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WIOSENNE TARGI ARTYSTYCZNE – BOJANO 2022
Po dwóch latach przerwy nareszcie możemy funkcjonować w społeczeństwie bez pandemicznych
ograniczeń, masek, zwiększonych odległości i zmniejszonych limitów. Z radością więc, Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaprosiło rękodzielników do udziału w Wiosennych Targach
Artystycznych, które kilkuletnim zwyczajem organizowane są w hali sportowej w Bojanie. W tym roku w
niedzielę palmową, 10 kwietnia, swoje kramy z rękodziełem rozstawiło ponad dwudziestu wystawców. Były
stoiska z pachnącymi świecami, wiankami, biżuterią, dziełami szydełkowymi, makramą, cudownymi
wyszywanymi kaszubskimi wzorami a także z ceramiką królującą na Targach, ponieważ gościła na nich
wystawa wieńcząca II Pomorski Plener Ceramiczny, który na przestrzeni lutego i marca zorganizowała
Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych , która obecnie, czasowo ma swą siedzibę w Kielnie.
Kolorowe dzieła przyciągały wzrok i uwagę odwiedzających. Akademia działa i zaprasza na swoje zajęcia
wszystkich – tych, którzy już zetknęli się tworzeniem ceramiki, ale i tych, którzy są jej ciekawi, lecz nic o
niej nie wiedzą. Targi artystycznie oprawiali głównie mieszkańcy Gminy Szemud – nade wszystko dzieci –
przedszkolaki i uczniowie szkół z terenu gminy. Wystąpiły dzieci z przedszkoli mieszczących się w Bojanie:
im. Jana Pawła II oraz „Promyczek”. Zaśpiewały zespoły wokalne: z SP w Kielnie pod kierunkiem Aleksandry
Perz i z SP w Koleczkowie przygotowany przez Hannę Podlaską. Z przedstawieniem opracowanym podczas
zimowych Bajecznych Spotkań Teatralnych przyjechały dziewczęta z Szemuda – „Podróż Wędrowca do
świtu”, to opowieść pantomimiczna, pełna napięć i zwrotów akcji. Fantastycznie zatańczyły dziewczęta z
Klubu Sportowego KokArtKa. Klub ten kształci swoich wychowanków również w bojańskiej hali sportowej.
Na zakończenie zagrała coraz lepiej brzmiąca Orkiestra Dęta Gminy Szemud pod kierunkiem Wojciecha
Kubika. Teatr Barnaby z Gdańska pokazał spektakl kukiełkowy „O rycerzu bez konia”. Zainteresowani mali
widzowie wchodzili w żywą interakcję z aktorem. Opodal sceny przez cały czas działały warsztaty
plastyczne prowadzone przez pracowników Biblioteki Gminy Szemud – chętni do zdobienia decoupagem, a
było ich bardzo wielu, musieli ustawiać się w kolejce, choć stanowisk było kilkanaście. Panie z GOPS
malowały na dziecięcych buziakach kwiaty i motyle a o satysfakcję na podniebieniach i brzuszkach zadbały
niezastąpione panie z KGW Głazica. Ubrane w piękne stroje przygotowały wystawowy stół z tradycyjnymi,
kaszubskimi potrawami wielkanocnymi. Zorganizowały też Wiosenną Kawiarenkę. Jak zawsze – było pięknie
i bardzo smacznie. Na zakończenie Targów można jeszcze było wylosować gadżety oﬁarowane przez
wystawców. Na Targi przybyli Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz, którzy życzyli wszystkim mieszkańcom i gościom radosnych Świąt Wielkanocnych i pokoju
na świecie. Życzenia te przekazujemy dalej – Radosnych Świąt życzymy wszystkim czytelnikom.
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