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R. Kaminski to wokalista, autor 
tekstów, kompozytor, producent mu-
zyczny oraz reżyser teledysków, który 
tworzy muzykę określaną jako pop al-
ternatywny. W  2022 roku otrzymał 
prestiżowy Paszport „Polityki”, bę-
dący symbolicznym stemplem jakości 
jego twórczości. Artysta wydał trzy 
albumy: „Morze” (2016), „Młodość” 
(2019) oraz “KORA” (2021), które zo-
stały ciepło przyjęte przez słuchaczy, 
krytyków, a  także przez branżę mu-
zyczną. „Młodość” była nominowana 
do nagrody Fryderyk 2020 w  ka-
tegorii Album Roku Alternatywa, 
a  Ralpha nominowano jako produ-
centa muzycznego. Album „KORA” 
został nagrodzony Fryderykiem 
2022 w  kategorii Piosenka Poetycka 
i  Literacka, zaś Ralph otrzymał sta-
tuetkę w  kategorii Artysta Roku. 
W  maju ukazał się niezapowiadany 
wcześniej, zupełnie nowy singiel „Bal 
u Rafała, który swojego wydawnictwa 
doczekał się 31 sierpnia 2022 roku.

O tym chce się 
głośno śpiewać!

Festiwal jak co roku organizuje 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
i Forum Kleista, przy wsparciu stowa-
rzyszenia transVOCALE.

- Pierwszego dnia oprócz R. Ka-
minskiego usłyszymy też irlandzki 
duet: Kieran Goss&Annie Kinsella, 
który - jak zapowiadają organiza-
torzy - sprawi, że publiczność będzie 
się śmiała i  płakała. Piosenki, opo-
wieści i harmonie z Irlandii przeniosą 
słuchaczy w  inny świat, bo muzyka 
tego duetu pochodzi z  serca i  trafia 
do serca. Po tym koncercie w SMOKu 
będzie Aftershow-Party.

Za sprawą Barbary Thalheim, ber-
lińskiej Singer-songwriterki powę-
drujemy też tego wieczoru, w rytmie 
bluesa, po ważnych wydarzeniach 
historycznych związanych z datą 9 li-
stopada. Artystka w swoich tekstach 
analizuje nieudaną rewolucję mar-
cową w  1848 roku, noc kryształową 
w  1938 r. czy upadek muru berliń-
skiego w 1989 roku. Jest przekonana, 
ze żadna inna data nie symbolizuje 
bardziej wzlotów i upadków niemiec-
kiej demokracji. Aż chce się o  tym 
głośno śpiewać!

Oprócz koncertów w Collegium Po-
lonicum zapraszamy też do SMOKa. 
Tam zagra grupa Me&Ms Jacobs, 
której wokalistka Lina Jacobs, upla-
sowana gdzieś pomiędzy Amy Wi-
nehouse a  Janis Joplin, zabiera 
słuchaczy w podróż przez swoje życie. 

Zespół określa swoje brzmienie jako „ 
zdrową mieszankę melancholii i roc-
k’n’rolla. 

Finał 
ze światową gwiazdą 

- Tegoroczny skład artystów cha-
rakteryzuje się wspaniałymi głosami: 
czekamy na takie gwiazdy jak Ralph 
Kaminski i Barbara Thalheim, Natalia 
Kukulska, Sedaa, Paul Armfield, Na-
talia Przybysz, Rasm Almashan, Car-
rousel, Yemen Blues, Rackajam oraz 
światową gwiazdę na zakończenie – 
Marlę Glen. 

Tradycyjnie również w  tym roku 
nie zabraknie imprez afterparty, 
podczas których noc będzie można 
zamienić w dzień – zapowiadają kura-
torzy transVOCALE Piotr Tamborski 
ze Słubickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Daniel Zein. 

Jak zawsze organizatorzy przygo-
towali obszerną ulotkę z dokładnym 
programem całego festiwalu, która 
jest już dostępna w wersji papierowej, 
a  także internetowej: https://trans-
vocale.eu

Więcej na temat festiwalu 
transVOCALE str.2-3

(beb)

Zgasły lampy na Twoim osiedlu, 
koło domu, przy drodze? 
Widzisz? Reaguj! Uruchomiliśmy 
w Urzędzie Miejskim w Słubicach 
specjalny email: awaria@
slubice.pl, gdzie można zgłaszać 
zauważoną awarię oświetlenia 
drogowego. Prosimy opisać 
dokładnie miejsce (podać nazwę 
ulicy, numer domu, jeśli to 
możliwe załączyć zdjęcie) – to 
pomoże służbom dokładnie 
zlokalizować awarię i rozwiązać 
problem. 

7 października, w telewizji HTS, 
ukazał się pierwszy odcinek 
cyklu „ Mieszkańcy pytają – ja 
odpowiadam”, z udziałem bur-
mistrza Słubic Mariusza Olejni-
czaka. Ma to związek z urucho-
mieniem, na początku września, 
specjalnej skrzynki mailowej 
(kontakt@slubice.pl), na którą 
mieszkańcy mogą wysyłać 
wiadomości i poruszać interesu-
jące ich kwestie. Raz w miesiącu, 
za pośrednictwem telewizji HTS, 
burmistrz będzie odpowiadał na 
zadane mu pytania.

Tak będziemy świętować odzyskanie niepodległości: obchody 11 listopada rozpoczną się o 10.30 uroczystą mszą 
świętą w intencji Ojczyzny, która odbędzie się w Kościele pw. Ducha Świętego. O 14.45 zapraszamy do Słubickiego 
Miejskiego Ośrodka Kultury na film Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce „Wycieczka do Ojczyzny 
w 1927 r.”. Wprowadzenia dokona dr hab. Rafał Reczek,  Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. 
Tego dnia o 18.00 na placu Bohaterów będzie jeszcze performance „Chleb powszedni” w wykonaniu grupy Bohema 
i ich przyjaciół. 12 listopada o 18.00, w auli Collegium Polonicum, będzie koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii 
Gorzowskiej „Polska klasyczna, Polska romantyczna”(bilety 30 zł, do nabycia w SMOKu), a od 7 do 14 listopada na pla-
cu Bohaterów będzie można obejrzeć wystawę „Ojcowie Niepodległości”.
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Ralph Kaminski otworzy tegoroczne 
transVOCALE 

Przed nami 18.edycja festiwalu transVOCALE. Koncert inaugu-
racyjny, którego gwiazdą będzie Ralph Kaminski, odbędzie się 
w czwartek, 17 listopada, w odbudowanej auli Collegium Poloni-
cum. Wśród zaproszonych artystów jest też m.in. Natalia Przybysz 
i Natalia Kukulska. Ostatnim akordem festiwalu będzie koncert 
amerykańskiej gwiazdy Marli Glen. 

Natalia Kukulska to jedna z najbardziej znanych i cenionych wokalistek na polskim 
rynku muzycznym. Będzie jej można posłuchać w piątek, 18 listopada o 18.00 w Forum 
Kleista we Frankfurcie nad Odrą.  
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R. Kaminski to wokalista, autor tekstów, 
kompozytor, producent muzyczny oraz 
reżyser teledysków, który tworzy muzykę 
określaną jako pop alternatywny. Wystąpi 
17 listopada o 18.30 w Collegium Polonicum. 

Natalia Przybysz to 
kompozytorka, autorka 
tekstów i aktywistka 
zaangażowana w dzia-
łania proekologiczne. 
Jej koncert będzie 18 
listopada o 21.30 w Col-
legium Polonicum.
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Tegoroczny skład artystów cha-
rakteryzuje się wspaniałymi głosami: 
czekamy na takie gwiazdy, jak Ralph 
Kaminski i  Barbara Thalheim, Natalia 
Kukulska, Sedaa, Paul Arm eld, Natalia 
Przybysz, Rasm Almashan, Carrousel, 

Yemen Blues, Rackajam oraz światową 
gwiazdę na zakończenie – Marlę Glen. 
Tradycyjnie również w  tym roku nie 
zabraknie imprez afterparty, podczas 
których noc będzie można zamienić 
w dzień. 

Cieszymy się, że po raz kolejny udało 
nam się ułożyć różnorodny program dla 
naszego Dwumiasta i czekamy na wiele 
pięknych chwil wypełnionych kulturą. 

Piotr Tamborski i Daniel Zein 
Kuratorzy transVOCALE 

Ralph Kaminski to wokalista, 
autor tekstów, kompozytor, pro-
ducent muzyczny oraz reżyser te-
ledysków. 

Tworzy muzykę określaną jako pop 
alternatywny. W  2022 roku otrzymał 
prestiżowy Paszport »Polityki«, będący 
symbolicznym stemplem jakości 
twórczości artysty. Ralph wydał trzy 
albumy: »Morze« (2016), »Młodość« 
(2019) oraz »KORA« (2021), które 
zostały ciepło przyjęte przez słu-
chaczy, krytyków, a także przez branżę 
muzyczną. Album »KORA« został na-
grodzony Fryderykiem 2022 w  kate-
gorii Piosenka Poetycka i Literacka, zaś 
Ralph otrzymał statuetkę w  kategorii 
Artysta Roku. 

Kieran Goss & Annie Kinsella. 
Piosenki, opowieści i  harmonie 
z  Irlandii przeniosą słuchaczy 
w inny świat. 

Muzyka pochodząca prosto z  serca 
i tra ająca do serca. To będzie koncert, 
który sprawi, że publiczność będzie się 

śmiała i płakała. Znany irlandzki singe-
r-songwriter Kieran Goss oraz woka-
listka Annie Kinsella wydali w zeszłym 
roku swój pierwszy album w  duecie: 
»Oh, The Starlings«, który zaprezentują 
w  ramach europejskiej trasy koncer-
towej. »Oboje są niezależnie od siebie 
utalentowanymi wokalistami, ale kiedy 
śpiewają razem, publiczność staje się 
prawdziwie oczarowana... Harmonie, 
chemia... są po prostu niezwykłe«. 
(Time Out Magazine) 

Me & Ms Jacobs: To przede 
wszystkim pani Lina Jacobs, 
która wraz ze swoim zespołem, 
swoją wyjątkową siłą wokalną, 
uplasowaną gdzieś pomiędzy Amy 
Winehouse a  Janis Joplin, zabiera 
słuchaczy w podróż przez swoje życie. 
Brzmienie Me & Ms Jacobs charakte-
ryzuje się energicznym groovem, który 
mocno przypomina brzmienia lat 60. 
i 70., dające wyraz prawdziwemu życiu. 
Sam zespół określa swoje brzmienie 
jako »zdrową mieszankę melancholii 
i rock‘n‘rolla«. 

»Listopadowy blues – dzie-
wiątego listopada w  Niemczech« 
to nazwa nowego programu 
berlińskiej singer-songwriterki 
Barbary Thalheim. Na koncept-al-
bumie o  tym samym tytule artystka 
analizuje wydarzenia historycznego 9 
listopada, w  tym nieudaną rewolucję 
marcową w  1848 r., noc kryształową 
w 1938 r. czy upadek muru berlińskiego 
w  1989 r. Jest przekonana o  tym, że 
»żadna inna data nie symbolizuje bar-
dziej wzlotów i  upadków niemieckiej 
demokracji. Aż chce się o  tym głośno 
śpiewać! Kto nie uczy się ze swojej 
historii, musi ją powtarzać.« Album 
otrzymał nagrodę niemieckich kry-
tyków płytowych, kilka utworów zna-
lazło się na liście najlepszych utworów 
niemieckojęzycznych »Liederbestenlis

te«. 

Natalia Kukulska to jedna 
z  najbardziej znanych i  cenio-
nych wokalistek na polskim 
rynku muzycznym. 25-lecie swojej 
działalności artystycznej, piosenkarka 
uczciła przygotowując recital w  kul-
towym formacie koncertowym »MTV 
Unplugged«. Na tę okoliczność skład 
zespołu Natalii został poszerzony 
i  urozmaicony o  ciekawe ins- trumen-
tarium, w  skład którego weszło aż 11 
muzyków. Podczas koncertu Natalia za-
biera widzów w sentymentalną podróż 
przez 25 lat swojej twórczości. 

»Sedaa« oznacza w  języku per-
skim »głos« i  łączy tradycyjną 

muzykę mongolską i  orientalną 
w  fascynującą całość. Wykształ-
ceni w  swojej mongolskiej ojczyźnie 
mistrzowie śpiewu Nasaa Nasan-
jargal i  Naraa Naranbaatar, wspólnie 
z  irańskim multiinstrumentalistą 
Omidem Bahadorim zabiorą słu-
chaczy w  egzotyczny świat pomiędzy 
Orientem a  mongolskim stepem. 
Podstawą ich nowoczesnych kompo-
zycji są dźwięki natury tworzone za 
pomocą tradycyjnych instrumentów. 
Wibrujący śpiew oraz pełne tęsknoty 
dźwięki morin chuuru łączą się tu 
z  pulsującymi, orientalnymi rytmami 
bębnów, tworząc mistyczną mieszankę 
wibracji i nastrojów. 

Paul Armfield. Przynależność, 
lojalność i pojęcie ojczyzny, czy to 
pod postacią czterech ścian, które 
nas otaczają, kraju, w  którym 
się urodziliśmy, czy nawet kon-
tynentu, na którym żyjemy - nad 
tym rozmyśla singer-songwriter Paul 
Armfield na swoim siódmym albumie 
»Domestic«. Efektem jest dojrzały 
i  doskonały zbiór piosenek wykona-
nych w ciepły, a zarazem pewny siebie 
sposób. Głos Paula Arm elda ma urok 
i aksamitność, które jego fani doceniają 
od lat. Na scenie towarzyszy mu utalen-
towany gitarzysta Giulio Cantore. 

Johanna Zeul to kobieta pełna 
energii! Łącząc głębokie przemyślenia 
z zarozumiałością, ta zdobywczyni na-
gród Rio Reiser Songpreis oraz Udo 
Lindenberg Panikpreis całkowicie rede 
niuje pojęcie obecności scenicznej. Jej 
występy żyją ze charakterystycznego, 
rytmicznego stylu gitarowego, inteli-
gentnych niemieckich tekstów i  me-
lodii, które wpadają w  ucho. Johanna 
Zeul jest rytmiczna, dzika i  szalona. 
Usłyszeć można u niej rock, punk, folk, 
funk i  odrobinę humoru. To auten-
tyczna singer-songwriterka o  niezwy-
kłej prezencji scenicznej. 

Po debiucie płytowym w  2018 
roku jako samodzielny artysta 
Antek powraca w  nowej odsłonie. 
Album zatytułowany »Moimi oczami« 
ukaże się już 30 września 2022 roku. 
Najnowszy krążek to refleksja na temat 
otaczającego świata, opowiada o  po-
trzebie zatrzymania się i  dostrzeżenia 
piękna dookoła. Na płycie gościnnie 
wystąpili: Marcin Lamch, Kuba Sojka, 
Kasia Sienkiewicz, Limboski, Marcin 
Sojka, Jan Malecha, Janek Pęczak, 
Paweł Bomert oraz wirtuoz wschod-
nich instrumentów strunowych Ma-
teusz Szemraj. Usłyszymy tu zatem 
brzmienia rokowe, popowe ale też 
orientalne. 

 Szanowna publiczności, już siedemnaście 
razy niesamowita energia i atmosfera na 
i przed scenami festiwalu transVOCA-
LE pokazały nam, jakie połączenia i ile 
życia tworzy muzyka. Podczas 18. edycji 
festiwalu postanowiliśmy stworzyć jesz-
cze wyraźniejszy most między Słubica-
mi a Frankfurtem. Festiwal transVOCALE 
zostanie więc otwarty w czwartek po 
stronie polskiej. W piątek zaprosimy na 
muzyczną podróż od Kleist Forum przez 
Salę Koncertową i Gerstenberger Höfe aż 
po SMOK i Collegium Polonicum. W sobotę 
natomiast brzmienia świata zawitają do 
Kleist Forum, gdzie po stronie niemieckiej 
transVOCALE 2022 się zakończy. W ten 
sposób podkreślimy transgraniczny cha-
rakter festiwalu. 
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Tristan Brusch. Ten berlińczyk 
z wyboru nie tylko gra na gitarze, ale 
i  śpiewa, szepcze, pluje i  sprawia, 
że zarówno nieskończenie piękne, 
jak i  brzydkie rzeczy stają się wi-
doczne. Nie oszczędza niczego. Talent 
Tristana Bruscha ujawnia się w  pełni 
dopiero wtedy, gdy doświadczy się go 
na żywo. Artysta nie oszczędza ani 
siebie ani publiczności, a  siedzenie 
obok niego tak po prostu z piwem nie 
wchodzi w grę. Podczas koncertów Tri-
stana Bruscha można przekonać się, 
czym tak naprawdę może być magia 
sceny. 

Natalia Przybysz. Kompozy-
torka, autorka tekstów i  akty-
wistka zaangażowana w  działania 
proekologiczne. Jeden z  czoło-
wych głosów na polskiej scenie mu-
zycznej. Zadebiutowała w  2001 roku 
współtworząc z  siostrą Pauliną Przy-
bysz zespół Sistars. Od czasu płyty 
»Prąd«, każdy kolejny album Natalii 
nagradzany jest Fryderykiem. W 2020 
roku ukazał się ostatni dotychczas Na-
talii album - nagrany w  kultowej kon-
wencji »MTV unplugged«. Najnowsze 

wydawnictwo, krążek »Zaczynam się 
od miłości« z utworami skomponowa-
nymi przez Natalię Przybysz i jej zespół 
do niezaśpiewanych dotąd tekstów 
Kory ukazał się 11 marca 2022 roku. 

Rasm Almashan to unikalna wo-
kalistka, autorka tekstów i  kom-
pozytorka o  oryginalnej, ciemnej 
i intrygującej barwie głosu, wierna 
muzyce, na której się wychowy-
wała. W  utworach Rasm słychać 
wpływy etno oraz orientalnej muzyki 
krajów arabskich i afrykańskich w no-
woczesnych aranżacjach. Koniec 2019 
roku przyniósł jej długo oczekiwaną 
autorską płytę »Yemenia«, inspirowaną 
brzmieniami Jemenu, które artystka 
zapamiętała z  dzieciństwa. Słowa 
w  piosenkach dotykają biedy, wojny 
i  pokoju oraz tęsknoty za krajem. 
Przesłaniem albumu jest budowanie 
mostów pomiędzy Bliskim Wschodem 
a  Światem Zachodnim, apel o  pokój 
dla Jemenu. Album zdobywa coraz 
większe uznanie zarówno w  kraju, jak 
i za granicą. 

Authentic Light Orchestra łączy 
ormiańskie melodie, wpływy kla-
syczne, jazz i  odrobinę elektro-
niki, tworząc własne, pełne pasji, 

melodyjne brzmienia. Pochodzący 
z  wybitnego, klasycznego środowiska 
założyciel zespołu Valeri Tolstov, 
w  2009 roku postanowił zanurzyć 
się w  ormiańskiej muzyce ludowej, 
aby powrócić do własnych korzeni. 
Towarzyszą mu wokalistka jazzowa 
i folkowa Weronika Stalder, perkusista 
Roberto Hacaturyan oraz gitarzysta 
Franz Hellmüller. Rezultatem jest emo-
cjonalna, inteligentna i  zabawna mu-
zyka, która porusza. 

Carrousel. Folk, chanson 
i  pop łączą się w  tym uroczym 
francusko-szwajcarskim du-
ecie w  indywidualną mieszankę. 
Ich znakiem rozpoznawczym 
są głosy Sophie Burande i  Léo-
narda Gogniata, które wzajemnie 
uzupełniają się, bawią i  jednoczą. 
Wspólna historia życia tych dwojga, 
którzy poznali się, zakochali i wspólnie 
zaczęli tworzyć muzykę na południu 
Francji, jest w  ich twórczości stale 
wyczuwalna. Ich koncerty to energia 
i  żywa interakcja z  publicznością – 
zaproszenie do tego, by pomarzyć, 
wspólnie pośpiewać, zatańczyć 
i zapomnieć o czasie. 

Ljodahått to odważna grupa: 
siedmiu ubranych na czarno 
panów, którzy przy pomocy mu-
zyki ożywiają norweską literaturę. 
Wyróżnia ich przy tym równie orygi-
nalna, co osobliwa mieszanka różnych 
stylów muzycznych. Nordyckie formy 
piosenek spotykają się tu z  folkiem, 
jazzem i  rockiem. A  nazwa zespołu 
jest dobrze dobrana - norweskie słowo 
Ljodahått oznacza starą nordycką 
formę wierszową, ale można je również 
przetłumaczyć jako »pieśń trolli«. Mu-
zyka Ljodahått ma więc w  sobie coś 
lirycznego i  pięknego, czasem wręcz 
baśniowego, by za chwilę stać się 
surową, dziką i nieokrzesaną. 

Yemen Blues oznacza nowo-
czesny, kosmopolityczny Izrael 
i  pokazuje, że poza polityką 
w  kraju istnieje współistnienie 
różnych kultur. Charyzmatyczny 
wokalista i  kompozytor Ravid Kaha-
lani pochodzi z  żydowsko-jemeńskiej 
rodziny i  zgromadził wokół siebie 
najlepszych muzyków o  korze-
niach ze wszystkich stron świata. 
Wspólnie łączą żydowskie, arabsko-
muzułmańskie i zachodnioafrykańskie 
style muzyczne z  funkiem, bluesem, 
rockiem i  soulem, tworząc niezwykłą 
mieszankę. Ich występy na żywo 
uważane są za wydarzenia nie mające 
sobie równych, dzięki którym zespół 
spotyka się z  entuzjastyczną reakcją 
publiczności na całym świecie. 

M u l t i i n s t r u m e n t a l i ś c i 
z  budapeszteńskiego zespołu Rac-
kajam grają niezwykle ciekawą 
mieszankę bluesa, nowoczesnego 
rocka, soulu i  węgierskiego speed 
folku. Są jedną z  najbardziej popu-
larnych i  trwałych grup na scenie 
węgierskiej i  wschodnioeuropejskiej. 
Założycielem zespołu jest György 
Ferenczi, którego gra na harmonijce 
ustnej jest ceniona na całym świecie. 
Artysta jest obecnym mistrzem świata 
tego instrumentu. Jego rozpoznawalne 
brzmienie i  styl sprawiają, że każdy 
koncert jest wyjątkowym przeżyciem. 

Nowy album solowy Christiana 
Kjellvandera już od pierwszych 
taktów okazuje się być albumem 
wyjątkowym. Siedem utworów brzmi 
lekko i  delikatnie, meandruje, przyj-
muje nieoczekiwane zwroty, a  nawet 
zatrzymuje się od czasu do czasu, by 
ośmielić się spojrzeć przez własne 
ramię. Szwedzki singer-songwriter 
celebruje ciszę i  pozwala przemówić 
każdemu dźwiękowi, tkając i  unosząc 
melodie wokół bardzo osobistych 
i głębokich tekstów. 

Znakiem rozpoznawczym Marli 
Glen jest garnitur, krawat, kape-
lusz z szerokim rondem naciągnię- 
ty głęboko na oczy i  niezrównany 
tembr głosu - głęboki, surowy i pe- 
łen pasji. Amerykańska piosenkarka, 
mieszkająca od ponad 20 lat w  Niem-
czech, nie daje się muzycznie zaszu 
adkować. Za swoją mieszankę bluesa, 
soulu, jazzu, rocka i  muzyki etnicznej 
została nagrodzona platyną i  złotem. 
Do jej największych przebojów należą 
»Believer« i  przeróbka hitu Jamesa 
Browna »It‘s A  Man‘s World«. Jej 
siódmy album studyjny »Unexpected« 
jest bardziej zróżnicowany i  nieprze- 
widywalny niż kiedykolwiek, a występy 
na żywo zmieniają wykonywane utwory 
w łańcuch ekstatycznych chwil.

Reklama
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- W tym roku na zajęcia pozalekcyjne 
przeznaczyliśmy blisko 100 tys. zł, 
a skorzysta z nich około 350 uczniów – 
mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. 

Powody do radości mają między in-
nymi dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w  Słubicach. Kolejny rok z  rzędu 
nauczyciel wychowania fizycznego Mi-
rosław Dębiec uczy chętnych gry w pa-
lanta oraz w  piłkę nożną, a  Krzysztof 
Rzóska przekonuje uczniów, że szachy 
są the best. - Zajęcia w palanta organi-
zuję dla uczniów klas 6-8, a piłki nożnej 
dla chłopców od drugiej do czwartej 
klasy – mówi Mirosław Dębiec. W  „je-
dynce” też dzieci i młodzież ma w czym 
wybierać. Tatiana Uwarkin prowadzi 
zajęcia „Kuchnie świata na wesoło” 
i „Kreatywne rękodzieła”, a Piotr Janoś 
uczy gry w  szachy. Dzieci z  Kunowic 
mają szansę uczyć się gry w  tenisa 
ziemnego podczas zajęć prowadzonych 
przez Henryka Dobrowolskiego, a Pau-
lina Grzeszczuk zaprasza na zabawy 
językiem migowym, czyli kurs języka 
migowego dla dzieci. W  szkole w  Go-
licach od lat czas wolny uczniom orga-
nizuje Elżbieta Mierzejewska. W  tym 
roku prowadzi zajęcia z „Z lekkoatetyką 
za pan brat” oraz „Robotyka”. Ciekawą 
ofertę dodatkowych zajęć przygoto-
wało też Przedszkole Samorządowe nr 
2 „Pinokio”. Małgorzata Tomala- Kotek 
prowadzi zajęcia „Kotek-motek dziergać 
każdy może”,  Katarzyna Bartosz 
i  Anna Michałczak „Polsko-niemieckie 
zabawy na małej scenie”, a Monika Ja-
kuszewicz „Razem śpiewamy i  frajdę 
z  tego mamy”. Jak podkreśla Sabina 
Matkowska, kierowniczka Biura Spraw 
Społecznych w  Urzędzie Miejskim 
w Słubicach, jednym z głównych zadań 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Słubice, uchwalanego corocznie 

przez Radę Miejską, jest podejmowanie 
oddziaływań profilaktycznych wśród 
dzieci i  młodzieży poprzez ich aktywi-
zowanie i  uczenie konstruktywnego 
spędzania czasu wolnego. - Jednym 
z  tych przedsięwzięć realizowanych od 
wielu lat jest prowadzenie autorskich 
kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży 
z gminy Słubice – mówi. W ślad za tym 
31 sierpnia 2022 r. roku Burmistrz 
Słubic ogłosił konkurs ofert dla na-
uczycieli i  instruktorów zajęć pozalek-
cyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Słubice w  roku szkolnym 2022/2023, 
a 9 września 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w  Słubicach odbyło się po-
siedzenie komisji w celu jego rozstrzy-
gnięcia. W skład komisji weszli: Jolanta 
Skręty, Dyrektor Zakładu Administra-
cyjnego Oświaty, Sabina Matkowska, 
Monika Boryń, Naczelnik Wydziału 
Administracyjnego i  Izabela Jasiewicz, 
Inspektor w Biurze Spraw Społecznych.

- Komisja szczegółowo zapoznała się 
ze wszystkimi ofertami i  postanowiła, 
że w  tym roku do realizacji przyjmuje 
się 23 przedstawione oferty – informuje 
Sabina Matkowska.  Zatem od paździer-
nika 2022 roku do czerwca 2023 roku 
na terenie gminy będą realizowane na-
stępujące projekty:

1. Barbara Zduńczyk – „Zejdźmy 
z kanapy” w Szkole Podstawowej Nr 1 
im. M. Kopernika w Słubicach;

2. Tatiana Uwarkin – „Kuchnie świata 
na wesoło” w Szkole Podstawowej Nr 1 
im. M. Kopernika w Słubicach;

3. Tatiana Uwarkin „Kreatywne ręko-
dzieła” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
M. Kopernika w Słubicach;

4. Piotr Janoś „Szachy. Myśl sza-
chami, ale nigdy nie zamatuj własnego 
myślenia” w  Szkole Podstawowej Nr 1 
im. M. Kopernika w Słubicach;

5. Angelika Chustecka „Fitness dla 
młodzieży” w Szkole Podstawowej Nr 2 

im. T. Kościuszki w Słubicach;
6. Monika Kołoszyc „Szyję, rysuję, 

maluję” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. 
T. Kościuszki w Słubicach;

7. Mirosław Dębiec „Palantowe 
piątki” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 
S. Czarnieckiego w Słubicach;

8. Mirosław Dębiec „Futbolaki” 
w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czar-
nieckiego w Słubicach;

9. Krzysztof Rzóska „Gram, bo lubię” 
w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czar-
nieckiego w Słubicach;

10. Krzysztof Rzóska „Szachy są the 
best” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. 
Czarnieckiego w Słubicach;

11. Daria Stanicka „Więcej ruchu dla 
maluchów” w  Szkole Podstawowej im. 
K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

12. Henryk Dobrowolski „Zajęcia te-
nisa ziemnego” w  Szkole Podstawowej 
im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

13. Paulina Grzeszczuk „Zabawy języ-
kiem migowym, czyli kurs języka migo-
wego dla dzieci” w Szkole Podstawowej 
im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

14. Alicja Barszcz „Akademia małego 
artysty- Roztańczone stópki” w  Szkole 
Podstawowej w Golicach;

15. Elżbieta Mierzejewska „Z  lekko-
atetyką za pan brat” w  Szkole Podsta-
wowej w Golicach;

16. Elżbieta Mierzejewska „Robo-
tyka” w Szkole Podstawowej w Golicach;

17. Wioleta Szaniawska „Głowa pełna 
pomysłów” w  Szkole Podstawowej 
w Golicach;

18. Elżbieta Kusz „Maskarada” 
w Szkole Podstawowej w Golicach;

19. Natalia Majchrzak „Język polski 
wcale nie musi być obcy” w  Placówce 
Wsparcia Dziennego w Słubicach;

Problemy z energią

SMOK zaprasza na 
zajęcia teatralne

Gmina kolejny rok z rzędu finansuje zajęcia 
pozalekcyjne

Niższe temperatury, które już mamy, i krótszy dzień, powodują zmniej-
szone operowanie promieni słonecznych. Ma to wpływ na funkcjonowanie 
stacji ładowania samochodów elektrycznych, znajdującej się przed Urzę-
dem Miejskim – tymczasowo nie będzie możliwości ładowania samocho-
dów elektrycznych

Jeśli masz 15-18 lat i lubisz teatr to zajęcia 
będą dla Ciebie! Prowadzić je będzie Arka-
diusz Porada, aktor, aktor-lalkarz, reżyser 
i pedagog teatralny. 

W tym roku szkolnym w naszych placów-
kach oświatowych organizowane są 23 kółka 
zainteresowań finansowane przez gminę. 
Uczniowie rozwijają m.in. zainteresowania ar-
tystyczne, sportowe, mogą skorzystać także 
z zajęć fitnessu lub uczyć się gry w palanta. 

Zmniejszone dostawy tzw. “na-
turalnego paliwa”, czyli energii sło-
necznej, powodują, że obecnie nie ma 
możliwości ładowania samochodów 
elektrycznych. Ważnym aspektem jest 
również sytuacja na rynku energii elek-
trycznej. Wzrost cen energii zmusza 
wiele samorządów do zmian w  tym 

zakresie i  poszukiwania rozwiązań 
poprzez zabezpieczenie środków na 
dodatkowe, nieplanowane wydatki na 
energią elektryczną. Jest to sytuacja, 
której nie można było przewidzieć 
wcześniej. Nasz samorząd również 
musi sprostać tym wyzwaniom, dlatego 
ważne jest poszukiwanie oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej wszędzie 
tam, gdzie to możliwe. Z tego powodu 
całość wyprodukowanej energii elek-
trycznej z  paneli będzie przeznaczona 
na potrzeby budynku urzędu.

Gmina też musi 
oszczędzać prąd!

Drastycznie rosnące ceny prądu 
drenują budżety samorządów w  całej 
Polsce, nie inaczej jest również 
w  gminie Słubice. Jeszcze w  zeszłym 
roku cena energii wynosiła 341,08 zł/
MWh, teraz jest to 1344,42 zł/ MWh. 

Rachunki za energię elektryczną 
wykorzystywaną przede wszystkim na 
oświetlenie miasta wzrosły o  prawie 
300% co powoduje, że w naszej gminie 
również musimy ograniczyć jej zużycie. 
Po przyjrzeniu się działaniom innych 
samorządów pierwotnie podjęto de-
cyzje, że oświetlenie włączane będzie 
godzinę później niż zachód słońca 
(względem norm zegara astronomicz-
nego) i  wyłączane godzinę wcześniej, 
niż wschód słońca (względem norm ze-
gara astronomicznego).

Mieszkańcy uważali jednak, że takie 
rozwiązanie się nie sprawdziło. - Dla-
tego podjęliśmy decyzję o  wcześniej-
szym włączaniu oświetlenia drogowego 
– tak jak to było w latach poprzednich 
– natomiast całkowicie wyłączymy 
oświetlenie w  godzinach nocnych 
między godziną 2.00-4.00 – informuje 
burmistrz Mariusz Olejniczak.      (red)

Zajęcia będą się odbywały w  Słu-
bickim Miejskim Ośrodku Kultury (ul. 
1 Maja 1, 69-100 Słubice) cyklicznie 
raz w  tygodniu (we wtorki) po 2 go-
dziny. Są płatne, 30 zł miesięcznie.  

Kim jest Arkadiusz Porada? 
Ukończył PWST we Wrocławiu 

w 2005 r. Pracował w kilku państwo-
wych teatrach w  Polsce, a  od 10 lat 
związany jest z  Theater des Lachens 

we Frankfurcie nad Odrą. Doświad-
czenie to nie tylko teatr ale również 
film i  radio. Zagrał w  wielu polskich 
serialach między innymi: „Ślad”, 
„Drogi wolności”, „Barwy szczęścia”, 
„Na dobre i na złe”, a ostatnio w „Ma-
suren Krimi” produkcji niemieckiej 
ARD. Z młodymi ludźmi chce stworzyć 
grupę teatralną. Zgłoszenia: Arkadiusz 
Porada: tel.: 508 376 111, e-mail: arek-
porada@theaterdeslachens.de       (red)

Gry w palanta w SP 3 uczą się uczniowie starszych klas i chęt-
nych nie brakuje. 

Stacja ładowania samochodów elektrycz-
nych przy budynku Urzędu Miejskiego 
w Słubicach jest tymczasowo nieczynna.

20. Piotr Janoś „Szachy. Myśl sza-
chami, ale nigdy nie zamatuj własnego 
myślenia” w Placówce Wsparcia Dzien-
nego w Słubicach;

21. Monika Jakuszewicz „Razem 
śpiewamy i frajdę z tego mamy!” Przed-
szkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” 
w Słubicach;

22. Katarzyna Bartosz, Anna Mi-
chałczak „Polsko-niemieckie zabawy 
na małej scenie” Przedszkole Samorzą-
dowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach;

23. Małgorzata Tomala- Kotek „Ko-
tek-motek dziergać każdy może” Przed-
szkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” 
w Słubicach.        (beb)

W zajęciach 
z piłki nożnej 

w „trójce” 
uczestniczą 

dzieci z młod-
szych klas. 

Fo
t. 

M
iro

sł
aw

 D
ęb

ie
c  

mailto:arekporada@theaterdeslachens.de
mailto:arekporada@theaterdeslachens.de


5gazeta Słubicka   08/2022   21 października

- To machina napędowa zmian oraz 
modernizacji polskiej gospodarki, na-
rzędzie restrukturyzacji regionalnej 
i wspierania inwestycji polskich, a także 
zagranicznych. Bez wątpienia strefa 
przyczyniła się do wzrostu atrakcyj-
ności inwestycyjnej naszego regionu, 
co przełożyło się na tysiące nowych 
miejsc pracy, spadek bezrobocia, atrak-
cyjne warunki inwestowania m.in. dla 

lokalnych przedsiębiorców – dodał bur-
mistrz składając podziękowania na ręce 
prezesa K-SSSE Krzysztofa Kielca. 

W uroczystych obchodach, które zor-
ganizowano w gorzowskiej filharmonii, 
wziął udział m.in.  wiceminister Grze-
gorz Piechowiak, a także wojewoda lu-
buski Władysław Dajczak. 

– Działalność K-S SSE to przede 
wszystkim bardzo aktywne działania 

polegające na przyciąganiu inwe-
storów- mówił wojewoda. - Ostatnio 
w Szprotawie miałam okazję osobiście 
się o tym przekonać podczas ceremonii 
wkopania kamienia węgielnego pod 
budowę nowej fabryki. Tajwański in-
westor zbuduje fabrykę, która będzie 
wykonywała nowoczesne części samo-
chodowe. Kostrzyńsko-Słubicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna powstała 

w  1997 roku. Obecnie to jedna z  naj-
większych stref w Polsce – swym zasię-
giem obejmuje województwa lubuskie, 
zachodniopomorskie i część wielkopol-
skiego. Od początku swojej działalności 
firmy działające na terenach strefy za-
deklarowały inwestycje na ponad 13,4 
miliarda złotych, co przełożyło się na 
utworzenie 54 tysięcy miejsc pracy.

         (beb)

REDAKCJA
Wydawca: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury; ul. 1 Maja 1; 69-100 Słubice 
tel. 95 7582439; e-mail: gazeta@smok.slubice.pl
ISSN: 1426-5699
Redaktor naczelna: Beata Bielecka
Opracowanie graficzne: AJG System, Warszawa. Druk: Polska Press Sp. z o.o, Drukarnia Poznań

Nasza strefa to machina napędowa
- Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna to niekwestionowany lider w Polsce 
wśród stref ekonomicznych – podkreślał bur-
mistrz Mariusz Olejniczak, który 26 września, 
wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Grzegorzem Cholewczyńskim, radnym Pio-
trem Zaliszem i prezesem SOSiRu Krzysztofem 
Murdzą, wzięli udział w jubileuszu 25-lecia 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej.

Na mecie pojawiły się dzieci i  mło-
dzież z placówek oświatowych z całego 
naszego regionu. – Były 22 biegi, po-
dzielone ze względu na wiek uczest-
ników – mówi Elżbieta Mierzejewska, 
nauczycielka wychowania fizycznego 
w  golickiej szkole, która od lat zwią-
zana jest z  tą imprezą. Na mecie na 
zwycięzców czekały puchary i  medale, 
a  najlepsi biegacze otrzymali też na-
grody rzeczowe. Wręczyli je burmistrz 
Mariusz Olejniczak, zastępca burmi-
strza Adriana Dydyna-Marycka i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Słubicach 
Grzegorz Cholewczyński.         (beb)

Dwudziesta czwar-
ta edycja biegów 
przełajowych dla 
dzieci, odbyła się 
23 września, trady-
cyjnie przy Szko-
le Podstawowej 
w Golicach. 

Ponad 400 dzieci przebiegło Golicką Milę

- Bez wątpienia strefa przyczyniła się do 
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej na-
szego regionu, co przełożyło się na tysiące 
nowych miejsc pracy i spadek bezrobocia 
– podkreślał burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak. 
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– Podczas drugiej edycji akcji Motokrew zebraliśmy ponad 17 litrów 
krwi – mówi Ryszard Pawlik z klubu motocyklowego Nine Six MC 
Poland. – Spotykamy się za rok i mam nadzieję, że za każdym razem 
osób wspierających naszą akcję będzie więcej – dodaje.

Imprezie, która się odbyła 11 wrze-
śnia na placu Bohaterów w Słubicach, 
podobnie jak w ubiegłym roku patro-
nował burmistrz Mariusz Olejniczak.  
– Angażowanie się w takie akcje to sama 
przyjemność. Cieszę się, że klub chce 
powtarzać te akcje – mówi burmistrz. 

Żeby przyciągnąć uwagę jak najwięk-
szej ilości osób, oprócz zbiórki krwi 
było też wiele ciekawych wydarzeń, 
w organizację których zaangażował się 
m.in. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. 
Na scenie występowały m.in. zespoły 
muzyczne i  taneczne: Frajda, Rytmos, 
Dance School Ginger, Studio Tańca 
Bohema i  wokaliści ze Studia Piosenki 
SMOK. Były też pokazy strażaków 
i koncert zespołu rockowego FSW. (beb)
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Tegoroczny Festiwal odbędzie się w dniach od 21. do 23. października 2022 r. pod hasłem: 
„OKNO”. Zyskujący z roku na rok coraz szersze grono odbiorców Festiwal Nowej Sztuki „lA-
biRynT” proponuje widzom i artystom wspólne odkrywanie tajemnic sztuki współczesnej. 
Przez trzy dni w Słubicach, Frankfurcie nad Odrą i Uradzie odbędzie się kilkadziesiąt akcji 
artystycznych, wystaw, pokazów filmowych, spotkań z artystami, wykładów, performance-
’ów. Większości prezentacji towarzyszyć będzie fotografia i multimedia, ale znaleźć tu będzie 
można również malarstwo, instalacje, grafikę czy też tzw. techniki własne. 

Do udziału w wydarzeniu za-
proszeni zostali zarówno 
artyści międzynarodowego 
formatu, jak i  początkujący 
twórcy. Ważnym elementem 

będzie więc konfrontacja młodego po-
kolenia - studentów uczelni artystycz-
nych z Polski, Niemiec i Czech. Będzie 
można również zobaczyć realizacje  
uczestników warsztatów, które odbyły 
się w  ramach Akademii lAbiRynT dla 
mieszkańców Słubic i  Frankfurtu nad 
Odrą 

OKNO – tak brzmi temat tegorocznej 
edycji Festiwalu. To bogate interpreta-
cyjne hasło. Jest motywem, symbolem, 
który pozwala ująć w artystyczną wypo-
wiedź wiele z zagadnień współczesnego 
świata zarówno tych indywidualnych, 
duchowych, jak również społecznych, 
narodowościowych i  globalnych. 
OKNO jest pretekstem, symbolem, 
odniesieniem, nie musi być motywem, 
obiektem, eksponatem. OKNO to stan 
umysłu, sposób myślenia, jest metaforą 
postrzegania świata, rzeczywistości, 
tego co nas otacza.

W  czasach nadmiaru i  przesytu 
festiwal lAbiRynT jest czymś wyjąt-
kowym. Wybitni artyści przyjeżdżają, 
by podczas trzydniowej wędrówki 
z jednej prezentacji na drugą wymienić 
swoje doświadczenia oraz wzajemnie 
się inspirować. Festiwal „lAbiRynT”, 
w  przeciwieństwie do wielkich wyda-
rzeń, opiera się na wymianie między 
ludźmi, tworząc tym samym w świecie 
sztuki nową jakość społeczną, inte-
lektualną i  duchową. Do tej wspólnej 
wędrówki zapraszamy zarówno miesz-
kańców Słubic i Frankfurtu ale również 
przyjeżdżających miłośników sztuki. 
Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, 
dostępne dla każdego. 

Proponujemy dwa rodzaje uczest-
nictwa. W  czasie wspólnej wędrówki 
z artystami od wernisażu do wernisażu 
lub samodzielnie według własnego 
planu. Szczegółowy program z  po-
działem na oprowadzanie wraz z  ar-
tystami oraz samodzielne zwiedzanie 
znajdziecie Państwo na kolejnych stro-
nach gazety lub na stronie www.labi-
rynt.slubice.eu

W imieniu organizatorów
 Anna Panek-Kusz

kuratorka festiwalu

Festiwal organizowany jest 
przez Galerię OKNO Słubic-
kiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Klesit Forum we 
Frankfurcie nad Odrą i Sto-
warzyszenie Słubfurt.
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(…) Odziedziczyłam po niej 
niemożność bezpardonowego 
wyrzucania, zatrzymuję w za-
sięgu ręki rzeczy, materiały, 
pozostałości po różnych wy-
darzeniach. W odpowiednich 
momentach to wszystko wy-
łazi z  zakamarków i  wraca, 
przybierając formę nową, 
jakby czekało na odpowiedni 
moment. 

Tej cierpliwości i akceptacji 
uczę się, szyjąc Koronkę od 
babci Heleny, która przybrała 
kształt łańcucha, potocznie 
kojarzonego z ograniczeniem 
lub, jeśli zerwany, z  wyzwo-
leniem, albo łańcuszka/biżu-
terii, czegoś, co jest cenne. 

Kiedy wyglądam przez okno swego 
salonu, widzę okna sąsiednich domów 
po drugiej stronie naszego urokliwego 
ogrodu. W  ich szybach z kolei odbija 
się dom, w którym mieszkam, a dzieje 
się to w tak piękny sposób, że zawsze 
cieszę się, że mogę mieszkać właśnie 
w tym miejscu.

Zdjęcia okien są częścią serii 
fotografii, które powstały w  bez-
pośrednim sąsiedztwie mojego 
mieszkania. To niesamowite, kiedy 
w  zjawiskach optycznych można od-
krywać czyste piękno. Nie muszę przy 
tym nawet wychodzić z  domu, bo 
tutaj jest przecież najpiękniej.

W ramach stypendium miasta 
hanzeatyckiego Stendal w  2019 
roku wykonałam serię foto-
grafii dotyczących tamtejszej 
przestrzeni miejskiej. Podczas 
tamtego pobytu (od sierpnia do 
października 2019 roku) szcze-
gólnie wyjątkowym odkryciem 
było dla mnie światło padające 
późnym latem. Zafascynował 

mnie sposób, w jaki odbijało się 
ono na różnokolorowych po-
wierzchniach kamienic w  cen-
trum miasta i  w  okolicznych 
wioskach. Zauroczona atmos-
ferą tworzoną przez ten rodzaj 
światła chciałam uchwycić na 
fotografiach grę barw i  niuanse 
kolorów. (…)

Prezentowany na wystawie zestaw 
44 obrazów fotograficznych powstał 
w  latach 2005 – 2009. Praca inspiro-
wana twórczością Claude’a  Moneta, 
z jego wspaniałymi cyklami malarskimi 
takimi jak np. Katedra w  Rouen, po-
rusza problematykę zapoczątkowaną 
przez wybitnego malarza francuskiego 
przełomu XIX i XX wieku. 

Cechy stałe, tj. ustalona a  priori 
kompozycja oraz ten sam przedsta-
wiony obiekt na każdej fotografii, sta-
nowią podstawę i zarazem dopełnienie 
do właściwości zmiennych obrazu. Na-
tomiast rejestracja fotograficzna wy-
branego fragmentu architektonicznego 
o różnych porach dnia i roku, a  także 
w  różnych warunkach meteorologicz-
nych, spotęgowała zmiany wyrazowe 
poszczególnych części zestawu.

(…) Chciałbym w  ramach prze-
słania zinterpretować festiwalowy 
temat okna jako portalu, który 
ukazuje wizję ludzkości uwikłanej 
w „naturę” podczas jej technologicz-
nego zabiegania o niebo. Im bardziej 
rozwój cywilizacji dąży do oddalenia 
naszego życia od ziemi, tym bardziej 
z  nią się zrastamy, a  ostatecznie 
rośnie ona ponad nami i  przez 
nas. Zakonserwowane rodzime ro-
śliny (bluszcz, jemioła) za szybami 
wizjerów trzech uwikłanych po-
słańców to rośliny będące pionie-
rami rozwoju rozpoczynającego się 
w progach naszych domów.

Symbol to coś, co towarzyszy naszej 
cywilizacji od zawsze. Niezmiennie są 
tacy, którzy go tworzą, i tacy, którzy 
dążą do jego odczytania. Począwszy od 
przypadkowych odbiorców, a kończąc 
na ekspertach, każdy próbuje trans-
ponować go adekwatnie do poziomu 
swojej wiedzy czy doświadczenia. 
Jednak znaki czy ikony są wartością 
wytłumaczalną niejednoznacznie. 
Tak naprawdę jedynie twórca wie, co 
kryje się w ich znaczeniu. Czy są ale-
gorią uczuć, przeżyć, czy może nośni-
kiem ważnych informacji i wydarzeń.

Patrick Huber
Tytuł: There is no place like home
Miejsce: Foyer SMOK

Jan Herdlicka
Tytuł: Przesłanie
Miejsce: Dolina Uradu

Izabela Sak
Tytuł: Konfiguracja
Miejsce: Galeria Mała 
SMOK i słubicka 
biblioteka

Miłosz Pobiedziński
Tytuł: Katedra 
Miejsce: Kleist Forum

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.labirynt.slubice.eu

Wystawy – autorzy i krótka charakterystyka 

Paulina Poczęta 
Tytuł: Koronka od babci Heleny
Miejsce: Sala plastyczna SMOK

Monika Junker
Tytuł: Przechadzka po mieście
Miejsce: Kukuryku
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Prostota formy w  twórczości mi-
nimalistów oraz lapidarność ich wy-
powiedzi sygnalizują potrzebę ładu 
i surowej estetyki przeciwstawiającej 
się dookolnemu chaosowi. Minimal 
w  sztuce to w  pewnym sensie zma-
terializowanie szeroko pojętej filo-

zoficznej postawy. Skojarzenia mogą 
być znacznie bogatsze i  rysować się 
wielorako. Mogą się łączyć z:
– minimalistyczną filozofią,
– samoograniczaniem współbycia 
w zen,
– klasztorną regułą zakonu minimów.

W  ramach mojej pracy przyjęłam, że nasze oko jest 
oknem, i  staram się skupić na procesie skanowania, 
w który jesteśmy nieustannie zaangażowani, aby połączyć 
się ze światem. W tym procesie szukam nie tyle prawdzi-
wych obrazów, ile tych namacalnych, delikatnych mo-
mentów, w których zaczynamy wykrywać we fragmentach 
jedną całość łączącą nasz wewnętrzny świat z tym, co na 
zewnątrz. Punktem wyjścia w tym procesie są dla mnie ele-
menty malarstwa i fotografii. 

Widok z mojego okna zafrapował mnie zaraz po wpro-
wadzeniu się do wysokiego budynku w  samym centrum 
miasta na tzw. łódzkim Manhattanie. (…) Olbrzymi plac 
przed moimi oknami okazał się kapitalną sceną na której 
zachodziły różne zdarzenia. Od banalnych do tragicznych 
przemian polityczno-społecznych. Moja obserwacja doko-
nuje się przez ok. 20 lat. Wnikliwe długoletnie obserwo-
wanie stało się sensem tego "zwykłego zapisu". Po czasie ta 
filmowa realizacja stała się interesująca dla wielu oglądają-
cych. Powstało ok.10 wersji językowych a ten prosty zapis 
zainteresował archiwistów kilku ważnych kolekcji muze-
alnych i miłośników kina amatorskiego na całym świecie.

Głównymi przedmiotami 
mojej pracy są rysunek i  kolaż. 
Wykorzystując te techniki, badam 
kruchość ludzkiego ciała (…) Dla 
mnie rysunek nie ogranicza się 
do ołówka czy medium, jakim jest 
papier. W kolażach ołówek zastę-
puję nożem, którym tnę, odsła-
niam, obdzieram, wykorzystując 
jako podstawę otaczające nas wi-
zerunki medialne. Również swoje 
instalacje i  prace trójwymiarowe 
traktuję jak rysunki, do których 
powstawania jako materiału 
kreślarskiego przedstawiającego 
przestrzeń używam drobnych 
łańcuszków i ludzkich włosów.

Heidi Sill 
Tytuł: A Room of 
One's Own 
Miejsce: Spectrum 
Galeria

René Staebler
Tytuł: Trace of the Eye (Ślad oka) 
Miejsce: Kulturmanufaktur 
Gerstenberg

Józef Robakowski
Tytuł: From My Window 
1978-1999 r. 
Miejsce: Sala kameralna SMOK

Wystawa zbiorowa. 
Kurator: Jerzy Olek 
Autorzy: Štěpán Grygar, Michał Jakubowicz, 
Timo Kahlen, Wolf Kahlen, Mirosław Koch, 
Michael Kurzwelly, Bogusław Michnik, Jürgen 
O. Olbrich, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Ma-
rek Poźniak, Marek Radke, Carola Ruf, Marcin 
Ryczek , Tadeusz Sawa-Borysławski, Zdeněk 
Stuchlík, Gisela Weimann
Tytuł: Im mniej, tym więcej
Miejsce: Galeria OKNO SMOK

Wystawa zbiorowa 
Kurator: Rudolf Němeček
Autorzy: Ivana Lukavská, Petr 
Moško, Zdeněk Mudroch, Rudolf 
Němeček, Iva Pavlátová, Pavel 
Rejtar, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc
Tytuł: Spojrzenia na zewnątrz 
i do środka
Miejsce: Spectrum Galeria

Ewa Martyniszyn
Tytuł: Monidła – marzenia spełniane
Miejsce: Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Słubice

Tworząc kolejne obrazy, staram się spełniać marzenia innych. 
Prezentowane prace są wypadkową oczekiwań zamawiających 
monidła i moją osobistą, autorską interpretacją tematu. Choć 
wydaje się, że już nic w tej materii nie można dodać, że monidła 
należą do innej epoki, to jednak współcześnie ludzie wciąż ich 
pragną. 

Ludzkie marzenia dotyczące pięknego i  radosnego życia są 
tak samo aktualne dzisiaj, jak w  przeszłości. Fascynujące jest 
to, że oto nie ortodoksyjne malarstwo, lecz raczej monidło, za-
wierające fotograficzne poświadczenie rzeczywistości, dla wielu 
nadal te pragnienia uobecnia.

Przez okna możemy spoglądać na zewnątrz i do środka. 
Spojrzenia do środka bywają najciekawsze, odkrywają 
intymność zamieszkanej czy też niezamieszkanej prze-
strzeni. Stare okna niosą w  sobie poselstwo dawnych 
opowieści, malują otoczenie kolorami światła i emanują 
nastrojem swych czasów. A okna duszy, mówiąc w prze-
nośni, kiedy człowiek odchodzi z dotychczasowego życia 
do domu spokojnej starości, gdy przedmioty, którymi 
się przez całe życie otaczał, stają się nagle niepotrzebne, 
znikają, w myślach zaś pozostają jedynie kolorowe ślady 
i pustka.

Adrian Palka i Wolfram Spyra
Tytuł: REFUGIUM
Miejsce: Kościół Marienkirche

Instalacja dźwiękowa zatytułowana Refugium odnosi 
się do roli dwumiasta: Frankfurtu nad Odrą i  Słubic, 
jako miejsca schronienia dla migrantów i uchodźców.

Dźwięk skomponowany jest na 16 głosów i  przy-
biera formę fugi symbolizującej schronienie, jakie daje 
miasto, jego instytucje, mieszkańcy, a także kościoły.

Instalacja jest wynikiem wieloletniej współpracy 
duetu Palka&Spyra, który zajmuje się problemem eu-
ropejskiej transformacji w  Niemczech i  Europie Środ-
kowej.
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Festiwal rozpoczynamy w piątek 21 października o godz. 15.15 w sali kinowej SMOK. W tym dniu wszystkie wernisaże od-
bywają się w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Przechodzimy od jednej prezentacji do drugiej, a całość kończymy dwo-
ma wykładami ok. godz. 21.00. Kolejny dzień zaczniemy wyjazdem do Uradu o godz. 9.00, potem przejeżdżamy do Frank-
furtu i na koniec dnia na powrót w SMOKU zakończymy dzień dwoma wykładami. Ostatni dzień festiwalu zaczniemy od 
zwiedzania wystaw słubickiej bibliotece a następnie przejdziemy do Frankfurtu nad Odrą do Kościoła Marienkirche i Klesist 
Forum, gdzie zakończymy festiwal ok. godz. 13.00. 

Program festiwalu – wystawy, godziny zwiedzania, spotkania z artystami

Wystawy
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 

SMOK, ul. 1. Maja 1, Słubice. Otwarte 
21.10.22, 15:15 - 20:00 | 22.10.2022, 
11:00 - 20:00 | 23.10.22, 11:00 - 13:00

Wystawa grupowa: Im mniej tym 
więcej. Kurator: Jerzy Olek; artyści: Štěpán 
Grygar , Michał Jakubowicz, Timo Kahlen, 
Wolf Kahlen, Mirosław Koch, Michael 
Kurzwelly, Bogusław Michnik, Jürgen O. 
Olbrich, Jerzy Olek, Anna Panek- Kusz, 
Marek Poźniak, Marek Radke, Carola Ruf, 
Marcin Ryczek, Tadeusz Sawa-Borysławski, 
Zdeněk Stuchlík, Gisela Weimann

Wystawy indywidualne:
Paulina Poczęta: Koronka od babci Heleny 
Tobias Stengel: Przerysowania
Joanna Wowrzeczka: Ćwiczenia ze zrozu-

mienia zum gegenseitigen Verständnis
Tadeusz Wieczorek: Homo viator
Izabela Sak: Konfiguracja
Susanne Kutter: Cukierniczka
Patrick Huber: There is no place like home
Józef Robakowski: Z mojego okna
Veit Stratmann: Okno w Słubicach
Wystawa grupowa:
Widoki z  okna mieszkańcy Frankfurtu 

i Słubic | inhabitants from Frankfurt and 
Słubice | Einwohner aus Frankfurt und 
Słubice

Biblioteka Miejska | city library | Stadt-
bibliothek, Jedności Robotniczej 18, Słu-
bice. Otwarte: 21.10.22, 16:00 - 18:00 | 
22.10.21, 11:00 - 16:00 | 23.10.21, 9:30 
- 13:00

Wystawy indywidualne”
Ewa Martyniszyn: Monidła – marzenia 

spełniane 
Izabela Sak: Konfiguracja cz. II
Dolina Uradu, ul. Szosowa 34, Urad. 

Otwarte: 22.10.22, 11:00 - 16:00 | 
23.10.21, 11:00 - 13:00

Wystawy indywidualne
Tomasz Fedyszyn: 20 lat patrzenia przez 

OKNO 
Jan Herdlicka: Przesłanie
Janusz Tylman: Odwrotnie
Performance 22.10.22, 10:00: 
Michał Bałdyga: Okna, światy, odbicia, 

sytuacje, maski 
Spectrum Galerie, Baumschulenweg 

48, Frankfurt (Oder). Otwarte: 21.10.22, 
16:00 - 18:00 | 22.10.21, 11:00 - 18:00 | 
23.10.21, 11:00 - 13:00

Wystawa grupowa: Spojrzenia na 
zewnątrz i  do środka | Kurator: Rudolf 
Němeček; artyści: Petr Moško, Zdeněk 
Mudroch, Rudolf Němeček, Iva Pavlátová, 
Pavel Rejtar, Monika Simek Fulková, 
Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc

Wystawy indywidualne:
Kurt Buchwald: À l'entrée
Heidi Sill: A Room of One's Own
Kulturmanufaktur Gerstenberg, Zie-

gelstraße 28A, Frankfurt (Oder). Otwarte: 
21.10.22, 16:00 - 22:00 | 22.10.22, 11:00 
- 22:00 | 23.10.22, 11:00 - 13:00

Wystawy indywidualne:

Adam Czerneńko: Projekcje
Tomasz Drewicz: gdyby tylko nie było krat 
René Staebler: Trace of the Eye
Kukuryku, Kleine Oderstraße 5, 15230 

Frankfurt (Oder). Otwarte: 21.10.22, 
16:00 - 18:00 | 22.10.21, 11:00 - 18:00 | 
23.10.21, 11:00 - 13:00

Wystawa indywidualna
Nica Junker: Przechadzka po mieście
Volkschschule, Gartenstrasse 1, Frank-

furt (Oder). Otwarte: 21.10.22, 16:00 - 
18:00 | 22.10.22, 11:00 - 18:00

Akademia lAbiRynT
Koordynator projektu: Michael Kurz-

welly. Wykładowcy: Mirosław Emil Koch, 
Michael Kurzwelly, Anna Panek-Kusz, Ta-
deusz Sawa-Borysławski, René Staebler

Uczestnicy warsztatów (autorzy): Mi-
chael Clasen, Witold Cholewa, Tomasz 
Fedyszyn, Dariusz Fidrych, Magda Gro-
choła, Natalia Janczycka, JoKo, Gudrun 
Kissinger, Pola Klimaszewska, Karolina 
Konczyńska, Uta Kurzwelly, Emilia Kusz, 
Iga Kusz, Anna Łysiak, Beata Łysiak, Kamil 
Mazur-Czerniecki, Kaja Mierzejewska, Da-
riusz Olechno, Kacper Przywoźny, Martin 
Rowek, Nina Skrzypacz, Katarzyna Sku-
bisz, Eberhard Staar, Konrad Tschäpe, 
Kinga Węsiora, Weronika Witowska, An-
driana Zhelazko, Piotr Zilitynkiewicz

Galerie B | Lindenstraße 4, Frankfurt 
(Oder). Otwarte:21.10.22, 16:00 - 18:00 | 
22.10.22, 11:00 - 18:00 | 23.10.22, 11:00 
- 13:00

Wystawa grupowa: Gra Przyszłości
Miha Kosovel, Michael Kurzwelly, Tanel 

Rander
Kleistforum, Platz der Einheit 1, Frank-

furt (Oder). Otwarte: 21.10.22, 16:00 - 
18:00 | 22.10.22, 11:00 - 18:00 | 23.10.22, 
11:00 - 13:00

Wystawa studentów Akademii Sztuk 
Pięknych w  Dreźnie, kierunek: projek-
towanie teatralne | kuratorzy: Susanne 
Hampe & Tobias Stengel; autorzy: Monika 
Bauer, Nora Bregulla, Frieda Kirch, Le-
onie Kraft, Charlotte Paritschkow, Tanja 
Schöneweiß, Alvaro Terroba, Ronja Wun-
derlich

Wystawa studentów Pracowni Prze-
strzeni Filmowej Akademii Sztuki 
w Szczecinie i Fakultetu Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą| Kierownictwo pro-
jektu: Katja Bernhardt, Anna Konik, Con-
stance Krüger; Kuratorzy: Fabio Mauro, 
Karl Kramer, Xenia Schönherr, Nicole We-
ingardt; autorzy: Anhelina Avizhych, Mag-
dalena Babicz, Stanislav Bagdia, Krzysztof 
Bohdanowicz, Karolina Brzozowska, Józef 
Jakacki, Marta Marianna Kubiak, Justyna 
Król, Cezary Malinkiewicz, Martyna Pa-
sternak, Natalia Sara Skorupa, Izabela 
Wowczko, Kajetan Marcin Wójcik

Wystawa studentów i  artystów kie-
runków Video / Multi-media / Performance 
na Wydziale Sztuki i Muzyki Uniwersytetu 
Ostrawskiego, CZ; kuratorzy: Jiří Surůvka, 
Barbora Mikudová; autorzy: Kristýna 

Klouparová, Tamara Masnicová, Michal 
Hlaváč, Marta Velkoborská, Jůlie Bílá, 
Magdaléna Šlahařová, Katarína Kováčová, 
Veronika Havlasová, Fedar Lesneuski, 
Dmitry Tyan, Jiří Surůvka, Barbora Miku-
dová

Wystawa studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i  Teatralnej w  Łodzi; kuratorzy: Marek 
Poźniak, Antonina Haber; autorzy: Alicja 
Godyń, Diana Kulińska, Joanna Mroczek, 
Aleksandra Mrówczyńska, Grzegorz Pio-
trowski, Szymon Kobusiński, Szymon Ko-
walczyk, Daria Irena Górniewska, Matylda 
Niżegorodcew, Kacper Nowak, Marcin 
Korbus, Magdalena Kacperek, Paulina By-
czek, Marianna Kulesza, Monika Jóźwicka, 
Karolina Ozimek, Martyna Sumisławska, 
Karolina Nina Kupis, Aga Sochal, Andrzej 
Wencel

Wystawa indywidualna | individual 
exhibition | Einzelausstellung:

Miłosz Pobiedziński: Katedra | Cathedral 
| Kathedrale

Marienkirche, Oberkirchplatz 1, Frank-
furt (Oder). Otwarte: 22.10.22, 11:00 - 
16:00 | 23.10.22, 11:00 - 16:00

Wystawa grupowa: Wolfram Spyra, 
Adrian Palka: Refugium

Wystawa indywidualna: Ute Lindner: 
Pentimenti

Oprowadzenie 
z artystami 

21.10.2022

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
SMOK, ul. 1. Maja 1, Słubice

15:15 – 16:00 inauguracja 
16:00- 17:00 Galeria Okno
Wystawa grupowa: Im mniej tym więcej
Kurator: Jerzy Olek; artyści: Štěpán 

Grygar , Michał Jakubowicz, Timo Kahlen, 
Wolf Kahlen, Mirosław Koch, Michael 
Kurzwelly, Bogusław Michnik, Jürgen O. 
Olbrich, Jerzy Olek, Anna Panek- Kusz, 
Marek Poźniak, Marek Radke, Carola Ruf, 
Marcin Ryczek, Tadeusz Sawa-Borysławski, 
Zdeněk Stuchlík, Gisela Weimann

Wystawy indywidualne:
17:00 – 17:30 Paulina Poczęta, Tobias 
Stengel, Joanna Wowrzeczka
17:30  - 17:45 Widoki z okna mieszkańcy 
Frankfurtu i Słubic
17:45 – 18:00 Tadeusz Wieczorek
18:00 – 18:15 Izabela Sak
18:15 – 18:30 Susanne Kutter
18:30 – 19:00 Patrick Huber
19:00 – 19:15 Józef Robakowski
19.15 - 20.00  Przerwa
20:00 – 20:15 Veit Stratmann
20:15 – 20:45 Performance: Mirek Rajkowski
20:45 – 21:15 Wykłady:

Marianna Michałowska: Sztuka jako 
działanie – 20 lat Galerii OKNO

Anna Panek-Kusz: Prezentacja książki:
20 lat Galerii OKNO;

22.10.22

Dolina Uradu, Ulica Szosowa 34, Urad 
9.30-11.30 Wystawy indywidualne:
Tomasz Fedyszyn, Jan Herdlicka, Ja-

nusz Tylman 
Performance: Michał Bałdyga
Spectrum Galerie, Baumschulenweg 

48, Frankfurt (Oder) 
12:15 – 13:00 Wystawa grupowa:
Kurator: Rudolf Němeček; autorzy: Petr 

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

Wystawy indywidualne:
Kurt Buchwald 
Heidi Sill
Kulturmanufaktur Gerstenberg, 

Ziegelstraße 28A, Frankfurt (Oder)
 13:15 – 14:00 Wystawy indywidualne: 

Adam Czerneńko, Tomasz Drewicz, René 
Staebler

14.15 - 15.00 Przerwa
Volkschschule, Gartenstrasse 1, 

Frankfurt nad Odrą 
15:00 – 16:30 Akademia lAbiRynT
Koordynator projektu | project coor-

dination | Projektkoordinator: Michael 
Kurzwelly

Wykładowcy | workshop teachers | 
Workshopleiter: Mirosław Emil Koch, 
Michael Kurzwelly, Anna Panek-Kusz, Ta-
deusz Sawa-Borysławski, René Staebler

Uczestnicy warsztatów (autorzy) | 
workshop participants (artists) | Work-
shopteilnehmer (Autoren): Michael Clasen, 
Witold Cholewa, Tomasz Fedyszyn, Da-
riusz Fidrych, Magda Grochoła, Natalia 
Janczycka, JoKo, Gudrun Kissinger, Pola 
Klimaszewska, Karolina Konczyńska, 
Uta Kurzwelly, Emilia Kusz, Iga Kusz, 
Anna Łysiak, Beata Łysiak, Kamil Ma-
zur-Czerniecki, Kaja Mierzejewska, Da-
riusz Olechno, Kacper Przywoźny, Martin 
Rowek, Nina Skrzypacz, Katarzyna Sku-
bisz, Eberhard Staar, Konrad Tschäpe, 
Kinga Węsiora,Weronika Witowska, An-
driana Zheliazko, Piotr Zilitynkiewicz
15:00 – 15:15 - Mirosław Koch
15:15 – 15:30  Michael Kurzwelly
15:30 – 15:45 Anna Panek-Kusz
15:45 – 16:00 Tadeusz Sawa-Borysławski
16:15 – 16:30 René Staebler

Galerie B | Lindenstraße 4, Frank-
furt (Oder)

16:45 – 17:15 Wystawa grupowa: 
Miha Kosovel, Michael Kurzwelly, Tanel 

Rander
Kukuryku, Kleine Oderstraße 5, 

15230 Frankfurt (Oder)
17:30 – 18:00 Wystawa indywidualna:
Nica Junker
18.30 -19.30 Przerwa
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 

SMOK, ul. 1. Maja 1, Słubice
19:30 – 20:10 Wykłady:
Tadeusz Wieczorek: Międzynarodowe 

Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń 
Vincenta w latach 2002-2021 |

Tadeusz Sawa-Borysławski: Ile to jest 
„mniej”?

23.10.22

Biblioteka Miejska, Jedności Robot-
niczej 18, Słubice

09:30 – 10:00 Wystawy indywidualne:
Ewa Martyniszyn, Izabela Sak
Marienkirche, Oberkirchplatz 1, 

Frankfurt (Oder)
10:30 – 11:00 Wystawa grupowa: 
Wolfram Spyra, Adrian Palka
Wystawa indywidualna:
Ute Lindner
Kleistforum, Platz der Einheit 1, 

Frankfurt (Oder)
11:20 – 11:40 Wystawa studentów Aka-

demii Sztuk Pięknych w Dreźnie, kierunek: 
projektowanie teatralne  kuratorzy: Su-
sanne Hampe & Tobias Stengel

autorzy: Monika Bauer, Nora Bregulla, 
Frieda Kirch, Leonie Kraft, Charlotte Parit-
schkow, Tanja Schöneweiß, Alvaro Terroba, 
Ronja Wunderlich

11:40 – 12:00 Wystawa studentów i ar-
tystów kierunków Video / Multi-media / 
Performance na Wydziale Sztuki i Muzyki 
Uniwersytetu Ostrawskiego, CZ ; kura-
torzy: Jiří Surůvka, Barbora Mikudová; 
autorzy: Kristýna Klouparová, Tamara 
Masnicová, Michal Hlaváč, Marta Velko-
borská, Jůlie Bílá, Magdaléna Šlahařová, 
Katarína Kováčová, Veronika Havlasová, 
Fedar Lesneuski, Dmitry Tyan, Jiří Su-
růvka, Barbora Mikudová

12:00 – 12:15 Wystawa indywidualna:
Miłosz Pobiedziński
12:15 – 12:35 Wystawa studentów 

Pracowni Przestrzeni Filmowej Akademii 
Sztuki w  Szczecinie i  Fakultetu Kulturo-
znawstwa Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Kierow-
nictwo projektu: Katja Bernhardt, Anna 
Konik, Constance Krüger

Kuratorzy: Fabio Mauro, Karl Kramer, 
Xenia Schönherr, Nicole Weingardt

autorzy: Anhelina Avizhych, Magda-
lena Babicz, Stanislav Bagdia, Krzysztof 
Bohdanowicz, Karolina Brzozowska, Józef 
Jakacki, Marta Marianna Kubiak, Justyna 
Król, Cezary Malinkiewicz, Martyna Pa-
sternak, Natalia Sara Skorupa, Izabela 
Wowczko, Kajetan Marcin Wójcik

12:35 – 12:55 Wystawa studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Te-
lewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; kuratorzy: 
Marek Poźniak, Antonina Haber; autorzy: 
Alicja Godyń, Diana Kulińska, Joanna Mro-
czek, Aleksandra Mrówczyńska, Grzegorz 
Piotrowski, Szymon Kobusiński, Szymon 
Kowalczyk, Daria Irena Górniewska, 
Matylda Niżegorodcew, Kacper Nowak, 
Marcin Korbus, Magdalena Kacperek, Pau-
lina Byczek, Marianna Kulesza, Monika 
Jóźwicka, Karolina Ozimek, Martyna Su-
misławska, Karolina Nina Kupis, Aga So-
chal, Andrzej Wencel

13.15 zakończenie festiwalu

Miejsca wystawiennicze
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Nagroda jest przyznawana przez 
Fundację Nagrody Viadriny osobisto-
ściom i  inicjatywom, które w  szcze-

gólny sposób przyczyniły się do 
polsko-niemieckiego porozumienia. 
W swoim przemówieniu na temat poli-

Za wieloletnie proeuropejskie zaangażowanie publicystka i europosłanka Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein odebrała, 13 października 2022 roku, 21. Nagrodę Viadriny Uniwersyte-
tu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 

Musimy wspólnie budować nową Europę

Dzikie wysypiska? 
Prosimy zgłaszać 
takie miejsca!

Reklama

Różnymi kanałami 
docierają do gminy 
informacje o dzikich 
wysypiskach śmie-
ci. Żeby sprawnie 
i szybko reagować, 
uruchomiliśmy 
specjalną skrzynkę 
mailową: dzikiewy-
sypiska@slubice.pl, 
gdzie można zgłaszać takie miejsca. 

Żeby usprawnić procedurę ich likwi-
dacji oraz szybko namierzyć sprawcę 
prosimy o  przesłanie zdjęć miejsca 
i  krótki opis okolicy, jeśli to możliwe 

z  nazwą ulicy, numerem domu lub 
wskazanie właściciela zaśmieconego 
terenu.

(red)

Jak co roku, w dniu Wszystkich Świętych, 
w obrębie ulic: Sportowa, Obozowa, Rzepińska 
i Kupiecka, będą zmiany w organizacji ruchu 
drogowego. 

W  dniu tym dojazd do parkingów 
położonych wokół cmentarza i bazaru 
odbywać się będzie ul. 1 Maja i  Ku-
piecką, a wyjazd ul. Sportową, a dalej 
Rzepińską, Obozową i  Folwarczną. 
Fragment ul. Sportowej, na odcinku od 
drogi brukowej na cmentarz do skrzy-
żowania z  ul. Obozową i  Rzepińską, 
będzie ulicą jednokierunkową. 

Przy skrzyżowaniu ul. Sportowej 
z  drogą brukową, prowadzącą bez-
pośrednio do cmentarza, już od 31 
października zostanie ustawiony po-
sterunek policji i  Straży Miejskiej, 
żeby regulować ruch pojazdów wjeż-
dżających na parking przy cmentarzu. 

Bezpośrednio do cmentarza dojechać 
będą mogły tylko osoby niepełno-
sprawne i starsze. Wyjazd z tego par-
kingu 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.        (red)

–  Zawód nauczyciela  
jest tym zawodem, 
który oprócz pasji 
niesie ze sobą ogrom-
ną odpowiedzialność 
i jestem wdzięcz-
ny wszystkim, dla 
których jest to pasja 
i powołanie – mówił 
burmistrz Mariusz 
Olejniczak podczas 
spotkania z nauczy-
cielami w Dniu Edu-
kacji Narodowej. 

- Życzymy Wam, żebyście nigdy nie 
stracili wiary w sens Waszej pracy i ra-

dości z  dzielenia się wiedzą. Bądźcie 
dla swoich wychowanków nie tylko 
nauczycielami historii, matematyki 
czy przyrody, ale też przyjaciółmi, 
osobami, które uczą szacunku dla dru-
giego człowieka i  dodają wiary w  dą-
żeniu do realizacji marzeń i szkolnych 
wyzwań – dodał burmistrz, któremu 

towarzyszył podczas spotkania z  na-
uczycielami skarbnik gminy Rafał 
Dydak i radna Krystyna Baczyńska. Z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej gmina 
zaprosiła też nauczycieli na koncert 
Stanisława Soyki, który się odbył w 
Collegium Polonicum.

(AP)
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, laureatką Nagrody Viadriny

tyki europejskiej Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein odniosła się do rosyj-
skiej wojny napastniczej przeciwko 
Ukrainie i  jej konsekwencji dla Europy 
i  Unii Europejskiej. - To już naprawdę 
najwyższa pora, żeby zrozumieć: To jest 
nasza wojna! Wszyscy zostaliśmy za-
atakowani przez Putina, nasz porządek 
świata jest atakowany, nasza jedność, 
nasze wartości, nasza cywilizacja są 
zagrożone - powiedziała Róża Thun. - 
Świat, który znamy, się skończył i mu-
simy wspólnie budować nowy świat, 
a dokładniej i nieco skromniej – nową 
Europę - powiedziała laureatka, pod-
kreślając konieczność powiększenia 
UE o  Ukrainę, ale też kraje Bałkanów 
Zachodnich. Organizacja nowej Europy 
będzie wymagać wiele od swoich miesz-
kanek i  mieszkańców: - Solidarność 
będzie nas wiele kosztować, ale jeśli nie 
mamy odwagi i nie jesteśmy gotowi po-
nieść tych kosztów teraz, to będzie to 
znacznie droższe – podkreślała. 

Zwracając się do studentek i  stu-
dentów pierwszego roku, którzy w tym 
tygodniu rozpoczynają naukę na Uni-
wersytecie Europejskim Viadrina, Róża 
Thun powiedziała: - Państwa obowiąz-
kiem jest wykorzystać wiedzę i  do-
świadczenie, które tu zdobędziecie, aby 
uczestniczyć w  kształtowaniu świata, 
który buduje, a  nie niszczy, który 
chroni, a  nie zabija, w  którym ludzie 
mówią i słuchają, a nie krzyczą i grożą.

Podczas wręczania Nagrody p.o. pre-
zydentka Viadriny prof. dr Eva Kocher 
podkreśliła szczególną rolę Róży Thun 
w  porozumieniu polsko-niemieckim 
i  europejskim. - Poświęciła Pani całe 
swoje życie zawodowe idei integracji 
europejskiej. Jako polski głos proeuro-
pejski wnosi Pan istotny wkład w kon-
struktywny dialog polsko-niemiecki na 
temat przyszłości Europy – mówiła.

Nagrodę w  wysokości 5.000 euro 
Róża Thun przekaże na rzecz Fun-
dacji Polska Gościnność, która wspiera 

uchodźców w Polsce. W trakcie uroczy-
stości, która stanowiła jednocześnie 
inaugurację 31. roku akademickiego na 
Viadrinie, wręczono również nagrodę 
Towarzyszącą w  ramach Nagrody Via-
driny w  wysokości 1.000 euro trans-
granicznemu projektowi dla dzieci 
i  młodzieży „Weimarer Dreieckchen 
– Trójkącik Weimarski – Petit triangle 
de Weimar”. Ta polsko-niemiecko-fran-
cuska inicjatywa łączy uczniów z trzech 
krajów „Trójkąta Weimarskiego” i  po-
zwala im wspólnie doświadczać Europy.

Więcej informacji na temat Nagrody 
Viadriny i  tegorocznej laureatki oraz 
listę dotychczasowych laureatek i  lau-
reatów można znaleźć na stronie: www.
europa-uni.de/nagrodaviadriny.

Źródło: 
Collegium Polonicum w Słubicach
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Prezydentka Viadriny prof. dr Eva Kocher, 
laureatka Nagrody Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein i fundator Nagrody Claus 
Detjen

Podziękowania dla 
nauczycieli

1 listopada – zmiany 
w organizacji ruchu 
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Mecz odbył się 8 października w 
Gubinie. Pewne zwycięstwo to potwier-
dzenie dobrej dyspozycji podopiecz-
nych trenera Jerzego Grabowskiego w 
sparingach i turniejach przedsezono-
wych. 

-  Mecz był wyrównany tylko do 7 
minuty, potem zmieniliśmy system 
obrony na 5:1, co poskutkowało se-
ryjnie zdobywanymi bramkami z 
kontrataku. Od 12 do 19 minuty mie-
liśmy serię, podczas której zdobyliśmy 
8 bramek z rzędu, nie tracąc ani jednej 
- opowiada szkoleniowiec.

Na wyróżnienie zasłużyły  skrzy-
dłowe Jagoda Walkowiak (13 bramek) 

i Klaudia Bławat (10), obrończyni Yely-
zaveta Prokopieva bezbłędnie wykonu-
jąca rzuty karne (7/7) oraz bramkarka 
Kinga Radkiewicz, która obroniła 2 
rzuty karne.

Przy okazji meczu ligową przygodę 
rozpoczął miś Tadek, czyli nowa ma-
skotka klubu, Będzie obecny z dziew-
czętami w kolejnych spotkaniach. A to 
najbliższe już 26 października o godz. 
18 w hali Szkoły Podstawowej w Słu-
bicach. Rywalem słubiczanek będzie 
UKS Spartakus Handball Team Zielona 
Góra, który broni tytułu mistrza woje-
wództwa z poprzedniego sezonu.

MK

- Wydarzenie jest kontynuacją ogól-
nopolskiego projektu związanego 
z obchodami 100-lecia odzyskania nie-
podległości, który przez Sejm RP został 
przedłużony do 2022 r. Daje to moż-
liwość osobom, które uczestniczącą 
w  kolejnych biegach, zebrania kom-
pletu pięciu biegowych koszulek i me-
dali – opowiada Ryszard Chustecki ze 
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Uczestnicy wystartują ze stadionu 
SOSiR i  pobiegną ulicami: Sportową, 
Rzepińską, Narutowicza, Konstytucji 

3-go Maja, Bohaterów Warszawy, Aka-
demicką, dalej przez plac Bohaterów, 
plac Wolności i plac Przyjaźni. Tam na-
wrócą i ruszą tą samą trasą z metą na 
stadionie. Trasa liczy sobie równe 10 
km i  posiada atest Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki.

Zapisy odbywają się drogą elektro-
niczną – odpowiedni formularz wraz 
z regulaminem znajduje się na stronie 
www.sosirslubice.pl. Warto się pospie-
szyć, bo limit uczestników wynosi 150 
osób, jest też niższa opłata startowa: 40 

zł do 31 października, 60 zł do 8 listo-
pada i 80 zł w dniu zawodów. Seniorzy 
pow. 60 lat mogą liczyć na 50 proc. 
zniżkę.

Każdy uczestnik otrzyma pakiet 
startowy zawierający numer startowy, 
koszulkę techniczną i wodę mineralną, 
a  po ukończeniu biegu także okolicz-
nościowy medal. Dla najlepszych w po-
szczególnych kat. wiekowych oraz open 
przewidziano puchary.

Organizatorem biegów jest Słubicki 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy 
wsparciu Lubusza Słubice, Słubickiej 
Akademii Biegowej oraz Lubuskiego 
Związku Lekkiej Atletyki w  Zielonej 
Górze. Honorowy patrona objęli bur-
mistrz Słubic Mariusz Olejniczak i sta-
rosta słubicki Leszek Bajon. 

MK

Narodowe Święto Niepodległości słubiczanie 
będą obchodzić także na sportowo. 11 listo-
pada o godz. 14:00 odbędzie się tradycyjny 
bieg na 10 km ulicami miasta.

Narodowy Bieg Stulecia od Bałtyku do Tatr 2022

Stowarzyszenie Palantowe Kampa Słu-
bice ma za sobą udział w najważniejszej 
imprezie sezonu – mistrzostwach Polski. 
Słubiczanie pokazali, że są coraz lepsi 
w grze w palanta i z prestiżowej imprezy 
przywieźli złoty medal.

Stowarzyszenie 
Palantowe 
Kampa Słubice 
mistrzem Polski

Dobre wieści dla fanów szczypiorniaka. 
Piłkarki ręczne UKS Jedynka Słubice rozpo-
częły rywalizację w Lubuskiej Lidze Mło-
dziczek (rocznik 2008 i młodsi). W pierw-
szym pojedynku pokonały GMTS Spartę 
Gubin 38:14.

Jedynka Słubice rozpoczęła 
zmagania w Lubuskiej 
Lidze Młodziczek

Gra w palanta z miesiąca na miesiąc 
cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem i w całym kraju powstają ko-
lejne ośrodki, w których rozwija się ta 
dyscyplina sportu. Jednym z  takich 
miejsc są właśnie Słubice.

Zwieńczeniem wielomiesięcznych 
treningów były mistrzostwa Polski, 
które odbyły się 17 września w War-
szawie. Łącznie w  rywalizacji wzięło 
udział 9 zespołów, w tym dwie ekipy 
wystawione przez Kampę. Jak sobie 
poradziły?

-  Kampa A  zanotowała pięć zwy-
cięstw w  5 meczach, a  Kampa B 
wygrała dwa z czterech spotkań. Za-
jęliśmy pierwsze oraz szóste miejsce 
w  całym turnieju  – opowiada Miro-
sław Dębiec z Kampy.

Szczególnie duże emocje wzbudził 
ostatni mecz z  broniącym tytułu ze-
społem Trójmiasta. Po końcowym 
gwizdku radość zawodniczek i zawod-
ników była ogromna. -  Dokonaliśmy 
czegoś niesamowitego! Wystąpiły 

dwie ekipy, ale sukces jeden, wspólny, 
całej drużyny - cieszyli się słubiczanie.

Oprócz złota w  drużynie słubi-
czanie zgarnęli także główne nagrody 
indywidualne. Tytuły palancistki 
i  palancisty turnieju otrzymali Mag-
dalena Stankowska i  Bartosz Stan-
kowski.

Mistrzostwo Polski to jak do tej 
pory największy sukces słubickiego 
klubu, który pierwsze treningi zor-
ganizował w lipcu 2021 roku. W tym 
roku Kampa zdobyła już m.in. Ha-
lowy Puchar Polski oraz stawała na 
podium zawodów Pucharu Polski na 
trawie oraz plaży.

Ze zwycięstwem w  mistrzostwach 
Polski wiąże się jeszcze jeden obo-
wiązek. Jaki? -  Przyjmuje się, że 
mistrz Polski jest gospodarzem Pu-
charu Polski w palanta na trawie. Tak 
więc wszystkie ręce na pokład i zaczy-
namy planować imprezę – zapowiada 
M. Dębiec.

         MK
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Trasa biegu jak co 
roku poprowadzi 
ulicami Słubic ze 
startem i metą na 
stadionie SOSiR

Kampa Słubice wywalczyła tytuł mistrza Polski w palanta
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Jedynka Słubice wygrała ze Spartą Gubin na inau-
gurację Lubuskiej Ligi Młodziczek 
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Miś Tadek to nowa maskotka klubowa 
Jedynki Słubice
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Sportowe talenty rosną także w Słu-
bicach. Podczas finału imprezy „Lek-
koatletyczne Nadzieje Olimpijskie”, 
który odbył się 1 października w War-
szawie, aż trzy medale, w  tym jeden 
złoty, wywalczyła słubiczanka Amelia 
Marciniak.

Zawody „Lekkoatletyczne Nadzieje 
Olimpijskie” to zakrojone na sze-
roką skalę przedsięwzięcie Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki, Minister-
stwa Sporu i Turystyki i Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Celem imprezy 
jest wyłonienie spośród tysięcy dziew-
cząt i  chłopców z  roczników 2011-12 
najzdolniejszych lekkoatletów, poten-
cjalnych kandydatów do przyszłych 
igrzysk olimpijskich.

Najpierw 16 września w  Gorzowie 
Wlkp. odbyły się eliminacje woje-

wódzkie, na których wystartowała 
14-osobowa reprezentacja Lubusza 
Słubice. Dwa tygodnie później w War-
szawie odbył się wielki finał, w którym 
wzięło udział blisko 600 osób z  całej 
Polski.

Nasze miasto reprezentowały trzy 
podopieczne trenera Piotra Kiedro-
wicza ze Słubickiej Akademii Biegowej 
– Amelia Marciniak, Zuzanna Hein 
i  Lidia Tyczyńska. Dziewczęta starto-
wała w  dwuboju lekkoatletycznym, 
mając do zaliczenia dwie konkurencje: 
bieg na 300 metrów i skok w dal.

Najlepiej spisała się A.Marciniak, 
która wygrała skok w dal z wynikiem 
4,56 (to przy okazji trzeci wynik 
w  Polsce w  kategorii U12), a  na 300 
metrów wybiegała nową życiówkę uzy-
skując 46,63 i  plasując się na trzecim 

miejscu. Za każdy z  tych startów zo-
stała osobno nagrodzona medalami 
- złotym i brązowym. Ponadto w dwu-
boju uzyskała 200 punktów, co rów-
nież dało jej kolejne podium - ex aequo 
2/3 miejsce z inną z zawodniczek.

9 miejsce w  dwuboju wywalczyła 
Z. Hein. W skoku w dal poprawiła się 
o  25 cm i  skoczyła 4,00. Jeszcze le-
piej pobiegła na 300 m - uzyskując 
47,90 i bijąc o ponad 2 sekundy rekord 
życiowy. Z  kolei L. Tyczyńska była 
w  dwuboju 21. Skoczyła w  dal 4,14, 
a  na 300 m miała 51,53. Na koniec 
zawodów A. Marciniak i L. Tyczyńska 
pobiegły jeszcze w  reprezentacji wo-
jewództwa lubuskiego w  sztafecie 8 x 
200 m zajmując 5 miejsce.

Zmagania młodych talentów ob-
serwowali najbardziej utytułowani 
polscy lekkoatleci, w  tym medaliści 
olimpijscy. Na stadionie Akademii Wy-
chowania Fizycznego pojawili się m.in. 
Małgorzata Hołub-Kowalik (z  którą 
słubiczanki zrobiły sobie pamiątkowe 
zdjęcie), Dawid Tomala, Tomasz Ma-
jewski, Wojciech Nowicki, Anna Jesień 
czy Paweł Wojciechowski.

Warto nadmienić, że A. Marciniak 
i L. Tyczyńska są o rok młodsze, dzięki 
czemu będą mogły uczestniczyć w  tej 
imprezie za rok i jeszcze poprawić osią-
gnięte wyniki.

MK

Sezon lekkoatletyczny powoli dobiega koń-
ca. Tradycyjnie już jego zwieńczeniem są 
starty w biegach przełajowych. Z bardzo 
dobrej strony pokazali się w nich zawodnicy 
LKS Lubusz Słubice.

Historyczny 
sukces 
przełajowców 
Lubusza Słubice

Pierwsze dwie rundy w  tzw. grupie 
północnej Polonia pauzowała, a  grały 
drużyn z niższego szczebla. Rywalizację 
rozpoczęła dopiero w  3. rundzie i  to 
od razu od arcyciekawego pojedynku 
z  drugą drużyną ze Słubic, czyli SKP, 
która na co dzień występuje w  klasie 
okręgowej.

Mecz odbył się 21 września na boisku 
bocznym Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Był to pierwszy historyczny 
pojedynek obu drużyn w  ramach ofi-
cjalnych rozgrywek piłkarskich, co wy-
wołało wśród lokalnych kibiców spore 
zainteresowanie - zmagania obejrzało 
ponad 200 widzów!

W  słubickim „Gran Derbi” nie-
spodzianki nie było. Polonia pewnie 

wygrała 2:0, przeważając przez całe 
spotkanie i mając wiele sytuacji bram-
kowych. Trafienia dla Polonii zaliczyli 
Maciej Ossowski i Giovani Parizotto.

5 października na polonistów czekał 
kolejny rywal – Stal Sulęcin. Wyjazdowy 
pojedynek również toczył się pod dyk-
tando podopiecznych trenera Andrzeja 

Wypycha, którzy wygrali 3:0. Bramki 
dla „Dumy pogranicza” zdobywali tym 
razem: Rafał Gronostaj, Oliwier Begier 
i Daniel Stadie. O tym, jak Polonia Słu-
bice poradzi sobie na dalszym etapie 
pucharowych rozgrywek, będziemy 
informować w kolejnych numerach ga-
zety.           MK

8 października wzięli udział w tzw. 
mistrzostwach makroregionu w  Lu-
binie. W  imprezie wystartowali 
najlepsi młodzi biegacze z dwóch woje-
wództw – lubuskiego i dolnośląskiego. 

Spośród 12-osobowej reprezentacji 
Lubusza Słubice największy sukces 
osiągnęła Olga Zygarowicz, która zdo-
była srebro w  rywalizacji na 2,5 km. 
Tuż za podium uplasował się Mateusz 
Choina, który był czwarty na 2 km.

Zawody były połączone z  mistrzo-
stwami województwa lubuskiego. 
W  nich podopieczni trenera Piotra 
Kiedrowicza zdobyli aż osiem medali. 
To największy dorobek medalowy 

„przełajowców” w  historii Lubusza 
z imprezy tej rangi.

Medale dla Słubic zdobyli: 
U12 (500 m) - Amelia Marciniak 

(złoto), Lidia Tyczyńska (srebro), Zu-
zanna Hein (brąz), 

U14 (1000 m) - Zuzanna Smolinska 
(złoto), Iga Mizerska (brąz), 

U16 (2000 m) - Mateusz Chojna 
(złoto), 

U16 (2500 m) - Olga Zygarowicz 
(złoto), 

U18 (3000 m) - Helena Podruczny 
(srebro).

MK

Kibice Polonii Słubice mają powody do zadowolenia. „Duma pogra-
nicza” nie tylko dobrze radzi sobie w rozgrywkach IV ligi, ale także 
w zmaganiach piłkarskiego Pucharu Polski organizowanego przez 
Lubuski Związek Piłki Nożnej. 

Pucharowa przygoda 
Polonii Słubice

Polonia Słubice wy-
grała jak na razie dwa 

spotkania w piłkar-
skim Pucharze Polski

Pucharowy pojedynek z SKP Słubic cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców

Reprezentacja 
Lubusza Słu-
bice przywiozła 
z zawodów 
w Lubinie dzie-
więć medali
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Sezon lekkoatletyczny powoli dobiega koń-
ca. Tradycyjnie już jego zwieńczeniem są 
starty w biegach przełajowych. Z bardzo 
dobrej strony pokazali się w nich zawodnicy 
LKS Lubusz Słubice.

Amelia Marciniak z trzema 
medalami z finału 
„Lekkoatletycznych Nadziei 
Olimpijskich”
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Nasze lekkoatletyki z mistrzynią olimpijską Małgorzatą Hołub-Kowalik

Amelia Mar-
ciniak przy-

wiozła z finału 
w Warszawie 

trzy medale
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Reklama

Z dziećmi o książkach i samorządzie

V Forum Kształcenia za nami

W kalendarzu burmistrza Mariusza Olejniczaka, 
3 października, zapisał się jako dzień spotkań 
między innymi z dziećmi, które jak się okazało są 
bacznymi obserwatorami życia w naszej gminie.

6 październikach, 
w murach 
Collegium Poloni-
cum w Słubicach, 
odbyło się po raz 
kolejny Forum 
Kształcenia.

Do tej pory środki na wyprawkę szkolną 
w ramach programu „Dobry start” otrzymało 
niemal 122 tys. lubuskich dzieci. Łączna kwota 
wsparcia przekroczyła 35 mln zł. 

Wniosek 
o wyprawkę 
szkolną tylko do 
końca listopada

Wydarzenie otworzono sesją ple-
narną   w  nowo oddanej   dużej auli. 
Podobnie jak w  zeszłym latach nie 
zabrakło chętnych nauczycieli, peda-
gogów i  przedstawicieli stowarzyszeń 
i  instytucji. Całość opiewała w  bogaty 
program dydaktyczny i każdy z uczest-
ników mógł wziąć udział w dowolnym 
warsztacie. W  trakcie zajęć warsztato-
wych dyskutowano m.in o:
– Warsztat 1 – Szkolenie w  ramach 

projektu “Doświadczyć Dwumiasta” 
(„Przyroda w Dwumieście”) 
– Warsztat 2 – Projektowanie własnych 
cyfrowych przestrzeni edukacyjnych  
– Warsztat 3 – Zarządzanie klasą – 
dobre sposoby na przeciwdziałanie za-
kłóceniom porządku w klasie  
– Warsztat 4 – Dobrostan kadry na-
uczycielskiej
– Warsztat 5 – Edukacja obywatelska/
Edukacja dla demokracji        (red)

Na zaproszenie nauczycielki Katarzyny 
Sienkiewicz-Baj, burmistrz wziął udział 
m.in. w  czytaniu bajek przedszkolakom 
z „Krasnala Hałabały”. Odbywało się to w ra-
mach realizowanego w tej placówce  Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  

Tego dnia burmistrza odwiedzili też 
w Urzędzie Miejskim w Słubicach uczniowie 
kl. III a  Szkoły Podstawowej nr 2 w  Słubi-

cach wraz ze swoją wychowawczynią Anną 
Wawryk. – Dostałem od dzieci piękny pre-
zent w postaci albumu, w którym znajdują 
się rysunki przedstawiające nasze miasto, 
wykonane własnoręcznie przez uczniów 
– mówi burmistrz M. Olejniczak. Przedsta-
wiają m.in. most łączący Słubice i Frankfurt, 
place zabaw, budynki i  ulice, a  także rzekę 
i tereny zielone w naszej gminie.             (red)

Osoby, które jeszcze nie złożyły 
wniosku o środki na wyprawkę szkolną 
mają czas do końca listopada. Aby to 
zrobić niezbędny jest dowód osobisty, 
numer rachunku bankowego, na który 
zostaną wypłacone pieniądze, adres 
mailowy, a także orzeczenie o niepeł-
nosprawności, jeśli dziecko takie po-
siada. Konieczny jest również PESEL 
dziecka oraz nazwa i  adres szkoły do 
której uczęszcza. 

Wniosek o  świadczenie 300 plus   
można złożyć wyłącznie elektro-
nicznie, za pośrednictwem Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, portalu 

Emp@tia bądź przez bankowość elek-
troniczną. Świadczenie wypłacane 
jest na rachunek bankowy podany we 
wniosku. Jeżeli rodzic czy opiekun 
złoży wniosek październiku lub li-
stopadzie, pieniądze trafią na konto 
w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. 

Jednorazowe wsparcie w wysokości 
300 zł przysługuje raz w roku na każde 
uczące się w  szkole dziecko, od 7 lat 
do 20 lub 24 roku życia (jeśli posiada 
orzeczenie o niepełnosprawności). Za 
te pieniądze można kupić np. podręcz-
niki, zeszyty lub sprzęt potrzebny do 
szkoły i nauki.

Źródło: ZUS

"Dziadek na 
huśtawce" 
to książka, 

którą grupie 
„Jeżyki” czytał 

burmistrz 
Mariusz 

Olejniczak.

Uczniowie z „dwójki” przynieśli bur-
mistrzowi własnoręcznie wykonany 

album o Słubicach. 
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Drodzy mieszańcy, 
W związku z  informacjami medialnymi, z  po-

czątku października, dotyczącymi walk w  rejonie 
Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, do komend 
powiatowych Państwowej Straży Pożarnej prze-
kazano tabletki zawierające jodek potasu, które 
zostały rozdysponowane dla poszczególnych 
samorządów. Jest to standardowa procedura, 
przewidziana w przepisach prawa i stosowana na 
wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia 
radiacyjnego. W gminie Słubice jest wyznaczonych 
24 punktów, które w razie konieczności będą dys-
trybuować tabletki z jodkiem potasu. W przypadku 
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, tabletki jodku 
potasu wydawane będą przez wyznaczone osoby 
oraz poszczególnych sołtysów naszej Gminy.

Jednocześnie informujemy, że tego typu 

niebezpieczeństwo obecnie nie występuje. 
Sytuację monitoruje nieustannie Państwowa 
Agencja Atomistyki. W  gotowości pozostają 
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji zapewnia, że odpowiednia 
ilość jodku potasu została zabezpieczona dla 
każdego obywatela. Rząd przestrzega jedno-
cześnie przed profilaktycznym przyjmowa-
niem jodku potasu.

WYTYPOWANE PUNKTY DYSTRYBUCJI 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA 

RADIACYJNEGO:
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach ul. Wojska 
Polskiego 1
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach ul. Wojska 
Polskiego 38

– Szkoła Podstawowa nr 3 w  Słubicach ul. Kiliń-
skiego 8
– Szkoła Podstawowa w Kunowicach ul. Słubicka 18
– Szkoła Podstawowa w Golicach ul. Słubicka 1
– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach ul. Ko-
pernika 62
– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach ul. Na-
rutowicza 17
– Przedszkole Samorządowe nr 3 w  Słubicach ul. 
Podchorążych 3
– Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach ul. Bo-
haterów Warszawy 8
– Żłobek Samorządowy „Bajka” ul. Wojska Polskiego 
15a
– Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicz-
nego Al. Niepodległości 13, Słubice
– Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicz-

nego Al. Niepodległości 23, Słubice
– Zespół Szkół Licealnych ul. Bohaterów Warszawy 
3, Słubice
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Al. Nie-
podległości 23, Słubice
– NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubi-
cach Sp. z o. o. ul. Nadodrzańska 6, Słubice
– Świetlica Wiejska Drzecin, Drzecin 30B
– Świetlica Wiejska Lisów, Lisów 13
– Świetlica Wiejska Nowy Lubusz, Nowy Lubusz 14a
– Świetlica Wiejska Nowe Biskupice, Nowe Bisku-
pice 12
– Świetlica Wiejska Stare Biskupice, Stare Biskupice 7
– Świetlica Wiejska Kunice, Kunice 13
– Świetlica Wiejska Świecko, Świecko 18B
– Świetlica Wiejska Rybocice, Rybocice 20
– Świetlica Wiejska Pławidło, Pławidło 22a.
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 kultura? !

Wystawa: Transbordering Laboratory. 
Tanel Rander, Miha Kosovel i Michael 
Kurzwelly; 29.09 – 27.10.2022 Galerie 
B, Dom Sztuki, wt. – pt., 14:00 – 17:00

Transbordering Laboratory to praca badawcza o i pomiędzy euro-
pejskimi miastami podzielonymi granicami. Jej celem jest zbadanie 
idei powstawania nowych rzeczywistości w takich miastach i na ta-
kich terenach oraz połączenie aktywnych mieszkańców obu stron. 
Podczas pobytu w Galerii B artyści stworzą wspólną instalację multi-
medialną, która później zostanie pokazana jako wystawa objazdowa 
w innych europejskich dwumiastach.
Wstęp wolny

Teatr Brama z Goleniowa: „Wśród 
naszych” (PL / EN)
sobota, 29 października, 20:00 
Collegium Polonicum

„Wśród naszych” to spektakl o  tym, jak rozdarcie jednostki po-
woduje rozłam w społeczeństwie. Przypatrując się drobiazgowości 
i  brakowi umiejętności zobaczenia siebie w  drugim człowieku, 
spektakl zgłębia problem osamotnienia w  tłumie, spowodowany 
niedostatkiem empatii. Zamiast tego ludzie chowają się pod ma-
skami stanowisk, zawodów i pseudopoglądów. „Wśród naszych” to 
manifest pokojowości i empatii – wartości, które wyraźnie tracą na 
znaczeniu.
Udział bezpłatny

11 Urodziny Klubu Prowincja: 
Koncert Cadillac; sobota, 
29 października, 20:00 Prowincja

Podczas 11 urodzin Prowincji wystąpi najlepszy w  Polsce cover 
band – zespół Cadillac. Po blisko czteroletniej przerwie zielonogó-
rzanie powrócą tym razem z  przekrojem największych przebojów 
rockowych w historii m.in. takich zespołów jak Led Zeppelin, Pink 
Floyd, U2, Depeche Mode, Foo Fighters i wielu innych. Zapowiada 
się prawdziwa uczta dla koneserów rockowych dźwięków.
Bilety: 40,00 / 50,00 zł

Trzy małe świnki (4+, DE)
niedziela, 30 października, 10:00 
Theater des Lachens

Były sobie raz trzy małe świnki, które postanowiły zbudować 
własne domki - każda na swój sposób. Jedna zbudowała domek ze 
słomy, druga z drewna, a trzecia wymurowała go z cegieł. Jednak 
tam, gdzie świnki chciały czuć się prawdziwie dobrze i przytulnie, 
musi zawsze pojawić się ktoś, kto będzie chciał je pożreć - wilk.
Bilety: 4,50 / 6,00 / bilet rodzinny 18,00 €

Imagine - teatr piasku i akrobatyka
niedziela, 6 listopada, 17:00 Kleist 
Forum

Ukraińscy artyści z Sandtheater Berlin od lat wzbogacają reper-
tuar Kleist Forum niezwykłymi produkcjami. Ich siłą są obrazy, 
które tworzą, malując piaskiem. Podczas tego specjalnego spektaklu 
artyści z z Sandtheater Berlin połączą siły z innymi ukraińskimi ar-
tystami, aby za pomocą magii scenicznej wyrazić sprzeciw wobec 
wojny. Na widzów czeka spektakl z  niezwykłym pokazem akro-
batyki, a  także pełne poezji i  emocji malarstwo piaskiem, będące 
oznaką jedności.

Bilety: 25,00 / 23,00 / 10,00 / bilet rodzinny: 50,00 €

Stand-up: Michał 
Kutek - Luźna 
Gaducha; wtorek, 
8 listopada,
19:00 Prowincja

'Luźna Gaducha' to stand-
upowe show Michała Kutka 
bazujące głównie na interakcji 
z  publicznością. czyli tzw. 
crowdworku. Przyjdź i zobacz, 
jak komedia rodzi się tu i teraz.
Bilety: 35,00 zł

3. Koncert filharmoniczny
piątek, 11 listopada, 19:30 Sala 
Koncertowa im. "C. P. E. Bacha"

Jej liczne talenty i szerokie wykształcenie muzyczne pozwoliłyby 
Polinie Tarasenko zostać trębaczką, saksofonistką, pianistką, orga-
nistką, kompozytorką lub obiecującą artystką jazzową. Ostatecznie 
Ukrainka ta zdecydowała się na puzon klasyczny i w wieku 21 lat 
jest jednym z  wielkich talentów tego instrumentu. Podczas kon-

certu z BSOF będzie ją 
można usłyszeć w kon-
cercie Elizabeth Raum 
na puzon altowy i  or-
kiestrę.
Na wszystkie 
koncerty Branden-
burskiej Orkiestry 
Państwowej w kasie 
SMOK dostępne są 
czeki koncertowe 
w cenie 20 zł.

3. Niedzielny poranek muzyczny
niedziela, 13 listopada, 11:00 Sala 
Koncertowa im. "C. P. E. Bacha"

Monkfish Jazz Trio Brandenbur-
skiej Orkiestry Państwowej BSOF 
poświęci swój koncert Duke'owi El-
lingtonowi, pianiście, kompozyto-
rowi i liderowi zespołu, zapraszając 
do współpracy wielokrotnie nagra-
dzaną wokalistkę jazzową Sophie 
Grobler. To kontynuacja współ-
pracy, którą ostatni raz publiczność 
Dwumiasta świętowała w  2019 
roku podczas koncertu "Tribute to 
George Gershwin".
Na wszystkie koncerty 
Brandenburskiej Orkiestry 
Państwowej w kasie SMOK 
dostępne są czeki koncertowe w cenie 20 zł.

Otwarcie wystawy: Núria Quevedo. 
Drogę tworzy się idąc; niedziela, 
20 listopada, 11:00 Brandenburskie 
Muzeum Krajowe Sztuki Nowoczesnej, 
Hala Ratuszowa

Na wystawie, poprzez obrazy, rysunki, grafiki i sztukę książkową 
pokazana zostanie konsekwentna artystycznie droga Quevedo od 
lat 60. do dziś. W milczących obrazach jej wędrowcy są stale w ruchu, 
w poszukiwaniu nowego domu. Podobnie jak w jej obrazie "Droga" 
z kolekcji BLMK, w twórczości artystki znajdują się skrzyżowania 
z rozwidleniami, a także wąskie boczne ścieżki i zaskakujące zakręty 
do odkrycia. Wystawę będzie można oglądać od 20 listopada 2022 r. 
do 12 lutego 2023 r.
Wstęp wolny na otwarcie wystawy.  
Poza tym wstęp: 4,00 / 3,00 

Frankfurcki Jarmark Bożonarodzeniowy 
21.11 – 22.12.2022 Brunnenplatz 
we Frankfurcie nad Odrą

Frankfurcki Jarmark Bożonarodzeniowy będzie otwarty dla od-
wiedzających od 21 listopada 2022 roku, oferując po raz kolejny 
wiele atrakcji. Oprócz wesołego miasteczka zarówno dla młod-
szych, jak i  starszych, na jarmarku pojawi się wielu znanych już 
handlarzy i  gastronomów, oferujących swoje produkty i  specjały 
- od świeżych gofrów po fińskie grzane wino. Niech świąteczna at-
mosfera jarmarku wprowadzi Was w nastrój świąt. Wstęp wolny 
 

 
 


