ciąg dalszy ze str. 4
...Ośrodek okazał się bardzo ciekawym miejscem. Na
początku myślałam, że ludzie w tym ośrodku są "na siłę",
że to taka kara dla nich za to, że są niewidomi. Myślałam,
że to pewnego rodzaju więzienie. Przekonałam się na
szczęście, że dla osób tam mieszkających to taka nauka
życia, zdobywanie wiedzy, poznawanie otaczającego
świata czy też szansa na poznanie innych ludzi, którzy są
w tej samej sytuacji. Mają tam możliwość rozwijać swoje
zainteresowania i talenty. Mogą nauczyć się jak żyć "
normalnie" i jak radzić sobie z problemami - tymi małymi
i większymi. Dla mnie szczególnie ciekawa była
integracja z niewidomymi dziewczynami. Z jedną z
dziewczyn zapoznałam się bliżej. Iza jest w moim wieku.
Miałyśmy wiele tematów do rozmowy. Mówiła mi, że
ośrodek bardzo jej pomógł. To właśnie dzięki niemu
nauczyła się żyć normalnie. Możliwość poznania
środowiska ludzi niewidomych była bardzo interesująca.
Na początku towarzyszyło mi dziwne uczucie, ponieważ
nigdy nie miałam kontaktu z osobami niewidomymi, lecz
potem po rozmowie z tymi dziewczynami to uczucie
zniknęło. Myślę, że ciekawym doświadczeniem byłaby
praca w takim miejscu.
Julia Czyżewska ucz. klasy IIa:
"Dnia 25 listopada 2011 roku pojechaliśmy do
miejscowości - Laski. Uczą się tam dzieci i młodzież
niewidoma, z którymi rozmawialiśmy i bawiliśmy się
podczas zajęć integracyjnych. Panowała tam przyjazna
atmosfera. Bardzo się cieszę, że miałam okazję spotkać
się z takimi osobami. Dzieci uczące się w Laskach są
bardzo inteligentne. Bardzo mi się tam podobało.
Wszyscy wróciliśmy zadowoleni i szczęśliwi z pobytu w
Laskach".
Kasia Dąbrowska ucz. klasy III d:
"Moim zdaniem wyjazd do Lasek był bardzo udany. Na
początku wcale mnie to nie interesowało, ale kiedy
spotkaliśmy pierwszych wychowanków ośrodka od razu
mi się zaczęło podobać. To było coś niezwykłego, a
zarazem nowego, bo przecież byłam tam pierwszy raz.
Myślę, że ciekawym doświadczeniem byłaby w przyszłości
praca w tym ośrodku. A przynajmniej odwiedzenie tych
osób jeszcze raz. Mam nadzieję, że jeszcze raz spotkamy
się z nimi. Z całego wyjazdu najbardziej podobała mi się
integracja z dziewczynami z grupy IV. Na początku nie
wiedziałam, o czym z nimi rozmawiać, ale potem
rozmowa sama się kleiła. Dziewczyny były bardzo fajne i
żałuję, że spotkanie trwało tak krótko".



W okresie przedświątecznym odbywają się w Bibliotece
warsztaty pt. „Świąteczne metamorfozy”. Podczas spotkań Pani
Jadwiga Dębowska pokazała koleżankom i kolegom z
kałuszyńskiego Koła Emerytów, jak samodzielnie wykonać
dekoracje Bożonarodzeniowe. 30 listopada i 7 grudnia grupa
pod czujnym okiem profesjonalistki wykonała choinki z
makaronu. 30 listopada po zakończonych warsztatach, odbyło
się andrzejkowe spotkanie towarzyskie, na którym nie obyło się
bez wróżb andrzejkowych.


Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Gimnazjum
6. Pułku Piechoty im. Legionów Józefa Piłsudskiego
zorganizowali Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy. W
niedzielę 11 grudnia w parku miejskim w godzinach od 9.00 do
13.00 mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić świąteczne
cudeńka wykonane przez uczniów.

Dochód ze sprzedaży ozdób choinkowych i
dekoracji świątecznych został przeznaczony na
wsparcie leczenia Kingi Kwiatek.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Burmistrz Kałuszyna oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizowali
szkolenie nt ”Wytwarzanie produktów tradycyjnych i
regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach
rolników indywidualnych – stan i perspektywy”. Szkolenie
odbyło się w dniu 6 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali Domu
Kultury w Kałuszynie. Uczestniczyli w nim rolnicy z naszej
gminy.

Natalia Bok uczennica klasy III d:
"Dzień spędzony w Laskach był dniem wyjątkowym.
Pozwolił mi zrozumieć, jak dotąd niepoznany wcześniej
świat osób niewidomych. Niewidomi to ludzie tacy, jak
wszyscy, mają tylko pewne utrudnienie. Wcale
podopieczni tego ośrodka nie traktują swojego kalectwa,
jako koniec świata. Pobyt w tym miejscu uświadomił mi,
jak ważna jest wspólnota i empatia wobec jej członków.
Integracja z wychowankami tej placówki w Laskach była
fascynującym i pouczającym przeżyciem.
Zebrała - E. Styś
“... Kałuszyńskie” – Czasopismo Kałuszyna i okolic
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