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W tym roku po raz kolejny organizowa-
no akcję „Paczka dla Bohatera”. Bożona-
rodzeniowa zbiórka ma na celu wesprzeć 
żołnierzy polskich walczących podczas 
II wojny światowej, żołnierzy podziemia 
niepodległościowego kraju czasie wojny 
po jej zakończeniu, osoby represjonowa-
ne przez PRL. Akcja obejmowała zbiórkę 
żywności długim terminem przydatności, 
środki higieniczne oraz artykuły chemicz-
ne. naszej gminie mogłam po raz kolej-
ny liczyć na wsparcie Folwarku Pszczew 
Państwa Żanety Łukasza Robak. tym roku 
przyłączyła się również do naszej „PACZ-
KI” English School Monika Koch. Dzięki 
uprzejmości tych Państwa mieszkańcy na-
szej gminy również mogli wesprzeć „Pacz-

kę dla Bohatera”, zostawiając produkty 
miejscach zbiórki. marketach wystawiono 
kosze na żywność chemię oznaczone logo 
akcji. tym roku bohaterowie otrzymali tak-
że kartki świąteczne, przygotowane przez 
uczniów ze Szkoły Podstawowej Pszcze-
wie, dzieci nauczycieli Przedszkola Samo-
rządowego Pszczewie oraz grupę plastycz-
ną działającą przy GOK-u. Zbiórka naszej 
gminie była prowadzona do 13 grudnia br. 
Serdecznie dziękuję wszystkim za wspar-
cie bożonarodzeniowej akcji! Proszę nie 
zapomnieć, że cała akcja „Paczka dla Bo-
hatera” trwa przez cały rok! Pamiętajmy 
WALCZYLI DLA NAS – ZAWALCZMY 
DLA NICH. 

Koordynator Agnieszka Dec

 Aplikacja mobilna na telefony pn. Turystyczny 
Pszczew i oznakowanie najciekawszych miejsc Pszczewa 
były treścią projektu, które Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Rybacka Obra – Warta realizowało dzięki wsparciu Gminy 
Pszczew.

 Aplikacja jest już dostępna do pobrania w Google 
Play oraz w App Store. Działa ona na zasadzie przewodni-
ka - nawigacji, prowadzącego turystę do miejsc, które chce 
odwiedzić. 

 W ramach zadania zapro-
jektowaliśmy 20 tablic in-
formacyjnych dotyczących 
najciekawszych miejsc, które 
stanęły na terenie miejscowo-
ści Pszczew. Każda tablica 
posiada kod QR, który można 
zeskanować telefonem za po-
mocą aplikacji (skaner jest jej 
elementem). Po zeskanowaniu 
aplikacja przeniesie nas do 
szczegółowego opisu miejsca 
i dodatkowych zdjęć. Atrakcje 
podzieliliśmy na kategorie: hi-
storia, przyroda, kapliczki.

 Oprócz dwudziestu najcie-
kawszych miejsc w Pszcze-
wie w aplikacji zamieściliśmy 
również informacje o gastro-
nomii i miejscach noclego-

wych na terenie Pszczewa i okolic, oznakowaliśmy też na 
mapie miejsca, których dziś już w Pszczewie nie ma. Wy-
jątkowym elementem jest kategoria atrakcji pn. Szlakiem 
dużej rzeźby, w której zamieściliśmy informacje o ponad 40 
rzeźbach, stanowiących ozdobę Pszczewa.

 W aplikacji można również tworzyć samodzielnie 
plany zwiedzania, dodając do planera miejsca, które zamie-
rzamy zobaczyć. 

 Dziękujemy Gminie Pszczew za bardzo owocną 
współpracę i otwartość na innowacyjne rozwiązania.

 Przy realizacji projektu współpracowaliśmy 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pszczewie, który pod-
jął się merytorycznego przygotowania i opracowania treści 
oraz materiałów graficznych. Pracownicy GOK wybrali 
miejsca, zdjęcia, przygotowali teksty do aplikacji oraz wy-
pełnili aplikację treścią.

 Serdeczne podziękowania składamy Nikoli Gla-
piak, która wykonała projekt graficzny tablic, a także oso-
bom, które udostępniły materiały do aplikacji i tablic – Grze-
gorzowi Walkowskiemu za zgodę na wykorzystanie zdjęcia 
Góry Wieżowej z lotu ptaka oraz Łukaszowi Bednarukowi 

za zgodę na wykorzystanie rysunku bożnicy żydowskiej 
(rysunek pochodzi z książki pt. Żydzi w Pszczewie Andrze-
ja Kirmiela). Serdeczne podziękowania kierujemy również 
do specjalistów Pszczewskiego Parku Krajobrazowego za 
przygotowanie treści dotyczących naszych jezior.

 Aplikacja będzie na bieżąco aktualizowana i uzu-
pełniana. Wierzymy, że będzie doskonałym i nowoczesnym 
narzędziem promocyjnym dla naszego regionu.

 Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę  
Pszczew.

Stowarzyszenie LGR

VII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera

Mobilny przewodnik po Pszczewie już gotowy!   



3Nr 1   styczeń 2020

 Z radością informujemy, że 30 grudnia 2019 roku 
o godz. 14.00, po zakończonym remoncie oraz przygotowa-
niach, uroczyście otworzyliśmy w Muzeum Dom Szewca 
nową wystawę stałą pn. Pszczew. Małe miasteczko, wiele 
kultur.

 W roku 2019 muzeum było dla nas tematem prio-
rytetowym. Dzięki decyzji Rady Gminy Pszczew otrzyma-
liśmy z budżetu gminy dotację na dokończenie prac remon-
towych, wymaganych programem konserwatorskim oraz 

decyzją Woje-
w ó d z k i e g o 
Konserwatora 
Z a b y t k ó w . 
W sierpniu 
2019 roku 
firma KA-
ISAR Artura 
Krechowicza 
r o z p o c z ę ł a 
prace, które 
polegały m.in. 
na skuciu sta-
rych tynków 
ścian i sufi-
tów, wymia-
nie instalacji 
elektrycznej 
i montażu no-
wego ogrze-
wania, poło-
żeniu nowych 
tynków na 
ścianach i su-
fitach, malo-
waniu, cy-
k l i n o w a n i u 

i lakierowaniu podłóg oraz zabezpieczeniu ścian zewnętrz-
nych i fundamentów budynku. Remont zakończyliśmy 
w końcu sierpnia, niezwłocznie dokonano również odbioru 
robót (bez uwag!). Efekty wykonanych prac zostały bar-
dzo wysoko ocenione przez Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków. Jednocześnie w końcu sierpnia otrzymaliśmy 
informację o otrzymaniu dotacji na przygotowanie nowej 

wystawy stałej w muzeum, co idealnie zbiegło się z zakoń-
czeniem prac remontowych. 

 Wystawa stała jest owocem projektu zrealizowane-
go przez Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie w ramach 
Programu Wspieranie działań muzealnych 2019 ze środ-
ków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z budżetu państwa. Główną oś nowej 
wystawy stanowią makiety trzech pszczewskich świątyń, 

a jej treścią jest pszczewska historia od dziejów najdawniej-
szych do dziś. Zadbaliśmy też o nowe technologie – jednym 
z elementów wystawy jest kiosk multimedialny, w którym 
zawarliśmy dodatkowe treści historyczne, przetłumaczo-
ne również na język niemiecki i angielski. Będzie w nim 
można posłuchać także pszczewskich legend w wersji audio 
oraz przetłumaczonych na język migowy.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Gorąco zachęcamy do zwiedzania! 

Ewa Walkowska

Otwarcie nowej wystawy stałej w Muzeum
Dom Szewca w Pszczewie

Drodzy Czytelnicy, 
Z okazji Nowego Roku chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Posłużymy się słowami 
z repertuaru zespołu Raz Dwa Trzy, które zawierają w sobie mądrość tak wielką, że nie trzeba już nic 
dopowiadać…
(…) Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane:
Żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. 
Nie wielkich sukcesów i wielkich pieniędzy 
Za cenę dowolną, co szybciej, co prędzej. 
Jak wiary, to mądrej, nadziei na wszystko, 
Miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko.

Zespół Gminnego Ośrodka Kultury

Otwarcie wystawy, od lewej: Przewodniczący Rady Gminy Romuald 
Tankielun, Dyrektor GOK Ewa Walkowska, Wójt Gminy Pszczew Jó-
zef Piotrowski, fot. R. Kąkolewski

Makieta kościoła ewangelickiego, fot. GOK
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 W tym roku Gmin-
ny Ośrodek Kultury obchody 
101. rocznicy odzyskania nie-
podległości postanowił uczcić 
nieco inaczej. Zaprosiliśmy 
mieszkańców gminy na dar-
mowy seans filmu „Legiony”. 
Opowieść skupia się na bojo-
wym czynie Legionów Pol-
skich z lat 1914-1916, w któ-
rego tle rozgrywa się miłosna 
historia z udziałem trojga mło-
dych ludzi walczących o nie-
podległość kraju. Epilogiem są 
wydarzenia z listopada 1918 
roku. Produkcja ciekawa ze względu na opisywane dzieje 
z historii Polski, bowiem wydarzenia związane z pierw-

szą wojną światową do 2018 roku były prawie nieobec-
ne w polskim kinie. Dwa seanse, które odbyły się 9 i 10 
listopada zgromadziły ponad sto osób. Każdy uczestnik 
wydarzenia otrzymał pamiątkową patriotyczną przy-
pinkę. Cieszymy się, że taka formuła obchodów święta 
państwowego przypadła Państwu do gustu – świadczyły 
o tym pozytywne komentarze wychodzących z kina wi-
dzów.

GOK

 W artykule o dożynkach w ostatnim numerze 
„Gazety o Kulturze” zostało omyłkowo pominięte na-
zwisko sponsora p. Żanety i Łukasza Robak, którzy 
ufundowali m.in. owoce i napoje na stoły dożynkowe. Za 
pomyłkę przepraszamy.

Redakcja

Święto Niepodległości

Sprostowanie

Turniej szachowy
 Tradycyjnie na początku grudnia został rozegrany 
Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Pszczew. 
Do turnieju przystąpiło łącznie 27 osób – 10 dorosłych i 17 
juniorów. 

 W kategorii do lat 16, I miejsce zajął Damian Świerc 
z Sulęcina, II Paweł Musin również z Sulęcina, a III miej-
sce zajął Dawid Olszewski ze Strzyżewa. Najlepszą zawod-
niczką została Vasundhala Ragunath BaBu, a najmłodszym 
zawodnikiem Gabriel Goździewicz.
 W kategorii dorosłych zwyciężyli gorzowianie, pu-
char zdobył Patryk Krzyżanowski, II miejsce zajął Zygmunt 
Boła, natomiast III miejsce Kajetan Przysiecki. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy. Dziękujemy ogromnie Pawłowi 
Gąbce za sędziowanie.
 Zapraszamy serdecznie do udziału w przyszłym 
roku.

GOK

Uczestnicy turnieju, fot. P. Buczko

Juniorzy, fot. P. BuczkoOtwarty Turniej Szachowy, fot. P. Buczko

Szachowe zmagania, fot. GOK
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przedstawili prezentację pt. „Funkcjonowanie ŚDS w wo-
jewództwie lubuskim”. Dr Tylewska-Nowak wygłosiła wy-
kład po tytułem: „Dorosłość osób z niepełnosprawnością  
intelektualną, problem czy wyzwanie – kilka refleksji”. Dr 
Aneta Wojciechowska przedstawiła prezentację „Pułapki  
codzienności – kilka słów o rozwoju społecznym osób z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu”. Dr Karina Nowak-Ko-
nieczny opowiedziała o Centrum Zdrowia Psychicznego. 
O budowaniu relacji opiekuńczej w Środowiskowym Domu 
Samopomocy opowiedział dr Władysław Sterna. O dzia-

łaniach Forum na Rzecz 
Osób z Wieloraką Nie-
pełnoprawnością oraz ko-
munikacji alternatywnej 
i wspomagającej w Środo-
wiskowych Domach Sa-
mopomocy opowiedziała 
dr Monika Karwacka. 
Paweł Urbanowicz zrefe-
rował temat „Odzyskanie 
przyszłości osób zależ-
nych od opieki”. Nowe 
rozwiązanie dotyczące 
aplikacji skierowanej do 

osób zależnych o nazwie SOS Homini przedstawił Marcin 
Górniak – przedstawiciel Stowarzyszenia Homini w Mię-
dzychodzie. Między wykładami uczestnicy konferencji 
usłyszeli przepiękne utwory w wykonaniu uczestników na-
szego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie. 
Uczestnicy Domu zaprezentowali również spektakl „Drze-
wo życia” w reżyserii Izabeli Spławskiej, którego tematyką 
była bliskość. 
 Konferencja pozwoliła poszerzyć wiedzę perso-
nelu, rodziców i społeczeństwa na tematy związane z hi-
gieną zdrowia psychicznego i problematyką różnorodnych 
zaburzeń psychicznych, z którymi się spotykamy. Ukazała 
możliwości, jakie daje współpraca wszystkich podmiotów 
w drodze do usamodzielniania się tych osób i godnego, 
w miarę pełnego życia w środowisku lokalnym.

  
Emilia Frąckowiak, Małgorzata Szcześniak

 13 grudnia 2019 r. na hali sportowej w Pszczewie 
odbyła się I konferencja pod nazwą „ROLA OŚRODKÓW 
WSPARCIA W USAMODZIELNIANIU OSÓB Z ZABU-
RZENIAMI PSYCHICZNYMI”. Konferencja miała na celu 
umożliwienie spotkania przedstawicieli jednostek pomocy 
społecznej, głównie środowiskowych domów samopomocy 
z terenu województwa lubuskiego i  zaprzyjaźnionych pla-

cówek z wojewódz-
twa wielkopolskie-
go. W konferencji 
wzięli udział przed-
stawiciele jednostek 
pomocy społecznej: 
z Santoku, Brzo-
zowca, Bogdańca, 
Gorzowa, Gubi-
na, Międzyrzecza, 
Pszczewa, Skwie-
rzyny, Nowej Soli, 

Górzycy, Bieganowa, Rzepina, Starego Kurowa, Drezden-
ka, Strzelec Krajeńskich, Lubniewic, Świebodzina, Sule-
chowa, Zielonej Góry, Żar, Lubska, Szprotawy, Kwilcza 
i Międzychodu. 
 Zadaniem konferencji było podsumowanie działań 
na rzecz osób zaburzonych psychicznie i pokazanie kierun-
ków rozwoju tychże 
jednostek, szczegól-
nie w zakresie wspar-
cia osób ze sprzę-
żeniami i spektrum 
autyzmu. Ważne 
było również poka-
zanie roli współpra-
cy jednostek na każ-
dym szczeblu, które 
podejmują działania 
pomocowe dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy konferencji mie-
li okazję wysłuchać wykładów wielu osób związanych na 
co dzień z pracą z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 
I tak. Przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 Pełną parą ru-
szyliśmy w tym roku 
szkolnym z projektem 
KinoSzkoła. Co miesiąc 
odbywa się kilka sean-
sów połączonych z pre-
lekcją prowadzoną przez 
edukatorów programu. 
Odwiedzają nas dzieci 
z przedszkoli z Pszcze-
wa, Międzychodu, Ka-
mionny oraz uczniowie 
ze szkół podstawowych 
i średnich z Międzycho-
du, Trzciela, Kamionny 
i Pszczewa. Celem zajęć 
jest wsparcie w kształto-

waniu postaw empatycz-
nych dzieci i młodzieży, 
pozytywnych relacji mię-
dzyludzkich i rozumieniu 
problemów współczesne-
go świata, jak i kultury 
i tradycji narodowych. 
Uczniowie mają możli-
wość obejrzenia filmów 
dostosowanych do ich 
wieku i zainteresowań. 
Nauczyciele z kolei otrzy-
mują narzędzia do cieka-
wych dyskusji i materiały 
do prowadzenia lekcji po 
zajęciach w kinie.

GOK

Nauka i rozrywka, czyli zajęcia w kinie

Konferencja w Pszczewie

Zajęcia KinoPrzedszkola, fot. GOK

Spektakl podopiecznych ŚDS, 
fot. D. Wawrzyniak

Konferencja, fot. D. Wawrzyniak

Od lewej z-ca wójta Dominik Fryza, 
Wójt Gminy Pszczew Józef Piotrow-
ski, fot. Dariusz Wawrzyniak
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 Wigilia to niezwykły i wyjątkowy czas, kiedy to 
wspólnie z rodziną zasiadamy do stołu, oczekując rado-
śnie na nadejście Pana. W ten dzień gasną wszystkie spory 
i przychodzi czas refleksji. 

 Okres przedświąteczny sprzyja cudownej atmosfe-
rze, w którą wprowadził nas VII Jarmark Bożonarodzenio-
wy. Świętowanie rozpoczęło się 15 grudnia na Placu Mag-
daleńskim o godzinie 15.00. Wszechobecne dźwięki kolęd, 

zapach choinek i całe mnóstwo kolorowych światełek, dzię-
ki którym poczuliśmy świąteczny klimat. Marzyłby się do 
tego śnieg, spadające białe płatki osiadające na gałązkach 
choinek… 

 Jarmark uroczyście otworzył Wójt Gminy Pszczew 
Józef Piotrowski, Przewodniczący Rady Gminy Romu-
ald Tankielun oraz 
Ksiądz Proboszcz 
Parafii Pszczew 
Stanisław Klich. Po 
uroczystym otwar-
ciu rozpoczęły się 
występy artystycz-
ne. Na scenie po-
jawiły się dzieci ze 
Szkoły Podstawo-
wej oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury, 
które przygotowały 
świąteczny repertu-
ar muzyczno – ta-
neczny. 

 Na jw ięk -
szą atrakcją było 
przybycie Mikoła-
ja, który obdarował 
prezentami wszyst-
kie dzieci. Oczy-
wiście nie zabrakło 
tego, co na każdym 

Jarmarku Bożonarodzeniowym znaleźć się powinno – czyli  
licznych wystawców. Można było zakupić wszelkiego ro-
dzaju ozdoby świąteczne, choinki i wyroby rękodzielnicze. 
W stajence znalazły się żywe zwierzęta: kozy, cielaczek 
i króliki, co było powodem wielkiej uciechy najmłodszych. 

 Rozstrzygnięty został konkurs na Najpiękniejszą 
Kartkę Świąteczną. Pierwsze miejsce i choinkę otrzymał 
Paweł Stachowski, a Agata Dubkiewicz, Gabriela Hordy-

niec, Martyna 
Semkło i Marce-
lina Strymińska 
dostały vouchery 
do kina.

 Nie zabra-
kło tradycyjnych 
potraw wigilij-
nych, które przy-
gotowały: Panie 
z Przedszkola 
Samorządowe -
go w Pszczewie, 
Klubu Współcze-
snej Pani i So-
łectwa Pszczew, 
Środowiskowego 
Domu Samopo-
mocy. Pracowni-
cy ZUK zadba-
li o świąteczny 
wystrój placu 
i niezawodne 

koksowniki, wokół których można było się ogrzać. Dzięku-
jemy wszystkim zaangażowanym za pomoc przy organiza-
cji tegorocznej imprezy. 

GOK

Magia świąt

Chór szkolny, fot. R. Kąkolewski

Goście jarmarku, fot. R. Kąkolewski
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Od lewej Przewodniczący Rady Gminy Romuald Tankielun, Ksiądz 
Proboszcz Stanisław Klich, Wójt Gminy Pszczew Józef Piotrowski

Stoisko rękodzielnicze, fot. R. Kąkolewski

Stoisko DPS, fot. R. Kąkolewski

Stoisko rękodzielnicze; fot. R Kąkolewski

Grupa taneczna Funky Feet  z GOK, fot. R. Kąkolewski

Spotkanie z Mikołajem, fot. R. Kąkolewski

Grupa taneczna Dance Forever z GOK, fot. R. Kąkolewski
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Przy dźwiękach kolęd

Przybliżenie kultury romskiej

Pszczewski Mistrz 
Europy

 14 listopada w Świetlicy Wiejskiej w Janowie od-
był się wieczór autorski Edwarda Dębickiego założyciela 
zespołu Terno. Od-
była się projekcja 
filmu „Choć raz zo-
bacz, jak się kręcą 
tylne koła wozu. 
Edward Dębicki”. 
Pan Edward przed-
stawił swój życio-
rys, odpowiadał na 
pytania zaintereso-
wanych, opowiadał 
o założeniu zespołu, 
o swoim artystycz-
nym życiu. Grał na 
akordeonie a w rytm 
cygańskich akordów 
tańczyła Natalia – 
tancerka z zespołu, 
ubrana w tradycyjną, 
przepiękną suknię cygańską. Na zaproszenie sołtysa Jano-
wa Józefa Gajasa przyszła cała wioska. Przygotowano po-
częstunek dla mieszkańców i kolację dla gości. Spotkanie 

zaowocowało zaproszeniem na Wigilię Kultur i Narodów 
w Gorzowie, z którego skorzystali sołtys Janowa wraz 

z żoną. Na odbywają-
cym się od kilkunastu 
lat corocznym spotka-
niu kilkuset przedsta-
wicieli mniejszości na-
rodowych, religijnych 
i etnicznych z całego 
regionu zasiadło przy 
jednym wigilijnym sto-
le. Tradycyjnie, podczas 
spotkania nie zabrakło 
wspólnego śpiewania 
kolęd, ludowej muzyki 
i tańca oraz prezentacji 
obrzędów. Na stołach 
pojawiły się tradycyj-
ne potrawy świątecz-
ne, a wielu z gości było 
w tradycyjnych strojach. 

Swoją kulturą, muzyką i kuchnią dzielili się m. in. Romo-
wie, Kresowiacy, Łemkowie i Poleszucy. 

Józef Gajas

 Miło nam poinformować, że nasz kolega, pszczewia-
nin Rafał Gomuła został mistrzem Europy! Rafał wziął udział 
w Mistrzostwach Europy federacji WPA, które odbyły się 
koło Łodzi 24 listopada 2019 roku. Zawody polegały na wy-
ciskaniu sztangi leżąc, gdzie o wygranej decydował najwięk-
szy ciężar wyciśnięty. Rafał startował w kategorii wagowej 
110 – 125 kg. Wyciskając ciężar 190 kg, osiągnął pierwsze 
miejsce w zawodach i tym samym wywalczył Mistrza Euro-
py federacji WPA Masters. 
 Tydzień później Rafał brał udział w Pucharze Świata 
Federacji XPC w Siedlcach, gdzie również startował w kate-
gorii 110 – 125 kg, podnosząc ciężar 190 kg. Dało mu to 3. 
miejsce w kategorii Masters 40-49 lat. W tej grupie walczyło 
aż 13 zawodników. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

GOK

 Święta zbliżają się dużymi krokami! Szał przygoto-
wań, zakupów i porządków. Zapach pierników, obok zapachu 
choinki, mandarynek i grzybów, to jeden 
z aromatów kojarzących się ze świętami 
Bożego Narodzenia. Wspólne pieczenie 
pierników na święta jest wieloletnią tra-
dycją w polskich domach. Uwielbiają to 
zwłaszcza dzieci, którym sporo frajdy 
sprawia wycinanie pierniczków i deko-
rowanie ich. Ale też dorośli lubią piec 
pierniki na święta.
 O tradycyjnym pierniku warto 
pomyśleć już teraz. Na przygotowanie 
staropolskiego piernika już ostatni dzwonek. Teoretycznie cia-
sto powinno dojrzeć – w praktyce nasze pierniczki zostały zje-

dzone zaraz po upieczeniu. 
 13 grudnia w sali przy ulicy Zamkowej odbyło się spo-

tkanie świąteczne oraz wspólne piecze-
nie pierników. Po raz drugi spotkaliśmy 
się z mieszkańcami przy wspólnym sto-
le. Pieczenie pierników staje się powoli 
naszą tradycją.
 Na zaproszenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pszczewie przybyło bardzo 
dużo dzieci, dorosłych. Gościliśmy także 
podopieczniych Domu Pomocy Społecz-
nej w Szarczu. Wszyscy mieliśmy sporo 
zabawy z dekorowaniem i jedzeniem 

upieczonych pierniczków i rogalików. 
GOK

Natalia i Edward Dębiccy

Uczestnicy spotkania, fot. GOK
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  Sołtys i Rada Sołecka Szarcza zaprosili 
wszystkie dzieci mieszkające na stałe w miejscowości na 
spotkanie ze Świętym Mikołajem. Odbyło się ono w świe-
tlicy wiejskiej w sobotę 7 grudnia.

Sołtys Szarcza 
Robert Czernianin

 Dnia 15 grudnia 2019 r. Sołtys oraz Rada Sołecka 
Sołectwa Silna zorganizowali Dzień Seniora połączony ze 
spotkaniem wigilijnym przy wspólnym opłatku. Uczest-
niczyła w nim grupa osób w wieku senioralnym. W jego 
trakcie odbyło się wspólne śpiewanie kolęd z udziałem Pro-
boszcza Parafii w Silnej, ks. Bogdana Górniaka. Seniorom 
zostały wręczone paczki świąteczne. Kolędowanie odbyło 
się przy wspólnym poczęstunku, tradycyjnie był barszcz, 
pierogi a także inne świąteczne potrawy.

Sołtys i Rada Sołecka z Silnej

 Wraz z początkiem grudnia w świetlicy środowi-
skowej w Stołuniu rozpoczęło się wielkie przygotowywa-
nie do Świąt Bożego Narodzenia. Podczas codziennych 
zajęć uczestnicy wykonywali gwiazdkowe ozdoby, stroiki, 
dekoracje choinkowe oraz kartki z życzeniami. Zgodnie 
z tradycją 6 grudnia w dzień imienin Świętego Mikołaja 
wszyscy uczestnicy za-
jęć wspólnie ubrali cho-
inkę. Drzewko to sta-
ło się symbolem świąt 
oznaczającym źródło 
życia. Wśród ozdób nie 
mogło zabraknąć koloro-
wych łańcuchów, wyko-
nanych z kawałków pa-
pieru. Zgodnie z ludową 
tradycją łańcuchy choin-
kowe oznaczają wzmoc-
nienie więzi rodzinnych 
oraz chronią dom przed 
kłopotami. Na gałąz-
kach zawisły bombki, 
kolorowe kokardki oraz 
światełka, przeganiające złe moce. Po wykonanej pracy na 
dzieci czekał słodki poczęstunek oraz świąteczna herbatka. 
Wtedy też dzieci zaczęły pogawędkę o tradycjach świątecz-
nych, jakie są w ich domach. Wszystkiemu towarzyszyły 
piosenki  wprowadzające w klimat Bożego Narodzenia. Na 
koniec czekały drobne upominki oraz wykonane wcześniej 
prace plastyczne, które dzieci zabrały dla swoich rodzi-
ców. W ten sposób tradycja niesienia radości innym została 
podtrzymana. Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego 
Roku 2020! 

Wiesława Sochacka

 15 grudnia 2019 r. w Janowie odbyło się spotka-
nie z Mikołajem. Była choinka, którą dzieci same pięknie 
ustroiły. Świetlica tętniła życiem, gdy dzieci śpiewały ko-
lędy i tańczyły. Przygotowano także poczęstunek. Wielkim 
wydarzeniem dla maluchów było przybycie św. Mikołaja, 
który miał paczki dla wszystkich dzieci! I tych grzecznych, 
i tych mniej… Wszystkie dzieci były zachwycone! Podzię-
kowania należą się sołtysowi Janowa Józefowi Gajasowi, za 
zorganizowanie spotkania i nie tylko… Specjalne podzięko-
wania dla dyrektora CWS-Boco w Międzyrzeczu i paniom 
z Caritas Pszczew. 

Ewa Gajas

Mikołaj w Janowie

Spotkanie w Silnej

Mikołajkowe spotkanie 
w Stołuniu

Mikołajki w Szarczu

Mikołaj w Janowie

Dzieci z MikołajemSpotkanie przy wigilijnym stole

Mikołajki w Stołuniu
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Co można robić w długie, zimowe wieczory, kiedy w te-
lewizji same powtórki i seriale…?

 Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą nową 
rubryką. Omawiać w niej będę książki, które warto prze-
czytać! Może nie 
będą to same no-
wości, z pewno-
ścią jednak pereł-
ki…Opowieści, 
które zabiorą Was 
w podróż pełną 
niespodzianek, 
zabiorą do innego 
świata… Wszyst-
kie są dostępne w 
naszej bibliotece 
– sprawdziłam.

 Tym ra-
zem opowiem 
o książce, która 
zrobiła na mnie 
ogromne wraże-
nie. Autorka to 
niemiecka pisar-
ka, pisząca pod pseudonimem Leonie Swann. „Sprawiedli-
wość owiec: Filozoficzna powieść kryminalna”. Zwierzęta 
znów przemówiły w światowym bestsellerze i powiedziały 
o ludziach więcej, niż sami wiemy o sobie. 

 Książka zaczyna się w momencie, gdy stado owiec 
znajduje ciało swojego pasterza, przebite szpadlem i posta-
nawia odkryć, kto go zabił. Pomaga im Melmoth, legendar-
ny baran, który powrócił po długiej nieobecności. Po kolei 
udaje im się odkryć fakty związane z morderstwem i choć 
większość z nich interpretują błędnie, dzięki ich wysiłkom 
Beth wyjawia, że przyczyną śmierci George’a było samobój-

stwo, a ona przebiła go szpadlem, aby ten fakt zamaskować 
i upozorować zbrodnię. Okazuje się, że George handlował 
marihuaną i używał owiec do przenoszenia porcji narkotyku 
przywiązując go do ich brzuchów. Owce po George’u dzie-

dziczy jego cór-
ka, Rebeka, która 
zobowiązuje się 
wypełnić wolę 
ojca, zabierając 
stado w podróż 
do Europy.

 Aby udo-
wodnić jak niesa-
mowita to proza 
pozwolę sobie 
przytoczyć frag-
ment:

„…– Jeszcze 
wczoraj był zdro-
wy – powiedziała 
Matylda, nerwo-
wo strzygąc usza-
mi.

– To nie ma nic 
do rzeczy – zauważył Sir Ritchfield, najstarszy tryk w sta-
dzie. – Nie umarł na chorobę. Szpadel to nie choroba. 

Pasterz leżał w bujnej, zielonej irlandzkiej trawie.(…) 
Bo nie ulegało wątpliwości, że to właśnie szpadel sterczał z 
wnętrzności pasterza…”

„Sprawiedliwość owiec” to powieść pełna humoru, nie-
tuzinkowy wątek kryminalny, afera narkotykowa, słowem 
– mieszanka wybuchowa! Dodać do tego własną wyobraź-
nię…

Na zimową chandrę – polecam!
Panna Migotka

O sztuce dialogu

Z bibliotecznej półki

 Trzeba kochać to, co się robi. A przynajmniej lubić. 
Przede wszystkim należy wierzyć w sens wykonywanej pra-
cy. Miłe jest także, kiedy doceniany jest wysiłek w nią wło-
żony i efekt końcowy. Tylko, ile osób może pochwalić się 
pracą, która łączy wszystkie te cechy. Należy więc robić to, 
co do nas należy i to najlepiej, jak umiemy. A jak to będzie 
odebrane? Hmm… Będzie różnie. Uwagi negatywne często 
są celniejsze i niestety bardziej nas dotykają niż pochwały 
wznoszą. Nie wiem, czy to kwestia wychowania czy osobo-
wości – ta ciągła potrzeba zadowolenia innych, a co gorsze 
– wszystkich. Sztuka niemożliwa. 
 Zapewne mój problem polega na tym, że za bardzo 
wiążę czynnik „robienia tego, co do mnie należy” z potrzebą 
„doceniania wykonywanej pracy”. Umiejętności nabywania 
skóry nosorożca przy jednoczesnym nietraceniu wrażliwości 
uczę się powoli, przychodzi po trosze z wiekiem. Czasa-
mi jednak robienie swojego, bez zbędnego oglądania się na 
innych, jest bardzo, ale to bardzo trudne. Cóż, uczymy się 
całe życie, być może nabędę także i tę umiejętność, bowiem 
ciągłe zwracanie uwagi na wylewającą się zewsząd krytykę 
czyni egzystencję wyjątkowo nieznośną.
 A polemika, oparta głównie na krytyce, jest dostrze-
galna najwyraźniej w tworze ostatnich lat, kolebce tych, 

którym brak odwagi, żeby wprost „mówić prawdę lub nic”, 
czyli facebooku. Śmiałości mówienia nie przez medium fb, 
ale patrząc w oczy rozmówcy. Kiedy bowiem podejmiemy 
trud konwersacji nie za pomocą mediów społecznościowych, 
ale bezpośrednio z rozmówcą, wówczas musimy zmierzyć 
się z widokiem uczuć, jakie wywołają w drugiej osobie na-
sze słowa. Kiedy mówisz: Jesteś cudowna – radość, niedo-
wierzanie. A kiedy mówisz – Jesteś żałosna, beznadziejna… 
Masz odwagę patrzeć wówczas w oczy rozmówcy? 
 Takie oto rozważania kłębią się w mojej głowie od 
dłuższego już czasu. „Pustosłowie” – tak określam „dialogi” 
toczone na fb. Jacy wtedy elokwentni wydają się polemiści, 
jakże celne uwagi sypią się z ich rękawów, jakie cięte ripo-
sty. Ach, ach, można błysnąć znajomością przysłów (najle-
piej złośliwie przeformułowanych, aby dopiec przeciwniko-
wi), można dorzucić na poparcie słów zabawny (najczęściej 
dla jednej strony) obrazek. 
 A ja proszę o odwagę mówienia, nie pisania. Bo tyl-
ko rozmowa, z otwartą na rozmówcę głową, może przynieść 
rozwiązanie problemu. Do tego trzeba jednak mieć odwagę, 
„nie tę lichą marną”, pozwalającą tylko na retorykę fejs-
bukową. Nie jest to proste, wierzę jednak w potęgę dialogu.

Anna Szewczuk
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Jakiś czas temu napisałam artykuł „Siła fejsika”. Był to 
materiał o osieroconych, jednodniowych szczeniaczkach, dla 
których udało mi się znaleźć mamkę, która je wykarmiła. W 
ten sposób udało mi się je uratować. Był to artykuł o dobrych 
chęciach i ludziach dobrej woli. Teraz też będzie chęciach. Nie 
zawsze tych dobrych…

…więc odchowane szczeniaczki wróciły, wszyscy szczęśli-
wi… minęła zima, wiosna, lato… i znów szczeniaczki…!!!

No jak?! Zadawałam sobie to pytanie! Kiedy?! Przecież nie 
było pierwszej cieczki..!!!

No dobrze, mam szcze-
niaczki... I co teraz? Tym 
razem przynajmniej mają 
mamę, która wykarmi i ogrze-
je… Ale czy wykarmi całą 
szóstkę? Na początku tak, ale 
potem trzeba pomóc. Oczywi-
ście mamę też trzeba wzmoc-
nić tak, by nie straciła pokar-
mu. Fajne te maluchy, takie 
słodkie!

Mam pretensje do siebie. 
Przecież to moja wina, że 
suczka się oszczeniła. To ja nie dopilnowałam kiedy trzeba 
było. Nie wysterylizowałam, kiedy był na to czas… Steryliza-
cja! Przecież to podstawa! Jak mogło mi to umknąć!!!

Przybyło mi trochę siwych włosów – bo nowy kłopot. Prze-
cież pieski nie mogą u mnie zostać. Muszę znaleźć dla nich 
nowe domki. Tak jak poprzednim razem, poprosiłam o pomoc 
moich przyjaciół, którzy mają fejsa – ja nadal nie zdecydowa-
łam się dołączyć do tego uprzywilejowanego grona. Najład-
niejsze zdjęcia szczeniaczków zostały umieszczone na profilu i 
pozostało tylko czekać.

No więc czekam. Myśli mam przy tym sporo. Co będzie, je-
śli nikt ich nie zechce? Co zrobię z tyloma psami? Mijają dni… 
Ja czekam… Małe coraz więcej jedzą, ich mama coraz bardziej 
zmęczona… Ja zachwycona, bo takie słodkie… Nadal cze-

kam… Maluchy skradły moje serce. Bezwarunkowo… Będzie 
mi coraz trudniej się z nimi rozstać. Będę płakać… Czekam…

Są jakieś telefony od niby zainteresowanych. Ale nic pew-
nego. Czekam dalej…

Postanowiłam poprosić o pomoc panią Dominikę. Pomogła 
mi poprzednim razem. Pani Dominka współpracuje z różnymi 
fundacjami i znana jest w Międzyrzeczu z pomagania zwie-
rzętom. 

Ufff, udało się. Szczęśliwie wszystkie maluchy znalazły 
domki. Poznałam przy tym fantastycznych ludzi! Dla mnie 

najważniejsze było, by szcze-
niaki trafiły do dobrych ludzi. 
Nie udźwignęłabym wiado-
mości, że dałam komuś pieska 
na zmarnowanie, że jak się 
nim znudzono, to przywiąza-
no go do drzewa w lesie albo 
bito czy głodzono…. Że ktoś 
porzucił…

Dzięki pomocy przyjaciół 
i fejsika udało mi się znaleźć 
domki dla szóstki szczeniąt. 
Uważam, że to spore osią-

gnięcie. Ja trochę posiwiałam, ale udało się. Nie wiem, co bym 
zrobiła bez pomocy przyjaciół… i tak to już jest. Trzeba się 
przystosować do nowych czasów. Polubić nowinki techniczne, 
pokochać fejsa… Tu historia się zamyka…

Opisałam tę historię po to, by pokazać, że jak się chce, to 
można osiągnąć cel. Potrzebne są dobre chęci. Na początek 
wystarczy. Nie potrzeba krzywdzić. Ważne, by dawać coś od 
siebie dla świata a nie być tylko biorcą. 

Można skorzystać z fejsa lub innego portalu społecznościo-
wego. Jeśli nie potrafisz tego zrobić sam, poproś o pomoc przy-
jaciół, znajomych. Ale można pomóc. I to jest siła fejsika!

Pozdrawiam wszystkich, którzy szanują naszych czwo-
ronożnych przyjaciół! Czyńcie i szerzcie dobro. Wierzę w Was!

Szczęśliwa właścicielka piesków

 W listopadzie i grudniu nasza biblioteka gościła po 
raz kolejny maluchy z pszczewskiego przedszkola. Specjal-
nie na spotkania z najmłodszymi czytelnikami zakupiliśmy 
kolejne plansze kamishibai, tradycyjnej japońskiej sztuki 
opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na 

kartonowych planszach, wsuwanych do płaskiej, otwar-
tej częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny. Kamishibai 
można porównać do wędrownego teatru marionetkowego, 
w którym miejsce lalek zajmują obrazy. Ten sposób snucia 
historii jest szczególnie ciekawy dla najmłodszej grupy od-

biorców – widać to doskonale po entuzjastycznym 
przyjęciu przez nasze przedszkolaki.

GOK

Siła fejsika II

Kamishibai w bibliotece

Moje szczeniaczki, fot. S. Wolniaczyk

Żabki słuchają historii o zielonym groszku, fot. GOK Wspólne rysowanie, fot. GOK
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Ferie zimowe 2020 w GOK
KIEDY? CO? GDZIE?

27 stycznia (poniedziałek) 
godz. 11:00-13:00

Wycieczka do Pszczewskiego
Parku Krajobrazowego

(zajęcia + ognisko)
PPK Pszczew

28 stycznia (wtorek)
godz. 11:00-11:45

Przedstawienie kukiełkowe
 „Calineczka”

(bilet wstępu: 2 zł)
Kino „Przystań”
ul. Poznańska 27

28 stycznia (wtorek)
godz. 12:00-13:00

Warsztaty teatralne
(bezpłatne, zapisy w Bibliotece w 

Pszczewie )
Kino „Przystań”
ul. Poznańska 27

29 stycznia (środa)
godz. 11:00-13:00

Fabryka Pomysłów
(bezpłatne)

Sala widowiskowa
ul. Zamkowa 14

30 stycznia (czwartek)
godz. 8:30-12:30

Wyjazd do Teatru im. Juliusza 
Osterwy w Gorzowie Wlkp. na 

musical „Pinokio”
(Koszt wyjazdu: 40 zł, zapisy w 

Bibliotece w Pszczewie)

Teatr im Juliusza Osterwy
 w Gorzowie Wlkp.

31 stycznia (piątek)
godz. 11:00-12:00

Pokaz iluzji
(bezpłatny)

Kino „Przystań”
ul. Poznańska 27

3 lutego (poniedziałek) 
godz. 11:00-13:00

Zajęcia plastyczne
(bezpłatne)

GOK
ul. Poznańska 27

4 lutego (wtorek)
godz. 10:00-13:00

Warsztaty krywulkowe
(bezpłatne, zapisy w Bibliotece w 

Pszczewie )
GOK

ul. Poznańska 27
5 lutego (środa)

godz. 11:00-13:00
Fabryka Pomysłów

(bezpłatne)
Sala widowiskowa

ul. Zamkowa 14
6 lutego (czwartek)

godz. 11:00
godz. 14:00

Film animowany „Urwis”
(cena biletu: 12 zł)

Kino „Przystań”
ul. Poznańska 27

7 lutego (piątek)
godz. 13:00-15:00

Bal karnawałowy
(bezpłatny)

Sala widowiskowa
ul. Zamkowa 14

Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE 
PANI EWA WALKOWSKA 

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA 
KULTURY W PSZCZEWIE  

OTRZYMAŁA NOMINACJĘ 
DO TYTUŁU

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019
W KATEGORII KULTURA

Aby pomóc w zwycięstwie naszej 
lokalnej działaczce i tym samym wypro-

mować jedynego pszczewiaka w tym 
plebiscycie, można wysłać sms

NA NR 72355 O TREŚCI: ZKU.36 
(koszt: 2,46 zł)

Z góry dziękujemy za głosy :)


