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11 listopada
ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Zakończyły się już gminne uroczystości dla uczczenia Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Przypomnę tylko, że w cyklu „Razem dla Niepodległej” w tym roku dzięki działalności Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie mogliśmy spotkać się aż czterokrotnie. Pierwszy
raz 06.11. na turnieju „Szabla Niepodległości” – ponad 200 miłośników kaszubskiej gry „Baśka” z całej
Polski przystąpiło do rozgrywek. Kolejnym wydarzeniem był Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej.
O tym można przeczytać w osobnych artykułach na naszej stronie internetowej. Dziś opowiem Państwu o
tym, co działo się w kolejnym dniu. Otóż 11 listopada – w sam dzień święta –w kościele p.w. Św. Mikołaja
w Szemudzie została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Wzięły w niej udział nasze
władze, Poczty Sztandarowe: Gminny, ZKP, oddziałów OSP, szkół oraz liczne delegacje – Dziękuję
wszystkim! W tym miejscu pragnę gorąco podziękować również Chórowi Dekanalnemu im. Jana Pawła II na
czele z dyrygentem panem Krzysztofem Brzozowskim oraz Gminnej Orkiestrze Dętej pod dyrekcją pana
Andrzeja Łysko. Zespoły te oprawiły muzycznie Mszę Św. Byli też mieszkańcy, którzy przyszli pokłonić się
Bogu, by dziękować za dar wolności i prosić, by Polska już nigdy jej nie utraciła. Masza św. była centrum
tego dnia, ale 11 listopada w Gminie Szemud działo się jeszcze więcej. Otóż z dwóch miejscowości tj. z
Bendargowa i Kielna wyruszyła „Sztafeta dla Niepodległej”, która przybyła do Szemudu spotkać się z
uczestnikami Mszy św. przy pomniku „Oﬁar Piaśnicy” aby wspólnie oddać hołd poległym. Później Pan Wójt
zaprosił zgromadzonych na kawę do hali sportowej, gdzie Gminne Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji – główny organizator obchodów Święta Niepodległości przygotowało poczęstunek. Była
kawa i coś do niej oraz gorąca, pachnąca grochówka. Biorąc pod uwagę fakt, iż aura na zewnątrz była już
iście zimowa, gorące przekąski ucieszyły zebranych. Jednak były one tylko pretekstem do tego by się
spotkać, by porozmawiać chwilkę o tej naszej ciężko zdobytej i czasem nieszanowanej Niepodległości.
Dziękujemy bardzo panu Jackowi Nawrockiemu – Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
za pomoc w organizacji sztafety, grupie Bojano Biega, dyrektorom szkół, nauczycielom wychowania
ﬁzycznego, uczniom, biegaczom indywidualnym i wszystkim pozostałym. Za rok musimy to nie tylko
powtórzyć, ale i udoskonalić.
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