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Dwa lata urzędowania  

Wójta Józefa Piotrowskiego 

 Wyborca: Minęły dwa lata od wyborów 

samorządowych, niebawem upłyną dwa od za-

przysiężenia Pana na urząd Wójta Gminy 

Pszczew. Jak dziś, z perspektywy czasu, wspomi-

na Pan tamte dni – końcówkę kampanii oraz 

oczekiwanie na wyniki? 

 Wójt Józef Piotrowski: Końcówka kampanii 

to było istne szaleństwo – w takim pozytywnym 

tego słowa znaczeniu. Gdy teraz o tym pomyślę, 

to… po prostu CZAD: filmiki w terenie, oświetlona 

przyczepka z muzyczką, spotkania z wyborcami  

we wszystkich miejscowościach, plakaty, banery, 

ulotki, spotkania z kandydatami na radnych i pisa-

nie wspólnego programu wyborczego. Łączył nas 

ogromny entuzjazm, energia i chęć wprowadzania 

zmian. Miałem świetny sztab wyborczy, a przecież 

wszyscy musieliśmy w tym czasie połączyć życie 

zawodowe, rodzinne i kampanię. Pamiętam, że 

pewnego razu uczeń w szkole na przerwie mówi,  

że mnie wczoraj widział w Stokach. Ja na to, że nie 

byłem w Stokach. Był pan, wieźli pana, świecił się 

pan i jeszcze ta śmieszna muzyczka. Tak wspomi-

nam ten czas. A oczekiwanie na wyniki? No cóż? 

Byliśmy z Romanem, Leszkiem i Dominikiem  

u Marka. Zadzwoniły telefony z pierwszego, dru-

giego i trzeciego obwodu. Potem długo czekaliśmy 

na kolejne. Byłem ostatni, z dużą stratą, żaden  

z moich kandydatów nie został radnym.   

 Nie zapytam, czy wierzył Pan w swoje zwy-

cięstwo, bo to oczywiste, ale czy zakładał wygra-

ną w pierwszej turze?   

 W tym momencie pozostawała wiara, ale gdy 

spływały kolejne wyniki odzyskałem pewność sie-

bie. Wygrałem na wioskach. Czekając na wyniki  

z Pszczewa, nie znając ich, powiedziałem przyja-

ciołom, że zostałem wójtem. Tak się stało. Nato-

miast zaprzysiężenie było dla mnie przeżyciem bar-

dzo wzruszającym i podniosłym.  

 Czego się Pan spodziewał, obejmując sta-

nowisko, a co Pana zaskoczyło? 

 Dużo wiedziałem zarówno o sytuacji naszej 

gminy, jak i funkcjonowaniu samorządu z praktyki 

– byłem radnym ostatnich dwóch kadencji. Aby 

podnieść swoje kompetencje, ukończyłem studia 

podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami 

samorządowymi. Jednak wójt, to nie tylko konkret-

ny człowiek, to przede wszystkim organ wykonaw-

czy gminy. Wiele informacji, które obecnie posia-

dam, ma charakter niejawny. Głównie ta wiedza 

mnie nieco zaskoczyła, szczegóły wielu spraw,  

decyzji z przeszłości. Bardzo miło zostałem przyję-

ty przez pracowników urzędu i kierowników jedno-

stek – co dziś nie dziwi mnie w ogóle, bo to profe-

sjonalni, życzliwi ludzie. Zaskoczeniem były liczne 

gratulacje, telefony, od osób, których wcale nie 

znałem i części z nich nadal nie znam.   

 Jak wygląda dzień pracy wójta? 

 Zazwyczaj zaczynam pracę przed siódmą. 

Analizuję dokumenty wpływające do urzędu, roz-

dzielam je pracownikom oraz weryfikuję i podpisu-

ję decyzje wychodzące. Staram się mieć nadzór nad 

wszystkimi pismami. Wiem, że dla nas – urzędni-

ków, to niekiedy rutynowe, powtarzalne sprawy. 

Natomiast dla petentów bardzo często są one wyjąt-

kowe i priorytetowe. Ile razy przeciętny Polak prosi 

o ustalenie warunków zabudowy, jak często wnio-

skuje o becikowe?  Staram się, byśmy wszystkich 

klientów traktowali podmiotowo, a ich sprawy – 

jak swoje. Następnie – tak od ósmej do czternastej 

– pracuję w terenie, doglądam realizacji zadań gmi-

ny, spotykam się z przedstawicielami urzędów,  

instytucji, organizacji, firm, wykonawcami lub pro-

jektantami gminnych inwestycji. Spotkania te doty-

czą przeróżnych kwestii. Często też w tych godzi-

nach uczestniczę w konferencjach czy szkoleniach 

dla samorządowców. Potem znów praca biurowo-

administracyjna, analiza dokumentów z kadrą kie-

rowniczą oraz pracownikami merytorycznie odpo-

wiedzialnymi za poszczególne sprawy. Następnie 

czas dla mieszkańców. Staram się być dyspozycyj-

nym dla wszystkich, w każdej sprawie. Natomiast 

od godziny szesnastej zaczynają się spotkania  

komisji rady gminy, podczas których omawiane  

są projekty uchwał oraz sesje. 

 W jaki sposób mógłby Pan scharakteryzo-

wać współpracę z radnymi? 

 Dobrze. Każdy radny reprezentuje jakieś 

miejsce i jakąś konkretną społeczność. Zatem nic 

dziwnego, że zabiega, aby jego postulaty były reali-

zowane. Oczywiście bywa, że się ścieramy i wy-

mieniamy poglądami. Ale to zupełnie naturalne,  

to przecież kwintesencja demokracji, a radni to nie-

zależni ludzie. W radzie gminy funkcjonuje klub – 

dziewięciu radnych, z którymi ramię w ramię sze-
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dłem do wyborów. Klub zapra-

sza mnie regularnie na spotka-

nia, aby w nieco swobodniej-

szej formie omówić sprawy 

pilne i plany inwestycyjne. 

 Czyli żadnego rozłamu 

między wójtem a klubem nie 

ma?  

 Nie ma i jestem przeko-

nany, że nie będzie. Ani ja, ani 

radni nie jesteśmy z betonu  

i zawsze znajdziemy nić poro-

zumienia. 

 Trudności, przeszkody, 

problemy w realizacji obiet-

nic złożonych wyborcom to…  

 Nie chciałbym rozwodzić 

się nad problemami, bo jestem 

od tego, aby je rozwiązywać,  

a nie tłumaczyć się nimi. Jednak największą trud-

ność sprawiają nam grunty. Gmina nie posiada tere-

nów inwestycyjnych – te atrakcyjne znajdują się w 

rękach prywatnych. Brakuje nam miejsc na racjo-

nalne zlokalizowanie celów publicznych (parking 

ul. Zamkowa, teren przy świetlicy w Janowie).  

Niełatwo też z remontem niektórych dróg czy ulic, 

które mają kilku właścicieli: gminę, powiat, nadle-

śnictwo, PKP oraz podmioty prywatne, a muszą 

spełniać wymogi, np. szerokości pasa drogowego.  

 Krytyka. Jak Pan reaguje i radzi sobie  

z nią? 

 Z konstruktywną krytyką nie mam problemu. 

Biorę ją pod uwagę, wyciągam wnioski i staram się 

rozwiązywać problem. Niestety, bywa, że osoby 

krytykujące moje działania, nie znają szczegółów 

sprawy, a ja tych nie mogę ujawnić, bo zadziałał-

bym na niekorzyść osób trzecich.    

 Wizja gminy? 

 Dość prosta. Najważniejsze jest dobro miesz-

kańców. Gmina musi racjonalnie gospodarować 

mieniem, nieruchomościami, nie tylko sprzedawać, 

ale również nabywać oraz bu-

dować infrastrukturę zaspoka-

jającą prawdziwe potrzeby 

społeczności. Trzeba stwarzać 

mieszkańcom warunki rozwo-

ju, zarówno zawodowego, jak 

i osobistego, duchowego. 

Pszczew niech będzie rozpo-

znawalną „marką”, atrakcyj-

nym miejscem, w którym war-

to inwestować, osiedlać się 

czy odwiedzić.     

 Czy po dwóch latach 

urzędowania Józef Piotrow-

ski się zmienił? 

 Trudno mi to rozstrzy-

gać. Mam nadzieję, że jestem 

tym samym człowiekiem. 

Zawsze byłem osobą pogodną, 

lubię pożartować. Nadal gram rekreacyjnie w piłkę, 

na motocykl raczej nie mam czasu. Z osobami, któ-

re znam prywatnie, utrzymuję takie same relacje. 

Natomiast w sytuacjach oficjalnych powaga urzędu 

nakazuje mi pewne określone zachowania, ale czuję 

je, nie muszę udawać.  

 Pana plany na przyszłość? 

 Nie wycofuję się z niczego, o czym mówiłem 

przed objęciem stanowiska. Zamierzam całą energię 

spożytkować na realizację zadań gminy. Chcę się 

rozwijać i na pewno rozpocznę kolejne studia  

w zakresie prawa administracyjnego. 

 W takim razie na zakończenie jeszcze jed-

no pytanie wprost. Powrót do szkoły czy druga 

kadencja? 

 To przyszłość pokaże, jak będzie. Ale jeśli nie 

wydarzy się nic nieprzewidzianego, to na pewno 

wystartuję w kolejnych wyborach, choć niekiedy 

tęsknię za szkołą, za uczniami. 

 Dziękuję. 

 Ja również. 

 

Wójt Józef Piotrowski  
na ul. Kasztanowej, fot. UG 
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Sportowe sukcesy Mańka 
 

 Oliwier Mańkowski, 14-letni uczeń Szkoły 

Podstawowej w Pszczewie to chłopak, który mimo 

tak młodego wieku może się już pochwalić wielo-

ma osiągnięciami sportowymi. Popularny Maniek 

(bo tak właśnie nazywają go najbliżsi i koledzy ze 

szkoły) od 2,5 roku trenuje pchnięcie kulą oraz rzut 

dyskiem. Swoje początki miał na lekcji wychowa-

nia fizycznego, gdzie pod okiem nauczyciela i jed-

nocześnie trenera stawiał swoje pierwsze kroki. To 

właśnie jego nauczyciel, Radosław Woszczyło zau-

ważył w Oliwierze talent oraz wielki potencjał  

i razem postanowili spróbować sił w sportowych 

zmaganiach. Ciężka praca bardzo szybko przynio-

sła sukcesy. Debiutanckie zawody Mańka odbyły 

się w Międzyrzeczu, gdzie zdobył tytuł MISTRZA 

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Ten tytuł stał 

się przysłowiowym „zapalnikiem” dla Oliwiera, 

który jeszcze bardziej zaangażował się w lekkoat-

letkę i zaczął ciężką, systematyczną pracę. Z cza-

sem młodego zawodnika wziął pod swoje skrzydła 

zaprzyjaźniony klub ALKS AJP w Gorzowie 

Wlkp., co umożliwiło wyjazdy na kolejne zawody  

i mitingi lekkoatletyczne. Dotychczasowe osiągnię-

cia Mańka to: I miejsce w Mistrzostwach Woj. Lu-

buskiego w pchnięciu kulą w sezonie 2018/2019 

Międzyrzecz; I miejsce w Mistrzostwach Słubic  

w pchnięciu kulą w 

sezonie 2019/2020 Słu-

bice; II miejsce w Mi-

strzostwach Woj. Lu-

buskiego w pchnięciu 

kulą w sezonie 

2019/2020 Słubice; II 

miejsce w Mistrzo-

stwach Euroregionu w 

rzucie dyskiem w sezo-

nie 2019/2020 Słubice; 

I miejsce w Mistrzo-

stwach Euroregionu w 

pchnięciu kulą w sezo-

nie 2019/2020 Słubice; 

V miejsce w Mistrzostwach Polski w pchnięciu 

kulą w kat. młodzik w sezonie 2019/2020 Słupsk. 

 Ostatni wynik to bez wątpienia największy 

sukces Oliwera. Już sam udział w tych prestiżo-

wych zawodach może dawać powód do dumy,  

a zajęcie tak wysokiego miejsca, będąc debiutantem 

i jednocześnie czarnym koniem zawodów, jest 

wielkim osiągnięciem i dobrą prognozą na przy-

szłość. 

 Oliwier jest bardzo pracowitym, ambitnym, 

świadomym zawodnikiem, dlatego możemy mieć 

pewność, że o Mańku usłyszymy jeszcze nie raz! 

Radosław Woszczyło 

 

Dom Szewca w sieci 

 Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie za-

kończył przygodę z projektem Kultura w sieci reali-

zowanym przez Narodowe Centrum Kultury pt. 

„Dom Szewca od kuchni i legendy pszczewskie on-

line”. Cieszymy się, że mogliśmy być beneficjen-

tem tego programu. Wykonaliśmy adaptacje teatral-

ne legend „O Katarzynie”, „O Świętej Lipie”,  

„O Białej Damie” oraz zbiór filmów „Dom Szewca 

od kuchni”. W filmach zaprezentowaliśmy zasoby 

lokalnego muzeum i jego historię oraz przybliżyli-

śmy widzom lokalne legendy w formie nagranych 

przedstawień teatralnych. Poprzednim właścicielem 

Domu Szewca był Feliks Paździorek, który wraz  

z małżonką Julianną żył w Pszczewie w pierwszej 

połowie XX w. W filmach skupiliśmy się na tym, 

żeby opowiedzieć nie tyle o eksponatach muzeal-

nych, co o życiu codziennym naszych bohaterów, 

ich pracy i wyjątkowym wyposażeniu ich domu.  

W tym celu nasi niezastąpieni edukatorzy (Lidia 

Żyła, Joanna Misiewicz oraz Jakub Kaczkowski), 

przebrani w kostiumyz epoki, odgrywali scenki ro-

dzajowe. W teatrzykach mogli Państwo usłyszeć 

głosy pracowników GOK-u, a Kamila Basińska za-

dbała o wykonanie plansz z tłem oraz kukiełek.  

 Nasze filmy pojawiły się we wrześniu na stro-

nie www.gokpszczew.pl, stronie GOK na faceboo-

ku oraz www.pszczew.pl. Są również dostępne 

na YouTube Gminnego Ośrodka Kultury w Pszcze-

wie. Mamy nadzieję, że obejrzeli już je Państwo, 

jeśli nie, to proszę nie tracić czasu i koniecznie nad-

robić zaległości. W filmach staraliśmy się przemy-

cać ciekawostki z minionych lat, a tym samym wy-

promować nasze lokalne muzeum i pszczewskie 

legendy. Oddźwięk promocji tego zadania przerósł 

nasze oczekiwania, bowiem dotarliśmy do sporej 

liczby odbiorców. Zależało nam na tym, aby trafić 

również do jak największej ilości osób niezwiąza-

nych z Pszczewem i tym samym zachęcić ich do 

odwiedzenia naszej miejscowości. 

Zuzanna Śmierska 

Oliwier Mańkowski 

http://www.gokpszczew.pl
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Z miłości do tradycji 

  

 Kiedy przygotowywali-

śmy w GOK-u wniosek o dofi-

nansowanie zadania „Mali 

Pszczewiacy. Reaktywacja” do 

Programu EtnoPolska 2020 

Narodowego Centrum Kultu-

ry, nie spodziewaliśmy się zupełnie, z jak trudnym 

wyzwaniem przyjdzie się nam zmierzyć. Sam po-

mysł był ambitny – taniec ludowy jest tak niszo-

wym sposobem spędzania wolnego czasu, że po-

trzeba nie lada zapału i chęci, by skutecznie przy-

ciągnąć dzieci na zajęcia. Dodatkowym wyzwaniem 

okazał się czas, w jakim przyszło nam wszystkim 

funkcjonować. Pandemia sprawiła, że kontakt z dru-

gim człowiekiem, szczególnie tak bezpośredni,  

w tańcu, musieliśmy ograniczyć do minimum.  

 Reaktywacja Małych Pszczewiaków była jed-

nym z elementów zadania, niemniej to właśnie ona 

determinowała nasze decyzje o realizacji. Drugą 

ważną częścią projektu było powołanie do życia 

zespołu śpiewaczego, który miał wspomóc woka-

lem zespół taneczny, ale również rozwijać się jako 

samodzielna forma uczestnictwa w kulturze. Oba 

zespoły rozpoczęły spotkania od sierpnia 2020 

roku i przygotowywały prezentację, którą zapla-

nowaliśmy jako finał zadania na Dzień Seniora  

w październiku 2020 roku. 

 W obliczu ograniczeń musieliśmy zweryfi-

kować nasze plany. Dzień, który miał być rado-

snym spotkaniem seniorów przy muzyce, zdecy-

dowaliśmy się świętować w jedynej możliwej  

i bezpiecznej formie. Na początku października 

dokonaliśmy nagrań występów obu zespołów, a tak-

że zaangażowanej w zadanie Kapeli Mistrzów Sto-

warzyszenia Muzyków Ludowych ze Zbąszynia  

i naszych pszczewskich talentów wokalnych. Z na-

grań stworzyliśmy koncert dedykowany seniorom, 

który 24 października  2020 roku opublikowaliśmy 

na platformie YouTube i stronie facebook GOK-u 

(koncert jest tam dostępny i zachęcamy do jego 

obejrzenia).  

 W czasie, gdy zespoły rozpoczęły próby, 

GOK rozpoczął również prace nad publikacją,  

w której sięgamy do źródeł tańca ludowego, historii 

Ziemi Lubuskiej i stroju lubuskiego, a także historii 

zespołu. Podjęliśmy także próbę odtworzenia pierw-

szej wersji tzw. wiązanki lubuskiej – zbioru tańców 

i zabaw, które również dziś tańczą Mali Pszczewia-

cy. Publikacja jest jednocześnie podsumowaniem 

zadania i jego ostatnim elementem. Zainteresowa-

nych jej otrzymaniem zapraszamy do naszej biblio-

teki. 

 Wielkie podziękowania składamy instrukto-

rom zaangażowanym w realizację zadania – Annie 

Badach i Karolinie Wilimberg, które swoim zapa-

łem i miłością do tańca ludowego zaraziły najmłod-

szych, oraz Eustachemu Kucharskiemu –  

instruktorowi zespołu śpiewaczego 

za  przygotowanie repertuaru i występu. Ser-

decznie dziękujemy również dzieciom i paniom 

– uczestnikom zajęć i  członkom zespołów. 

Wspólnie udało nam się coś wyjątkowego i bar-

dzo liczymy, że niebawem spotkamy się ponow-

nie, w realu, w zdrowiu i dobrym nastroju. 

 Zadanie „Mali Pszczewiacy. Reaktywa-

cja” zostało dofinansowane przez Narodowe 

Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPol-

ska 2020. 

Ewa Walkowska 

Mali Pszczewiacy, fot. GOK 

Zespół śpiewaczy, fot. GOK 



Książka? Najlepszy nałóg! 

 „Wiesz, co jest najlepsze w książkach?  

Że z ich czytania nigdy się nie wyrasta. Oczywiście, 

niektóre robią się za małe i trzeba odłożyć je na 

półkę, ale ciągle pojawiają się kolejne i kolejne. Na-

wet te, które pozostawiasz za sobą, tak naprawdę 

nie znikają, bo któregoś dnia możesz zainteresować 

nimi nowego czytelnika. Książka rośnie razem  

z dzieckiem.” 

 Książka – mała rzecz, a cieszy. Czy zauważyli 

Państwo ostatnio modę na rezygnowanie z udziału 

w różnych grupach społecznościowych? Na znuże-

nie tą formułą? Na zmęczenie permanentną inwigi-

lacją i bombardowaniem nas milionami niepotrzeb-

nych informacji? Nie chodzi o odcięcie się całkowi-

te – w czasie pandemii media społecznościowe czy 

też Internet w szerokim tego słowa znaczeniu jest 

wręcz niezbędnikiem – dla dorosłych i dla dzieci. 

Do pracy, nauki, zdobywania wiadomości. Ale pro-

szę mi wierzyć, do rozrywki, książka sprawdza się 

znakomicie.  

 Umiejętność czytania, tego cichego, ze zrozu-

mieniem, czytanego słowa, to kluczowa umiejęt-

ność. Taka podstawowa, na bazie której możemy 

rozwijać inne kompetencje. O tym, że w szkole jest 

wręcz niezbędna, wiemy wszyscy. O tym, że rozwi-

ja słownictwo oraz wyobraźnię mówiono nam pew-

nie niejednokrotnie. Dzięki lekturze możemy w 

skuteczny sposób redukować stres – czego nie za-

pewni nam raczej papka płynąca z odbiornika tele-

wizyjnego. Dzieci, które od maleńkości są oswajane 

z książką, łatwiej się koncentrują, lepiej radzą sobie 

w szkole. Przy książce cudownie się też zasypia… 

chyba że fabuła nie pozwoli się od niej oderwać :) 

 Zdaję sobie sprawę, że część winy za słabe 

wyniki czy-

telnictwa 

wśród mło-

dzieży po-

nosi szkoła  

i (nie)wybór 

lektur, na 

jakie często 

skazywany 

jest młody 

człowiek. 

Cóż, podsta-

wa programowa  

i zawarty w niej 

kanon pozostawia 

wiele do życzenia, 

ale… No właśnie, 

„ale”. Czytając 

dziecku od maleń-

kości (paręnaście 

lat temu była taka 

ogólnopolska ak-

cja z hasłem: Czy-

taj dziecku dwa-

dzieścia minut 

dziennie. Codzien-

nie – hasło genial-

ne w swej prosto-

cie), wyrobimy w 

nim poczucie, że książka jest tak samo niezbędnym 

przedmiotem użytku codziennego jak szczoteczka 

do zębów czy telefon. I kiedy będzie już czytać sa-

modzielnie, a regularne czytanie pomaga w płyn-

nym czytaniu, niestraszne będzie mu przebrnięcie 

przez kolejną, „fascynującą” lekturę szkolną. A po 

„odbębnieniu” przykrego obowiązku, będzie mogło 

ponownie zanurzyć się w ukochany świat fantasty-

ki, grozy czy romansu. Proszę mi wierzyć, piszę to 

jako były belfer, rodzic i przede wszystkim – czy-

telnik. 

 O idei projektu „Mała książka – wielki czło-

wiek” Instytutu Książki, narodowej instytucji 

kultury zajmują-

cą się promowa-

niem na świecie 

polskiej literatu-

ry, a także popu-

laryzacją książek  

i czytelnictwa  

w naszym kraju, 

nie będę za dużo 

się rozpisywać. 

Wierzę, że do 

większości  

z Państwa, któ-

rzy są rodzicami 

przedszkolaków 

(bo do nich wła-

śnie kierowana 

jest ta akcja), 
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Anastazja Basińska 

Karolina Guryl Mikołaj i Sebastian Kozdrowscy 
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dotarł list z informacją, jak można przystąpić do 

tego  projektu. Czyli – każde dziecko z rocznika 

2014-2017, które przyjdzie do pszczewskiej Bi-

blioteki i zostanie jej czytelnikiem, otrzyma bez-

płatnie Wyprawkę Czytelnika – książkę 

„Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego 

Czytelnika, na której będzie zbierało naklejki 

otrzymane za każdorazowe wypożyczenie pozy-

cji z bibliotecznego księgozbioru. I to bez żad-

nych haczyków, małych druczków na końcu umów 

i ukrytych kosztów :) Co ważne, wyprawkę otrzy-

ma także dziecko, które zapisało się do Biblioteki 

już wcześniej, zanim przystąpiliśmy do akcji. 

Jedynym kryterium jest wiek małego bibliofila. 

 Projekt realizujemy od połowy października. 

W ciągu dwóch tygodni zapisało się do naszej pla-

cówki kilku młodych czytelników, których rodzice 

informację o prowadzonej akcji dostali właśnie  

w przedszkolu.  

 Zapraszamy gorąco do odwiedzin siedziby 

GOK-u, gdzie mieści się Biblioteka i skorzystanie  

z bogatej oferty naszego księgozbioru. 

Anna Szewczuk 
 – nałogowy czytelnik 

Damian Herkt 

Wojciech Krajewski 

Daniel Melcer Julian Śliwiński 

Zofia Janusz Leon Dreger 
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W IE ŚC I Z  O PS  

Przemoc jest przestępstwem, za przemoc  
zawsze odpowiedzialny jest sprawca! 

 
„Przemoc to in-
tencjonalne dzia-
łanie lub zanie-
chanie jednej 
osoby wobec dru-
giej, które wyko-
rzystuje przewa-
gę sił i narusza 

prawa i dobra osobiste jednostki, powodując 
cierpienia i szkody”. 
 
 W Pszczewie po raz trzeci Ośrodek Pomocy 
Społecznej organizuje wydarzenie związane z Kam-
panią „Biała Wstążka”. 30 listopada o godz. 15.30 
w sali kinowej przy ul. Poznańskiej 27 odbędzie się 
spotkanie, podczas którego zaproszonym mężczy-
znom zostanie przypięta symboliczna biała wstążka. 

 Noszenie białej wstążki ma być symbolem 
sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy względem 
kobiet, a także osobistym zobowiązaniem mężczy-
zny, że nigdy nie będzie jej stosować, akceptować 
lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. 

 Kampania „Biała Wstążka” to największa 
na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie 
przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona  
w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona 
przez mężczyzn i jest do nich skierowana. 

 Geneza wywodzi się z faktu, iż 6 grudnia 
1989 roku w Montrealu mężczyzna zamordował  
na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, iż 
zabrały mu one miejsce na uczelni. W 1991 roku 
kanadyjscy mężczyźni postanowili upamiętnić to 
wydarzenie – w ciągu 6 tygodni około 100 tysięcy 
mężczyzn w Kanadzie założyło jako symbol białe 
wstążki, inni podjęli debatę na temat przemocy wo-

bec kobiet. 

 W ramach tegorocznej 
Kampanii „Białej Wstążki” odbę-
dzie się prelekcja na temat 
„Przemoc wobec osób star-
szych”. 

 Ponadto od dnia 25 listopada do 10 grudnia 
2020 roku, Konsultant do Spraw Przemocy, cer -
tyfikowany specjalista będzie odbywał całodobowy 
dyżur telefoniczny pod numerem 696414125, gdzie 
będzie można skorzystać z konsultacji w zakresie 
przemocy. 

 Poza tym można nawiązać kontakt za pomocą 
poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na 
adres mailowy pomocprzemoc@wp.pl 

 Przy okazji tej akcji informujemy i przypomi-
namy, iż Gmina podejmuje działania na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy – w Pszczewie działa Zespół 
Interdyscyplinarny, którego przewodniczącą jest 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Emilia 
Frąckowiak. W każdy poniedziałek w godzinach  
od 14.00 do 17.00 w budynku OPS w Pszczewie,  
po uprzednim zapisaniu się, można skorzystać z po-
rad konsultanta do spraw przemocy, certyfikowane-
go specjalisty Beaty Koniecznej.  

 Pamiętajmy, o przemocy, agresji, groźbach 
karalnych zawiadamia się funkcjonariuszy  
policji, pracownika socjalnego, Prokuraturę Re-
jonową. 

 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do od-
wołania wydarzenia w związku z procedurami zwią-
zanymi z epidemią COVID-19 spowodowaną korona-
wirusem SARS-CoV-2. 
 

Beata Konieczna 
konsultant ds. przemocy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola nadziei zakwitną wiosną 

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pszczewie 

po raz kolejny wzięli udział w charytatywnej akcji 

pod nazwą „Pola nadziei”. W dniach od 28 wrze-

śnia do 9 października 2020 roku szkolni wolonta-

riusze sprzedawali podczas przerw międzylekcyj-

nych cebulki żonkili, które posadzone tej jesieni 

zakwitną w pierwszych miesiącach przyszłorocznej 

wiosny. Głównym celem tej akcji jest zebranie 

środków finansowych na potrzeby działalności ho-

W IE ŚC I Z E  SZ K O ŁY  

Kartka dla Seniora - grupa plastyczna  
pod opieką Agnieszki Konecznej 

mailto:pomocprzemoc@wp.pl


Złota jesień w Przedszkolu Pszczółki Mai 

      Jesień już na dobre zagościła w naszej pięknej 

gminie, jest złota i ciepła, dlatego przedszkolaki 

korzystają z każdej okazji, aby spacerować, bawić 

się na przedszkolnym placu zabaw i korzystać  

z ostatnich promieni słońca. Jednak nie tylko tym 

żyliśmy w naszej przedszkolnej rzeczywistości. Od 

ostatniego spotkania z naszymi czytelnikami odby-

ła się bardzo ważna impreza dla Naszych Starsza-

ków i ich rodziców. Było to pasowanie na Przed-

szkolaka – wydarzenie pełne emocji i ogromu pra-

cy włożonej w przygotowania do tej uroczystości. 

Przez wszystkie poprzednie lata uroczy-

stość pasowania była też świętem dla rodziców, 

którzy mogli być obecni na widowni  

i podziwiać swoje pociechy w tym 

ważnym dniu. Jednak w obecnej, trud-

nej rzeczywistości musieliśmy dokonać 

zmian i święto Naszych Starszaków 

dostosować do wymogów GIS. Rodzi-

ce jednak nie zawiedli. Pomogli  

w przygotowaniach do uroczystości – 

powtarzali w domach wierszyki  

z dziećmi oraz odświętnie ubrali pocie-

chy w dzień tego, jakże ważnego, wy-

darzenia. 30 września do pasowania 

przystąpiła grupa Smerfów oraz grupa 

Żabek . 

Przyszli zaproszeni goście – 

czyli przedszkolaki z pozostałych grup 

wraz z wychowawcami oraz pracowni-

cy przedszkola, ponieważ tworzymy 

zgraną rodzinę i wszyscy przeżywamy 

takie wydarzenia. Mali artyści zapre-

zentowali wiersze, pięknie zaśpiewali 

nowe piosenki, a na koniec, aby dowieść swojej 

odwagi przedszkolnej, zjedli kawałek cytryny – 

bez kwaśnej miny. Najważniejszym momentem 

było wręczenie dyplomów mianowania dzieci  

na Przedszkolaka, które osobiście wręczyła Dyrek-

tor Jolanta Minge.  

Ten dzień na długo będzie zapamiętany 

przez dzieci i przez wszystkich obecnych na uro-

czystości, ponieważ był pełen pozytywnych emo-

cji, uśmiechu i wiary w to, że kolejne pasowanie 

będzie takie jak zawsze było – z widownią pełną 

szczęśliwych rodziców i dziadków. Do zobaczenia! 
 

Kalina Gojtka 

W IE ŚC I Z  P RZ ED SZ K O LA  
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hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp., by speł-

niać ono mogło swoją misję, niosąc pomoc i wspar-

cie dla chorych na chorobę nowotworową oraz ich 

rodzin. W szkole rozprowadzono 200 cebulek 

kwiatowych, z których uzyskano kwotę 431,50 zł. 

Wszystkim, którzy włączyli się w pomoc chorym 

bardzo dziękujemy.  

Małgorzata Schubert 

– opiekun szkolnego 

wolontariatu 

Wolontariuszki - D. Jaskuła i J. Falkowska 

Kalina Gojtka i Żabki 

Wioletta Bubnowska i Smerfy 
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Kulinarne zmagania  

W poniedziałkowe popołudnie 12 paździer-

nika w GOK-u odbyły się warsztaty kulinarne dla 

dzieci. Zajęcia poprowadził Hubert Pściuk z firmy 

Warsztaty Huberta i Beaty. Instruktor pokazywał 

jak po kolei zrobić tradycyjną pizzę. Mali kucharze 

dzielnie wyrabiali ciasto, nie bacząc na umazane 

lepkim ciastem ręce. Najlepsza zabawa dla dzieci 

jest wtedy, kiedy można się pobrudzić, o czym 

przekonali się rodzice dzieci z owych warsztatów. 

Młodzi uczestnicy byli bardzo skupieni na swoim 

zadaniu i tak, po godzinnych warsztatach, każdy 

wykonał małą pizzę, którą mógł albo od razu, jesz-

cze ciepłą, zjeść na miejscu, albo zanieść rodzicom 

do domu. Mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się  

w GOK-u zorganizować podobne zajęcia. 

Zuzanna Śmierska 

Magia kina… 

 Drodzy 

przyjaciele oraz 

sympatycy kina! 

 Każdy z 

nas potrzebuje 

odciąć się od tej 

niełatwej rze-

czywistości, w jakiej przyszło nam funkcjonować  

i odpocząć. Zapewniamy Was, że nasze kino jest  

do tego idealnym miejscem. Wszyscy wiemy, że 

sytuacja w Polsce, jak i na świecie, jest ciężka. 

Każdy stara się dbać o bezpieczeństwo swoje i bli-

skich. W naszym kinie macie Państwo możliwość 

zachowania wszystkich zasad bezpieczeństwa, mię-

dzy innymi w sali kinowej może przebywać 25% 

widowni, czyli u nas 22 osoby, co sprawia, że odle-

głości między widzami są zachowane. Zapewniamy 

też dostęp do płynów dezynfekujących i maseczek. 

 Nie zapominajmy o magii kina. Tęsknimy  

za Wami, kochani Widzowie! 

Anna Woszczyło 

W IE ŚC I Z  G OK  

Uczestnicy warsztatów, fot. GOK Młodzi kucharze z prowadzącym zajęcia, fot. GOK 

Czy wiecie, Państwo, że rodzynek załogi Gminne-

go Ośrodka Kultury świętował w październiku tego 

roku 40-lecie pracy zawodowej? Choć ciężko w to 

uwierzyć, ale ten wiecznie młody i energiczny, 

znany chyba wszystkim mieszkańcom gminy 

Pszczew – Eugeniusz Górny, może poszczycić się 

tak chwalebnym jubileuszem. Z tej okazji chcieli-

byśmy życzyć mu nieustającej radości i satysfakcji 

z wykonywanej pracy oraz spotykania na swej za-

wodowej drodze jedynie życzliwych ludzi. 

GOK  Eugeniusz Górny, fot. GOK 
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Każdy może napisać książkę 

 Spotkania autorskie z pisarzami, bardziej lub 

mniej znanymi, otwierają przed odbiorcami furtkę 

tajemnicy, pozwalają zajrzeć jakoby za kurtynę, jak 

w teatrze. Katarzyna Bonda należy do grona tych 

znanych, nagradzanych, której książki zdobywają 

status bestsellerów. Pisarka, z wykształcenia dzien-

nikarka i scenarzystka, specjalizuje się w literaturze 

kryminalnej, jej książki to wnikliwe studia nad pro-

filem przestępcy jak i ofiary. Czyta z uwagą akta 

sądowe, skąd czerpie inspiracje zarówno do fabuły 

oraz sylwetek bohaterów. Zwraca uwagę, że zbrod-

nia dotyka nas wszystkich, jest demokratyczna. Ty-

tuł tego artykułu to słowa samej pisarki, która jest 

także założycielką szkoły dla adeptów literatury (jej 

„uczniowie” to m.in. Bartosz Szczygielski czy Ro-

bert Małecki) oraz autorką poradnika „Maszyna do 

pisania. Kurs kreatywnego pisania”, gdzie przeko-

nuje, że pisania można, a nawet trzeba się nauczyć.  

 Mimo iż sama nie jestem fanką gatunku upra-

wianego przez Katarzynę Bondę, ze spotkania, jakie 

odbyło się 7 października w Bibliotece Publicznej 

w Międzyrzeczu, wyszłam co najmniej zaintrygo-

wana. Niezwykle inteligentna, o ciętym dowcipie 

pisarka, z którą rozmowę prowadziła Renata Dyla, 

sprawiła, że niemal dwugodzinne spotkanie sprawi-

ło mi prawdziwą przyjemność.  

 Powieści pisarki są dostępne, oczywiście,  

w pszczewskiej Bibliotece. 

Anna Szewczuk  

Z bibliotecznej półki… 
 

 Podchodziłam do tej 

książki parę razy. Zawsze coś 

się nie składało. Kiedy w końcu 

udało mi się przeczytać kilka 

pierwszych stron, od razu poża-

łowałam zwlekania. Jak mo-

głam przez tyle lat nie trafić na 

tę książkę?!  

 Powieść Harper Lee „Zabić drozda” jest 

debiutem pisarskim autorki. Po raz pierwszy uka-

zała się na księgarskich półkach w 1960 roku. Na-

tychmiast stała się bestsellerem, a wkrótce zdobyła 

Nagrodę Pulitzera. W 1963 roku doczekała się 

ekranizacji z Gregorym Peckiem w roli Atticusa 

Fincha. Film odniósł ogromny sukces. Zdobył trzy 

Oskary! 

 Akcja powieści rozgrywa się w latach trzy-

dziestych XX wieku w małym miasteczku na połu-

dniu Stanów Zjednoczonych. Adwokat Atticus 

Finch jest obrońcą młodego Murzyna oskarżonego 

o zgwałcenie białej dziewczyny Mayelli Ewell.  

W obliczu panującego wokół rasizmu prosta spra-

wa sądowa urasta do rangi symbolu. W codziennej 

walce o równouprawnienie czarnych powracają 

pytania o granice ludzkiej tolerancji. 

 Głównymi bohaterami jest trójka dzieci: Jean 

Louise (Smyk, lub według innych tłumaczeń 

Skaut) i Jeremy (Jem), dzieci miejscowego adwo-

kata Atticusa Fincha, a także ich przyjaciel, Char-

les Baker Harris, zwany Dillem. 

 Harper Lee porusza w powieści szereg tema-

tów typowych dla akcji osadzonej w zamkniętej 

społeczności. Czytelnik obserwuje prowincjonalną 

społeczność i śledzi wydarzenia oczami córki ad-

wokata, mającej sześć, siedem a następnie osiem 

lat. Jean przygląda się postępowaniu ojca oraz 

reszty mieszkańców Maycomb. Poznaje strukturę  

i moralność wspólnoty, w której żyje. Pyta, anali-

zuje, porównuje, wyciąga wnioski. Jest obserwa-

torką z jednej strony niedoskonałą, bo wiele spraw 

jest dla niej nowych i niejasnych, a niektóre zda-

rzenia zna tylko z relacji innych, ale z drugiej stro-

ny dysponuje dziecięcą świeżością spojrzenia,  

nie jest obciążona rządzącymi światem dorosłych 

stereotypami; może więc zobaczyć i zrozumieć 

więcej niż niejeden z nich.  

Gorąco polecam  
Panna Migotka 

W IE ŚC I  Z  B IB L IO T E K I  

Katarzyna Bonda podczas spotkania, fot. GOK 




