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Data
11.11.2021 - 11:00 - 15:00
1918 – ZAPAMIĘTAMY JUŻ NA ZAWSZE
DLA NIEPODLEGŁEJ W NASZEJ GMINIE
Z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę władze gminy wraz z Gminnym Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie przygotowały szereg wydarzeń mających upamiętnić to wielkie
święto.
W odrębnym artykule pisaliśmy już, że w tym roku stacjonarnie odbędą się konkursy – plastyczny i wokalny
o tematyce patriotycznej. Natomiast w sam świąteczny dzień zapraszamy wszystkich naszych
mieszkańców, rady sołeckie, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, oddziały OSP oraz wszystkie chętne,
zaangażowane i zainteresowane osoby do wzięcia udziału w uroczystościach. Będą one przebiegać
podobnie jak w latach ubiegłych.
Plan obchodów:
11.00 – Uroczysta Msza św. w kościele pw. Św. Mikołaja w Szemudzie odprawiona w intencji Ojczyzny.
11.50 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku pomordowanych w II wojnie światowej.
12.00 – start Rodzinnego Biegu Niepodległości na symbolicznym dystansie 1918 m.
12.30 – Kawiarenka Niepodległości – spotkanie w hali sportowej w Szemudzie
Trasa biegu przebiegać będzie podobnie jak w latach ubiegłych. Start nastąpi przy budynku GOPS a meta
przy hali sportowej. Nie będziemy prowadzili wcześniejszych zapisów. O ile to możliwe zapraszamy
uczestników biegu do udziału w Mszy św. i oddaniu hołdu poległym przy pomniku na dziedzińcu kościoła.
Potem wspólnie, przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej, przemaszerujemy na miejsce startu,
skąd biegacze wyruszą. Prosimy, by w miarę możliwości uczestnicy biegu ubrali białe lub czerwone
koszulki – mogą być te z ubiegłych edycji. Po ukończeniu biegu każdy z biorących w nim udział otrzyma
pamiątkowy medal. Dystans przygotowany do pokonania nie jest długi – 1918m. Ta liczba dla nas, Polaków
wiele znaczy w sensie historycznym a w sportowym tyle, iż nawet dzieci i osoby o niewielkiej kondycji są w
stanie bieg ukończyć. Zatem zapraszamy całe rodziny do takiego aktywnego świętowania. Po rozdaniu
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medali w hali sportowej w Szemudzie będzie czekała na wszystkich gorąca zupa – przyda się w chłodny,
listopadowy dzień i doda sił do przeżywania dalszej części uroczystości, a będzie to wspólne śpiewanie
piosenek i pieśni patriotycznych. Wystąpią też laureaci Gminnego Konkursu Wokalnego. Oczywiście w
naszej „Kawiarence Niepodległości” nie może zabraknąć kawy i ciasteczek. Chcemy, by ten dzień był
sympatyczny, spędzony w dobrym nastroju i radości z tego, że możemy żyć w wolnym kraju. Dla każdego
uczestnika muzycznej części uroczystości przygotowaliśmy biało – czerwone kotyliony.
Aby radość była jeszcze większa na dużej płycie boiska w godzinach między 12.30 a 15.00 ustawione
zostaną dmuchane zamki dla dzieci. Każdy małoletni posiadający medal lub kotylion, będzie mógł
korzystać z atrakcji bezpłatnie.
Zaplanujcie więc obiad w Waszych domach na 15.30 – byśmy mogli wspólnie świętować aż do 15.00.
Mamy nadzieję na wspólne przeżywanie tego pięknego i ważnego dla Polaków dnia. Do zobaczenia 11
listopada!
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