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Wizyta gości z Vareny
W dniach 15 – 17 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć u nas zespół wokalny z zaprzyjaźnionego rejonu
– z Vareny na Litwie. Śpiewające w nim dziewczęta to uczennice Szkoły Artystycznej. Zespół pracuje pod
kierunkiem znakomitej dyrygentki Ilony Zalanskienė, zresztą wspaniale posługującej się językiem polskim.
Zespół zwiedzał Trójmiasto. Zachwycał się urokiem Sopotu i mola, wdrapał się na wieżę kościoła
Mariackiego w Gdańsku, by podziwiać panoramę starego miasta, pobuszował po centrum handlowym
Forum, mile spędzał czas w Centrum Naukowym Eksperyment w Gdyni, a we wtorek 16 kwietnia w
Bibliotece Publicznej Gminy Szemud, dał koncert.
Chór na koncert w naszej gminie został zaproszony przez Przewodniczącą Rady Gminy Szemud Aleksandrę
Perz. Organizacji koncertu podjęła się Dyrektor Biblioteki Iwona Piastowska. W wykonaniu chóru
usłyszeliśmy nie tylko utwory religijne związane z czasem Wielkanocy, ale również regionalne utwory
litewskie związane z wiosną. Na koncercie nie zabrakło elementów kaszubskich. Rozśpiewana i zachęcona
miłą atmosferą publiczność odwdzięczając się niejako za koncert, zaśpiewała chórowi „Kaszubskie nuty”,
Wójt Gminy Ryszard Kalkowski częstował opiekunów „szemudzką tabaką”. Było rodzinnie i przemiło. Na
koniec koncertu przewodnicząca Rady Gminy Szemud Aleksandra Perz i przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud Jacek Nawrocki wręczyli wszystkim członkom zespołu
skromne upominki z logo naszej gminy. Pobyt w naszej stolicy zakończyła kolacja dla chórzystów w
GCKSiR w Szemudzie, którą przygotowały panie z KGW w Szemudzie z panią prezes Teresą Szymańską na
czele. Tutaj wielkie pokłony dla pań z KGW Szemud – czego tam nie było? (zylc, pierogi, naleśniki, chleb ze
smalcem, bigos, wędliny, „cuda na talerzach” i jeszcze trochę). Goście podkreślali smakowitość i urodę
potraw a także miłe przyjęcie z jakim spotkali się w Gminie Szemud. Ale jak miało być? Po prostu
gościnnie i po kaszubsku.
Tomasz Stein
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