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Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie dla dzieci, które pozostały w czasie
ferii zimowych w domach, przygotowało ciekawą ofertę imprez, turniejów i zajęć sportowych, wśród
których każdy znalazł z pewnością coś dla siebie.
Największą imprezą zorganizowaną z okazji ferii był „VIII Szemudzki Turniej Wiejskich
Ośrodków Kultury – Szemud 2015,” który odbył się 6 lutego 2015 r. w Hali widowiskowo – sportowej w
Szemudzie.
W tym roku udział wzięły 4 drużyny reprezentujące miejscowości Gniewino, Gościcino, Kielno i
Szemud. Dzieci rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach sprawnościowych i artystycznych. Nad
całością czuwała komisja sędziowska w składzie: Tomasz Stein – przewodniczący oraz członkowie Karina
Treder i Wojciech Malinowski.
Na początku imprezy, w imieniu organizatorów, wszystkich uczestników turnieju, opiekunów i
rodziców dzieci powitał Leszek Walkowiak. Następnie rozpoczęła się wspaniała zabawa. W ramach turnieju
rozegrano osiem konkurencji sprawnościowych oraz dwie artystyczne. Najwięcej emocji wzbudził bieg w
parach z balonem oraz slalom specjalny z piłeczką do tenisa ziemnego. Kibice prześcigali się w sposobie
wyrażenia poparcia dla swoich drużyn. Były pomysłowe transparenty, dowcipne okrzyki i wspaniała
sportowa atmosfera. Konkursy artystyczne: na oryginalny strój karnawałowy oraz na najlepsze wykonanie
nowoczesnego układ tanecznego również wzbudziły duże emocje i zainteresowanie
publiczności.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji zawodnicy i kibice zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek przygotowany przez organizatorów.
Na zakończenie turnieju Bogusław Napieralski – Dyrektor GCK,SiR w
Szemudzie pogratulował wszystkim zawodnikom osiągnięć turniejowych, a zwycięzcom i
pozostałym drużynom wręczył pamiątkowe dyplomy, puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Oto lista zwycięzców w poszczególnych konkurencjach:
– bieg z toczeniem piłki – Gościcino
– rzut krążkiem na słupek – Szemud
– wyścig z rakietką – Gniewino
– bieg z balonem – Gościcino
– bieg przez hula hop – Gościcino
– bieg na czworakach – Kielno
– wyścig taczek – Gniewino
– bieg slalomem – Gościcino
– strój karnawałowy – Kielno
– układ taneczny – Gościcino
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Wyniki drużynowe Turnieju są następujące:
I miejsce – GOK Gościcino – 23 pkt.
II miejsce – CKSTiB Gniewino – 16 pkt. (po rzucie monetą)
III miejsce – WOK Kielno – 16 pkt.
IV miejsce – Szkoła Szemud – 10 pkt.
Czas spędzony wspólnie z rówieśnikami pozostanie na długo w pamięci dzieci. Mamy nadzieję, iż
kolejne ferie zimowe za rok będą znów okazją do spotkania i fajnej zabawy. Już teraz zapraszamy
wiejskie ośrodki kultury, stowarzyszenia, grupy szkolne oraz kluby sportowe z terenu powiatu
wejherowskiego do udziału w kolejnych szemudzkich turniejach.
Leszek Walkowiak
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