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- Po przymusowej przerwie w zeszłym 
roku, tym bardziej wspaniale będzie móc 
znów zobaczyć i  posłuchać artystów 
wraz z ich piosenkami na żywo i z bliska 
– mówią kuratorzy festiwalu: Piotr 
Tamborski ze Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Daniel Zein z Forum 
Kleista. 

Festiwal, który dwumiasto organizuje 
wspólnie po raz 17, gościł dotychczas 
największe indywidualności piosenki au-
torskiej i muzyki na czele z Stanisławem 
Soyką czy Leszkiem Możdżerem. 

- Powinien zawitać tu każdy , kto 
chciałby muzycznie zrozumieć świat: 
nieważne, country, blues czy soul, folk, 
pop czy też balkanbeat- festiwal trans-
VOCALE otwarty jest na wszelkiego 
rodzaju eksperymenty – podkreślają or-
ganizatorzy. 

Ten muzyczny tygiel kultur dostarczy 
nam także w  tym roku wielu wrażeń. 
Ciekawie zapowiada się już koncert in-
auguracyjny, który tradycyjnie zagości 
w  Forum Kleista. Będzie to muzyczny 
projekt przygotowany m.in. przez arty-

stów ze Słubic i Frankfurtu „The bridge 
is over” – nawiązujący tytułem do 
utworu, który zapisał się w historii hip-
hopu jako oliwa w ogniu konfliktów ra-
perów z dwóch dzielnic Nowego Jorku. 
– Wydaje się on idealnym nawiązaniem 
do położenia dwumiasta Słubice-Frank-
furt oraz sytuacji, w  jakiej znaleźli się 
w  trakcie pandemii przygraniczni ar-
tyści. Czy „Most rzeczywiście się skoń-
czył”? Czy zamknięte granice i  brak 
wydarzeń kulturalnych miały wpływ 
na kulturę w  dwumieście? Czy ograni-

czenia i narzucone reguły są w stanie po-
wstrzymać muzyków? Podczas koncertu 
inauguracyjnego wspólnie poszukamy 
muzycznej odpowiedzi na te pytania – 
zdradzają organizatorzy. W  projekcie 
biorą udział m.in. Abel, Akin, As36k, 
Gonix i  wielu innych muzyków z  obu 
stron Odry. 

Nie sposób opisać każdy koncert, bo 
będzie ich ponad 20. Szczegóły znaj-
dziecie na stronie festiwalu: www.trans-
vocale.eu   

(beb)

Do 22 października 2021r. 
przedsiębiorcy, którzy 
prowadzą działalność 
gospodarczą i mają siedzibę 
firmy na terenie Gminy 
Słubice, mogą zgłosić 
swoją kandydaturę na 
członka Społecznej Rady 
Przedsiębiorców przy 
Burmistrzu Słubic. Kandydat 
musi mieć rekomendację 
przynajmniej dwóch 
innych przedsiębiorców 
reprezentujących tą samą 
branżę. 
Rada będzie organem 
opiniodawczo – doradczym, 
tworzyć ją będzie 10 osób. 
Więcej informacji znajduje 
się na stronie internetowej 
gminy:www.slubice.pl

nr 10/2021
 15 października 2021

gazeta bezpłatna / ISSN 1426-5699

7 października, przy zbiegu 
ulic Obozowej i Kunowickiej, 
uroczyście odsłonięto 
tablicę z nazwą ronda Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej. 
Była to inicjatywa 
słubickiego oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, 
którą na marcowej sesji 
poparła Rada Miejska. Str.3

17 listopada, na parkingu przy Urzędzie 
Miejskim w Słubicach (ul. Akademicka 
1) stanie mobilne centrum badań 
słuchu. – Na darmowe badania 
zapraszamy od 9.00 do 14.00 – 
zachęcają pracownicy firmy Słuchmed. 
Jak wygląda badanie i dlaczego warto 
je przeprowadzić? Str.15

transVOCALE? Zapraszamy!
Charyzmatyczny wokalista Igor Herbut, elektroniczny duet Linia Nocna, którego ostania płyta znalazła 
się wśród 30 najlepszych polskich produkcji ostatniego czasu, a także czarująca głosem przy dźwiękach 
fortepianu Anna Depenbusch - to tylko niewielka część programu Festiwalu Piosenki Autorskiej i Mu-
zyki Świata transVOCALE, na który zaprasza dwumiasto Słubice- Frankfurt, od 18 do 20 listopada. 

2 listopada o 19.30 spotkajmy się na moście łączącym Słubice i Frankfurt, 
który od tego dnia, codziennie wieczorem i wczesnym rankiem, będzie 
podświetlany na niebiesko i zielono, w barwach naszej wspólnej marki. 
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Igor Herbut zagra koncert „Lwia część” 
z utworami, które pisał w ważnych dla 
siebie momentach życia, naszpikowanych 
jego emocjami, intymnością i liryką. 

Tego dnia w  nowej aranżacji zapre-
zentuje się nie tylko most na Odrze. Po 
frankfurckiej stronie, wzdłuż promenady 
nadodrzańskiej, podświetlonych zo-
stanie dziesięć budynków, mały spektakl 
światła będzie też w Słubicach. Wszystkie 
te atrakcje będzie można podziwiać 
z  tarasu widokowego, który udostępni 
Collegium Polonicum. Na promenadzie 
we Frankfurcie staną też tego wieczoru 

kramy z  grzanym winem i  czymś do 
przekąszenia, będzie można posłuchać 
tam muzyki na żywo. Zapowiada się więc 
bardzo klimatyczny wieczór!

Iluminacja mostu zostanie „odpalona” 
punktualnie o  20.00. W  tej uroczystej 
chwili nadburmistrzowi Frankfurtu Rene 
Wilke i burmistrzowi Słubic Mariuszowi 
Olejniczakowi towarzyszyć będzie m.in. 
minister ds. infrastruktury i planowania 

przestrzennego Brandenburgii Guido Be-
ermann. Iluminacja mostu to część unij-
nego projektu, który realizują wspólnie 
miasta Słubice i  Frankfurt. W  ramach 
projektu, nasi sąsiedzi zza Odry, którzy są 
administratorem mostu, dostali z Bruk-
seli pieniądze na jego podświetlenie, 
a  Słubice dostały pieniądze na budowę 
wieży widokowej, przy której.zagospoda-
rowane zostaną tereny zielone.          (beb)

Miasta Gdańsk i Brema zostały uhonorowa-
ne 20. Nagrodą Viadriny. Prezydent Gdań-
ska Aleksandrze Dulkiewicz pogratulowali 
m.in. burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak 
i jego zastępczyni Adriana Dydyna-Maryc-
ka oraz nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą 
Rene Wilke. List gratulacyjny od burmistrza 
Słubic otrzymał też dr Andreas Boven-
schulte, burmistrz Bremy. Więcej str.2

Praktykujemy 
przyjaźń

Tak w czasie 
prób wyglądał 
podświetlony 
most.

Dwumiasto „odpala”

iluminację mostu!
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Reklama

Praktykujemy przyjaźń 
- Gdańsk i Brema napisały jedną z najpiękniejszych opowieści polsko-niemieckich. Jest to opo-
wieść o budowaniu dialogu w czasach monologów, o praktykowaniu przyjaźni na przekór reko-
mendowanej niechęci – mówił w laudacji dr Marek Prawda, były ambasador Polski w Niemczech.

5 października podczas gali na Uni-
wersytecie Europejskim Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą, Aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz 
dr Andreas Bovenschulte, burmistrz 
Bremy, odebrali Nagrodę Viadriny. 
Tym samym dołączyli do grona osobi-
stości, które przyczyniły się do polsko-
niemieckiego pojednania.

Dr M. Prawda podkreślał, jak ważne 
jest w  obecnych czasach partnerstwo 
miast: – Jest w nich energia proeuro-
pejska, którą w  zbyt małym stopniu 
wykorzystujemy na rzecz stosunków 
dwustronnych. Pozostawienie w  tej 
sytuacji samorządów i  społeczeństwa 
obywatelskiego na uboczu oznacza-
łoby, że nie tylko gubimy istotną część 
proeuropejskiego potencjału relacji 
dwustronnych, lecz utrwalamy jego 

marginalizację - mówił. Dodał, że Unia 
Europejska pilnie szuka dziś tlenu, 
inspiracji i  szerszego horyzontu toż-
samości, a  także odpowiedzialności 
w  szerszym planie poza granicami 
kontynentu. - Wiele impulsów mo-
głaby zaczerpnąć z  dorobku byłego 
burmistrza Bremy Hansa Kosch-
nicka, który stał się ikoną niemiec-
kiej polityki odprężenia i  wiercenia 
dziur w  murze, który dzielił Wschód 
i Zachód – zaznaczył były ambasador 
Polski w Niemczech.

Obowiązek 
dawania dobrego przykładu

Aleksandra Dulkiewicz nie kryła 
dumy, że Gdańsk i  Brema systema-
tycznie otwierały żelazną kurtynę, 
która dzieliła Europę.

– Mam nieodparte wrażenie, że 
i  dziś przypada nam w  udziale rola 
awangardy, obowiązek dawania do-
brego przykładu i  promowania wy-
sokich standardów licząc na to, że 
podążą za nami również rządzący pań-
stwami – mówiła prezydent Gdańska.

Przypomniała też, że partnerstwo 
Gdańska i  Bremy było pierwszym 
w  historii partnerstwem miasta za-
chodnioniemieckiego z  polskim. 
Ogromne znaczenie odgrywała w nim 
od początku praworządność, solidar-
ność i wspólne wartości europejskie.

Burmistrz Bremy dr Andreas Bo-
venschulte podkreślił, jak wielkie 
znaczenie w budowaniu tego partner-
stwa odegrał zamordowany w styczniu 
2019 roku prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz. – Ta nagroda jest hołdem 

dla jego pracy – giganta, na którego 
ramionach stoimy – mówił. Za te 
słowa podziękował m.in. brat zamor-
dowanego prezydenta, poseł Piotr 
Adamowicz, który uczestniczył w uro-
czystości.   

Dialog 
oparty na wartościach

Włodarzom obu miast serdecznie 
pogratulował też burmistrz Słubic Ma-
riusz Olejniczak. – Współpraca miasta 
Gdańsk z miastem Brema to już 45 lat 
dialogu polsko-niemieckiego, który jest 
oparty na poszanowaniu wolności, de-
mokracji i  wartości. Otwartość, pasja, 
determinacja i wizjonerski sposób pro-
wadzenia polityki to otwarta droga do 
rozwoju – podkreślił.

(beb)
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Do pamiątkowego zdjęcia stanęli razem: dr Marek Prawda, były ambasador Polski w Niemczech, prezydent Viadriny prof. Julia von Blumenthal, poseł Piotr Adamowicz, brat zamor-
dowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prof. Dagmara Jajeśniak-Quast, przewodni-
cząca Kuratorium, które przyznaje Nagrodę Viadriny, zastępca burmistrza Słubic Adriana Dydyna-Marycka i burmistrz Bremy dr Andreas Bovenschulte.

Nagroda Viadriny w  wy-
sokości 5.000 euro przyzna-
wana jest corocznie przez 
Kuratorium Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspierania Uczelni 
Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą osobistościom z  Polski 
i  z  Niemiec, które w  szcze-
gólny sposób przyczyniły się 
do polsko-niemieckiego po-
jednania. Wśród dotychcza-
sowych laureatów są  między 
innymi: noblista Günter 
Grass, Adam Michnik, pre-
mier Tadeusz Mazowiecki, 
Krzysztof Penderecki, Han-
s-Dietrich Genscher oraz 
Agnieszka Holland.  

Gdańsk i Brema uhonorowane 20. Nagrodą Viadriny

List gratulacyjny, w imieniu swoim i burmi-
strza M. Olejniczaka wręczyła dr Andre-
asowi Bovenschulte zastępca burmistrza 
Słubic Adriana Dydyna-Marycka.
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Z  rąk Minister ds. Europy i  Fi-
nansów Katrin Lange, Dyplom 
Europejski Kraju Związkowego 
Brandenburgia odebrali: Natalia 
Majchrzak, dr Magdalena Brzeskot, 
Marta Rusek i dr Marcin Krzymuski. 
To prestiżowe wyróżnienie otrzymali 
za szczególne zasługi dla współpracy 
polsko-niemieckiej podczas pandemii.

- W  tej nadzwyczajnej sytuacji 
kryzysowej czworo pracowników 
polskojęzycznej infolinii miasta 
Frankfurt nad Odrą wyróżniło się 
nadzwyczajnym zaangażowaniem, 
wykraczającym daleko poza normalne 
godziny pracy. Byli kompetentni, wy-

kazywali się opanowaniem i empatią, 
a  wszystko to w  sytuacji, w  której 
sami byli poszkodowani jako pra-
cownicy transgraniczni i  członkowie 
polsko-niemieckich rodzin – brzmi 
uzasadnienie rządu Brandenburgii. 
Co ważne infolinia nadal działa, do 
dziś pracownicy Centrum odebrali 
ponad 3 tys. telefonów i  odpowie-
dzieli na ponad 500 maili, nie tylko 
z  Dwumiasta Frankfurt nad Odrą 
- Słubice, ale także z  całego regionu 
przygranicznego oraz wielu innych 
krajów europejskich.

Ponieważ, z powodu pandemii, Dy-
plomów Europejskich nie można było 

wręczyć w  ubiegłym roku, we wczo-
rajszej uroczystości wzięli też udział 
zdobywcy wyróżnień za rok 2020. 
Byli wśród nich: Maria Jaworska, 
dyrektorka słubickiego liceum ogól-
nokształcącego  i  Torsten Kleefeld, 
dyrektor Gimnazjum Karla Liebk-
nechta we Frankfurcie nad Odrą. 
Wiosną 2020 roku oboje, przez wiele 
tygodni, osobiście pracowali nad tym, 
żeby 40 polskich uczniów chodzących 
do szkoły we Frankfurcie, mogło prze-
kroczyć granicę, mimo jej zamknięcia. 
Młodzież została wówczas zakwa-
terowana po stronie frankfurckiej 
dzięki czemu mogła uczęszczać na 
zajęcia. Nagrodę za 2020 rok otrzy-
mali również: Prokurator Rejonowa 
w Słubicach Małgorzata Fila oraz Sto-
warzyszenie transvocale e.V., które re-
prezentował m.in. Tomasz Stefański.

(beb)

Tajna Organizacja Nauczycielska 
(TON) powstała w  październiku 
1939 roku, w  odpowiedzi na wybuch 
II wojny i  zlikwidowanie wszystkich 
polskich szkół przez III Rzeszę. Sza-
cuje się, że tajnym nauczaniem objęto 
ok.1,5 mln uczniów.

– Od pierwszych dni swojej dzia-
łalności TON organizował siatkę 
konspiracyjną i  tajne nauczanie, ota-
czał opieką i pomocą nauczycieli i  ich 
rodziny, ukrywał poszukiwanych 
przedstawicieli inteligencji, pomagał 
osadzonym w  więzieniach i  obozach 
koncentracyjnych – mówiła podczas 
dzisiejszej uroczystości Weronika 
Bursztynowicz, która stoi na czele słu-
bickiego oddziału ZNP.

Około połowa nauczycieli działa-
jących w TON przepłaciła to życiem.- 
Niemcy w  jednym z  raportów uznali 
tajne nauczanie „za pierwszy front 
utrzymania polskości” – mówiła W. 
Bursztynowicz. Dodała, że związ-
kowcom udało się odkryć piękną 
kartę historii ludzi, którzy działali 
w  Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, 
a  po II wojnie światowej zamieszkali 
na ziemiach zachodnich podejmując 
trud rozwoju polskiej edukacji. Byli 
to: Józefa Doniec, więźniarka obozu 
koncentracyjnego w  Oświęcimiu 
i  Eugenia Degórska, uczestniczka Po-
wstania Warszawskiego, które uczyły 
w  Szkole Podstawowej nr 1 w  Słu-
bicach, Marian Szatkowski, nauczy-
ciel Technikum Leśnego w  Rzepinie, 
który w czasie wojny, w województwie 
podkarpackim, zajmował się tajnym 

nauczaniem, Maria Bajko i  Maria 
Kwaśniewska ze Szkoły Podstawowej 
w Górzycy oraz Zygmunt Kownas pe-
dagog z  Liceum Ogólnokształcącego 
w Rzepinie.

– Wiemy, że takich bohaterów było 
więcej. Zbieramy dalej informacje i bę-
dziemy uzupełniać naszą listę – pod-
kreśliła W. Bursztynowicz.

Podczas uroczystości najwyższym 
odznaczeniem ZNP - Złotą Odznaką 
uhonorowano: Anetę Znajomską-Gro-
choła, Krystynę Baczyńską, Jerzego 
Wieczorka i Piotra Janosia.

Uroczystość stała się też okazją 
do wręczenia m.in. wyróżnień za 
50-letnią przynależność do Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Otrzymały 
je: Krystyna Baczyńska i  Krystyna 
Kiba.               (beb)

7 października, przy zbiegu ulic Obozowej 
i Kunowickiej, uroczyście odsłonięto tabli-
cę z nazwą ronda. Była to inicjatywa słu-
bickiego oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, którą na marcowej sesji poparła 
Rada Miejska.

- Angażowanie się 
w takie akcje to sama 
przyjemność – tak 
burmistrz Mariusz 
Olejniczak zareago-
wał na podziękowa-
nia, które otrzymał 
od Ryszarda Pawlika 
z Klubu motocyklo-
wego Nine Six MC 
Poland, organizato-
ra zbiórki krwi dla 
dzieci. 

Pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Cen-
trum Kooperacji uhonorowani zostali, 7 paź-
dziernika w Poczdamie, Dyplomem Europej-
skim nadawanym przez rząd Brandenburgii. 

Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji 
Nauczycielskiej

12 września, na placu Bohaterów 
odbyła się akcja pod hasłem Moto 
Krew, pod patronatem burmistrza 
Mariusza Olejniczaka. W  organizację 
zaangażował się też Słubicki Miejski 
Ośrodek Kultury, dzięki czemu zbiórce 
krwi towarzyszyło wiele ciekawych 
wydarzeń, m.in. wystawa militariów 
czy występy artystyczne. 

– Najważniejsze jest to, że ze-
braliśmy 30 litrów krwi dla dzieci! 
– mówił, podczas spotkania z burmi-
strzem, Ryszard Pawlik i zapowiedział, 
że to nie ostatnia taka akcja motocy-
klistów. - Każdą następną będziemy 
wspierać z wielką radością - zapewnił 
burmistrz.        (beb)
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Wśród osób, które dokonały uroczystego odsłonięcia tablicy z nazwą ronda byli: burmistrz 
 Słubic Mariusz Olejniczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz  

Cholewczyński, Weronika Bursztynowicz, Sławomir Broniarz  
oraz emerytowana nauczycielka Helena Surmacz  

i nauczycielka z Górzycy Agata Szczerbin. 

W uroczystości wzięli udział pedagodzy związani z oświatą w powiecie słubickim.

Podczas uroczystości najwyższym odznaczeniem ZNP – 
Złotą Odznaką uhonorowano: Krystynę Baczyńską, Anetę 
Znajomską- Grochoła, Piotra Janosia i Jerzego Wieczorka.

Dwumiasto wyróżnione! 30 litrów krwi dla 
potrzebujących 
dzieci



4 gazeta Słubicka   10/2021   15 października

– W naszej gminie szczepienia przy-
jęło dotychczas 55,4 proc. mieszkańców. 
Nadal będziemy je promować, bo ważne 
jest, żeby osiągnąć zbiorową odporność- 
mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

Do szczepień namawia też dyrektor 
słubickiego sanepidu Krzysztof Dobro-
wolski. – Jedynym wyjściem z pandemii 
jest wyszczepialność. Nie ma innego 
sposobu, naprawdę nic lepszego nie wy-
myślono – przekonuje.

Pierwszy z  wrześniowych pikników 
zorganizowaliśmy w  Kunowicach. 
Zanim wynajęta przez gminę firma me-
dyczna rozpoczęła szczepienia, przed 
jej mobilnym punktem szczepień usta-
wiła się kolejka. – Przywiozłam niepeł-
nosprawnego syna, bo dotychczas nie 
było okazji go zaszczepić – mówiła jedna 
z  mieszkanek gminy. Podczas pikniku 
w Kunowicach można też było zmierzyć 
poziom cukru, ciśnienia krwi, porad 
udzielała firma Słuchmed, a  Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych prowadziła działania 
profilaktyczne i  informowała zaintere-
sowanych o  tym, gdzie można uzyskać 
pomoc. Podobnie było w  Rybocicach. 
Tam szczepieniami zainteresowane 
były m.in. osoby chcące przyjąć 3 dawkę 
szczepionki. Co ważne- trzecią dawkę 
szczepionki przeciwko COVID-19 mogą 
już dostać osoby po 50. roku życia, pod 
warunkiem, że od ostatniego szcze-

pienia minęło pół roku. Chętni na szcze-
pienia czekali też w Świecku. Pierwszym 
pacjentem był 60-letni mężczyzna 
z  Ukrainy, który żeby się zaszczepić 
przyszedł pieszo… ze Słubic. W świetlicy 
w  Świecku swój punkt informacyjny 
miał w  czasie szczepień m.in. słubicki 
sanepid. Można było poznać techniki 
samokontroli piersi czy otrzymać ma-
teriały dotyczące profilaktyki związanej 
z  chorobami nowotworowymi. Rekord 
frekwencji padł w Golicach. Medycy za-
szczepili tam 26 osób.

(beb)

23 września, podczas sesji 
Rady Miejskiej w  Słubicach, 
burmistrz Mariusz Olejniczak 
i  przewodniczący rady Grze-
gorz Cholewczyński podzięko-
wali prezesowi Zakładu Usług 
Wodno-Ściekowych Kazimie-
rzowi Górze i  pracownikom 
szczególnie zaangażowanym 
w  realizację gigantycznego 
projektu o  wartości ponad 68 
mln zł. Gminna spółka za-
kończyła niedawno trwający 

ponad 4 lata projekt, dzięki 
któremu wymieniono odcinki 
sieci wodociągowej w  ponad 
dwudziestu ulicach, o  łącznej 
długości 8 km, hydranty prze-
ciwpożarowe, zamontowano 
nowe hydranty podziemne, 
wymieniono zasuwy i  zain-
stalowano nowe, które – co 
zaznacza prezes K. Góra- po-
zwalają na zamykanie po-
szczególnych fragmentów 
wodociągu bez konieczności 

zakręcania przysłowiowego 
„kurka z  wodą” w  całym mie-
ście. Ponadto uszczelniono 
21,5 km sieci kanalizacji sani-
tarnej, rozbudowano oczysz-
czalnię ścieków, doposażono 
spółkę w specjalistyczne samo-
chody oraz system informacji 
przestrzennej GIS. Dodat-
kowo objęto monitoringiem 
infrastrukturę spółki i  zauto-
matyzowano część procesów 
technologicznych.             (beb)

Podopieczna Edyty Kręgiel ze Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka Kultury i uczen-
nica słubickiej szkoły muzycznej wykona 
we Francji autorski utwór „Somebody”. 

Podczas eliminacji w programie „Szansa 
na sukces” Sara najpierw zaprezentowała 
cover utworu Celine Dion "That’s the Way 
It Is", a następnie autorską piosenkę "Some-
body”.  Natychmiast podbiła serca publicz-
ności, która doskonale już ją zresztą znała 
z  czwartej edycji "The Voice Kids", którą 
wygrała. Okrzyknięto ją wtedy "polską 
Whitney Houston". Teraz przed Sarą ko-
lejne wyzwanie. W  tegorocznej Eurowizji 
Junior, którą zaplanowano na 19 grudnia, 
weźmie udział dziewiętnastu uczestników, 
reprezentujących swoje kraje. (beb)

Sara jedzie na Eurowizję 

To oni stoją za 
historyczną inwestycją

- Nie mogę w to uwie-
rzyć! Będę reprezento-
wać Polskę na Eurowizji 
Junior 2021 w Paryżu! 
Dziękuje wszystkim za 
wsparcie i głosy! – cie-
szyła się Sara Egwu-
James po wygraniu 
eliminacji krajowych. 

Gmina Słubice zorganizowała, 25 września, 
cztery pikniki prozdrowotne: w Kunowicach, 
Rybocicach, Świecku i Golicach. Połączone 
były ze szczepieniami przeciwko COVID-19. 
Z tej możliwości skorzystało 50 osób.

Jedyny sposób 
na wyjście 
z pandemii? 
Szczepienia!

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie tylko udzielała porad 
i prowadziła działania profilaktyczne. Krystyna Skubisz przygotowała też małe co nieco 
dla dzieci, które przyszły na piknik z rodzicami. 
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Pierwszą grupę 
chętnych 
zaszczepiliśmy 
w Kunowicach.
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- Był to projekt o hi-
storycznym znaczeniu 
dla naszego miasta 
– podkreślił burmistrz 
Mariusz Olejniczak 
dziękując prezesowi 
ZUWŚ Kazimierzowi 
Górze, a także pracow-
nikom spółki: Dariu-
szowi Kuczyńskiemu, 
Jolancie Matejko, Monice 
Walkowiak, Arielowi Ga-
węckiemu, Ryszardowi 
Tomczykowi i Pawłowi 
Raźnemu.

Podczas pikniku w Kunowicach można też było zmierzyć 
poziom cukru, ciśnienia krwi, porad udzielała  firma Słuchmed.
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Do Warszawy wybrali się m.in. za-
wodnicy i trenerzy Słubickiej Akademii 
Bramkarskiej oraz juniorzy z  Polonii 
Słubice. 

- Rozpiera mnie duma, że to właśnie 
w  Słubicach Łukasz Fabiański rozpo-
czynał swoją przygodę z  piłką nożną 
- mówi burmistrz Mariusz Olejniczak 
i  przypomina, że rada miejska dwu-
krotnie uhonorowała Ł. Fabiańskiego 
nadając mu najpierw tytuł Ambasadora 
Słubic, a  następnie Honorowego Oby-
watela Słubic. 

Na trybunach Stadionu Narodowego, 
na którym swoją przygodę z kadrą na-
rodową kończył 9 października Ł. Fa-
biański, zasiadło wielu słubiczan. Ci, 
którzy nie mogli być w Warszawie oglą-
dali to pożegnanie przed telewizorami. 

Wszyscy chcieli powiedzieć Łuka-
szowi jedno słowo: - Dziękujemy! Przez 
cały wieczór elewację PGE Narodowego 
oświetlał napis: Fabian, dziękujemy.

Kibice dziękowali mu nie tylko za 
to, jakich emocji dostarczał im broniąc 
polskiej bramki, ale też za to jakim jest 
człowiekiem. Łukasz budzi szacunek 
absolutnie wszystkich, szczególnie tych, 

którzy znają go osobiście. To było 
widać i słuchać podczas meczu na Sta-
dionie Narodowym. Swój ostatni mecz 
Łukasz Fabiański grał do 57 minuty. Nie 
był to przypadek. Tyle właśnie spotkań 
rozegrał z reprezentacją Polski.  

Tuż przed meczem Ł. Fabiańskiego 
uhonorował Cezary Kulesza. Prezes 
PZPN wręczył bramkarzowi koszulkę 
w antyramie, na której widniał numer 57. 

Swoją karierę piłkarską Łukasz Fa-
biański rozpoczął w  roku 1999 w  ju-

niorskiej drużynie Polonii Słubice. Jego 
pierwszym trenerem był Jerzy Gra-
bowski. Tak go wspominał, gdy w 2018 
roku Ł. Fabiański, podczas sesji Rady 
Miejskiej w  Słubicach, odbierał tytuł 
Honorowego Obywatela Słubic. - To był 
bardzo sumienny, grzeczny i pracowity 
chłopak, który miał też dużo szacunku 
do innych. Taki pozostał, mimo, że do-
szedł tak daleko. Pozostał wierny swoim 
zasadom. Być ponadprzeciętnym, a za-
chowywać się normalnie, skromnie, to 

jest coś – podkreślał Jerzy Grabowski. 
Tę skromność widać było na spo-

tkaniu z kibicami, które Urząd Miejski 
w  Słubicach zorganizował po mistrzo-
stwach Europy w 2016 roku. Na placu 
przed magistratem zebrało się kilkaset 
osób.  - Naprawdę to wielka sprawa, że 
chcieliście tu dla mnie przyjść, jest was 
tak wielu, choć pora nie jest może naj-
szczęśliwsza, bo dopiero minęła trzy-
nasta. Bardzo dziękuję za to wsparcie 
dla mnie i dla polskiej drużyny - mówił 

wyraźnie wzruszony Łukasz Fabiański. 
Na chwilę musiał nawet przerwać, bo 
łzy cisnęły mu się do oczu. - Takiego go 
zapamiętamy z  Euro, gdzie zatrzymał 
Szwajcarię, a  Portugalia pokonała 
biało-czerwonych dopiero w  rzutach 
karnych. Z tego studia telewizyjnego po 
przegranym meczu, w  którym stwier-
dził, że zawiódł drużynę i  po prostu 
się rozpłakał. Scena rozdzierająca serce 
każdego kibica – pisała po spotkaniu 
w Słubicach „Gazeta Wyborcza”. 

O  Łukaszu Fabiańskim fani sportu 
mówią, że jest  „niepiłkarski” i  jest to 
wyraz wielkiego uznania dla jego oso-
bowości. Gdy grał w walijskiej drużynie 
Swansea City, nazywano go  Fab. I  to 
wcale nie dlatego, że Brytyjczykom było 
tak łatwiej, ale dlatego, że fab to skrót 
od fabulous, czyli rewelacyjny.

Obecnie słubiczanin jest zawodni-
kiem w  angielskim klubie West Ham 
United F.C. W  barwach polskiej repre-
zentacji był uczestnikiem Mistrzostw 
Świata 2006, 2018 i Mistrzostw Europy 
2008, 2016, 2020. Jest zdobywcą Pu-
charu Anglii z Arsenalem i mistrzostwa 
Polski z Legią Warszawa.

(beb)
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Kolejny rok z  rzędu gmina sfinan-
suje organizację zajęć pozalekcyjnych 
w  szkołach podstawowych, a  po raz 
pierwszy  w nowo utworzonej Placówce 
Wsparcia Dziennego.

W tym roku przeznaczono na ten cel 
ponad 75 tys. zł. 

- Na konkurs ogłoszony przez Bur-
mistrza Słubic wpłynęło, od nauczycieli 
i  instruktorów, 19 propozycji autor-
skich zajęć i wszystkie zostały zaakcep-
towane przez gminną komisję – mówi 
Sabina Matkowska, kierowniczka Biura 
Spraw Społecznych w  Urzędzie Miej-
skim w  Słubicach. Dzięki temu, od 1 
października 2021 roku do czerwca 
2022 roku, na terenie gminy, ok. 350 
uczniów, będzie mogło korzystać bez-
płatnie z  ciekawych zajęć popołudnio-
wych. Piotr Janoś uczy gry w  szachy, 
Mirosław Dębiec ćwiczy z  uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 3 grę w palanta 
i  piłkę nożną, Sławomir Jurgiewicz 
w „jedynce” uczy najmłodsze dzieci gry 

w piłkę ręczną, a Henryk Dobrowolski 
zaproponował dzieciom z  Kunowic 
zajęcia tenisa ziemnego. Dorota Paw-
łowska przekonuje uczniów dwóch 
szkół, w  Kunowicach i  SP 2, że „Nie-
miecki też może być czaderski”, Do-
rota Bąbka w  „trójce” prowadzi grupę 
„Teatromaniacy”. Treningi Umiejęt-
ności Społecznych przygotowała dla 
uczniów „dwójki” Angelika Chustecka, 
Jacek Trojan z  SP3 uczy gry w  tenisa 
stołowego, a  Alicja Barszcz prowadzi  
„Akademię Małego Artysty” w  Szkole 
Podstawowej w  Golicach. Można tam 
tez skorzystać z  zajęć Elżbiety Mie-
rzejewskiej „Z  lekkoatetyką za pan 
brat”, a  Oksana Kondratyuk przybliża 
uczniom kraje anglosaskie. Dla dzieci, 
które interesują się tańcem, Daria Sta-
nicka ma propozycję zajęć w  Kunowi-
cach, a  w  „jedynce” Tatiana Uwarkin 
pomaga dzieciom poznać różne tech-
niki plastyczne. 

(beb)

Gmina sfinansuje 
zajęcia pozalekcyjne

Można doskonalić język obcy, poznać tajniki gry 
w szachy, uczyć się gry w tenisa ziemnego czy 
szlifować techniki plastyczne… To tylko namiastka 
tego, co znalazło się w ofercie zajęć pozalekcyjnych.  

9 października, w meczu polskiej reprezen-
tacji z drużyną San Marino, po raz ostatni, 
z orzełkiem na piersi zagrał Łukasz Fabiań-
ski. Wśród kibiców nie mogło zabraknąć 
słubiczan. 

Łukasz, dziękujemy!
W 2016 roku, po mistrzostwach Europy, słubiczanie przygotowali wielką fetę podczas spotkania z Łukaszem Fabiańskim. Nie krył wzruszenia i radości, czemu dał wyraz na swoim profilu w me-diach społecznościowych. 

Łukasz Fabiański 
w 2018 roku 

otrzymał tytuł 
Honorowego  

Obywatela Słubic

Juniorzy z „Polonii Słubice” w takich strojach pojechali 
do Warszawy na ostatni mecz Łukasza Fabiańskiego 

Nauczyciel wuefu Mirosław Dębiec (na górze z prawej), który zna 
Łukasza Fabiańskiego ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szamo-
tułach, na jego ostatni mecz w reprezentacji Polski został zaproszony 
wraz ze swoimi podopiecznymi ze Słubickiej Akademii Bramkarskiej.

Do Warszawy wybrali się m.in. za-
wodnicy i trenerzy Słubickiej Akademii 
Bramkarskiej oraz juniorzy z  Polonii 
Słubice. 

- Rozpiera mnie duma, że to właśnie 
w  Słubicach Łukasz Fabiański rozpo-
czynał swoją przygodę z  piłką nożną 
- mówi burmistrz Mariusz Olejniczak 
i  przypomina, że rada miejska dwu-
krotnie uhonorowała Ł. Fabiańskiego 
nadając mu najpierw tytuł Ambasadora 
Słubic, a  następnie Honorowego Oby-
watela Słubic. 

Na trybunach Stadionu Narodowego, 
na którym swoją przygodę z kadrą na-
rodową kończył 9 października Ł. Fa-
biański, zasiadło wielu słubiczan. Ci, 
którzy nie mogli być w Warszawie oglą-
dali to pożegnanie przed telewizorami. 

Wszyscy chcieli powiedzieć Łuka-
szowi jedno słowo: - Dziękujemy! Przez 
cały wieczór elewację PGE Narodowego 
oświetlał napis: Fabian, dziękujemy.

Kibice dziękowali mu nie tylko za 
to, jakich emocji dostarczał im broniąc 
polskiej bramki, ale też za to jakim jest 
człowiekiem. Łukasz budzi szacunek 
absolutnie wszystkich, szczególnie tych, 

którzy znają go osobiście. To było 
widać i słuchać podczas meczu na Sta-
dionie Narodowym. Swój ostatni mecz 
Łukasz Fabiański grał do 57 minuty. Nie 
był to przypadek. Tyle właśnie spotkań 
rozegrał z reprezentacją Polski.  

Tuż przed meczem Ł. Fabiańskiego 
uhonorował Cezary Kulesza. Prezes 
PZPN wręczył bramkarzowi koszulkę 
w antyramie, na której widniał numer 57. 

Swoją karierę piłkarską Łukasz Fa-
biański rozpoczął w  roku 1999 w  ju-

niorskiej drużynie Polonii Słubice. Jego 
pierwszym trenerem był Jerzy Gra-
bowski. Tak go wspominał, gdy w 2018 
roku Ł. Fabiański, podczas sesji Rady 
Miejskiej w  Słubicach, odbierał tytuł 
Honorowego Obywatela Słubic. - To był 
bardzo sumienny, grzeczny i pracowity 
chłopak, który miał też dużo szacunku 
do innych. Taki pozostał, mimo, że do-
szedł tak daleko. Pozostał wierny swoim 
zasadom. Być ponadprzeciętnym, a za-
chowywać się normalnie, skromnie, to 

jest coś – podkreślał Jerzy Grabowski. 
Tę skromność widać było na spo-

tkaniu z kibicami, które Urząd Miejski 
w  Słubicach zorganizował po mistrzo-
stwach Europy w 2016 roku. Na placu 
przed magistratem zebrało się kilkaset 
osób.  - Naprawdę to wielka sprawa, że 
chcieliście tu dla mnie przyjść, jest was 
tak wielu, choć pora nie jest może naj-
szczęśliwsza, bo dopiero minęła trzy-
nasta. Bardzo dziękuję za to wsparcie 
dla mnie i dla polskiej drużyny - mówił 

wyraźnie wzruszony Łukasz Fabiański. 
Na chwilę musiał nawet przerwać, bo 
łzy cisnęły mu się do oczu. - Takiego go 
zapamiętamy z  Euro, gdzie zatrzymał 
Szwajcarię, a  Portugalia pokonała 
biało-czerwonych dopiero w  rzutach 
karnych. Z tego studia telewizyjnego po 
przegranym meczu, w  którym stwier-
dził, że zawiódł drużynę i  po prostu 
się rozpłakał. Scena rozdzierająca serce 
każdego kibica – pisała po spotkaniu 
w Słubicach „Gazeta Wyborcza”. 

O  Łukaszu Fabiańskim fani sportu 
mówią, że jest  „niepiłkarski” i  jest to 
wyraz wielkiego uznania dla jego oso-
bowości. Gdy grał w walijskiej drużynie 
Swansea City, nazywano go  Fab. I  to 
wcale nie dlatego, że Brytyjczykom było 
tak łatwiej, ale dlatego, że fab to skrót 
od fabulous, czyli rewelacyjny.

Obecnie słubiczanin jest zawodni-
kiem w  angielskim klubie West Ham 
United F.C. W  barwach polskiej repre-
zentacji był uczestnikiem Mistrzostw 
Świata 2006, 2018 i Mistrzostw Europy 
2008, 2016, 2020. Jest zdobywcą Pu-
charu Anglii z Arsenalem i mistrzostwa 
Polski z Legią Warszawa.

(beb)
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W poczet uczniów szkoły w Kunowi-
cach, dzieci przyjęli: dyrektor placówki 
Arkadiusz Kokociński, burmistrz Ma-
riusz Olejniczak oraz sołtys Kunowic 
Paweł Sokołowski. Pierwszoklasiści 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a  ro-
dzice z dumą patrzyli jak ich pociechy 
składają przysięgę, że będą pilnymi 
uczniami.

Ślubowanie na ucznia to wyjątkowo 
ważne wydarzenie w  życiu każdego 
świeżo upieczonego pierwszoklasisty. 
To symboliczne przejście ze świata 
beztroskiej zabawy w  przedszkolu do 
świata nauki i pierwszych obowiązków.

– Cieszę się ogromnie, że nasi pierw-
szoklasiści rozpoczynają naukę w  mu-
rach pięknej i  nowoczesnej szkoły 
– mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. 
– Gdy widzę uśmiechy na twarzach 
dzieci i zadowolenie rodziców serce ro-
śnie. Stworzyliśmy dzieciom wspaniałe 
warunki do nauki i jestem przekonany, 
że przyniesie to efekty – dodaje bur-
mistrz. 

Podobne emocje towarzyszyły dzie-
ciom i ich rodzicom podczas pasowania 
na ucznia w  Szkole Podstawowej nr 3 
w Słubicach. Zanim dyrektorka szkoły 

Monika Bugielska wraz z burmistrzem 
Mariuszem Olejniczakiem dokonali 
uroczystego pasowania każdego pierw-
szaka na ucznia, dzieci złożyły przy-
sięgę, ślubując, że będą dbać o  dobre 
imię swojej klasy i szkoły.

(beb)

Towarzyszyły jej warsztaty zorga-
nizowane przez Fundację Dziupla Ini-
cjatyw Przyrodniczych, dofinansowane 
przez Gminę Słubice. Dziękujemy 

wszystkim, którzy podobnie jak bur-
mistrz Mariusz Olejniczak włączyli się 
w tę akcję. Bo nasze śmieci to pułapki!

(red)

W ramach gminnej kampanii ekologicznej 
słubiczanie posprzątali miejski park

300 kg śmieci zebrali, w parku przy alei Nie-
podległości, uczestnicy akcji, która odbyła 
się 2 października, w ramach gminnej kam-
panii ekologicznej. 

Rekordową liczbę 24 
uczniów liczy kla-
sa I, która powsta-
ła w nowej Szkole 
Podstawowej im. 
Kornela Makuszyń-
skiego w Kunowi-
cach. 1 października, 
burmistrz Mariusz 
Olejniczak uczestni-
czył w uroczystym 
pasowaniu pierw-
szoklasistów. Kilka 
dni później podobna 
uroczystość odbyła 
się w „trójce”.  

Najmłodsi uczniowie pasowani na uczniów

Pierwszakom pogratulował m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak.

Zanim dzieci zostały oficjalnie przyjęte 
do grona uczniów musiały złożyć 

ślubowanie i obiecać, że będę godnie 
reprezentować swoją szkołę. 
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W Szkole Podstawowej nr 3 po-
wstały w tym roku szkolnym 
dwie klasy pierwsze. 

Pamiątkowe zdjęcie musiało być. Już teraz jest to wspaniała pamiątka. Po latach wy-

woła uśmiech na wielu twarzach.



7gazeta Słubicka   10/2021   15 października

ANNA PANEK-KUSZ

Na hasło tegorocznego festiwalu
„lAbiRynT” wybraliśmy „wibracje”.

To termin, który posiada duży potencjał 
do interpretacji, a jednocześnie oddaje 
ducha obecnej sytuacji: wibrujących, 
niekiedy sprzecznych emocji i reakcji. 

JERZY OLEK

Wibrować oznacza 
istnieć i ryzykować 

(…) Stopień wibracji to 
miernik aktywności. 
Funkcja ta może być 
użyteczna na wielu 

polach i objawiać się 
w rozmaitych rolach.

MICHAEL 
KURZWELLY

Aktualne wibracje 
naszych czasów 

to zmiany klimatyczne, 
kryzysy finansowe, 

pandemie 
i ludzie na uchodźstwie.

Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT 
Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT proponuje od-
krywanie tajemnic sztuki współczesnej. Przez 
trzy dni na pograniczu polsko-niemieckim, 
w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, odbędzie 
się kilkadziesiąt akcji artystycznych, wystaw, 
pokazów filmowych, spotkań z artystami, 
wykładów, performance’ów i happeningów.

Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT, 
który po raz 12. organizowany jest 
w  Słubicach i  we Frankfurcie nad  
Odrą, opiera się na trzydniowym 
cyklu wydarzeń artystycznych odby-
wających się od piątku do niedzieli 
(22-24.10.2021). W ramach festiwalu 
będzie można obejrzeć dzieła z dzie-
dziny malarstwa, fotografii i  mul-
timediów, ale również instalacje, 
grafiki oraz techniki własne gdyż 
sztuka pełna jest nowych ruchów, 
nurtów, eksperymentów. Festiwal 
Nowej Sztuki „lAbiRynT” odpowiada 
tym współczesnym tendencjom, pre-
zentując wielorakie przejawy współ-
czesnej aktywności artystycznej. 

W  tegorocznej edycji przyjmiemy 
grono międzynarodowych artystów 
w  Słubicach i  Frankfurcie nad Odrą, 
zorganizujemy realne wykłady przy 
udziale widowni, wystawy do zwie-
dzania, ale również mocno zadzia-
łamy w świecie wirtualnym docierając 
niemal w  każdy zakątek świata, 
wykorzystując doświadczenie z  po-
przednich lat i asekurując się przed ob-
ostrzeniami związanymi z pandemią.

Na tymczasowe galerie sztuki, 
które będą otwarte dla odwiedzają-
cych przez czas trwania festiwalu za-
adaptowaliśmy 15 miejsc, na prawie 
40 wystaw indywidualnych i  zbioro-
wych. Dodatkowo zaprosimy na wy-
kłady i spotkania autorskie.

Na hasło  przewodnie tegorocznego 
festiwalu lAbiRynT wybraliśmy: „wi-
bracje”. To termin który posiada duży 
potencjał do interpretacji, a jednocze-
śnie oddaje ducha obecnej sytuacji: 
wibrujących, niekiedy sprzecznych 
emocji i reakcji. Hasło staje się pretek-
stem do ujawnienia postaw, jakie to-
warzyszą artystycznym rozważaniom, 
obawom, teoriom czy rozterkom. 
Sztuka przejmuje rolę platformy do 
dyskursu o  kondycji współczesnego 
świata. Staje się głosem w  sprawie… 
w  sprawie globalizacji, ochrony śro-
dowiska, polityki, tolerancji, praw 
człowieka czy zwykłych relacji mię-
dzyludzkich. Nawiązuje dialog i  po-
lemizuje ze światem nauki. Może być 
artystycznym zobrazowaniem teorii 
naukowej lub jej zaprzeczeniem. Od-
nosi się do tego, co tu i teraz, posługuje 
się cytatami przeszłości, i  zastanawia 
się nad przyszłością. Wielość interpre-
tacji, użytych technik, podejście do te-
matu pozwala stworzyć, na te trzy dni 
w  Słubicach i  Frankfurcie nad Odrą, 
bogatą prezentację aktualnych ten-
dencji w sztuce współczesnej.

Serdecznie zapraszamy!
Strona festiwalu:
www.labirynt.slubice.eu
https://www.facebook.com/labi-

rynt.festiwalnowejsztuki
Anna Panek-Kusz 
kurator festiwalu

KURATORZY O FESTIWALU...
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Spadanie 
Kurator: Jerzy Olek; 
autorzy: Marek Abramowicz, Ferran Destemple, 

Janusz Drzewucki, Monika Idzikowska, Michał Ja-
kubowicz, Wolf Kahlen, Mirosław Koch, Michael 
Kurzwelly, Bogusław Michnik, Janusz Musiał, 
Jürgen O. Olbrich, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, 
Marek Radke, Wojciech Sternak, Zdeněk Stuchlik, 
Rod Summers, Grzegorz Sztabiński, Gisela We-
imann;

miejsce: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
SMOK - Galeria OKNO, ul. 1 Maja 1, Słubice

Wielokrotnie spadać, by raz wzlecieć albo tylko 
przesunąć się w bok. Często spada się po to, by się 
odbić i  znowu szybować, dowolnie wybierając kie-
runki. Lektura wiersza Spadanie Tadeusza Róże-
wicza prowadzi do wniosku, że już głębiej upaść nie 
można, co oznacza, że pozostało nam tylko spadanie 
poziome.

Wystarczy jednak opuścić tradycyjny trójwymiar, 
by znaleźć do spenetrowania nieogranic zoną liczbę 
kierunków. Może to polegać na przeniesieniu się do 
przestrzeni czterowymi arowej, następnie pięcio-, 
dziesięcio-, wreszcie do przestrzeni o niepoliczalnej 
liczbie wymiarów. W takiej przestrzeni znajdzie się 
miejsce dla najbardziej wymyślnych obiektów nie-
ograniczenie zagmatwanych w  swojej konstrukcji. 
Stąd już tylko krok do swobody wypowiadania się 
niczym nieskrępowanym językiem sztuki, językiem 
absolutnie wolnym, gdyż nieobliczalnym. (…) W róż-
nych okresach stale zmieniających oblicze zagadek 
kultury niejedną z nich rozwiązywała sztuka. W jej 
nieograniczonych zasobach i  poznawczych moż-
liwościach lokowano nadzieję znalezienia klucza 
rozwiązującego trudną do zaakcep towania sytuację. 
Pokusa prezentacji własnej wizji świata, całkowicie 
niezależnej od ustaleń uczonych, nawiedziła wielu 
artystów. 

Jerzy Olek 
Ilustracja : Grzegorz Sztabiński

Nie-obecność
Autor: Lucia Čarnecká, Lucia Kotvanová, Anna Mihoková
miejsce: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

„Doświadczanie” to termin używany do opisania tego aspektu pewnego działania, który nie jest 
bezpośrednio dostępny innym ludziom. Jest ono subiektywne, odbywa się w czasie i jest w ciągłym 
przepływie. To, czego doświadcza dana 
osoba, możemy domyślić się na pod-
stawie jej gestów, mimiki i  wypowiedzi. 
Przy tworzeniu pracy Nie-obecność au-
torki sięgają po zasady wykorzystywane 
w  teatrze i  modelują fikcyjną sytuację 
w  odwrotny sposób. Jedna z  autorek 
tworzy dwie autentyczne sceny, które 
symbolizują przestrzeń prywatną i  pu-
bliczną. Następnie druga artystka od-
powiada na nie, tworząc gest w  formie 
hologramu. Autoportret ten ukazuje za-
równo jej świadome, jak i  nieświadome 
objawy fizyczne, które występują w  po-
dobnych sytuacjach i środowiskach.

Consensus 
Omnium – 2021

Autor: Marcin Berdyszak; 
miejsce: Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Słubice. 

Powstają nowe żywioły, które są skutkami postępu cywilizacyjnego. Nie są one związane z na-
turą tak jak te, których skutki działań dotkliwie odczuwamy i od zarania czujemy się wobec nich 
bezbronni. Oswoiliśmy się z ich obecnością, a tymczasem zyskujemy nową bezbronność o innym 
rodowodzie. Trudność 
tej sytuacji polega na 
tym, że żywioły te są 
nie łatwe do rozpo-
znania, a  dodatkowo 
nas uwodzą naszym 
poczuciem pozornego 
kon trolowania, gdyż 
przekonanie o  tym, iż 
mają źródło w ludzkiej 
kreacji, może czynić 
nas ślepymi.

Reconstruct 
Autor: Rene Staebler; 
miejsce: Biblioteka Miejska, Jedności Robotni-

czej 18, Słubice

Cyfryzacja tworzy perfekcję, która przeciąża nasze 
postrzeganie i prowadzi do punktu, w którym nasze 
oczy i umysł nie są już w stanie odnaleźć granic. Ale 
jednocześnie zabawa możliwościami manipulacyj-
nymi otwiera nowe przestrzenie, przy których doku-
mentalny charakter fotografii schodzi na dalszy plan. 
Moje podejście do obrazów przypomina bardziej po-
dejście do rysunku i malarstwa. Używam rysunków 
jako wstępnego etapu do konstrukcji obrazu, a same 
prace komponuję z wielu zdjęć, które dopiero w po-
łączeniu dają pełen obraz. Wykorzystuję przy tym 
scenografie fotograficzne, które pokazują obiekty 
we wzajemnych relacjach oraz tworzą w  odbiciach 
i przejrzystościach wizualne odniesie nie do rzeczy-
wistości w celu uwidocznienia samego procesu ma-
nipulacji obrazem.

Obrazy wodne 
Autor: Frank Herrmann; 
miejsce: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Dno i ściany boczne płaskiego, wysokiego na dziesięć centymetrów pojemnika są lustrzane, a na jego 
dnie znajduje się ok. 1 cm wody. Przy pobieżnej obserwacji dostrzeżemy jedynie lustrzaną powierzchnię 
dna pojemnika, w której odbijają się fragmenty pomieszczenia, a nawet my sami. Zbiornik unosi się 
płasko nad podłogą, oparty na konstrukcji zamontowanej na sprężynach zwojowych, co umożliwia 
lekkie przechylenia, a  także wibracje. Pedały 
wystające dookoła konstrukcji w różnych miej-
scach jej dolnej, zewnętrznej krawędzi mają 
zachęcić odwiedzających do ich naciskania. 
Dzięki temu obiekt lekko się przechyli lub za-
trzęsie, powodując powstanie fal, które rozejdą 
się po całej powierzchni, po czym załamią się 
na ścianach bocznych i  wrócą. W  zależności 
od naciskania pedałów można stworzyć pole 
krzyżujących się fal lub nakładających się na 
siebie okręgów. Widz stworzy w  ten sposób 
własne ruchome obrazy wodne, zawierające 
w sobie jednocześnie odbite otoczenie.

Sensibilia IV
Autor: Sławomir Brzoska; 
miejsce: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Brzoska buduje środkami linearnymi przestrzenie w przestrzeni. Robi to w sposób poetycki i przej-
mujący. Jest w jego realizacjach świetlista przezroczystość, ulotność i nieuchwytność, które działają 
na wyobraźnię niezwykle sugestywnie. (…) 
Brzoska angażuje w  swoje działania zawsze 
przestrzeń i czas. Wypełniona ażurowymi prze-
słonami ze sznurka i metafizycznym światłem 
jego realizacja z materialnego punktu widzenia 
jest tym samym, co zwinięta przez artystę po 
zakończeniu wystawy sznurkowa kula. […] 
Dwie są podstawowe wartości dzieł Sławomira 
Brzoski. Jedną nich stanowi wizualna har-
monia – piękno – kategoria świadomie zacho-
wana przez artystę, choć odrzucana od blisko 
pół wieku przez twórców poprzedniej i obecnej 
generacji. Drugim, i najistotniejszym, walorem 
tej twórczości jest tkwiące i  w  niej przesłanie 
i czynnik medytacyjny. Bożena Kowalska

Prawdziwe 
marzenia

Autor: Patrice Baunov, Vera Baunova; 
miejsce: Biblioteka Miejska, Jedności Robot-

niczej 18, Słubice

Marzenia, wizje i iluzje są tak samo realne jak 
codzienne sytuacje życiowe. W  świetle tej idei 
para artystów, Patrice Baunov i  Vera Baunova, 
kwestionuje pojęcie rzeczywistości, życia, wspo-
mnień i  marzeń.Jak przeżywamy, widzimy, pa-
miętamy i  marzymy o  naszym życiu? Wystawa 
Prawdziwe marzenia próbuje odpowiedzieć na 
to pytanie za pomocą analogowej fotografii eks-
perymentalnej. Zdjęcia powstają w wyniku che-
micznej manipulacji materiału fotograficznego 
w  trakcie procesu twórczego; przedstawiają do-
kumentalne, a  zarazem surrealistyczne obrazy 
w stylu malarstwa fotograficznego. Artyści badają 
postrzeganie tych zdjęć i  tworzenie alternatyw-

nych rzeczywistości. Razem marzą o  fotografo-
waniu, a  następnie fotografują swoje marzenia. 
Ich prace przypominają o tym, że życie jest krę-
cącą się poza czasem i przestrzenią karuzelą prze-
szłych i przyszłych, prawdziwych marzeń.

MIEDZY 
INNYMI 

TE WYSTAWY 
OBEJRZYCIE 

NA FESTIWALU 
LABIRYNT



9gazeta Słubicka   10/2021   15 października

Anamnezje. Przejście III
Autor: Katarzyna Kulpa muzyka: Julia Kulpa; 
miejsce: Dolina Uradu, ulica Szosowa 34, Urad

Życie właściwie upływa mi między obrazami. Pojawia się 
w tych wąskich szczelinach pomiędzy nimi. Obrazy z cyklu 
na cykl są coraz większe, mam nadzieję, że również i  ja 
wzrastam razem z nimi. Fascynuje mnie kolor, ślad, chiral-
ność, palindromiczność, dzięki której można być zarówno 
po jednej, jak i  po drugiej stronie lustra. Kolejny nama-
lowany obraz zmienia mnie, dlatego wierzę, że malując, 
znajdę odpowiedź na każde ważne dla mnie pytanie. Cykl 
Anamnezje jest odpominaniem, moją wielką wędrówką 
w głąb siebie, czerpaniem z przeszłości, bo jakże często ku 
naszemu zaskoczeniu to, co chciało być przez nas zapo-
mniane, okazuje się siłą napędową by można iść dalej. Iść 
dalej silniejszą o kolejny obraz. Kiedy nie maluję, najczę-
ściej rozmawiam o sztuce albo uczę innych malować.

Dynamika miasta
Autor: Tomasz Sobecki; 
miejsce: dawny sklep, former shop, ehema-

liges Geschaeft, Kleine Oderstra.e 5, Frankfurt 
(Oder)

Założeniem cyklu Dynamika miasta jest próba 
zdefiniowania fenomenu miasta z  wykorzysta-
niem szczególnych możliwości fotografii, zarówno 
jej walorów poznawczych, jak i kreacyjnych. Ana-
lizie zostały poddane organizmy miejskie na 
różnych kontynentach, osadzone w odmiennych 
warunkach przyrodniczych i kulturowych. 

(…) Finalny obraz diapozytywowy jest efektem 
nieodwracalnego łączenia w jednym procesie fo-
tografowania wielu wybranych kadrów. 

Aby zwiększyć ekspresję obrazów fotograficz-
nych prezentujących nieustającą, przebiegającą 
w czasie i przestrzeni, wibrującą zmienność orga-
nizmów miejskich, zastosowałem przeźroczystą 
formę fotogramów łączonych w poliptyki. 

Dźwiękoksydacja
Autor: Wolfram Spyra; 
miejsce: St.-Marien-Kirche, Oberkirchplatz 1, 

Frankfurt (Oder)

Oksydacja oznacza reakcję pierwiastków lub 
związków chemicznych z tlenem, np. w wypadku 
metali, których powierzchnia, w  połączeniu 
z  tlenem z  powietrza (lub wilgocią) utlenia się, 
tworząc tzw. rdzę. Powietrze (lub woda) odgrywa 
istotną rolę również w  odbiorze dźwięku, po-
nieważ zazwyczaj stanowi łącznik dla ludzkiego 
ucha. Oznacza to, że bez niego nie słyszelibyśmy 
nic, co w  filmie Obcy wyrażone zostało słynną 
kwestią: „W  kosmosie nikt nie usłyszy twojego 
krzyku”. W  instalacji Dźwiękoksydacja zardze-
wiałe metalowe płyty posłużą jako przekaźniki 
dźwięków, dzięki którym brzmienia generowane 
głównie elektronicznie, ale nie tylko, będą mo-
dyfikowane poprzez elektromechaniczną lub 
elektromagnetyczną transmisję na blachy. W za-

leżności od wielkości, grubości, wygięcia, stopu, 
z jakiego wykonano metalowe płyty, oraz ich usta-
wienia w przestrzeni obraz dźwiękowy, który do-
trze do odbiorcy, będzie odbiegał od pierwotnego 
kształtu fali, czyli pierwotnej formy dźwięku.

Trucizna IV
Autor: Izabella Gustowska; 
miejsce: Kleist Forum, Platz der Einheit 1, 

Frankfurt (Oder)

TRUCIZNA wsącza się w nasze ciała i dusze
w szczeliny naszych domów, miast i państw.

Wkrótce będzie już wszędzie…
Czy zdążymy uciec?
Czy nauczymy się żyć w jej cieniu?
Gdzie będzie nowe miejsce?
dla kobiety, mężczyzny, dziecka i psa…?

Ornament jako...
Autor: Patrick Huber, Ute Lindner; 
miejsce: Galerie www, Görlitzer Straße 17, Frank-

furt (Oder)

W  1931 r. Adolf Loos w  swoim manifeście Orna-
ment i zbrodnia wypowiadał się przeciwko trwonieniu 
szlachetnych materiałów, niepotrzebnym ozdobom 
i pustym ornamentom. W latach 80. ubiegłego wieku 
artystyczna grupa ABR Stuttgart (ABR to skrót od „Ar-
chiv beider Richtungen” – „Archiwum obu kierunków") 
stworzyła figurę myślową „Ornament jako obietnica”. 
Nie chodziło im przy tym o  wymyślną ornamentykę, 
ale o możliwości porządkujące. Temat ten podjęli, re-
prezentując dwa odrębne stanowiska, Ute Lindner 
i Patrick Huber. Ute Lindner, zainspirowana ornamen-
talnymi eksplozjami roślinnymi na ścianach i sufitach 
Alhambry w  Granadzie, przeniosła je na cyjanotypię. 
Z kolei w cyjanotypiach Patricka Hubera to nie spekta-
kularne zagęszczenie formy rodem z Orientu opowiada 
historie, ale całkiem banalne ozdoby życia codziennego. 
Ornament jest próbą przełożenia wibracji na sztukę.

Kurator: Rudolf Němeček; 
autorzy: Petr Moško, Zdeněk Mudroch, 

Rudolf Němeček, Iva Pavlátová, Pavel Rejtar, 
Monika Simek Fulková, Zdeněk Stuchlík, 
Petr Šulc

miejsce: Spectrum Galerie, Baumschu-
lenweg 48, Frankfurt (Oder)

Fale stojące powstają w  wyniku interfe-
rencji fal składowych, generowane są nie-
zamierzenie przez pracę maszyny lub są 
wywołane umyślnie (tak to definiuje słownik)
Autorzy spoglądają na wibracje jak na energię, 
która oddziałuje na inne ciała, w tym na czło-
wieka, nie znika, ale przechodzi dalej do or-
ganizmu. Systemowe skutki wibracji mogą 
być różne, ponieważ wewnątrz organizmu 
działają wielkie siły dynamiczne. W  zależ-
ności od potencjału wibracji, dodatniego lub 
ujemnego, wywołane zostają subiektywne 

odczucia, również dodatnie lub ujemne, 
a  ich wartość proporcjonalnie równa się 
energii wibracji początkowej. Ogólnie, chodzi 
o  przejawy radości, szczęścia i  z  tym zwią-
zany śmiech, przejawy pasji, ale też złości czy 
urazy. Wypowiedź artystyczna czeskich au-
torów na temat wibracji to przeważnie foto-
grafie, nowością jest jedna kolekcja obrazów 
malarskich..  

Rudolf Němeček
Foto: Iva Pavlátová.

Bardziej prawdopodobne, 
że nie jesteśmy wyjątkowi

Autor: Krzysztof Ślachciak; 
miejsce: Spectrum Galerie, Baumschulenweg 48, Frankfurt (Oder)

Nasi praprzodkowie, tak jak my współcześnie, obserwowali gwiazdy. Z czasem zauważyli, że kształty 
te nie pozostają w tych samych miejscach, ale wędrują po niebie. Ta wędrówka cyklicznie się powtarza 
i  jest zsynchronizowana z  etapami życia roślin, migracjami zwie-
rząt, ciepłymi i  zimnymi porami. Logicznym jest więc, że doszli 
do wniosku, że to wskazówki, które są umieszczone na niebie, aby 
wiedzieli, kiedy polować, jak uprawiać rośliny, kiedy robić zapasy na 
zimę. Byli więc ważni, mieszkali w  centrum wszechświata, który 
ktoś im dał, a  może nawet dla nich stworzył, aby mogli rządzić 
nim zgodnie z własnym interesem. Istnieją szacunki, że prawdo-
podobieństwo ułożenia się praw fizyki w  sposób pozwalający na 
powstanie wszechświata, który wykształci życie, są niewiarygodnie 
małe, zaledwie 1:10 podniesione do 229 potęgi. Może więc istnieje 
niewyobrażalna ilość wszechświatów, które nie były w stanie wy-
kształcić materii, nie posiadają grawitacji lub nie płynie w nich czas. 
Czy w takim razie możemy wnioskować, że jesteśmy wyjątkowi?

OPISY 
WYSTAW 

FESTIWALU

Wykrywanie  wibracji



10 gazeta Słubicka   10/2021   15 października

     Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK,  1 ul. 1. Maja 1, Słubice. Otwarte: 22.10.21, 
15:15–22:00 | 23.10.21, 11:00–22:00 | 24.10.21, 
11:00–13:00
Wystawy grupowe: 
Spadanie
Kurator: Jerzy Olek; autorzy: Marek Abramowicz, Ferran 
Destemple, Janusz Drzewucki, Monika Idzikowska, Mi-
chał Jakubowicz, Wolf Kahlen, Mirosław Koch, Michael 
Kurzwelly, Bogusław Michnik, Janusz Musiał, Jürgen 
O. Olbrich, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Marek Radke, 
Wojciech Sternak, Zdeněk Stuchlík, Rod Summers, Grze-
gorz Sztabiński, Gisela Weimann 
Nie-obecność
Lucia Čarnecká, Lucia Kotvanová, Anna Mihoková
Wystawy indywidualne: 
Uwe Behrens: Najstarsze światło
Sławomir Brzoska: Sensibilia IV
Lia Dostlieva: Liżąc rany wojenne
Hannes Forster: Europa po burzy 
Frank Herrmann: Obrazy wodne
Cezary Hładki: Przejście 
Jan Poppenhagen: Flowers of New America 
Agnieszka Talaśka: Z(a)mienność
Andreas Wolf: Powolność

Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 2 Słubice. Otwarte: 22.10.21, 16:00–18:00 | 
23.10.21, 11:00–18:00 | 24.10.21, 11:00–13:00
Wystawy indywidualne: 
Marcin Berdyszak: Consensus Omnium – 2021 
Margarete Huber: Wizje

Biblioteka Miejska, Jedności Robotniczej3 18, Słubice. Otwarte: 22.10.21, 16:00–18:00 
| 23.10.21, 11:00–18:00 | 24.10.21, 11:00–13:00
Wystawy: 
Patrice Baunov, Vera Baunova: Prawdziwe marzenia
René Stäbler: Reconstruct 

Hala Sportowa, Szkoła Podstawowa nr 2, 4 Wojska Polskiego 38, Słubice. Otwarte: 
22.10.21, 16:00–18:00 | 23.10.21, 11:00–18:00 | 
24.10.21, 11:00–13:00
Wystawa: 
Elsa Artmann & Samuel Duvoisin: Znalezienie się w po-
równywalnej sytuacji

Dolina Uradu, ul. Szosowa 34, Urad. 5 Otwarte:  23.10.21, 11:00–14:00 | 24.10.21, 
11:00–13:00
Wystawa:
Katarzyna Kulpa, muzyka Julia Kulpa: Anamnezje. Przej-
ście III 
Wystawa grupowa:
Akademia lAbiRynT: Wykładowcy: Ute Lindner & Patrick 

Huber; Autorzy: Michael Clasen, Uta Kurzwelly, Emilia 
Kusz, Anna Łysiak, Darek Olechno, Anna Panek-Kusz, 
Annemarie Strümpfler, Konrad Tschäpe, Karin Zilske

Spectrum Galerie, Baumschulenweg 48, 6 Frankfurt (Oder). Otwarte: 22.10.21, 16:00–
18:00 | 23.10.21, 11:00–18:00 | 24.10.21, 11:00–
13:00
Wystawa grupowa:
Wykrywanie wibracji
Kurator: Rudolf Němeček; Artyści: Petr Moško, Zdeněk 
Mudroch, Rudolf Němeček, Iva Pavlátová, Pavel Rejtar, 
Monika Simek Fulková, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc 
Wystawy indywidualne: 
Kerstin Hoffmann: Unosi się mgła
Krzysztof Ślachciak: Bardziej prawdopodobne, że nie je-
steśmy wyjątkowi

Kulturmanufaktur Gerstenberg, Ziegel- 7 straße 28A, Frankfurt (Oder). Otwarte:  
22.10.21, 16:00–18:00 | 23.10.21, 11:00–18:00 | 
24.10.21, 11:00–13:00
Wystawy indywidualne: 
Sabine Reinfeld: Pani Berlin

Museum Viadrina, Carl-Philipp-Emanu- 8 el-Bach-Straße 11A, Frankfurt (Oder). 
Otwarte:  22.10.21, 16:00–17:00 | 23.10.21, 11:00–
17:00 | 24.10.21, 11:00–13:00
Wystawa indywidualna:
Katrin Kamrau: Obiekt

Volkschschule, Gartenstrasse 1, Frankfurt 9 nad Odrą. Otwarte:  22.10.21, 16:00–18:00 | 
23.10.21, 11:00–18:00 
Akademia lAbiRynT
Koordynator projektu:  Michael Kurzwelly
Wykładowcy: Katrin Kamrau, Michael Kurzwelly, Anna 
Panek-Kusz, Maciej Sperski. Uczestnicy warsztatów 
(autorzy): Witold Cholewa, Michael Clasen, Adam Czer-
nenko, Tomasz Fedyszyn, Jolanta Golańska, Małgorzata 
Goroch, Magda Grochoła, Kirsten Heuschen, Lukas Hirt, 
Natalia Janczycka, Gudrun Kissinger, Pola Klimaszewska, 
Karolina Konczyńska, Uta Kurzwelly, Emilia Kusz, Anna 
Łysiak, Beata Łysiak, Kamil Mazur-Czerniecki, Kaja 
Mierzejewska, Darek Olechno, Kacper Przywoźny, Jörg 
Sägebarth, Nina Skrzypacz, Katarzyna Skubisz, Eberhard 
Staar, Annemarie Strümpfler, Bartosz Surdyk, Susanne 
Thäsler-Wollenberg, Konrad Tschäpe, Karin Zilske

Galerie B | Lindenstraße 4, Frankfurt 10 (Oder). Otwarte:  22.10.21, 16:00–18:00 | 
23.10.21, 11:00–18:00 | 24.10.21, 11:00–13:00
Wystawy indywidualne: 
Remigiusz Koniecko: Wibracje natury i człowieka 
Marek Poźniak: W słońcu 

Maciej Sperski: Interfejsy historii
Tobias Stengel: Model kratki i plan sieci

Galerie WWW, Görlitzer Straße 17, Frank- 11 furt (Oder). Otwarte:  22.10.21, 16:00–18:00 
| 23.10.21, 11:00–18:00 | 24.10.21, 11:00–13:00
Wystawy indywidualne: 
Ute Lindner/Patrick Huber: Ornament jako…

Brückenplatz-Plac Mostowy, naprzeciwko 12 Carl-Philip-Emanuel-Bach-Straße, gegenüber 
11, Frankfurt (Oder). Otwarte: 22.10.21, 16:00–18:00 
| 23.10.21, 11:00–18:00 | 24.10.21, 11:00–13:00
Wystawy grupowe:
Wystawa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, 
kierunku projektowania teatralnego; Kuratorzy: Tobias 
Stengel, Jens Büttner; Artyści: Johannes Brennsteiner, 
Josefin Britt, Sophie Dwars, Frieda Kirch, Fabienne 
Lunden, Lara Maria Mück, Tanja Schöneweiß, Alvaro Ter-
roba, Ronja Wunderlich
Wystawa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Fil-
mowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; kurator: Marek 
Poźniak; autorzy: Tomasz Bortkiewicz, Grzegorz Bu-
kalski, Julia Dacka, Julia Kiklica, Krzysztof Kalinowski, 
Karolina Nina Kupis, Jarek Kuśmierski, Joanna Mariak, 
Agata Mariańska, Karolina Nowicka, Magdalena Nowicka 
& Alicja Sukiennik, Aleksandra Skowrońska, Aga Sochal, 
Andrzej Wencel, Sonia Witak, Barbara Woźniczka 
Wystawa artystów związanych z Akademią Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku; kurator: Sylwia Aniszewska; autorzy: 
Sylwia Aniszewska, Miachael Ducerveau, Agnieszka Fi-
lipek, Gabi Hanusiak, Julia Jachowicz, Kamil Kak, Dorota 
Kozłowska, Jitka Králová, Mac Lewandowski, Monika 
Różnowicz, Gilbert Sierotzki

Kleistforum, Platz der Einheit 1, Frankfurt 13 (Oder). Otwarte: 22.10.21, 16:00–18:00 | 
23.10.21, 11:00–18:00 | 24.10.21, 11:00–13:00
Wystawa grupowa:
Punkt krytyczny: wibracje; Audio-wizualny spektakl / wy-
stawa wykładowców Katedry Intermediów Uniwersytetu 
Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
Kurator: Sławomir Sobczak; autorzy: Piotr Bosacki, Jakub 
Jasiukiewicz, Daniel Koniusz, Piotr Krajewski, Karolina 
Kubik, Piotr Kurka, Krzysztof Łukomski, Izabela Sitarska, 
Sławomir Sobczak, Magdalena Starska, Michał Ste-
rzyński, Andrzej Syska, Marek Wasilewski
Wystawa indywidualna: 
Izabela Gustowska: Trucizna IV

Marienkirche, Oberkirchplatz 1, Frankfurt 14 (Oder). Otwarte: 22.10.21, 16:00–18:00 | 
23.10.21, 11:00–18:00 | 24.10.21, 11:00–13:00
Wystawy indywidualne: 
Wolfram Spyra: Dźwiękoksydacja
Roksana Vikaluk: Głosy przodków

Dawny sklep | former shop | Ehem. Laden, 15 Kleine Oderstraße 5, Frankfurt (Oder). 
Otwarte: 22.10.21, 16:00–18:00 | 23.10.21, 11:00–
18:00 | 24.10.21, 11:00–13:00
Wystawa indywidualna:
Tomasz Sobecki: Dynamika miasta

Performance: 
23.10.2021
10:20-11.00 Hala Sportowa, Szkoła Podstawowa nr 2, 
Wojska Polskiego 38, Słubice
Elsa Artmann & Samuel Duvoisin,
11:20-11:50 Collegium Polonicum,ul. Kościuszki 1, Słubice
Margarete Huber
12:10-12:40 Kulturmanufaktur Gerstenberg, Ziegel-
straße 28A, Frankfurt (Oder)
Sabine Reinfeld
13:45-15:30 Kleist Forum, Platz der Einheit 1, Frankfurt 
(Oder); katedra Intermediów Uniwersytetu w Poznaniu
15:00-15:30 Kościół Mariacki, Oberkirchplatz 1, Frank-
furt (Oder); Wolfram Spyra & Roksana Vikaluk

24.10.2021
11.30-12.00 Dolina Uradu, ul. Szosowa 34, Urad
Katarzyna Kulpa, Julia Kulpa, 

Program
studia festiwalowego
Miejsce: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK,  
ul. 1. Maja 1, Słubice | livestream: www.labirynt.slubice.eu

22.10.21
16:00 Jerzy Olek kurator; Janusz Drzewucki; Maria Mar-
szałek Dialogi z Różewiczem - Muzeum Pana Tadeusza, 
Wrocław
16:20 Agnieszka Talaśka
16:27 Jan Poppenhagen
16:34 Cezary Hładki 
16:41 Frank Herrmann 
16:48 Lia Dostlieva
16:55 Uwe Behrens 
17:02 Lucia Čarnecká, Lucia Kotvanová, Anna Mihoková
17:09 Andreas Wolf
17:16 Sławomir Brzoska
17:23 Hannes Forster
17.30 Tomasz Sobecki
Przerwa
Wykłady
19:10 Marek Abramowicz, Zdenek Stuchlik: Spadanie 
i wibracje jako podstawowe stany bycia w kosmosie
19:35 Wojciech Sternak: Hipermodalność fotografii – 
kilka uwag o płynności medium 
19.55 Tadeusz Sawa-Borysławski: Architektura – przeno-
szenie drgań
20:20 Promocja książki: Michael Kurzwelly: Przesłanie 
Nowej Ameriki

23.10.21
16:00 Marcin Berdyszak 
16:07 Margarete Huber
16:14 Patrice Baunov 
16:21 René Stäbler 
16:28 Elsa Artmann, Samuel Duvoisin
16:35 Katarzyna Kulpa, Julia Kulpa
16:42 Akademia lAbiRynT
16:57 Krzysztof Ślachciak
17:04 Rudolf Nemecek (kurator)
17:14 Kerstin Hoffmann
17:21 Sabine Reinfeld
17:28 Katrin Kamrau
17:35 Remigiusz Koniecko 
17:42 Tobias Stengel 
17:49 Marek Poźniak
17:56 Maciej Sperski
Przerwa 
19:03 Thomas Scheffer 
19:10 Ute Lindner, Patrick Huber
19:17 Tobias Stengel kurator | Studenten - HfBK Dresden 
19:27 Marek Poźniak kurator | StudenCI  - PWSFTiT Łódź
19:37 Sylwia Aniszewska kurator | ASP Gdańsk
19:47 Sławek Sobczak kurator - UA Poznań
19:57 Izabela Gustowska
20:03 Wolfram Spyra, Roksana Vikaluk
Wykłady
20:20 Arthur Engelbert: Rezonanse/wibracje 
20:45 Maciej Sperski: Powiązanie fotografii z grami wideo
21:10 Joanna Kiliszek: Sztuka ratuje świat

Program Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT
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Było formą dyskusji o tym, w jakim 
kierunku powinien rozwijać Frank-
furt i  jak wspólnie patrzeć w  przy-
szłość.

W dyskusji wziął m.in. udział bur-
mistrz Słubic Mariusz Olejniczak. 
Przede wszystkim wyraził swoje 
poparcie dla ulokowania, we Frank-
furcie nad Odrą, Centrum Przyszłości 
Jedności Niemiec i Transformacji Eu-
ropejskiej.

Zdaniem burmistrza byłby to ko-
lejny impuls dla dalszego, wspólnego 

rozwoju Słubic i  Frankfurtu porów-
nywalny z tym sprzed 30 lat, gdy we 
Frankfurcie ponownie utworzono 
Europejski Uniwersytet Viadrina, 
a w Słubicach zbudowano Collegium 
Polonicum. To doprowadziło do nie-
samowitej współpracy, nie tylko na 
polu nauki i kształcenia, ale też kon-
taktów międzyludzkich.

Centrum wzmocniłoby bez wąt-
pienia naszą pozycję jako miasta 
transgranicznego, świadomie budu-
jącego partnerstwo, które dąży do 

dalszej transformacji europejskiej – 
mówi burmistrz. -Zyskalibyśmy też 
m.in. nową grupę turystów zainte-
resowanych procesem transformacji 
w  Europie. Transformacji, w  której 
Polska odegrała wiodącą rolę. Histo-
rycy są zgodni, że zjednoczenie Nie-
miec nie byłoby możliwe bez Polski, 
a ruch obywatelski w NRD korzystał 
z  polskich doświadczeń: przemian 
wolnościowo-demokratycznych i  po-
wstania Solidarności – podkreśla.

(beb)

Nagrody główne powędrowały do 
miasta Essen, które w  czasie pan-
demii COVID-19 wspierało swoich 
partnerów z Mongolii i Chile oraz Eu-
roregionu Pomerania. W ramach Fun-
duszu Małych Projektów uruchomił 
uproszczoną procedurę naboru pro-
jektów polsko-niemieckich.

Słubice i  Frankfurt nad Odrą 
otrzymały nagrodę specjalną kura-
torium fundacji za współdziałanie 
w  czasie, gdy z  powodu pandemii, 
zamknięto granicę. Wspólnie urucho-
miliśmy wtedy infolinię dla Polaków 
i Niemców, m.in. dla osób dojeżdżają-
cych do pracy za granicą, podjęliśmy 
działania na rzecz polskich uczniów 
chodzących do szkół we Frankfurcie, 
a burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: 
Mariusz Olejniczak i René Wilke wy-
mieniali się informacjami, ważnymi 
dla mieszkańców, podczas cyklicz-

nych wideokonferencji.
– Jestem dumny, że po raz drugi, 

działania podejmowane wspólnie 
przez Frankfurt nad Odrą i  Słubice, 
zostały tak wysoko ocenione i wyróż-
nione – mówi burmistrz Mariusz Olej-
niczak. Przypomina, że w  2018 roku 
Dwumiasto dostało główną nagrodę 
za współpracę miast na płaszczyźnie 
administracji . Słubice i Frankfurt nad 
Odrą wyróżniono wówczas za istnie-
jące od 1975 r., transgraniczne part-
nerstwo, które przynosi korzyści obu 
miastom.

Nagroda, przyznawana co roku 
przez Fundację, miasto Lipsk i  In-
stytut na rzecz Sektora Publicznego, 
jest związana z osobą nadburmistrza 
Lipska Carla Goerdelera, który w  la-
tach 30. sprzeciwiał się działaniom 
nazistów.

(beb)

Podczas forum zaprezentowano 
„Raport na temat kształcenia 2021. 
Orientacja zawodowa i  kształcenie 
zawodowe w  międzynarodowym 
miejscu kształcenia Frankfurt nad 
Odrą – Słubice”.

Ten ponad 100-stronicowy doku-
ment zawiera najważniejsze dane 
dotyczące struktury demograficznej 
Dwumiasta, orientacji zawodowej 
oraz kształcenia i  doskonalenia za-
wodowego, jak również rynku pracy, 
a  zwłaszcza zapotrzebowania na wy-
kwalifikowanych pracowników, we 
Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

Raport jest do pobrania na stronie 
internetowej gminy:www.slubice.pl 

Drukowane egzemplarze można 
otrzymać bezpłatnie w  Słubicko-
Frankfurckim Centrum Kooperacji 
we Frankfurcie (Bischofstraße 1a; od 
poniedziałku do piątku: od 8.00 do 
16.00). Jeśli chcieliby Państwo ode-
brać kopie, prosimy o  wcześniejsze 
umówienie terminu. 

Osoby do kontaktu: Natalia Maj-
chrzak (tel: 0335 606985-12, e-mail: 
natalia.majchrzak@frankfurt-slubice.
eu) i dr Marcin Krzymuski (tel.: 0335 
606985-11, e-mail: marcin.krzy-
muski@frankfurt-slubice.eu).

Forum Kształcenia zostało dofinan-
sowane ze środków Funduszu Małych 
Projektów Euroregionu Pro Europa 
Viadrina w  ramach projektu „Trans-
graniczne, fachowe i  inteligentne 
– Słubicko-Frankfurckie Forum 
Kształcenia 23.09.2021”.

(beb)

Dwumiasto 
kolejny raz 
nagrodzone  
za współpracę

Powstał raport na 
temat kształcenia 
w Dwumieście

Dzień Edukacji Narodowej 
to doskonały moment 
na podziękowania 

1 października 2021 r., w ratuszu w Lipsku, od-
była się uroczystość nadania nagrody Fundacji 
Carla i Annelise Goedeler samorządom, które 
służą rozwojowi pokojowej współpracy w Eu-
ropie. W tym roku współpracę oceniano przez 
pryzmat działań w czasie pandemii.

23 września 2021 r. we frankfurckiej sali kon-
certowej odbyło się, po raz czwarty, Słubicko-
Frankfurckie Forum Kształcenia. Uczestniczyło 
w nim 90 osób związanych z edukacją i oświa-
tą w Dwumieście Słubice-Frankfurt. 

- Ogromnym szacunkiem darzę zawód nauczyciela i jestem ogrom-
nie wdzięczny wszystkim, dla których jest to pasja i powołanie – mó-
wił burmistrz Mariusz Olejniczak, w Dniu Edukacji Narodowej, podczas 
spotkania z pedagogami ze słubickich szkół i przedszkoli. 

Dzień Jedności Niemiec, 
który nasi sąsiedzi zza 
Odry obchodzą 3 paź-
dziernika, w tym roku 
miał polsko-niemiec-
ki charakter. Nadbur-
mistrz Rene Wilke zaprosił 
mieszkańców dwumiasta 
Słubice-Frankfurt na spo-
tkanie do Forum Kleista. 

Słubiczanie i frankfurtczycy 
dyskutowali o przyszłości
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Burmistrz podkreślił, że kolejny rok, 
z  powodu pandemii, przedstawiciele 
gminy mogli się spotkać tylko z częścią 
kadry, ale wszystkim nauczycielom 
i  pracownikom oświaty, wspólnie 
z  Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Słubicach Grzegorzem Cholewczyń-
skim, przekazali  najserdeczniejsze 
życzenia. - Wyrażamy naszą ogromną 
wdzięczność za trud wkładany w  wy-
chowanie dzieci i  młodzieży. Nasza 
wdzięczność jest tym większa, że ko-
lejny rok z  rzędu pracujecie Państwo 
w nietypowych i trudnych warunkach 
spowodowanych pandemią. Doświad-
czenie to pokazało jednak, jak ważne 
w  życiu każdego z  Was jest zaanga-
żowanie i  pedagogiczne powołanie 
– podkreślili. - Najpiękniejszym i naj-
trwalszym podarunkiem, jaki można 
dać dziecku – jest wykształcenie. Dla-
tego dziękujemy za to, że wykonujecie 
Państwo swój zawód z  poczuciem 
misji, świadomością, że spoczywa na 
Was ogromna odpowiedzialność od-
krywania przed Waszymi uczniami no-
wych horyzontów, kreowania marzeń 
i rozwijania pasji – dodali.      (beb)
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Burmistrz Mariusz Olejniczak 
zaprosił do Urzędu Miej-

skiego dyrektorów placówek 
oświatowych i wyróżnionych 

nauczycieli, chociaż podkreślał, 
że planował się spotkać w szer-

szym gronie. Niestety pandemia 
pokrzyżowała te plany. 

Nauczyciel wuefu z „trójki” Mirosław 
Dębiec został wyróżniony za ogromne 
zaangażowanie i organizację wielu 
imprez sportowych w mieście. 

Wśród wyróżnionych nauczycieli była 
też Anna Konberg 
z przedszkola „Pinokio”.

Podziękowania 
od burmistrza M. Olej- 

niczaka i Przewodni- 
czącego Rady Miejskiej 

w Słubicach Grzegorza Cho-
lewczyńskiego odebrała m.in. 

dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej nr 3 Monika Bugielska.
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Narodowy Bieg Stulecia już po raz czwarty. 
Zapisy ruszyły

Już po raz czwarty w Słubicach odbędzie się 
Narodowy Bieg Stulecia „Od Bałtyku do Tatr”. 
11 listopada biegacze wyjdą na ulice Słubic, aby 
na sportowo uczcić Narodowego Święto Nie-
podległości. 

Biegi z  okazji odzyskania przez 
Polskę niepodległości to ogólnopolska 
tradycja. Nie inaczej jest w Słubicach, 
a  od 4 lat impreza odbywa się pod 
szyldem Narodowego Biegu Stulecia, 
cyklu powołanego przez sejm w rocz-
nicę 100-lecia tego kluczowego wyda-
rzenia dla współczesnej Polski.

Rok temu biegano wirtualnie ze 
względu na pandemię, ale tym razem 
zawody będą przeprowadzone w  tra-
dycyjny sposób. Uczestnicy ruszą ze 

stadionu Słubickiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji, następnie przebiegną uli-
cami Słubic, a na wysokości placu Przy-
jaźni nawrócą i udadzą się z powrotem 
na stadion, gdzie będzie meta. Trasa 
liczy sobie równe 10 km i  jest atesto-
wana przez Polski Związek Lekkiej 
Atletyki. Pakiet startowy dla uczest-
ników składa się z koszulki (biały kolor 
i  czerwony nadruk), numeru starto-
wego z  chipem (do pomiaru czasu), 
pamiątkowej opaski identyfikacyjnej, 

a  na mecie każdy otrzyma okolicz-
nościowy medal z  biało-czerwoną 

wstążką. Oczywiście nie zabraknie 
także wody oraz jedzenia. 

Kibice wiązali największe nadzieje 
z występem dyskobolki Wiktorii Przy-
bylskiej, która mocno idzie w  ślady 
swoich starszych i bardziej utytułowa-
nych koleżanek – Paulina Polańskiej 
i  Małgorzaty Krzyżan.   Przed zawo-
dami legitymowała się drugim wyni-
kiem w  kraju (39,19), jednak rzut na 
odległość 36,29 tym razem pozwolił 
jej na zajęcie najbardziej nielubianego 
przez sportowców czwartego miejsca.

W  tej samej konkurencji starto-
wała także Julia Horoszkiewicz, która 
rzuciła 27,38 (20 miejsce), a  wśród 
chłopców Seweryn Stań, który posłał 
dysk na odległość 40,32, co dało mu 13 
lokatę. Opiekunem naszych miotaczy 
jest trener Łukasz Horoszkiewicz

Na bieżni z dobrej strony zaprezen-
towali się sprinterzy. Dawid Muszty-
faga (trener Edward Czernik) w  biegu 

na 300 metrów uzyskał 39.11. W swojej 
serii był czwarty, a  w  całej stawce 28. 
Identyczny bilans zanotował Błażej 
Rudnik (trener Grzegorz Noga), ale na 
100 metrów. Czas 12.08 to jego nowa 
życiówka.

W  Karpaczu nie mogło zabraknąć 
również biegaczy (trener Piotr Kie-
drowicz). Aż cztery reprezentantki 
mieliśmy na dystansie 2000 metrów. 
Najlepiej spisała się Wiktoria Smo-
larczyk (życiówka z  czasem 7:07.32 
i  12 miejsce). Olga Zygarowicz była 
22 (7:20.07), Helena Podruczny 29 
(8:32.94), a Anna Kielar 30 (8:57.49).

Jakub Jurgiewicz przybiegł na 5 
miejscu w swojej serii na 1000 metrów 
z czasem 2:51.76, który jest jego drugim 
najlepszym wynikiem w karierze. Osta-
tecznie dało mu to 18 miejsce w  całej 
stawce.            MK

Impreza wróciła do Słubic po blisko 
dwóch latach. Niestety w  2020 roku 
nie udało się jej rozegrać z  powodu 
pandemii, ale pomysłodawcy turnieju 
– Michał Gołębiowski i Robert Kubica 
– mają nadzieję, że w przyszłych latach 
będzie już odbywać się cyklicznie.

Tym razem gracze zmierzyli się 
w  ramach turnieju EURO 2020 na 
grze Pro Evolution Soccer 2021. 
W sali kinowej Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury ustawiono sprzęt do 
grania, a każdy mecz był wyświetlany 
na dużym ekranie.

9 października odbyły się rozgrywki 
grupowe, a dzień później faza pucha-
rowa i  wielki finał. Emocje były nie 

mniejsze niż na prawdziwym boisku, 
a  wiele pojedynków było bardzo za-
ciętych. Turniej wygrał Michał Jaku-
bowski (grał reprezentacją Szwecji), 
a  kolejne miejsca na podium zajęli 
Rafał Jeżak (Francja) i Norbert Maku-
chowski (Austria). Zwycięzca z  2019 
roku, Przemysław Karczewski, odpadł 
w ćwierćfinale.

Puchary najlepszej trójce wręczał 
patron imprezy, burmistrz Słubic Ma-
riusz Olejniczak. Gracze otrzymali też 
nagrody finansowe – odpowiednio 
350, 250 i 120 złotych.

- To świetna inicjatywa, którą będę 
z pewnością wspierał. Obserwowałem 
wybrane mecze i poziom był naprawdę 

niezwykle wysoki. Gratuluję zwycięzcy 
i wszystkim uczestnikom - powiedział 
burmistrz podczas dekoracji.

Z ust zarówno burmistrza jak i or-
ganizatorów padła deklaracja, że 
turnieje będą kontynuowane. Niewy-
kluczone, że oprócz rozgrywek w piłkę 
nożną, dojdą także inne gry. 

- Z pewnością będziemy się zastana-
wiać jak poszerzyć i rozwinąć formułę 
turniejów e-sportowych w  Słubicach. 
Jesteśmy otwarci także na pomysły 
samych graczy – zapowiada R. Kubica.  

– Korzystając z okazji chciałbym po-
dziękować burmistrzowi za wsparcie 
naszej inicjatywy, a  pracownikom 
SMOK-a za przygotowanie całego za-
plecza. Podziękowania kieruję również 
dla graczy i całej społeczności e-spor-
towej w  Słubicach. Mam nadzieję, że 
już niebawem spotkamy się na kolej-
nych turniejach – dodaje.

MK

Lekkoatleci 
Lubusza Słubice 
startowali na 
mistrzostwach 
Polski U16

3. Słubicki Turniej 
E-sportowy

Młodzicy Lubusza Słubice mają za sobą najważ-
niejszą imprezę sezonu – mistrzostwa Polski, 
nazywane od lat Małym Memoriałem Janusza 
Kusocińskiego. W dniach 25-26 września do 
dalekiego Karpacza udała się dziesięcioosobo-
wa reprezentacja słubickiego klubu. 

Za nami trzecia edycja Słubickiego Turnie-
ju E-sportowego. W piłkarskiej rywalizacji na 
konsolach Play Station 4 najlepszy okazał się 
Michał Jakubowski.
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W Słubicach już po raz czwarty odbędzie się Narodowy Bieg Stulecia

Reprezentacja Lubusza 
Słubice na mistrzostwach 
Polski w Karpaczu

Zapisy na Narodowy Bieg Stu-
lecia odbywają się drogą interne-
tową. Link znajduje się na stronie  
www.sosirslubice.pl. Tam też można 
znaleźć szczegółowy regulamin oraz 
listę startową.

Do końca października opłata star-
towa wynosi 40 zł. Od 1 listopada cena 
wzrośnie i będzie to już 50 zł, a spóź-
nialscy w  dniu zawodów będą mogli 
dopisać się za 70 zł, oczywiście jeśli 
wciąż będą wolne miejsca – ich limit 
wynosi 150.

Odbiór pakietów i  weryfikacja za-
wodników odbędą się w  dniu biegu 
w  godz. 9.00-13.00, a  start do biegu 
zaplanowano o  godz. 14.00. Najlepsi 
biegacze open i  w  poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych zostaną nagro-
dzeni.

Impreza odbywa się pod patronatem 
burmistrza Słubic.

MK

Uczestnicy 3. edycji Słubickiego Turnieju E-sportowego
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W  tym dniu dojazd do parkingów 
położonych wokół cmentarza i bazaru 
odbywać się będzie ul. 1 Maja i ul. Ku-
piecką, a wyjazd ul. Sportową, a dalej 
Rzepińską, Obozową i  Folwarczną. 
Fragment ul. Sportowej na odcinku 
od drogi brukowej na cmentarz do 
skrzyżowania z  ul. Obozową i  Rze-
pińską będzie ulicą jednokierunkową. 

Bezpośrednio do cmentarza  do-
jechać  będą  mogły  tylko  osoby 
niepełnosprawne i  starsze. Wyjazd 
z  tego parkingu odbywać się będzie 
w  kierunku ul. Sportowej specjalnie   
utwardzonym  i    oznakowanym   
zjazdem   za Słubickim  Ośrodkiem    
Sportu i Rekreacji. 

Prosimy Państwa o  korzystanie 
w  tym dniu w  większym zakresie 
z  komunikacji miejskiej oraz prze-
mieszczanie się na cmentarz w miarę 
możliwości pieszo. Wpłynie to na po-
prawę płynności ruchu  na drogach 
dojazdowych, ułatwi pracę służbom 
porządkowym i  przyśpieszy dotarcie 
Państwa do cmentarza. 

Przypominamy również o  ob-
ostrzeniach związanych z  pandemią 
Covid-19. Prosimy nie gromadzić się 
w dużych grupach i zachować dystans 
od drugiej osoby na ok. 1,5-2 m.

(red)

Materiały są w  formie podcastów 
– dlatego można odsłuchać temat  
w każdym momencie.

Dostępna jest już pierwsza część pt.: 
„RODO w  organizacjach pozarządo-
wych – praktyczne zastosowanie”. 

Wszystkie działania w  ramach Sek-
tora są bezpłatne. 

Zapraszamy! Materiał dostępny na: 
https://youtu.be/A-EwtRLvAB4

Nie ma też zapisów przez system e-re-
jestracji, termin wyznacza punkt szcze-
pień podczas kontaktu z  pacjentem. 
Przy zapisie nie działa system e-reje-
stracji wykorzystywany przy rejestracji 
na szczepienia przeciw COVID-19.

Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie internetowej Minister-
stwa Zdrowia w zakładce GRYPA – in-
formacje (https://www.gov.pl/web/
zdrowie/grypa-informacje)

Lista punktów szczepień jest aktuali-
zowana na stronie: pacjent.gov.pl

Punkt szczepień nie wydaje zaświad-
czeń o wykonanym szczepieniu, jednak 
fakt zaszczepienia zostanie odnoto-
wany w Internetowym Koncie Pacjenta 
lub w  posiadanej przez osobę szcze-
pioną Międzynarodowej Książeczce 
Szczepień.

Podkreślić należy, że w  pierwszej 
kolejności wykonanie szczepienia jest 
rekomendowane dla personelu medycz-
nego. Nie ma jednak wyznaczonych 
ograniczeń w realizacji świadczeń przez 
punkt szczepień.         (red)

Jak informuje Straż 
Miejska w Słubi-
cach 1 listopada 
2021 r. nastąpią 
zmiany w orga-
nizacji ruchu dro-
gowego w obrębie 
ulic: Sportowa, 
Obozowa, Rzepiń-
ska i Kupiecka.

Jak 1 listopada dojedziemy na cmentarz?
Organizacja ruchu - Wszystkich Świętych

Tutaj organizacje 
pozarządowe 
dostają realną 
pomoc 

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby 
zgłaszane przez przedstawicieli organizacji po-
zarządowych – Sektor3Słubice w ramach zada-
nia dofinansowanego ze środków Gminy Słubice 
zaprasza na cykl warsztatów, spotkań, rozmów 
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 
oraz wszystkich osób działających w obszarze 
społecznym z terenu 
gminy Słubice.

W październiku ruszają 
darmowe szczepienia 
przeciwko grypie

Urząd Wojewódzki poinformował gminę, że Ministerstwo Zdrowia prze-
kazało szczegółowe informacje dotyczące realizacji szczepień przeciw 
grypie na sezon 2021/2022. Na szczepienie nie ma skierowań, wystar-
czy umówić termin wizyty w punkcie szczepień. 
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O  mistrzowskie tytuły przyjechali 
walczyć lekkoatleci nie tylko z polsko-
niemieckiego pogranicza. Były kluby 
z Gniezna, Szczecina, Polic, Żar, Zie-
lonej Góry, Nowej Soli, a  nawet Lu-
bina, Piły czy Słupska. Łącznie ponad 
500 osób. Honoru gospodarzy bronili 
zawodnicy LKS Lubusz Słubice. Była 
też liczna reprezentacja UKS Golice. 

Sygnał do rywalizacji dali zapro-
szeni goście, którzy  wzięli udział 
w  symbolicznym wyścigu na po-
czątku zawodów. Na bieżni pojawili 
się m.in. burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak, starosta słubicki Leszek 
Bajon, dyrektor biura  Euroregionu 
Pro Europa Viadrina Krzysztof 
Szydłak oraz prezes Słubickiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Słubi-
cach Krzysztof Murdza. A  potem  na 
bieżnię, skocznię i  rzutnię wyszli 
młodzi lekkoatleci.

Zawodnicy z  naszej gminy spisali 
się w  tych zawodach na medal (do-
słownie i w przenośni), zgarniając aż 
17 krążków: 4 złote, 5 srebrnych i  8 
brązowych.

Złote medale: Jakub Jurgiewicz 
(bieg 1000 m U16), Maja Walczak 
(rzut dyskiem U14), Zuzanna Smo-
lińska (bieg na 1000 m U14), Wik-
toria Przybylska (rzut dyskiem U16).

Srebrne medale: Antoni Horosz-
kiewicz (rzut dyskiem U14), Zuzanna 
Bielak (rzut dyskiem U14), Iga Mi-
zerska (bieg na 1000 m U14), Amelia 
Marciniak (bieg na 1000 m U12), 
Nina Sejnik (bieg na 80 m ppł).

Brązowe medale: Seweryn Stań 
(pchnięcie kulą U16), Marcel Bieniek 
(rzut oszczepem U14), Wojciech Fila 
(100 m U18), Kinga Szewciw (rzut 
dyskiem U14 i  pchnięcie kulą U14), 
Amelia Smolarczyk (bieg na 1000 m 
U14), Nina Sejnik (skok w dal), Wero-
nika Gromada (rzut oszczepem U14).

Zdecydowana większość z  wyżej 
wymienionych medalistów ustano-
wiła rekordy życiowe, a  większość 
uzyskanych przez nich wyników to 
ścisła czołówka na szczeblu woje-
wództwa i  kraju. Wszystkie wyniki 
z  zawodów dostępne są na stronie 
www.sosirslubice.pl.

Warto odnotować, że biegi na 1000 
metrów miały specjalną oprawę ze 
względu na jubileusz 5-lecia Słubic-
kiej Akademii Biegowej. Jej założy-
ciel Piotr Kiedrowicz ufundował z tej 
okazji dodatkowe nagrody. Do rywa-
lizacji zgłosiły się aż 34 uczestniczki 
i  25 uczestników (w  3 kategoriach 
wiekowych: U12, U14, U16).

W  pamięci kibiców szczególnie 
zapadła rywalizacja dziewcząt. 
–  Przeszły same siebie i  dostarczyły 
obserwującym zawody  mnóstwo 
emocji. To były najszybsze biegi 
w  tych kategoriach wiekowych w  hi-
storii słubickiego stadionu – cieszy 
się szkoleniowiec. Najlepszych lekko-
atletów dekorowali burmistrz, prezes 
LKS Lubusz Słubice Ryszard Chus-
tecki oraz Andrzej Szczesny z  Lubu-
skiego Związku Lekkiej Atletyki.    

MK

W Słubicach rusza 
Szkoła Tenisa 
Stołowego

Juniorzy starsi Polonii 
Słubice na fotelu lidera

Kto ma ochotę nauczyć się grać w popularnego 
"ping-ponga"? W Słubicach rozpoczyna dzia-
łalność Szkoła Tenisa Stołowego. Można już się 
zgłaszać.

Juniorzy starsi Polonii Słubice idą jak burza przez nowy sezon. Pierwszą 
część rozgrywek ligi wojewódzkiej zaliczyli z bilansem 6 wygranych i 1 
remis. W ostatnim pojedynku pierwszej rundy wygrali ze Stilonem Go-
rzów 3:0.

1 października ponad pół tysiąca młodych spor-
towców gościło w Słubicach na Mistrzostwach 
Euroregionu Pro Europa Viadrina. Gospodarze 
zdobyli aż 17 medali, a wisienką na torcie były 
biegi na 1000 metrów z okazji 5-lecia Słubickiej 
Akademii Biegowej.

Mistrzostwa Euroregionu zakończyły 
lekkoatletyczny sezon

Mecz miał wysoką stawkę, bo oba 
zespoły miały szansę na pozycje li-
dera. Dodatkowego smaczku temu 
spotkaniu dodawał fakt, że ekipę ry-
wali prowadził słubiczanin Krzysztof 
„Jogi” Kaczmarczyk, jeden z  najlep-
szych zawodników w historii Polonii.

Na boisku nie było jednak senty-
mentów i podopieczni trenera Maciej 
Ossowskiego zaaplikowali rywalom 
aż trzy bramki. Dzięki zwycięstwu 
młodzi poloniści zostali liderami ta-
beli na półmetku rozgrywek, choć to 
gorzowskie kluby – Stilon i  Warta – 
uchodzą za faworytów ligi wojewódz-
kiej.

-  Na 7 spotkań wygraliśmy 6 razy, 
w  tym oba pojedynki z  gorzowskimi 
drużynami. Jeden remis zanotowa-
liśmy na wyjeździe z  Celulozą Ko-
strzyn – podsumował pierwszą rundę 
trener Maciej Ossowski.

Piłkarze mają o co walczyć - stawka 
to awans do ligi makroregionalnej. Ze-
społy z dwóch pierwszych miejsc będą 
rywalizować z  najlepszymi klubami 

z  województwa dolnośląskiego, ślą-
skiego, opolskiego.

Teraz juniorów starszych Polonii 
czeka runda rewanżowa, która roz-
poczęła się już 10 października, a za-
kończy 21 listopada. Pierwszy mecz 
z  Czarnymi Witnica jednak nie do-

szedł do skutku, ponieważ rywale 
wycofali się z rozgrywek i oddali wal-
kowera. 

O poczynaniach młody polonistów 
będziemy informować w  kolejnych 
numerach.

MK

Zajęcia będą odbywać się w  środy 
i piątki o godz. 16:00. Miejsce to sala 
gimnastyczna Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Słubicach przy ul. Wojska Pol-
skiego 38.

Organizatorem zajęć jest Stowarzy-
szenie Tenisa Stołowego Słubice. Za-

pisy odbywają się telefonicznie. Można 
dzwonić pod nr 661 379 755.

-  Zapraszamy wszystkich chętnych 
powyżej piątego roku życia  - zachęca 
Mieczysław Marciniak, jeden z  pomy-
słodawców szkółki.

MK
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W Słubicach rozpoczyna działal-
ność Szkoła Tenisa Stołowego

Juniorzy starsi Polonii Słubice zostali liderami ligi wojewódzkiej
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+48 570 158 158

• Implanty
• Ortodoncja
• Kompleksowe

leczenie

• Leczenie pod 
mikroskopem

• Kosztorysy do AOK

ul. Transportowa 6, 69-100 Słubice
(galeria handlowa, w której znajduje się Travel Free)

Reklama

Reklama

Reklama

Jak wygląda badanie słuchu?
Czym jest audiometria tonalna ?

Jest to podstawowe badanie słuchu, na
podstawie którego w łatwy i szybki sposób
określamy sprawność działania tego zmysłu.
Zaledwie po kilkunastu minutach, jesteśmy w
stanie określić wielkość niedosłuchu, jego
charakter, stopień ubytku słuchu, a przede
wszystkim co najczęstsze – stwierdzić normę
słyszenia.

Badanie ma na celu określenie progu słyszenia
– krzywej, która określna najlepszy poziom
słyszenia, osobno dla każdego ucha. Wynik
badania, umożliwia także zlokalizowanie
przyczyn niedosłuchu – czy problem dotyczy
zmian w uchu środkowym, wewnętrznym, czy
jeszcze na dalszych odcinkach drogi
słuchowej. Wynik audiometrii tonalnej, daje
nam także informację czy potrzebna jest
dodatkowa, dalsza diagnostyka lub
konsultacja lekarska.

Przebieg badania

Warto zaznaczyć na początku, że badanie jest
całkowicie bezbolesne i bezpieczne dla
Pacjenta. Sprawny diagnosta wykona badanie
w 15 minut.

Przed badaniem, dokładnie oglądamy ucho za
pomocą otoskopu. Sprawdzamy drożność
kanału słuchowego zewnętrznego, jego
prawidłowy wygląd, oraz stan błony
bębenkowej. Na tym etapie, możemy spotkać
się z zatkanym uchem, przez nadmierną ilość
woskowiny. W takim wypadku, należy oczyścić
ucho u lekarza, a badanie jest przekładane.

Badanie jest przeprowadzane w odpowiednim
pomieszczeniu – jakim jest kabina ciszy. Jest to
miejsce wyciszone, w jak najlepszym stopniu
odizolowane od dźwięków zewnętrznych.
Diagnosta zakłada słuchawki na uszy pacjenta
i informuje o przebiegu badania. Audiometria

tonalna, wymaga współpracy pacjenta z
diagnostą. Zadaniem osoby badanej, jest
skupienie się i reagowanie na usłyszane
dźwięki. Na podstawie odpowiedzi pacjenta,
otrzymujemy wynik w postaci wspomnianej
wcześniej krzywej progu słyszenia.

Wynik badania słuchu

Po przeprowadzonym badaniu, wynik
otrzymujemy od razu. Protetyk słuchu omawia
z pacjentem wykres audiogramu, informuje o
stopniu ubytku słuchu, obrazuje działanie
niedosłuchu w codziennych sytuacjach
pacjenta. Ustala z pacjentem dalszą drogę
działania, jeżeli niedosłuch wymaga
konsultacji audiologicznej. Najczęściej szybką i
najefektywniejszą pomocą dla osób z
niedosłuchem są nowoczesne aparaty
słuchowe.

Stosujemy
Rękawiczki
ochronne

Dezynfekujemy
gabinet i sprzęt
medyczny przed
każdą wizytą

Planujemy wizyty
w bezpieczny sposób,
umawiając pacjentów
na konkretne godziny

Używamy
maseczek
ochronnych

Prosimy pacjentów
z objawami chorobowymi

(gorączka, kaszel)
o przełożenie wizyty

Adres naszej placówki w Słubicach:

ul. Mickiewicza 6, tel. 512 782 880

Jak ważny jest słuch?
Często kontrolujemy swoją wagę,
badamy tętno, czy poziom cukru,
troszczymy się o wzrok, a jak jest ze
słuchem?

Słuch to niezwykły zmysł. Odgrywa istotną
rolę od pierwszych chwil życia. Dzięki niemu
możemy odbierać informacje,
porozumiewać się z ludźmi i czerpać
przyjemność ze słuchania muzyki. Nasze
uszy potrafią usłyszeć bardzo ciche dźwięki
jak szept, ale także bardzo głośne jak silnik
startującego odrzutowca. Jednocześnie
potrafimy rozróżnić niskie i wysokie tony
oraz rozpoznać barwę głosu znanej nam
osoby. Nasz słuch jest znakomicie
przystosowany do słyszenia i rozumienia
mowy, a dodatkowo selekcjonuje dźwięki
docierające z otoczenia i skupia się na tych,
które są istotne w danej sytuacji. Pozwala

nam to na prowadzenie rozmowy z wybraną
osobą pomimo gwaru w otoczeniu.
Słyszenie obuuszne natomiast zapewnia
nam odbiór dźwięków z każdej strony
głowy, w efekcie czego potrafimy odróżnić
z jakiego kierunku dobiegają np. z której
strony nadjeżdża samochód gdy
przechodzimy przez ulicę. Nawet podczas
snu ucho ludzkie reaguje na nietypowe lub
ważne sygnały np. alarm przeciwpożarowy
czy płacz dziecka. Słuch zatem w dużej
mierze decyduje o naszym bezpieczeństwie,
dobrym samopoczuciu oraz niezależności.

Do osłabienia słuchu dochodzi na skutek
niektórych chorób oraz urazów, a także w
wyniku przyjmowania niektórych leków.
Ponadto w ogromnej liczbie przypadków
osłabienie słuchu jest spowodowane
procesem starzenia się.

O słuch powinniśmy dbać od najmło-
dszych lat. Jak to robić? Szczególnie ważne
jest odpowiednie leczenie wszelkich infekcji
uszu oraz ogólna dbałość o zdrowie i
zbilansowana dieta. W ramach profilaktyki
możemy także wiele, by chronić swój słuch
przed hałasem. Ważne też, by badać
regularnie swój słuch!

Zacznij działać, jeżeli specjalista stwierdzi
ubytek słuchu. Nie lekceważ problemu. Gdy
masz niedosłuch, Twoje uszy nie mogą
odbierać niektórych dźwięków. W efekcie
mózg musi bardzo ciężko pracować,
odgadywać brakujące słowa lub ich części
Słuchanie staje się frustrujące i męczące.
Ubytek słuchu może też obniżać poziom
Twojego bezpieczeństwa, np. poprzez brak
możliwości zlokalizowania dźwięków.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach, ul. Kopernika 20A
informuje, że w dniu 28.10.2021r. o godz. 11-tej 

w siedzibie Spółdzielni odbędzie się
przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert 

dla wszystkich  zainteresowanych wynajęciem lokalu użytko-
wego o pow. 14,70 m² w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej 

przy ul. Chopina 18.

Przetarg wygra osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
Z osobą tą w terminie 7 dni od dnia przetargu

podpisana zostanie umowa najmu.

Przed podpisaniem umowy osoba, która wygrała przetarg 
zobowiązana jest wnieść zabezpieczenie z tytułu umowy najmu

i związanych z nią rozliczeń finansowych w wysokości 1.000,00 zł.

Zabezpieczenie nie podlega oprocentowaniu.

Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi po zakończeniu 
umowy najmu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
złożenie w dniu przetargu do godz. 10-tej 

w zamkniętej kopercie z napisem „lokal użytkowy” wniosku, 
który jest do pobrania w sekretariacie 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyn.
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