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Brawo, młodzi 
dziennikarze!
Dziękujemy wszystkim, którzy 
przysłali do nas swoje artyku-
ły! Gratulujemy Wam odwagi, 
ciekawych pomysłów, traf-
nych spostrzeżeń, sprawnego 
warsztatu językowego! 

Czekamy na kolejne Wasze teksty. 
I nie tylko Wasze. Pisać mogą wszy-
scy! Możecie napisać o wszystkim – 
o tym co Was interesuje, zastanawia, 
cieszy, albo martwi, niepokoi, budzi  
Waszą niechęć i niezrozumienie. 
Tym z Was, którzy nie wiedzą o czym 
napisać, przedstawiamy kolejne trzy 
tematy do wyboru:
1. Nie rozumiem, dlaczego ludzie 
w moim mieście…
2. Opisz jakąś akcję, wydarzenie, coś, 
co zrobiliście wspólnie z koleżankami, 
kolegami. Napisz, jak współpracowa-
liście – i co z tego wyszło.
3. Napisz „List do M.” - o tym, jak ko-
muś pomogłeś/pomogłaś. Więcej na 
ten temat dowiecie się na  stronie 9.   

Objętość tekstu: maksymalnie 1 strona, 
czcionka rozmiar 12; Termin: 12 stycznia 2013 
Swoje teksty możecie przesyłać na adres 
e-mail: redakcja@fundacjacp.org, wysłać 
tradycyjną pocztą lub przynieść do biura 
Uniwersytetu, mieszczącego się w budynku 
biblioteki Collegium Polonicum na I piętrze, 
ul. T. Kościuszki 1 w Słubicach. 

Nie zapomnijcie do e-maila z artykułem za-
łączyć swojego zdjęcia!

Więcej informacji: Katarzyna Buchwald-
-Piotrowska, Dziekan Wydziału Młodego 
Dziennikarza, tel. 95 7592 478, e-mail: k.bu-
chwald@fundacjacp.org

Prowadząca Jolanta Paczkowska o swoim wykładzie:

„Dziennikarstwo obywatelskie 
– po co ono komu?”

Wykład pokazuje korzyści z zaangażowania 
społecznego. Co prawda większość ludzi my-
śląc o korzyściach, jakie może im przynieść 
ich wysiłek ma na myśli bezpośrednią korzyść 
materialną, ale to właśnie korzyści niemate-
rialne (zakorzenienie społeczne, bezpieczeń-
stwo socjalne, poziom wykształcenia, trwałe 
kompetencje osobiste oraz sens życia i po-
czucie wartości własnej) liczą się w bilansie 
ogólnym znacznie bardziej niż dobra mate-
rialne. Kluczem do osiągnięcia zdecydowanej 
większości owych dóbr jest bezinteresowne 
zaangażowanie społeczne. Wykład pokazuje, 
w jaki sposób porównywać korzyści bezpo-
średnie z pośrednimi i w jaki sposób dokony-
wać wyborów życiowych, aby osiągać stabil-
niejszy i pełniejszy dobrobyt.

12 stycznia 2013 r. 
„Dziennikarz musi umieć zadawać so-
bie i innym pytania. A potem szukać 
na nie odpowiedzi. Dziś postaramy 
się znaleźć odpowiedzi na kilka pod-
stawowych związanych z dziennikar-
stwem obywatelskim. 
Co to jest dziennikarstwo obywatel-
skie? Od kiedy istnieje? Kto może być 
dziennikarzem obywatelskim? Jaki 
jest związek między Harrym Potte-
rem a najmłodszym dziennikarzem? 
Gdzie zaczyna dziennikarz obywatel-
ski? Kto mu pomaga? Cechy dobre-
go dziennikarza. Kiedy dziennikarz 
odnosi sukces, kiedy porażkę? Do-
bry człowiek, dobry obywatel, dobry 
dziennikarz. Na kim się wzorować?
Które gatunki dziennikarskie są lubia-
ne, które trudne? Grzechy współcze-
snego dziennikarstwa. Bez znajomości 
prawa autorskiego ani rusz. Temat czy 
oglądalność – od kogo to zależy? Kto 
może zmienić niedobre tendencje?

Czy bardzo dobra znajomość języka 
polskiego jest niezbędna? A dyslek-
tyk? Może być dziennikarzem? 
Jaka jest różnica między dziennika-
rzem obywatelskim a dziennikarzem 
publikującym zawodowo? Kto lepszy 
– dziennikarz obywatelski czy zawo-
dowy? Plusy i minusy dziennikarstwa 
obywatelskiego. Komu potrzebne 
jest dziennikarstwo obywatelskie? 
Czy będzie już zawsze istniało? 
Gdzie publikuje dziennikarz obywa-
telski? Przyszłość i znaczenie dzien-
nikarstwa internetowego. 
A teraz pytania moich słuchaczy.

Dr Krzysztof Wojciechowski zaprasza na wykład:

Co ja z tego będę miał, 
czyli kto Ci da więcej niż Święty Mikołaj?
8 grudnia 2012 r.

Mamy również pewien szalony 
pomysł. Czy chcielibyście za-
dać jakieś pytania Bronisławowi 
Komorowskiemu, Prezydentowi 
Rzeczpospolitej Polskiej?
Przyślijcie je do nas! A my wyśle-
my je do Kancelarii Prezydenta 
i razem poczekamy na odpowiedź. 
Na Wasze pytania czekamy do 
15 stycznia 2013 roku. Przyślijcie 
je e-mailem lub dajcie swojemu 
opiekunowi na kartce. Zobaczy-
my, co odpowie na nie prezydent!
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Wszyscy powinni być szczęśliwi

Rzepin

Chciałbym spełniać 
marzenia

Gdybym był burmistrzem, to w mojej 
miejscowości, wszyscy byliby szczę-
śliwi. 
Każdy dorosły miałby ciekawą i do-
brze płatną pracę. Ludzie nie musie-
liby wyjeżdżać i opuszczać swoich 
rodzin, a przez to swoich dzieci. Wy-
korzystałbym do tego okoliczne lasy. 
Sadziłbym więcej nowych drzew po 
to, by można było wycinać stare 
i pozyskiwać z nich drewno na pa-
pier, który wytwarzany by był w wy-
twórniach na obrzeżach miasta. 
Każde z dzieci byłoby uśmiechnięte. 
W tym celu stworzyłbym popołu-
dniowe kluby zainteresowań np.: fo-
tografi czne, wędkarskie oraz fi lmowe. 
Kluby te wyposażyłbym w nowocze-
sny sprzęt i materiały do pracy. Przy-
należność do klubu nie wiązałaby się 
z żadnymi kosztami.
Na Święta Bożego Narodzenia 
wszystkie dzieci pisałyby listy do 
Św. Mikołaja i wrzucały do specjal-
nej skrzynki. Ja, w miarę możliwości 
spełniałbym ich marzenia.
Bardzo uważnie słuchałbym ludzi 
w mojej miejscowości, po to by znać 
nurtujące ich problemy, a przez to 
wiedziałbym w czym im pomóc.

 Lesław Józefowicz

Gdybym był burmistrzem...
Żeby grały u nas gwiazdy
Ośno Lubuskie to bardzo urokliwe i malow-
nicze miasteczko. Krajobraz nasycony lasa-
mi, które przeplatane są licznymi jeziorami 
i stawami.
Nad jednym z takich jezior znajduje się am-
fi teatr, a właściwie to, co po nim zostało. 
Mowa oczywiście o resztkach trybun, któ-
re zostały po amfi teatrze usytuowanym nad 
jeziorem Reczynek. Dookoła rozpościera 
się naprawdę cudowny widok. Szkoda tylko, 
że sam obiekt nie zasłużył,jak do tej pory 
na lepsze raktowanie. Przybito, co prawda 
„parę desek”, aby włodarze i co lepsi mieli 
gdzie zasiąść. A co z resztą...
Gdybym był burmistrzem, dołożyłbym 
wszelkich starań, aby ośniański amfi teatr zaczął pełnić swą funkcję, nie tylko 
podczas Dni Ośna. Przede wszystkim pozyskałbym środki na modernizację 
i odbudowę tego obiektu. Zainwestowałbym w prawdziwą scenę, na której 
Ośno gościłoby najznamienitsze gwiazdy i sławy, nie tylko polskiej estrady. 
Mieszkańcy Ośna, a także turyści spragnieni są jakichkolwiek występów i kon-
certów. Sądzę więc, że inwestycja taka zaczełaby szybko przynosić zyski.

Szymon Najder

Gdybym była burmistrzem naszego 
miasta, starałabym się wspierać takie 
organizacje jak: Odyseja Umysłu, Uni-
wersytet Obywatelski dla dzieci i wie-
le innych, ponieważ dzięki nim dzieci 
oraz młodzież może rozwijać i pogłę-
biać swoje zainteresowania i pasje. 
Takie organizacje pokazują dzieciom 
jak wygląda świat dorosłych. Stara-
łabym się także umilić czas miesz-
kańcom mojego miasta budując na 
przykład: basen, kręgielnie oraz kino. 

Chciałabym jeszcze upiększyć na-
sze miasto pięknymi kwiatami i fon-
tannami. Starałabym się aby każdy 
w Słubicach był zadowolony i szczę-
śliwy. Stworzyłabym też  liczne place 
zabaw dla najmłodszych. Starała-
bym się jeszcze umożliwić wszystkim 
sport i rekreacje które mają wpływ 
na sprawność psychiczną i fi zyczną 
społeczeństwa, a zdrowe społeczeń-
stwo to szczęśliwe  społeczeństwo. 

                              PAULINA REUS

Ośno Lubuskie

Słubice
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Gdybym  był burmistrzem Słubic
Nazywam się Mikołaj Matuszak, mam 10 lat i mieszkam w Słubicach. Za kilkanaście lat zostanę 
burmistrzem Słubic. W sierpniu i we wrześniu zrobiłem kurs nurkowania. Zdobyłem „Certyfi kat 
Juniora” i mogę nurkować na wodach całego świata. 

Jako burmistrz bardzo bym chciał, 
żeby wszystkie dzieci przeżyły to, 
co ja. Nurkowanie jest cudowne. 
Jak zostanę burmistrzem Słubic, to 
otworzę w naszym mieście bardzo 
duży akwen wodny i Centrum Nur-
kowania, gdzie będą pracować su-
per instruktorzy, którzy będą uczyć 
dzieci pływać i nurkować. W cen-
trum byłaby bardzo bogata ofer-
ta kursów i wyjazdów związanych 
z wodną przygodą. Chciałbym, żeby 
z tej oferty skorzystały wszystkie 
dzieci, które bez względu na zamoż-
ność rodziców obserwowałyby ży-

cie wodne i nurkowałyby z radością.
W wolnych chwilach nurkowałbym 
razem z dziećmi i robilibyśmy zdjęcia 
podwodnego świata. Najlepsze zdję-
cia będą trafi ały do najlepszych ma-
gazynów świata. 
Jak zostanę burmistrzem Słubic, to 
zabiorę dzieci ze Słubic na Hawaje. 
Tam na 136 wyspach będziemy nur-
kować i obserwować podwodne ży-
cie. Z pewnością będą bardzo szczę-
śliwe. Będziemy podziwiali kolorowe 
tropikalne ryby, kałamarnice, węże 
morskie, mureny, mnóstwo meduz, 
no i oczywiście rekiny. 

Dzieci, które byłyby w centrum nur-
kowania w Słubicach, przeżyłyby naj-
lepsze chwile w swoim życiu. Wiem, 
że musiałbym się bardzo starać, żeby 
pozyskać ludzi, którzy dadzą pienią-
dze na działalność akwenu wodnego 
i Centrum Nurkowania. 
Moim marzeniem jest, aby pod wodą 
znajdowały się wraki samolotów, 
budki telefoniczne, okręty wojenne 
i atrapy bomb. 
Bardzo proszę wszystkie dzieci, aby 
głosowały na mnie w wyborach na 
burmistrza Słubic, ponieważ to dzieci 
będą decydowały za kilkanaście lat 
kto będzie rządził w naszym mieście. 
W słubickim Centrum Nurkowania 
będą również prowadzone zajęcia 
z ochrony przyrody. Może kiedyś na 
naszym akwenie wodnym powstanie 
Podwodny Park Narodowy, w któ-
rym pod wodą z dziećmi będą pro-
wadzone zajęcia z życia podwodnej 
fauny i fl ory. Chciałbym, żeby przy-
najmniej część dzieci kiedyś znalazła 
tam pracę. 
Bardzo bym sobie życzył, żeby ra-
zem z dziećmi spędzać  każdą wolną 
chwilę i cieszyć się z nimi przyjemno-
ściami, jakie im zafundowałem.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam 
i bardzo proszę o głosy.

Z poważaniem 
Mikołaj Matuszak
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Agata Cichowicz: 
Dzień dobry! Jestem 
początkującą dzien-
nikarką. Chciałabym 
z Panią przeprowa-
dzić wywiad na te-
mat: „Co chciałaby 
Pani zmienić w swo-
jej miejscowości?”. Poświęciłaby mi 
Pani chwilę?
Przypadkowy przechodzień: - Witam! 
Nie widzę przeszkody, aby z Panią nie 
porozmawiać, więc słucham, o co 
Pani chciałaby zapytać?
A. Cichowicz: Po pierwsze chcia-
łabym dowiedzieć się gdzie Pani 
mieszka? Po drugie co chciałaby Pani 
zmienić w swojej miejscowości, czy 
w ogóle jest coś co Pani chciałaby 
zmienić? 
Przypadkowy przechodzień: Miesz-
kam w Rzepinie. Odpowiadając na 
Pani drugie pytanie, w moim mieście 
mają miejsce sytuacje, które mnie 
osobiście szokują. Chciałabym, aby 
władze mojej miejscowości nauczy-
ły ludzi wyrzucania odpadków do 
specjalnych pojemników na śmieci. 
W rzeczywistości jest tak, że ludzie 

wywożą odpadki do lasu, czy pozo-
stawiają je w rowach zanieczyszcza-
jąc w ten sposób środowisko.
A. Cichowicz: Rozumiem Pani zde-
nerwowanie. A w jaki sposób Pani 
rozwiązałaby ten problem?
Przypadkowy przechodzień: Na pew-
no częściej powinny jeździć fi rmy 
zbierające śmieci. Takie fi rmy powinny 
również sprawdzać nawet najmniej-
sze zakątki naszej małej miejscowo-
ści, czy czasem nie zapodziały się 
gdzieś tam jakieś odpadki porzucone 
przez ludzi, a nie robić to powierz-
chownie. Ponadto władze powin-
ny uświadomić ludzi, że segregacja 
śmieci jest ważna i potrzebna dla 
nas, aby lepiej się nam żyło. A osoby 
zanieczyszczające środowisko odpa-
dami powinny być przez władze ka-
rane mandatami.
A. Cichowicz: A Pani dba o środowi-
sko? Segreguje Pani śmieci?
Przypadkowy przechodzień: Tak, 
dbam, m .in. wyrzucam śmieci do 
specjalnych kontenerów.                  
A. Cichowicz: Czy ma Pani jeszcze ja-
kieś uwagi co do wprowadzenia zmian 
do swojej miejscowości?

Przypadkowy przechodzień: Na pew-
no odnowiłabym jeszcze Dom Kultu-
ry, po czym zorganizowała jakieś kół-
ka zainteresowań, gdzie każdy znala-
złby coś dla siebie. W mojej miejsco-
wości jest trochę chuliganów, którzy 
wieczorami niszczą znaki, ławki, palą 
papierosy, czy piją alkohol. Dlatego 
uważam, że czas powinni spędzać 
w Domu Kultury.
A. Cichowicz: No to widzę, że dużo 
chciałaby Pani zmienić i to na lepsze! 
Chciałaby Pani na koniec coś jeszcze 
powiedzieć?
Przypadkowy przechodzień: Jeśli 
można, to tak. Należałoby także zbu-
dować więcej ścieżek rowerowych. 
Jeżdżąc takimi ścieżkami człowiek 
czułby się bardziej bezpiecznie niż 
jeżdżąc rowerem po ulicy pełnej sa-
mochodów i tirów. Bardzo lubię swo-
ją miejscowość i gdyby w niej zmienić 
choć trochę byłoby super!!!
A. Cichowicz: Bardzo dziękuję Pani 
za wywiad i czas który Pani zajęłam. 
Było mi bardzo miło!
Przypadkowy przechodzień: Ja rów-
nież dziękuję! 

Niespełnione marzenia 
rzepińskich mieszkańców
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NIE BĄDŹMY WOBEC NICH OBOJĘTNI!
Wielu ludzi nie zwraca uwagi na bez-
domne zwierzęta.. Ale możemy to 
zmienić. Wystarczy że zaczniemy po-
magać, znajdować domy, w których 
ludzie podarują im miłość. Zwierzęta 
z ulicy lub schroniska są bardzo od-
dane i kochają strasznie właścicieli. 
„Przygarnęłam psa który błąkał się po 
moim osiedlu przez długi czas... Do-
karmiałam go i dałam mu koc na któ-
rym spał, pies strasznie przywiązał się 
do mnie. Na początku bał się, a potem 
było tylko z górki. Dziś jesteśmy naj-
lepszymi przyjaciółmi z Kiarą, miesz-
kałam sama, a teraz czuję się raźniej, 
gdy jest ze mną.” Znam wiele takich 
przypadków. Ludzie jeśli tylko chcą 
mogą uratować życie zwierzętom. 
Sama jestem właścicielką 3 zwierząt, 
Kropki (kota), Tofi  (psa) i Beti (psa).
Trzy lata temu po ciężkiej chorobie, 
z którą długo walczyła, umarła moja 
13 letnia, najukochańsza suczka, Kora. 
Strasznie to przeżywałam bo wycho-
wałam się z nią i była moją przyja-
ciółką... Jest to przykład jak bardzo 
można przywiązać się do zwierzęcia. 
Korka też nie miała domu, zosta-
ła wyrzucona przez pewną kobietę, 
po czym przygarnęliśmy ją. Daliśmy 
jej tyle miłość ile mogliśmy, a ona to 
odwzajemniła z nawiązką. Bardzo tę-
sknię i zawsze będę ją kochać.

Pomyślcie jeszcze raz zanim obojętni 
przejdziecie obok bezdomnego zwie-
rzęcia. Im więcej ludzi zaangażuje się 
do tego, tym mniej zwierząt będzie 
błąkało się po ulicach. Oprócz małych 
kotów i psów trzeba zwrócić uwa-
gę na większe zwierzęta, np. konie. 
Niektóre z nich żyją w zaniedbanych 
boksach, bez pełnego wyżywienia 
i bez odpowiedniego zaopatrzenia.    

Pomóżmy schroniskom, róbmy róż-
ne zbiórki pieniędzy np. na portalach 
internetowych, lub na festynach i im-
prezach okolicznościowych. Ty mo-
żesz dać 1 zł, a dla zwierzęcia, może 
to być miska karmy. Dasz ty, ona, on, 
im więcej będziemy o tym mówić, 
tym więcej ludzi i różnych fundacji na 
rzecz pomocy zwierząt zainteresuje 
się tym. 

Autorka artykułu podczas jazdy konnejAutorka artykułu podczas jazdy konnej Kociak kropkiKociak kropki

Tofi  ze szczeniakamiTofi  ze szczeniakami
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Odwiedziłam schronisko na obrze-
żach Górzycy i dowiedziałam się 
wielu informacji na temat zachowań 
zwierząt i ludzi, którzy tu przycho-
dzą. Jedni wchodzą bez jakiegokol-
wiek współczucia i zainteresowania 
historią i przeżyciami zwierząt... Tak 
po prostu, bez uczuć. Inni zaś wcho-
dzą za bramę schroniska i zaczyna 
kręcić im się łza w oku, to są ludzie 

którzy są coś warci. W ciągu tygo-
dnia ze schroniska zabierane są tylko 
jedno lub dwoje zwierząt. Do tego 
mieszkają one w bardzo małych 
klatkach niedostosowanych do ich 
potrzeb. 
Gdy tam weszłam, tknęło mnie 
coś, przykre uczucie z którym nie 
mogę dać sobie rady. W głębi du-
szy chciałabym zabrać te wszystkie 

zwierzęta do domu, ale wiem że 
nie mogę. Właśnie dlatego próbu-
ję przemówić do ludzi którzy mają 
warunki i chcą mieć pupilka. Czę-
sto biorą takiego za 1500 zł który 
na pewno nie zostanie bez domu. 
Lepiej pójść do schroniska, wziąć 
pieska, który „odda za nas życie”, 
a przy okazji my też uratujemy jego. 
Reakcje psów są bardzo podobne 
do siebie, patrzą z litością i z oczu 
można wyczytać ból oraz błaganie 
o zabranie do kochającej rodziny.

Aleksandra Filipowicz

Kropka z kociętamiKropka z kociętami

KoraKoraKrólestwo za konia!Królestwo za konia!
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Moje trzy życzenia do Złotej Rybki

Droga złota rybko. Nazywam się Jul-
ka i mam 11 lat. Słyszałam o tym, że  
jak się Ciebie ładnie poprosi to mo-
żesz spełniać życzenia. Mam takie 
trzy życzenia dotyczące mojej miej-
scowości, jeżeli pozwolisz opowiem 
Ci o nich.
Pierwsze moje życzenie dotyczy 
tego, że chciałabym by powstał 
w mojej miejscowości ośrodek reha-
bilitacyjny dla chorych dzieci. Wpa-
dłam na ten pomysł, ponieważ mam 
niepełnosprawnego brata , którego 
mama wozi na takie zajęcia do in-
nych większych miejscowości. Wiem, 
że Cybinka to małe miasteczko, ale 
z każdym rokiem takich dzieci jest co-
raz więcej w naszej gminie i z chęcią 
korzystałyby z takich zajęć. Budynek 
tego ośrodka wyglądałby przyjaźnie, 

ponieważ byłby kolorowy i wesoły. 
Sale do zajęć byłyby dostosowane do 
zabawy i nauki, gdzie dzieci czułyby 
się bezpieczne. Na zewnątrz byłby 
duży plac zabaw, by dzieci niepeł-
nosprawne mogły rozwijać się przez 
zabawę.
Drugim moim życzeniem jest to, aby 
powstał w mojej miejscowości basen, 
ponieważ nie umiem pływać i moim 
marzeniem jest aby się tego nauczyć. 
Myślę, że najlepszym miejscem  na 
taką inwestycję jest plac koło szkoły. 
Mogły by się wtedy odbywać zaję-
cia wychowania fi zycznego nie tylko 
na sali gimnastycznej, ale również na 
basenie. Byłoby to duże urozmaice-
nie w naszych zajęciach, które czasa-
mi po prostu są nudne. Po zajęciach 
lekcyjnych z tego basenu mogliby 
korzystać mieszkańcy Cybinki. Było-
by to fajne miejsce na aktywne spę-
dzanie czasu z przyjaciółmi.
Mam jeszcze jedno życzenie które 
dotyczy moich zainteresowań, ale 
nie tylko moich. A mianowicie chodzi 
o ścieżki rowerowe. Jednym z moich 
ulubionych zajęć podczas wakacji jest 
jazda na rowerze, ale często nie mam 
takiej możliwości aby dojechać tam 
gdzie chcę, ponieważ nie ma ścieżek 
rowerowych. Podobnie jest gdy chcę 

pojechać po zakupy do miasta. Chod-
niki są tam wąski i krzywe, a do tego 
zawsze jest dużo przechodniów na 
których można niechcący wpaść. Uli-
cą jechać się boję, bo jest duży ruch 
samochodowy. Przez brak ścieżek 
tracę przyjemność z jazdy rowerem.
Złota rybko, mam nadzieję, że moje 
życzenia nie są zbyt wymagające 
i będziesz mogła je spełnić. Te ży-
czenia pomogą lepiej funkcjonować 
mieszkańcom mojej miejscowości, 
mojej rodzinie i mnie.

Julia Karaban, Cybinka
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Autorzy najlepszych haseł, wypracowanych na warsztatach: grupa Różowa oraz Zielona.  

Moi Kochani � udenci
Część z Was zdążyłam już poznać, było to wspaniałe doświadczenie. Na kolejnych czekam z niecierpliwością. 

A to dlatego, że grupy, które już zdążyłam poznać okazały się aktywne i pełne energii. Dzięki spo-
tkaniu z Wami jestem szczęśliwa, że postan� iłam wziąć udział w tym � ojekcie. 

Jako, że jesteśmy na starcie Uniwersytetu nie chcę jeszcze pisać o tym, co działo się na dwóch 
pierwszych zjazdach. Niech to zostanie naszą tajemnicą, ale i niespodzianką dla pozostałych student� . 
Jednak tak jak obiecałam, w załączeniu przesyłam Wasze fotografie. Wszystkie możecie na bieżąco 
śledzić na naszym facebook�� ym � ofilu, ale te zdjęcia są nagrodą za najlepsze hasł a… Hasła, które 
przypomnę, sami wymyślaliście i sami ocenialiście. To Wy wy� aliście zwycięzc� .

 I tak podczas pierwszego warsztatu zwycięskie hasło ”Pomagać każdy może – � ochę lepiej, � ochę 
gorzej” ułożyły dziewczyny z drużyny Róż� ej, a zachętą do angaż� ania się w pomoc innym ma być 
wy� ane jako najlepsze zdanie drużyny Zi# $ ej „…lubię pomagać innym i nie tylko ludziom, ale też 
zwierzętom, robić do� ą atmosferę wokół siebie i sens� nie spędzać czas”. 

Mam nadzieję, że zajęcia zmotyw� ały Was do pomagania innym, a osoby, przed którymi warsztat poczują w sobie chęć niesienia 
pomocy – „bo nie ma nic lepszego, jak zrobić coś dla kogoś innego”. Chciałabym, żeby to było hasło przewodnie naszych spotkań, żeby te 
hasło było z Wami już zawsze. Pamiętajcie o tym, że pomagać można każdemu, pomagać można zawsze, pomagać można wszędzie. Nie 
omijajcie szansy niesienia pomocy i poczujcie jak do� ze pomagać, jak fajnie jest usłyszeć „dziękuję”. Nawet drobnostka jest wartości� a. 

Na k$ iec zachęcam Was gorąco do pisania list�  do mnie. Piszcie o swoich przemyśleniach, pisz-
cie o swoich doświadczeniach. Ja już wiem, że są wśród Was � awdziwi bohat) � ie – odezwijcie się do mnie, pochwal-
cie się wszystkim waszymi dok$ aniami. Czekam na wasze listy, szczególnie od osób, które op� iedziały na warsztatach 
o niesieniu pomocy innym – wezwanie pogot� ia dla po� zebującej osoby czy pomoc pieskom ze schr$ iska, a tak-
że od osób, które na co dzień pomagają rodzicom, rodzeństwu, kolegom. Piszcie, jeśli to Wam ktoś pomógł, piszcie 
o każdej formie pomocy jakiej doświadczyliście. Jestem pewna, ze macie czym się pochwalić. Czekam na Wasze listy. 
I jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędz$ y czas. 

Pozdrawiam Was serdecznie
M.

PS. Wasze listy będę chciała opublik� ać w UDO, więc liczę, że zdominujemy kolejny numer. Czekam na Waszą koresp$ dencję pod 
adresem mail� ym……, w tytule maila wpiszcie „Listy do M”.

Magdalena Skalska
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Słowniczek studenta
Zapraszamy do wspólnej nauki języków obcych. W tym wydaniu słówka związane z uniwersytetem, studiowaniem, 
zajęciami. Kolejne trzy edycje słowniczka będą poświęcone tematyce trzech wydziałów naszego uniwersytetu. 
A na koniec małe ćwiczenia – rozwiązania znajdują się na stronie 12. 

j. polski j. angielski j. niemiecki

uniwersytet university die Universität

student student der Student

studentka student die Studentin

wykładowca instructor der Hochschullehrer

wykład lecture die Vorlesung

aula auditorium die Aula

szkoła school die Schule

uczeń pupil der Schüler

uczennica pupil die Schülerin

nauczyciel teacher der Lehrer

lekcja lesson die Stunde

klasa clasroom das Klassenzimmer

ławka bench die Schulbank

krzesło chair der Stuhl

tablica blackboard die Tafel

książka book das Buch

zeszyt notebook das Schulheft 

długopis pen der Kugelschreiber

ołówek pencil der Bleistift 

biblioteka library die Bibliothek

Aby poćwiczyć:
I. Połącz w pary słowa. Uwaga pary mogą być polsko-niemieckie, polsko-angielskie lub niemiecko-angielskie, lub od-
wrotnie. Np. 7. długopis – 8. pen.

book  1. teacher

der Bleistift 2. die Vorlesung

klasa 3. książka

lecture 4. das klassenzimmer

nauczyciel 5. pencil

  

II. Z podanych wyrazów, w każdej linijce wykreśl ten, który nie pasuje języko-
wo do pozostałych.
Np. das Buch, die Aula, lekcja, die Tafel
bench, instructor, tablica, clasroom
das Schulheft , student, der Student, die Stunde
pencil, nauczyciel, school, university, lesson

Wydawca: 

Fundacja Dobro Kultury
ul. Kościuszki 1/209, 69-100 Słubice
tel. 95 7592 444
www.dobrokultury.org/uni
e-mail: redakcja@fundacjacp.org

Redaktor naczelny:
Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Redaguje zespół.

Projekt grafi czny i skład:
piktogram polska



Nr 2/2012 // Uniwersytecki Dwumiesięcznik Obywatelski8 grudnia 2012 r. 11

Rancho Maja

„Theater im Schuppen“ – stowarzyszenie działające u naszych Sąsiadów

Stowarzyszenie Rancho Maja ma 
swoją siedzibę w Słubicach. Mieści 
się na sześciohektarowej działce za 
miastem. Są tu pawie, strusie, kozły, 
osły, daniele, konie… a także mniejsze 
zwierzaki, jak koty, króliki. Zwierzę-
ta te pomagają niepełnosprawnym 
dzieciom w terapii. Zajęcia z konia-
mi fachowo nazywają się hipoterapią. 
Zajęcia z osiołkami to onoterapia. 
A przebywanie z każdym innym zwie-
rzakiem pomaga dzieciom i dorosłym 
uspokoić emocje, wyciszyć się. 
Właścicielami ośrodka są Anna 
i Piotr Gołdynowie. Rancho powstało 
w 2009 roku, po tym, jak nastolet-
nia córka państwa Gołdynów stra-
ciła wzrok w wypadku samochodo-
wym.  – Po tym zdarzeniu chcieliśmy 
jak najbardziej pomóc Majce żyć 
normalnie.  Niestety, w zachodniej 

części Polski trudno o komplekso-
we wsparcie dla rodzin dotkniętych 
nagłą niepełnosprawnością dziecka. 
Chcieliśmy pomóc nie tylko sobie, ale 
także innym dzieciom w rehabilitacji 
– opowiada A. Gołdyn. 
Rancho Maja to specjalistyczny ośro-
dek,  w którym dzieci z różną nie-
pełnosprawnością mogą się uczyć 
samodzielności i nabierać pewności 
siebie. Mini zoo działające na terenie 
rancha jest dostępne dla zwiedzają-
cych przez cały rok. Oprócz wspa-
nialej atmosfery, na rancho skorzy-
stać można z wielu profesjonalnych 

zajęć - przede wszystkim z kursów 
komputerowych i wspomnianej już 
hipoterapii. Od czasu do czasu pro-
wadzone są również zajęcia teatral-
ne, terapia tańcem i muzyką.

Jedną z organizacji pozarządowych 
działających we Frankfurcie nad 
Odrą, jest teatr „Theater im Schup-
pen”, który ma swoją siedzibę nie-
daleko mostu granicznego, na ul. 
Sophienstraße 1. Teatr ten działa od 
22 lat i jest miejscem otwartym dla 
wszystkich – bez względu na wiek, 
zawód, narodowość. Cechą łączącą 

osoby działające w stowarzyszeniu 
jest oczywiście pasja teatralna i chęć 
spotykania się z innymi ludźmi. 
Liczne przedstawienia, teatr ulicz-
ny, warsztaty dla młodzieży, to tyl-
ko niektóre formy działalności. Teatr 
prowadzi także prywatną szkołę ak-
torską, w której młodzież zarówno 
z Niemiec, jak i z Polski, w wieku 16-
28 lat może uzyskać zawód aktora.
W tej chwili teatr prowadzi polsko-
-niemiecki projekt skierowany do 
uczniów ze Słubic i z Frankfurtu. 
Młodzi aktorzy uczestniczyli w war-
szatach, w ramach których przygo-

towali sztukę bożonarodzeniową dla 
dzieci pt.: „Święty Mikołaj i zaginio-
ny uśmiech”. 3 grudnia odbyła się 
premiera tego przedstawienia. Har-
monogram dalszych przedstawień 
znajduje się na stronie internetowej 
teatru – są jeszcze wolne bilety!
 Zaproponuj swoim rodzicom, dziad-
kom, albo starszemu rodzeństwu wy-
cieczkę do teatru we Frankfurcie, na 
bożonarodzeniowe przedstawienie! 
Poznasz dzieci i młodzież, które już 
angażują się w życie tej organizacji. 
Może będzie to dla Ciebie początek 
ciekawej przygody teatralnej?

Sąsiedzi czasami pożyczają kozy 
jako żywe i ekologiczne kosiarki do 
trawy. Prawda, że sympatyczne jest 
takie urządzenie?

Poznaj organizacje!

www.theater-im-schuppen.de
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M
Rzepin SłubiceOśno LubuskieGórzycaCybinkaPatronat:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY 
PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH 
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI 
CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Co się dzieje 
w naszej okolicy?
 Święty Mikołaj i Utracony 
Uśmiech – spektakl teatralny

Sala koncertowa SMOK | Sobota 
8.12.2012, godz. 19:00 | bilety: 6 zł

WEIHNACHTSKONZERT
Koncert Bożonarodzeniowy 
Konzerthalle »Carl Phillip Emanuel 
Bach« 09.12.2012, godz. 16:00  
bilety: 17,- € / 15,- € / 13,- € / 11,- €

Wspólne odgrywanie bajki 
„Jaś i Małgosia”.
Centrum Rodziców i Dziecka Nord, 
Bergstrasse 174, 
Piątek 14.12.2012, godz. 14-18.30.
Mały bazarek świąteczny, kawa, 
poncz dla dzieci i wypieki. 

Święta z i dla wszystkich 
pokoleń na całym świecie 
– ucztowanie, kreatywność 
i znajdowanie prezentów.
Dom Wielogeneracyjny MIKADO, 
Franz-Mehring-Strasse 20.
Sobota 15.12.2012, godz. 15-19.

„Preludium Bożonarodze-
niowe” – koncert lokalnych 
artystów. 
Collegium Polonicum, ul. Ko-
ściuszki 1 (Duża Aula) | Sobota 
22.12.2012, godz. 19. | Organizator: 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury.

Jarmark Bożonarodzeniowy
Brunnenplatz
Niedziela, 23.12.2012, godz. 11-16.
Wszyscy mieszkańcy Słubic 
i Frankfurtu są zaproszeni na 
zakończenie Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego z fajerwerkami.

Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. FORMA UZNANIA; 2. TAM MOŻESZ ADOPTOWAĆ PIESKA; 3. CHCIEĆ TO ….
4. WIELKA ………… ŚWIĄTECZNEJ POMOCY; 5. PRZY ZBIÓRCE, KAŻDY …….. 
JEST WAŻNY; 6. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO; 7. NAJPIĘKNIEJ-
SZE UCZUCIE

Rozwiązania przynieście ze sobą na wykład 12 stycznia!

 HASŁO:
 Imię, nazwisko: ………………………………………………
 Kolor grupy:………………………………………………..

Odpowiedzi do zadań ze strony 10 
I. 1-3, 2-5, 3-4, 4-2, 5-1
II. 1. Tablica, 2. Student, 3. nauczyciel

Z humorem  
Nauczyciel zadaje pytanie:
- Jasiu, co dla nas jest ważniejsze: 
Słońce czy Księżyc?
- Księżyc oczywiście.
- A dlaczego Księżyc?
- Bo Księżyc świeci w nocy, gdy 
jest ciemno, a Słońce za dnia, kiedy 
i tak jest jasno!

- Gdzie podpisano traktat pokojo-
wy po zakończeniu I wojny świato-
wej? - pyta nauczyciel ucznia.
- Na samym dole, pod tekstem.

- Umiesz pływać? - pyta Jasia in-
struktor na obozie.
- Oczywiście!
- A gdzie się nauczyłeś?
- W wodzie...

Pani nauczycielka pyta Jasia, kto 
napisał „Pana Tadeusza”. Jasio 
wystraszył się i mówi, że to nie on. 
Zdenerwowana nauczycielka we-
zwała ojca i opowiada mu:
- Ja pytam, kto napisał „Pana Ta-
deusza”, a pana syn mówi, że to 
nie on.
Ojciec myśli, myśli i w końcu mówi 
nauczycielce:
- To naprawdę nie on. Jakby to on 
napisał, to na pewno by się przyznał.

- Tato, czy dzisiaj jest piękny 
dzień? - pyta się mały Jaś ojca.
- Raczej nie. A dlaczego pytasz?
- Bo pani od polskiego powiedzia-
ła wczoraj: „Pewnego pięknego 
dnia przez ciebie zwariuję”.


