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Oczywiście, wyłącznie z przekory cytat powyższy umie-
ściłem jako motto tego artykułu. Bo wszak słów takich na 
określenie bestialskiej napaści światowego mocarstwa mili-
tarnego na nieomal bezbronny kraj, nie użył „prawomyślny”, 
indoktrynowany od pokoleń mieszkaniec Rosji… Napisał 
to nie byle kto, lecz sam P.C.! Jak by nie patrzeć, dla wielu 
autorytet! Dla mnie również. Do 11-go marca…

Światowego formatu poeta i pisarz, na którego twórczości 
wychowują się kolejne pokolenia fanów takich dzieł 
literackich, jak chociażby „Alchemik”. Myśliciel i filozof, 
który w swych powieściach odwołuje się często do tradycji 
chrześcijańskiej (a zwłaszcza w jej moralnych aspektach), 
ktoś taki totalną wojnę, w efekcie której giną kobiety i dzieci 

- nazywa „KRYZYSEM”! 

Myślę, że kryzys może się pojawić w małżeństwie, gdy mąż 
wychodzi z domu do pracy bez śniadania, gdyż poprzednie-
go dnia wypił z kolegami kilka piw za dużo! 

P.C. natomiast w sposób lekceważący, spłycając temat, zbroj-
ną agresję na niepodległy kraj nazywa kryzysem. Wojnę 
nastawioną na wyniszczenie narodu ukraińskiego, w której 
po obu stronach giną tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy Ukraiń-
ców traci dach nad głową, a miliony decydują się na ucieczkę  
z własnego kraju, próbuje sprowadzić do rangi lokalnego 
kryzysu. Na poparcie swojej oceny sytuacji P.C. dodaje,  
że „tam był”! Przejechał pociągiem 10 tys. km i wszystko wi-
dział… z okien wagonu! 

Zawiodłeś mnie P.C., bo wszak zdarzało mi się cytować 
Twoje „złote myśli”! I nie tylko ja pomyliłem się, co do oce-
ny Twej osoby jako człowieka renesansu. Wzburzona jest 
również światowa opinia publiczna. Jeden ze współczesnych 
polskich pisarzy, w komentarzu do nieszczęsnej wypowiedzi 
P.C. napisał, że: „czasem pisarz jest idiotą”…

Jak widać na powyższym przykładzie, tak łatwo w życiu 
można się pomylić! Opierać się na pierwszym wrażeniu, 
bądź wręcz na fałszywych wzorcach. Dać się zwieść pierw-
szemu wrażeniu. Wygłosić cudze zdanie jako swoje, wydać 
niewłaściwy osąd… Tak często mylą nas pozory. Tak łatwo 
poddajemy się pokusie przedstawiania i narzucania innym 
stanu istniejącego według własnego widzimisię!

Ciągle w naszej gminnej społeczności obserwujemy osobni-
ków, którzy bez skrupułów przeinaczają fakty, w niewłaści-
wym świetle ukazują wysiłki i działania innych, a ze szcze-
gólną lubością – wyimaginowane błędy i złą wolę władz 
gminnych. Bez próby zrozumienia sedna problemu, nie 
znając meritum sprawy oraz nie zadając sobie trudu pozna-
nia przedmiotu zagadnienia, szermując populistycznymi 
hasłami - grają na uczuciach gminnej społeczności. Posłużę  
się kilkoma przykładami.

Otóż w poprzednim, rządowym naborze na inwestycje na 
terenach popegeerowskich, złożyliśmy wnioski na budowę 
lub przebudowę naszych lokalnych dróg w trzech miejsco-
wościach naszej gminy. Otrzymaliśmy od Wojewody kwo-
tę 890 tys. zł na 3 inwestycje drogowe. Na dzień dzisiejszy, 
za te pieniądze, mamy pięknie przebudowane dwie ulice  

Nic nie jest do końca takie,  
na jakie z pozoru wygląda!

 „Kryzys w Ukrainie  
wygodną wymówką dla rusofobii” 

 Paulo Coelho 11 marca 2022
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w Dąbrówce Małej, położoną pierwszą warstwę nawierzch-
ni bitumicznej na drodze do osiedla popegeerowskiego  
w Smardzewie oraz rozpoczęte zadanie budowy drogi wraz  
z zatoczką autobusową oraz placem zabaw w Nowym Kar-
czu. Ważne, od lat oczekiwane przez mieszkańców przed-
sięwzięcia, które przez dziesiątki lat pozostawały w sferze 
marzeń. Teraz, na naszych oczach stają się lub już się stały 
rzeczywistością. Realizacja tych inwestycji pochłonie pełną 
kwotę otrzymanej dotacji. Zresztą, nie może być inaczej! 
Nad prawidłowością wydatkowania przyznanych środków 
czuwają nie tylko pracownicy UG w Szczańcu, ale również 
nadzór Wojewody, NIK, i oczywiście – Rada Gminy!

Niestety, pojawiły się osoby „dobrze poinformowane”, które 
twierdzą, że część tej kwoty zniknęła lub gdzieś została prze-
sunięta ze szkodą dla określonej miejscowości! 

Pytam się: JAK? W JAKI SPOSÓB BYŁOBY TO MOŻLI-
WE, SKORO PRACE REALIZOWANE SĄ ZGODNIE  
Z PODPISANĄ PRZEZ WOJEWODĘ UMOWĄ NA WY-
KORZYSTANIE TEJŻE DOTACJI. Jakiekolwiek uchybie-
nia skutkowałyby cofnięciem przyznanych środków!

Drugi przykład: Gminna Poradnia Lekarza Rodzinnego.  
Od ponad 30 lat funkcjonująca na piętrze budynku przy ul. 
Spacerowej w Szczańcu. Budynku wybudowanego specjalnie  
w tym celu. Bez windy. Od początków istnienia tejże porad-
ni, pacjenci wchodzili na piętro po schodach. Oczywistym 
jest, że osoby starsze czy niepełnosprawne mają problem  
z dostępem do lekarza. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z fak-
tu, że winda jest konieczna. Z różnych powodów to udogod-
nienie nie pojawiło się do tej pory. W ostatnich tygodniach 
zapadły decyzje w sprawie doposażenia obiektu przychodni 
w dźwig osobowy. Podjęte zostały konkretne działania, uru-
chomione procedury. „Winda” będzie! Niestety, przepisy 
budowlane wymagają wszczęcia kolejnych procedur wa-
runkujących realizację tego zadania. Przeprowadzenie ich 
wymaga czasu. Dokumentacja projektowa, decyzja lokaliza-
cyjna, uzgodnienia z Lubuskim Konserwatorem Zabytków, 
ostateczna decyzja Starosty czyli pozwolenie na budowę, 
wreszcie zgromadzenie odpowiednich środków finanso-
wych. To wszystko zajmie kilka miesięcy! 

I znów słychać głosy: „- Wójt celowo opóźnia! Bo jak by 
chciał, to by wziął i by zamontował! Widocznie nie chce!”

A na koniec hit: „wójt odwołuje sołtysa”! A przecież wójt nie 
ma możliwości ani wyboru, ani odwołania sołtysa! Każdy, 
kto choć raz przeczytał Statut Sołectwa wie, że takie decyzje 
są wyłącznie w gestii Zebrania Wiejskiego. Na wójta nato-
miast, Statut nakłada obowiązek zwołania zebrania odwo-
łującego i ewentualnie – wyborczego. Ale… po co czytać?  
Po co pytać u źródeł? Po co zadawać sobie trud dokształce-

nia się i zrozumienia przedmiotu sprawy? Przecież ile łatwiej 
mleć jęzorem przed zasłuchanym gremium i robić z siebie 
znawcę spraw gminnych! A czy w ogóle wójt może mieć jakiś 
interes w odwołaniu sołtysa? NIE! Przynajmniej ja takiego 
nie widzę… A czy wójt, przebywając w tym czasie od dwóch 
tygodni w szpitalu, nie miał ważniejszych spraw na głowie? 
Otóż MIAŁ! A czy fizycznie miał możliwość chodzenia po 
wsi i zbierania podpisów pod wnioskiem o odwołanie? Czy 
ktoś może potwierdzić osobisty udział wójta w tej zawieru-
sze? Otóż NIE! I na koniec: czy wójt ma SWOJEGO KAN-
DYDATA na sołtysa Myszęcina? Otóż po raz kolejny: NIE!

Ale kogo to obchodzi? Lokalne „autorytety” biją pianę, a „słu- 
chacze” słuchają, głowami kiwają, i, o zgrozo, przytakują 
i dalej bzdurne opinie rozpuszczają… a de facto: bladego 
pojęcia nie mają o tym, o czym mówią! 

Wielokrotnie prosiłem: proszę zgłębić sprawę, zanim wyro-
bi sobie Pani/Pan własne zdanie na jakiś temat. Jest wiele 
okazji po temu. Do dyspozycji mieszkańców są urzędni-
cy. Dodatkowo, wszystkie nieomal sprawy są omawiane  
na Komisjach Rady Gminy. Można przyjść, posłuchać… ba, 
można zadać pytanie na nurtujący nas temat i uzyskać wią-
żącą, merytoryczną odpowiedź!

Moi drodzy, przyszło nam żyć w trudnych czasach. Już wcze- 
śniej nie było łatwo, a jeszcze pognębiła nas pandemia. Nie 
zdążyliśmy się jeszcze po niej wyprostować, a jak grom  
z jasnego nieba, 24-go lutego b.r. uderzyła w nas wiadomość: 
wojna na Ukrainie! Tuż za miedzą! Już odczuwamy efekty 
zbrodniczej napaści na naszych sąsiadów, a jej skutki odczu-
wać będziemy jeszcze bardzo długo. 

Drodzy mieszkańcy! Dość mamy problemów i kłopotów 
przez nas nie sprokurowanych. Będących efektem wydarzeń 
politycznych, gospodarczych, a ostatnio – i militarnych,  
na które nie mamy żadnego wpływu. Nie twórzmy sobie do-
datkowych udręk i problemów tam, gdzie faktycznie ich nie 
ma. Szczególnie dziś potrzebujemy wszyscy jedności, wza-
jemnego zrozumienia i szacunku do siebie. Życie w dzisiej-
szych czasach już jest ciężkie, a według wszystkich znaków 
na niebie i ziemi – najbliższe miesiące będą znacznie trud-
niejsze.

Dlatego wspierajmy się w codziennym życiu, cieszmy się  
i miejmy satysfakcję z tego, co pomimo rozlicznych trudno-
ści udaje nam się wspólnie, każdego roku, dokonać w Naszej 
Gminie. Solidaryzujmy się ze sobą i stawiajmy razem czoła 
wszystkim wyzwaniom losu, jakie nas jeszcze niechybnie 
czekają. 

 
Pozdrawiam serdecznie  

Krzysztof Neryng 
Wójt Gminy Szczaniec
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Zimy mamy teraz łaskawe. W ostatnich la-
tach raczej bezśnieżne, bezmroźne a jak już 
się pojawi mróz -  to raczej na przedwiośniu. 
Tak sprzyjające warunki polubili wykonaw-
cy ale i inwestorzy na nie nie narzekają. Jest 
to okres, gdzie można nadgonić rozpoczęte 
inwestycje, ale również rozpocząć kolejne. 
W ostatnim zimowym kwartale działo się 
wiele na drogach i przy budowie kanalizacji  
w Smardzewie. 

Już dawno zapomnieliśmy o problemach  
z wodą, niektórzy też zapomnieli o ściekach. 
Już nie pilnują czy szambo pełne lub kiedy 
beczkowóz przyjedzie? Teraz natomiast dro-
gi, stały się największą bolączka doskwiera-
jącą mieszkańcom. Najbardziej narzekamy 
na te drogi, po  których przychodzi nam się 
codziennie poruszać przy dojazdach do pra-
cy, szkoły czy po zakupy ale i te dojazdowe 
do domów, osiedli mieszkaniowych czy pól 
wymagają doinwestowania. Na stan dróg 
głównych łączących miejscowości i w sa-
mych miejscowościach nie mamy większego 
wpływu, bo nie są nasze, lecz powiatowe. Tu 
pozostaje nam monitować, prosić i  zwracać 
uwagę zarządcy drogi czyli Staroście Świe-
bodzińskiemu. Z naszymi, gminnymi, tymi 
publicznymi i tymi wewnętrznymi radzimy 
sobie całkiem nieźle. Podczas remontów czy 
przebudowy dróg opieramy się na trzech 
sprawdzonych technologiach. 

Drogi asfaltowe budujemy najczęściej tam, 
gdzie jest solidna podbudowa. Wówczas wy-
starcza dywanik dwuwarstwowy, poprawie-
nie pobocza i… droga gotowa! 

W tej technologii budowany jest odcinek dro-
gi w Smardzewie, za kościołem. Droga wcze-
śniej powiatowa, brukowa, z nikłą szansą na 
naprawę nawierzchni przez Powiat. Prze-
jęliśmy ją od Starosty i dzisiaj jest już nasza, 
gminna i jej najgorszy odcinek, z zastoiskami 
wody opadowej, ogromnymi dziurami i bło-
tem, jest właśnie remontowany. Inwestycja 
ta, w połączeniu z wcześniej wybudowanym 
chodnikiem, całkowicie rozwiązuje problem 
komunikacyjny mieszkańców tej części 
Smardzewa. Dla pieszych również powstał 
bezpieczny trakt łączący odcinek drogi od 
świetlicy wiejskiej do kościoła. Ten odcinek 
wykorzystują głownie dzieci i rowerzyści. 

Drogi z betonowej kostki brukowej są budo-
wane w miejscach dojazdów do budynków 

mieszkalnych. Przykładem ostatnio zrealizo-
wanych odcinków są dwie drogi w Dąbrówce 
Małej: do bloków mieszkalnych i do cmenta-
rza. Drogi na podbudowie z tłucznia, z kra-
wężnikami i zjazdami na posesje. Tam gdzie 
droga jest wąska, a pobocze o minimalnej 
szerokości (droga do bloków) została zasto-
sowana eko-kostka odprowadzająca wody opa-
dowe. Wykonane odcinki prezentują się bardzo 
okazale i posłużą mieszkańcom przez lata. 

Drogi z płyt betonowych, budowane na dro-
gach gruntowych, w większości prowadzą do 
terenów zamieszkałych i gruntów rolnych. 
Budowa tych dróg polega na korytowaniu 
i wywiezieniu gruntu rodzimego, zastoso-
waniu pisakowej podsypki filtracyjnej oraz 
ułożeniu płyt betonowych z wypełnieniem 
tłuczniem, a na rozjazdach z zabudową z be-
tonowej kostki brukowej. Drogi te charakte-
ryzują się dość dobrą nośnością i nie są podat-
ne na degradację pomimo poruszania się po 
nich ciężkiego sprzętu. 

Przykład realizowanej drogi w tej technolo-
gii to odcinek dojazdowy do Nowego Kar-
cza. Ze względu na problem z pozyskaniem 
betonowych płyt drogowych, wykonawcy 
dotychczas udało się przygotować pas drogi,  
a w najbliższym czasie inwestycja ruszy w peł-
ni, gdyż koniec robót określony jest na ostatni 
dzień kwietnia br. Co warto również podkre-
ślić, realizacja drogi w Nowym Karczu zosta-
ła połączona z małą infrastrukturą w postaci 
placu zabaw i wiaty przystankowej. 

Przedstawione inwestycje łączy jedna wspól-
na cecha, a mianowicie to, że są finansowa-
ne ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID - 19 dla gmin, z przeznaczeniem na 
inwestycje realizowane w miejscowościach,  
w których funkcjonowały zlikwidowane 
PGR-y. Należy wspomnieć, że Gmina Szcza-
niec w ramach przyznanych środków otrzy-
mała kwotę w wysokości  890 tys. zł. Środki są 
już na koncie gminy i w całości spożytkowane 
zostaną na płatności za wykonane roboty. 

Na koniec jeszcze kilka słów o kanalizacji  
w Smardzewie. System już działa, ścieki są 
odbierane od mieszkańców, oczyszczalnia 
ma zaszczepione bakterie, które skutecznie 
sobie radzą z dostarczanymi ściekami!!! Sam 
obiekt i jego wykonanie robi wrażenie. 

Czesław Słodnik
Sekretarz Gminy Szczaniec

Zimowe inwestycje w Gminie Szczaniec.
GMINA

Droga Smardzewo

Droga bloki Dąbrówka 
Mała

Droga do cmentarza 
Dabrówka Mała

Oczyszczalnia Smardzewo - reaktor biologiczny

Droga za kościołem 
Smardzewo

Przystanek autobusowy Nowe Karcze

Oczyszczalnia Smardzewo

Plac zabaw Nowe Karcze
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Oj dzieje się, dzieje. Każdego dnia nasi seniorzy realizują  
swoje  pasje i  zainteresowania,   doskonalą umiejętności po-
znawcze, uczą się nowych rzeczy, rozwijają się,  robią to co 
sprawia im radość i  przyjemność. Ważnym działaniem se-
niorów  jest  aktywność  społeczna. Dlatego wiele uroczysto-
ści spędzają razem. Jedną z nich była Wigilia, na którą został 
zaproszony Wójt Gminy Szczaniec Pan Krzysztof Neryng 
oraz Pani Marta Obst Dyrektor CUS, kolejną Dzień Babci 
i Dziadka, a następną Dzień Kobiet. Każde seniorskie uro-
dziny to dla nich także doskonała okazja  do  bycia  razem  
i wspólnego świętowania.  Spotykają się w Klubach i jedząc 
smakołyki, pijąc różnorodne, smaczne i zdrowe napoje, dużo 
rozmawiają, śmieją się, jednym słowem poznają siebie lepiej 
i budują wzajemne relacje. Ostatnio seniorzy mieli okazję 
wyjechać poza Szczaniec i doświadczyć wyższej formy kul-
tury. Udali się bowiem do kina, na film „Koniec świata czyli 
Kogiel Mogiel 4”, a rozochoceni zaplanowali kolejny wy-
jazd, tym razem, żeby obejrzeć „8 rzeczy, których nie wiecie  
o facetach”. Dzień  Kobiet  nasi seniorzy obchodzili w bi-
stro-Cafe Czysta w Międzyrzeczu później obejrzeli muzycz-
ny stend-up  Dominiki Gwit w tamtejszym Domu Kultury.  
Aktywizują się również fizycznie poprzez liczne spacery,  za-
jęcia  ruchowe, korzystanie z rowerków stacjonarnych, upra-
wianie nordic walking. Chętnie też korzystają z tężni i gro-
ty solnej. Dbają o swój rozwój dlatego chętnie uczestniczą  
w zajęciach prowadzonych przez trenera zajęciowego  
Panią Krystynę Piątek. Podczas mini wykładów i zajęć bo-

gacą  swoją wiedzę i umiejętności. Ostatnio poznali  przy-
czyny demencji  starczej. Uczyli się radzić sobie z tzw. mgłą  
covidową, wiedzą  od czego zależy kim będziemy za kilka lat.  
Zrozumieli dlaczego picie wody jest tak ważne w życiu 
każdego człowieka oraz poznali jakie produkty spożywcze 
mogą poprawić nastrój. Seniorzy bardzo często ćwiczą swoją 
pamięć,  spostrzegawczość, koncentrację i inne procesy my-
ślowe. Czynią to poprzez liczne  ćwiczenia, takie jak np. roz-
wiązywanie sudoku.  Lubią układać puzzle, grać w karty oraz 
w gry planszowe. Ulubionym działaniem seniorów są także 
zajęcia kulinarne.  Wykorzystują tutaj  swoje umiejętności, 
a także uczą się nowych. W Szczanieckim Klubie Seniora 
regularnie odbywają się również spotkania z Panią Jolantą 
Kiżuk - dietetyczką, która wskazuje na znaczenie owoców 
i warzyw w codziennej diecie seniora. Nasi seniorzy wzięli 
też czynny udział  w WOŚP, na licytację oddali arcydzieło 
szydełkowe wykonane przez Panią Józefę Nowotnik. Aktu-
alnie przygotowują się do Wielkanocy wykonując  świątecz-
ne ozdoby.
Dzięki temu, że mamy na terenie gminy Dom i Klub Seniora 
czas spędzany na emeryturze jest  ciekawy, radosny i bardzo 
rozwijający seniorów.   
Zachęcamy -  zajrzyjcie do nas  i przekonajcie się sami,  
że tu nie ma czasu na  nudę.

Krystyna Piątek

Co słychać u gminnych  seniorów?
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Szkoła… Kiedy słyszymy to słowo, przez myśl przechodzi 
nam przede wszystkim jedno skojarzenie - nauka. I słusznie, 
ponieważ głównym zadaniem szkoły jest edukowanie dzieci 
i młodzieży. Ale czy w szkole tylko uczymy się i nauczamy? 
Wystarczy przekroczyć próg szczanieckiej placówki, by prze-
konać się, że szkoła to znacznie więcej niż tylko miejsce zdo-
bywania wiedzy. 

SZKOŁA UCZY
W poniedziałek 31 stycznia rozpoczęliśmy nowy semestr. 
Otworzyliśmy kolejny rozdział naszej szkolnej przygody.  
Do ławek w klasach wróciły klasy I-IV, natomiast starsi 
uczniowie łączyli się z nauczycielami na lekcjach przez plat-
formę Microsft Teams. Od 21 lutego wszyscy kontynuujemy 
naukę w trybie stacjonarnym.
Po powrocie do szkoły uczniowie klas ósmych przystąpili do 
próbnych egzaminów. W pierwszych dniach marca uczestni-
czyli w prezentacji Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu oraz 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana 
Pawła II w Zbąszynku, które zagościły u nas, by przedstawić 
specyfikę nauczania w swoich placówkach. 

  
   Dodatkową okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną 
CKZiU w Zbąszynku są wagary organizowane od wielu już 
lat w pierwszym dniu wiosny. Jest to doskonały moment,  
by połączyć przyjemne z pożytecznym i nasi uczniowie 
chętnie w takich wydarzeniach uczestniczą.

Najmłodsi przedstawiciele szkolnej społeczności potra-
fią już czytać i dlatego 17 marca br. zostali pasowani na 
czytelników szkolnej biblioteki, by od tej pory razem  
z bohaterami książek móc przeżywać przygody, jakie  
im się tylko zamarzą. 

  
Tego samego dnia matematycy zmierzyli się z łamigłówkami 
i zadaniami przygotowanymi na Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny „Kangur”. W lutym uzdolnieni artystycz-
nie wzięli udział w konkursie plastycznym „Świebodzin  
w oczach dziecka”. Mikołaj Kaczmarek zdobył wyróżnienie 
w tym dorocznym wydarzeniu, a jego praca znalazła się na 
plakacie promującym wystawę pokonkursową. W szkole du-
żym powodzeniem cieszył się konkurs plastyczny na portret 
Pani Wiosny.

  
Młodzi recytatorzy wystąpili w Lubuskich Konfrontacjach 
Artystycznych, prezentując wybrane przez siebie wiersze. 
Do etapu powiatowego zakwalifikował się Bartosz Ambroży. 
Natomiast uczennice: Olimpia Kryś, Zofia Sadowska i Maja 
Sieńkowska wystąpią w finale wojewódzkim dzięki temu,  
że w ubiegłym roku zdobyły nagrodę w postaci „złotego 
biletu”, który gwarantuje im udział w etapie wojewódzkim  
w Kłodawie. 

 

Uczy, bawi, wychowuje
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SZKOŁA BAWI
Kiedy tylko jest to możliwe, uczymy się poprzez zabawę albo 
(jak kto woli) bawiąc się, zdobywamy wiedzę i umiejętno-
ści. Świetnym miejscem, by realizować tę ideę, jest świetlica 
szkolna. Nowe wyposażenie - gry, zabawy, klocki - dają dzie-
ciom szansę na rozwijanie kreatywności, sprawności manu-
alnych i przede wszystkim odciągają od smartfonów.

Uczniowie świetnie się bawią podczas wieczorków filmo-
wych. Wspólne oglądanie wybranego obrazu jednoczy ze-
spół klasowy i jest okazją, by lepiej się poznać. Bez wątpienia 
dobrą rozrywkę od lat gwarantują turnieje sportowe. Jednym 
z tradycyjnie organizowanych w naszej szkole jest turniej 
wiosenny. Rywalizacja międzyklasowa cementuje więzi mię-
dzy koleżeńskie. I oto chodzi!

SZKOŁA WYCHOWUJE
Niewątpliwie wszystkimi wstrząsnęła wiadomość o wy-
buchu wojny na Ukrainie. Nie pozostajemy obojętni na tę 
rzeczywistość. Podczas lekcji wychowawczych rozmawiamy 
o tolerancji, mówimy o tym, co możemy zrobić jako Pola-
cy dla obywateli Ukrainy. Zaprzyjaźniamy się i wspieramy 
ukraińskie dzieci, które od niedawna są uczniami szczaniec-
kiej placówki. W ten klimat empatii wprowadził nas tydzień 
życzliwości, który obchodzony jest w naszej szkole od wielu 
lat. Za każdym razem przeżywamy go inaczej. W tym roku 
z Drzewa Dobrych Życzeń mogliśmy wziąć coś, czego po-
trzebujemy: uśmiech, szczęście, zaufanie, wolność…

Wrażliwości i empatii niezmiennie od 30 lat uczy nas Finał 
WOŚP. Jest to okazja, by poruszyć ludzkie serca i otworzyć 
je na potrzeby innych. MocnoPomocni wyszli z puszkami 
i kwestowali na terenie całej gminy, by zebrać fundusze na 
pomoc chorym i cierpiącym. Czyż trzeba lepszej lekcji 
wychowawczej? 

  
Każda okazja jest dobra, by okazywać sobie wzajemny sza-
cunek i życzliwość, dlatego w Dniu Kobiet nasi Panowie 
pamiętali o Kobietach. Wręczając kwiaty i drobne upomin-
ki paniom oraz koleżankom, wyrazili im swoją wdzięczność 
i sympatię.

Szkoła… to miejsce, do którego przychodzimy po wiedzę, 
ale to również pole, na którym rodzą się i rozwijają talenty, 
to przystań, do której przypływamy, by spotkać przyjaciół  
i nabrać sił do dalszej podróży, jaką jest życie.

 
Aldona Pokrywczyńska 

Jacek Melnyk 
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Mówią, że nowy rok to okazja, aby zacząć na nowo. 
Wielu z nas stawia przed sobą nowe cele do osią-
gnięcia, wyznacza krótko lub dalekosiężne plany. 
Nie ma nic złego w snuciu marzeń, ważne, aby od 
marzeń przejść do ich realizacji. 
W CKiB od nowego roku też wprowadzamy 
pewne zmiany. Nowa strategia rozwoju to efekt 
końcowy rozważań nad kierunkiem rozwoju 
Centrum, doskonaleniem zawodowym pracow-
ników oraz ofertą programową. Stawiamy na roz-
wój i szkolenia, szukanie nowych pól do „zago-
spodarowania”, interdyscyplinarne wydarzenia 
i współpracę z wszystkimi. Zachęcamy miesz-
kańców, żeby do nas przychodzili, uczestniczyli  
i współorganizowali nasze wydarzenia. Wiemy,  
że Szczaniec obfituje w osoby o różnorodnych za-
interesowaniach, ciekawych hobby, niecodziennych 
umiejętnościach. Przyjdźcie, zadzwońcie, napiszcie. 
Centrum Kultury i Biblioteki to miejsce właśnie dla 
Was i waszych pomysłów.
Wiosenna aura sprzyja wszelkim aktywnościom  
i dodaje energii do działania. Mam nadzieję, że duch 
działania udzielił się również i Wam. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w tegorocznej edycji Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych. Teatr, piosenka, recy-
tacja, plastyka, film, taniec, fotografia. Dla dzieci  
i dorosłych. Tak naprawdę jeśli lubicie to co robicie 
to LKA jest doskonałą okazją do zaprezentowania 
się, skonfrontowania z innymi i „załapania” no-
wej perspektywy. Konkurs ma zasięg wojewódzki,  
a na zwycięzców każdego etapu czekają atrakcyjne 
nagrody, spotkania i warsztaty artystyczne. CKiB 
podobnie jak w zeszłym roku jest organizatorem 
kilku etapów konkursu, min. wspomnianego po-
wiatowego etapu LKA-Piosenka, który odbędzie 
się w pierwszej połowie kwietnia. Szczegółów na 
temat formuły Lubuskich Konfrontacji Artystycz-
nych szukajcie na naszym FB oraz stronach interne-
towych www.ckib.com.pl oraz https://lubuskieart.
pl/. Przy okazji festiwalu LKA przypominamy cały 
czas o działających sekcjach CKiB: plastyczna, wo-
kalna, robotyka Lego, zajęcia sensoryczne dla malu-
chów, taniec, Koło Gospodyń Wiejskich, ceramika 
i angielski. Dzieci z naszych sekcji także biorą udział 
w konkursach LKA.
Wiosenne porządki mogą też dotyczyć naszego cia-
ła, wobec czego startujemy z programem „Zdrowe 
życie”. W ciągu całego roku będziemy spotykać się  
z Wami w kilku odsłonach. Pierwsza dotycząca 
zdrowego żywienia jest już za nami. W trakcie dru-
giej skupimy się na  aktywności fizycznej, sporcie  
i tutaj czeka nas sportowy maraton – impreza pod-

Hop w nowy (nie tylko) rok!
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czas której  nie zabraknie ruchu. W trzeciej, ostatniej odsłonie, 
odnajdziemy czas na pielęgnację naszej skóry. Czas zadbać  
o siebie!
U nas zawsze coś się dzieje. Jedne imprezy dopiero co 
się odbyły, drugie trwają, a jeszcze inne dopiero nadejdą.   
W wielkim skrócie o tym co było:
• Ferie zimowe były bardzo aktywne i kolorowe. Na-

tężenie i różnorodność prac była prawie taka jak na 
półkoloniach. W codziennych, darmowych zajęciach 
wzięło udział kilkadziesiąt dzieci z terenu gminy  
i wszystkie były uśmiechnięte i zadowolone. Było  kino 
sferyczne, interaktywny film w mediatece, dzień Lego 
i Minecrafta, dzień pizzy i spodni dresowych, karaoke, 
mini spektakl z okazji Dnia Babci i Dziadka i wiele in-
nych. To były naprawdę intensywne ferie i wierzymy,  
że umililiśmy ten czas najmłodszym mieszkańcom  
naszej gminy. 

• Dzień Kobiet uczciłyśmy kameralnym koncertem, 
lampką wina, kwiatami i życzeniami od Dyrektor 
Centrum Kultury i Biblioteki- Marty Napierały. Przy 
tej świetnej okazji, Kierownik Biblioteki -Dominika 
Bilon-Bohdan – nagrodziła najlepszych czytelników 
roku 2021. Wręczenie dyplomów oraz nagród uhono-
rowało czytelniczki, które w zeszłym roku przeczytały 
ponad 200 pozycji. Szacunek!

• Finał WOŚP odbył się w tym roku w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych. Szalejąca wichura nie 
odstraszyła dzielnych wolontariuszy i uczestników 
maskowego, 30-go Finału WOŚP. 22.03.2022 w Me-
diatece spotkaliśmy się z „wośpowymi darczyńcami”. 
Chciałyśmy im podziękować za otwarte serce i hojne 
dary oraz wręczyć pamiątkowe dyplomy.

• W obliczu wojny na Ukrainie chęć pomocy okazało 
wielu mieszkańców naszej gminy. Centrum Kultury 
i Biblioteki koordynowało akcję pomocową dla Ukra-
ińców. W każdym sołectwie odbyły się zbiórki darów, 
które następnie przekazano do CKiB i stąd dalej:  
do magazynów powiatowych, do osób prywatnych 
oraz  do punktów dystrybucji darów w Świebodzi-
nie. Na szczególne uznanie i podziękowanie zasługują 
wszyscy zaangażowani wolontariusze oraz firmy Wa-
lus Trans ze Szczańca. Jesteście wielcy i pamiętajcie  
- dobro wraca!

Szybki rzut oka na minione imprezy miał na celu zachęcić 
Was do udziału w nadchodzących wydarzeniach. Przed 
nami między innymi Wielkanocny Kiermasz,  Dzień Ziemi, 
Dni Szczańca i wiele innych wydarzeń. Więcej szczegółów 
dowiecie się w odpowiednim czasie. Aby być na bieżąco 
odwiedzajcie nasze profile społecznościowe.

Dominika Bilon-Bohdan
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Pierwsze półrocze roku szkolnego 
2021/2022 za nami. Uczniowie naszej 
szkoły wrócili z ferii zimowych zado-
woleni, wypoczęci i co najważniejsze, 
cali i zdrowi. Pełni zapału i gotowości 
przystąpili do pracy, by móc realizować 
swoje plany i marzenia na przyszłość.
Drugi semestr rozpoczął się od przy-
jemności. Przedszkolaki przygotowa-
ły dla swoich Babć i Dziadków nie-
spodziankę. Były wierszyki, piosenki 
i drobne upominki.

14 lutego 2022 w szkole i przedszkolu 
obchodziliśmy Święto Zakochanych. 
W  szkolnej bibliotece  z tej okazji od-
były się poetyckie walentynki, podczas 
których uczniowie mogli zapoznać się 
z miłosnymi  utworami  najznakomit-
szych poetów polskich, wziąć udział  
w interaktywnych ćwiczeniach z mi- 
łością w tle. Dodatkowo wszystkie 
dzieci mogły wykazać się plastycznym 
talentem i zaprojektować  konkursową 
kartkę walentynkową.

Karnawał to miła, szalona, pełna wra-
żeń, kolorów, dźwięków, smaków i za-
baw tradycja, nie tylko dla dorosłych. 
Dla dzieci bal karnawałowy jest atrak-
cją szczególną, gdyż dostarcza im wielu 
pozytywnych przeżyć i radości. Tak też 
było u nas. W dniu 18 lutego ucznio-
wie młodszych klas i przedszkolaki  
w kolorowych strojach uczestniczyli  
w zabawie karnawałowej. Na pięknie 
udekorowanej sali  szkolnej i przed-
szkolnej  nasi uczniowie wcielili się  
w bohaterów znanych bajek.  Można 
było spotkać tam m.in. wróżki, królew-
ny, czarownice, biedronki, księżniczki, 
rycerzy, piratów, policjantów, żołnierzy, 
Żółwi Ninja,  Batmanów i… nie spo-
sób ich wszystkich  wymienić. Dobra 
muzyka, pomysłowe konkursy i  szalo-
ne tańce-w takiej atmosferze  bawili się 
nasi  najmłodsi. Oczywiście nie zabra-
kło też słodkiego poczęstunku, który 
dodatkowo uprzyjemnił te radosne 
chwile. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, 
dzieci z żalem opuszczały salę balową.

Pierwszy dzień powrotu do szkoły po 
nauczaniu zdalnym tym razem wyglą-
dał nieco inaczej. Na lekcjach języka 
polskiego świętowaliśmy Międzynaro-
dowy Dzień Języka Ojczystego, który 
od 1999 r. przypada 21 lutego. Była 
nauka, ale przez zabawę z językiem pol-
skim, podkreślając jednocześnie jego 
wartość i pamiętając, że język polski to 
nasze dziedzictwo kulturowe. Ucznio-
wie tego dnia zmagali się z łamańcami 
językowymi, krzyżówkami, związkami 
frazeologicznymi i najczęściej popeł-
nianymi błędami językowymi. Była to 
też doskonała okazja, by odbudować 
nasze relacje, a pracując w grupach oraz 
parach, kształtowaliśmy umiejętność 
wspólnego rozwiązywania problemów, 
współpracy i zdrowej rywalizacji.  
To był dobry i owocny dzień!

Od września 2021 roku działa w naszej 
szkole Szkolny Klub Wolontariuszy  
„Z sercem na dłoni”,  którego opieku-
nem jest pani Anna Czepiżak. W związ-
ku z tragicznymi wydarzeniami  jakie 
dotknęły Ukrainę, nasza szkoła włą-

W oczekiwaniu na wiosnę
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czyła się również do akcji pomocowej.  
Zorganizowana została zbiórka najpo-
trzebniejszych rzeczy, które później, 
dzięki pomocy i zaangażowaniu pana 
Grzegorza Kardzisa oraz współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Wołyński Rajd 
Motocyklowy”, zostały przekazane 
dla dotkniętych wojną mieszkańców 
Ukrainy.  Nasi wolontariusze stanęli na 
wysokości zadania i zajęli się segrego-
waniem oraz pakowaniem zebranych 
darów, których ilość przeszła nasze 
oczekiwania. Po raz kolejny okazuje się, 
iż ludzi dobrej woli jest więcej. Wszyst-
kim darczyńcom - uczniom, rodzicom, 
pracownikom szkoły oraz mieszkań-
com Smardzewa i okolic serdecznie 
dziękujemy.

3 marca 2022r.  w Centrum Kultury  
i Biblioteki w Szczańcu odbyły się 
gminne eliminacje recytatorskie, pod-
czas których uczennice: Aleksandra 
Bock kl. I, Lena Pilarczyk kl. II  oraz 
Magdalena Dudek kl. V  dzielnie re-
prezentowały naszą szkołę. Decyzją 
jury do kolejnego etapu na szczeblu 
powiatowym zakwalifikowało się troje 
recytatorów, a wśród nich nasze dwie 
uczennice : Aleksandra Bock oraz Mag-
dalena Dudek.

3 marca 2022r. to również dzień szczę-
śliwy dla naszej szkoły. W Muzeum Re-
gionalnym w Świebodzinie odbył się 
uroczysty wernisaż prac nagrodzonych 
w konkursie plastycznym „ Świebodzin 
w oczach dziecka”. To już XXVI raz 
muzeum wraz ze Szkołą Podstawową   
nr 7 w Świebodzinie jest organizatorem 
powyższego konkursu. W tegorocznej 

edycji brali udział uczniowie z 16 szkół  
i ośrodków edukacyjnych powiatu 
świebodzińskiego. Jury postanowiło 
przyznać 10 równorzędnych nagród 
oraz 20 wyróżnień. Wśród wyróżnio-
nych prac znalazła się praca naszej 
uczennicy z klasy I Aleksandry Bock.

 

16 marca 2022 w Zbąszyneckim 
Ośrodku Kultury odbył się powiatowy 
konkurs recytatorski pod Patronatem 
Honorowym Starosty Powiatu Świe-
bodzińskiego. Spośród 30 uczestników 
w trzech kategoriach wiekowych  Rada 
artystyczna wyłoniła laureatów nomi-
nowanych do Finału Wojewódzkiego 
który odbędzie się 13 maja w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kłodawie. 
Wśród osób nominowanych znalazła 
się uczennica naszej szkoły Magdalena 
Dudek z klasy V.
Wiosna to czas z tęsknotą wyczekiwa-
ny przez wszystkich, ale na pewno naj-
bardziej przez dzieci. W poniedziałek  
21 marca 2022r. obchodziliśmy uro-
czyście  pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny w naszej szkole i przedszkolu. 
W klasach pojawiły się wiosenne deko-
racje i tematyczne gazetki.  Do naszych 
najmłodszych wychowanków przyje-
chał magik,  a uczniowie pełni twórczej 
ekspresji tworzyli prace plastyczne pt. 
„Wiosna”. Wśród popularnych zwy-
czajów związanych z tym dniem jest 
topienie lub palenie Marzanny. Postać 
Marzanny symbolizowała boginię zimy 
oraz śmierci, której pozbywano się na 
rzecz cieplejszej pory roku. Tradycja 
ta jest praktykowana w wielu szkołach. 
Tak było i u nas. Uczniowie klas I-V 
z uśmiechem na ustach i w barwnym 
korowodzie z Marzanną na przedzie  
przeszli ulicami Smardzewa. Spacer 
zakończyli na boisku szkolnym, gdzie  
w wyznaczonym miejscu  Marzanna 
została spalona. Zwieńczeniem dnia 
było ognisko i pieczone kiełbaski. 
Śpiewy, tańce, pogoda i dobra zabawa-

-to był dla wszystkich wiosenny dzień 
pozytywnych atrakcji.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskie-
go 21 marca obchodziliśmy  również 
Światowy Dzień Zespołu Downa. Na-
sza społeczność szkolna przyłączyła się 
do tej pięknej inicjatywy, ubierając do 
szkoły kolorowe skarpetki nie do pary, 
by w ten sposób okazać wsparcie  oso-
bom dotkniętym tą chorobą.

Anita Bock 
Anna Czapiżak
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14 stycznia gościliśmy w naszym przed-
szkolu prawdziwych Bohaterów z Cywil-
nej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej 
w Zbąszynku - osoby, które poza pracą  
i innymi obowiązkami, angażują się  
w akcje poszukiwawcze zaginionych ludzi. 
Pomaga im w tym wyszkolony pies. Przed-
szkolaki na żywo podziwiały niektóre jego 
umiejętności, między innymi moment 
odnalezienia  człowieka ukrytego w zaro-
ślach na naszym placu zabaw. Dzieci do-
wiedziały się, co robić w sytuacji, gdy spo-
tykamy obcego psa, gdy się zgubimy, czy 
kiedy potrzebujemy pomocy. Poznaliśmy 
też działanie krótkofalówki i zajrzeliśmy 
do torby ratownika.
Sympatia, przyjaźń i miłość przejawiają się 
w prostych czynach i gestach. 14 lutego 
w naszym przedszkolu od rana było czuć 
miłosną i przyjazną atmosferę. Przedszko-
laki obchody Walentynek rozpoczęły od 
zapoznania się z historią tego święta i naj-
bardziej popularnymi tradycjami i oznaka-
mi. Następnie czas umiliły walentynkowe 
zawody sportowe podczas, których dzieci 
w drużynach przeciągały linę a potem in-
dywidualnie trafiały do celu obręczami.
Krasnoludki sprawdziły swoją wiedzę na 
temat walentynek podczas walentynko-
wego quizu, z  którym doskonale sobie 
poradziły. Wykonały również pracę pla-
styczną pod tytułem ,,Serduszkowe drze-
wo” i  przepiękne walentynki dla siebie 
nawzajem. Wszystkie walentynki zostały 
wrzucone do skrzynki z pocztą walentyn-
kową i rozdane.
Bal karnawałowy to dla dzieci wspania-
ła okazja do zabawy w gronie przyjaciół. 
Księżniczki, aniołki, superbohaterowie, 
postacie z bajek pod przewodnictwem ani-
matorek Pani Ani i Pani Agnieszki, wszy-
scy wspólnie ruszyli do tańca. 16 lutego  
w naszym przedszkolu zapanowała atmos-
fera wesołej zabawy, beztroski, radości  
i śmiechu.
Zgodnie z tradycją w Tłusty Czwartek 
każdy powinien zjeść pączka. Tak też było 
w naszym przedszkolu.  Przedszkolaki 
skosztowały pysznych pączków z lukrem, 
które bardzo im smakowały.  Krasnoludki 
wykonały piękne prace plastyczne wyko- 
rzystując do tego odpady takie jak zużyte 

W kręgu przedszkolnych działań



płyty CD, stworzyły autorskie pączki  
z dziurką, wyglądały pysznie ale niestety 
nie można było ich zjeść. Następnie za-
grały w pączkowe memory. Ten dzień spę-
dziliśmy bardzo aktywnie, biorąc udział  
w pączkowych zawodach sportowych uży-
wając wszystkiego co przypominało pącz-
ki z dziurką czyli hula hop i ringi. 
Nauka programowania to prawdopodob-
nie jedna z najważniejszych umiejętno-
ści, które przydadzą się naszym dzieciom 
w przyszłości. W dzisiejszym cyfrowym 
świecie jest tak samo ważna, jak nauka 
czytania i matematyki. Przedszkolaki 
na warsztatach zapoznały się z robotem 
PHOTON. Mogły zaprogramować ścież-
kę, którą miał pokonać robot poprzez 
narysowanie jej na ekranie. Na ścieżce  
w wybranych przez dzieci miejscach robot 
musiał odpowiednio się zachować. Dzieci 
miały ogromną frajdę z zabawy.
Realizując blok tematyczny ,,Co łączy 
kurę i dinozaura?” Krasnoludki obcho-
dziły Dzień Dinozaura i realizowały przez 
ten tydzień wiele aktywności związanych  
z dinozaurami. Poznały niesamowitego 
towarzysza ich zabaw Triceratopsa Dyzia, 
musiały pokonać trasę z przeszkodami do 
wodopoju, wykonać zadania o tematyce 
dinozaurów. Wszyscy stworzyli przepięk-
ny szkielet dinozaura wykorzystując do 
tego rolki po papierze toaletowym. Dzieci 
zapoznały się z pracą paleontologa i wcieli-
ły się w jego rolę. Wykonane zostały prace 
plastyczne i niesamowita makieta Parku 
Jurajskiego. Wszystkiemu towarzyszyły gry  
i zabawy ruchowe o tematyce dinozaurów. 
8 marca w naszym przedszkolu świętowa-
liśmy Dzień Wszystkich Kobiet, tych ma-
łych oraz tych dużych. Towarzyszyły nam 
dobry humor i świetna zabawa!
Wiosna to czas, na który po mroźnej zi-
mie czekamy z utęsknieniem. To właśnie 
Pierwszy Dzień Wiosny jest przez przed-
szkolaki bardzo chętnie świętowany.  
Na powitanie wiosny przeszliśmy wiosen-
nym pochodem przez najbliższą okolicę 
wyposażeni w wiosenne gaiki, kolorowe 
kwiaty i wstążki oraz instrumenty. Z pio-
senką na ustach pozdrawialiśmy prze-
chodniów.

 
  Wioletta Klus 

Monika Siemaszko  
Julia Wójcik
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Siła Pasji
Klaudia Gryska- pochodząca i wychowana na naszym rodzimym 
„podwórku”, artystka młodego pokolenia, niezwykle wszechstron-
na i utalentowana, zainspirowana wyjątkowymi osobistościami  
z historii sztuki-Hieronimem Boshem, Zdzisławem Baksińskim 
czy Alphonsem Muchą, którzy na stałe wpisali się już do panteonu 
sławy jako klasycy reprezentowanych gatunków. Zabierze nas w ak-
tualnym wydaniu „Głosu Szczańca” do niezwykłego świata swoich 
pasji. Jak sama wspomina, jej przygoda w świecie twórczości arty-
stycznej zaczynała się banalnie od dziecięcych rysunków tworzo-
nych w szkolnych zeszytach za namową rodziców oraz po prostu 
dla zabicia czasu. Zanim znalazła swoją aktualną przystań w obsza-
rze tworzenia rzeczy pięknych, życie zafundowało jej prawdziwą 
podróż przez rozmaite zakamarki kierunków rozwoju osobistego. 
I tak po pierwszych doświadczeniach ze sztuką w szkole podsta-
wowej, porzuciła na chwilę swoją pasję aby w liceum rozwijać się 
na kierunku biologiczno-chemicznym. Następnie zgłębiała tajniki 
zastosowania psychologii w dziedzinie kryminologi na Walijskim 
Uniwersytecie w Aberystwyth.
W ostateczności jednak, jak każdego wilka, którego ciągnie do 
lasu, wewnętrzny zew zaprowadził ją w końcu na kierunek Fine Art  
Walijskiego School of Art Aberystwytch University. Uczelni z prze-
szło 150 letnią tradycją, będącą odpowiednikiem Akademii sztuk 
pięknych z historią sztuki. Jej początki na uczelni nie były łatwe, 
gdyż dotychczasowe doświadczenia ze sztuką miała jedynie na po-
ziomie amatorskim. Nie przeszkodziło jej to jednak, aby już na dru-
gim roku studiów zdobywać najwyższe skale ocen za swoje projekty.  
W swojej twórczości, mimo tak młodego wieku, zdążyła zgłę-
bić tajniki: ilustracji książkowej, fotografii, grafiki warsztatowej  
z wiodącym kierunkiem linorytu i drzeworytu, tworzenia książek 
ilustrowanych, grafiki komputerowej, scenografii filmowej przy 
tworzeniu, której miała okazję zarówno poznać pierwszoplanowe po-
staci polskiego kabaretu, jak też zagrać z nimi w jednej ze scen realizo-
wanego przez zielonogórskie zagłębie kabaretowe projektu filmowego.
Klaudia Gryska, aktualnie „płynąc z nurtem” Surrealizmu, Secesji 
 i Impresjonizmu, tworząc grafiki i ilustracje, mieszając różne me-
dia- łącząc farby akwarelowe z cienkopisami, tusz indyjski z marke-
rami czy sztukę tradycyjną z grafiką komputerową, ucieleśnia swoje 
pasje i realizuje się w Gdańskim Studio Rock’n’roll Tatoo and Pier-
cing. Jej prace gorąco polecamy zobaczyć na www.instagram.com/
mojawina_tattoo/ TikToku: @mojawina_tattoo i Facebooku: 
www.facebook.com/mojawinaTattoo.  
Osoby bliżej zainteresowane artystyczną działalnością Klaudii, lub 
po prosu marzące o posiadaniu pięknego, profesjonalnie wykona-
nego tatuażu, nasza rodzima artystka zaprasza również do wspo-
mnianego studia tatuażu w Gdańsku. Dla początkujących artystów, 
Klaudia ma też cenne wskazówki:
-nigdy nie słuchać osób, które próbują Was odwodzić od spełniania 
swoich pasji,
-nigdy się nie zniechęcać trudnymi początkami i zawsze ciężko pra-
cować doskonaląc swój warsztat i kunszt. No i... nie dążyć do per-
fekcji, gdyż w świecie sztuki takowa nie istnieje, natomiast niedo-
skonałości i pomyłki tworzą wyjątkowość i oryginalność projektów.

Daniel Sokołowski
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Tworząc Piękno
W granicach naszej małej gminnej ojczyzny za-
mieszkuje wielu niezwykłych artystów, pasjo-
natów i ciekawych ludzi, dziś pragniemy pań-
stwu przedstawić Panią Dorotę Momot, która 
za pomocą bawełnianego sznurka, szydełka  
i oczywiście niezwykłego talentu, tworzy nie-
samowite, małe dzieła sztuki wpisujące się  
w dziedzinę rękodzielnictwa. Przygoda ze sztu-
ką, jak w wielu innych przypadkach tak i u Pani 
Doroty, swoje początki miała już w czasach szko-
ły podstawowej. To wówczas stawiała pierwsze 
kroki i zgłębiała pierwsze techniki szydełko-
wania. Później jej pasję zabiły trudy codzien-
nego życia. Ale... to co nosimy głęboko w sercu 
musi w końcu eksplodować, uzewnętrznić się  
i zmaterializować. Tak też na szczęście stało się  
w przypadku Pani Doroty i jej niezwykłej pasji. 
Momentem zwrotnym i impulsem do powrotu 
tworzenia piękna, była przykra sytuacja związana 
ze śmiercią jej mamy. Pani Dorota po tym smut-
nym doświadczeniu, szukając wewnętrznego 
spokoju, ukojenia i wytchnienia, odnalazła głębo-
ko schowaną w swoim sercu, dawną, zapomnianą 
pasję. Nie sposób nie stwierdzić, że zapewne swój 
udział w tym niezwykłym odkryciu miała również, 
ukochana mama. Z zawodu nasza rodzima artyst-
ka jest technikiem farmacji, ale dzisiaj myśli już 
tylko o rozwijaniu swojej pasji, oczywiście znaj-
dując wolne chwile w czasie wypełnionym opie-
ką nad trójką swoich pociech. Pani Dorota, daw-
ną wiedzę o szydełkowaniu przypominała sobie  
i utrwalała w internecie na kanałach YouTube: 
magda_i_sznurek, plotkapufy czy Pani Jola 
Mazurek. Jej prace możemy natomiast podzi-
wiać na Instagramie: pieknesploty_u_doroty, 
oraz na profilu Facebookowym pod jej pry-
watnym nazwiskiem. Na dzień dzisiejszy Pani 
Dorota realizuje indywidualne zamówienia, 
natomiast jej marzeniem, które mamy nadzieję 
niebawem się spełni, jest otwarcie sklepu inter-
netowego. Swoje projekty wykonuje z niezwy-
kłą miłością i dbałością o szczegóły, nie ustaje  
w poznawaniu nowych schematów, wzorów 
i technik. Jej pasja, jak zaznacza daje jej odpo-
czynek, pozwala wyłączyć się od wszelkich trosk  
i problemów, przynosi satysfakcję i daje spełnienie. 

Daniel Sokołowski
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„Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym 
ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem 
został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak prze-
to odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego 
kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz-przaśnego 
chleba czystości i prawdy” (1Kor 5,7-8 BT). Tak pisał 
Paweł Apostoł w liście do Koryntian.
Wielka Niedziela-Zmartwychwstanie Pańskie, najstar-
sze i najważniejsze święto chrześcijańskie, celebrujące 
misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie.
Święto obchodzone na przestrzeni wieków, które  
w ostateczności przybrało formę trzydniowego ob-
chodu tzw. Triduum Paschalnego, poprzedzonego 
czterdziestodniowym okresem przygotowania i kon-
tynuowanego radosnym świętowaniem kolejnych 
pięćdziesięciu dni okresu wielkanocnego.
Dzisiaj, w obecnych czasach, nie sposób oprzeć się 
wrażeniu, że prawdziwe świętowanie Wielkiej Nie-
dzieli w znacznym stopniu przysłoniły różnego rodza-
ju, rozmaite świeckie tradycje, a wszelkie formy czcze-
nia tego Wielkiego święta często odbywają się zupełnie 
bezdusznie, z automatu, bezwiednie i bezproduktywnie.
Czas czterdziestodniowego postu poprzedzającego 
Nasze największe Chrześcijańskie święto jest bowiem, 
a w zasadzie powinien być; czasem zadumy, zagląda-
nia w swoje wnętrze, szukania swojej drogi właści-
wego postępowania. Powinien być to czas pokory, 

nabierania dystansu do siebie i walki z własnymi sła-
bościami. To czas pojednania i prawdziwie budowanej 
wspólnoty, zjednoczonej pod Krzyżem, który stał się 
największym symbolem miłości Chrystusa do czło-
wieka. Wielkanoc to czas symbolicznego zmartwych-
wstania Chrystusa w nas samych, w naszych sercach. 
To czas, w którym radość z tego zmartwychwstania 
można zaakcentować kolorowymi pisankami, zającz-
kami, kurczaczkami, wstążkami czy wszelkimi innymi 
współczesnymi symbolami Wielkiej Nocy. Można, ale 
pod warunkiem że zmartwychwstanie, odrodzenie się  
w nas Chrystusa nosi znamiona prawdziwości i w żaden 
sposób nie gubi sensu tego Wielkiego święta. Szczegól-
nie teraz w czasach coraz bardziej zawiłych i trudnych, 
nieprzewidywalnych i przewrotnych powinniśmy  
o tym pamiętać. Pamiętać o prawdziwym znaczeniu 
Świąt Wielkiej Nocy i zamiast nadal się gubić- odnaj-
dować sens swojej drogi !
Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, Wszyst-
kim czytelnikom życzymy: aby te słowa wypowie-
dziane o świcie w Wielką Niedzielę- „Chrystus Zmar-
twychwstał Alleluja !!! Prawdziwie Zmartwychwstał 
Alleluja !!!” nabrały dla Nas szczególnego znaczenia 
i były wypowiedziane z wyjątkową świadomością. Bo 
kto wierzy nigdy nie jest sam. Alleluja Jezus żyje-niech 
naprawdę w Nas żyje!

Daniel Sokołowski

Wielkanoc


