NIEPODLEGŁA W DĘBSKIEJ KULTURZE I PAMIĘCI - RADOSNE I AKTYWNE ŚWIĘTOWANIE

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w gminie Dębe Wielkie z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości miały wyjątkowy charakter. Dwudniowe świętowanie pozwoliło się zatrzymać
mieszkańcom na dłuższą chwilę zadumy by spojrzeć w przeszłość , poczuć trudną i bolesną historię
naszej ukochanej Ojczyzny.
Główne obchody rozpoczęły się 11 listopada 2018r. tradycyjnie późnym wieczorem. Pierwszym punktem
programu były uroczystości przy pomniku „Dębskiego Orła Pamięci”, przy którym stanęli: Wójt Gminy
Krzysztof Kalinowski, gen. bryg. ks. Prałat Sławomir Żarski - Proboszcz Parafii w Dębem Wielkim, Radni
Powiatowi, Radni Gminy z Przewodniczącym Mirosławem Siwikiem na czele, Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Anna Piotrkowicz oraz licznie przybyłe Poczty Sztandarowe Szkół, Straży Pożarnej, Organizacji
Społecznych, Harcerze oraz Młodzież i Mieszkańcy. Została podniesiona flaga państwowa, odśpiewany
hymn Polski oraz złożono wieńce. Oprawą uroczystości zajęło się Liceum PUL w Wołominie z Dyrektor
Agnieszką Kaczyńską.
Kolejny punt programu przeniósł się do Kościoła Parafialnego w Dębem Wielkim, gdzie odbyła się
uroczysta Msza Św. za Ojczyznę zakończona występem artystycznym dębskiej młodzieży. Pod
fachowym okiem nauczycieli Doroty Późnieckiej oraz Marleny Pilarskiej słowem, obrazem oraz
pieśnią młodzież wyraziła pamięć i wdzięczność za Niepodległość. Po występie młodzieży odbył się
koncert patriotyczny w wykonaniu zaproszonych artystów: pianisty: Mirosława Feldgebela,
Małgorzaty Urbaniak – sopran, Roberta Cieśli – tenora. Pieśni zostały przeplecione słowem historii,
było również wspólne śpiewanie, które zdecydowanie ożywiło spotkanie.
Dzień 12 listopada był czasem różnych aktywności z okazji Niepodległości. Na uczestników czekała
m.in. gra miejska „Dębe Wielkie 1918-2018” przygotowana we współpracy z harcerzami z 33 drużyny
„Włóczykije” z Górek. Liczni uczestnicy odbyli historyczną podróż po miejscowość, która na mapie
Polski nie raz zaistniała (m.in. nieliczna zwycięska Bitwa Powstania Listopadowego, walki Bitwy

Warszawskiej 1920r., Kampania Wrześniowa). Uczestnikom gry przypadło robienie kotylionów,
odgadywanie żołnierskich piosenek, giga memory z symbolami i postaciami dotyczącymi
niepodległości, zrobienie kartki urodzinowej dla niepodległej czy slackline (gibon). Dodatkową
atrakcją na zakończenie gry były nagrody oraz spotkanie z pasjonatami historii - rekonstruktorami
przy ciepłej grochówce.
Najbardziej wyczekane wydarzenie – wieczorny pokaz laserów pt. „Historia niepodległej Polski” w
zabytkowym kościele parafialnym w Dębem Wielkim przyciągnął tłumy. Czterdziestominutowe
widowisko przedstawiło dzieje naszego narodu od początków tworzenia się państwowości aż po czasy
nam współczesne. Specjalnie na potrzeby tego spektaklu przygotowanych zostało ponad 300 obrazów
i animacji laserowych przedstawiających wybitnych przywódców Polski, wydarzenia symbolizujące
powstania i zrywy narodowościowe dążące do odzyskania niepodległości, przełomowe bitwy, które
uchroniły nasz kraj przed najeźdźcami oraz wydarzenia polityczne, które zaważyły o losach naszej
ojczyzny, a także postacie kształtujące ducha patriotyzmu i dumy przynależności do narodu polskiego.
Nie zabrakło oczywiście motywów bezpośrednio związanych z Dębem Wielkim. Aby nadać wyraz
szczególnej polskości w warstwie muzycznej wykorzystane zostały fragmenty utworów
kompozytorów polskich takich jak: F. Chopin, I.J. Paderewski, K. Krupiński, E. Młynarski, A. Panufnik, G.
Bacewicz, F. Nowowiejski, H. Czyż, K. Dębski, J. Kaczmarski oraz fragmenty pieśni patriotycznych.
Połączenie zabytkowego miejsca z nowoczesną formą przekazu okazało się trafnym przedsięwzięciem,
niezapomnianych wrażeń i przeżyć artystycznych, które z pewnością zostanie powtórzone.
Nowym pomysłem okazał się również Autobus Niepodległościowy, który podczas tych dwóch dni
kursował bezpłatnie po gminie, by z oddalonych miejscowości: Rudy, Górek, Cyganki i Pustelnika
dowieźć zainteresowanych na niedzielne obchody i poniedziałkowe aktywności z Niepodległą.
Na uwagę również zasługuje sukces Dębskiej Kawy Żołędziówki, która na czas okoliczności obchodów
11 Listopada na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie stanowiła zestaw niepodległościowy
„Gościniec z podróży Wielkim Gościńcem Litewskim”. W towarzystwie sucharów Marszałka
Piłsudskiego stanowiła ciekawy duet. To, że uwielbiał ją Frederyk Chopin to już wiemy, ale że pijana

była z mlekiem i wanilią w domu Piłsudskich, nie wszyscy wiedzą. GOK oficjalnie ogłosił kolejne
odkrycie historyczne dotyczące dębskiej żołędziówki.
Warto przypominać i mówić – w różnych formach i okolicznościach o naszej polskiej tożsamości i
najważniejszych wartościach, jakimi są Bóg, Honor, Ojczyzna. Dębska Kultura serdecznie dziękuje za
zaufanie i wsparcie powyższego przedsięwzięcia wielu instytucjom.
Koncert Patriotyczny został „Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
Projektu „Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska.”
Gra miejska oraz pokaz laserów - zostały „Dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Przed nami w ramach obchodów niepodległościowych jeszcze wydarzenie „Słuchaj jeno, pono nasi.
Biją w tarabany” podczas którego wskrzeszemy polską tradycję tarabanów w 100-lecie Niepodległości
wspólnie bębniąc z Ryśkiem Bazarnikiem podczas organizowanego 2 grudnia 2018r. „Dnia bez barier”
oraz zorganizujemy kolejną miejską grę niepodległościową z akcentem świątecznym w terminie 15
grudnia 2018 r.

