RELACJA
Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W GMINIE DĘBE WIELKIE

Dzień 11 listopada to dla kaŜdego Polaka data szczególna. W tym dniu kaŜdego roku
obchodzimy rocznicę odzyskanie wolności przez Naród Polski.
Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości w Gminie Dębe Wielkie rozpoczęły się juŜ
w piątek 9 listopada 2012r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Cygance. Z inicjatywy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cygance Pani Mirosławy
Popławskiej, Radnych Rady Gminy Dębe Wielkie Pani Renaty Karpińskiej oraz Pani ElŜbiety
Bober odbył się wieczorek historyczny poświęcony historii naszych okolic. W uroczystości
udział wzięli m.in Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski, Radny Gminy Pan
Przemysław Modliński, Marcin Grabarczyk, Sołtys Choszczówki Stojeckiej Pan Grzegorz Ruta
oraz mieszkańcy naszej Gminy. Gościem specjalnym był Pan Jan Majszyk, który opowiadał
ciekawostki z historii okolic Dębego Wielkiego.

Opowieści o historii naszych ziem przeplatane były występami o tematyce patriotycznej
przygotowanymi przez Uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cygance. Dzieci wykonały
inscenizację historyczną "W obronie Rzeczpospolitej". Słowo wstępne o odzyskaniu
niepodległości w 1918 r. przez Polskę. Ponadto recytowały wiersze o Ojczyźnie i o walkach na
naszym terenie „Piłsudski rusza w bój", "Synkowie moi", "Legiony”. Nie zabrakło równieŜ
pieśni narodowych m.in. „Legiony", "Wojenko, wojenko", "Rota" .
Zespół wokalny „Magiczne nutki” z Choszczówek przy akompaniamencie Pani Marty Woźnicy
wykonał piosenkę pt” Przybyli ułani pod okienko ” oraz „Piechota ta szara piechota”.
W niedzielę 11 listopada 2012 roku o godzinie 16.00 w kościele parafialnym p.w.
Błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Chrośli została odprawiona Msza Święta
w intencji Ojczyzny oraz za tych, którzy oddali za Nią Ŝycie. Mszę sprawował proboszcz

parafii - ksiądz Bogusław Wnuk, a uczestniczyli w niej przedstawiciele władz
gminnych, licznie zgromadzeni mieszkańcy parafii oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im.
Gen. Józefa Bema w Rudzie, wraz z pocztem sztandarowym. Msza zakończyła się
okolicznościowym widowiskiem, tematycznie związanym z historią odzyskania przez Polskę
niepodległości, starannie przygotowanym przez młodzieŜ szkolną pod kierunkiem nauczycieli.
ZłoŜyły się na nie utwory poetyckie, opisy wydarzeń z dziejów Polski oraz znane pieśni
historyczne. Całość widowiska miała stosowną oprawę plastyczną.

Wszyscy wchodzący do świątyni otrzymali, wykonane przez dzieci, kotyliony w barwach
narodowych, a na ławkach czekały na nich okolicznościowe śpiewniki, zawierające zbiór pieśni
patriotycznych i wojskowych z początków XX wieku. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły,
wszyscy obecni w kościele zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania pieśni związanych z
obchodami. Obchody Dnia Niepodległości w takiej formie spotkały się z pozytywnym
odbiorem wśród mieszkańców.
Niedzielne obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Dębe Wielkie
trwały do późnego wieczora. O godz. 18.00 w Kościele parafialnym w Dębem Wielkim
została odprawiona kolejna uroczysta Msza Święta za poległych w obronie naszej Ojczyzny.
Uroczystość Mszy Świętej uświetniły poczty sztandarowe: Zarządu Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych w Dębem Wielkim, poczty jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, poczty
sztandarowe ze szkół podstawowych oraz poczet Kombatantów.

Po Mszy Świętej w Kościele młodzieŜ z Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim wraz
z Wójtem Gminy Dębe Wielkie Panem Krzysztofem Kalinowski przedstawili fascynujący
(pełen niezapomnianych emocji) program artystyczny pt „Obrazy z przeszłości”, którego
przygotowaniem zajęli się nauczyciele Pani Marlena Pilarska, Pani Dorota Późniecka, Pani
Anna Sadowska. Program artystyczny rozpoczęła Julia Kalinowska uczennica Szkoły
Podstawowej w Dębem Wielkim wykonując na pianinie walc cis-moll op.64 Nr 2 Fryderyka
Chopina. Bardzo poruszające było takŜe wykonanie pieśni pt „Tango na głos” z repertuaru
Maryli Rodowicz, które wykonała obdarzona niezwykłym głosem i zmysłem artystycznym
Kinga Grala.
Widowisko dostarczyło licznie zgromadzonym mieszkańcom niezapomnianych doznań
i wraŜeń estetycznych, a to za sprawą m.in. ciekawych występów artystycznych niezwykle
utalentowanej młodzieŜy, oraz oprawy scenicznej. Program 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 były do tematu przewodniego programu artystycznego. Wójt
Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski zaprezentował swoje umiejętności wokalne,
licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć pieśń z repertuaru Jacka Kaczmarskiego pt.
„Modlitwa o Wschodzie Słońca” oraz wiersz Jana Pawła II pt „Myśląc Ojczyzna”
w wykonaniu Pana Wójta.
Wójt Gminy Dębe Wielkie serdecznie dziękuje wszystkim za zaangaŜowanie
w przygotowaniu tak uroczystych Obchodów Dnia Niepodległości.
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