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Kolejne, ostatnie już w tym roku wydarzenie z „niepodległościowego” cyklu to koncert, który odbył się w
Kościele p.w. Św. Mikołaja w Szemudzie w niedzielę 13 listopada. Mieliśmy niepowtarzalną okazję
wysłuchać „Requiem” Gabriela Fauré w mistrzowskim wykonaniu Gappelli Gedanensis pod kierunkiem
Arkadiusza Wanata. Partie solowe wyśpiewali Anna Fabrello – sopran oraz ks. Robert Kaczorowski –
baryton. Publiczność została oczarowana tak pięknem samej kompozycji, jak i kunsztem wykonawczym
artystów. Szanowni Państwo, w tym dniu w naszej gminie mogliśmy wysłuchać muzyki na najwyższym,
światowym poziomie. Powiem teraz z całym przekonaniem – kto nie był – niech żałuje. Choć pewnie wielu
więcej nie mogłoby nas być J, ponieważ zostały tylko nieliczne miejsca stojące. Cóż można powiedzieć –
muzyka nieba w niedzielę znalazła swoje miejsce w szemudzkiej świątyni a ta powitała ją swoją cudowną
akustyką. Kościoły to wyjątkowe miejsca, w których zginają się kolana przed Bogiem, od wieków też często
stają się one salami koncertowymi. U nas obie te funkcje sprzęgły się w przepięknym „Requiem”.
Rozbrzmiewająca w muzyce modlitwa za zmarłych sprawiała, że dusza unosiła się w zachwycie.
Dziękujemy tym, którzy swym zaangażowaniem sprawili, iż tak wspaniałe dzieło mogło zabrzmieć w stolicy
naszej Gminy. Dziękujemy Panu Wójtowi Ryszardowi Kalkowskiemu, dyrektorowi Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie panu Tomaszowi Stein oraz pomysłodawcy
ks. Robertowi Kaczorowskiemu.
Niegdyś Niepodległość trzeba było wywalczyć. Przyznanie się do polskości nieraz oznaczało śmierć. Dziś
cieszymy się WOLNĄ POLSKĄ i dobrze byłoby gdybyśmy nauczyli się tę wolność szanować. Na szczęście
nie musimy już dla Ojczyzny umierać, tylko żyć godnie dla niej i nauczyć się znowu, tak jak kiedyś nasi
przodkowie, być dumnym z tego, że jest się Polakiem.

„Jakby cierpienie uczyło, to Polska byłaby jednym z najmędrszych krajów świata”.
Maria Dąbrowska
Zapraszamy do oglądania zdjęć oraz ﬁlmów z opisanych wydarzeń.
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