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Wiosenne wydarzenia w Gminnej Izbie Regionalnej

Gminna Izba Regionalna w swych zamierzeniach przewiduje działania, których zadaniem jest między
innymi podtrzymanie naszej tożsamości kaszubskiej. Staram się, aby tymi działaniami zostali objęci
odbiorcy w każdej grupie wiekowej. Organizowane konkursy kierowane są do dzieci i młodzieży, tak aby
mogli zakresem swych działań sprostać postawionemu zadaniu. I tak, wiosenny konkurs „Wielkanoc w
tradycji kaszubskiej” zgromadził 73 uczestników ze szkół podstawowych naszej gminy. Laureatami zostali:
W kat. kl. „0” – I miejsce Maja Domarus SP Łebieńska Huta , II miejsce Aleksandra Damps SP Częstkowo,
III miejsce Tatiana Domarus SP Łebieńska Huta
W kat. kl. I-III – I miejsce Marika Miotk ZSP Dobrzewino-Karczemki, II miejsce Agata Malinowska SP
Szemud, III miejsce Jakub Marszała SP Jeleńska Huta. Wyróżnienie przyznano Alicji Wickiej z SP Łebno oraz
Amelii Krefta SP Szemud
W kat. kl. IV-VI – I miejsce dla Roksany Jankowskiej z SP Jeleńska Huta, II miejsce Nikola Kwidzińska SP
Łebieńska Huta, III miejsce Lucyna Kwidzińska SP Jeleńska Huta. Przyznano wyróżnienie dla Fabiana Okrój
SP Łebieńska Huta i Macieja Pazika ZS Bojano.
Gratulujemy i mamy nadzieję, że i kolejne konkursy przyciągną rzesze uczestników.
Chcąc, aby istnienie naszego „małego muzeum” nie pozostało bez echa, idąc z duchem czasu,
reklamujemy się w internecie. W „Magazynie Kaszuby” pan Tomasz Słomczyński przedstawił Izbę Remusa
w artykule pt. „Muzeum nieoczywiste. Jak pomóc potępionej duszy”. Niebawem ukaże się także w TTM
program Eugeniusza Pryczkowskiego pt. „Jan Piepka i Mòje stronë”, w którym zagości krótki wywiad z Izby
z moim udziałem.
Starając się urozmaicić działalność placówki, został zorganizowany wernisaż fotograﬁczny pana Piotra
Lecha Zatonia pt. „Kaszuba Remus”. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, którzy mogli nie tylko
obejrzeć wspaniałe inscenizowane zdjęcia, które odzwierciedlają fragmenty książki Aleksandra
Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”, ale także zostali wprowadzeni w zakamarki tej epopei poprzez
niesamowity dar opowiadania autora tychże zdjęć pana Piotra. Mam nadzieję, że wystawa, która trwa do
14 czerwca będzie cieszyła się zainteresowaniem wszystkich miłośników książki, a zachęci tych, którzy jej
jeszcze nie przeczytali i po raz pierwszy zetkną się z tą niezwykłą postacią.
Jeszcze raz zachęcam i zapraszam do odwiedzania Gminnej Izby Regionalnej im. Remusa w Łebnie.
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Opiekun Izby Katarzyna Miotk
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