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W niedzielę, 13 września 2020r. odbyły się Dożynki Gminne. Najbardziej zwyczajne i najbardziej niezwykłe
jednocześnie, na jakich zdarzyło mi się być Gminie Szemud. Święto plonów jest zawsze najbardziej
uroczystym dniem, najhuczniej obchodzonym świętem w naszej gminie. Dobrze pamiętamy z ubiegłych lat
kolorowy korowód maszyn rolniczych i niezwykłych pojazdów dożynkowych. Różnobarwne kostiumy
Kaszubów i gości z całej Polski i Europy. Wrażenia i emocje, których nie da się nigdy zapomnieć. W tym
roku było zupełnie inaczej. Kameralnie i we własnym gronie dziękowaliśmy Panu Bogu za udane plony
podczas Mszy Św. W tym roku gospodarzem Dożynek Paraﬁalnych było sołectwo Jeleńska Huta. Stamtąd
też byli Starostowie Dożynkowi państwo Katarzyna i Marek Lehmann, którzy w dziękczynieniu przynieśli do
kościoła chleb wypieczony z tegorocznego ziarna a Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski poprosił o
odprawienie Mszy św. To niezmiennie wzruszający moment. I choć świętowaliśmy w tym roku skromniej, to
ten sposób dobitnie wskazał gdzie Kaszubi upatrują Początek i Koniec wszystkiego. Dziękujemy Panu
Sołtysowi Kazimierzowi Potrykusowi, Radzie Sołeckiej, Pani Sekretarz Barbarze Rzeszewicz oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości, za piękne udekorowanie kościoła i terenu wokół
niego. Dziękujemy im również za włączenie się w liturgię Mszy św. poprzez przygotowanie czytań,
komentarzy itp. Wspaniale, jak co roku, wszystkie sołectwa naszej gminy przygotowały procesję z darami
oﬁarnymi. Był chleb, miody, przetwory, wędliny, warzywa i owoce, ryby i grzyby – wszystko czym obdarza i
karmi nas natura. I Wam, drodzy sołtysi, dziękujemy za czynne włączenie się w Eucharystię. Dziękujemy
Pocztom Sztandarowym – wszystkich oddziałów OSP Gminy Szemud oraz Rady Gminy. Dziękujemy z
całego serca Orkiestrze Dętej Gminy Szemud pod kierunkiem Wojciecha Kubika za oprawę muzyczną Mszy
św. oraz wykonanie krótkiego koncertu po niej. Zdajemy sobie sprawę, że zebranie składu, przygotowanie
repertuaru po długiej przerwie związanej z pandemią, nie było wcale łatwe. Doceniamy i tym bardziej
dziękujemy. Było nam z Wami uroczyściej i radośniej. Oczywiście, zawsze tam gdzie organizowana jest
choćby niewielka gminna impreza jest również Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi Tomaszowi Steinowi oraz pracownikom GCKSiR za pomoc w organizacji. Po
Mszy św. mieliśmy jeszcze jedną – lokalną, szemudzką uroczystość. Otóż swoje okrągłe urodziny obchodził
Proboszcz paraﬁi w Szemudzie Ks. dr hab. Robert Kaczorowski. Więc dziś raz jeszcze – wszystkiego
najlepszego Księże Proboszczu!
Na koniec dodam tylko – miłe było to nasze, skromne – na miarę czasów – świętowanie, ale mam ogromną
nadzieję, że w przyszłym roku będziemy świętować… PO SZEMUDZKU!
Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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