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9 czerwca ponownie mieliśmy okazje gościć w naszej gminie orkiestry dęte. Podobnie jak w ubiegłych
latach, tak i w tym roku Przegląd zgromadził wielu miłośników tego rodzaju muzyki. Piękna pogoda, dzień
wolny od pracy – ale także i od zakupów J oraz świetne amatorskie zespoły, które zapowiedziały swój
udział, z całą pewnością przyczyniły się do tego, iż hala w Szemudzie była pełna słuchaczy. A naprawdę
było kogo posłuchać. Świetnie zabrzmiała NASZA ORKIESTRA DĘTA GMINY SZEMUD, która wystąpiła,
wyjątkowo, pod dyrekcją dwóch dyrygentów. Najpierw orkiestrą kierował pan Andrzej Łysko, potem batutę
przejął jego młodszy kolega – Wojciech Kubik z Bojana. Publiczność zachwycona wykonaniem, szczególnie
muzyki ﬁlmowej, dawała wyraz swego uznania gromkimi brawami. Pięknie wystąpiły również pozostałe
Orkiestry. W tym roku było ich aż sześć. Były to:
Orkiestra Dęta Gminy Szemud ( Andrzej Łysko i Wojciech Kubik).
Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo ( Zbigniew Kostrzewski) – najmłodsza, powstała w 2015 orkiestra
licząca aż 37 osób.
Orkiestra Dęta Gminy Łęczyce ( Zygmunt Labuda) – oprócz szemudzkiej, jedyna orkiestra biorąca
udział we wszystkich trzynastu edycjach naszego Przeglądu.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice ( Marcin Malesa ) – orkiestra powstała w 2006r. W
charakterystycznych kapeluszach zapadła w pamięć słuchaczy wykonaniem Y.M.C.A.
Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo ( Tomasz Winczewski ) – Najstarsza i najbardziej utytułowana
orkiestra z biorących udział w Przeglądzie.
Orkiestra Dęta Gminy Linia ( Ewa Studzińska ) – jedyna orkiestra z panią kapelmistrz na czele. Po
kilku latach przerwy, na nowo zagrała w szemudzkim Przeglądzie.
Ogromny wkład pracy i serca wniósł w Przegląd pan Mirosław Rzepiak, który podobnie jak w ubiegłych
latach dokonał aranżacji na orkiestrę dętą wiązanki melodii kaszubskich, przeznaczonych do wspólnego
wykonania przez wszystkie orkiestry. Poprowadził też zjednoczone orkiestry podczas wykonania tegoż
utworu. Wielkie dzięki za owocną, wieloletnią współpracę.
Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
zorganizowania Przeglądu. Dziękuję Ks. Proboszczowi Robertowi Kaczorowskiemu za odprawienie Mszy św.
w intencji uczestników, Starostwu Powiatowemu w Wejherowie oraz Bankowi Rumia Spółdzielczemu
oddział w Szemudzie, za wsparcie ﬁnansowe, nieocenionym strażakom z OSP Szemud czuwającym nad
bezpieczeństwem uczestników, paniom kucharkom z SP w Szemudzie za przygotowanie obiadu dla
członków orkiestr, paniom z KGW Głazica za pyszne ciasta i nęcąco pachnące gofry, które wabiły gości do
poczęstunku. Pracownikom GCKSiR w Szemudzie za miłą atmosferę pracy, zaangażowanie i profesjonalizm
– z takim zespołem można i chce się wiele zrobić!
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Wielu, wielu ludziom dziękuję – dzięki nim mieliśmy okazję przeżyć niezwykle miłe muzyczne popołudnie.
Aleksandra Perz
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