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Turystyczny Pszczew – czy tylko turystyczny? 
  

 Często w wypowiedziach mieszkańców, osób 

pochodzących z Pszczewa czy gości odwiedzają-

cych naszą małą ojczyznę słyszymy, że jesteśmy 

gminą turystyczną i powinniśmy robić to czy tamto, 

aby promować gminę w celu tworzenia jak naja-

trakcyjniejszej oferty turystycznej. Prawda.  

Naszym zadaniem, m.in. jest wspieranie lokalnych 

przedsiębiorców funkcjonujących w tej branży. 

Niemniej, czy aby na pewno jesteśmy jednostką 

samorządową o profilu turystycznym? W Polsce 

funkcjonują gminy przemysłowe, rolnicze, miesz-

kaniowe, turystyczne, usługowe, mieszane  

oraz gminy niewyprofilowane. Ów profil – ujęty  

w statucie – powinien wynikać z ponadprzeciętne-

go nagromadzenia czynników sprzyjających prowa-

dzeniu określonej działalności oraz dominującego 

źródła dochodów mieszkańców. Nie mamy wątpli-

wości, że walory naturalne i historyczne naszego 

regionu przyciągają wielu gości. Jednak z całą pew-

nością więcej mieszkańców gminy znalazło zatrud-

nienie w firmach produkcyjnych niż w turystyce, 

ale nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że je-

steśmy gminą przemysłową. Nie mało u nas rolni-

ków i przedsiębiorców prowadzących działalność 

usługową. W ostatnich latach stajemy się również 

obszarem mieszkaniowym, gdyż wielu naszych 

obecnych mieszkańców pracuje poza Pszczewem,  

a osiedlają się u nas osoby już nieaktywne zawodo-

wo. Był czas, że próbowaliśmy się wyprofilować  

na gminę mieszaną, turystyczno-rolniczą. Jednak 

współczesna produkcja rolnicza coraz częściej roz-

mija się z oczekiwaniami turystycznymi osób przy-

jezdnych. Dziś – przynajmniej formalnie – jesteśmy 

gminą niewyprofilowaną, ponieważ trudno jedno-

znacznie stwierdzić, który obszar działalności 

mieszkańców ma dominujący charakter. Musimy 

prowadzić zrównoważony rozwój wszystkich sfer. 

Oczywiście, turystyka jest jedną z nich. Dlatego 

zamierzamy przeprowadzić konsultacje społeczne 

dotyczące oczekiwań mieszkańców dotyczących 

szeroko pojętej turystyki, związanych z nią nakła-

dów budżetowych oraz sposobów promocji Gminy 

Pszczew. 

W IE ŚC I Z  U RZ Ę DU  

W czasie zamrożenia wielu dziedzin życia 

społecznego przez ograniczenia covidowe postano-

wiliśmy zachęcić mieszkańców naszej gminy –  

i tych dużych, i tych małych, aby pokazali swoje 

pasje i zdolności. Zorganizowaliśmy Gminny Kon-

kurs Pszczew Ma Talent. Wszystko odbyło się  

drogą elektroniczną. Uczestnicy nagrywali filmy 

ukazujące nietuzinkowe umiejętności, fotografowa-

li swoje dzieła, aby następnie przesłać je zdalnie  

do urzędu. Konkursowe prezentacje posortowano  

i udostępniono jurorom – również w cyberprze-

strzeni. Jury w składzie: plastyk Anna Kozar, mu-

zyk Joachim Ryczek, sportowiec, trener Radosław 

Woszczyło, pisarz Paweł Sochacki, plastyk Adrian-

na Krupa oraz tancerka Monika Jerzynek stanęło 

przed niezwykle trudnym zadaniem dokonania oce-

ny sfer aktywności, które są nieporównywalne.  

Bo w jaki sposób porównać ze sobą taniec, malar- 

stwo i śpiew? W jaki spo-

sób zestawić ze sobą i oce-

nić jazdę konną, grę na in-

strumencie oraz akrobacje 

na hulajnodze?  

 Oczywiście tylko i wyłącznie subiektywnie. 

Taką – konkursową – formułę przyjęliśmy, ogłasza-

jąc Pszczew Ma Talent i niezmiernie miło nam  

poinformować o wynikach. Tytuł Odkrycie Roku 

2020 zdobyła Anastazja Glapiak – sześciolatka wy-

konująca krywulkową biżuterię. Tytuły laureatów 

powędrowały do wokalistki Urszuli Marchewki, 

malarki Oliwii Jankowskiej, skrzypaczki Kingi Fry-

zy oraz pianisty Wiktora Wołoszyna. Wyróżnienia 

zdobyli Antonina Bujnowska, Hubert Dubkiewicz, 

Jadwiga Soboryk, Maja Dubkiewicz, Anna Napie-

rała, Weronika Robak, Sabina Sztuba-Frąckowiak, 

Nikola Wojtucka, Marcin Minge, Karolina Farat,  

Trwa remont schodów na Górze Wieżowej. 

Procedura wymagała decyzji Lubuskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dozoru 

archeologicznego, zarówno na etapie projektowa-

nia, jak i  wykonywania zmian. Palisadę akacjową 

zastąpią solidne granitowe podstopnie. Powierzch-

nie poziome również wypełni granit. Zadanie reali-

zuje Zakład Usług Komu-

nalnych. Niebawem inwe-

stycja zostanie oddana  

do użytku, a z punktu wi-

dokowego znów będzie 

można bezpiecznie podzi-

wiać piękno Pszczewa. 

Góra Wieżowa 
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Od 1 lipca do 31 sierpnia zostaje uruchomio-

ne kąpielisko przy plaży komunalnej w Pszczewie. 

Cena dziennego weekendowego biletu wstępu  

wynosi 5 zł, dzieci do lat sześciu są zwolnione  

z opłaty, dla mieszkańców Gminy Pszczew zostały 

przygotowane sezonowe karnety w cenie 10 zł.  

W soboty i niedziele wstęp na teren ośrodka będzie 

możliwy od godziny 930. W celu rozładowania  

kolejki oraz monitorowania liczby osób przebywa-

jących na ośrodku tworzy się dwa wejścia: od ul. 

Szarzeckiej i od strony boiska plażowego. Zgodnie 

z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia  

Publicznego, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia ko-

ronawirusem, na terenie ośrodka Relaks zostaje 

wprowadzony reżim sanitarny. Ogranicza się  

do 1100 liczbę osób niespokrewnionych ze sobą 

jednocześnie przebywających na terenie ośrodka. 

Na stronie społecznościowej fb Ośrodka Wypo-

czynkowego Relaks w soboty i niedziele o godzi-

nach 1200 i  1400 zamieszczane będą bieżące infor-

macje dotyczące liczby plażowiczów aktualnie 

przebywających na 

ośrodku. Jeżeli zo-

stanie osiągnięty li-

mit, wówczas pojawi 

się informacja, że ośrodek nie wpuszcza kolejnych 

osób – co nie dotyczy posiadaczy karnetów. Przy 

recepcji zamontowano tablicę informującą  

o zasadach sanitarnych, o których będzie przypomi-

nał przez megafon ratownik. Sanitariaty oraz plac 

zabaw będą dezynfekowane kilka razy dziennie, 

rowery wodne każdorazowo po wypożyczeniu. 

Punkty gastronomiczne również zostają objęte pro-

cedurami bezpieczeństwa. Apelujemy do wszyst-

kich osób zarówno korzystających, jak i zamierza-

jących skorzystać z pszczewskiego kąpieliska,  

o rozwagę oraz stosowanie się do zaleceń sanitar-

nych. 

W związku  

z zagrożeniem roz-

przestrzeniania się 

wirusa Covid-19 pod-

trzymuję decyzję o 

odwołaniu wszelkich 

imprez organizowa-

nych lub współorga-

nizowanych przez 

Gminę Pszczew w 

okresie wakacyjnym. 

Obecne nakazy Mini-

sterstwa Zdrowia do-

puszczają organizację 

plenerowych imprez 

otwartych do 150 

osób. Żadne niebile-

towane przedsięwzięcie wsparte budżetem Gminy 

Pszczew nie może ograniczać swobodnego dostępu 

widzów, słuchaczy czy kibiców. Takie działanie 

nosiłoby znamiona dyskryminacji, a co za tym idzie 

nie można angażować w nie środków publicznych. 

Zupełnie inną sytuacją jest organizowanie imprez 

do 150 osób przez przedsiębiorców czy organizacje 

mające prawa do korzystania z określonego lokalu 

lub terenu – własność, dzierżawa. Wówczas organi-

zator zobowiązany jest do przygotowania oraz prze-

strzegania bezpieczeństwa sanitarnego i to on za nie 

odpowiada. Działając komercyjnie, sprzedając bile-

ty, może również ograniczyć liczbę osób uczestni-

czących w imprezie. 

 

Józef Piotrowski  

Julia Falkowska, Anna Bejmowicz, Agata Dubkie-

wicz, Helena Piotrowska, Wiktor Kierzek, Klaudia 

Nowacka, Beniamin Skarżyński, Joanna Michalska, 

Laura Ciszewicz, Paula Liczbańska, Marlena Dub-

kiewicz, Teresa Miszczuk.  

 Gratulujemy wszystkim osobom biorącym 

udział w pierwszej edycji konkursu.    

Jezioro Szarzeckie 



„Ta dzielna dziewczyna nazywa się 

Waleria Misiewicz…” (cz. 1) 
 

Waleria patrzy ze zdjęcia z deli-

katnym uśmiechem. Wiele razy widzia-

łam to zdjęcie, ale nigdy nie przygląda-

łam się jemu specjalnie. Dopiero szpe-

ranie po archiwach uświadomiło mi,  

że to jedyna kobieta wymieniana wśród 

pszczewian spod znaku Rodła. W książ-

ce Franciszka Leśnego z 2006 roku po-

święcono jej krótką notatkę biograficz-

ną, a w sporym opracowaniu „Spod zna-

ku Rodła”, które zostało wydane przez 

Lubuskie Towarzystwo Naukowe w ro-

ku 1974 jako praca zbiorowa pod redak-

cją Hieronima Szczegóły, o Walerii Mi-

siewicz wspomniano jedynie w biogra-

mie Feliksa Paździorka, jako o sekretarz 

Towarzystwa Młodzieży Polskiej.   

Przeglądając zgromadzone przez 

Pana Włodzimierza Nowaka wycinki artykułów 

prasowych z  lat 80. XX w., natrafiłam na reportaż 

przygotowany przez Reginę Dachównę pt. „Więcej 

pragnień nie ma”. Opublikowano go w roku 1983  

w Magazynie Gazety Lubuskiej. Zaczyna się tajem-

niczą historią o  odważnej dziewczynie, która nie 

bacząc na konsekwencje, uratowała od płomieni 

polskie książki, mające spłonąć na stosie przy ple-

banii. Uprosiła proboszcza, by je jej ofiarował i fur-

manką zawiozła je do domu rodzinnego, gdzie 

stworzyła bibliotekę otwartą dla całej wsi. Młody 

chłopak, który przy okazji opowiada tę historię, nie 

zna szczegółów. Skąd? Kto? Gdzie? Nie wiadomo. 

Autorka dociera do dyrektora Wojewódzkiej i Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze Grze-

gorza Chmielewskiego, który jakimś trafem losu 

spotkał kiedyś tę dziewczynę i nawet pisał o niej.  

„Ach, proszę pani… […] Ta dzielna dziewczyna na-

zywa się Waleria Misiewicz. Mieszkała we wsi 

Szarcz, gmina Pszczew.” 

Historia Walerii Misiewicz zaczyna się  

w Szarczu 3 czerwca 1901 roku. Waleria przycho-

dzi na świat jako córka Stefana Sylwestra Misiewi-

cza i Michaliny Misiewicz (z domu Bilwagen).  

Będzie jednym z  jedenaściorga dzieci państwa Mi-

siewiczów, którzy prowadzą duże gospodarstwo 

rolne (podobno w  latach 30 największe w Szarczu 

– osiemdziesiąt hektarów). W 1913 roku Waleria 

zaczyna uczęszczać do katolickiej szkoły w rodzin-

nej miejscowości. Wraz z rówieśnikami zakłada 

Towarzystwo Młodzieży Pol-

skiej, w którym pełni funkcję 

sekretarza. Najprawdopodob-

niej w 1923 roku wstępuje do 

Związku Polaków w Niem-

czech.  

 Regina Dachówna, zain-

spirowana rozmową z dyrek-

torem biblioteki wyrusza  

na poszukiwanie Walerii.  

Jedzie do Pszczewa i tu szuka 

śladów dzielnej dziewczyny. 

Trafia do urzędu gminy, tam 

urzędnicy nakierowują ją na 

rodzinę Paździorków. Misie-

wicze? Najlepiej pojechać  

do rodziny Wittchenów.  

W domu Aleksandra Wittche-

na, siostrzeńca Walerii, syna 

Lidwika Wittchena, pani redaktor spotyka brata 

Walerii, Władysława. Ma on wtedy siedemdziesiąt 

lat i opowiada rodzinną historię tak, jak pamięta. 

 Brat potwierdza, że Waleria rzeczywiście była 

nieugięta i ciągle się narażała. Miała zostać nauczy-

cielką, jeździła po okolicy, agitowała za polską 

szkołą. Chętni byli, ale Niemcy, przede wszystkim 

właściciele ziemscy, zagrozili, że zwolnią rodziców 

polskich uczniów. Strach przed utratą pracy był 

ogromny, Hitler doszedł już do władzy, panowało 

bezrobocie. Pan Władysław opowiada, że też chciał 

być nauczycielem. Chodził do gimnazjum w Gnie-

wie na Pomorzu. Trafił tam wraz z bratem dzięki 

staraniom Związku Polaków w Niemczech. W Pol-

sce przebywali razem siedem lat, do 1934 roku. Po-

tem odebrano mu paszport i już nie mógł wyjechać.  

 Z Pszczewa redaktor Regina jedzie do Wiele-

nia (ówczesne województwo pilskie, dziś wielko-

polskie). W domu pomocy społecznej prowadzo-

nym przez Caritas odnajduje Walerię Misiewicz, 

która mieszka tam w jednym pokoju z młodszą sio-

strą, Bronisławą. Waleria jest uradowana odwiedzi-

nami. Gość do niej? Ma osiemdziesiąt jeden lat. 

Zdziwiona jest zainteresowaniem pani redaktor. 

Rozżalona opowiada, że zapytała kiedyś dzieci  

w Dąbrówce Wielkopolskiej, czy wiedzą, gdzie by-

ła szkoła i jak ich rówieśnicy potajemnie uczyli się 
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polskiego. Dzieci nic nie 

wiedziały. Pomyślała 

sobie wtedy, że może to 

już dla młodzieży nie-

ważne? Pani Waleria 

pokazuje pani redaktor 

dokumenty, dyplomy, 

odznaczenia, medale, 

zdjęcia, które przecho-

wuje pieczołowicie  

w szafie. I opowiada. 

 Na jednym ze 

zdjęć Waleria ma dwa-

dzieścia kilka lat. Ubra-

na w długą suknię, kape-

lusz. Fotografię zrobio-

no w Warszawie. Wtedy 

była najaktywniejsza. Jeździła po okolicy na rowe-

rze, agitowała za polską szkołą. Często wtedy wy-

jeżdżała do Polski, czasem na długo, nawet rok, 

najpierw do szkoły, potem do koleżanek. Przywozi-

ła polską prasę, książki i kolportowała je w Pszcze-

wie. Gdy okazało się, że polskiej szkoły nie będzie, 

uczyła dzieci po kryjomu. Dom Misiewiczów stał 

nad jeziorem. Dzieci pod pretekstem kąpieli trafiały 

do nich przez ogród. Dom był pełen polskich ksią-

żek, gazet, pochowanych po szafach, łóżkach. Wa-

leria uczyła najmłodsze dzieci. Niemców się nie 

bała, bo, jak opowiada, przy domu rodzinnym czu-

wały wspaniałe psy. Gdy Niemcy wchodzili na po-

dwórko, psy ujadały strasznie, a Waleria zawsze 

zdążyła wszystko pochować. W czasie okupacji 

książki i  gazety ukrywała na strychu.  

 Regina Dachówna zapewne bardzo chciała 

usłyszeć historię o ratowaniu książek. Waleria opo-

wiada, że zdarzyło się to w roku 1926. Pamięta,  

że to była sobota, a ona przyjechała do Pszczewa 

i  podczas rozmowy z napotkaną pszczewianką 

stwierdziła, że czuje dym. Rozmówczyni wyjaśniła 

jej, że ksiądz – zniemczony Polak – dostał nakaz 

spalenia polskiej biblioteki. Waleria pobiegła  

na plebanię. Na miejscu zastała proboszcza, który 

siedząc na stołku, rwał książki i kartka po kartce 

wrzucał w ognisko. Waleria pochwaliła Pana Boga 

i poprosiła: „Księże proboszczu, niech mi ksiądz da 

te książki”. Ksiądz się zgodził, bo siedział już tak 

kilka dni, a książki paliły się fatalnie. Z pomocą 

ojca i brata Waleria załadowała wszystko na wóz  

i książki trafiły w ten sposób do domu w Szarczu,  

a stamtąd były wypożyczane m.in. uczestni-

kom spotkań Towarzystwa Młodzieży Pol-

skiej. Później, gdy Kowalscy po sąsiedzku 

wybudowali nowy dom, bibliotekę przenie-

siono do nich. 14 listopada 1932 roku Wa-

leria Misiewicz uczestniczyła w ślubie 

Franciszka Golza i Heleny Knak. Z tej 

piękniej uroczystości zachowało się zdjęcie 

pary młodej i gości weselnych. 

 W 1933 roku Waleria Misiewicz do-

stała od Związku Polaków w Niemczech 

dyplom, który pokazała pani redaktor. „…

za wytrwałość i ofiarność w 10-letniej pra-

cy społecznej. Berlin w marcu 1933”. Legi-

tymacja Walerii Misiewicz ma numer 3251. 

Uczestniczyła aktywnie w zjazdach Związ-

ku Polaków w Niemczech w Zakrzewie w 

roku 1937 i I Kongresie Związku Polaków w Niem-

czech w 1938 roku, który odbył się w Berlinie. 

Przywiozła stamtąd pamiątkowy znaczek Rodła.  

 W roku 1936 umiera ojciec Walerii. W czasie 

wojny rodzina trwa na gospodarstwie w Szarczu.  

W kwietniu roku 1940 Misiewiczowie wraz córką  

i siostrą Marią opłakują śmierć jej męża Ludwika 

Wittchena, zamordowanego w obozie koncentracyj-

nym w Oranienburgu za działalność na rzecz Pol-

ski. Maria wraz z dziećmi zostaje wysiedlona z go-

spodarstwa w Pszczewie i przenosi się z dziećmi 

do  rodziny w Szarczu. W książce pt. „Płonące 

krzaki nad Obrą” autorka Maria Zientara-

Malewska, nauczycielka z Nowego Kramska, cytu-

je poufne pismo, które w roku 1941 ówczesny soł-

tys Szarcza wysłał do Kreisbauernführera w Mię-

dzyrzeczu. Sołtys domaga się w nim wywłaszcze-

nia Walerii Misiewicz i przekazania gospodarstwa 

w ręce niemieckie. We wniosku podkreśla, że liczą-

ca 42 lata Waleria jest znana jako zagorzała Polka, 

wyznaczono ją nawet na nauczycielkę polską  

w Szarczu. Sołtys ostrzega władze, że istnieje oba-

wa, że Waleria wyjdzie za mąż za Polaka, a jeżeli 

nie, to gospodarstwo mogą odziedziczyć dzieci 

zmarłego Ludwika Wittchena. Wystawia też Misie-

wiczom świadectwo, informując, że wszyscy człon-

kowie rodziny przebywali w Polsce na naukach,  

są uświadomionymi Polakami i nie ukrywają tego. 

Donosi również, że już w 1919 roku spodziewali 

się wkroczenia Polaków do Szarcza i przygotowy-

wali się na tę okazję, plotąc uroczyste girlandy  

do przyozdobienia ulicy.  



Pszczew Ma Talent 

Przedstawiamy laureatów i wyróżnionych  

w pierwszej edycji konkursu Pszczew Ma Talent — 

szczegóły na stronie 2. 
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Helena Piotrowska 

Kinga Fryza  

- laureat 

Oliwia Jankowska  

- laureat 

Karolina Farat 

Wiktor Wołoszyn  

- laureat 

Anastazja Glapiak -  

Odkrycie Roku 

Urszula Marchewka  

- laureat 

Anna Napierała Laura Ciszewicz 



 Wieści Gminne   nr 6  lipiec  2020 str. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubert, Agata, Maja i Marlena Dubkiewicz  

z Wójtem Józefem Piotrowskim 

Julia Falkowska  

i Antonina Bujnowska 

Teresa Miszczuk Nikola Wojtucka 

Weronika Robak Joanna Michalska Anna Bejmowicz Sabina Sztuba-Frąckowiak 

Marcin Minge Klaudia Nowacka 

Jadwiga Soboryk  

i Beniamin Skarżyński 

oraz Paula Liczbańska  

i Wiktor Kierzek  
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Najważniejsze są  

kompromis i współpraca—cz. 2 
 

 Co Pan czuł, gdy podejmował się Pan funkcji 

Wójta? Czy Pana wyobrażenia o roli, w jaką Pan 

wtedy wszedł, potwierdziły się w rzeczywistości? 

 W gminie Pszczew pracowałem już prawie  

14 lat, byłem z nią związany, wiedziałem, jaki jest 

jej charakter i potrzeby, znałem większość miesz-

kańców, dlatego miałem pełną ocenę potrzeb i ocze-

kiwań, jakie były spełnienia. Te informacje, które 

wynikały z moich obserwacji w latach poprzednich, 

dały impuls do programu procesu wyboru wójta  

i jego realizacji wraz z Zarządem oraz Radą Gminy 

w latach późniejszych. Wtedy, jak uważam, jako 

młody człowiek w wieku 38 lat, po realizacji pierw-

szej i drugiej kadencji, tj. w latach 1991-1998, moje 

wyobrażenia o realizacji podjętych działań, w no-

wej rzeczywistości nie poszły na zmarnowanie,  

a wręcz przeciwnie – przyniosły gminie duże korzy-

ści. Jednym z istotnych sukcesów tych lat były  

negocjacje  z systemem EURO-POL-GAZU, który 

realizował budowę gazociągu przesyłowego do Nie-

miec przez gminę Pszczew. Uzyskano znaczne od-

szkodowania za szkody wyrządzone w Pszczew-

skim Parku Krajobrazowym jednorazowo oraz  

wieloletnie odszkodowania, które każdego roku 

wpływały na konto gminy. Za naszym pomysłem 

wiele innych gmin, przez które przebiegał gazociąg 

zwróciły się o taką rekompensatę. 

Od 1998 roku po rezygnacji z funkcji wójta  

ze względu na stan zdrowia nie miałem żadnych 

powiązań z gminą. Dopiero po okresie rehabilitacji 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Pszcze-

wie zaproponował mi w 2012 roku pracę na stano-

wisku koordynatora realizacji II etapu rozbudowy 

oczyszczalni ścieków. Zlecone mi zadanie wykona-

łem w pełni – oczyszczalnia została zmodernizowa-

na i oddana do użytku. Byłem wtedy w okresie 

przedemerytalnym, dlatego mam wielki szacunek  

i wdzięczność dla ówczesnej władzy. 

  Co było najtrudniejsze z punktu widzenia 

Pana jako osoby odpowiedzialnej za realizację  

zadań gminy? 

  

 Praca na stanowisku wójta w tamtym okresie 

nie była łatwa, opozycja Zarządu i Rady Gminy sta-

wiała wysoko poprzeczkę, co do budżetu i realizacji 

proponowanych zmian. Trzeba była temu sprostać, 

stąd wielogodzinne spotkania i dyskusje prowadziły 

do kompromisów, a decyzje podejmowane były  

demokratycznie. 

 Ma Pan jakieś wyjątkowe wspomnienie  

z tego czasu, którym chciałby się Pan podzielić? 

Coś, co jest dla Pana wyjątkowo cenne? Jakieś 

spotkanie, szczególna inwestycja? 

 Spotkań ważnych i mniej ważnych były tysią-

ce, dlatego nie chcę tworzyć listy, która była ważna 

czy ważniejsza. Do istotnych zaliczam każde indy-

widualne spotkanie z mieszkańcem gminy, który 

zwracał się do mnie ze swoim problemem. Ponadto 

sama instytucja wójta sprowadza się do tego, że na-

leży uczestniczyć w zebraniach Zarządu, Rady 

Gminy, Komisji oraz w spotkaniach z mieszkańca-

mi sołectw oraz różnego rodzaju spotkaniach  

na zewnątrz gminy. 

Taka była moja rola i dzisiaj dziękuję mieszkańcom 

gminy Pszczew za to, że bardzo szybko zrozumieli 

istotę przemian, jakie następowały w tamtych  

latach, mimo chwilowych trudnych czasów, a na-

stępnie czynnie uczestniczyli w naszym wspólnym 

działaniu. Dziękuję wszystkim za współpracę przez 

niemal ćwierć wieku, które przeżyliśmy razem. 

 

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas  

i zajmującą rozmowę, 

Ewa Walkowska 

Zapraszamy do lektury drugiej części wywiadu  

z p. B. Tyburskim. 

B. Tyburski i rękodzielniczka podczas Jarmarku 

Magdaleńskiego w 1997 r., fot. archiwum GOK 



 Z myślą o naszych Se-

niorach z Gminy Pszczew  

w dniu 29 maja 2020 r.  

w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Pszczewie odbyło się spo-

tkanie zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Pszczewie we współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Pszczewie pod nazwą 

„Seniorzy a uczestnictwo w życiu społecznym  

i kulturalnym w okresie pandemii w Gminie 

Pszczew”. Ze względu na okres panujących ograni-

czeń związanych z koronawirusem, w spotkaniu 

wzięła udział ograniczona liczba gości. Seniorzy 

reprezentowani byli przez Stefanię Rusin, Andrzeja 

Kistowskiego, Małgorzatę Adam – Zarząd Klubu 

Seniora w Pszczewie oraz Krystynę Hałuszczak – 

radną, działaczkę społeczną. W spotkaniu wzięli 

również udział przedstawiciele władzy gminy 

Pszczew: Józef Piotrowski – Wójt Gminy Pszczew, 

Dominik Fryza – Zastępca Wójta Gminy Pszczew, 

Romuald Tankielun – Przewodniczący Rady Gmi-

ny Pszczew, Dominik Wilczyński – Przewodniczą-

cy Komisji ds. Promocji, Kultury, Oświaty i Spraw 

Socjalnych w Radzie Gminy Pszczew oraz przed-

stawiciele Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pszczewie: Ewa Walkowska 

– Dyrektor GOK w Pszczewie, Emilia Frąckowiak 

– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pszczewie, Zuzanna Śmierska, Roma Pawłow-

ska, Anna Lota oraz Magdalena Umecka – psycho-

log zatrudniona w Klubie Seniora w Pszczewie.  

 Na początku spotkania pracownicy Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pszczewie przedstawili pre-

zentację, podczas której omówiono: wyzwania 

związane z realizacją zadań społecznych skierowa-

nych dla Seniorów w okresie pandemii (jak np. 

problem wykluczenia cyfrowego, brak możliwości 

funkcjonowania Klubu Seniora, jak również usług 

opiekuńczych i specjalistycznych w okresie pande-

mii), sposoby radzenia sobie z problemami w tym 

okresie, przyszłościowe propozycje rozwiązań  

w zakresie pomocy i wsparcia dla Seniorów  

w Gminie Pszczew, potrzeby Seniorów według  

piramidy Maslowa oraz potrzeby w okresie pande-

mii. Dodatkowo przedstawiono krótką diagnozę 

potrzeb Seniorów dotyczącą ich uczestnictwa  

w Klubie Seniora w okresie pandemii. Pani Dyrek-

tor Gminnego Ośrodka Kultury podzieliła się rów-

nież swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjono-

wania Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie  

w okresie pandemii. Dyskusja trwała bardzo długo. 

Swoimi cennymi uwagami i opiniami podzielili się 

Seniorzy, jak również przedstawiciele władzy. 

Omówiono m.in. pomysł powstania nowej organi-

zacji pozarządowej Seniorów, wyzwania lokalowe 

Klubu Seniora, jak również rozwój działalności 

wolontariackiej w gminie Pszczew. W tym dniu 

powstał kolejny pomysł zorganizowania spotkania 

dla wszystkich organizacji pozarządowych z gminy 

Pszczew. 

Emilia Frąckowiak 

Kierownik OPS w Pszczewie 
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W IE ŚC I Z  O PS  

 Trudne i dziw-

ne czasy nastały.  

W naszym Domu 

jednak życie toczy 

się dalej. Pomimo 

wielu obostrzeń sta-

ramy się prowadzić 

regularne zajęcia.  

 Kończymy też 

projekt ogrodniczy. 

Teren przed budyn-

kiem ŚDS wygląda 

coraz piękniej dzięki pracy  

i zaangażowaniu uczestników.  

 Nowa sala sensoryczna 

jest dla uczestników ogromnie 

atrakcyjna i chętnie uczestniczą w prowadzonych 

tam zajęciach. 

 Ponadto przygotowujemy się do udziału  

w dwóch konkursach: Olimpiada Rękodzieła Arty-

styczno-Użytkowego w Międzyrzeczu oraz XVIII 

edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

Sztuka Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Gó-

rze. 

W IE ŚC I Z  Ś DS  

Zajęcia w sali sensorycznej,  

fot. ŚDS 



 Z uwagi na pandemię koronawirusa egzamin 

ósmoklasisty nie mógł odbyć się w pierwotnie zało-

żonym terminie 24 kwietnia 2020. Egzamin odbył 

się w dniach 16-18 czerwca 2020. 

 Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020 

przedstawiał się następująco: 

 16 czerwca 2020, godz. 9:00 – język polski 

 17 czerwca 2020, godz. 9:00 – matematyka 

 18 czerwca 2020, godz. 9:00 – język obcy no-

wożytny 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 ucznio-

wie poznają dopiero w lipcu. Termin ogłoszenia 

wyników  ustalono na czas do 31 lipca, do tego cza-

su uczniowie otrzymają zaświadczenia. 

 W piątek 26 czerwca 

zakończył się rok szkolny 

2019/2020. Nie miał on  

typowego uroczystego charakteru ze względu  

na obostrzenia sanitarne. Uczniowie klas ósmych 

pożegnali szkolne mury i swoich pedagogów. 
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W IE ŚC I Z E  SZ K O ŁY  

Absolwentki roku, fot. R. Judek 

Zakończenie roku klas VIII, fot. R. Judek 

Z bibliotecznej półki...  
 

 Dlaczego książka o Holo-

kauście skradła moje serce? – bo 

jest tam Liesel. Liesel Meminger. 

Markus Zusak napisał 

„Złodziejkę książek”, książkę 

wyjątkową, która stała się świa-

towym mega bestsellerem. W ogólnym pojęciu do-

tyczy Holokaustu, jednak na pierwszym plan wyda-

rzeń wysuwa się postać dziewczynki. Sieroty. Akcja 

toczy się w małym miasteczku w Niemczech.  

Następnie dowiadujemy się że jest to czas wojny, 

nocnych bombardowań i Hitlera, spotkań w hitlerju-

gen. Czas ukrywania Żyda w piwnicy, czas przybra-

nych rodziców, akordeonu, kręcenia papierosów  

i pierwszego łyka szampana. Dziecięcej przyjaźni, 

włosów żółtych jak cytryna, pierwszego pocałunku, 

marszu Żydów do Dahau, nauki czytania i oczywi-

ście złodziejstwa. Złodziejstwa książek… 

 Tak wiele różnych skojarzeń mam z tą książ-

ką… Jest to naprawdę książka niezwykła! 

 Tytułowa bohaterka Liesel Meminger swoją 

pierwszą książkę kradnie podczas pogrzebu młod-

szego brata. To dzięki „Podręcznikowi grabarza” 

uczy się czytać i odkrywa moc słów. Później przyj-

dzie czas na kolejne książki: płonące na stosach  

nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmistrza  

i wreszcie te własnoręcznie napisane… Ale Liesel 

żyje w niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybra-

na rodzina udziela schronienia Żydowi, świat 

dziewczynki zmienia się na zawsze… 

 Nie można nie przeczytać tej książki. 

  Panna Migotka 
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Z wizytą u fryzjera… 

W zbiorach Muzeum „Dom Szewca” posia-

damy ciekawy eksponat, a mianowicie przedwojen-

ną lokówkę kumulacyjną do włosów. Pochodzi  

z początku XX wieku i jest produktem fabrycznym. 

Ten rodzaj lokówki był również nazywany żelaz-

kiem do włosów, karbownicą bądź falownicą.  

A wszystko przez swoją budowę tj. podwójne  

rynienki oraz podwójne widełki do nawijania wło-

sów. W związku z tym można ją nazwać lokówką 

podwójną, bowiem podstawowa wersja składała się 

przeważnie z jednej rynienki, były również wersje  

z czteroma rynienkami.  

Już w starożytności znane były pierwsze 

przyrządy do układania włosów w fale. W starożyt-

nej Grecji nazywano go calamistrum i była to rurka, 

do której wkładano rozgrzany pręt. Następnie Rzy-

mianie przejęli od Greków modę na upięcia kręco-

nych włosów. W kolejnej epoce tj. w średniowieczu 

włosy raczej zaplatano bądź noszono rozpuszczone. 

Moda na fale wróciła w nowożytności, kiedy to krę-

cono nie tyle włosy naturalne, ale głównie peruki.  

Twórcą pierwowzoru dzisiejszej lokówki 

uznaje się francuskiego fryzjera Marcela Grateau. 

Chciał odtworzyć u innych osób fale włosów swojej 

matki. I w taki oto sposób wpadł na pomysł, by 

stworzyć w tym celu odpowiednie urządzenie. Skła-

dało się ono z dwóch stalowych ramion, zakończo-

nego spiczasto pręta i dopasowanej do niego rynien-

ki, które następnie nagrzewano do odpowiedniej 

temperatury i formułowano na włosach różnej wiel-

kości fale. Wspomniany już wcześniej Marcel Gra-

teau, zanim opatentował swój wynalazek w Amery-

ce w 1905 roku, najpierw wypróbował we własnym 

salonie fryzjerskim w Paryżu. Od jego imienia 

utworzono nazwę fryzury – fale marcelowskie – 

która za sprawą nowego przyrządu była nader popu-

larna aż do drugiej połowy XX wieku. 

 Na początku tego typu lokówki używano je-

dynie w salonach fryzjerskich, jednakże dość szyb-

ko upowszechniły się także domach. Istotne było 

dobranie odpowiedniej temperatury urządzenia. Lo-

kówkę podgrzewało się przeważnie na palniku ga-

zowym lub spirytusowym, w warunkach domowych 

często na kuchence gazowej lub węglowej. Zanim 

użyto jej na włosach, sprawdzano najpierw jej tem-

peraturę na kawałku pergaminu lub bibuły. Zbyt 

słabo nagrzane urządzenie – nie zostawiało śladu na 

papierze, nie byłoby też w stanie odkształcić wło-

sów, zbyt mocno nagrzane – paliło papier, byłoby 

więc również zbyt gorące dla włosów. Ślad pozosta-

wiony na bibule musiał być koloru brązowego, 

wówczas lokówka miała temperaturę odpowiednią 

do kształto-

wania fal. 

Inne metody 

posiadali do-

świadczeni 

fryzjerzy, 

którzy 

sprawdzali 

temperaturę 

lokówki poprzez jej zbliżenie do własnego policzka. 

Nie obyło się również bez wpadek – zdarzały się 

przypadki nadpalonych i uszkodzonych włosów. 

Nasze babki i prababki miały na to sposób – rato-

wały włosy domowymi sposobami: płukankami  

i odżywkami.  

 Moda na marcelowskie fale trwała przez długi 

okres, swoje apogeum osiągnęła w latach 20 i 30 

XX wieku. Natomiast samą lokówkę można było 

spotkać u każdej niemalże damy. W okresie II woj-

ny światowej nie było czasu na wymyślne fryzury, 

ze względu na trudny okres, który nastał. Sposób 

uzyskiwania fal zmieniał się. Dawne lokówki zastą-

piono papilotami i wałkami. Wraz z postępem tech-

nicznym, lokówka uległa kolejnym przemianom, 

dzięki czemu stała się bezpieczniejsza i przyjaźniej-

sza dla włosów.  

   

Źródło: http://muzeumhelu.pl/97- 

lokowka-do-wlosow-ze-zbiorow-muzeum-helu 

No i mamy wakacje. Hip hip hura. Bez wy-
krzyknika jednakże. Mam bowiem wrażenie, że tym 

razem czas błogiej laby rozpoczął się zgoła dużo, 
dużo wcześniej. Jakoś zabrakło tego nerwowego 
finiszu, ostatnich poprawek, wymęczonych nierzad-

ko ocen. Pogoda majowo-czerwcowa nastroiła wa-
kacyjnie dzieci i młodzież, która ochoczo korzystała 

z uroków pseudowakacji. Dziwny czas pandemii 
przyniósł jeszcze dziwniejsze zakończenie roku 

szkolnego. Ciekawe, czy uczniowie zatęsknią pod-
czas letniego wypoczynku za „normalnym” wyda-
niem szkoły i nauki? Bo my – rodzice – na pewno!:) 

 
Słowo redaktora 

W IE ŚC I Z  G OK  

Lokówka kumulacyjna, z archiwum GOK 
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