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oświata

Co słychać w przedszkolu?
Szemudzkie przedszkole istnieje już piąty miesiąc. W czasie jego
działalności organizowaliśmy różnego rodzaju imprezy, np. wycieczki,
uroczystości grupowe, spotkania. Największym wydarzeniem dla dzieci
były tradycyjne Mikołajki. Maluchy początkowo były wystraszone wizytą
św. Mikołaja, lecz gdy ujrzały duży worek z prezentami, szybko zapomniały o wcześniejszych obawach i chętnie pozowały do zdjęcia.
Przeżyciem dla wszystkich była Wigilia Świąt Bożego Narodzenia.
Z tej okazji zorganizowaliśmy wspólną dla całego przedszkola uroczystość z udziałem rodziców. Przedszkolaki z grupy sześciolatków
z Donimierza pod kierunkiem p. Anny Chiżyńskiej przedstawiły jasełka. Po obejrzeniu inscenizacji dzieci doskonale bawiły się z udziałem
aktorów z Teatru Rozmaitości z Gdańska. W trakcie wspólnych zabaw
i konkursów do dzieci przybył długo oczekiwany Gwiazdor, przynosząc
liczne prezenty.
Jednak najważniejszym a zarazem najmilszym dla nas wydarzeniem
było spotkanie z przemiłymi Babciami i Dziadkami. Dzieci do tego
dnia przygotowywały się długo, ćwicząc swoje role w przedstawieniach
oraz przygotowując własnoręcznie prezenty. Cieszymy się ogromnie,
iż odwiedziło nas tylu gości. Wśród nich była Babcia z Olsztyna, którą
uhonorowaliśmy słodkim upominkiem. Odwiedziły nas również Babcie
z Gdańska, Sobieszewa i Sztumu. Miłym zaskoczeniem było, że mimo
dużego mrozu i złych warunków atmosferycznych, przyjechała do nas
z Gdyni Prababcia jednego z przedszkolaków, która od wszystkich
przedszkolaków otrzymała kwiatek. Uroczystość uświetniły występy
uczniów klas IV–VI, którzy przedstawili jasełka przygotowane pod
kierunkiem p. Justyny Dunst. Ogromnej przyjemności przybyłym
Babciom dostarczyły występy nieco przestraszonych najmłodszych
przedszkolaków. Przedstawiając program pt. „Bal pod choinką”, pokazały, że posiadają duże zdolności aktorskie.
O kochanych solenizantach nie zapomniały także dzieci z klasy
„0”. Pod okiem nauczycielek pp. J. Gruba i K. Wydrowskiej upiekły
dla Babć przepyszną „świąteczną babkę”.
Dołączając się do życzeń dzieci, życzymy wszystkim Babciom
i Dziadkom z okazji Ich święta dużo zdrowia, radości, pociechy z wnuków oraz mnóstwa uśmiechu i zadowolenia każdego dnia.
Z serdecznymi pozdrowieniami

Iwona Sikora

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie za ufundowanie
sprzętu DVD dla przedszkola składamy p.
Romanowi Chłopińskiemu, prowadzącemu
Agencję Ubezpieczeniową PZU S.A. W Szemudzie oraz p. Stanisławowi Kowalewskiemu,
właścicielowi żwirowni BAKS w Głazicy.
Iwona Sikora
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po kaszëbsku

22

W

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie od października 2005 r. grupa nauczycieli oraz urzędników bierze udział w projekcie „Język kaszubski dla
pracujących”. Celem projektu jest podwyższenie umiejętności językowych osób
pracujących poprzez zorganizowanie szkoleń z zakresu języka kaszubskiego.
Projekt realizowany jest w powiatach województwa pomorskiego. Szkolenie obejmuje 200 godzin dydaktycznych, organizowane jest od X/05 do XII/06 r. Na koniec kursu
uczestnicy zdają egzamin, na podstawie którego otrzymują zaświadczenia potwierdzające
podwyższenie umiejętności.
„Język kaszubski dla pracujących” prowadzony przez Akademię Kształcenia Zawodowego jest wspólnym przedsięwzięciem
ZK-P, które od 40 lat aktywnie wspiera działania na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego
regionu pomorskiego oraz Fundacji
Grone-Schule z Hamburga zajmującej się szkoleniami zawodowymi na
terenie Niemiec od ponad 100 lat. Jest
współfinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 25%
z budżetu państwa.
Szkolenie językowe jest bezpłatne.
Każdy kursant otrzymał zestaw podręczników, słownik polsko-kaszubski,
literaturę niezbędną do efektywnej nauki oraz materiały kancelaryjne. Zajęcia wg specjalnie
opracowanego programu realizowane są popołudniami dwa razy w tygodniu po cztery
jednostki lekcyjne. Uczestnicy kursu pod kierunkiem wspaniałego nauczyciela Janusza
Mamelskiego pilnie poznają historię i literaturę kaszubską. Czytamy teksty zawarte
w podręcznikach opracowanych przez D. Pioch oraz teksty znakomitych poetów i pisarzy
kaszubskich. Poznajemy gramatykę, piszemy, czytamy i opowiadamy po kaszubsku.
W grudniu w ramach zajęć zorganizowaliśmy Wigilię Kaszubską z odpowiednimi
potrawami, gwiazdorem, prezentami i innymi obyczajami. Odczytano też fragmenty
Pisma Świętego. Wszystkie rozmowy przy stole wigilijnym były prowadzone po kaszubsku. Przed świętami i Nowym Rokiem
w słaliśmy też kartki
z życzeniami napisanymi po kaszubsku.
Zajęcia są metodami
aktywizującymi, korzystamy też z komputerów
i Internetu.

dniu 17 grudnia 2005 roku w Gimnazjum w Szemudzie odbył się I Pomorski
Przegląd Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. Patronat nad imprezą objął Zbigniew
Engelbrecht – wójt gminy Szemud oraz Artur Jabłoński – prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego i jednocześnie starosta
pucki. Organizatorem było Gimnazjum w Szemudzie.
Imprezę wspomogły
finansowo instytucje: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Wójt Gminy
Szemud, Gminna
Izba Regionalna im.
Remusa w Łebnie
(z ramienia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie).
Wśród sponsorów znalazł się również poseł Jerzy
Budnik, który zakupił dla najmłodszego uczestnika pamiątkową maskotkę, a dla
nauczycieli – których uczniowie
zajęli pierwsze miejsca – zafundował cenne książki. Imprezę
wspomogli również sponsorzy
prywatni: ALMARES, Mirosława i Jan Formelowie z Głazicy
oraz Weronika Szkudlińska
(VERA-S).
Z zaproszenia skorzystały
szkoły podstawowe i gimnazja
z całego województwa pomorskiego. Nie było zgłoszeń w kategorii szkół średnich i dorosłych. Wykonawców oceniała komisja w składzie:
Jerzy Stachurski, Ewa Rocławska, Tomasz Fopke,
Bożena Ugowska-Szymańska, Dorota Muża-Szlas i,
z ramienia Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
Bartosz Aleksandrowski. Uczniowie występowali
w czterech kategoriach wiekowych. Laureatami
poszczególnych kategorii zostali:

klasy 0–I:
1. Angelika Grubba – SP Szemud
2. Izabela Frymark – Przedszkole Dzierżążno
3. Klaudia Szczerba – Przedszkole Dzierżążno

klasy II–III
1. Klaudia Potrykus - SP Koleczkowo
2. Weronika Kitowska - SP Donimierz

Baro zachacywómë
wszëtczich zainteresowónëch do podjacégo
uczbë kaszëbsczégo
jazëka na drëdżich
kursach.
Zofia Jaskot
fot. Beata
Lewandowska
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3. Małgorzata Baranowska, SP Luzino
wyróżnienie – Anna Pirkon, SP Bożepole
Wielkie

klasy IV–VI
1. Paulina Marszała, SP Łebno
2. Angelika Wandke, SP Wyszecino
2. Tomasz Odwald, SP Luzino
3. Grzegorz Herman, SP Czeczewo

gimnazjum
1. Marzena Klein, GIM Luzino
2. Mirela Bojke, GIM Bojano
2. Małgorzata Stenka, GIM Szemud
3. Bartłomiej Bach, GIM Luzino

zespoły – klasy 0–III
1. Zespół taneczno-wokalny klas zerowych
SP Luzino
2. Zespół „Krôsniata” z SP Szemud

zespoły – klasy IV–VI
1. Zespół z SP Wyszecino
2. Zespół „Spiéwającé nótczi” z SP Łebno

zespoły gimnazjalne
1. Zespół „Przyjaciele” z GIM Luzino
2. Koło Kaszubskie GIM Bolszewo
3. Chór „Batuta” z GIM Szemud
Łącznie w I Przeglądzie wzięło udział 33
uczestników indywidualnych i 9 zespołów,
w których wystąpiło 120 uczestników. Wraz
z opiekunami i zaproszonymi gośćmi impreza
zgromadziła około 200 osób. Zwycięzcy po-
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szczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe
dyplomy i cenne nagrody książkowe. Miłym
akcentem dla wszystkich uczestników przeglądu był ciepły posiłek.

Stanisław Belgrau
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Ogłoszenia GCKSiR Szemud

KTO POJEDZIE NAJDALEJ?

Przypominamy

UWAGA, KONKURS!
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
oraz Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie,
zainspirowani zdjęciami z letniego konkursu pt. „Najciekawszy
zakątek gminy”, ogłaszają

nowy otwarty konkurs fotograficzny

„Cztery pory roku
w gminie Szemud”
W tym roku Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie
obchodzić będzie swoje dziesięciolecie. Jest to nie lada okazja do
zrobienia wystawy, której celem będzie przedstawienie uroku naszego obfitującego w walory krajobrazowe regionu o każdej porze
roku.
Prace prosimy nadsyłać etapami.

II etap – ZIMA
Termin nadsyłania prac tego etapu upłynie w pierwszym dniu
kalendarzowej wiosny. Rozstrzygnięcia będą się odbywały etapami, tak jak pory roku, natomiast finał całego konkursu oraz wystawa wszystkich prac odbędzie się w dniu jubileuszu Izby Regionalnej, czyli w listopadzie br.
Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział zarówno w jednym tylko etapie, jak i we wszystkich. Wyniki każdego etapu oraz
informacje na temat następnych będziemy publikowali na łamach
„Lesôka”.
Wiek uczestników nie ma znaczenia, przy czym osoby niepełnoletnie
uczestniczą w konkursie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów).
Konkurs polega na przesłaniu za pośrednictwem poczty na adres
GCKSiR w Szemudzie lub osobistym złożeniu w siedzibie GCKSiR
maksymalnie czterech zdjęć wraz z opisem:
- format – 15 x 21 cm,
- kolorowe,
- mile widziane zdjęcia uwidoczniające prace polowe przebiegające w tradycyjny sposób oraz przy użyciu starych, tradycyjnych narzędzi rolniczych.

Prosimy o nie zamieszczanie opisów bezpośrednio
na zdjęciach, ponieważ często je uszkadzają.
Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie podaje swoje dane
osobowe (imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy), a także
składa oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć.
Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody, które wręczymy w dniu jubileuszu Gminnej Izby Regionalnej.
Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w:
- Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie,
ul. Szkolna 4a,
- Gminnej Izby Regionalnej im. Remusa w Łebnie, 84-217 Szemud,
Łebno, ul. Ks. Stawickiego 25, opiekun Stanisław Belgrau,
- na stronie internetowej: www.szemud.pl.
Zapraszamy do udziału!

Stanisław Belgrau
i Alicja Szarafin-Grządkowska

Ile jest warta jedna kartka papieru? Kilka groszy, ale czy na pewno?
Aby powstała musi stracić życie kilkudziesięcioletnie drzewo.
Ile waży jedna kartka papieru? Niewiele.
Ile waży 10 kartek, 100 kartek, 1000 kartek? Dużo.
Jak długo cieszymy się jedną kartką papieru? Chwilkę, dzień,
kilka dni? Często wcale o niej nie myślimy.
A może chcemy się nią cieszyć?
Spróbujmy! ZACZNIJMY ZBIERAĆ MAKULATURĘ! Będą
nowe kartki, a dla nas dëtczi, fajowa wycieczka, dużo radości i masa
wrażeń!
A KTO POJEDZIE NAJDALEJ?
To się okaże w maju! Jak policzymy dëtczi.
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ogłasza
we wszystkich WOK-ach zbiórkę makulatury. Zbieramy od października do maja. Bez przerwy! Zarobione
pieniądze przeznaczone będą na wycieczki
dla dzieci uczestniczących w zajęciach WOK.
Im więcej pieniędzy, tym ciekawsza i dłuższa
wycieczka.
Ciekawe, KTÓRY WOK POJEDZIE
NAJDALEJ?
Dzieci, zbierajcie „kartki”! Drodzy rodzice, przyłączcie się do naszej akcji!
Ruszajmy w Polskę za „jedną kartkę papieru”!

„JESIEŃ” za nami... i

I etap konkursu
fotograficznego
rozstrzygnięty
W dniu 16 stycznia komisja w składzie:
1. Aleksandra Osiczko
2. Stanisław Belgrau
3. Alicja Szarafin-Grządkowska
4. Bogusław Napieralski
dokonała rozstrzygnięcia I etapu konkursu fotograficznego pt.
„Cztery pory roku w Gminie Szemud”. Oceniając ujęcie tematu, walory
krajobrazowe, jakość zdjęcia komisja wytypowała prace następujących
autorów:
I miejsce – Adam Jefimow z Bojana za „Ostatnie prace polowe w
Bojanie”
II miejsce – Damian Dargacz z Donimierza za „Jesienną kapliczkę”
i „Jesień w lustrze jeziora”
III miejsce – Beata i Paweł Gajewscy z Kowalewa za „Babie lato założyło
dom” i „Jesienne pola w Kowalewie”.
Ponadto wyróżniono: Grażynę Lis z Zęblewa za „Kurki pieprzowe
we wrzosowisku”, Arkadiusza Drawca z Bojana za „Pole złocistych
brzóz”, Bożenę Majkowską z Koleczkowa za „Po jesiennej burzy w
Koleczkowie”, Jadwigę Kanka z Zęblewa za „Muchomory” i Grażynę
Kanka z Zęblewa za „Wiejski ogródek”.
Wszystkim laureatom I etapu konkursu serdecznie gratulujemy.
i informujemy, że wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie br.
podczas uroczystości obchodów 10-lecia Gminnej Izby Regionalnej
w Łebnie.

Alicja Szarafin-Grządkowska
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