SPOTKANIE PROMUJĄCE ALBUM
„SACRUM ZIEMI DĘBSKIEJ”

TuŜ po świętach BoŜego Narodzenia 27 grudnia wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski przedstawił mieszkańcom gminy i propagatorom kultury powiatu mińskiego
najnowsze gminne wydawnictwo – album „Sacrum Ziemi Dębskiej”. Spotkanie promujące
ksiąŜkę zostało zorganizowane w Restauracji „Dębianka” w Dębem, gdzie moŜna było
otrzymać bezpłatne egzemplarze albumu z autografami autorów.
Album Sacrum Ziemi Dębskiej jest fotograficznym zapisem dziedzictwa sakralnego
gminy Dębe Wielkie na początku drugiej dekady XXI wieku. Wydawnictwo ma przybliŜyć i
zachować dla przyszłych pokoleń historię istniejących obiektów sakralnych i upamiętnić ich
fundatorów. Zapisu obrazu sacrum dokonał fotograf - Piotr VASCO Wasilkowski –
mieszkaniec gminy Dębe Wielkie. Historię wysłuchał od mieszkańców i przelał na papier
historyk z zamiłowania – Bogdan Kuć - związany z gminą Dębe Wielkie mieszkaniec
sąsiedniej gminy. Dzięki autorom powstał kolejny świadek ludzkiej wiary nadziei i miłości.
W spotkaniu udział wzięli m.in.: autorzy sacrum a mianowicie Pan Bogdan Kuć i Pan
Piotr Wasilkowski oraz zaproszeni goście: Pan Leszek Celej Przewodniczący Komisji
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku województwa mazowieckiego, Dyrektor
Muzeum Ziemi Mińskiej, Radni Powiatu Mińskiego w osobach: pan Grzegorz Gańko, pan

Ireneusz Piasecki, Radni Gminy Dębe Wielkie, Pani Joanna Janicka - Prezes Oddziału PTTK
w Mińsku Mazowieckim, Dyrektorzy bibliotek gminnych i miejskich z terenu powiatu, Pani
Agnieszka Wielgo Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim, Sołtysi.
Szczególnie cieszy fakt licznie przybyłych mieszkańców gminy Dębe Wielkie.
W czasie spotkania w miłej atmosferze moŜna było poznać kulisy powstania wydawnictwa,
snuto teŜ plany na kolejne wydawnictwa gminy Dębe Wielkie.
Wydawcą albumu „Sacrum Ziemi Dębskiej" jest gmina Dębe Wielkie. Sacrum trafi do
wszystkich bibliotek w powiecie mińskim, będzie teŜ moŜna je otrzymać w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Dębem Wielkim.
Projekt „Sacrum Ziemi Dębskiej”

współfinansowany jest ze środków Unii

Europejskiej w ramach Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013. Operacja ma na celu zachowanie dziedzictwa historycznego regionu –
poprzez wydanie albumu z obiektami architektury sakralnej.
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