zimowe spotkania

Świąteczne spotkanie
z osobami niepełnosprawnymi
w Szemudzie

Prezed Świętami Bożego Narodzenia, na które wszyscy co roku z niecierpliwością czekają najbardziej zatwardziałe serca wydają się cieplejsze
i bardziej czułe na smutek i cierpienie. To czas magii, radości i prezentów,
więc na żadnej twarzy nie powinno zabraknąć uśmiechu.
Biblioteka Publiczna Gminy Szemud, we współpracy z Wiejskim
Ośrodkiem Kultury w Szemudzie, co roku organizuje spotkania dla osób
specjalnej troski i ich opiekunów. Zawsze pamiętamy o tych członkach
naszej społeczności, których los uczynił wyjątkowymi, ale przez to
nie gorszymi od innych. Staramy się dodawać im otuchy, zachęcać do
wspólnego spędzania czasu przy rozmowach i zabawie. Pragniemy
przybliżać osoby niepełnosprawne do Biblioteki oraz zachęcić je do
przeglądania i czytania książek. Szczególnie wiele uwagi poświęcamy
dzieciom, których ciekawość świata i sposób postrzegania rzeczywistości
niejednokrotnie zadziwia i wzrusza. Można się od nich nauczyć wielu
rzeczy. Pomimo cierpienia, umieją się cieszyć tym co mają, i traktują
otaczających ich ludzi z ogromną serdecznością.
16 grudnia w siedzibie Biblioteki odbyło się spotkanie o charakterze
przedświątecznym. Gości powitała pani Irena Piastowska – dyrektor
Biblioteki Publicznej. Głos zabrała też pani Alicja Szarafin-Grządkowska,
która przybyła na spotkanie wraz z dyrektorem GCKSiR panem Bogusławem Napieralskim. Wśród wielu ciepłych słów wypowiedzianych
tego wieczoru, były przede wszystkim życzenia świąteczne. Nie zabrakło
również kolęd. Małgorzata Kitowska, Anita Francuz, Justyna i Joanna
Krampa śpiewem i grą na instrumentach umilały czas zebranym.
Rodzice i opiekunowie mieli okazję porozmawiać o swoich podopiecz-
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nych i o problemach, które często napotykają na swojej drodze. Dzieląc
się doświadczeniami pomagają sobie wzajemnie odnaleźć się w różnych
trudnych sytuacjach i unikać popełniania różnych błędów.
Tegoroczne spotkanie odwiedziła pani Ewa Niksa, przedstawicielka
firmy zajmującej się sprzętem rehabilitacyjnym i pomocniczym, która
opowiedziała o możliwościach refinansowania zakupu takiego sprzętu,

a także o zmianach, jakie ostatnio wystąpiły w przepisach prawnych
odnośnie ulg dla osób niepełnosprawnych. Udzieliła ona wielu cennych
rad, chętnie odpowiadała na pytania i komentowała zgłaszane uwagi.
Wśród gości znalazły się również Katarzyna Urbaniak, Barbara Rynkiewicz, Anna Szcześniak i Urszula Dybowska, które są nauczycielkami
i mają doświadczenie w pracy z dziećmi, także niepełnosprawnymi.
Nie zabrakło również pani Beaty Gajewskiej, która od kilku lat jest
wiernym gościem spotkań organizowanych przez Bibliotekę, a swoją
poezją wspiera dzieci specjalnej troski i ich rodziny.
Ogromne podziękowania należą się pani Weronice Szkudlińskiej
za jej dobre serce i bezinteresowną pomoc. Cieszymy się, że mieliśmy
zaszczyt gościć ją na naszym spotkaniu wraz z córeczką Irenką.
Zgodnie z ideą spotkania z osobami niepełnosprawnymi mają za
zadanie łączyć ludzi. Z wielką radością stwierdzić można, że spełniają
swoją funkcję. Integrują ludzi, wzbudzają nadzieję, burzą poczucie
samotności i odosobnienia w walce o zdrowie najbliższych i o ich
normalne życie. Bardzo cieszy fakt, że z roku na rok przybywa na nie
coraz więcej osób. Przyciąga ich ciekawość, a opuszczają nas z przekonaniem, że warto znowu się spotkać, porozmawiać, dowiedzieć się
wielu ciekawych i potrzebnych rzeczy. Najważniejszym jednak celem,
jaki osiągamy, jest uśmiech, który można dostrzec na twarzach dzieci.
Wiele z nich opuszcza Bibliotekę z książką i z wolą jej przeczytania, a to
ważny krok w budowaniu dziecięcych marzeń i zainteresowań.

Bibliotekarze Gminy Szemud

baski. Kulig i miła, sympatyczna atmosfera była wielkim przeżyciem
dla dzieci niepełnosprawnych. Ich malutkie twarzyczki były bardzo
uradowane. Na pewno długo będą pamiętać tak mile spędzony czas.
Niewiele potrzeba do wielkiej radości tych dzieciaczków; tylko odrobinę serca i poświęcenia, za co bardzo dziękujemy państwu Elżbiecie
i Zbyszkowi Rohde.

Karolina Sikora

Dnia 14 stycznia br. koło matek z Koleczkowa zorganizowało kulig
dla dzieci specjalnej troski, ich rodzeństwa i zaproszonych dzieci.
Kulig odbył się dzięki wielkiemu sercu państwa Rohde z Czarnej Góry. Pan Zbyszek zabrał wszystkie dzieci i ich matki pięknymi
końmi z kumoterkami i sankami na przejażdżkę po lesie, natomiast
pani Elżbieta przygotowała pyszny poczęstunek i gorącą herbatę dla
wszystkich. Przy wspólnie rozpalonym ognisku wszyscy piekli kieł-
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Świąteczne

spotkanie dzieci niepełnosprawnych
w Koleczkowie
14 grudnia w Szkole Podstawowej w Koleczkowie odbyło się świąteczne
spotkanie dzieci niepełnosprawnych. Na spotkanie przybyli również: wójt
gminy Szemud p. Zbigniew Engelbrecht, dyrektor szkoły w Koleczkowie p.
Sabina Bieszk; zaprosiliśmy również p. Aleksandrę Osiczko. Spotkaliśmy
się w tak znakomitym gronie, ponieważ bardzo chcieliśmy podziękować
panu Zbigniewowi Engelbrecht za wsparcie finansowe i duchowe, za
zrozumienie potrzeb naszych niepełnosprawnych dzieci, które wymagają
stałej i specjalistycznej rehabilitacji. Za okazane serce wójt został udekorowany orderem uśmiechu. Pani Aleksandrze Osiczko dziękujemy za udane
negocjacje i wsparcie formalne naszych działań. Serdeczne podziękowanie
kierujemy do pani Sabiny Bieszk za przychylność i zrozumienie.
W obliczu zbliżających się świąt spotkaliśmy się, aby przy pysznym poczęstunku przygotowanym przez wszystkie mamy, wymienić
się doświadczeniami oraz w potrzebie wesprzeć się nawzajem. Dzieci
nasze były bardzo szczęśliwe i zadowolone. Przy wspólnie śpiewanych
kolędach otrzymały od p. wójta upominki, za które są bardzo wdzięczne.
Tak dla matek, jak i dzieci był to bardzo wzruszający wieczór. Nikt nie
czuł się dyskryminowany ani opuszczony.
Uważamy, że jeśli same nie zadbamy o nasze dzieci, to nikt za nas
tego nie zrobi. Bo przecież dzieci to największy skarb, który trzeba
pielęgnować jak najlepiej. Dlatego prosimy o wsparcie w dążeniach
do usprawnienia naszych dzieci.
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka,
Gdyby wszyscy byli silni jak konie,
Gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości,
Gdyby każdy miał to samo –
Nikt nikomu nie byłby potrzebny.

Karolina Sikora

Wigilia szkolna
w Jeleńskiej Hucie
22 grudnia 2005 roku – w ostatnim dniu nauki przed przerwą
świąteczną – w Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie przyszedł czas na
zadumę i składanie sobie życzeń Bożonarodzeniowych i Noworocznych.
Cała uroczystość rozpoczęła się od występu dzieci w Jasełce, która wprowadziła wszystkich w nastrój zbliżających się świąt. W Jasełce wystąpiły
dzieci uczęszczające do klas IV–VI, a reżyserem całego przedstawienia
była pani Justyna Dunst. Po występie obyła się „szkolna wigilia” – przy
wspólnym stole zasiadła cała społeczność szkolna. Na stole znalazło
się wiele ciast przygotowanych przez rodziców dzieci.
Wszyscy składaliśmy sobie nawzajem serdeczne życzenia. Na
sam koniec nadeszła upragniona chwila otrzymywania prezentów.
Wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami ufundowane przez

sponsorów. W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy państwu Wandzie
i Jerzemu Parchem, Jolancie i Stanisławowi Malinowskim, Beacie i
Michałowi Halmanom, Joannie i Stefanowi Halmanom, J. T. Stein za
ufundowanie paczek.

Joanna Stein
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Jest taki dzień...

W słoneczny, zimowy dzień w Szkole Podstawowej w Koleczkowie odbył się koncert kolęd. Z wielką niecierpliwością czekaliśmy
na występ pana Bernarda Dornowskiego, wieloletniego gitarzysty
z zespołu Czerwone Gitary wraz z przyjacielem (byłym członkiem
zespołu Dival). Wszyscy uczniowie byli bardzo ciekawi, jakie kolędy
przygotowali muzycy.
Panował świąteczny i uroczysty nastrój. Kiedy zabrzmiał pierwszy utwór,
poczuliśmy wzruszenie. Dźwięki starych, pięknych, wspólnie śpiewanych
kolęd sprawiły, że staliśmy się jak jedna wielka rodzina. Pan Olszanowski
opowiadał ciekawostki o tym jak powstawały kolędy i pastorałki . Największe
wrażenie wywarło na nas piękne wykonanie utworu ,,Jest taki dzień” z repertuaru ,,Czerwonych Gitar’ oraz kolędy ,,Cicha noc”. Mogliśmy podziwiać
też inne, mniej znane kolędy i pastorałki
związane z Bożym Narodzeniem .
Na zakończenie występu wszyscy
podziękowaliśmy wielkimi brawami
naszym miłym gościom.

Paulina i Monika z kl. VI

TRADYCYJNI GOŚCIE
Świąt kolorowych
Atrakcji bombowych
Obżarstwa wielkiego
Gwiazdora bogatego
Oraz skoku do nowego roku 2006
GWIÔZDTCI 24.12.2005 r.
Takie życzenia składali wszystkim domownikom przebierańcy, którzy
odwiedzali domostwa w Jeleńskiej Hucie i okolicznych wsiach. Swoją wizytą
wprowadzali zamęt, zamieszanie, ale przede wszystkim radość. Po takiej
wesołej grupie gospodynie zabierały się za sprzątanie, a wszyscy domownicy
zmywali z twarzy pozostałości po spotkaniu z kominiarzem.
W tym roku wizyta w domach była poprzedzona nagraniem telewizyjnym dla Telewizji Gdańsk. Pomysłodawcą i organizatorem nagrania był
Jan Dargacz, który potrafił przekonać osoby odpowiedzialne w telewizji
TVG do odwiedzenia naszej wsi i zrealizowania krótkiego programu o
niej. Gratuluję występu, a pani Zofii Formella i panu Janowi otwartości
i braku telewizyjnej tremy.
Mamy nadzieję, że tradycja związana z Świętami Bożego Narodzenia
będzie w przyszłości kontynuowana przez młodsze pokolenie, na którego aktywność oczekują
dzisiejsi przebierańcy
(z pewnością będą służyć pomocą i radą).
W tym roku w postacie wcielili się: Dziad
Zbigniew Tyszer, Baba
Eugeniusz Formella,
Kominiarz Rafał Browarczyk, Mikołaj Piotr
Lehmann, Policjant Jan
Dargacz, Baran Marian
Lehmann, Diabeł Jan
Formella, Śmierć Martyna Lehmann

Tomasz Stein
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Wigilia
w Szkole Filialnej w Kieleńskiej Hucie
Na to niezwykłe spotkanie czekamy wszyscy cały rok. Przygotowujemy się do niego przynajmniej od początku grudnia. Wystrój szkoły,
zaproszenia, scenariusz jasełek, przydzielanie ról, próby, to jak co roku
duże wyzwanie dla uczniów i nauczycieli. Rodzice wspierali nas w naszych działaniach. Całe rodziny przygotowywały dla małych aktorów
kostiumy, które i w tym roku były bardzo pomysłowe i oryginalne.
Wreszcie nadszedł ten oczekiwany dzień. Przybyli zaproszeni
goście, między innymi wójt gminy Szemud pan Zbigniew Engelbrecht,
dyrektor SP w Kielnie pan Andrzej Olejnik, sołtys wsi Kieleńska
Huta pan Gerard Parchem, pan Stanisław Mielewczyk, ksiądz wikary
Zbigniew Kotłowski. Zaproszeni goście i rodzice uczniów obejrzeli
„Leśne jasełka” w wykonaniu dzieci z naszej szkoły. Jak co roku
występowali wszyscy uczniowie i spisali się na szóstkę. Po przedstawieniu wójt Zbigniew Engelbrecht wręczył wszystkim uczniom
wspaniałe paczki.
Druga część spotkania odbyła się przy pięknie wystrojonych
wigilijnych stołach. Wspólnie odśpiewaliśmy kolędę, podzieliliśmy
się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Następnie skosztowaliśmy
potraw wigilijnych, które przygotowały mamy naszych uczniów.
Królował śledź w najróżniejszych postaciach i wspaniałe ciasta.
Najważniejsze jest jednak to, że w tym dniu spotykamy się
i rozmawiamy ze sobą. Czas spędzony z uczniami i rodzicami
w świątecznej atmosferze sprawia, iż celebrujemy ten dzień najwspanialej jak potrafimy.
Dziękujemy władzom naszej gminy oraz naszym sponsorom za
obecność i wsparcie finansowe. Dziękujemy też rodzicom za trud
włożony w takie przygotowania tego święta, by było prawdziwie
rodzinne. Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować
panu Czesławowi Bojke, że 6 grudnia odwiedził naszą szkołę i wystąpił w roli Świętego Mikołaja.

Nauczyciele z Kieleńskiej Huty
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ŚWIĄTECZNE WYSTĘPY
Szkolnego Zespołu Regionalnego
„SKÒWRÓNCZI”
Uczniowie z zespołu regionalnego oraz kółka muzycznego ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Dobrzewinie-Karczemkach przygotowali w tym roku jasełka w języku kaszubskim. Realizacją
przedstawienia zajęły się opiekunki zespołu panie Krystyna i Katarzyna
Zalewskie we współpracy z panią Elżbietą Pryczkowską.
Autorski scenariusz przedstawia kaszubską wersję wydarzeń w Betlejem w muzycznej oprawie przepięknych, tradycyjnych kolęd regionalnych. Radość z narodzenia Dzieciątka wyrażana jest przede wszystkim
poprzez śpiew i tradycyjny kaszubski taniec „korkowy”, w którym
dzieci tańczą w drewnianych „korkach”. Kaszubskie jasełka cieszyły
się dużą popularnością wśród oglądających, dlatego też pokazywano
je kilkakrotnie, w różnych miejscach i przed różnymi gośćmi.
Pierwszy występ miał miejsce 22.12.2005 r. w naszej szkole z okazji
wigilii całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i przedstawicieli organu prowadzącego. Zespół
„Skòwrónczi” występował też podczas mszy św. w parafialnych kościołach w Kielnie i Chwaszczynie. Niezwykle wdzięczną publicznością
były też babcie i dziadkowie, którzy przybyli do szkoły z okazji Dnia
Seniora.
Wyjątkową okazją do występów był przyjazd do Społecznej Szkoły w Dobrzewinie-Karczemkach pana Donalda Tuska, który wraz
z marszałkiem województwa panem Janem Kozłowskim, wicemarszałkiem Mieczysławem Struk oraz panem Brunonem Synak spotkał
się tutaj 30 grudnia 2005 r. z członkami i sympatykami Platformy
Obywatelskiej gminy Szemud. Spotkanie z tak znanymi osobistościami
wzbudziło wśród uczniów wiele entuzjazmu, co zaowocowało serią

pamiątkowym zdjęć, miłych
słów i złożonych autografów.
Piękny występ dzieci, a także
świąteczno-noworoczna atmosfera oraz gościnne progi
naszej szkoły przyczyniły się
do złożenia deklaracji przez
pana marszałka Jana Kozłowskiego do udzielenia pomocy
finansowej w planowanej budowie sali gimnastycznej. Było
to spełnienie naszych oczekiwań i nadzieja na nowy, lepszy
2006 rok.

Katarzyna Miąskowska

Bal Karnawałowy
Społeczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Dobrzewinie-Karczemkach serdecznie zaprasza na Bal Karnawałowy,
który odbędzie się 18 lutego 2006 r. w naszej szkole.
W programie:
* zabawa przy muzyce zespołu,
* wspaniała kuchnia,
* liczne konkursy i niespodzianki.
Bilety w cenie 99,99 zł od pary można nabyć w sekretariacie szkoły oraz sklepie spożywczym pani K. Zielke
w Dobrzewinie-Karczemkach.
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