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 Artykuł o zakończonym 

remoncie ul. Poznańskiej miał się 

ukazać w czerwcowych Wieściach. 

Jednak plany planami, a życie ży-

ciem. Najpierw covid nieco przesu-

nął realizację naprawy drogi, na-

stępnie wykonawca domagał się od 

inwestora – powiatu – zwiększenia 

środków finansowych na nieprze-

widziane pace dodatkowe. Powołano rzeczoznawcę 

w celu rozstrzygnięcia rozbieżności. W tym czasie 

Gmina Pszczew została poproszona o zabezpiecze-

nie 15.000 zł, gdyby roszczenia wykonawcy okaza-

ły się zasadne. Projekt uchwały przedłożyłem rad-

nym, którzy większością głosów wprowadzili  

do budżetu środki na ten cel. Gdybyśmy tego nie 

zrobili, a opinia biegłego sądowego okazałaby się 

przychylna dla wykonawcy, wówczas remont wy-

dłużyłby się przynajmniej o kolejny miesiąc. Jed-

nak rzeczoznawca ocenił, że w przypadku ul. Po-

znańskiej trudno mówić o pracach dodatkowych,  

w związku z czym żądania firmy są bezzasadne  

i wsparcie Gminy Pszczew nie będzie potrzebne. 

Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Międzyrzec-

kim i Zarządem Dróg Powiatowych dokończono 

remont ulicy Poznańskiej. Wymieniono krawężniki, 

przełożono chodnik, sfrezowano starą nawierzchnię 

i położono nową. Wykonane prace podniosły nie 

tylko walor wizualny tej historycznej uliczki stano-

wiącej integralną część dawnej miejskiej zabudowy 

Pszczewa, ale przede wszystkim poprawiły bezpie-

czeństwo. Nierówny chodnik, szczególnie zimą, 

zagrażał bezpieczeństwu przechodniów. Mam świa-

domość, że na terenie naszej gminy są jeszcze miej-

sca, gdzie w ogóle nie ma chodników, dróg asfalto-

wych czy choćby szutrowych. Brakuje też parkin-

gów, a istniejąca infrastruktura często wymaga nie-

zwłocznych remontów. Zapew-

niam Państwa, że urząd podej-

muje działania, aby to się 

zmieniało. Obecnie pracujemy 

m.in. nad ulicą Dworcową.  

W tegorocznym budżecie zo-

stały zabezpieczone środki na 

projekt, który właśnie jest 

opracowywany. Zamierzamy 

go złożyć w najbliższym naborze wniosków na do-

finansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, 

aby w przyszłym roku zrealizować inwestycję.  

Ponadto zawarliśmy porozumienie z Powiatem 

Międzyrzeckim w sprawie realizacji pierwszej czę-

ści chodnika przy ulicy Kasztanowej. Termin reali-

zacji zdania (od leśniczówki do zjazdu przy daw-

nym skansenie) został określony na 20 grudnia 

2020. Z budżetu gminy przeznaczymy na ten cel 

115 000 zł, Powiat Międzyrzecki wniesie 75 000 zł. 

Zakładamy, że inwestycja zostanie zrealizowana 

terminowo. 

Józef Piotrowski 

W IE ŚC I Z  U RZ Ę DU  

 Na plaży komunalnej jeszcze bezpiecz-

niej. 23 lipca 2020 odbyło się uroczyste wodowanie 

nowoczesnej, mobilnej, wyposażonej w moduł sy-

gnalizacyjny motorowej łodzi ratowniczej, którą 

zakupiono dla jednostki OSP Pszczew. Polietyleno-

wy lekki kadłub umożliwia sprawne, szybkie prze-

mieszczanie i wodowanie łodzi w dowolnym akwe-

nie. Na jej pokład można wziąć do dziesięciu osób. 

Ul. Poznańska 

Łódź „Hanna” 
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Straż przy jej pomocy może prowadzić działania 

prewencyjne, ratownicze oraz poszukiwawcze  

na wszystkich jeziorach naszej gminy. Ponadto, aby 

poprawić bezpieczeństwo, na terenie ośrodka wy-

poczynkowego RELAX  zainstalowano monitoring. 

Od połowy lipca stacjonuje tu również i pływa po 

jeziorze Szarcz łódź policyjna. Wszystko po to, by 

poprawić nasze bezpieczeństwo w czasie wakacji.  

 – Dzień dobry. Nazywam się X, a to pani 

Y. Jesteśmy pracownikami urzędu gminy. W związ-

ku z prowadzoną weryfikacją  sposobów gospoda-

rowania odpadami komunalnymi, chcielibyśmy za-

pytać, co robicie Państwo z odpadami, które po-

wstają na waszej nieruchomości. 

– Dzień dobry. My tu przebywamy rzadko. Właści-

wie tylko weekendowo. Z tyłu za domkiem – o tam, 

możecie Państwo wejść i sprawdzić – mamy kompo-

stownik, także wszystkie odpady biodegradowalne 

się w nim przerabiają. Pozostałe segregujemy, szkło 

i plastik wrzucamy do „dzwonów” w Pszczewie. 

– A odpady resztkowe? Nie wszystko da się pose-

gregować. 

– Prawda. Odpady zmieszane zabieramy zawsze 

samochodem do miejsca naszego stałego pobytu.  

To niedaleko, niecałe 130 km. Bierzemy je ze sobą, 

nam to nie przeszkadza, trzeba dbać o matkę natu-

rę. Tak na marginesie, to mało macie ostatnio tych 

„dzwonów” na odpady segregowane, kiedyś było 

ich znacznie więcej. Stały i tam, i tam, i jeszcze tam. 

Teraz trudniej je znaleźć. Na szczęście, są jeszcze 

parkingi leśne, ale za rzadko stamtąd wybieracie.  

A tak w ogóle, to jesteśmy miłośnikami przyrody. 

Chodząc po lesie, przy jeziorze znajdujemy śmieci  

i bierzemy je ze sobą. Najpierw do nas na działkę,  

a potem w podróż  

do domu. Czasem 

mamy cały bagażnik 

załadowany.  

  

 

 

  

 

 Tak często przebiegają terenowe rozmowy  

z czasowymi mieszkańcami naszej gminy. Oczywi-

ście są również letnicy, którzy składają deklaracje  

i podpisują umowy o odbiór i utylizację odpadów. 

Regularnie jesteśmy pytani, dlaczego znikają po-

jemniki „dzwony” na plastiki i szkło. Po pierwsze, 

mogą one znajdować się wyłącznie na terenach na-

leżących do gminy, gdzie swobodny dostęp mają 

pojazdy odbiorcze. Po drugie nikt ich nie chce mieć 

blisko siebie. Dlaczego? Odpowiedź na zdjęciu.  

 Po trzecie funkcjonuje przedziwne przekona-

nie, że mają one charakter nieodpłatny. Otóż nic 

bardziej mylnego. Gospodarka odpadami komunal-

nymi bilansuje się na zero. Gmina nie może do niej 

dopłacać, nie może też na niej zarabiać. Zatem kto 

płaci za „dzwony” do segregacji? MY, ale nie jako 

podatnicy, lecz jako właściciele lub użytkownicy 

nieruchomości uiszczający opłaty „śmieciowe”. 

Każdy, kto wytwarza śmieci, musi partycypować  

w ogólnych kosztach utylizacji odpadów. Ogólno-

dostępne pojemniki do segregacji są wystawione 

dla osób płacących, które mają trudność z miesięcz-

nym przechowywaniem szkła i plastików, nie dla 

osób, które deklaracje „śmieciowe” złożyły 130 km 

od Pszczewa. Jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia 

uchwały o gospodarowaniu odpadami komunalny-

mi i w nowym akcie prawa miejscowego ujmiemy 

działki letniskowe. 

Uwierzycie, państwo? 

Tzw. „dzwony”  

Łódź policyjna na jeziorze Szarcz 



„Ta dzielna dziewczyna nazy-

wa się Waleria Misiewicz…” (cz. 2) 

Pod koniec okupacji, pod pretekstem nie-

wywiązywania się z zobowiązań nałożonych przez 

władze niemieckie, aresztowany zostaje brat Wa-

lerii, Sylwester. Najpierw osadzono go w Świebo-

dzinie. Waleria co tydzień w sobotę jeździ tam  

i czatuje w  zaroślach, by przy zmianie warty po-

dać przez Niemca-młynarza, który jest strażni-

kiem, paczkę z  jedzeniem. Później Sylwestra 

przeniesiono do obozu koncentracyjnego  

w Siegburgu. Stamtąd już nie wrócił, mimo usil-

nych starań Walerii. Do Misiewiczów dociera krót-

ka informacja o jego śmierci (17 II 1945). Został 

zamordowany przez hitlerowców tuż przed wyzwo-

leniem obozu. To ciężkie chwile dla rodziny. Niem-

cy są pewni, że przejmą gospodarstwo z powodu 

braku następcy. Waleria protestuje i bierze na siebie 

ciężar gospodarowania. Nie odda ziemi. Na kolej-

nych zdjęciach, które ogląda pani redaktor, twarz 

Walerii jest już poważna i zasępiona.  

Waleria przyznaje, że wierzyli, iż Szarcz 

wróci do Polski już w 1919 roku. Najbardziej cie-

szył się z tego ojciec. Mówił: „Zobaczycie, w końcu 

przyjdą Polacy. Na pewno.” Niestety. Waleria 

wspomina, że gdy okazało się, iż Pszczew i Szarcz 

pozostaną w Rzeszy, w pierwszym odruchu cała 

wieś szykowała się do wymarszu. Zostali. Polska 

wróciła do Szarcza dopiero w 1945 roku.  

Powojenne losy Walerii, Polki, która z takim 

utęsknieniem na Polskę czekała, potoczyły się nieo-

czekiwanie. Za nieoddane kontyngenty z gospodar-

stwa Waleria trafia do… więzienia. Skąd miała 

wziąć wyznaczone racje? Zboża, nawozów nie było. 

Opowiada pani redaktor, że pierwszą rozprawę Wa-

leria miała w Międzyrzeczu. Kilka dni ją tam prze-

trzymywano, a następnie przewieziono do Nowej 

Soli. Stamtąd trafiła do dużego więzienia. Sama nie 

wie, gdzie. Mówi, że tam nie było źle. Bracia pod-

syłali jej pieniądze, mogła kupić kiełbasę, czekoladę 

nawet. Trzy miesiące siedziała. W kolejnym roku 

ponownie nie odstawiła kontyngentów. Znów roz-

prawa. I czternaście dni więzienia. Tym razem bra-

cia już wiedzieli, co trzeba zrobić – sprzedali z do-

mu, co się dało, kupili zboże i odstawili do spół-

dzielni. Waleria wróciła. Wspomina, że najbardziej 

przeżywała to mama Michalina. Misiewiczów uzna-

no za kułaków, zabrano im traktor i dwadzieścia 

siedem hektarów lasu. Waleria jeździła w sprawie 

tego lasu nawet do  Warszawy, zbierała dokumenty. 

Nic z tego. Zdumiona przyglądała się nowej rzeczy-

wistości. W urzędach, na  stanowiskach spotykała 

ludzi, którzy przed wojną nie przyznawali się do 

polskości.  

W archiwum GOK odnalazłam zdjęcie,  

na szczęście podpisane. Przesłał je paniom Misiewi-

czom prof. Walerian Sobisiak z Katedry Etnografii 

UAM w Poznaniu z najlepszymi życzeniami nowo-

rocznymi. Na zdjęciu między dwiema uśmiechnię-

tymi paniami – Walerią i Michaliną, siedzi profesor, 

trzymając je pod ręce. Zdjęcie zrobiono najprawdo-

podobniej w roku 1959, kiedy w Pszczewie swoje 

badania socjologiczne prowadził prof. Zygmunt 

Dulczewski. Sobisiak, wtedy doktorant, uwiecznił 

wyjątkową chwilę i dzięki temu pozostawił nam  

tę pamiątkę. Pani Michalina żyła jeszcze sześć lat. 

Zmarła 19 września 1965 roku w wieku 95 lat.  

Na początku lat 70. XX wieku Waleria roz-

poczęła starania o zdanie gospodarstwa na rzecz 

Skarbu Państwa. Rodzeństwo – Waleria, Włady-

sław, Franciszek rozdzieliło ziemię między siebie. 

Waleria chciała część swojej ziemi przepisać  

na młodszą siostrę, jednak władze dopatrzyły się  

w tym działania na szkodę państwa (Waleria liczy-

ła, że siostra po zdaniu gospodarstwa dostanie za 

swą pracę na roli rentę). Nie udało się. W 1972 roku 

Waleria Misiewicz została zaproszona do Opola, 

gdzie odbywały się uroczystości pięćdziesięciolecia 

powstania Związku Polaków w Niemczech. Odzna-

czono ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski. 22 października 1972 roku Waleria Misie-

wicz była również gościem spotkania, które zorga-

nizowali działacze Pszczewskiego Towarzystwa 

Kultury. W Złotej Księdze, która jest kroniką PTK, 

zachowaną w archiwum GOK, można przeczytać 

taki oto wpis:  
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„W dniu 22.10.1972 r. odbyło się miłe spo-

tkanie towarzyskie z odznaczoną Krzyżem Kawaler-

skim – byłą działaczką Związku Polaków w Niem-

czech – p. Walerią Misiewicz. Podzieliła się ona  

ze wszystkimi wrażeniami z Opola oraz wspomnie-

niami ze swojej działalności. Miłym przeżyciem dla 

zebranych było odśpiewanie przez b. członków Zw. 

Pol. w Niemczech hymnu Zw. Polaków w Niem-

czech”. 

Waleria Misiewicz od jednego z urzędników 

usłyszała, że odznaczenie może jej pomóc. Wciąż 

próbowała zbyć ziemię. Urzędnik doradził, że ma 

wpiąć odznaczenie w klapę i z nim iść załatwiać 

sprawę do Wojewódzkiej Rady Narodowej. Waleria 

wspomina, że okropnie się wstydziła, no bo jakże  

to tak obnosić się z odznaczeniem. Ostatecznie jed-

nak wzięła krzyż, pojechała… Opowiadała pani 

redaktor: „…tak stoję przed drzwiami wojewódzkiej 

rady i tak stoję… Postałam, postałam, mówię – mu-

sisz zapiąć sobie ten krzyż. Poszłam w te krzaki,  

co rosną obok, zdjęłam płaszcz i przypięłam. We-

szłam. I to naprawdę pomogło.” Dostała 625 zł ren-

ty. Rentę podobnej wysokości otrzymał również jej 

brat Franciszek. On jednak, zrezygnowany, schoro-

wany, zdecydował się na emigrację i wraz z żoną 

wyjechali do RFN. Mimo że ich sytuacja materialna 

uległa poprawie, czuł się okropnie. Cierpiał 

i  tęsknił. Przyjeżdżał, wracał do domu rodzinnego 

trzy razy. Podczas ostatniej wizyty zwierzył się bra-

tu Władysławowi, że tutaj chciałby leżeć, w tej zie-

mi. Zmarł w RFN. 

Po zdaniu ziemi Waleria chciała znaleźć 

miejsce dla siebie i młodszej siostry Bronisławy  

w domu opieki społecznej. Z tego, co opowiedziała 

pani redaktor, czekała na miejsce ponad trzy 

lata, i nic. Dopiero znajomość z jedną z za-

konnic z Wielenia pomogła. Siostry otrzy-

mały miejsce w prowadzonym przez Zrze-

szenie Katolików Caritas Domu Pomocy 

Społecznej w Wieleniu. Tam odszukała je 

Regina Dachówna. Rozmawiały kilka go-

dzin. Pani redaktor zapytała Walerię o ma-

rzenia. Tak, miała. Dwa. Pierwsze to ko-

niecznie chciała zamieszkać w Wolsztynie. 

Dlaczego? Bo wyprawa do Szarcza z Wiele-

nia to eskapada nie na jej siły – trzeba było 

wyjechać późnym wieczorem, aby za dnia 

dotrzeć do  rodzinnego domu. Próbowała 

znaleźć miejsce w tamtejszej placówce, jeź-

dziła do różnych osób z  prośbą o pomoc (w tej 

sprawie była m.in. u dyrektora Wojewódzkiej  

i Miejskiej Biblioteki w Zielonej Górze). Drugie 

pragnienie wiązało się ze śmiercią siostry, która 

mieszkała w Międzyrzeczu. Waleria marzyła o tym, 

by wydano jej zaświadczenie, że nosi żałobę, po-

nieważ chciałaby kupić czarne ubranie. Niestety  

w Czarnkowie, do którego specjalnie pojechała, 

były rzeczy tylko dla młodych małżeństw. Więcej 

pragnień nie miała. 

Pani Regina Dachówna po odwiedzinach  

u pań Misiewicz w Wieleniu zrobiła coś jeszcze – 

zatelefonowała do Urzędu Wojewódzkiego w Zie-

lonej Górze i zapytała o możliwość przeniesienia 

obu sióstr do Wolsztyna. Urzędniczka przypomnia-

ła sobie, że obie panie były w tej sprawie w urzę-

dzie, mówiły też coś o zasługach. Ale miejsc nie 

było. Trzeba czekać. Rok później, w 1984,  

w „Przeglądzie tygodniowym” ukazał się kolejny 

reportaż Pani Reginy Dachówny pt. „Zostało jedno 

marzenie”. Znów zawitała do Pszczewa, tym razem 

w maju, przed otwarciem Muzeum Dom Szewca. 

W reportażu, oprócz całej historii Walerii, przywo-

łała również innych bohaterów: Paździorków, Ko-

walskiego, anonimowego Macieja, który opowiada 

jej, że dziś niektórzy, szczególnie po pijanemu wo-

łają za nim „hitlerowiec”. A pamięta też czasy, gdy 

wołano: „O, idzie ten Polak!”. Pani Regina w post 

scriptum do artykułu napisała, że do redakcji Gaze-

ty Lubuskiej przyszła odpowiedź władz zielonogór-

skich, które próbowała zainteresować sprawą pań 

Misiewicz i przeniesieniem ich do Wolsztyna. Wła-

dze zapewniały, że dołożą wszelkich starań, ale  

na razie miejsc nie ma. 

 Zakończenie artykułu na str. 8 

Walerian Sobisiak z Walerią i Michaliną 

Misiewicz, fot. archiwum GOK 

 



Nuda w wakacje? Nie ma mowy! 
 

 Dzikie wiśnie skubane prosto z przydrożnych 

drzew, pomalowane na biało-niebiesko drewniane 

ryczki, ociekające świeżym miodem wafle, bańki 

wielkości arbuza, hotel dla pszczół, krzesło z gwoź-

dziami i filcowe buty. Co łączy te z pozoru różne 

sprawy? Wakacje z GOK! 

 W lipcu Gminny Ośrodek Kultury w Pszcze-

wie, starając się sprostać wymogom sanitarnym  

obowiązującym w czasie pandemii, zorganizował 

tygodniowe Wakacje z GOK dla dzieci w wieku 8-

11 lat. Postaraliśmy się, aby skierowana do nich 

oferta była jak najbardziej atrakcyjna i urozmaico-

na, bazująca jednocześnie na lokalnych atrakcjach. 

Zwiedziliśmy bunkry w Pniewie, Zamek w Między-

rzeczu i Dom Szewca, braliśmy udział w różnora-

kich zajęciach w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej 

w Chalinie i w Pszczewie oraz Centrum Edukacji 

Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, jechali-

śmy miniaturową kolejką w Nietoperku, tworzyli-

śmy zielnik, buty, malowaliśmy koszulki, torby… 

Kto był, ten wie. I bawił się świetnie. Co widać na 

załączonych zdjęciach.  

 Dziękujemy dzieciom za stworzenie wspania-

łej atmosfery, rodzicom za świetną współpracę oraz 

Wójtowi Gminy Pszczew i Gminnej Komisji Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych w Pszcze-

wie za dofinansowanie wakacji. 

Anna Szewczuk 
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Na tym reportażu urywa się udokumentowa-

na historia Walerii Misiewicz. Poszukiwania w sieci 

zaowocowały odnalezieniem jej miejsca pochówku. 

Waleria Misiewicz zmarła 29 czerwca 1987 roku  

i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Wolszty-

nie. W tej samej mogile pochowano również jej sio-

strę, Bronisławę, zmarłą 17 sierpnia 1991 roku. Czy 

to oznacza, że po publikacji reportażu Reginy Da-

chówny w Gazecie Lubuskiej spełniło się marzenie 

Walerii? Wiele na to wskazuje. Nie wiemy nic  

na pewno. Szukamy odpowiedzi.  

Waleria. Silna, mocna – tak tłumaczy się 

znaczenie tego rzadkiego dziś imienia. Waleria Mi-

siewicz – kobieta, córka, siostra. Polka.  

Ewa Walkowska 

Post scriptum...  29 czerwca 2020 roku ob-

chodziliśmy 33. rocznicę śmierci Walerii Misiewicz

– Polki, patriotki, działaczki i członkini Związku 

Polaków w Niemczech. Z okazji tej rocznicy wy-

braliśmy się na poszukiwanie jej miejsca spoczyn-

ku. Udało się nam je odnaleźć najpierw w sieci, 

dzięki elektronicznej ewidencji, którą prowadzi ne-

kropolia w Wolsztynie. Bez problemu dotarliśmy na 

miejsce. Na cmentarzu stało się jasne, że odnalezie-

nie konkretnej mogiły nie jest takie proste... 

Okazało się niestety, że w miejscu, gdzie 

została pochowana pani Waleria, a następnie jej sio-

stra, Bronisława, spoczywają już dzisiaj inne oso-

by... A po pomniku sióstr Misiewicz nie ma śladu. 

W mogile obok, NN, w pięknym, zielonym blusz-

czu ktoś umieścił sztuczne kwiaty i znicz. Pomyśla-

łyśmy sobie, że właśnie tutaj zostawimy nasze świa-

tełko dla Walerii. Nasz dowód pamięci. 

Sytuacja utwierdziła nas w przekonaniu,  

że powinniśmy zrobić wszystko, by pamięć o Wale-

rii Misiewicz, jej umiłowaniu języka polskiego oraz 

książek nie zginęła. Dlatego postanowiliśmy,  

że Waleria Misiewicz zostanie patronką naszej bi-

blioteki. 

Pamiętamy. I zadbamy, by ta pamięć z nami 

pozostała. 
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W dniach od 21 do 28 września 

2020r. Gmina Pszczew oraz 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Pszczewie we współpracy z Gminnym Ośrod-

kiem Kultury planuje zorganizowanie kolejnego 

międzynarodowego pleneru malarskiego pod nazwą 

„Utrwalanie więzi polsko-niemieckiej poprzez spo-

tkania Seniorów i Artystów z Gminy Pszczew i Let-

schin” w ramach Funduszu Małych Projektów 

(FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA 

dla Programu Współpracy INTERREG VA Bran-

denburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europej-

skiej Współpracy Terytorialnej. 

 Międzynarodowe plenery malarskie (w pro-

jekcie Partnerskim „Pszczew-Letschin”) w Pszcze-

wie organizowane są od roku 2017. Zainicjował je 

artysta malarz – Stanisław Pełka, we współpracy  

z władzami Gminy i Kierownikiem miejscowego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie – Emilią 

Frąckowiak. Plenery malarskie realizowane w ra-

mach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euro-

regionie PRO EUROPA VIADRINA odbywały się 

pod różnymi nazwami: w roku 2017: „Plener malar-

ski Pszczew-Letschin”, w roku 2018: „Spotkanie  

z kulturą Pszczew-Letschin”, w 2019: „Spotkania 

polsko-niemieckie Pszczew-Letschin”. 

 Plenery malarskie w Pszczewie stały się z za-

łożenia (i od pierwszej edycji) formą integracji śro-

Zakończenie artykułu ze str. 5 



dowisk artystycznych Polski i Niemiec, gmin 

Pszczew i partnerskiego Letschin. Także od począt-

ku plenerom artystów malarzy towarzyszą warszta-

ty malarskie dla seniorów z obu zaangażowanych 

w projekt gmin – a także dla miejscowych osób 

niepełnosprawnych.  

 Komisarzem dwóch pierwszych edycji Plene-

rów (w latach 2017 i 2018), był śp. Stanisław Peł-

ka. Stanisław urodził się w Szczecinie, lecz w 

ostatnich latach żył i tworzył na Śląsku, w Jugowi-

cach. Był komisarzem wielu edycji plenerów, m.in. 

w Pszczewie, Międzychodzie, Dobiegniewie, Głu-

sku i w Przytocznej; uczestniczył też od lat w dzie-

siątkach innych plenerów w kraju i za granicą. Był 

człowiekiem pogodnym, skorym do śmiechu, a gdy 

trzeba poważnym, aktywnym i pomocnym. Należał 

m.in. do Związku Artystów Plastyków (ZAP); pro-

wadził też własne Stowarzyszenie Artystów Unika-

towych - VENA. Stanisław Pełka zmarł nagle, w 

zimie roku 2019, pozostawiając po sobie niezatarte 

wspomnienia u wielu, wielu twórców, znajomych i 

przyjaciół w kraju i poza granicami.   

 W roku 2019, podczas trzeciej edycji Pleneru 

roli komisarza podjęła się artystka z Międzychodu 

– Elżbieta Ponińska. Elżbieta Ponińska od lat anga-

żuje się w najróżniejsze wydarzenia artystyczne, 

należy do kilku stowarzyszeń (m.in. wspomniane-

go już ZAP), maluje, prowadzi też Galerię Sztuki 

„ELART” w Międzychodzie. Od kilku lat prowa-

dzi plenery malarskie w Międzychodzie, jest artyst-

ką odnoszącą sukcesy w konkursach w kraju i za 

granicą.  

 Podczas tegorocznej – IV edycji pleneru ma-

larskiego w Pszczewie – funkcję komisarza będzie 

pełnił Paweł Galiński, artysta malarz z Tczewa 

(woj. pomorskie), uczestnik trzech poprzednich 

edycji plenerów malarskich w projekcie „Pszczew-

Letschin” w Pszczewie. Paweł – artysta plastyk, 

maluje od 25 lat. Należy do Związku Polskich Ar-

tystów Plastyków (ZPAP) oraz do Związku Pol-

skich Twórców Sztuki (ZPTS), gdzie obecnie pełni 

rolę sekretarza Zarządu Krajowego.  

 Na tegoroczny plener malarski w Pszczewie  

z Niemiec przyjadą artyści: Ingrid Panse-Helmich, 

Wolfram-Werner Kipsch, Christiana Kloke, Ma-

rion Bauer, Hans Röchow oraz Danuta Kruger;  

a z Polski: Maria Dziopak (córka), Maria Dziopak 

(mama), Katarzyna Orthwein, Elżbieta Ponińska, 

Grażyna Dudek, Halina Jankowska, Jerzy Griga, 

Marek Kopczyk oraz Paweł Galiński.  

 Zapraszamy do odwiedzin i rozmów z arty-

stami w dniach od 21 września do 28 września 

2020 r., którzy będą gośćmi Ośrodka Rekreacyjno-

Wypoczynkowego „Relaks” w Pszczewie. W ra-

mach tegorocznego pleneru odbędą się warsztaty 

dla seniorów z gmin Pszczew i Letschin. Planuje-

my również pierwszą edycję warsztatów malar-

skich dla dzieci, które poprowadzi Danuta Kruger, 

artystka zarazem z Polski i z Niemiec -  z Berlina  

i Ostrorogu.  

 Plener zwieńczy wernisaż w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Pszczewie. Szczegółowy har-

monogram pleneru będzie wkrótce podany.  

 Serdecznie zapraszamy!  

Paweł Galiński – Komisarz  

pleneru malarskiego 2020  

Emilia Frąckowiak – Kierownik  

OPS w Pszczewie 
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Stanisław Pełka, fot. OPS 



 Jarmark z dawnych lat … 

Pierwszy Jarmark w Pszczewie odbył się 23 

lipca 1994 roku. Było to niewątpliwie ogromne 

przedsięwzięcie jak na tamte czasy. Trud włożony 

w jego organizację z pewnością się opłacił. Ze zna-

lezionych na strychu artykułów wyczytałam, że we-

dług ówczesnych szacunków w tamtym roku 

Pszczew odwiedziło ponad 150 tysięcy spragnio-

nych wypoczynku na łonie natury wczasowiczów.  

W archiwum GOK znalazłam sprawozdanie 

i rozliczenie dotacji z Wydziału Kultury i Sztuki, 

Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Go-

rzowie Wlkp. z września 1994 roku. Stary maszy-

nopis zawierał m.in. taką informację: Jarmark miał 

na celu prezentację rękodzieła artystycznego, popu-

laryzację agroturystyki, pobudzenie zainteresowań 

ekologią oraz ukazanie walorów ludowych zespo-

łów artystycznych. I wszystko się zgadza po dziś 

dzień. W pierwszej edycji Jarmarku wzięło udział 

około trzydziestu wystawców. W ostatnich latach 

było ich już ponad stu.  

W znalezionym artykule z „Gazety Wybor-

czej” z 26.07.1994 r., zapisane wytłuszczonym dru-

kiem, pierwsze zdanie brzmiało „Tysiąc litrów 

beczkowego piwa z Witnicy i 600 litrów wojskowej 

grochówki wypili i wyjedli goście pierwszego Jar-

marku w Pszczewie”. Te liczby zrobiły na mnie 

wrażenie. Obecnie nikt nie bawi się w takie oblicze-

nia, a jestem bardzo ciekawa, jak dziś one by wy-

glądały. Może w 2021 roku, dla zabawy, spróbuje-

my podjąć się tego wyzwania? 

To była jednak tylko ciekawostka, bowiem 

w Jarmarku Magdaleńskim nie chodzi o jedzenie  

i picie. To święto rękodzieła i rękodzielników, to 

wyjątkowy klimat, wspaniała muzyka i fantastyczni 

ludzie, którzy tłumnie przyjeżdżają na to dwudnio-

we wydarzenie. Niewątpliwie, tegoroczny lipiec był 

dla nas wszystkich inny. Bardzo brakowało nam, 

organizatorom, tego jarmarkowego szaleństwa. Ma-

my nadzieję, że równie mocno jak Państwu. 

Zuzanna Śmierska 
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Lipiec ciepły, ale nieprzesadnie, za to - jak 

na Pszczew - obficie deszczowy. Niektórzy gotowi 

są nawet uwierzyć, że ocieplenie klimatu to jakaś 

blaga. Nie dajcie się zwieść, zjawisko to ma miej-

sce, tak jak epidemia, która ostatnio jakoś schowała 

się, zamieciona pod dywan codzienności. Kto  

z Państwa nosi maseczkę tylko dla zasady, aby nie 

łamać odgórne przepisy, kontestując jej skutecz-

ność? Proszę nie trzymać ręki w górze, ja już opu-

ściłam. W marcu marzyliśmy o powrocie do nor-

malności. A teraz? Czy „normalność” pojmowana 

jako stan sprzed epidemii powróci? Chcę w to wie-

rzyć. Bo mocno za nią tęsknię.  

Słowo redaktora 

W IE ŚC I Z  G OK  

Z archiwum GOK 

Z archiwum GOK 

Z archiwum GOK 
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Z bibliotecznej półki...  
 

 Przeczytałam ostatnio po-

wieść Elżbiety Cherezińskiej pt. 

„Harda”. Zawsze lubiłam dobre 

powieści historyczne. A tę nie-

wątpliwie do dobrych zaliczam.  

 „Harda” to opowieść o po-

czątkach naszego państwa i wiel-

kości jego pierwszych władców: Mieszka I i Bole-

sława Chrobrego. Ale przede wszystkim o fascynu-

jącej córce Mieszka I i Dobrawy – Świętosławie, 

siostrze Bolesława Chrobrego. Hardej Pani, dzięki 

której krew piastowska popłynęła do wielu europej-

skich dynastii.  

 Elżbieta Cherezińska pasjonuje się historią 

Polski i Skandynawii. Szuka i znajduje fakty, o któ-

rych historycy milczą. Znalazła wspólny łącznik – 

Świętosławę. Jest więc to powieść o tej – pod każ-

dym względem nadzwyczajnej – kobiecie, piastow-

skiej księżniczce i skandynawskiej królowej. Królo-

wej Sigridzie Storradzie, której losy nierozerwalnie 

związane są z dziejami Polski, Szwecji, Danii, Nor-

wegii i Anglii. „Harda” każe nam spojrzeć zupełnie 

inaczej na wydarzenia rozgrywające się 1050 lat 

temu w naszej części chrystianizującej się Europy. 

Uzupełnieniem powieści jest tom drugi pt. 

„Królowa”. Obie części to uczta dla czytelnika, 

choć początek wydaje się dość trudny i może znie-

chęcać. Warto jednak pójść dalej, zanurzyć się  

w tamtym świecie, w którym wszystko wydaje się 

bardziej prawdziwe i wyraziste, z samej swojej na-

tury wielkie. I polityka, i wojna, i miłość.  

 „Harda” to opowieść o autentycznej postaci, 

autorka wzorowała się na faktach historycznych, ale 

dodała też sporo fikcji lite-

rackiej. Część z jej wizji 

nie ma potwierdzenia w 

dokumentacji history-

ków, jednak jak sama 

autorka pisze: Mogło tak 

być… 

Polecam  

Panna Migotka 
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Pod słońcem… Pszczewa 

18 lipca w parku przy 

plebanii odbył się kon-

cert włoskich przebo-

jów. Mieliśmy ogromną 

przyjemność gościć An 

Dreo e Karina, których 

występ miał uświetnić 

pierwszy dzień XXVII 

Jarmarku Magdaleń-

skiego. Ten utalentowa-

ny duet wykonał największe przeboje Al Bano & 

Romina Power, takie jak: Felicita, Ci sara, Semore 

Semore, Volare, Sharazan, Tu soltano czy Liberta. 

Duet koncertował z największymi gwiazdami pol-

skiej i światowej sceny muzycznej. Są laureatami 

Europejskiego Festiwalu Coverów. W 2018 roku 

wystąpili gościnnie w Premierach na 55. KFPP  

w Opolu. Zespół ma na swoim koncie również au-

torski projekt muzyczny pod nazwą Ankara.  

 Koncert, który zorganizował Gminny Ośrodek 
Kultury w Pszczewie, odbył się przy zachowaniu 

wytycznych sanitarnych w czasie pandemii. Przy-
jemny letni wieczór, piękny park, cudowne włoskie 
rytmy… Idealny koncert na wakacyjny wieczór – 

takie zdanie miało kilkadziesiąt osób, które wzięły 
udział w tym wydarzeniu. 

GOK 

 Z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bi-

bliotek zaproponowaliśmy naszym czytelnikom za-

bawę, promującą czytelnictwo. Należało stworzyć 

post i umieścić w nim zdjęcie ostatnio czytanej 

książki. Zwycięzcą została Krystyna Maryniak, któ-

rą obdarowaliśmy książką 

Pawła Sochackiego „Za 

starymi drzwiami”. 

GOK 

An Dreo e Karina, fot. GOK 

Zrelaksowani słuchacze, fot. GOK 
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 O czym śpiewały skrzypce... 

 19 lipca w parku przy plebanii odbył się wy-
jątkowy koncert kwartetu smyczkowego muzyków 

Filharmonii Gorzowskiej. Dzieła Mozarta, Boc-
cheriniego, Heandla, Dvořáka, Gade i Piazzolli wy-
konali: Łukasz Jaros, Katarzyna Winkiewicz, Piotr 

Więcław oraz Agnieszka Wenda. Potrzeba bezpo-
średniego obcowania z żywą autentyczną muzyką, 
od której tak długo byliśmy odcięci, zgromadziła 

liczną publiczność. Muzykom serdecznie dziękuje-
my za emocjonalne i żywiołowe wykonania utwo-
rów oraz ukojenie naszych dusz. Organizatorem 

koncertu była gmina Pszczew. 

Siłacze Europy i smaki świata  

 W weekend 25 i 26 lipca na placu Magdaleń-
skim miały miejsce dwa wydarzenia. Rafał Gomuła, 

pszczewski strongman, przy współpracy z gminą 
Pszczew, zorganizował i poprowadził zawody Pu-
char Polski Strongman. Imprezie towarzyszył zlot 

food tracków Smaki Świata Street Food z atrakcja-
mi dla dzieci. 

Kwartet smyczkowy, fot. D. Fryza 

Smaki Świata Street Food, fot. fb Smaki Świata 

Smaki Świata Street Food, fot. fb Smaki Świata 

Mali strongmani, fot. fb Europa Strongman 

Uczestnicy wydarzenia, fot. fb Europa Strongman 

Sławomir Orzeł, Rafał Gomuła, Jarosław Dymek,  

fot. fb Europa Strongman 


