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VI Gminny Dzień Seniora
odbył się w niedzielę 20 października 2019 r. w Gminnej Hali Sportowej w Bojanie. Zaproszenia nasi
seniorzy trzymali już kilka tygodni wcześniej. Zostały one dostarczone przez sołtysów oraz radnych Gminy
Szemud. Jak zawsze, organizatorzy zadawali sobie pytanie, czy nestorzy zechcą odpowiedzieć na
zaproszenie i przybyć do Bojana. Okazało się, iż podobnie jak w latach ubiegłych chcą i uczestniczą w
uroczystości organizowanej specjalnie dla nich. Centralną częścią spotkania od lat jest wręczenie nagród
parom obchodzącym w tym roku 50, 60 i 65 rocznicę pożycia małżeńskiego. Ze wzruszeniem mogliśmy
oglądać pary, które trzymając się za ręce, patrząc sobie w oczy z siłą i przekonaniem wypływającym z
długiego, pełnego doświadczeń pożycia, powtarzały za Wójtem Gminy Szemud Ryszardem Kalkowskim,
słowa przysięgi małżeńskiej. Każda para obchodząca złote gody z rąk pana Wójta otrzymała medal
przyznawany przez Prezydenta RP. Wszystkie zaś jubileuszowe pary wraz z wyrazami szacunku otrzymały
pamiątkową statuetkę, dyplom, upominek oraz kwiaty z rąk Przewodniczącej Rady Gminy Aleksandry Perz
oraz pana Wójta. Modlitwa poprowadzona przez Ks. Prałata Franciszka Rompę, który tego dnia obchodził
swoje 70 –te urodziny, wprowadzenie przez KGW Szemud OGROMNEGO TORTU przy akompaniamencie
STO LAT śpiewanego przez wszystkich uczestników spotkania dopełniło uroczystego charakteru tego
wyjątkowego święta. Jak zawsze tego rodzaju spotkaniom towarzyszą występy artystyczne. W niedzielę
wystąpiła młodziutka skrzypaczka, uczennica SP w Bojanie oraz SM w Wejherowie Zoja Syguda. Zoja choć
uczy się dopiero w trzeciej klasie SM, gra przepięknym dźwiękiem i jest zdobywczynią wielu nagród nawet
na międzynarodowych konkursach. Jest również stypendystką Rady Gminy Szemud. Została nagrodzona
przez Seniorów gromkimi brawami. Chyba wszyscy uczestnicy Dnia Seniora oczekiwali na występ gwiazdy
wieczoru – Damiana Holeckiego. Oczekiwali i nie zawiedli się. Pan Damian wraz z zespołem wystąpił z
repertuarem doskonale dostosowanym do publiczności, która reagowała brawami a niejedna para
zachęcona melodyjnością i rytmem ruszyła w tany. Myślę, że taka uroczystość na miarę gminy jest
potrzebna a świadczy o tym ilość osób, które zechciały do Bojana przyjechać. Dziękujemy wszystkim za
przybycie i już myślimy jaką gwiazdę powinniśmy zaprosić za rok aby jak najbardziej ucieszyć naszych
drogich Seniorów.

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania VI Gminnego Dnia
Seniora. Dziękujemy więc naszej małej artystce Zoi Sygudzie i jej Mamie, która niestrudzenie wspiera
rozwój talentu swej córeczki i dzieli się nim z mieszkańcami naszej gminy. Dziękujemy niezawodnym
strażakom OSP Bojano i OSP Kielno którzy pomogli ustawiać ogromną ilość stołów przed i po imprezie.
Dziękujemy panu Sebastianowi Bieszk, właścicielowi ﬁrmy Auto Seba, który jak zawsze pośpieszył z
pomocą w transporcie krzeseł. Krzesła woził również swym prywatnym busem pan Kazimierz Potrykus.
Dziękujemy Dyrekcji SP w Bojanie za nieustającą życzliwość i wsparcie w organizacji imprezy. Dziękujemy
też pracownikom SP w Bojanie. Zarówno technicznym, jak i nauczycielom, którzy poświęcili swój niedzielny
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czas na opiekę nad wolontariuszami. Dziękujemy także samym wolontariuszom – uczniom SP w Bojanie.
Ponad 40 młodych ludzi obsługiwało Seniorów donosząc kawę, ciasto i służąc pomocą na każdym polu.
Możemy śmiało powiedzieć, że mamy wspaniałą, kulturalną i pracowitą młodzież, którą możemy się
szczycić i być z niej dumni. Dziękujemy również paniom z bojańskiego oddziału ZKP, które wiele godzin
sprawowały opiekę merytoryczną nad młodymi wolontariuszami i doglądały obﬁtości stołów. Dziękujemy
panom, którzy rozkładają i zwijają wykładzinę chroniącą parkiet hali. To ciężka praca znacznie
wykraczająca poza możliwości pracowników hali. Dziękujemy również Paniom z KGW Głazica i Szemud,
które przygotowały poczęstunek dla tak wielkiej ilości osób. Trudno nawet sobie wyobrazić ile sił i czasu
trzeba poświęcić aby nikt z tak wielkiej imprezy nie wyszedł głodny. Dziękujemy za pomoc radnym i panu
sołtysowi z Bojana, który zadbał o stabilność prądu w hali. Karinie Treder i Małgorzacie Kaszubowskiej za
udekorowanie Sali. Podziękowania ślemy również w stronę pracowników hali w Bojanie. Nowy kierownik
pan Dariusz Rewers oraz jego pracownicy spędzili w hali całą sobotę i niedzielę nie zwracając uwagi na
upływający czas i narastające zmęczenie, pracowali pełni oddania i co bardzo ważne z uśmiechem na
ustach. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego , iż nasi goście, dostojni
Seniorzy, mamy taką nadzieję, poczuli się w Bojanie gośćmi oczekiwanymi i przyjętymi z najwyższym
szacunkiem i uwagą.

Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Perz

Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski
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