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Jarmark w Bojanowie 

 

W dniu 04 grudnia br. na Bojanowskim rynku odbył 

się pierwszy Jarmark bożonarodzeniowy 

zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury, 

Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie oraz 

Gminę Bojanowo. 

Już od około 10 można było zakupić na stoiskach 

świąteczne akcesoria przygotowane przez sołectwa: 

Czechnów, Golinka, Gołaszyn, Gościejewice, 

Kawcze i Trzebosz, a także harcerzy z 8. Drużyny 

Harcerskiej Granatowe Tropiki z Bojanowa. 

Dodatkowymi atrakcjami jarmarku przed głównym 

wydarzeniem były stoiska z pracami dzieci 

biorących udział w zajęciach mobilnych w 

sołectwach oraz zaprezentowano prace mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej w Pakówce. Dodatkowe 

miejsce, na którym można było oglądać różnorodne 

prace, zaprezentował Zespół Szkół Przyrodniczo – 

Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Bojanowie. Na tym stanowisku można było również 

obejrzeć kreskę ucznia Karola Dzikowskiego, 

fascynującego m.in. się mangą, który to prowadził 

wraz ze znajomymi podstawy rysunku dla 

najmłodszych. 

 

W międzyczasie, w sali widowiskowo-kinowej 

GCTSTiR w Bojanowie rozdany dyplomy i nagrody 

za udział w konkursie na Najpiękniejszą Bombkę 

Choinkową organizowany przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Bojanowie. 

 

Na rynku rozświetlono choinkę, a ostatnim punktem 

Jarmarku było przybycie świętego Mikołaja wraz z 

bratem oraz Elfikami. Mikołaj na platformie 

wysłuchiwał życzeń dzieci oraz też dużych dzieci. A 

jego brat z pomocnicami rozdawał słodkie 

niespodzianki.  

Nad bezpieczeństwem jarmarku pieczęć trzymała 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanowie.. 

  

http://www.krezut.pl/
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POEZJA 

Wieczór Poezji i 

Piosenki Rosyjskiej w 

Bojanowie 

 
11 grudnia 2016r. W sali widowiskowo-kinowej 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu Turystyki i 

Rekreacji w Bojanowie odbył się „Wieczór Poezji i 

Piosenki Rosyjskiej SERCE NA ŚNIEGU” w 

reżyserii Sergiusza Chwiłkowskiego.  

Członkowie Koła Teatralnego im. Heleny 

Modrzejewskiej pod opieką Sergiusza 

Chwiłkowskiego– pomysłodawca, autor i reżyser 

projektu, wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej im. 

bł.E. Bojanowskiego w Bojanowie oraz 

absolwentami Gimnazjum im. Dezyderego 

Chłapowskiego zaprezentowali program artystyczny 

pt. Wieczór poezji i piosenki rosyjskiej „Serce na 

śniegu”. 

W programie młodzież recytowała w oryginale lub 

tłumaczeniu wiersze poetów rosyjskich takich jak A. 

Puszkin, M. Niekrasowa, czy I. Burina. Pomiędzy 

recytacją wierszy odbyły się pokazy taneczne do 

piosenek S.Łazariewa oraz można było się wsłuchać 

w utwory muzyczne takie jak: Oczy Czarne, 

Samotna Charmonia, Walc nr 2 Szostakowicza, czy 

ów temat programu, czyli Serce na śniegu. Na scenie 

prócz recytatorów i tancerzy można było usłyszeć 

tutejszy zespół muzyczny, któremu przewodziła 

Natalia Pożoga.  

W czasie przerwy w występie publiczność została 

poczęstowana piernikami, ufundowane przez Radę 

Rodziców. 

W projekcie wzięło udział 28 uczniów.  
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POEZJA 
   

Dziś już wiem  

   

Dziś już wiem.  

To odbicie w rzece uświadomiło mnie,  

o czasie, w którym żyję, czuję, istnieję.  

   

Jestem wolny niczym ptak,  

przemierzający świat bez krat.  

Boję znów wyznać kocham Ciebie,  

wolę wylać myśli na papierze.  

   

Oglądam w przeszłość się,  

widzę ocean łez, wspomnień rzekę.  

Z przodu zaś góry niezałatwionych spraw,  

zbliżających się nieustannie, co dnia.  

   

Podążam ścieżką.  

Uciekam polaną pełną barw,  

zatrzymuję się. Podziwiam świat.  

   

Nie byłem wolny, teraz to wiem.  

Zrozumiałem to wpatrując się  

w biegnące zwierzęta nie wiem gdzie. 

 

Ujrzałem wolność zobaczyłem siebie,  

siedziałem zmartwiony pod drzewem.  

Przyjrzałem się odbiciu łez,  

nie skończę tak, o nie.  

   

Teraz, gdy pokonałem schemat ten,  

podążając drogą natury niosącą mnie.  

Żyję w zgodzie razem z nią,  

odkrywam na nowo ścieżkę mą.  
  
 

Autor: Krzysztof Rzeszutko . 
 

CYTATY POLAKÓW 
 

„Nie ma znaczenia, czy coś powstawało pięć minut, czy 

tydzień, czy artysta się namęczył, czy nie, czy był 

trzeźwy. Ważny jest efekt. „ 

Andrzej Mleczko 

 

 

MOTYWACJA 

 
Źródło:   http://manufaktura-
radosci.blogspot.com/2014/04/co-z-ta-motywacja.html  
 

CIEKAWOSTKA 

 

 
Krzywy Las – pomnik przyrody o powierzchni ok. 

1,7 ha, znajdujący się w okolicach nowego osiedla 

wsi Nowe Czarnowo i Elektrowni Dolna Odra, w 

powiecie gryfińskim (województwo 

zachodniopomorskie). Przez ten teren prowadzi 

czerwony szlak turystyczny ze Szczecina Klucz do 

Mieszkowic. 
Źródło: 
hthttp://fraxyparynka.flog.pl/wpis/4679280/krzywy-las 

http://manufaktura-radosci.blogspot.com/2014/04/co-z-ta-motywacja.html
http://manufaktura-radosci.blogspot.com/2014/04/co-z-ta-motywacja.html
http://slideplayer.pl/slide/401554/

