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Dobry, czyli jaki?
Co według mnie znaczy być 
dobrym obywatelem? Cieka-
we pytanie.

Moim zdaniem 
dobry obywa-
tel to inaczej 
dobry czło-
wiek. Dobry, 
czyli jaki? Ktoś, 
kto jest okre-
ślany mianem 
dobrego po-
siada zapewne 
jakieś dobre cechy. Jest godny na-
śladowania, życzliwy, pomocny, szla-
chetny, przyjazny, sumienny itd...
Ktoś, kto posiada cechy przeciw-
stawne do powyższych nie może na-
zywać siebie dobrym człowiekiem, 
a tym samym obywatelem.
Ale w takim razie kto to jest obywa-
tel? Słowo to kojarzy mi się trochę 
z polityką, społeczeństwem. Obywa-
tel Polski to człowiek zamieszkujący 
w Polsce, dla którego ów kraj jest 
narodem, ojczyzną. Obywatelem jest 
każdy z nas, wspólnie jesteśmy czę-
ścią społeczeństwa, mamy określone 
przywileje - tzn. prawa i obowiązki, 
których nie zawsze jesteśmy w sta-
nie wypełniać. Przykładem takiego 
zachowania jest np. chodzenie na 
wybory. Wielu ludzi się z tego zobo-
wiązania nie wywiązuje. I co z niego 
za obywatel?!
Podsumowując: dobry człowiek = 
dobry obywatel, jest on częścią spo-
łeczeństwa, a także posiada prawa 
i obowiązki, z których powinien się 
wywiązywać.

Dominika Woźniak

Przemysław Karg zaprasza na wykład:

Budżet samorządu a moje marzenia
20 kwietnia 2013 roku, godz. 10.00

Magdalena Tokarska zaprasza na wykład:

2+2=5, czyli o tym jak wyzwolić społeczną energię
11 maja 2013 roku, godz. 10.00

Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego tam gdzie 
mieszkacie nie ma aquaparku, lotniska, metra? Czy 
będąc na podwórku widzieliście popsuty plac zabaw, 
zniszczone bramki na boisku, połamane ławki? Od-
powiedź na te i wiele innych pytań szukać będziemy 
na wykładzie do uczestnictwa w którym serdecznie 
zapraszam. Poruszymy sprawy związane z wyda-
waniem i oszczędzaniem pieniędzy, negocjowaniem 
wysokości kieszonkowego u rodziców. Zastanowi-
my się nad słowami amerykańskiego inwestora Pana 
Warrena Edward Buff etta, który powiedział „Inwe-
stowanie jest jak wchodzenie po drabinie, każdy wie 
jak się to robi, lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić". 

Czy energia może być dobra i zła? Czy możemy ko-
goś zarazić swoją pozytywną energią? Czy człowiek 
może podładować swój akumulator tak jak akumula-
tor samochodowy? Czy to możliwe aby 2+2=5?
Nie raz słyszymy, że ktoś ma tyle energii w sobie, 
że może przenosić góry. W szkole słyszy się jak na-
uczyciel  mówi do uczniów: „spokojnie, bo rozniesie-
cie klasę” – czy to nie jest nadmiar energii?
Ale gdzie ona się mieści? Może w sercu, a może 
w mózgu? Każdy z nas może uczynić świat lepszym, 
gdy odnajdzie taką pozytywną energię w sobie 
i skieruje ją w odpowiednie miejsce. 
Na te i inne energetyczne pytania spróbujemy sobie 
wspólnie odpowiedzieć na wykładzie, na który Was serdecznie zapraszam.

Wciąż zachęcam Was do pisania! Tych, którzy już próbowali swoich sił i tych, którzy jeszcze się wahają! 
Aby Wam pomóc, przygotowaliśmy kolejne  tematy:
1. Porozmawiaj ze swoim rodzicem 
o tym, jak wyglądał jego świat, gdy 
był w Twoim wieku. Namów mamę 
i tatę na wspomnienia szkoły, kole-
gów, koleżanek, spytaj, co lubił jeść, 
w co się ubierał, o czym marzył… 
2. Czym według Ciebie jest polityka? 
Dorośli potrafi ą na jej temat rozmawiać 
godzinami, a co Ty o tym myślisz?

3. Siedzi z Wami na każdym wykła-
dzie. Co powiedziałby żółty student 
Zozol, gdyby umiał mówić?
4. Napisz list do kolegi/koleżanki z inne-
go miasta na temat Uniwersytetu Oby-
watelskiego, w którym bierzesz udział. 
No i nie zapominajcie o „Listach do M.”!
Objętość tekstu: maksymalnie 1 stro-
na, czcionka rozmiar 12

Termin: 11 maja 2013
Więcej informacji: 
Katarzyna Buchwald-Piotrowska,
Dziekan Wydziału Młodego Dzienni-
karza, tel. 95 7592 478, 
e-mail: k.buchwald@fundacjacp.org
Nie zapomnijcie do e-maila z artyku-
łem załączyć swojego zdjęcia w do-
brej jakości!
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Często zadaję sobie pytania. Jak 
powinien zachowywać się dobry  
obywatel? Czy dobrym obywatelem  
można nazywać tych którzy  tylko 
nie zaśmiecają  swojego  kraju?  Jaki 
przykład powinien   dawać  wzoro-
wy mieszkaniec? Wielu ludzi uważa 
się  za  dobrych obywateli, lecz czy 
tak naprawdę jest? Nie każdy jednak 
jest tym za kogo się uważa. Moim 
skromnym zdaniem dobrzy obywa-
tele nie tylko powinni nie zaśmie-
cać  swojej miejscowości, ale także 
powinni  dawać  dobry przykład in-
nym. Wzorowy obywatel powinien 
być człowiekiem sprawiedliwym, 
prawym, moralnym, bezinteresow-
nym, kochającym swoją ojczyznę. 
Powinien stawać w obronie słab-
szego,  reagować na krzywdę dru-
giego człowieka. Wielu ludzi prze-

Nie rozumiem, dlaczego ludzie 
w mojej miejscowości, to jest w Gó-
rzycy, zaśmiecają środowisko, np. 
nad Odrą, w lasach i w innych miej-
scach położonych w pobliżu miej-
scowości. Często jeździmy całą ro-
dziną nad Odrę na ryby, gdyż wszy-
scy lubimy wędkować. Przyjeżdżając 
na miejsce, gdzie będziemy wędko-
wali, w pierwszej kolejności musimy 
uprzątnąć sobie miejsce, ponieważ 
wędkarze, którzy wcześniej łowili 
w tym miejscu, zostawili po sobie 
górę śmieci, np. puszki po piwie, 
puszki po kukurydzy, worki foliowe 
po zanętach, itp. Wierzcie mi, to nic 
przyjemnego. Duża część tych śmie-
ci w okresie podwyższonych stanów 
wody wpada do niej i płynie dalej 
do morza. Zastanawiające jest to, że 
wędkarze, którzy pozostawiają po 
sobie górę śmieci, wcześniej przy-
wieźli w tych workach ciężkie zanęty, 
a w puszkach alkohol i nie przeszka-
dzało im to, że było to wszystko bar-

Dobry obywatel – oto jest pytanie
chodzi  obojętnie obok cierpiącego 
człowieka i nie pomaga mu. Dobrzy 
obywatele powinni pomagać innym, 
nie przechodzić obok tej osoby bez 
udzielenia pomocy. 
Jednakże nie można pominąć grupy 
ludzi którzy rozsławili nasz kraj na 
arenie międzynarodowej. Idealnymi 
przykładami wzorowych obywateli, 
a zarazem  patriotów, byli  między 
innymi Polacy żyjący pod zaborami. 
Walczyli oni o  niepodległość  Polski  
i nie poddawali się po licznych poraż-
kach, jak też uchronili nasz ojczysty 
język. Dzięki takim ludziom możemy 
się cieszyć mową ojczystą i wolną oj-
czyzną.  Bycie dobrym obywatelem 
nie  jest wcale  takie łatwe,  jak się 
wielu  ludziom wydaje. Pielęgnujmy 
więc te  cenne wartości.

Paulina Reus

Nie rozumiem, dlaczego ludzie w mojej miejscowości…
dzo ciężkie. Jednak lekkich śmieci nie 
potrafi ą po sobie uprzątnąć i zabrać 
do domów, z których zostały przy-
wiezione, a pozostawiają w miejscu, 
gdzie spędzili miło czas.  Również 
w naszych lasach nie brakuje wor-
ków ze śmieciami, pochodzących 
z naszych gospodarstw domowych, 
a także innych odpadów komunal-
nych. Jeśli ludzie będą w dalszym 
ciągu tak postępowali, to w przy-
szłości w naszych lasach zamiast 
zbierać grzyby, będziemy zbierali za-
nieczyszczenia pozostawione przez 
ludzi. Postępując w taki sposób do-
prowadzimy do tego, że z naszych 
lasów wyprowadzą się zwierzęta 
i wyginą rośliny.  I dlatego właśnie  
nie rozumiem, dlaczego ludzie wokół 
siebie robią wysypisko śmieci.
Podsumowując to wszystko, można 
dojść do jednego wniosku, że to my 
sami sobie zaśmiecamy środowisko 
i gdy nie zaprzestaniemy tego proce-
deru, to w przyszłości nie czeka nas 

nic dobrego. Musimy sami zadbać 
o otaczającą nas przyrodę, ponieważ 
nasze dzieci nie będą chciały żyć na 
wysypisku śmieci. Chrońmy nasze 
środowisko, aby przyszłe pokolenia 
mogły żyć wśród zieleni!

Alicja Bajsarowicz
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 Historia godna podziwu
Nazywam się Patrycja Dolińska, mam 12 lat i mieszkam w Ośnie Lubuskim. Bar-
dzo lubię sport i rozmawiać z ludźmi, dlatego przeprowadzę  wywiad z moją prababcią.
Moja prababcia ma na imię Stasia urodziła się we wrześniu 1917 r. teraz ma 95 lat, lubi gotować 
i wychodzić z pieskiem. 

Ja i moja prababcia Stasia

– Babciu, czy mogłabyś mi opowie-
dzieć historię życia, za którą Cię po-
dziwiam? 
– Stasia: Urodziłam się pod koniec 
pierwszej wojny światowej, miałam 
dwóch braci i jedną siostrę. Mój tata 
był na wojnie na Syberii. Gdy miałam 
4 lata tata wrócił z wojny ciężko cho-
ry, po dwóch latach zmarł w szpitalu.        

– Czy po śmierci taty było wam cięż-
ko?
– Po śmierci taty, było nam bardzo 
ciężko. Mama miała nas czworo, 
mieszkaliśmy u gospodarza, praco-
wała ciężko od rana do wieczora, po 
czym zarabiała 1 zł dziennie.
– Czy wy jako młode dzieci, również 
pracowaliście?
– My również ciężko pracowaliśmy, 
gdy miałam 8 lat niańczyłam małe 
dzieci. Kiedy trochę podrosłam pro-
szono mnie o prace w polu, wtedy 
zarabiałam po 2 zł na dzień. A gdy 
miałam 12 lat wiązałam snopki.
– Jak przebiegało Twoje życie 
w szkole?
– Miałam 7 lat jak zaczęłam chodzić 
do szkoły. Nauczyciele byli bardzo 
ostrzy, raz nie nauczyłam się i na 
środku klasy dostałam wielkim kijem 
po rękach, a oprócz tego klęczałam 
na grochu.

– Z opowieści, które słyszałam, po 
kilkunastu latach pojawiła się druga 
wojna światowa, jak ją przeżyłaś?  
– Gdy ukończyłam 19 lat wyjecha-
łam do Niemiec na 9 miesięcy. Kiedy 
wróciłam, po roku ogłoszono  dru-
gą wojnę światową. Uznano mnie 
za Niemkę i chcieli interweniować, 
nagle koło mnie przechodziła moja 
koleżanka razem z mamą. We dwie 
krzyczały, że jestem Polką, ale oni 
nie wierzyli. Wtedy Angelika wzięła 
mnie za rękę i zabrała. Po zakończe-
niu drugiej wojny światowej Niem-
ców wywieźli, a my żyliśmy tak jak 
na początku. 
– Dziękuje Ci za wspaniały i ciekawy 
wywiad, mam nadzieje, że podobała 
Ci się rozmowa ze mną.
– Ja Ci również dziękuję, rozmowa 
z tobą bardzo mi się podobała.
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– Dzień dobry pani Justyno, czy 
mógłbym z Panią przeprowadzić 
krótki wywiad?
– Ależ tak, oczywiście.
– Niech najpierw powie Pani coś 
o sobie.
– Nazywam się Justyna Kowalczyk, 
mam 30 lat, jestem biegaczką nar-
ciarską, tryumfatorką mistrzostw 
świata  oraz mistrzynią olimpijską. 
Cztery razy zdobyłam Puchar Świa-
ta. Wygrałam też cztery razy z rzędu 
Tour de Ski.
– Kiedy Pani pierwszy raz wystarto-
wała w Pucharze Świata?
– Było to 9 grudnia 2001 roku w Co-
gne, we Włoszech, zajęłam wtedy 
64 miejsce.
– Czy kocha Pani jazdę na nartach?
– Tak oczywiście, jest to moja pasja. 
Gdybym tego nie kochała na pewno 
nie jeździła bym dziś na nartach.
– Czy każdy mógłby uprawiać ten 
sport?
– Chyba nie. Moje osiągnięcia wyglą-
dają niesamowicie, ale sprawa w rze-
czywistości nie wygląda tak różowo. 
Żeby zajść tak wysoko, potrzebne 

Nasza najlepsza mistrzyni
Z Justyną Kowalczyk, mistrzynią i multimedalistką olimpijską, mistrzynią i multimedalistką mi-
strzostw świata, czterokrotną zdobywczynią Pucharu Świata w biegach narciarskich, rozmawia 
Jędrzej Żywalewski

były lata morderczego treningu. To 
raczej nie jest sport dla mięczaków. 
– Czy zawsze była pani na szczycie?
– Nie. Ciągle miewałam spadki formy, 
ale wtedy pracowałam szczególnie 
mocno i walczyłam żeby znów jeź-
dzić jak najlepiej.
– Komu zawdzięcza pani swoje do-
tychczasowe zwycięstwa?
– Przede wszystkim mojemu trene-
rowi, bez którego na pewno bym się 
tutaj nie znalazła. To on zawsze mnie 
wspierał w trudnych momentach. 
Pomagali mi też rodzice. Wspierali 
mnie kiedy zaczynałam wątpić czy 
to co robię jest odpowiednie.
– Niesamowite są Pani walki z rywalką 
Marit Bjoergen.
– Tak, razem z Marit na każdym star-
cie walczymy do samego końca i ni-
gdy nie wiadomo, która z nas będzie 
lepsza. Myślę, że takie pojedynki do-
dają atrakcyjności biegom.
– Pani Justyno, w imieniu wszyst-
kich Polaków dziękuję za to jak Pani 
walczy w każdym biegu i p oświęca 
trud oraz mnóstwo sił włożonych 
w tę pracę. Kiedy walczy Pani na tra-

Justyna Kowalczyk 
Faktycznie Justyna Kowalczyk przy-
szła na świat 19 stycznia 1983 roku 
w Limanowej, jednak zbieg okolicz-
ności sprawił, że w dokumentach 
znalazła się data 23 stycznia. Nikt po-
myłki nie sprostował i Justyna uro-
dziny może świętować dwukrotnie.
Sportowe zacięcie u mieszkanki 
Kasiny Wielkiej było już widoczne 
w szkole podstawowej. Następnym 
etapem była szkoła mistrzostwa 
sportowego w Zakopanem, choć ro-
dzice nie ukrywali, że chcieli by Ju-
styna została prawnikiem.
W czasie pobytu w szkole na uta-
lentowaną nastolatkę zwrócił uwa-
gę trener Aleksander Wierietielny. 

sie, my przed telewizorami denerwu-
jemy się, ale też gorąco kibicujemy. 
Jednak musi Pani wiedzieć, że tam 
przed ekranami są ludzie, którzy ni-
gdy w Panią nie zwątpią, nawet jak 
będzie miała pani fatalnie szło.
– Dziękuję tobie bardzo za te gorące 
słowa.
– To ja bardzo Pani dziękuję, że po-
święciła pani mi swój czas. Życzę dal-
szych sukcesów.
 Wywiad fi kcyjny. 

Jędrzej Żywalewski

Tak narodził się mistrzowski duet. 
W grudniu 2001 roku Justyna za-
debiutowała w zawodach Pucharu 
Świata i już w drugim starcie zasko-
czyła wszystkich zdobywając pierw-
szy pucharowy punkt. Następne 
lata treningów i startów przynosiły 
kolejne dobre rezultaty. Z roku na 
rok polska dziewczyna coraz bar-
dziej istniała na światowych tra-
sach. Pierwszoplanowym celem jest, 
by w jak najlepszej dyspozycji do-
biec do igrzysk olimpijskich w Soczi 
w 2014 roku.  Narty to niemal całe 
życie Justyny, ale… nie całe. Na każ-
dy wyjazd zabiera ze sobą torbę 
wypełnioną książkami. Zaczytuje się 

w dziełach rosyjskich pisarzy, które 
chętnie czytuje w oryginale. 

Za: www.justyna-kowalczyk.pl
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 Warto pomagać
Ten sobotni dzień miał być taki jak 
zwykle… Wraz z moim najlepszym 
przyjacielem Adrianem oraz jego 
uszatym pupilem, kundelkiem Maxem, 
wyszliśmy na spacer po osiedlu. Już 
po krótkiej chwili okazało się, że to-
warzyszy nam jeszcze jeden czworo-
nóg. Był to czarnej maści, zadbany, 
sympatyczny, aczkolwiek dość spory, 
piesek. Jego zachowanie jednoznacz-
nie wskazywało, że zgubił się lub zo-
stał porzucony. Łasił się do nas, ado-
rował i nie odstępował na krok. Poza 
tym miał bardzo smutne oczy. 

Bez większego namysłu poszliśmy 
wspólnie z Adrianem oraz Maxem 
i Rexem (to „robocze imię” nada-
liśmy naszej przyjacielskiej zgubie, 
żeby było nam wszystkim choć tro-
chę sympatyczniej) do mojego domu. 

Moja mama od razu wiedziała, co ro-
bić dalej. Poprosiła mojego tatę, aby 
zrobił Rexowi zdjęcie, a sama zaczęła 
przygotowywać plakaty-ogłoszenia, 
które miały pomóc w odnalezieniu 
jego domu.
Niebawem ja i mój przyjaciel Adrian 
wyruszyliśmy na „akcję plakat”. Roz-
kleiliśmy ok. 20-tu ogłoszeń i zmę-
czeni wróciliśmy do mojego domu. 
Po powrocie okazało się, że moja 
mama jest już po rozmowie z panią 
Anią – przyjaciółką zwierząt, która 
właśnie buduje w naszym mieście 
schronisko dla psów i kotów. Za go-
dzinę mięliśmy oddać Rexa…
I tak też się stało – z wielkim smut-
kiem żegnaliśmy się z naszym nowym 
przyjacielem, ale z drugiej strony 
wiedzieliśmy, że tak trzeba. Na miej-
scu pani Ania wytłumaczyła nam, 
że jeśli nazajutrz (w niedzielę) nikt 
nie zgłosi się po Rexa, w poniedzia-
łek rano zostanie on wywieziony do 
schroniska oddalonego od naszego 
miasta o ok. 100 km. Perspektywa 
była naprawdę nieciekawa…
Niedziela pełna była przykrych emo-
cji – cały czas myślałem o Rexie 
i o tym, jak smutne będzie odtąd jego 
życie, jeśli jego właściciel nie dowie 
się, gdzie można go szukać. Poza tym 
cały czas istniała możliwość, że Rex 
został porzucony świadomie. 
Ok. godz. 16.00 byłem już prawie 
pewien, że Rex trafi  do zimnej klat-
ki schroniska. Aż tu nagle, ok. godz. 
18.00 zadzwoniła do mojej mamy 

pani Ania – z radością wykrzyczała 
do słuchawki, że rodzina Rexa wła-
śnie się po niego zgłosiła! Ponoć łzy 
mieli w oczach jego właściciele (ro-
dzina z dwojgiem dzieci), ale przede 
wszystkim on sam… Pani Ania stwier-
dziła, że warto wierzyć w ludzi i w to, 
że działanie na rzecz innych, nawet 
pojedynczych jednostek, coś daje. 
I choć nie zawsze wszystko układa 
się tak, jak byśmy sobie tego życzyli, 
chwile takie jak ta dzisiejsza budują 
i sprawiają, że pomaganie jest na-
prawdę piękne. 
Moim dzisiejszym artykułem przyłą-
czam się do opinii pani Ani, bo przy-
znam szczerze, że nie wierzyłem, iż 
odnalezienie domu Lejdi (tak napraw-
dę miała na imię znaleziona przez 
nas suczka) jest w ogóle możliwe. 
Okazało się jednak, że zawsze trzeba 
mieć nadzieję i należy wierzyć, że od 
każdego z nas również wiele może 
zależeć i że warto pomagać!

Michał Brończyk

LUBIĘ 
POMAGAĆ

Agata 
Nowaczyk

LUBIĘ 
POMAGAĆ

Julia 
Karaban

LUBIĘ 
POMAGAĆ

Adrian
Szatraj

LUBIĘ 
POMAGAĆ

Michał
Brończyk

odpowiedzi: die Kamera, 
der Computer, das Mikrofon

odpowiedzi do zadań 
ze strony 10

odpowiedzi: - interview, recording, camera, microphone, radio,  
title, press, type recorder, television, journalist, newspaper

Suczka Lejdi, bohaterka tej historii. 

Michał (z prawej) i Adrian (po lewej). 
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Pomaganie jest fajne

 Kochani � udenci,

Moim zdaniem bycie dobrym oby-
watelem to pomaganie słabszym 
w trudnych sytuacjach. W mojej 
miejscowości jest wiele osób, któ-
re potrzebują wsparcia nie tylko 
fi nansowego. Ja, także jako dziec-
ko mogę pomagać takim ludziom. 
Mogę oddawać za małe ubrania dla 
biedniejszych rodzin. Nawet mój 
młodszy brat może pomóc innym 
dzieciom, oddając swoje zabaw-
ki, którymi się już nie bawi i w ten 
sposób sprawić im dużo radości. 
W szkole też możemy być pomoc-
ni np. pomóc słabszemu uczniowi 
zrozumieć lekcję. To przecież ta-
kie łatwe. Trzeba również pamiętać 
o starszych osobach, którym jest 
potrzebna pomoc. Często takie 

osoby są samotne i nie są wstanie 
zrobić nawet zakupów. Dlatego po-
winniśmy im pomagać. Dla osób 
starszych ważna jest rozmowa, 
spróbujmy znaleźć chociaż chwilę 
by umilić im czas. Pomagać można 
nie tylko ludziom ale i zwierzętom 
które przebywają w schroniskach. 
Są tam często trudne warunki.
Fajnie by było zabrać ze sobą psa lub 
kota do domu, ale nie każdy ma taką 
możliwość. W takiej sytuacji może-
my opiekować się takim zwierzakiem 
w schronisku. Można odwiedzać go 
codziennie i spędzać z nim czas. 
Myślę, że pomaganie nie jest takie 
trudne, musimy tylko otworzyć się na 
potrzeby innych.  

Julka Karaban

Zacznę dziś od podzięk� ań. Za licz-
ne deklaracje niesi� ej przez Was po-
mocy. Za wasze zaangaż� anie w za-
jęcia, ale przede wszystkim za kolejne 
wzruszające listy. Niesam� ite jest to 
ile pozytywnej energii macie w sobie.

Dziękując za zaangaż� anie liczę na 
więcej i mam nadzieję, że po przeczy-
taniu tekstu o 1% podatku będziecie 
pełni entuzjazmu, by przekazać rodzi-
com informację, że nie � zeba wiele, by 
pomagać innym. Wasza postawa jest 

godna naślad� ania, dzi� cie się nią 
z najbliższymi.

M.

PS. Wciąż liczę na Wasze listy.  
Ordery czekają…

Zwycięska ekipa z grupy czerwonej, która podczas warsztatów opracowa-
ła program kampanii pod tytułem: „Serce dla Kamila”.  



8 Uniwersytecki Dwumiesięcznik Obywatelski //  nr 2 (4)/2013 26 marca2013 r.

 Uważam, że jazda konna to najlep-
szy sport na świecie. Sama jeżdżę 
konno i wiem jaka to przyjemność 
galopować na grzbiecie wierzchow-

 Żyj aktywnie

Jazda konna - najlepsze co może być
ca. Są różne dyscypliny, między in-
nymi ujeżdżanie, parkur i kros. Ja 
najbardziej interesuję się ujeżdża-
niem, czyli prezentowaniem cho-
dów konia: stępu, kłusu i galopu. 
Obecnie jestem na etapie galopu, 
w przyszłości chciałabym zdać eg-
zamin na brązową odznakę jeździec-
ką Polskiego Związku Jeździeckiego. 
Konie są także świetną rehabilitacją 
dla osób niepełnosprawnych.
Naukę jazdy konnej najlepiej zacząć 
od jazdy na lonży. Jeździec uczy się 
dosiadu i podstaw jeździectwa. Gdy 
młody dżokej jest już bardziej za-
awansowany, przechodzi na maneż, 
gdzie po jakimś czasie uczy się galo-
pować. Sądzę, że galop to najwspa-
nialszy chód konia. Można również 
organizować przejażdżki w teren.

Obowiązkiem jeźdźca jest też przy-
gotować konia do jazdy i rozsiodłać 
go po jeździe. Siodłanie konia nie 
jest wcale takie proste. Konia trzeba 
złapać na kantar i uwiąż, wyszczot-
kować oraz wyczyścić kopyta. Na 
wyczyszczony grzbiet konia należy 
włożyć czaprak, a następnie sio-
dło. Potem trzeba założyć ogłowie, 
przy problemach należy poprosić 
o pomoc instruktora. Konia gotowe-
go do jazdy powinno się prowadzić z 
prawej strony. Po skończonej jeździe 
rumakowi należy się nagroda np. ka-
wałek marchewki lub jabłka. 
W naszym województwie jest wiele 
stadnin, więc naprawdę zachęcam, 
bo nie ma  nic  wspanialszego od koni!

Natalia Frątczak

Nazywam się Bartosz Żukliński, mam 11 
lat i mieszkam w Górzycy. Bardzo lu-
bię moją miejscowość oraz szkołę, do 
której uczęszczam. Chciałbym zachę-
cić wszystkich do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. W naszej szkole zwra-
ca się szczególną uwagę na aktywność 
fi zyczną. Jesteśmy szkołą promującą 
zdrowie.  

Wolny czas spędzam bardzo aktywnie. Należę do 
UKS ,,Sokół‘’ Górzyca. Trenuję lekkoatletykę pod 
okiem wybitnego skoczka wzwyż pana Edwar-
da Czernika. Treningi mam trzy razy w tygodniu 
po dwie godziny. Uczę się jak należy prawidłowo 
skakać i biegać. Ponadto mam jeszcze wiele cie-
kawych zajęć w szkole. Bardzo lubię piłkę siat-
kową oraz unihokeja . Interesuję się też tenisem 
ziemnym. Należę do Klubu Tenisowego ,,Smecz‘’. 
Chciałbym kiedyś zostać wielkim tenisistą jak Ro-
ger Federer. Zachęcam wszystkich do uprawiania 
sportu i odejścia od telewizora i komputera. Żyjąc 
aktywnie dbamy o zdrowie, bo „w zdrowym ciele, 
zdrowy duch”.

Bartosz Żukliński
         

Autorka tekstu na koniu Melodia
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Listy do M.

Jak grała orkiestra
Czołówka 21. Finału WOŚP 
w województwie lubuskim:
Gorzów Wielkopolski - 114 000 zł 
Zielona Góra - 91 000 zł
Sulechów - 58 000 zł
Kostrzyn nad Odrą - 46 000 zł
Rzepin - 41 144,48 zł
Żary - 38 262,36 zł
Słubice - 29 125,19 zł
Nowa Sól - 28 000 zł
Świebodzin - 25 548 zł
Gubin - 25 000 zł
Międzyrzecz - 24 716 zł
Słońsk - 24 000 zł      

Trzynastego stycznia odbył się 21 
fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W tym roku orkiestra 
Jurka Owsiaka miała   dwa cele: 
ratowanie życia dzieci oraz god-
ną opiekę medyczną seniorów. 
Dla tych ostatnich WOŚP zagrał 
po raz pierwszy. Zebrane pienią-
dze zostały w połowie przezna-
czone na wsparcie terapii nowo-
rodków i niemowlaków. Drugą 
połowę orkiestra   wykorzysta-
ła   na wyposażenie w sprzęt 
szpitali geriatrycznych i zakła-
dów opiekuńczo-leczniczych. 
Zbierałam z tej okazji razem 
z moją siostrą i naszymi kolega-
mi pieniądze. Sprawiło mi  wielką 
radość pomaganie chorym dzie-
ciom i starszym osobom. Cho-
dziliśmy po mieście z puszką od 
9:00 do 14:00. Gdy przechodzi-
liśmy, ludzie z życzliwością wrzu-
cali nam monety. My w podzięce 
dawaliśmy im serduszka. Mimo mrozu 
spędziliśmy wesoło ten dzień. Osoby 
przechodzące koło nas zawsze się 
zatrzymywały i wrzucały co nieco.  
Później przenieśliśmy się na halę przy 
ZSO w Rzepinie. Tam jako harcerze 

sprzedawaliśmy ciasta, babeczki oraz 
ciepłe napoje i gorącą czekoladę. Na 
scenie występowały zarówno dzie-
ci jak i młodzież, a nawet dorośli. 
Tańczono, śpiewano, pokazywano 
również tresurę psów. Moje koleżan-

ki, koledzy i ja występowaliśmy 
jako z kółko muzyczne, później 
tańczyliśmy jako grupa cheerle-
aderek tańczyliśmy. Było to nie-
samowite przeżycie, które zapa-
miętam na zawsze. Stresowałam 
się trochę na początku, ale po-
tem już mi przeszło.
Między przedstawieniami od-
bywały się licytacje.   Na ten cel 
przez miejscowych darczyńców 
przekazane zostały setki przed-
miotów. Wśród najciekawszych 
fantów były m.in.: meble, przelot 
helikopterem, sprzęt sportowy, 
piłki z autografami piłkarzy Flo-
ty Świnoujście i Steinpolu-Ilanki 
Rzepin, czy oryginalna czapka 
rogatywka dyżurnego ruchu. 
O godzinie 20:00 przez straż 
miejską został zorganizowany 
pokaz fajerwerków. W tym roku 
niestety nie pobiliśmy rekordu 
z poprzedniego (60 660,98 zł), 

zebraliśmy 41 144,48 zł. Tym samym 
zajęliśmy 5 miejsce w naszym woje-
wództwie. Cała Polska w tym roku 
zebrała 39 855 148 zł. 

Agata Nowaczyk
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dziennikarz journalist der Journalist

wywiad interview das Interview

radio radio das Radio

nagranie recording die Aufnahme

mikrofon microphone das Mikrofon

dyktafon tape recorder das Diktiergerät

telewizja television das Fernsehen

kamera camera die Kamera

prasa press die Presse
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aparat fotografi czny camera der Fotoapparat

komputer computer der Computer

tytuł title der Titel
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 Komu przekazać 1% podatku?
Niedawno rozpoczął się nowy rok. To 
najlepszy czas do planowania tego co 
przed nami, ale także do rozliczenia 
tego, co za nami. Zastanówcie się jak 
minął Wam 2012 rok. Czy jesteście 
z niego zadowoleni, czy zrobiliście 
wszystko, co było waszym zamiarem. 
A może w 2011 były postanowienia, 
które udało się (lub nie) zrealizować? 
Takie przemyślenia są zupełnie nor-
malne i naturalne. Analiza tego, co za 
nami oraz domniemywanie przyszło-
ści  to zwykłe, ludzkie odruchy. Są 
jednak momenty oraz instytucje, któ-
re zmuszają dorosłych ludzi  do ana-
lizy poprzedniego roku. Nie mówię tu 
o egzystencjalnych przemyśleniach, 
jednak o suchych, matematycznych 
faktach. Wielu dorosłych tego nie 
lubi. Czy wiecie o czym mowa? Tak. 
O rozliczeniu się z urzędem skarbo-
wym. Jeśli nie wiecie co oznacza PIT, 
porozmawiajcie o tym z rodzicami. 

Zapytajcie na co przekażą swój 1% 
podatku. Po krótkiej lekturze poniż-
szego tekstu będziecie w stanie  pod-
powiedzieć rodzicom komu pomóc, 
jeśli sami jeszcze nie zdecydowali.

… ale po kolei.
1 stycznia 2004 roku weszła w życie 
ustawa o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. Na jej 
mocy podatnik płacący podatek do-
chodowy od osób fi zycznych może 
przeznaczyć 1% swojego podatku na 
rzecz wybranej przez siebie orga-
nizacji pożytku publicznego. Co to 
oznacza wprost: wystarczy w odpo-
wiedniej rubryce formularza PIT wpi-
sać dane organizacji, której chce się 
pomóc, by pomóc. Tak po prostu. To 
nic nie kosztuje i nie jest wcale trud-
ne. Sami zobaczcie. 
Poznałam Was już na tyle, by wie-
dzieć, że jesteście fajnymi, odpo-
wiedzialnymi i chętnymi do pomocy 
ludźmi. Dlatego chciałam Was za-
chęcić do rozmowy z rodzicami na 
temat 1%. 
Pokażcie im jakie to proste. Zapytaj-
cie czy już wybrali organizację, któ-
rej pomogą. A może to Wy chcecie 
wybrać? Jeśli jesteście zaintereso-
wani tym tematem zachęcam do 
odwiedzenia stron internetowych 
wymienionych na końcu artykułu. 
W całej Polsce są organizacje, które 
czekają na pomoc. W naszym regio-
nie również. Wybrałam dla Was kilka 
z naszego terenu, których cele chcia-
łam przedstawić. Nie zachęcam do 
pomocy konkretnym organizacjom. 
Chciałabym jednak, by każdy z Was 
spróbował porozmawiać z rodzicami 
o tym jak  łatwo pomagać, to nic ich 
nie kosztuje, a naprawdę skutkuje. 
Każdy z nas może pomóc. 
Ale komu…?

W artykule wykorzystano informacje 
dostępne na stronach:
www.hospicjumwincentego.fsl24.pl, 
www.ranchomaja.pl, osk.fi rehost.pl, 
bazy.ngo.pl

Magdalena Skalska

Gmina Górzyca:
Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty 

w Górzycy, KRS 0000260311

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie 

„Humanitas” w Górzycy, KRS 0000072912

Gmina Ośno Lubuskie:
Miejski Klub Sportowy „Spójnia” 

w Ośnie Lubuskim, KRS 0000062465

Gmina Rzepin:
Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół 

na rzecz Pomocy Szkole w Rzepinie, 

KRS 0000331626

Gmina Słubice:
Hospicjum św. Wincentego a’Paulo 

w Słubicach, KRS 0000363064

Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” 

w Słubicach, KRS 0000045619

Ludowy Zespół Sportowy 

„Odra” Pławidło, KRS 0000401660

Polski Związek Hodowców

Gołębi Pocztowych Oddział 

Słubicko-Kostrzyński, KRS 0000400415

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych „Rancho Maja” 

w Słubicach, KRS 0000332647

Przekaż 1% podatku organizacjom 
z powiatu słubickiego:
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Rzepin SłubiceOśno LubuskieGórzycaCybinkaPatronat:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI 
CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

 Wywiad z Leo
Z Leo Messi, piłkarzem FC Barcelony, który po raz czwarty 
z rzędu został najlepszym piłkarzem świata, rozmawia Mikołaj 
Matuszczak.
– Witaj Lionel, co u Ciebie słychać?
– Niedługo będę w Słubicach na zaproszenie burmistrza.
– Leo, czy przyjdziesz na trening mojej grupy zagrać z nami w piłkę? Mój trener 

bardzo się ucieszy.
– Gdzie mam przyjść?
– Hala Miejska, czwartek, godz. 17.00.
– Dobrze. Na pewno przyjdę. 
– Mam do Ciebie wielką prośbę. Czy mógłbyś podarować nam na treningu kilka 

piłek FC Barcelony, będziemy wtedy kopiąc je pamiętali o Twoim klubie?
– Wszystkie będą z autografami piłkarzy klubu FC Barcelona.
– Bardzo dziękuję i zapraszam do mojego domu na obiad. 
– Z chęcią, bardzo lubię kotlety schabowe.
– Leo, świetnie wyglądałeś na styczniowej gali FIFA w garniturze w grochy.
– Dziękuję. Mikołaj, jesteś super luzacki gość. Trzymaj się. Do zobaczenia.
 Wywiad fi kcyjny. 

Złota rybko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy…  Eee! To nie ta bajka.

Życzenia do złotej rybki

//  nr 2 (4)/2013 26 marca2013 r.

o nie ta bajka.

Bardzo trudno jest wybrać 
tylko trzy życzenia do złotej 
rybki, ale postaram się wybrać 
te, które przysłużyłyby się 
jak największej liczbie osób 
z mojego regionu.
Pierwszym życzeniem moim i za-
pewne wielu innych jest to, aby 
w Górzycy powstał kryty basen. 
Można by było bardzo miło spędzać 
czas z rodziną lub z przyjaciółmi. 
Może nawet odbywałyby się tam lek-
cje wychowania fi zycznego.
Bardzo chciałbym też, aby w naszej 
miejscowości powstała szkoła tańca 

i szkoła sztuk walki. Wyciągnęłoby 
to z domów i z przed komputerów 
dzieci, młodzież i dorosłych. Myślę, 
że wiele osób ucieszyłoby się z tego 
bardzo, gdyby lekcje chociaż w czę-
ści zostałyby dofi nansowane przez 
Urząd Gminy. 
Moim ostatnim życzeniem jest to, 
aby wszystkich rodziców stać było 
na opłacenie l ekcji pływania i tańca 
dla swoich dzieci i siebie, by razem 
miło spędzać czas. Zapobiegłoby to 
rozpadzie rodzin, rozwodom, a także 
uczyniłoby mieszkańców najszczę-
śliwszymi ludźmi na świecie.

Filip Saputa


