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Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Gminie Szemud są obchodzone bardzo uroczyście.
Świętowanie tego dnia rozpoczęło się mszą święta w intencji ojczyzny w kościele paraﬁalnym pw. św.
Mikołaja w Szemudzie. Mszę odprawił ks. dr hab. Robert Kaczorowski. We mszy licznie uczestniczyli
mieszkańcy naszej gminy z przewodniczącą Rady Gminy i Wójtem na czele. Oprawę mszy świętej
uświetniła Orkiestra Dęta Gminy Szemud oraz licznie przybyłe poczty sztandarowe. Po mszy świętej
złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym mieszkańców gminy Szemud,
pomordowanych przez niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej. Po tych uroczystościach
wystartował Bieg dla Niepodległej na symbolicznym dystansie 1918 metrów. Pozostali uczestnicy
uroczyście w towarzystwie orkiestry , niosąc wielką ﬂagę narodową udali się na Skwer Niepodległości. Na
Skwerze Niepodległości wykonano hymn państwowy i wciągnięto ﬂagę narodową na maszt. Po hymnie
przemaszerowano do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, które zorganizowało dla
wszystkich kawiarenkę i poczęstunek w postaci grochówki i żurku. Wszyscy uczestnicy uroczystości już w
kościele otrzymywali „narodowe” kotyliony, a na uczestników biegu na mecie dodatkowo czekały
okolicznościowe medale. Dzieci w tym dniu mogły do woli korzystać z dmuchanego placu zabaw
rozstawionego na płycie boiska Hali Sportowej (zmieściły się tam trzy duże „dmuchańce”). Dziękuję
wszystkim, którzy włączyli się do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i byli z nami ponad półtorej
godziny w „kawiarence niepodległości”. O oprawę muzyczną zapewnił pan pianista któremu towarzyszył na
saksofonie pan Wojciech Kubik (kapelmistrz Orkiestry Dętej Gminy Szemud). Szczególne podziękowania
kieruję do Małgosi Kaszubowskiej i Oli Perz za wokal i umiejętne angażowanie publiczności do śpiewu.
Dziękuję również laureatom Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej za występy w tym dniu. Na
szczególne podziękowania zasługuje również wspaniały koncert solowy na skrzypcach Zoji Sygudy. Na
samym końcu serdecznie dziękuję pracownikom Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Szemudzie za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Gminnych Obchodów Święta Odzyskania
Niepodległości. Dziękuję wszystkim uczestniczącym w tych uroczystościach i jednocześnie zapraszam już
na przyszłoroczne obchody tego święta, których organizatorem tradycyjnie będzie GCKSiR w Szemudzie
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