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„L’état c’est nous”- państwo to my, mieszkańcy Słubfurtu.  
 
To lekko modyfikowane zdanie francuskiego Króla Słońce Ludwika XIV mówi nam wszystko: Kto 
chce stanowić o losie naszego miasta, jak nie my, mieszkańcy Słubfurtu? 
Od 03. do 11. lipca Słubfurt będzie przeżywał prawdziwą gorączkę wyborów. 11 lipca zostanie 
wybrany Parlament Słubfurtu, a już 12. odbędzie się jego pierwsze posiedzenie. 
Wspólna przestrzeń Słubfurtu stanie się tylko wtedy realna, gdy My , jego mieszkańcy będziemy tu 
aktywnie żyć, myśleć i twórczo brać udział w jego życiu. 
Polityka wolnego miasta Słubfurt będzie prowadzona przez kreatywnych obywateli, chcących 
pozytywnych zmian, gotowych aktywnie działać na terenie naszego miasta. 
To dotyczy szczególnej miary organizacji takiej jak Słubfurt, który w połowie leży po stronie 
polskiej, a w połowie po niemieckiej. 
Wyzwaniem przy rozwoju tego projektu jest to, że może on się stać tylko i wyłącznie wtedy 
rzeczywisty, gdy zarówno mieszkańcy Słub i Furtu będą o nim myśleć realnie. 
Szacunek wobec innych ludzi, ich punktów widzenia i spojrzenia na świat, których nie zawsze 
rozumiemy, gra tu bardzo ważną rolę. 
Rządy Słub i Furtu, dotąd działające osobno nie są w stanie podołać zapotrzebowaniu, jakim jest 
stworzenie wspólnego Parlamentu. Potrzebują wspólnej płaszczyzny, na której obie części miasta 
będą mogły wspólnie działać i rozwijać się. Z tego powodu grupa ekspertów na podstawie 
polskiego i niemieckiego prawa opracowała potrzebną konstytucję Słubfurtu. Teraz dysponujemy 
prawnym podłożem dla Słubfurtu, który nie tylko został zalegalizowany, ale również zdefiniowany i 
uformowany. Parlament Słubfurtu powinien w końcu przyjąć konkretną formę. 
Szczególnie interesujący w tym kontekście jest Artykuł 53(Paragraf 1.) Slubfurckiej konstytucji: 
1. Miasto Słubfurt gwarantuje wolność kształcenia i działania partii politycznych. Partie polityczne 
jednoczą obywateli Słub i Furtu w jednakowej mierze na podstawie prawa wyborczego z celem 
stworzenia demokratycznej polityki miasta. 
 Cały sens polega na tym, że do stworzenia partii potrzeba dwóch mieszkańców Słub i i dwóch 
Furtu. W ten sposób uniemożliwimy starym partiom, działającym po stronie polskiej jak i 
niemieckiej (tj. SPD, SLD, CDU, PiS, PO, FDP, Die Linke, PSL) wejście do naszego słubfurckiego 
Parlamentu. Konieczne jest więc tu tworzenie nowych partii, które będą spełniać wymagania 
naszej nowej konstytucji. Wszyscy mieszkańcy Słubfurtu, niezależnie od wieku, mają prawo wziąć 
udział w wyborach. Dzięki temu nawet dzieci mogą założyć swoją partię i zadbać o spełnienie 
swoich potrzeb w organizowaniu miasta. 
Ukonstytuowanie Parlamentu Słubfurtu jest wielką szansą na nowe stworzenie społecznej 
przestrzeni naszej gminy na przekór wydeptanym ścieżkom nad Odrą. Słubfurt  tak więc jest 
absolutnym pionierem w rozwoju Ziemi Lubuskiej, która w ciągu nadchodzących 50 lat między 
Berlinem a Poznaniem powinna się przekształcić w specjalny polsko-niemiecki region. 
Przyszłość Słubfurtu zależy jednakże  od zaangażowania i pasji, z jakimi każdy mieszkaniec wraz 
ze swoimi pomysłami w wolności i odpowiedzialności za nasze społeczeństwo, będzie ingerował w 
rozwój Słubfurtu. 

 
 
Gmina Słubfurtu jest przejrzystą przestrzenią. Mijając się na ulicach, poznajemy się nawzajem, 
pozdrawiamy. Dlatego byłoby też łatwiej rozumieć, za czym się wstawiamy, gdy angażujemy się w 
powstawanie życia politycznego Słubfurtu. Osobiście życzę Słubfurtowi dynamicznego, 
pokoleniowego i przekraczającego granicę Parlamentu, który z łatwością podoła wyzwaniom, jakie 
stawia przed nami projekt jakim jest Słubfurt. Ufam także, że Nam się to uda.  
Słubfurt ma już ponad 400 mieszkańców i ciągle się rozrasta. Zapraszamy Państwa do przyjęcia 
obywatelstwa Słubfurtu i odebrania  słubfurckiego Paszportu. Wszyscy Państwo jesteście 
uprawnieni do zabrania głosu w wyborach.  
 
Michael Kurzwelly, architekt Słubfurtu 
 
 
 
Szczegółowe informacje znajdą Pańswto na: 
 www.parlament.slubfurt.net. 
Kontakt: +49-171-2668747 
__________________________________________________________ 
 
Partie w trakcie stworzenia (szukają jeszcze członków po 
drugiej strony rzeki): 
SPP- Słubfurcka Partia Poliglotów, Polimaluchy, Partia Nie Partia, 
Partia Fforst, LSP-Laborartorium Słubfurt Party, Ohne Grenzen-Bez 
Granic, oraz Michael Garand jako niezależny kandydat. 
 

Wtorek 09. czerwca 
17:30-20:00 

w Słubickim Ratuszu 
                ul. Akademicka 1, EU-PL-69-100 Słubfurt 

 

 


