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Spotkania w Ośrodku Kultury w Kielnie.
Dnia 28-01-2017r w Ośrodku Kultury w Kielnie, powitaliśmy miłych gości z okazji święta naszych
wspaniałych dziadków. Uroczystość na stałe wpisana w nasz kalendarz imprez, a zatem nie mogło być
inaczej, jak tylko spotkać się przy wspólnym stole z wnukami, zaproszonymi gośćmi, muzykami. Te piękne
chwile pełne uroku, wzruszeń i ciepła przekazały w wierszach wnuczęta przejęte rolą, ale z humorem o
Dziadku przystojnym jak ,,James Bond,” czy o nowoczesnej Babci co nie założy ,,kapci”. Dziś babcie
,dziadkowie idą z duchem czasu, lubią aktywnie spędzać czas. Dalsze życzenia wnucząt- że smutno by było
bez Was na świecie- to prawda. Piękne słowa połączone modlitwą, na ręce dziadków złożył ks. Proboszcz
Franciszek Rompa, do życzeń dołączyli Wójt Gminy Szemud Pan Ryszard Kalkowski oraz Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Szemudzie Pan Tomasz Stein. Radosne, wspólne przeżywanie święta,
połączone tańcem solo tancerki Wiktorii, piosenkami gitarzystki, piosenkarki Pani Kariny, koncertem Pana
Jarka ,,Timur”, który w gorących rytmach zapraszał na parkiet. Niezapomniane chwile przy kawie, w
przepięknej scenerii, w towarzystwie tych, których kochamy. Tym spotkaniem zakończyliśmy też okres
ferii, w których to uczestniczyły nasze dzieci. Był Bajkowy Bal Przebierańców, wyjazd na Halę w Bojanie na
,, X Kaszubski Turniej Wiejskich Ośrodków Kultury”- co prawda Dyplom otrzymaliśmy już na XI Kaszubski
Turniej WOK-ów. Dzieci, również brały udział w warsztatach- robienie pachnących mydełek, lampionów.
Młodzież ćwiczyła rozgrywki sportowo-sprawnościowe. Z wielką pasją odbywały się zajęcia plastyczne,
gitarowe, taneczne. Dobra współpraca z wolontariuszkami z GIM w Kielnie i szkół średnich, nie tylko w
czasie ferii, ale i na Balu Andrzejkowym, na uroczystościach z różnych okazji, których u nas nie mało w
ciągu roku, czy świątecznych Mikołajkach, gdzie na spotkanie z św. Mikołajem frekwencja sięgała 200-250
dzieci, maluszków- od roku 1999.
Dziś nie dane mi napisać- Spotkajmy się za Rok !!!
Adela Wenzel
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