
Pierwszy tydzień września przyniósł nie tylko 
powakacyjne spotkania czy  nowe obowiązki, ale 
przywitał wszystkich Rodzinnym Festynem 
Środowiskowym. To już wieloletnia tradycja w 
naszej szkole, ale dotychczas impreza odbywała 
się w czerwcu. W tym roku przyświecało jej 
hasło: Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. 
Atrakcyjna oferta rodzinnego spotkania, wiele 
ciekawych konkursów, pokazów czy występów 
stały się dla nas okazją do pierwszych działań 
dziennikarskich w tym roku szkolnym. 
Redaktorzy „Sztubaka” ruszyli zatem do pracy.  
 

JAK TO NA 

FESTYNIE BYŁO 
                       Malowanie mandali 
 

Rodzinny Festyn Środowiskowy miał na celu zachęcenie uczniów i osób im 
towarzyszących do zdrowego trybu życia. Za symboliczne 2 złote mogliśmy napić się 
przepysznego, świeżo wyciskanego soku z jabłek lub marchwi. Dla tych, którzy mieli 
ochotę coś przekąsić, dostępne były sałatki warzywne. Można było skorzystać z  wielu 
atrakcji takich jak: malowanie twarzy, loteria, skoki na trampolinie lub zjeżdżanie z 
dmuchanego zamku. Dla mnie jednak najbardziej godne uwagi było malowanie 
mandali. Zajmowała się tym artystka i terapeutka pani KATARZYNA 
SZCZUROWSKA,   która chętnie udzielała informacji na ten temat.                                                                                 

Zainteresowało mnie to tak bardzo, że zaraz po przyjściu do domu posta-
nowiłem zaczerpnąć więcej informacji o tej twórczości. Okazało się, że mandala to 
motyw artystyczny występujący głównie w sztuce buddyjskiej i tworzy się go z piasku 
lub farb akrylowych. Mandale piaskowe są w tej religii bardzo ważne. Ich malowanie 
ma na celu uspokojenie, wprowadzenie w stan skupienia i harmonii. Po żmudnym 
usypywaniu obrazu z kolorowego piasku dzieło zsypuje się do rzeki. Dla Buddystów 
jest to forma medytacji i bardzo ważna część religii.                                                                                                                                                                                              

Postanowiłem sam taki rysunek stworzyć. Niestety moje umiejętności okazały 
się niczym w porównaniu z twórczością pani Katarzyny. Z chęcią słuchałem cieka-
wostek, które przekazywała  nam artystka. Dowiedziałem się, że mandala występuje 

w wielu religiach, ale wygląda różnie. Niektóre 
prace potrafią zająć jeden dzień, a inne nawet 
cały tydzień. Mieliśmy okazję obejrzeć dzieła pani Katarzyny. Były tak piękne, że 
zachęcały innych do malowania. Warto też zwrócić uwagę na to, że rysowanie mandali 
rozwija inwencję twórczą, pomysłowość i wyobraźnię. Artystka powiedziała też, że przy 
malowaniu można znaleźć rozwiązanie  wielu spraw i kłopotów.                                                                           

Tworzenie takich prac jest  bardzo przyjemnym zajęciem i  pozwala zapomnieć 
o własnych problemach. Ja komponując swoją mandalę, faktycznie nie myślałem o 
różnych dylematach, z którymi niestety muszę się na co dzień zmagać. 
 
Foto nr 1: Dziennikarze „Sztubaka” na festynie   nr 2: Pani Katarzyna Szczurowska i jej 
prace.     nr 3: Mandala autora tekstu 
                                                                                                               Oskar Druszcz 

 

                                                     Pokazy tańca 
 

Jedną z atrakcji festynu były pokazy tańca. Kilka razy występowali uczniowie naszej szkoły w przygotowanych przez 
siebie układach oraz  tancerze ze Szkoły Tańca „Alfa-Astra”. Istnieje ona ju ż 15 lat i jest mocno związana z naszą szkoła, bo 
odbywają się tu zajęcia najmłodszych grup. Trenerami są państwo Julia i Przemysław Grzywniakowie, tancerze, zdobywcy 
wielu tytułów w turniejach tańców towarzyskich.  

Udało mi się krótko porozmawiać z Jakubem, jednym z młodych tancerzy, który trenuje w „Alfie - Astrze” ju ż około 
8 lat. Jego zdaniem najtrudniejszy jest quickstep –najszybszy taniec standardowy pochodzący od fokstrota. W ciągu minuty 
wykonuje się w nim około 200 kroków. Występujący na festynie tancerze należą do klasy sportowej C. Oznacza to, że mają już 
za sobą połowę klas sportowych, występowali w wielu turniejach i co najmniej 8 razy stawali na podium. Wiem, że do 
następnej klasy tanecznej można przechodzić nawet kilka lat (w sumie jest 6 klas: najniższa E, potem D, C, B, A i 
mistrzowska- S). Myślę, że młodzi stargardzcy tancerze z „Alfy- Astry” jeszcze nie raz nas zadziwią. 
                                                                                                                                                                            Tomek Kolenda 


