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Opłatek u Zrzeszińców w Warznie
Śladami lat ubiegłych i w tym roku członkowie Klubu
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Warzna zorganizowali spotkanie opłatkowe. Tym razem Zrzeszińców gościła
restauracja „Gosia” w Kielnie w piątek 13 stycznia. Wśród gości obecni
byli ksiądz kanonik Franciszek Rompa, proboszcz parafii Kielno oraz
ksiądz wikary Zbigniew Kotłowski, a także wójt Gminy Szemud Zbigniew Engelbrecht z małżonką, przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz
Walkusz z małżonką oraz prezes Zarządu Gminnego ZK-P Franciszek
Hermann z małżonką.
Gości i członków Klubu
powitała w serdecznych
słowach prezes klubu
Kazimiera Cylkowska.
Później głos zabrał ksiądz
kanonik. Mówił o znaczeniu spotkań opłatkowych dla społeczności
lokalnych. Szczególnie
podkreślił więzy, które
łączą ludzi skupionych
w grupach o podobnych
przekonaniach i wyznają
podobne wartości. Lud
kaszubski zawsze był
skupiony wokół Kościoła, wiary i swoich korzeni. Spotkania opłatkowe
to swoista uczta dla ciała
i duszy.
Następnie wszyscy
wszystkim złożyli życzenia łamiąc się opłatkiem.
Były życzenia zdrowia,

pomyślności, wytrwałości w działaniu na rzecz swojej małej Ojczyzny.
Prawdziwym hitem spotkania był występ zespołu muzycznego Marcina
Grablowskiego z Bojana. Odegrał on kilka kolęd we wspaniałym stylu.
Później były melodie popularne, a uczestnicy ruszyli w tany.
Była również niespodzianka. Otóż wójt Zbigniew Engelbrecht
obchodził dzień wcześniej swoje urodziny (które, nie będę wspominał,
bo jest ciągle młody). Były kwiaty od Klubu Warzno, były życzenia
i tradycyjne chóralne sto lat.
Cała impreza odbyła się przy suto zastawionych stołach. To zasługa
właścicieli „Gosi”.
Spotkanie opłatkowe Klubu ZK-P Warzno to miła impreza, którą
uczestnicy będą wspominali.
Dziękujemy zarządowi Klubu i prosimy o następne imprezy.

A. Miłosz
Fot. K. Cylkowska
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Wieczór
poświęcony życiu i twórczości Mikołaja Reja
Przed świętami Bożego Narodzenia Biblioteka Publiczna Gminy Szemud we współpracy z Gminnym
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji i z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, zorganizowała wieczornicę poświęconą życiu i twórczości
wybitnego polskiego poety i prozaika Mikołaja Reja. Wieczór nabrał
charakteru bardziej uroczystego, ponieważ nie zabrakło kolęd i świątecznych życzeń. Wieczornice należą już do tradycji Biblioteki, która
przez coroczne spotkania skupia swych przyjaciół.
Mikołaj Rej zajmuje szczególne miejsce w naszych sercach i umysłach, ponieważ jest uważany przez potomnych za ojca języka polskiego
i polskiej literatury. Polszczyzną przekazywał to co inni przed nim
wyrażali za pomocą łaciny. Przez to docierał również do ludzi prostych
i ubogich. On sam był genialnym samoukiem, który poważne braki
w wykształceniu nadrabiał talentem i błyskotliwością umysłu. Jest on
autorem licznych utworów, ale
do historii przeszedł w szczególności jeden z epigramatów,
który zawiera stwierdzenie: „A
niechaj to narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi
i swój język mają”. Potrafił dostrzec walory polskiego języka,
odkryć jego piękno i przekazać
je innym. Jego książki cieszyły
się ogromną popularnością.
W swoich utworach w lekki i humorystyczny sposób
przedstawiał barwny obraz
życia w zygmuntowskiej Polsce. Był też słynnym mówcą
i aktywnym działaczem politycznym. Do dnia dzisiejszego
nauki płynące z jego utworów
trwają wciąż aktualne i żywe.
Spotkanie zgromadziło wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się m.in. wójt gminy Szemud – Zbigniew Engelbrecht,
przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Walkusz, przedstawiciele
komisji kultury, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, dyrekcji GCKSiR i wielu innych przyjaciół
Biblioteki.
Aby przybliżyć zgromadzonym twórczość Mikołaja Reja, uczniowie
gimnazjum pod przewodnictwem pani Kariny Józewczyk przygotowali
inscenizację fragmentów utworów autora. Biblioteka zapewniła swoim
gościom także szereg innych atrakcji. Dla uprzyjemnienia wieczoru
wystąpili laureaci Przeglądu Kolęd Kaszubskich. Zaśpiewali kolędy,
które prezentowali na konkursie i tym wprowadzili zebranych w świątcz-

ny nastrój. Kilka
utworów wykonał
także chór pod
przewodnictwem
pani Beaty Stenka. Po chwilach
p oświęconych
muzyce nadszedł
czas na odrobinę kaszubskiej
poezji i humoru.
Uczestnicy Sejmiku Kaszubskiego
prezentowali
swoje zwycięskie
u t w o r y. P r z e d
gośćmi wystąpiły
również dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej
Hucie pod opieką pani Justyny
Hirsz.
Po części artystycznej nadszedł czas podziękowań. Pani Karinie
Józefczyk, Justynie Hirsz i Beacie Stenka, za zaangażowanie i wkład
we współpracę z Biblioteką, ze słowami uznania i gorącymi podziękowaniami, wręczono kwiaty.
Wieczór zakończył się w miłym, świątecznym nastroju, przy blasku
choinki. Pani Irena Piastowska podziękowała wszystkim obecnym za
przybycie, życząc im zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt.

Bibliotekarze Gminy Szemud
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Dzień Babci i Dziadka
w SP w Jeleńskiej Hucie
Niech dziadzio z babunią
Tak nam długo żyją,
Póki komar i mucha
Morza nie wypiją.
A ty, mucho, komarze
Pijcie wodę powoli
Niech się dziadzio z babunią
Nażyją do woli.
20 stycznia 2006 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość poświęcona Dniu Babci i Dziadka. Pomimo siarczystego mrozu rodzice
rodziców naszych uczniów nie zawiedli i licznie odwiedzili naszą
placówkę. W pierwszej części uroczystości najpierw dzieci z oddziału
przedszkolnego wystąpiły w przedstawieniu „Serce z toruńskiego piernika dla babci i dziadka”. Uczniowie z klas I-III wystąpiły w programie
okolicznościowym prezentując wiersze, piosenki i życzenia. Po występie
najmłodszych uczniów nasi goście udali się na poczęstunek (składam
podziękowania rodzicom za wypieki i nauczycielom za przygotowanie

uroczystości i zaangażowanie w trakcie jej trwania). Był to wspaniały
czas na wspomnienia i wspólne rozmowy. Czas spędzony przy kawie
szybko upłynął i nasi goście po poczęstunku mogli obejrzeć „Jasełkę”
w wykonaniu uczniów klas III-VI.
Bardzo dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za przybycie
– w imieniu dyrektora, nauczycieli i dzieci.

Joanna Stein

Dzień Babci i Dziadka
w Bojanie
Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowy dzień w roku. Z tej okazji 20
stycznia 2006 roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Bojanie
przygotowali pod okiem nauczycielek: M. Pakur, S. Król i K. Kalkowskiej dla swoich babć i dziadków przedstawienie. Natomiast maluchy
z młodszych klas śpiewały piosenki i recytowały wierszyki. Warto
wspomnieć, że w tegorocznym przedstawieniu wystąpiła rekordowa
liczba uczniów, aż 60!
Na początku pani dyrektor Danuta Hefta złożyła wszystkim przybyłym babciom i dziadkom życzenia zdrowia, spełnienia marzeń
i pociechy z wnuków. Następnie zaprosiła na przedstawienie.
Nad występem uczniowie ciężko pracowali od tygodni, tak, aby
wszystko było zapięte na ostatni guzik. Słowa uznania należą się p. Mirce
Pakur, która pomimo dużej liczby występujących dzieci, przygotowała
tak wspaniały spektakl. Trzeba przyznać, że dziadkowie nie zawiedli
swoich wnuczków i tłumnie przybyli w tym szczególnym dniu do szkoły.
W miłej atmosferze, przy herbatce i ciastach mogli podziwiać występy
dzieci, które dały z siebie wszystko. W czasie przedstawienia wnuczkowie
zabrali wszystkich obecnych dziadków w podróż internetową po świecie.
Goście mieli okazję odwiedzić m.in. Rosję, Grecję, Francję, Niemcy,
Chiny, Indie, Afrykę i Amerykę Północną. Całość dopełniała muzyka
i stroje charakterystyczne dla danego kraju. Uczniowie reprezentujący
Afrykę, aby w pełni upodobnić się do jej mieszkańców, pomalowali
twarze czarną farbą. Śmiechu było, co niemiara. Wszystko po to, aby
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wywołać uśmiech na twarzach babć i dziadków. I na pewno to się udało,
czego dowodem były gromkie brawa oraz podziw i uznanie zawarte
w wypowiedziach gości.
Po przedstawieniu każdy uczeń wręczył swojej Babci i Dziadkowi
prezent przygotowany własnoręcznie.
Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie wspaniałego przedstawienia, które na długo pozostanie w sercach
i w pamięci przybyłych gości.

M. Matysek
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w częstkowie

Czcimy

Karnawałowy bal
w Częstkowie

Na przekór przesądom 13 stycznia w piątek odbył się bal choinkowy uczniów SP w Częstkowie. Gośćmi na balu byli rodzice,
dziadkowie, przyszli uczniowie oraz przyjaciele szkoły. Już kolejny
raz dzięki gościnności miejscowych strażaków impreza ta odbyła się
w sali OSP. Piękny program artystyczny („Baśń o dwunastu braciach”)
przygotowany przez panią Justynę Nowicką przedstawili uczniowie
klasy trzeciej i czwartej. Popisowy program układów tanecznych
przedstawili uczniowie klas IV-VI, przygotowani pod kierunkiem
pani dyrektor Ireny Puzdrowskiej.
Nadzwyczajnym powodzeniem cieszyła się przygotowana przez
nauczycieli loteria fantowa, w której każdy los wygrywał, a której
dochód przeznaczony będzie tradycyjnie na rekreację uczniów
naszej szkoły.
Sponsorzy i rodzice, którzy wielokrotnie wspomagają naszych
uczniów przygotowali dla wszystkich uczestników balu poczęstunek.

Dzień Babci i Dziadka
– Częstkowo
19 stycznia w mroźne styczniowe południe uczniowie klas 0-III Szkoły
Podstawowej w Częstkowie spotkali się na uroczystości z okazji Dnia Babci
i Dziadka ze swoimi babciami, dziadkami, a nawet pradziadkami.
Inscenizację, którą zaprezentowali swoim dziadkom i babciom, opracowali nauczyciele klas 0-III Danuta Malinowska, Tomasz Piotrowicz, Justyna
Nowicka i niżej podpisana.
Mali uczniowie bardzo chętnie uczą się ról szczególnie na uroczystości,
w których uczestniczą ich najbliżsi. Bardzo przyjazna atmosfera panowała
podczas części oficjalnej i nieoficjalnej, czyli inscenizacji i poczęstunku,
który przygotowały zarówno mamy jak i babcie.
Staramy się co roku kultywować tradycję tego święta, bo gdy my będziemy babciami nasze wnuki będą miały „we krwi”, że o dziadkach należy
pamiętać.
Szacunku do starszych osób musimy uczyć przede wszystkim tych
najmłodszych, bo „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
trąci”.
Bardzo dziękuję w imieniu własnym, uczniów oraz koleżanek i kolegów
wszystkim Babciom i Dziadkom, którzy mimo różnych dolegliwości zaszczycili nas swoją obecnością w tym szczególnym dla nich dniu. Dzięki waszej
obecności wiemy, że kochacie swoje wnuki i dobrze im życzycie. Dziękuję
mamom, które pomogły przygotować tę uroczystość – paniom: Iwonie Willi,
Ludwice Kowalewskiej, Jadwidze Dybowskiej, Beacie Konkol oraz tym, które
uświetniły ten dzień, a z różnych względów nie mogły przybyć.
„I błogosław kaznodziejską dłonią
braciom, starcom, młodzieńcom i pannom –
wszystkim dzieciom, co się w berka gonią,
zimą tęskniąc za łyżwami i sanną”
śp. ks. Jan Twardowski

I. Toruńczak

Strasznie boję się Gwiazdora (kto broi, ten się boi), dlatego tuż
przed jego przybyciem uciekłam z sali. Z relacji uczniów i gości wiem,
że Gwiazdor, choć nikomu nie szczędził pasa, doskonale bawił się
z dziećmi i obiecał tym grzecznym, że w przyszłym roku zagości u
nas ponownie. A grzecznych było wielu – sponsorzy i organizatorzy
w osobach: państwo Urszula i Zbigniew Engelbrechtowie, Bożena
i Ryszard Sikorowie, Justyna i Wojciech Żywiccy, Ewa Albecka,
Alicja Żywicka, Ewa Naczk, Agnieszka Roda, Iwona Willa, Joanna
Misiak, Barbara Gusman, Elżbieta Sikora, Maria Engelbrecht, Łucja
Engelbrecht i jeszcze parę osób, które pomagały, a których Gwiazdor
niechcący pominął, bo jest stary i ma sklerozę.
Nauczyciele, uczniowie i rodzice też dziękują sponsorom i wszystkim zaangażowanym osobom, dla których dobro dziecka jest wartością nadrzędną.
PS. Dzień 13 stycznia to dzień objawień Maryi w Fatimie, to nie
pechowy, ale szczęśliwy dzień!

I. Toruńczak

Podziękowanie
Uczniowie, grono pedagogiczne i dyrekcja Szkoły Podstawowej w Częstkowie składa podziękowania państwu Urszuli
i Zbigniewowi Engelbrechtom, Justynie i Wojciechowi Żywickim
oraz Bożenie i Ryszardowi Sikorom za pomoc w zorganizowaniu
w remizie

gwiazdki i poczęstunku.
dyrektor szkoły
Irena Puzdrowska
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