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Alojzy Nagel
Alojzy Nagel był skrytym i skromnym, lecz niewątpliwie najwybitniejszym poetą kaszubskim. Twórczość Nagla cechuje szczególny smutek
i prostota. Poezja jego przepojona jest umiłowaniem do ziemi i języka kaszubskiego. Jego trudna i niezwyczajna droga życiowa pozwalała mu jednak
wierzyć w miłość i wiarę w człowieka. W wierszu pt. „Aniele mój” poeta
prosi o łaski nie tylko dla siebie, lecz także dla ludzkości i całego świata.
Aniele mój
Tam wszãdze biéj
Tam wszãdze stój
Tam wszãdze lec
Chdze człowiek je
Je równo chdze
Urodził się w Kielnie 26
maja 1930 r. W Kielnie spędził
dzieciństwo, rozpoczął naukę,
przetrwał okrucieństwa wojny.
Tu przeżył prawie całe swoje
życie, borykając się z różnymi przeciwnościami losu. W
latach 1947-1950 był uczniem
Liceum Księży Werbistów w
Górnej Grupie pod Świeciem.
Przez dwa następne lata uczył
się w nowicjacie tego zakonu
w Pieniężnie. Zły stan zdrowia nie pozwolił mu jednak na kontynuację
studiów. Dlatego w 1953 roku podjął pracę w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Chwaszczynie, później w PGR Prusiewo i kilku innych miejscach. W swoim
życiu często zmieniał pracę, gdyż, jak mówił, trudno mu było znaleźć dobre
zajęcie będąc inwalidą.Był człowiekiem ceniącym prawdę, zwalczającym
zakłamanie.
Zmarł 19 lipca 1998 roku w Gdyni w Domu Spokojnej Starości. Ciało
jego spoczywa na cmentarzu w Kielnie.
Alojzy Nagel debiutował w 1953 roku w „Rejsach” - cotygodniowym
dodatku do „Dziennika Bałtyckiego”. Później w czasopiśmie „Kaszëbë”,
„Literach”, „Kamenie”, „Pomeranii”. W roku 1970 ukazuje się pierwszy tomik Procëm nocë, następnie Cassubia fidelis, Astrë, Otemknij dwiérze, Nie
spiéwôj pùsti nocë. Dla dzieci wydał zbiory bajek Nenka Roda i ji dzôtczi,
Cëdowny wzérnik, przełożyła na język polski i wydała pt. Matka przyroda i
jej dzieci. Dzéwczę i krôsnięta - ten tom zawiera 45 bajek, przełożyła na język
polski I. Trojanowska pt. Dziewczynka i krasnoludki. W 1983 roku ukazał
się także tom wierszy dla dzieci „Szadi Władi”. Napisał też pamiętnik Moje
żëcé, opracował również Dzeje czelinsczi parafii oraz biografię zatytułowaną
Świecka apostołka Wanda Hallmann. Poeta posługiwał się czasami pseudonimem Mulków Pioter. Jego wiersze tłumaczono na kilka języków.
Od 1970 roku był członkiem Związku Literatów Polskich, wyróżniony
został nagrodą Remusa, Medalem Stolema. Uhonorowany został także odznaką Zasłużony Ziemi Gdańskiej i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
26 maja - jeden z najpiękniejszych dni w roku - Dzień Matki. W tym
właśnie dniu 76 lat temu urodził się Alojzy Nagel. Dzieci klas II i III Szkoły
Podstawowej z Kielna, chcąc uczcić pamięć naszego kielnieńskiego poety,
wybrały się do Szkoły w Nowym Dworze Wejherowskim. Szkoła od 26
maja 2003 roku nosi imię Alojzego Nagla, mieści się tam Jego Izba Pamięci.
Szkoła szczyci się też hymnem „Malinczi plachc” autorstwa A. Nagla, którego słowa wyrażają miłość i przywiązanie do miejsca urodzenia - Kielna,
do rodziców i ojczyzny.
Dzięki takim poetom jak Alojzy Nagel możemy wciąż trwać w przekonaniu, iż kaszubszczyźnie nie czas „spiewac pùsti nocë”.
Nie spiewôj pùsti nocë.
Z dôleka mërgo wid Kaszëbskô môwa snôżô
Jesz lepszëch dożdô dni!...

Teresa Sendacka
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Młodzi poeci
5 czerwca br. był dla Angeliki Szodrowskiej
- uczennicy klasy V b ze Szkoły Podstawowej
w Szemudzie - dniem niezwykłym. W Dworku
w Bychowie odebrała nagrodę za zajęcie II
miejsca w V edycji Otwartego Konkursu
Literackiego „Gniewińskie Pióro” w kategorii
poezja - dzieci. To ogromny sukces! Tym bardziej, że na konkurs nadesłano 1500 utworów.
Nagrodzony wiersz Andżeliki nosi tytuł „Moja siostra”.
MOJA SIOSTRA
Moja siostra wszystko psuje!
Skacze, krzyczy i wariuje!
Niszczy, co jej w ręce wpadnie!
Mama mówi: -To nieładnie!
W głowie jej tylko figle i psoty!
Mała, a są z nią same kłopoty!
Zniszczyła mi moją kochaną figurkę,
ramkę do zdjęć i porcelanową podpórkę!
Mam już dość tych wszystkich psot!
Boi się jej nawet kot!
Lecz wiem - gniewać się nie wypada.
Przecież to jej „drobna” wada.
Kocham moją małą psotkę.
Nie zamienię na inną Dorotkę.
W tym miejscu należy wspomnieć, że w „Gniewińskim Piórze” członkowie koła polonistycznego, działającego w Szkole Podstawowej w Szemudzie,
wzięli udział po raz drugi. I po raz drugi również mogą radować się z odniesionego sukcesu! W roku ubiegłym, w tej samej kategorii mieliśmy dwie
laureatki. Kinga Sychowska zajęła II zaś Magdalena Samson III miejsce.
Cieszymy się, że w naszej gminie jest tyle utalentowanej młodzieży.
Konkursy literackie pomagają im nabrać wiary we własne możliwości.
Mamy nadzieję, że kolejne lata zmotywują do pracy nad własnymi zdolnościami inne dzieci oraz wyłonią kolejne talenty literackie.

M. Sandach-Bober

Podziękowania

„Najpiękniejszym sposobem by czuć się szczęśliwym
to sprawić, by ktoś inny był szczęśliwy”
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2005/2006 Dyrekcja Gimnazjum w Szemudzie w
imieniu całej społeczności szkolnej pragnie wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim
współpracującym z naszą szkołą.
Przedstawicielom Urzędu Gminy Szemud dziękujemy za okazaną pomoc, troskę oraz wsparcie w każdym trudnym momencie życia szkoły.
Dyrektorowi GCKSiR w Szemudzie - Bogusławowi Napieralskiemu dziękujemy za owocną
współpracę w zakresie kultury i sportu.
Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy pomagali nam w jak najlepszym wychowaniu i kształceniu dzieci uczęszczających do naszej szkoły, jednocześnie życzymy dalszych sukcesów. Pragniemy
wyrazić serdeczną wdzięczność rodzicom, którzy wczuwając się w trudną sytuację finansową
gimnazjum, wspierali nas materialnie.
Nie mogłoby dojść do wielu wspaniałych imprez, gdyby nie szereg osób, które swym zaangażowaniem i bezinteresownym wsparciem szkoły przyczyniły się do powodzenia przedsięwzięć.
Szczególne słowa podziękowania za wszelką pomoc należą się: prezydium Rady Rodziców: Mirosławie
Formelli, Czesławie Potrykus, Małgorzacie Bieschke; przedstawicielkom Trójek Klasowych; państwu
Iwonie i Adamowi Czoskom; państwu Jolancie i Stanisławowi Malinowskim.
To oni wielokrotnie pomagali załatwiać wyjazdy, organizować imprezy, transport, przyczyniali się do uatrakcyjnienia organizacji i przebiegu zabaw w naszej szkole dla społeczności
lokalnej. Wyrażamy nadzieję, że dotychczasowa twórcza i owocna współpraca zaowocuje i
pomoże uczniom w dalszym rozwoju.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom za uczestniczenie w naszym szkolnym życiu.
Dzięki Państwa zrozumieniu, pomocy, ofiarności mogliśmy realizować niektóre nasze marzenia i
plany. Wasze rady i wskazówki zawsze były inspiracją w pracy dla dobra naszych podopiecznych.
Wszystkim wyżej wymienionym ludziom dobrej woli za wielkie serca jeszcze raz dziękujemy.
W imieniu dyrekcji szkoły - Hanna Juszko
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Festyn –
rodzinnie i z humorem

Nie ma jak na
Kaszubach!

Doskonałą formą promocji szkoły w środowisku są festyny.
Gromadzą one całe rodziny, mieszkańców wsi i okolic. Zapewniają
mnóstwo atrakcji i świetną zabawę. Szkoła Podstawowa w Bojanie już
drugi raz zorganizowała festyn rodzinny dzięki wspólnemu wysiłkowi
rodziców, uczniów i nauczycieli oraz życzliwości wielu darczyńców.
Przygotowano szereg atrakcji, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Można było spróbować szczęścia w loterii fantowej – która cieszyła się
największym powodzeniem – konkursach i turniejach oraz popatrzeć na
występy uczniów. Na łasuchów czekała kawiarenka z wyśmienitymi wypiekami oraz stoiska garmażeryjne. Pan Jacek Nawrocki zorganizował turniej
dla rodzin. Konkurencje były bardzo zabawne i wywoływały burzę śmiechu.
Walka była wyrównana i zawzięta. Jednak najlepsza okazała się rodzina
państwa Komar, która otrzymała wspaniałą nagrodę. Gratulujemy!
Dużym zainteresowaniem cieszyły się, zwłaszcza wśród dzieci, przybyłe na festyn wraz ze swymi opiekunami psy rasy alaskan malamut. To
dzięki życzliwości p. Hejmowskiej możemy bliżej poznać te wspaniałe
i jakże mądre psy. Na festynie swoje umiejętności zaprezentowały też
psy ratownicze z Poszukiwawczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
Dzięki ich obecności dowiedzieliśmy się, jak trudną wykonują pracę,
ile lat trzeba je szkolić, aby nauka dała odpowiednie efekty. Odbyły się
również pokazy walki judo.
Loteria fantowa była nie lada atrakcją. Losy cieszyły się wielkim powodzeniem – sprzedano ich ponad 300. Imprezę uświetniły występy orkiestry z Bojana, szkolnego
zespołu tanecznego oraz
pokazy straży pożarnej.
Dzieci klas młodszych
zaprezentowały się tańcząc poloneza. Rodzice
zaangażowali się w przekazanie wspaniałych
domowych wypieków i
gadżetów na loterię. To
wszystko sprawiło, że
festyn cieszył się ogromnym zainteresowaniem
wśród mieszkańców i
samych uczniów, a co
najważniejsze, był okazją
do integracji społeczności ze szkołą i okazją do
spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
Wszystkim osobom,
które pomogły w organizacji festynu i przyczyniły
do tego, że cieszył się tak
dużym powodzeniem,
bardzo dziękujemy. Do
zobaczenia za rok!

Dnia 20 czerwca br. wyjechaliśmy
na jednodniową wycieczkę do najpiękniejszych miejsc na Kaszubach.
Wyprawą tą chcieliśmy uczcić Rok
Języka Kaszubskiego, który właśnie
obchodzimy. Wraz z nami pojechało
również kilku uczniów z innych klas.
Naszymi opiekunami byli: Marzena
Miloch, Karina Józefczyk i Stanisław
Belgrau. To z nimi wyruszyliśmy do
pierwszego zwiedzanego przez nas
miejsca - Wieżycy. Zdobyliśmy szczyt, który liczy 329 m npm. Na najwyższym wzniesieniu na Pomorzu weszliśmy na wieżę widokową im.
Jana Pawła II, z której mieliśmy okazję podziwiać przepiękną panoramę
Szwajcarii Kaszubskiej.

M. Matysek

Następnym etapem naszej wędrówki były Wdzydze Kiszewskie. Miejsce,
które chyba każdy z nas zapamiętał najbardziej. Skansen we Wdzydzach założony przez Teodorę i Izydora Gulgowskich obchodzi w tym roku 100-lecie. W
pierwszym w Polsce muzeum etnograficznym podziwialiśmy piękne kaszubskie
chaty, a w nich skrzypiące drewniane podłogi, stare ławy, meble zdobione kaszubskim haftem. Niesamowity klimat... Zupełnie jakbyśmy przenieśli się 150 lat
w czasie. Ogromne wrażenie zrobiła na nas szkoła z czasów zaborów, w której
uczniowie uczyli się po niemiecku i pisali na tabliczkach, które po lekcji zmazywali. Ówcześni uczniowie musieli mieć niesamowitą pamięć. Mieliśmy okazję
uczestniczyć w krótkiej lekcji w prawdziwej szkole z XIX wieku. Dzięki temu
dowiedzieliśmy się w jakich warunkach uczyli się nasi dziadkowie i rodzice. Dla
wielu z nas zaskoczeniem były surowe kary stosowane przez nauczyciela: bicie
kijem, klęczenie na grochu, siedzenie w „oślej ławce” i pobyt w kozie.
Ostatnim przystankiem naszej słonecznej wyprawy był Będomin - miejsce, gdzie urodził się i wychował Józef Wybicki - autor naszego hymnu
państwowego. W mieszkaniu naszego rodaka znajduje się Muzeum Hymnu
Narodowego pełne pamiątek z czasów Wybickiego.
Zwiedzenie Szwajcarii Kaszubskiej okazało się miłym przeżyciem i źródłem
wiedzy o ziemi kaszubskiej. Dlatego też w imieniu wszystkich uczniów
uczących się języka kaszubskiego w Gimnazjum w Szemudzie składam
serdeczne podziękowania Wójtowi Zbigniewowi Engelbrechtowi za finansowe wsparcie tej
fajnej wycieczki.
uczestnik
wycieczki

Justyna
Magulska

uczennica
Gimnazjum
w Szemudzie
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GMINA SZEMUD KASZUBSZCZYZNĄ STOI
Jak co roku odbyły się eliminacje gminne konkursu prozy i poezji
kaszubskiej „RODNO MŐWA”. To święto mowy kaszubskiej w naszej
gminie odbyło się w siedzibie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Szemudzie.
Organizatorem była Biblioteka Publiczna Gminy Szemud oraz Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie. Spotkali się uczestnicy ze wszystkich szkół naszej
gminy. Było ich 51. Tegorocznymi jurorami byli: A. Miłosz - przewodniczący
komisji oraz M. Philipp i Z. Gołąbek.

W kategorii klas „0” :
I miejsce zdobyła Malwina Hirsz z Kielna;
II miejsce zdobyła Agata Brzozowska z Będargowa;
III miejsce zdobyła Marta Lidzbarska z Szemuda;
Wyróżnienie zdobyła Patrycja Andryskowska ze szkoły w Jeleńskiej Hucie.

W kategorii klas I-III :
I miejsce przypadło uczestniczce ze szkoły w Szemudzie Agacie Beśka;
II miejsce zajęła Brzozowska Kinga ze szkoły w Łebieńskiej Hucie
III miejsce zajęła Bojk Anna z Kielna
Wyróżnienie zdobył Przemysław Jereczek

W kategorii klas IV-VI :
I miejsce zajęła Bojk Izabela y Kielna
II miejsce zajęła Dargacz Natalia z Bojana
III miejsce zajęła Dampc Aneta z Szemuda
Wyróżnienie zdobyła Dominika Grubba z Szemuda

W kategorii gimnazjalnej ;
I miejsce otrzymała Justyna Magulska z Gimnazjum w Szemudzie
II miejsce otrzymała Marta Skrzyńska z Gimnazjum w Kielnie

III miejsce otrzymała Małgorzata Hinz z
Gimnazjum w Kielnie
Wyróżnienie zdobyła Iwona Stenka z
Gimnazjum w Szemudzie
Zdobywcy miejsc I-III oraz wyróżnieni
uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i
dyplomy, a pozostali uczestnicy drobne upominki. Fundatorem nagród była Biblioteka
Publiczna oraz Urząd Gminy. Na zakończenie
konkursu jury potwierdziło wysoki poziom
recytacji oraz właściwy dobór tekstów.
W kategorii „0’’ oraz I-III trzy pierwsze
miejsca reprezentowały Gminę Szemud w
eliminacjach
powiatowych,
a w pozostałych
kategoriach
zdobywcy I
i II miejsca.
Eliminacje
powiatowe
odbyły się w
Ognisku Pracy
Pozaszkolnej w
Wejherowie. I
tutaj odnieśliśmy sukces. W
kategorii klas
„0’’ II miejsce zajęła Malwina Hirsz a Agata Brzozowska zdobyła wyróżnienie.
Kategoria klas I-III to duma naszej gminy. I miejsce zdobyła Agata
Beśka, II miejsce zajęła Kinga Brzozowska a III miejsce Anna Bojk. A więc
całe podium dla Szemuda. W kategorii klas IV- VI znowu sukces. I miejsce
zajęła Natalia Dargacz a Izabela Bojk otrzymała wyróżnienie. W kategorii
gimnazjalnej II miejsce otrzymała Justyna Magulska. Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy i oczekujemy sukcesu w Chmielnie.
GMINA SZEMUD JEST POTĘGĄ I BASTA.

A. Miłosz

Z ostatniej chwili:

W eliminacjach wojewódzkich w Chmielnie, nasi laureaci też odnieśli sukces:
W kategorii klas I – III
wyróżnienie otrzymała
Agata Beśka;
W kategorii klas IV
– VI III miejsce otrzymała
Natalia Dargacz
GRATULUJEMY!
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Dzień Kultury Brytyjskiej
w Gimnazjum w Kielnie

Dnia 19 maja w Gimnazjum w Kielnie odbył się Dzień Kultury
Brytyjskiej. Pomysłodawcami tej imprezy byli nauczyciele języka angielskiego, którzy jednocześnie przygotowali zadania do turnieju. Na
początku wybrano po dwóch ochotników z każdej klasy. Następnie podzielono ich według wieku (w każdej grupie po cztery osoby). Zadania
wymagały od uczestników nie lada wiedzy. Konkurs składał się z sześciu
pytań i zadań otwartych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat
przysłów, jak również wiedzą o zespołach muzycznych i gwiazdach telewizji. Najciekawsze było to, że każdy etap quizu był umilony angielskimi
piosenkami i zabawnymi scenkami. Na koniec turnieju uczestnikom
wręczono upominki, które ufundowała firma Oxford University Press
Polska. Po konkursie, komisja oceniała wystrój sal. Uczniowie, na dwa
tygodnie przed Dniem Kultury, zostali poinformowani o kraju, który
będą reprezentować i wg którego zostanie przystrojona ich sala. Pomysły
były bardzo ciekawe i oryginalne. Bardzo dziękujemy naszym nauczycielom i pani dyrektor za to, że zorganizowali nam tak przyjemne atrakcje
i wzbogacili naszą wiedzę o ciekawostki z krajów anglosaskich.
Uczniowie kl. II: Dominik Naczk,

Grzegorz Lademann
Gimnazjum w Kielnie

Długi dystans
W ciągu roku szkolnego bardzo często
piszemy o sukcesach sportowych naszych
uczniów, ale sukcesy na niwie sportu odnosi nie tylko młodzież.
Z terenu naszej gminy sukcesy odnoszą również osoby w wieku dojrzałym, a do
tego grona należy zaliczyć pana Ryszarda
Tomysa z Przetoczyna, który co jakiś czas dzieli się z nami swoimi osiągnięciami
w różnego rodzaju biegach. Od początku tego roku brał udział w następujących
biegach:
1) w biegu o randze międzynarodowej z okazji 80 - lecia Miasta Gdynia, który
odbył się 11.02.2006 roku na dystansie 10 km. W tym biegu zajął 38 miejsce
w ogólnej klasyﬁkacji, a wśród weteranów zdobył V miejsce. Start był przy
plaży, następnie bulwarem nadmorskim. Biegacze musieli pokonać 5 takich
pętli aby dotrzeć do mety.
2) w kolejnym biegu międzynarodowym w rocznicę wyzwolenia Kołobrzegu i
„Zaślubin z morzem”, który odbył się 25.02.2006 roku, na dystansie 15 km.
W klasyﬁkacji ogólnej zdobył – wybiegał 58 miejsce, a z pośród samorządowców II miejsce. Bieg odbywał się na plaży, 3 pętle po 5 km.
3) w „I Wojewódzkim Kaszubskim Biegu Przełajowym” w Linii, w pierwszych
dniach maja. Ogólnie zdobył 6 miejsce, a wśród weteranów III. Były to biegi
na dystansie 7 km lasami i na obrzeżach Linii.
4) w „XV Biegu Pamięci Jurka Tarnowskiego” w Luzinie, który odbył się dnia
14.05.2006 r., I tak jak w poprzednich biegach jest się czym pochwalić
- ogólnie IV miejsce, a wśród weteranów I miejsce. Jurek Tarnowski był
działaczem społecznym i sportowcem, zmarł bardzo młodo bo w wieku
35 lat. Rozpropagował biegi wśród młodzieży i dzieci.
5) w VIII Mistrzostwach Polski Leśników w Biegu na Orientację, który odbył
się w dniu 03.06.2006 r. w Lasach
Birczańskich (Bieszczady) na dystansie 4 km. Zdobył II miejsce czyli
srebrny medal. Biegi odbywały się w
ciężkich warunkach atmosferycznych,
ciągłe opady deszczu, które bardzo
utrudniają zmagania sportowcom.
Gratulujemy p. Ryszardowi
Tomys sukcesów sportowych i tej
długoletniej wierności biegom na
długich dystansach. Wymagają one
bardzo dobrej kondycji. Nasz zapalony biegacz nie myśli jeszcze o
rezygnować ze zmagań na różnego
rodzaju „bieżniach”. Obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Polski w
Biegach, które odbędą się w Toruniu
01-02 lipca. Życzymy powodzenia i
będziemy za Pana trzymać kciuki.

A. Osiczko
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