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 Dzięki rządowym środkom zakupiono 

40 laptopów, które wójt Józef Piotrowski przekazał 

szkole. W tym momencie komputery będą służyły 

uczniom i nauczycielom podczas lekcji. Gdyby jed-

nak (czytając ten fragment, odpukajmy w niemalo-

wane drewno) szkoła musiała przejść na nauczanie 

zdalne, laptopy zostaną rozdane najbardziej potrze-

bującym.  

 

 Sołectwa uchwalają przyszłoroczne 

oraz zmieniają obecne budżety. Dzięki zebraniom 

wiejskim mieszkańcy sami decydują, na co 

przeznaczyć wspólne pieniądze.  W naszej 

gminie budżety sołectw wynoszą od kilkunastu 

do pięćdziesięciu tysięcy złotych, w zależności 

od liczby mieszkańców danej miejscowości. 

Część wydarzeń zaplanowanych na bieżący 

rok nie odbyła się, w związku z czym, aby 

środki nie przepadły, należało przeznaczyć je 

na inne cele. Zmiany takiej można dokonać 

tylko zebraniem sołeckim. Skoro nie w integra-

cję, spotkania, czy wydarzenia kulturalne, to w co 

zainwestują jeszcze w tym roku mieszkańcy? Prze-

de wszystkim w drobne inwestycje, zakupy czy 

środki trwałe. Pojawią się nowe latarnie solarne, 

przeprowadzone zostaną drobne remonty małej ar-

chitektury, świetlic, które zostaną doposażone  

w sprzęt sportowy, multimedialny i kuchenny.  

A w przyszłym roku? Mamy nadzieję, że sytuacja 

pandemiczna zostanie na tyle opanowana, by 

oprócz inwestycji w substancję materialną sołectwa 

mogły również inwestować bezpośrednio w czło-

wieka, w jego potrzeby społeczne i kulturalne.  

 

 

 

 W październiku ruszą zajęcia w świe-

tlicach wiejskich. Opracowano procedury sanitar-

ne, które zostały przedstawione międzyrzeckiemu 

sanepidowi. Czekamy na akceptację i wznawiamy 

działalność opiekuńczo-kulturalną.  

 

 Czy wiedzieliście Państwo, że wjeż-

dżając do Silnej z Pszczewa, po prawej stronie 

mijamy dawny cmentarz ewangelicki? Możliwe, 

że nie. Od lat przysłaniał go ekspansywnie wdzie-

rający się podszyt. We wrześniu teren został 

oczyszczony, wycięto gałęzie porastające mogiły. 

Zachęcamy do odwiedzenia tego niezwykłego 

miejsca.   

  Wybudujemy wieżę w latach 90. śpie-

wali artyści Metra w najsłynniejszym polskim 

musicalu. „Wybudujemy wieżę” słyszą od dekady 

mieszkańcy kilku miejscowości w naszej gminie, 

do których nie dociera sygnał GSM. Dwóch du-

żych operatorów miało w tym roku zainstalować 

trzy wieże nadawcze (w Silnej, na granicy Boro-

wego Młyna, Silnej i Silnej Nowej oraz w Stołu-

niu). Wież jak nie było, tak nie ma. Co zrobił 

urząd gminy, aby doprowadzić do realizacji inwe-

stycji? W ubiegłym roku postulowaliśmy w Mini-

sterstwie Cyfryzacji i Urzędzie Komunikacji 

Elektronicznej uznanie niektórych obszarów gmi-

ny Pszczew za tzw. białe plamy (miejsca, do któ- 
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rych nie dociera Internet i zasięg telefonii komórko-

wej). Dzięki takiemu statusowi łatwiej przyciągnąć 

operatora, który zainwestuje na terenie białej pla-

my, gdyż może skorzystać z dużego unijnego dofi-

nansowania. Zawiadomiliśmy również pięciu naj-

większych polskich dostawców bezprzewodowego 

internetu. Dwóch wyraziło zainteresowanie. W lu-

tym ustaliliśmy lokalizacje i wydaliśmy warunki 

zabudowy dla trzech wież. Latem inwestorzy za-

kończyli pozytywnie procedurę administracyjną, 

uzyskując w starostwie powiatowym pozwolenia na 

prowadzenie budów. Teraz już wszystko w rękach 

firm T-Mobile i PLAY. Oczywiście nadal zabiega-

my, by jak najprędzej mieszkańcy całej gminy mieli 

powszechny dostęp do szybkiego Internetu.    

 

 26 września na pszczewskim Rynku 

pojawił się krwiobus. Czternastu dawców oddało 

łącznie ponad sześć litrów krwi. To bardzo dobry 

wynik. Można powiedzieć, że uratujemy kilka osób. 

Działamy nieprzerwanie od 1978 roku. Dziś medale 

Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymują wielo-

letni krwiodawcy, Mirosław Reszczyński i Ryszard 

Tetzław. Ale również pojawiły się dwie osoby, które 

po raz pierwszy zdecydowały się oddać krew. Jest 

ona bardzo potrzebna, tak że zachęcam, szczególnie 

młodych, by dołączali do naszej grupy. Następny 

krwiobus przyjedzie do Pszczewa 12 grudnia – mó-

wi Stanisław Gardias, Prezes Klubu Honorowych 

Dawców Krwi.  

Urząd Gminy w Pszczewie 

Stanisław Gardias, fot. UG 
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Przyrodnicze warsztaty w PPK 

 W dniu 24 września tego roku na terenie 

Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie od-

były się warsztaty przyrodnicze pt. „Motyle dzien-

ne lubuskich parków krajobrazowych jako element 

jakości środowiska przyrodniczego w obliczu 

zmian klimatycznych”, zorganizowane w ramach 

projektu pn. „Przyrodnicze warsztaty dla lubuskiej 

oświaty oraz przyrodników-edukatorów”, dofinan-

sowanego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze.  

 W zajęciach uczestniczyli nauczyciele oraz 

edukatorzy przyrody z terenu województwa lubu-

skiego. Zajęcia podzielone były na trzy bloki tj. teo-

retyczny, praktyczny (z nauką łapania i rozpozna-

wania motyli) oraz pracę w grupach. Warsztaty od-

były się w bardzo miłej atmosferze, a poruszone 

zagadnienia posłużyć mogą do dalszej szeroko ro-

zumianej edukacji przyrodniczej. 

Barbara Semkło 

Główny specjalista PPK 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

„Bezgraniczni”  

rozpoczął działalność! 

 Członkowie działającego przy Ośrodku Po-

mocy Społecznej w Pszczewie Klubu Seniora my-

ślą o  przyszłości, dlatego podjęli decyzję o założe-

niu stowarzyszenia, które za jakiś czas przejmie 

rolę koordynatora działań dedykowanych seniorom. 

To rozważny krok, biorąc pod uwagę fakt, 

że  w  połowie przyszłego roku zakończą się działa-

nia projektu, z którego obecnie finansowane 

są  zajęcia i usługi społeczne. Wspólnie z członka-

mi założycielami, przy wsparciu GOK i OPS, przy-

gotowaliśmy niezbędne dokumenty, odbyliśmy ze-

branie założycielskie i złożyliśmy wniosek o reje-

strację w KRS. W ekspresowym tempie, bo już  

po 7 dniach, otrzymaliśmy decyzję sądu o wpisie 

stowarzyszenia do KRS. W ten sposób na terenie 

gminy Pszczew pojawiła się nowa organizacja po-

zarządowa, dzięki której jeszcze lepiej będziemy 

mogli działać na rzecz społeczności lokalnej, w tym 

seniorów. Życzymy zapału, sprzymierzeńców  

i energii do działania! :) 

Ewa Walkowska 

fot. Karolina Korenda-Gojdź 

fot. Natalia Borkowska-Wójcik 
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Zdjęcia: Bernard Maciulko 

 

„Która więcej malin zbierze…” 

 Podczas tegorocznej, dziewiątej odsłony Na-

rodowego Czytania, w różnych częściach kraju jak  

i zagranicą, czytano „Balladynę” Juliusza Słowac-

kiego. Napisana została niemal 200 lat temu w epo-

ce romantyzmu. Romantyzmu, gdzie szczególną 

wagę przywiązywano do spraw ducha, gdzie rea-

lizm łączono z elementami baśniowymi. I taki jest 

właśnie dramat Słowackiego – łączy w sobie cechy 

typowego dramatu pisanego wierszem z podziałem 

na akty i sceny z elementami baśni – mamy tu bo-

wiem fantastyczne postaci, a zło, którego uosobie-

niem w trakcie rozwoju akcji staje się tytułowa bo-

haterka, musi zostać na koniec ukarane.  

 Wyjątkowo, ze względu na panującą pande-

mię, zdecydowaliśmy się nie zapraszać do współ-

pracy przyjaciół biblioteki, w role bohaterów utwo-

ru wcielili się pracownicy Gminnego Ośrodka Kul-

tury. Na potrzeby tegorocznego Narodowego Czyta-

nia wybraliśmy trzy fragmenty dramatu. Zostały 

one odczytane z podziałem na role na scenie kina 

Przystań, z udziałem widowni. Idąc z duchem czasu, 

prowadziliśmy jednocześnie transmisję online na 

naszej stronie fb. Komu nie udało się zobaczyć nas 

na żywo, zachęcamy do obejrzenia filmiku z tym 

wydarzeniem. 

 

Anna Szewczuk 



Artystyczny Pszczew 
 

 Co przyciąga artystów do Pszczewa? W tym 

roku na to pytanie mieli okazję odpowiedzieć nam 

artyści malarze. Kochają przyjeżdżać do Pszczewa, 

zachwycają się pięknem jeziora Szarcz, samym 

Pszczewem oraz jego pięknymi okolicami. Do tego 

ryby, grzyby...  Jakby nie patrzeć, miejscowość 

Pszczew przyciąga artystyczne dusze z każdego za-

kątka Polski, a nawet świata. W dniach od 21 do 28 

września 2020 r. już po raz czwarty odbył się mię-

dzynarodowy plener malarski w Pszczewie. W te-

gorocznej edycji pleneru udział wzięli: Maria Dzio-

pak, Maria Syśki-Pyś, Halina Jankowska, Danuta 

Krüger, Elżbieta Ponińska, Grażyna Dudek, Ingrid 

Panse-Helmich, Chritina Kloke, Marion Bauer, Ha-

lina Jankowska, Dorota Zbroszko, Timur Karim, 

Jerzy Griga, Marek Kopczyk, Wolfram-Werner 

Kipsch i Hans Röchow. Każdy z artystów malarzy 

wyróżnia się indywidualnym stylem, o każdym 

można by wiele napisać.... 

 Plener malarski organizowany był we współ-

pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie  

z Gminą Pszczew oraz  Gminnym Ośrodkiem Kul-

tury w Pszczewie pod nazwą „Utrwalanie więzi pol-

sko-niemieckiej poprzez spotkania Seniorów  

i Artystów z Gminy Pszczew i Letschin” w ramach 

Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie 

PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współ-

pracy INTERRG VA Brandenburgia – Polska 2014-

2020 w ramach Europejskiej Współpracy Teryto-

rialnej. Komisarzem pierwszych 

edycji plenerów w Pszczewie był 

artysta malarz śp. Stanisław Pełka. 

W zeszłym roku funkcję tę pełniła 

Elżbieta Ponińska – artystka  z pobliskiego Między-

chodu. W bieżącej edycji rolę Komisarza pełnił ar-

tysta plastyk Paweł Galiński. 

 To był bardzo intensywny i inspirujący czas. 

Podczas pleneru miało miejsce wiele wydarzeń  

towarzyszących. 24 września Halina Jankowska – 

malarka zaoferowała nam „kąpiel” w dźwiękach 

gongów, mis tybetańskich i dzwoneczków.  

A dźwięki takie mają charakter terapeutyczny: wy-

ciszają umysł, łagodzą napięcia nerwowe, leczą 

schorzenia serca różnego pochodzenia oraz zwięk-

szają świadomość siebie. Z kolei w piątek 25 wrze-

śnia gmina Pszczew gościła 10 seniorów z Letschin. 

W tym dniu odbyły się warsztaty malarskie dla Se-

niorów z gminy Pszczew oraz Letschin. W godzi-

nach popołudniowych odbyła się wystawa malarska 

Gabrysi Elias – 5 letniej dziewczynki – mieszkanki 

Radgoszczy, a po wystawie - warsztaty malarskie 

dla dzieci. Zwieńczeniem pracy malarzy była wy-

stawa poplenerowa, która odbyła się 26 września.  

Z plenerem malarskim związane jest jeszcze jedno 

ważne wydarzenie. Wkrótce w Mniszkach – w gmi-

nie Międzychód odbędzie się wystawa pod nazwą 

Oczami Leona Prauzińskiego – artysty i powstańca 

wielkopolskiego, złożona z prac malarstwa mono-

chromatycznego autorstwa Danuty Krüger. 

 

Emilia Frąckowiak –  

Kierownik OPS w Pszczewie 
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Laboratorium Pieśni w Pszczewie 

 W sobotnie popołudnie 19 września uczestni-

czyliśmy w warsztatach pieśniarskich, będących 

częścią zadania pn. „Mali Pszczewiacy. Reaktywa-

cja”. Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie reali-

zuje je przy dofinansowaniu Narodowego Centrum 

Kultury z Programu EtnoPolska 2020.  

 Zajęcia poprowadziły pieśniarki z zespołu  

Laboratorium Pieśni – żeńskiej grupy wokalnej, 

która od 2013 roku koncertuje na całym świecie  

i dzieli się ze słuchaczami radością płynącą  

ze wspólnego śpiewu. Warsztaty prowadzone przez 

Alinę Jurczyszyn i Kamilę Bigus są autorskim pro-

jektem, który łączy w  sobie naukę oddechu i wydo-

bywania naturalnego głosu z poszukiwaniem spoko-

ju i równowagi płynących z pracy z ciałem, które 

jest naszym instrumentem. Wspólnie (w zajęciach 

uczestniczyło 15 osób!), przełamując bariery wsty-

du i  uprzedzeń, otwieraliśmy się na dźwięki i im-

prowizowaliśmy w rytmie bębna, a następnie uczy-

liśmy się dwóch pieśni – białoruskiej Oj u lisi i pol-

skiej Oj ty rzeko, by je odśpiewać na finał na trzy 

głosy. Niesamowita jest siła i energia płynąca  

ze wspólnego śpiewu. Mogliśmy to odczuć na wła-

snej skórze, dosłownie. Serdecznie dziękuję wszyst-

kim uczestnikom za fantastyczne spotkanie. Z tęsk-

notą myślę o  tym wspólnym czasie i mam nadzieję, 

że spotkamy się jeszcze w kręgu z pieśnią. 

Ewa Walkowska 

Bezpieczne rozpoczęcie  

roku szkolnego 2020/2021 

 
 We wtorek 01.09.2020 r. uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie 

rozpoczęli nietypowy nowy rok szkolny 2020/2021, 

który to będzie odbywał się w szczególnym reżimie 

sanitarnym. Uczniowie spotkali się w swoich salach 

lekcyjnych z wychowawcami. Nauczyciele przeka-

zali dzieciom najważniejsze informacje na temat 

organizacji pracy w szkole, przybliżyli uczniom: 

Procedury szczegółowo opisujące funkcjonowanie 

szkoły od 1 września 

2020 r., Procedury 

kształcenia na odle-

głość, Procedury 

kształcenia hybrydo-

wego oraz zasady po-

stępowania w przy-

padku wystąpienia w 

szkole COVID-19. 

 W naszej szkole 

w klasach IV-VIII ob-

owiązuje teraz system 

klasowy (wszystkie 

lekcje – oprócz wychowania fizycznego  oraz infor-

matyki  odbywają się w jednej sali lekcyjnej, zmie-

niają się nauczyciele). W klasach I-III uczniowie 

pracują w trybie przedszkolnym – nauczyciel przez 

cały czas jest z dziećmi, które mają przerwy w in-

nym czasie niż uczniowie klas starszych. Dyrektor 

szkoły pani Halina Banaszkiewicz podjęła szereg 

działań przygotowujących placówkę na powrót  

do zajęć lekcyjnych. 29 sierpnia budynek został 

zdezynfekowany przez profesjonalną firmę. Szkoła 

jest zamknięta dla osób postronnych. Uczniowie 

miejscowi wchodzą do placówki wejściem od stro-

ny ulicy, najwcześniej 10 minut przed rozpoczę-

ciem lekcji, a uczniowie dojeżdżający – wejściem 

od strony boiska. Dzieci z oddziału przedszkolnego 

oraz klasa I c do przybudówki wchodzą wejściem 

od strony boiska.  Przy wyjściu do placówki mie-

rzona jest temperatura, uczniowie dezynfekują ręce. 

W obu budynkach na schodach oznaczono taśmą 

zasady bezkolizyjnego i bezpiecznego poruszania 

się. Przerwy dzieci zobowiązane są spędzać na boi-

sku z wyjątkiem dni z bardzo niesprzyjającą pogo-

dą. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

ustalono zasady ruchu samochodów, wyjazd  

i wjazd jest możliwy wyłącznie za budynkiem sali 

fot. GOK 

W IE ŚC I Z E  SZ K O ŁY  

Regulacja ruchu na korytarzu,  

fot. R. Judek  
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Rozpoczęcie roku przedszkolnego  

w dobie pandemii 

Po bardzo długich wakacjach przyszedł 

czas na powrót do przedszkola. Dla maluszków, 

które pierwszy raz przekroczyły próg naszego ko-

lorowego przedszkola, był to zapewne trudny, ale 

przepełniony dziecięcą ciekawością czas. 

Rok 2020 okazał się skomplikowanym dla 

całego społeczeństwa, za sprawą wirusa COVID-

19. Problemy nie ominęły też naszej placówki. 

Stres związany z zagrożeniem zadziałał na nas jed-

nak mobilizująco i od 1 września mogliśmy otwo-

rzyć drzwi dla dzieci z naszej gminy. Opracowanie 

procedur, a potem wdrożenie ich w codzienność 

wymagało bardzo dużo pracy od wszystkich pra-

cowników przedszkola. Dlatego bardzo dziękuje-

my rodzicom za wyrozumiałość, cierpliwość oraz 

przestrzeganie wytycznych, które mają nam 

wszystkim, a przede wszystkim dzieciom, zapew-

nić bezpieczeństwo w codziennych kontaktach. 

 Wyjątkowo nie było dni adaptacyjnych  

w sierpniu, dlatego jesteśmy dumni zarówno  

z dzieci, jak i z rodziców maluszków. Jesteście 

dzielni :) i wyjątkowi, ponieważ jako jedyni mogli-

ście przekroczyć próg przedszkola, żeby odprowa-

dzić pociechę pod drzwi sali. Pozostałe dzieci są 

odbierane przez pracowników placówki i doprowa-

dzane do sal zajęć.  

 Pomimo 

tego, że nie ma w 

salach dywanów, 

pluszaków i przy-

tulanek nadal jest 

ciepła atmosfera, 

którą zawdzięcza-

my doświadczo-

nym nauczycie-

lom oraz wszyst-

kim pracowni-

kom. Zachowanie 

higieny zawsze 

było naszym prio-

rytetem, więc 

wdrażanie nowych zasad nie przysporzyło więk-

szych problemów – dzieci chętnie stosują się do 

wymogów sanitarnych, adekwatnie do ich wieku. 

 Korzystając z pięknej aury, dużo czasu spę-

dzamy na świeżym powietrzu i dzięki temu udało 

nam się zorganizować Jesienny Dzień Sportu, któ-

ry przysporzył dzieciom mnóstwo wrażeń i zachę-

cił do aktywności fizycznej.  

 Pomimo tego, że nie było tradycyjnego roz-

poczęcia roku szkolnego, to wszyscy pracownicy 

Przedszkola im. Pszczółki Mai, pełni zapału pracu-

ją dla dobra i zdrowia wszystkich dzieci.  

Kalina Gojtka 
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sali gimnastycznej. 

Na terenie placówki obowiązuje zaostrzony 

rygor sanitarny: zachowanie zasad higieny, dezyn-

fekcja pomieszczeń, sprzętów, wietrzenie sal, obo-

wiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach 

wspólnych, dystans co najmniej 1,5 m. Z budżetu 

szkoły zakupiono brakujące pojedyncze ławki i 

krzesełka, termometry, dozowniki do dezynfekcji 

rąk, maty z pianki oraz urządzenie do dezynfekcji 

metodą zamgławiania. Pracownicy szkoły zostali 

zaopatrzeni w maseczki i przyłbice. Na czas pande-

mii zlikwidowano wspólne szatnie, dostosowano 

zasady przebywania uczniów w świetlicy oraz ko-

rzystania ze stołówki szkolnej.  Przy wejściu głów-

nym do budynku A i do przybudówki zamontowa-

no domofony. Ze środków MEN pozyskano 900 

jednorazowych maseczek, 350 płynów do dezyn-

fekcji oraz 3 bezdotykowe termometry. 

 Tak przygotowana placówka zapewnia 

wszystkim pracownikom i uczniom  optymalne wa-

runki pracy. Dzięki podjętym działaniom profilak-

tycznym każdy uczeń może czuć się w niej bez-

piecznie.  

Anna Markowska 

Inny początek roku, fot. R. Judek 

fot. K. Dubkiewicz 



Winnica Folwark Pszczew  

wyróżniona! 

 Miło nam poinformować naszych czytelni-

ków, iż Winnica Folwark Pszczew została  

uhonorowana srebrnym medalem Grand Prix 

za białe wino Souvignier Gris rocznik 2019  

w XI Ogólnopolskim Konkursie Win na Wino-

braniu 2020 w Zielonej Górze. Do konkursu  

 

o nagrodę „Grand Prix Winobranie 2020” zgło-

szono 193 wina z 46 winnic z całego kraju. Degu-

stacja miała miejsce w dniach 2-3 września w Ru-

ben Hotel Zielona Góra. Łącznie przyznano 32 

medale złote i 27 srebrnych. Serdecznie gratuluje-

my! 

Redakcja 
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Co skrywają stare drzwi? 

W piątek 11 września miało miejsce wyda-
rzenie, o którym pisaliśmy w ostatnim numerze 

Wieści. Mowa tu o spotkaniu ze zdolnym młodym 
pisarzem pochodzącym ze Stołunia, czyli Pawłem 
Sochackim. Autor podczas rozmowy, którą prowa-

dziła dyrektor Gminnego Ośrodka Ewa Walkowską 
opowiadał o pierwszych krokach w swojej pisar-
skiej karierze oraz o ciekawej historii powstawania 

dotychczas wydanych książek. Spotkanie miało 
charakter niemalże rodzinny, dzięki słodkiemu po-
częstunkowi ze strony bliskich Pawła oraz kameral-

nemu miejscu, jakim jest placyk za kinem Przystań.  

Wszystkim licznie przybyłym serdecznie 
dziękujemy. Mamy nadzieję, że niezwykle pogodny 

nastrój, w jaki niewątpliwie wprowadzał uczestni-
ków spotkania szczerze uśmiechnięty Paweł So-

chacki, na długo pozostał Państwa udziałem. 

GOK  

fot. GOK 

fot. GOK 

fot. GOK 

fot. Żaneta Robak 
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Czytelnicy piszą  
do Wieści... 

 
 Ten wierszyk to inspira-

cja i zachęta dla Basi, by ze-

brała teksty do książki - pełne 

mądrości życiowych, wspo-

mnień i ciepła rodzinnego 

ogniska, świadczące o empa-

tii i zaangażowaniu w kształ-

towanie i budowanie etosu 

człowieka nie „letniego”, ale 

w pełni wykorzystującego 

moc ducha i intelektu, by w 

każdej sytuacji dać świadectwo pełnego człowie-

czeństwa - wiary, nadziei i miłości...  
 

Zbigniew Lubicz-Miszewski 
 
 
 

 

Słowo redaktora 

Tu w Stołuniu 

z daleka od zgiełku świata 

w rajskim ogrodzie 

sarny przychodzą na śniadanie 

wiewiórki jedzą z ręki 

wsłuchuję się w ptasi koncert 

Oliviera Messiaena 

kot Sybilla mruczy swoje mantry 

z muszli czasu 

wyjmuję delikatnie  

skarby pamięci 

olśnienia i fascynacje 

dary serca 

i świadectwa 

mądrości życiowej 

miłosierdzia i poświęcenia  

by przywrócić je do życia 

i z tych wielokolorowych nitek 

utkać arras  

który będzie 

pochwałą życia 

wiary nadziei i miłości 

Z bibliotecznej półki...  
 

 W 2011 roku nakładem 

wydawnictwa Zysk i S-ka ukaza-

ła się książka George R.R. Mar-

tina „Gra o tron”. Pierwsza  

z cyklu „Pieśń Lodu i ognia”. 

To, co zrobił pan Martin, jest po 

prostu niesamowite! Ciekawe, 

czy pisząc pierwszy tom sagi, autor zdawał sobie 

sprawę z tego, jaki światowy sukces ona odniesie?  

 Słowem wstępu: W Zachodnich Krainach  

o ośmiu tysiącach lat zapisanej historii widmo wo-

jen i katastrofy nieustannie wisi nad ludźmi. Zbliża 

się zima, lodowe wichry wieją z północy, gdzie 

schroniły się wyparte przez ludzi pradawne rasy  

i starzy bogowie. Zbuntowani władcy na szczęście 

pokonali szalonego Smoczego Króla, Aerysa Tar-

garyena, zasiadającego na Żelaznym Tronie Za-

chodnich Krain, lecz obalony władca pozostawił  

po sobie potomstwo, równie szalone jak on sam. 

Tron objął Robert – najznamienitszy z buntowni-

ków. Minęły już lata pokoju i oto możnowładcy 

zaczynają grę o tron… 

 Serial na podstawie powieści jest chyba ogól-

nie wszystkim znany… Ale książki? W Bibliotece 

dostępne są wszystkie części: „Gra o tron”, 

„Starcie królów”, „Nawałnica mieczy”, „Uczta dla 

wron”, „Taniec ze smokami”. Wydawnictwo zapo-

wiada, że w 2021 i 2023 roku ukażą się dwa ostat-

nie tomy kończące cykl. Osobiście, nie mogę się 

doczekać! Uprzedzam, że w książkach jest dużo 

wulgaryzmu i przemocy. To naprawdę jak jazda 

bez trzymanki! Emocje gwarantowane! 

Polecam Panna Migotka 

W IE ŚC I  Z  B IB L IO T E K I  

 Wyobrażacie 

sobie czasami, jak 

to będzie, kiedy 

ogłoszony zostanie koniec pandemii? Taki osta-

teczny? Czy będzie tak jak było? Czy uwierzymy, 

że już można - wyjeżdżać w odległe miejsca, spo-

tykać się w nieograniczonej liczbie, koncertować? 

Oswajamy się z tematem - kiedyś kilkadziesiąt 

przypadków wywoływało lekki popłoch, dziś licz-

ba ponad tysiąca staje normalnością. Ech, na razie 

zostaje nam snucie planów na czas popandemicz-

ny. I czytanie - bo w Bibliotece duuużo nowości :) 
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„SAM SAM”  
02.10.2020 (piątek) – godz. 17:00 / 03.10.2020 (sobota) – godz.17:00 / 04.10.2020 (niedziela) – godz. 17:00   
1 godz. 17 min. | animacja, familijny | Francja |dubbing | b/o 
 
Młody i nieustraszony Sam Sam ma prawie wszystko, o czym może marzyć kosmiczny bohater: kochających 
super-bohaterskich rodziców, grupę super przyjaciół oraz własny latający spodek do odkrywania i zwiedzania 

kosmosu… Do szczęścia brakuje mu tylko jednego, czyli super mocy. Bo ta, nie wiedzieć czemu, jeszcze się nie ujawniła! Pew-
nego dnia Mega – nowa tajemnicza koleżanka z klasy Sam Sama oznajmia chłopcu, że potrafi nauczyć go ponadludzkich zdol-
ności. Zaciekawiony propozycją Sam Sam wyrusza wraz z Mega w międzygalaktyczną podróż.  

  
„AFTER 2” 
09.10.2020 (piątek) – godz. 18:00 / 10.10.2020 (sobota) – godz. 18:00 / 11.10.2020 (niedziela) – godz. 18:00 
1 godz. 45 min. | melodramat | USA |napisy|15+ 
 
Tessa wciąż nie potrafi wybaczyć i zaufać Hardinowi po tym, co między nimi zaszło. Aby wyleczyć się z namięt-
ności, rzuca się w wir pracy. Dzięki talentowi i urodzie szybko odnajduje się w nowym poukładanym świecie. 

Poznany w pracy przystojny i odpowiedzialny Trevor wydaje się idealną „odtrutką” na mrocznego i skomplikowanego Hardi-
na. Tessa wydaje się być gotowa na nowy związek, ale Hardin nie zamierza się poddać. Jest gotów na wszystko, by udowod-
nić Tessie, że jego uczucia są szczere. Jednak porywcza, dzika natura i skrywane w sercu sekrety sprzed lat, znów mogą mu 
stanąć na drodze do szczęścia.  

 
,,WŁOSKIE WAKACJE” 
16.10.2020 (piątek) – godz. 18:00 / 17.10.2020 (sobota) – godz. 18:00 / 18.10.2020 (niedziela) – godz. 18:00 
1 godz. 34 min. | komedia | Wielka Brytania, Włochy | napisy| 12+ 
 

 Malownicza wioska w Toskanii, lokalne wino, najlepsze risotto i włoskie słońce, które zmienia wszystko. Czy 
można wyobrazić sobie lepsze miejsce? Robert i jego syn Jack od lat utrzymują kontakt raczej sporadycznie,  

a jedną z niewielu łączących ich rzeczy jest rodzinna willa w Toskanii. Kiedy Jack wpada w finansowe tarapaty, postanawia 
odezwać się do ojca i namówić go do sprzedaży domu. Obaj chcą jak najszybciej załatwić sprawę, podpisać odpowiednie 
papiery i wrócić do swojego londyńskiego życia. Wszystko jednak komplikuje się, gdy na miejscu zamiast pięknego domu, 
który zapamiętali, zastają kompletną ruinę. Robert i Jack będą musieli spędzić razem więcej czasu niż zakładali i przeprowa-
dzić gruntowny remont, aby sprzedać posiadłość.  

 

,,TROLLE 2”  
23.10.2020 (piątek) – godz. 16:00 / 24.10.2020 (sobota) – godz. 16:00 / 25.10.2019 (niedziela) – godz. 16:00  
1 godz. 30 min. | animacja | USA | dubbing | b/o 
 
Królowa Poppy i Mruk odkrywają, że poza ich wioską istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z którymi – 
by tak rzec – jakoś im nie po drodze. Kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji Trolli, 

Poppy i Mruk oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe, niebezpieczne lądy, by dokonać niemożliwego: pogo-
dzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi. 

 

,,PINOKIO” 

30.10.2020 (piątek) – godz. 17:00 / 31.10.2020 (sobota) – godz. 17:00 

 2 godz. 05 min. | dramat, muzyczny|  Francja, Wielka Brytania, Włochy | dubbing | 7+ 

 

Historia znana każdemu, opowiedziana na nowo… Pewnego dnia w ręce poczciwego stolarza o imieniu Ge-
petto wpada kawałek drewna. Mężczyzna od samego początku czuje, że w tym z pozoru martwym przedmiocie kryje się ja-
kaś magiczna siła. Postanawia wystrugać z niej postać chłopca. Niespodziewanie stworzona przez niego figurka ożywa. Ge-
petto nadaje mu imię: Pinokio i zaczyna troszczyć się o niego jak o własnego syna. Drewniany chłopczyk jest tak zafascyno-
wany otaczającym go światem, który widzi po raz pierwszy na oczy, że przestaje słuchać dobrych rad opiekuna. Wiedziony 
ciekawością, Pinokio wyrusza w podróż pełną przygód, niebezpieczeństw i życiowych lekcji.  


