RELACJA
Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W GMINIE DĘBE WIELKIE

Dzień 11 listopada to dla kaŜdego Polaka data szczególna. W tym dniu kaŜdego roku
nasze myśli wędrują ku wydarzeniom z 1918r. Po 123 latach nasza Ojczyzna powróciła na
mapy Europy.
Tegoroczne juŜ 95 obchody rocznicy odzyskania niepodległości w gminie Dębe Wielkie
rozpoczęły się w Kościele parafialnym w Dębem Wielkim o godz. 18.00 uroczystą Mszą
Świętą odprawioną w intencji poległych w obronie naszej Ojczyzny. Uroczystość Mszy Świętej
uświetniły poczty sztandarowe: Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, poczty sztandarowe ze szkół,
poczet Kombatantów oraz poczet nadświdrzańskiego Koła Łowieckiego.
Po Mszy Świętej w Kościele młodzieŜ z Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim wraz
z Wójtem Gminy Dębe Wielkie Panem Krzysztofem Kalinowski przedstawili pełen
niezapomnianych emocji program patriotyczny pt „Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć…”,
którego przygotowaniem zajęli się nauczyciele Pani Beata Piraszewska, Pani Małgorzata
Bedyńska, Pani Dorota Późniecka.
Program artystyczny rozpoczął się od wystąpienia Wójta Gminy Dębe Wielkie
Krzysztofa Kalinowskiego. Uroczysty nastrój zapewniła przepięknie grająca na pianinie

uczennica Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim Julia Kalinowska. Wykonała utwory
Fryderyka Chopina m.in.: Preludium h-moll op28 no6, Nokturn cis-moll op. Pośmiertne no16,
Preludium c – moll op. 28 no20.
Widowisko dostarczyło licznie zgromadzonym
mieszkańcom

niezapomnianych

doznań

i wraŜeń estetycznych, a to za sprawą m.in.
ciekawych występów artystycznych niezwykle
utalentowanej
scenicznej.

młodzieŜy,
Program

oraz

oprawy

artystyczny

został

wystawiony przy zgaszonym świetle. MłodzieŜ
gimnazjalna zaistniała podczas programu przede
wszystkim jako grupa chóralna oraz teatralna.
Uczniowie Gimnazjum Gminnego nie tylko
postarali się o piękną recytację tekstu, ale
równieŜ

swoje

widowisko

wzbogacili

profesjonalnymi kostiumami, które w kaŜdym
szczególe

dopasowane

przewodniego

były

programu

do

tematu

artystycznego.

MłodzieŜ z Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim zaprezentowała swoje umiejętności
wokalne, licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć piosenki m.in. pt: „Opowiedz nam
moja Ojczyzno…”, „ Modlitwa obozowa”, „Piechota”, „ Marsz I brygady”, : „Orlątko”,
„Śpiewka 1920”,
Wójt Gminy Dębe Wielkie serdecznie dziękuje wszystkim za zaangaŜowanie
w przygotowaniu tak uroczystych Obchodów Dnia Niepodległości, a mieszkańcom za liczne
przybycie i wspólne świętowanie odzyskania wolności.
WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII
ZAPRASZAMY
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