2021.11.27

„Ta noc Kupały, to jest noc Świętojańska, jedyna noc…”
2017.06.27
zobacz online: https://gcksir.szemud.pl/artykuly/ta-noc-kupaly-to-jest-noc-swietojanska-jedyna-noc/

„Ta noc Kupały, to jest noc Świętojańska, jedyna noc…”
Tak rozpoczyna się refren piosenki skomponowanej przez Księdza Proboszcza Roberta Kaczorowskiego w
2015r. W Przetoczynie IV GMINNA NOC KUPAŁY rozpoczęła się w niedzielę 18 czerwca dość wcześnie,
bo już o godz.15.00… a do pięknego barytonu Księdza śpiewająco przyłączyła się publiczność
zgromadzona na świątecznie udekorowanym placu. Imprezę otworzył I Pomorski Zlot Miłośników Małego
Fiata zorganizowany przez Fanklub Małego Fiata z Przetoczyna. Przez wieś przejechało uroczyście
około 40 kultowych samochodów. Niektóre miały niebanalne numery rejestracyjne np. GO SOŁTYS, GO
WÓJT lub GO PROBOSZCZ – kto nimi jechał, łatwo się domyślić.J Na zlot przybył też jeden trabant i trzy
ﬁaty 125p. Obrazek wyjęty z XX w. Niezwykły widok – gratulacje dla pomysłodawców. Wielu pytało, gdzie
w niewielkim Przetoczynie jest miejsce na imprezę o wymiarze gminnym. Otóż ci, którzy nie wiedzieli, mieli
świetną okazję aby się dowiedzieć… Jest takie miejsce – boisko położone nieopodal drogi a jednak
bezpieczne i zaciszne, otoczone drzewami – gościnne i przyjazne. Na to boisko właśnie Komitet
Organizacyjny z Panią Ewą Kleszczewską – radną i sołtysem w jednym, zaprosili wszystkich lubiących
plenerowe, biesiadne spotkania. Okazało się, że takich jest bardzo wielu. Plac nie pustoszał. Auta na
parkingi przyjeżdżały ciągle nowe i nowe… Radio Kaszëbe prowadziło relację na żywo a ludzie przybywali,
bo i było po co! Od 15.00 na estradzie nieustannie pojawiali się nowi wykonawcy. Na początek wystąpiła
Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Andrzeja Łysko, potem fantastyczne dzieciaki z SP w Łebieńskiej Hucie,
Świat Tańca z Wejherowa i Grupa Taneczna MAMBO z Żukowa. W imponującym pokazie karate
zaprezentował się też klub GOKKEN z Chwaszczyna. Na marginesie – wszyscy zapraszają chętnych na
treningi po przerwie wakacyjnej – od września. W Gminie Szemud dbamy o promocję zdrowego stylu
życia, dlatego – można powiedzieć – TRADYCYJNIE – odbył się również „Bieg z Wójtem po Zdrowie”, w
którym wzięło udział ponad 140 osób. Biegł Wójt, biegła Pani Sołtys Ewa, Dyrektor GCK,SiR Pan Tomasz
Stein ale również Ks. Robert . Każdemu wszakże szlachetne zdrowie się przyda J. Po biegu i już do późnego
wieczora trwały koncerty przeplatane pomysłowymi konkursami dla dorosłych i dzieci przygotowanymi
przez mieszkańców Przetoczyna. Oprócz świetnej zabawy można było wygrać wartościowe nagrody. Około
18.00 zapłonęło ognisko. Cykl koncertów otworzył „nasz” rockandrollowiec Jarosław Timur Gawryś, potem
wystąpił zespół „Bliza” wykonujący muzykę disco polo po kaszubsku. Gościem specjalnym wieczoru była
wokalistka obdarzona pięknym, przykuwającym uwagę głosem Ola Zabłocka z Leszna. Wystąpił też Kamil
Dąbkowski – Kamilo z tancerkami. Swoim śpiewem zaprosił publiczność do tańca.
Tradycją naszych Gminnych Nocy Kupały stały się pokazy profesjonalnego tańca z ogniem, nie mogło więc
go zabraknąć i w tym roku. Po zmroku wystąpił „Teatr Ognia” z Bartoszyc. Przepiękna muzyka, fascynujący
układ taneczny, ulatujące iskry tworzyły widowisko hipnotyzujące pięknem. Potem trwała już zabawa do
późnych godzin nocnych, którą poprowadził sprawdzony podczas niejednej imprezy DJ Baron oraz DJ Biały.
Nie sposób pominąć nęcące zapachami stoiska KGW. Niezawodne Panie z Głazicy, Donimierza i Leśna
przygotowały przysmaki kaszubskiej, tradycyjnej kuchni takie, że palce lizać. Delicje…
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I jeszcze jeden bardzo ważny aspekt całego wydarzenia, podczas którego przeprowadzono zbiórkę
pieniężną na rzecz Nikodema. Dochód ze sprzedaży koszulek Fanklubu Małego Fiata, kiełbasek, grochówki
oraz zbiórek indywidualnych wyniósł cztery tysiące zł. NA ZDROWIE NIKODEM!!!
Jako Przewodnicząca Rady Gminy, jestem szczęśliwa ponieważ mieszkańcy Gminy Szemud – nawet tak
niewielkiej miejscowości jaką jest Przetoczyno, mają niezwykłą siłę i potencjał do robienia rzeczy
wyjątkowych. Dziękuję zatem bardzo KOMITETOWI ORGANIZACYJNEMU, mieszkańcom Przetoczyna,
strażakom gminnych oddziałów OSP, sponsorom. Każdemu kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do tego,
że IV Gminna Noc Kupały była imprezą zorganizowaną na bardzo wysokim poziomie.
Podczas imprezy sołtys Koleczkowa – Jan Barkowski zaprosił na przyszłoroczne sobótki. Dokąd…? do Jana
właśnie, czyli do Koleczkowa. Zatem już wiemy, gdzie spotkamy się za rok.
Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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