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X Kaszubski Turniej Wiejskich Ośrodków Kultury – Szemud 2017
Dzieci z gmin Wejherowo, Gniewino, Łęczyce i Szemud oraz z Gdyni spotkały
się na zakończenie ferii zimowych w Gminnej Hali Sportowej w Bojanie, aby
wspólnie spędzić wolny czas na zabawie.
Okazją do wspólnej zabawy był po raz dziesiąty organizowany przez GCK,SiR w
Szemudzie, „Kaszubski Turniej Wiejskich Ośrodków Kultury”. Dzieci w dziewięciu
konkurencjach sportowych, sprawnościowych i artystycznych walczyły o Puchar Wójta
Gminy Szemud. Atmosfera zawodów była fantastyczna tym bardziej, że zawodników
dopingowały liczne grupy kibiców. Poszczególne konkurencje oceniało jury w składzie:
Tomasz Stein – sędzia główny zawodów oraz Jan Hallmann i Karina Treder.
Uczestników turnieju swoją obecnością zaszczycił Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy
Szemud oraz Jacek Nawrocki – Przewodniczący Komisji Kultury
i Sportu. Pan Wójt pozdrowił wszystkie dzieci i zaprosił na kaszubski występ
wspaniałego zespołu dziecięcego „Krôsniata” z SP Szemud pod kierunkiem Sabiny
Kwidzińskiej. Na akordeonie do tańca grał Tomasz Becker.
Ponadto imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych zgłoszonych do konkursu pt.
„Święta Rodzina”. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody.
Po podsumowaniu wyników zawodów okazało się, że tryumfatorem turnieju została
drużyna z Gniewina, drugie miejsce zajęła drużyna z Łęczyc, a trzecie – drużyna z gm.
Wejherowo. Zwycięscy otrzymali puchary, a zawodnicy nagrody rzeczowe. Wszystkim
drużyną, niezależnie od zajętego miejsca składamy zasłużone gratulacje. Na
zakończenie uczestnicy turnieju, kibice oraz goście zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek. Należy też dodać, iż przebieg imprezy na żywo relacjonował na antenie
Radia Kaszёbё redaktor Marcin Szczepański.
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Dziękuję wszystkim osobom za pomoc przy organizacji turnieju, a zwłaszcza p. Janowi
Hallmann – kierownikowi Hali sportowej w Bojanie, p. Karinie Treder i p. Emilii
Kitowskiej oraz p. Barbarze Siemek- Pawłowskiej
– Kierownikowi Referatu Oświaty za zorganizowanie dowozu dzieci na nasz turniej.
Leszek Walkowiak

www.szemud.pl | 2

