie i raz w roku tworzymy 

projekt, do którego zapraszamy zaprzy-
jaźnionych artystów – tłumaczy P. Hu-
ber. – Prosimy by wysłali nam zdjęcia 
swoich prac, rzeźb, obrazów i robimy 
z nich cyjanotypie. Cyjanotypia to bar-
dzo stara technika, w której słońce wy-
pala się jako kolor błękitny i powstaje 
„wspomnienie” danej pracy. Nie jest to 
reprodukcja, ale nie jest to też oryginał. 
Nazwaliśmy to „Blue notes” bo w blu-
esie też są takie sekwencje „pomiędzy”. 
Często pochodzą z kultur afrykańskich 
i niekiedy trudno je wyłapać. Niektó-
rzy artyści to odkryli i zaczęli wykorzy-
stywać. Wydaje nam się to smutne, ale 
z pewnością jest to inne. Jest właśnie 
„pomiędzy”. 

Jedną z wystaw była też prezento-
wana przez Daisuke Iwamoto wystawa 
„Kwiaty wiśni”. 

- W moich pracach inspirowałem 
się tradycyjną japońską sztuką rysun-
ku – opowiada autor. – Wybierałem 
motywy natury, takie jak pojawiały się 
w tamtejszych pracach. Musiałem wy-
konać tysiące zdjęć każdego motywu, 
a następnie opracować tak, by wyglą-
dały jak dwuwymiarowy rysunek. Ta 
dwuwymiarowość jest bardzo ważnym 
elementem tej techniki. Aby ją uzyskać 
potrzeba naprawdę mnóstwo pracy. Ta 
sztuka jednak zawsze mnie fascynowa-
ła, dlatego się na nią zdecydowałem. 
Do tej pory wykonałem cztery takie 
prace, a trzy z nich dzisiaj prezentuję 
– dodaje.

Na wernisaż własnej wystawy za-
prosił także Adam Czerneńko. Nosiła 
ona nazwę „Przywidzenia”.

- Każdy po swojemu interpretuje 
tegoroczne hasło „Syndrom nadmia-
ru”. Ja podszedłem do tego w ten spo-
sób, że potraktowałem nasze najbliższe 
otoczenie jako okoliczność artystycz-
ną. Samochody, ulice, place, przecho-
dzących ludzi… Pozwoliłem sobie jed-

nak na drobne zniekształcenie, a więc 
odbicia czy odblaski – tłumaczył. – 
Ktoś tutaj wspomniał o użyciu Pho-
toshop’a, ale to tylko lustrzany pasek, 
w niektórych przypadkach coś w ro-
dzaju kalejdoskopu, co bardzo ładnie 
modyfikuje te fotografie. Jest to rodzaj 
mojego komentarza. 

O tym, że lAbiRynT jest festiwa-
lem, który przyciąga artystów z ca-
łego świata nie trzeba przypominać. 
Vince Briffa z Malty o swoim wkła-
dzie w tegoroczne spotkania z kulturą 
mówił tak: „Praca została wykonana 
w roku 2002. Jej tytuł w języku an-
gielskim brzmi „Sentence”, co ozna-
cza zarówno zdanie, jak i wyrok. Tu-
taj jest to odniesienie do kogoś, kto 
niszczy wiedzę, niszczy książkę mnąc 
ją w rękach, wobec czego wiedza ta 
jest czymś kompletnie straconym. 
Tak samo jak stracony jest czas spę-
dzony w więzieniu. To idealnie po-
kazuje ten tytułowy „syndrom nad-
miaru”. Otacza nas taka ilość filmów, 
książek, wiedzy. Tego jest zbyt dużo, 
nie możemy tego przyswoić i wszyst-
ko ulega zniszczeniu.” 

Sztuka w Dolinie Uradu
Drugi dzień Festiwalu Nowej Sztu-

ki lAbiRynT to całe mnóstwo arty-
stycznych doznań w malowniczej Do-
linie Uradu. Tam gości powitał Tomasz 
Fedyszyn z wystawą „Inside”.

- Instalacja „Inside” składa się 
z drzwi – mówił. – W swoim ży-
ciu napotykamy nieskończoną ilość 
drzwi. Drzwi przez które możemy 
przejść, ale też takich, które są barierą 
wewnątrz nas. To zetknięcie decyduje 
często czy przez dane drzwi przejdzie-
my czy też nie.

Za zamkniętymi drzwiami czekała 
także wystawa studentów i absolwen-

tów VI Pracowni Rzeźby Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu oraz 
studentów Akademii Sztuk Pięknych 
w Bratysławie. 

- Prace odnoszą się w różny sposób 
do nadmiaru, który jest hasłem tego-
rocznego festiwalu – tłumaczył Marcin 
Berdyszak. – Mamy tutaj specyficzną 
sytuację – dom w budowie, a więc jed-
nocześnie dom, który jest niezasiedlo-
ny i część prac odnosi się do atmosfery 
tego domu, ale są tu także prace na 
zewnątrz jak na przykład wielki napis 
„EMPTY”, który jest zwierciadłem 
i odbija puste niebo, flagi, będące po-
większonymi kopiami metek znanych 
nam wszystkim marek. To pokazuje, 
jak jesteśmy atakowani tymi markami, 
instrukcjami, informacjami, których 
często w ogóle nie czytamy.

„Wartość” to tytuł wystawy Izabel-
li Sak. Jak tłumaczy autorka, została 
ona zainspirowana ubraniami leżącymi 
obok miejskich pojemników. – Posta-
nowiłam prześledzić cały cykl życia 
ubrań, dlaczego się tam znalazły i dla-
czego nie ma chętnych, by je nosić, 
nawet w tych najuboższych warstwach. 
Obecnie funkcjonuje taki przesyt, że 
nawet ci ludzie nie potrzebują się w nie 
zaopatrzać. Praca wykonana jest na sza-
rym papierze. Użyłam także wieszaków 
i klamerek, po to by te ubrania ujedno-
licić. By pokazać, że każde z nich, na-
wet kupione za wysoką cenę i na końcu 
trafi w to samo miejsce. 

„Mam wrażenie, że lAbiRynT 
z roku na rok się wzbogaca” – takie 
słowa podczas tegorocznego festiwa-
lu dało się usłyszeć z niejednych ust. 
Łącznie na gości czekało ok. 30 akcji 
artystycznych, a to wszystko w ciągu 
jednego, październikowego weekendu. 
Kolejna odsłona już za rok. Co organi-
zatorzy przygotują następnym razem?

(KB)

Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT 2018

Od lewej: prof. Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz oraz zaproszeni goście z Czech. 
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Ekologia, jako nauka (ta o wza-
jemnych zależnościach między orga-
nizmami żywymi a ich środowiskiem) 
rozróżnia dwie główne strategie roz-
rodczości – strategię „r”, czyli strategię 
ilościową, zwaną też „strategią małych 
jaj” i strategię „k” - jakościową, „stra-
tegię dużych jaj”, gdzie mała ilość 
potomstwa otoczona jest opieką doro-
słych przez długi czas od narodzin. Tę 
pierwszą strategię stosują na przykład 
krokodyle, owady czy ryby. Tę drugą, 
charakteryzującą się pojęciem „inwe-
stycji rodzicielskiej” - ludzie. Czyli tak 
zwany Czynnik Ludzki.

Niestety, Czynnik Ludzki ma to 
do siebie, że potrafi wszystko zepsuć.

Czynnik Ludzki jest w gruncie 
rzeczy przesympatyczny i w zasadzie 
nie można mu nic zarzucić. Walczy 
o przetrwanie jak każdy w tym poże-
rającym słabszych świecie, ba, można 
nawet powiedzieć, że osiąga znaczne 
sukcesy, pnie się w górę łańcucha po-
karmowego. Notuje niezły przyrost 
na polu populacji, ilości miejsc pra-
cy, zakładów fryzjerskich, stacji paliw, 
sprzedaży mieszkań i ogólnie w kwestii 
zarabiania pieniędzy na dostatnie życie 
doczesne. Średnia krajowa może mu 
skoczyć – a i tak nie doskoczy. Bez-
robocie sięga zera. Dzielny Czynnik 
Ludzki na rubieżach jest zmęczony, 
ale szczęśliwy, stać go na pójście (na-
wet kilka razy w tygodniu) do jednej 
z wyrastających jak grzyby po deszczu 
restauracji i na pojechanie na wakacje 
za granicę. Nie za tę granicę pod no-
sem, gdzieś dalej, egzotyczniej, cieka-
wiej. Stać go.

Bywa, że za inną granicą Czynnik 
Ludzki ma problemy z dogadaniem 
się kelnerem. Wtedy Czynnik Ludzki 
zerka z nadzieją na swoje Potomstwo, 
który przecież uczy się pilnie przez całe 
ranki. W tym momencie często przy-
chodzi zawód.

Potomstwo oddane jest w szpony 
systemu edukacji, z którym, jak wia-
domo, nie warto walczyć, bo z syste-
mem jeszcze nikt nie wygrał. System 
edukacji można lekko naginać do swo-
ich potrzeb, omijać niektóre pułap-
ki, korzystnie interpretować kwestie 
nierozstrzygnięte. Wszystko w miarę 
możliwości, przede wszystkim finan-
sowych. Oczywiście, jak przystało na 
skupisko przygraniczne, charaktery-
zujące się dużym natężeniem ludzi 
obrotnych i bystrych, należy sobie 
odpowiedzieć na podstawowe pytanie: 
„czy to się opłaca?”.

Czy opłaca się inwestować w Po-
tomstwo? W przyszłe pokolenie, które 
przejmie po nas schedę. Pytanie jest 
wzorcowo retoryczne i chyba nikt my-
ślący nie ma wątpliwości, jaka jest pra-
widłowa odpowiedź.

Ale gdyby ktoś jednak miał wąt-
pliwości – tak, opłaca się inwestować 
w Potomstwo! Tak, tak, po trzykroć 

tak. I nie trzeba tutaj sypać frazesami 
typu „nauka to potęgi klucz”. Wy-
kształcona młodzież to nadzieja, że 
będzie żyło się lepiej. Im – lepiej niż 
nam – mimo że żyje nam się przecież 
całkiem dobrze. Bardzo dobrze nawet, 
zwłaszcza w porównaniu do naszych 
rodziców, dziadków, którzy nie mieli 
zbyt dużych możliwości. Tamten sys-
tem jako całość, był często zbyt mocny. 
Ale teraz mamy większy wpływ, może-
my kreować rzeczywistość w większym 
stopniu.

Do pewnych rzeczy się dorasta. 
Dobrze prosperujący właściciel re-
stauracji, syn lekarza (z prywatną 
praktyką), pytany, czy jest zadowolo-
ny ze swojej pracy i płacy odpowiada 
z uśmiechem, że tak. Pytany dalej, czy 
nie żałuje, że nie kształcił się jak ojciec, 
odpowiada, że żałuje. „Ojciec ma sto 
razy lżejszą pracę”. To oczywiście tylko 
jedna strona medalu.

Są tacy, którzy wzięli sprawy 
w swoje ręce i posyłają swoje Potom-
stwo do szkół prywatnych tudzież na 
korepetycje. To też jest rozwiązanie. 
Kosztowne – choć ci rodzice nie mają 
wątpliwości, że robią dobrze i dla 
dobra swoich dzieci. A przecież (bez 
frazesów się nie obędzie) „wszystkie 
dzieci nasze są” - dlaczego więc nie 
spróbować z innej strony? Wesprzeć 
system na poziomie lokalnym. Polep-
szyć jakość.

O, tacy sąsiedzi z zachodu. Z Za-
chodu przez duże „Z”, na które sobie 
zasłużyli, właśnie dzięki jakości. Czę-
sto staramy się brać przykład. Weźmy 
zatem w kwestii edukacji. Stereotypy 
mówią nam, że jesteśmy (jako naród) 
dużo bardziej chaotyczni, gorzej zor-
ganizowani, ogólnie mniej porządni 
niż sąsiedzi zza rzeki, ale za to bar-
dziej przedsiębiorczy i kreatywni. Albo 
i cwani. Gdyby tak wesprzeć te, mniej 
czy bardziej prawdziwe cechy narodo-
we, jakąś solidną bazą w postaci dobrej 
edukacji, zaczęlibyśmy powoli stawać 
się prawdziwymi kierownikami zamie-
szania przygranicznego. Ci porządni 
i zorganizowani pracowaliby u nas na 
dniówce, kierowani przez polskich by-
strzaków.

Brzmi jak science-fiction? Albo 
niepoprawnie polityczny moralitet 
bazujący na uprzedzeniach? Nie o to 
chodzi. Przypominam, że chodzi o ja-
kość. A konkretnie o jakość edukacji, 
o przyszłość naszego Potomstwa.

Tymczasem częstą filozofią w szko-
łach publicznych jest „maksymalna 
minimalizacja” tudzież „minimalna 
maksymalizacja”. Lokalnie, czy cen-
tralnie – nauczyciele są taką grupą 
zawodową, która lekko nie ma, choć 
większość społeczeństwa uważa od-
wrotnie. Dlatego nauczyciele próbują 
się bronić – w ramach systemu oczy-
wiście. Na mało miarodajnym przy-

kładzie zmęczonego życiem wuefisty, 
który wprowadzając w życie „maksy-
malną minimalizację” rzuca dzieciom 
piłkę i każe grać – a sam już nawet nie 
wstaje, żeby pokazać koszykarski dwu-
takt czy technikę serwisu w siatkówce. 
A jak ktoś prosi o piątkę na koniec 
roku, to daje.

Ok, W-F to tylko przykład. 
Z kondycją młodzieży co prawda co-
raz słabiej, ale wiadomo, nie samym 
WF-em człowiek żyje. Gorzej z fizyką. 
Chociaż fizyka niekoniecznie przy-
da się w prawdziwym życiu po szko-
le. Matematyka już prędzej.  Może 
chemia, zwłaszcza organiczna. Język 
polski też. Języki obce – jak najbar-
dziej. „Maksymalnie minimalizujący” 
nauczyciel daje z siebie tyle, ile musi. 
A Potomstwo dostaje produkt słaby 
jakościowo.

Żeby przeżyć godnie nauczyciel 
musi pracować 8-9 godzin dziennie. 
„Phi!” – powiecie z kpiną w kącikach 
ust - „Każdy z nas pracuje co najmniej 
tyle samo, albo i więcej!”. No to spró-
bujcie się zamienić. Weźcie sobie na 
kark grupę rozwrzeszczanych, roszcze-
niowych dzieciaków z gatunku „ech 
ta dzisiejsza młodzież” i spróbujcie 
przeżyć 45 minut lekcji. Na której ani 
na chwilę nie można stracić kontaktu 
z rzeczywistością i poluzować napię-
cia. Albo świetlica, gdzie na jednego 
opiekuna przypada do setki dzieci. Te 

dwumiesięczne wakacje potem to od-
nowa biologiczna. Albo raczej rekon-
walescencja. Ale ja nie o tym.

 Czynnik ludzki. Wszędzie 
i zawsze czynnik ludzki. Najbardziej 
ułomny, wadliwy, felerny. Czynnik 
Ludzki często zapomina, że apetyt 
rośnie w miarę jedzenia i Potomstwu 
może nie wystarczyć blaszak z tanimi 
papierosami i świadomość, że łamaną 
niemczyzną też można się dogadać. 
A kiedy Potomstwo dorośnie i powie, 
że chce być prawnikiem albo lekarzem 
ewentualnie, że chce czytać Goethego 
i Byrona w oryginale, okaże się, że jest 
już za późno. Albo zmieni się sytuacja 
geopolityczna i okaże się, że bez edu-
kacji ani rusz.

Ale nie. Przecież jest dobrze. Sta-
tystyki mówią same za siebie. A jakie 
oszczędności! Jeden opiekun na sto 
dzieci w świetlicy kosztuje mniej niż 
dwóch albo trzech. Łatwo policzyć, 
prawda?

W ostatecznym rozrachunku je-
den nauczyciel na trzydzieścioro dzieci 
jest tańszy niż jeden na piętnaścioro. 
Wszystko jest w tabelkach, księgowość 
nie kłamie. No i porządek, przede 
wszystkim porządek.

Potomstwo stoi w miejscu i patrzy 
na coraz lepsze drogi, na coraz bardziej 
uporządkowane parki i coraz now-
sze elewacje. Jest pięknie! Jutro znów 
pójdzie do szkoły, nauczy się, jak prze-
trwać cały dzień w zgodzie i harmonii 
(to bardzo ważna umiejętność społecz-
na!) – przede wszystkim bez zatargów 
i obopólnej przemocy! A potem wróci 
do domu rodzinnego, gdzie Czynnik 
Ludzki będzie zażywał zasłużonego 
odpoczynku po ciężkim dniu pracy 
na polu gospodarki międzynarodowej.  
„Inwestycja rodzicielska” - jak przy 
strategii „k” ciut urąga, ale to nic. Póki 
co mamy kasę.

Ważne, że jest dobrze, jak jest. 
Nie ma co poprawiać czegoś, co dzia-
ła dobrze. Wiadomo. Szkoda zacho-
du. A ’propos Zachodu – a jak się 
okaże, że przyjadą Chińczycy i będą 
lepiej wykształceni, bardziej praco-
wici i w dodatku tańsi? Co wtedy?!!!! 
A przecież ktoś mądry ostrzegał już 
dawno: „Odwiedźcie Chiny zanim 
Chiny odwiedzą was”. Swoją drogą 
podróże kształcą. Dużo rzeczy kształci. 
Tak się wykuwa potęgi klucz. A nasze 
szkoły egzystują jak inkubatory dla ta-
niej siły roboczej za granicą.

Jak się może skończyć ta bajka? 
Gdy wskaźniki ekonomiczne strzela-
ją w górę jak pędy bambusa nikt nie 
ma czasu na bajki. Ale jeśli Czynnik 
Ludzki nie weźmie się za edukację, to 
będzie za późno i bajka okaże się bajką 
bez morału.

Bajki bez morału to niedobre baj-
ki. Dzieci takich nie lubią.

GRZEGORZ ŻAK 
(MIESZKANIEC MIASTA PRZYGRANICZNEGO)

„Bajka o potęgi 
kluczu”
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Adwent 
jeszcze 
żyje

Starsze pokolenie Słubiczan 
pamięta jak nasi sąsiedzi zza 
odry rozpoczynali świętowa-
nie Bożego Narodzenia grubo 
przed świętami. Już od początku 
grudnia kolorowy Frankfurt ze 
świątecznymi witrynami błysz-
czał na tle szarych Słubic. Sytu-
acja zmieniała się w okolicach 
świąt. Sąsiedzi zaraz po świętach 
wyrzucali ozdoby świąteczne na 
rzecz karnawału a u nas choin-
ki dopiero rozpoczynały swoje 

życie i tradycyjnie od wigilii 
Bożego Narodzenia do 2 lutego 
miały swoje niekwestionowane 
miejsce w naszych domach. 

Święta Bożego Narodzenia 
wiodą prym w rankingu ulubio-
nych świąt. Lubimy ten klimat 
i atmosferę. Kolędy, ozdoby, 
zakupy. Z roku na rok jak kie-
dyś u sąsiadów zza odry, dzień 
rozpoczęcia świątecznego sza-
leństwa jest przesuwany, aby 
głównie ze względów komer-
cyjnych  rozpocząć świąteczną 
wyprzedaż. Na szczęcie lub nie 
w polskiej tradycji i kalendarzu 
mamy uroczystość Wszystkich 
Świętych. Święta te o całkiem 
innym klimacie naturalnie prze-
suwają w czasie rozpoczęcie Bo-
żonarodzeniowego szaleństwa.

Będąc pod koniec listopa-
da w Słubicach zrobiłem tra-
dycyjną rundę po sklepach 
we Frankfurcie i ku mojemu 
zdziwieniu prócz świątecznych 
gadżetów zauważyłem spo-
rą ekspozycje adwentowych 
wieńców z czterema świecami 
na cztery niedziele adwentu. 
Landy wschodnie RFN przez 
dominacje ideologii komu-
nistycznej zostały skutecznie 
wyprane z religijności i tego 
wszystkiego co się z nią wiązało. 

Patrząc z perspektywy Słubic 
na strzeliste wieże kościołów 
we Frankfurcie można odnieść 
wrażenie, że mamy sąsiadów 
mocno przywiązanych do re-
ligii i chrześcijańskiej tradycji. 
Jednak jest to tylko wrażenie.

Zostawiając na boku rechry-
stianizację naszych sąsiadów 
trzeba zauważyć, że z jednej 
strony komercja krzyczy Bożym 
Narodzeniem, ale także woła 
klientów Adwentem. 

I zdziwiłby się ten który po-
myślałby, że jest to jakaś nowość 
na tamtym rynku. Moje poko-
lenie pamięta adwentowe ka-
lendarze z czekoladkami, które 
przez 24 dni okienko po okien-
ku otwierało się, aby 24 grudnia 
otworzyć ostatnie najczęściej 
największe okienko z dużą por-
cją czekoladki. Kalendarz  ad-
wentowy wyznaczał rytm do 
Bożego Narodzenia.

Adwent w Słubicach to 
czas raczej związany z kościo-
łem a nie z komercją. Tradycja 
rorat i lampionów jeszcze się 
trzyma szczególnie wśród naj-
młodszych natomiast dla  star-
szych Adwent to czas przygo-
towania do świąt. Niektórzy 
ten czas kojarzą z postem na-
tomiast w swoim założeniu 

jest to czas radosnego oczeki-
wania na przyjście Chrystusa. 
Cały ten okres podzielony jest 
na dwie części, z której część 
pierwsza od pierwszej niedzie-
li Adwentu do 16 grudnia to 
przygotowanie na powtórne 
przyjście Chrystusa na końcu 
czasów natomiast druga od 17 
grudnia do 24 to bezpośrednie 
przygotowanie to świętowania 
pierwszego przyjścia Chry-
stusa tj. Bożego Narodzenia. 
Czas ciekawy, który podrzuca 
w tekstach liturgicznych sporo 
treści pomagających ludziom 
wierzącym uporządkować po-
dejście do wiary w Chrystusa, 
którego oczekują a którego 
kolejne urodziny mają dobrze 
przygotować i świętować.

Na koniec wyobraźmy sobie 
sytuacje w której ktoś wybu-
dzony z paroletniego snu budzi 
się po latach w grudniu i na 
nowo wczytuje otaczający go 
świat przed świętami. Próżno 
będzie szukał głównego boha-
tera tego świętowania. Będzie 
musiał zapoznać się z głównym 
nowym bohaterem świąt czer-
wonym Mikołajem wylansowa-
nym przez koncern Coca Coli. 
Chcąc wysłać świąteczną kartkę 
znajdzie raczej taką z bombka-

mi i choinką. Nawet czekolado-
we kalendarze adwentowe odli-
czające czas nie wiedzieć komu 
i po co bo okienko dwudzieste 
czwarte jest co prawda nadal 
największe, ale nie wskazuje, 
że doszliśmy do celu tj. Bożego 
Narodzenia. I chyba odniesie 
wrażenie, które towarzyszy nie-
jednemu z nas od paru lat, świę-
ta, na które czekamy cały rok 
nie są początkiem z zwieńcze-
niem szaleństwa rozpoczętego 
początkiem grudnia w sklepach, 
reklamach i różnego rodzaju ak-
cjach. 

Kilka lat temu w USA, 
aby nie „dyskryminować” 
niechrześcijan oficjalnie prze-
stano w mediach publicznych 
używać zwrotu Merry Christ-
mas na rzecz Happy Holi-
days. Odzew Amerykanów 
był zaskakujący. Ostentacyjnie 
przed domami zaczęto ekspo-
nować szopki Bożonarodzenio-
we a obecny prezydent USA 
w swojej kampanii powtarzał, 
że przywróci USA Boże Naro-
dzenie. W naszej rzeczywistości 
Adwent żyje raczej już w star-
szym pokoleniu a Boże Naro-
dzenie traci swojego głównego 
bohatera. Wesołych Świąt!

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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Czy nam w Polsce potrzebna jest 
prawda? 

Ta wielka - narodowa?
Czy urodzić się między Odrą 

a Bugiem, to powód do dumy?
Tej wewnętrznej siły dającej po-

czucie pokoleniowej ciągłości, w ja-
kiejkolwiek części świata człowiek by 
mieszkał i pracował?

Czy nasze dzieci potrzebują znać 
i rozumieć swoje korzenie? 

Czy to już kompletnie nieważne 
i możemy cokolwiek im przyfastry-
gować, aby miały tylko lepsze życie 
(więcej) niż my? (wg. naszej skali 
wartości).

Czy odgrywa dla nas jeszcze jakąś 
rolę to, skąd zarabiamy pieniądze? 
Dla kogo czy na kogo pracujemy? 
Czy liczy się już dla nas tylko prze-
licznik, a reszta nas kompletnie nie 
obchodzi, choć w stosunku do in-
nych w tym względzie mamy zawsze 
wiele uwag?

Czy potrzebujemy jeszcze ludzi 
odważnych czy wystarczą nam już 
tylko ważni? I czy z mądrej zasady 
„daj przykład a nie wykład” przykład 
już umarł, bo niepodzielnie zapano-
wał „wykład”?

Co się dzieje z tym dumnym or-
łem zwanym Polską? Co go tak roz-
poławia, że aż pióra fruwają, szpony 
się boleśnie wbijają w skórę, a dumna 
wyniosła szyja coraz bardziej się przy-
garbia. 

Czy korona jest aż tak ciężka, że 
zsunęła się na oczy?

Czy tak bardzo nam ciąży wol-
ność, że będziemy robić wszystko 
co tylko możliwe, aby jej się znowu 
pozbyć?

Chocholi taniec trwa, a tylko za-
gubiony złoty róg co kilka lat prze-
chodzi pod stołem ciętym na okrągło 
z rąk do rąk. Ale zanim ktoś zdąży 
dobrze na nim zadąć, przechodzi 
w kolejne ustalone ręce.

Jednak ostatnio zadajemy sobie 
coraz częściej pytanie – dlaczego oni 

nas nie rozumieją? Co się stało z tym 
sąsiadem, przyjacielem, znajomym? 
Kiedyś tak dobrze się rozumieliśmy, 
pomagaliśmy sobie w potrzebie, 
gotowi byliśmy stawać wzajemnie 
w swojej obronie, gdy pojawiało się 
jakieś zagrożenie. A dziś tak bardzo 
się nienawidzimy. Tak bardzo sobą 
gardzimy. Tak bardzo jesteśmy sobie 
obcy. Co się takiego stało? Co nas tak 
rozdzieliło?

I to nie jest tak, że kiedyś się 
mniej różniliśmy, że kiedyś było 
łatwiej, że kiedyś żyliśmy bez pro-
blemów. Nie. Było wręcz odwrot-
nie. Jednak kiedyś mówiliśmy 
jednym językiem. Rozumieliśmy 
się lepiej.

Wydawać by się mogło, że dziś 
mamy wreszcie czasy, o których ma-
rzyliśmy, o które walczyliśmy. A ten 
mityczny „zachód” na który w latach 
siedemdziesiątych czy osiemdziesią-
tych czasem udało nam się wyjechać, 
dziś przyjechał do nas. Ale my go ja-
koś nie rozpoznajemy. Jest jakiś inny 
niż ten na który wyjeżdżaliśmy. Jakoś 
nie pasujemy do siebie. A może to 
już nie jest ten sam zachód, bo coraz 
częściej przypomina nam wschód, 
który swoją niedźwiedzią łapą trzy-
mał nas na krótkiej smyczy przez tak 
wiele lat.

Podstawowym warunkiem prze-
trwania narodu, jest przetrwanie jego 
kultury. Kultura bazuje na znaczeniu 
pojęć. A ich rozumienie decyduje 
o spójności bądź rozdrobnieniu, jed-
ności bądź anarchizacji społeczeń-
stwa.

Myślę, że jeśli chcemy poznać 
przyczyny „choroby zachodu”, któ-
ra coraz bardziej dotyka znaczacą 
ilość umysłów między Odrą a Bu-
giem, no i bardzo, bardzo mocno 
miasto nad środkową Wisłą, po-
trzebujemy przyjrzeć się radykalnej 
zmianie znaczenia słów, która zaszła 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 

lat, słów najważniejszych, bo uży-
wanych do opisu naszej codziennej 
rzeczywistości. Wykreowany w ten 
sposób bałagan pojęciowy sprzyja 
zaciemnianiu rzeczywistych celów 
ludzi, którzy tę zmianę sprowoko-
wali. I trzeba przyznać, obserwując 
reakcję znaczącej grupy naszego 
społeczeństwa, ludzi w końcu czę-
sto światłych i inteligentnych, po-
rządnych i uczciwych, że ten ekspe-
ryment pojęciowego chaosu, udaje 
się niestety nad wyraz dobrze.

Dziś napiszę tylko o jednym 
z wielu pojęć którym zmieniono 
znacznie.

I tym jednym z najważniejszych 
słów, na których dokonano gwałtu 
pojęciowego jest używana dziś po-
wszechnie niczym policyjna pałka 
„tolerancja”.

Słowo to pochodzi od łacińskie-
go „tolerare” - wytrzymywać, znosić 
i przez setki lat, tolerancja dotyczyła 
akceptowania odmienności tak kul-
turowych jak i językowych, narodo-
wych czy też religijnych. Tak więc to-
lerancja mniejszości przez większość, 
wymuszała jednocześnie tolerancję 
tej większości, przez tą mniejszość. 
I wszystko było jasne. Przez setki lat.

Jednak w 1965 roku socjolog 
marksistowski i późniejszy ideolog 
studenckiej rewolucji roku 1968 
Herbert Marcuse, napisał esej pod 
tytułem „Tolerancja represywna”. 
Głównym przesłaniem skierowanym 
do zachodniej uniwersyteckiej inteli-
gencji była myśl, że „Tolerować nale-
ży tylko to co jest lewicową, postępo-
wą mniejszością, a wszystko to co jest 
wsteczną, prawicową większością, 
nie zasługuje na tolerancję i należy to 
niszczyć.”

Z tej to właśnie myśli która pa-
dła na podatny grunt, wykiełkowało 
dzisiejsze pojęcie tolerancji. Pojęcie 
równoległe do tego, które znamy od 
lat.  I cały problem polega na tym, 

że pojęcie, które było jednoznacz-
ne dziś oznacza dla dwóch rożnych 
ludzi coś zupełnie innego. Więc jak 
się dogadać? Jak się porozumieć, jeśli 
mówimy tak samo brzmiącym języ-
kiem, ale te same słowa oznaczają coś 
zupełnie innego?

Mamy więc dziś to co mamy. 
Jedne marsze są kolorowe i postępo-
we a inne już tylko brunatne i faszy-
stowskie. Jedni są bardzo wrażliwi 
a inni to same homofoby, itd... Na-
wet nie chce mi się o tym pisać. To 
istne wariactwo uprawiane niestety 
przez całkiem inteligentnych ludzi.

Przez wieki byliśmy dumnym 
narodem, którego dzieje udowad-
niały tę tezę wielokrotnie. Czas za-
borów, druga Wojna Światowa czy 
też czas głębokiego komunizmu, 
jeszcze bardziej podnosiły znaczenie 
narodowej dumy, poczucie jedności 
i świadomość korzeni z których się 
wywodzimy, wywołując u części spo-
leczeństwa nie dającej się zmanipu-
lować wszechwładnej propagandzie, 
ogromny głód prawdy i wielkie pra-
gnienie wolności.

A jak jest dzisiaj? Dziś mamy cza-
sy pokoju. Mamy wolność. Mamy 
konstytucję, porządek prawny. 
Mamy młodą demokrację. Przynaj-
mnie tak można było myśleć jeszcze 
kilka, kilkanaście lat temu.

Dziś jednak Polska jest pęk-
nięta. I pęka coraz bardziej. Może 
nie rozpołowiona, bo propaganda 
zawsze zafałszowuje proporcje, ale 
mapa powyborczego pobojowiska 
wyraźnie pokazuje w skali makro 
linię podziału. Klin wielopojęcio-
wości, jasnych i prostych jeszcze 
niedawno słów rozdziera nas na 
dwa coraz bardziej odległe od sie-
bie obozy.

Coś niedobrego dzieje się z czę-
ścią społeczeństwa. Coś kompletnie 
irracjonalnego. I czy to dla utrzyma-
nia wygody swojego bytowania lub 

potrzeby jakiegoś buntu podgrze-
wanego przez media lub po prostu 
z tradycji rodzinnego domu, ludzie 
połykają gładko i w całości kan-
ciaste kawałki postęp-propagandy, 
o równościach, fobiach, nietoleran-
cjach, o faszystach i cyklistach. Ak-
ceptują nowomowę, z której jeszcze 
kilkanaście lat temu tak bardzo 
się śmiali i w tej nowomowie wy-
chowują swoje potomstwo, które 
w tych ciasnych ramach „toleran-
cyjnie nietolerancyjnej tolerancji” 
i w oparciu o prawdę tak zwanego 
„mniejszego zła” próbuje budować 
swój świat w coraz bardziej z pozoru 
złotej, ale w rzeczywistości coraz bar-
dziej ciasnej klatce.

Pokładając całą swoją nadzieję 
w unijnych komisjach i zewnętrz-
nych trybunałach oczekują, że cięż-
ko chory zachód nas uleczy. Uto-
pia w swojej najczystszej formie. 
Zachód zaplątany i przywalony 
swoimi problemami, których więk-
szość wynika właśnie z pomiesza-
nia pojęć, może nas tylko ciągnąć 
w dół. I ciągnie. 

Brakuje nam tutaj odważnych 
i zdecydowanych mężów stanu 
pokroju ówczesnych - Margaret 
Thatcher, Winstona Churchila, Ro-
nalda Reagana czy choćby dzisiejsze-
go Victora Orbana.

JarKacz w którego tak wielu 
uwierzyło po raz kolejny i kolejny 
potyka się o własne nogi, a faworyt 
Makreli przemalowuje już na biało 
konia szykując się do tryumfalnego 
wjazdu. Złoty Róg czeka już na ko-
lejnego zadęciarza. 

A cóż my? My możemy je-
dynie się rozmarzyć wiedząc, że, 
tylko prawdziwi wizjonerzy na-
dają życiu znaczenie. Cała reszta 
próbuje jedynie na różne sposoby 
zarabiać pieniądze.

                  
                                      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”

Czyja jest wina i od kogo się 
zaczyna, czyli tolerancyjne 
nietolerancyjna tolerancja
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