BARWNE I RADOSNE POŻEGNANIE LATA
W niedzielne popołudnie 9 września na placu parafialnym Dębska Kultura przygotowała pod
hasłem Pożegnania Lata – trzy wydarzenia: Narodowe Czytanie, dzień Otwarty Sekcji GOK
oraz Koncert Małego TGD zakończony Festiwalem Kolorów przygotowanym przez
Młodzieżową Radę Gminy Dębe Wielkie.

NARODOWE CZYTANIE
W świat „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego wprowadził uczestników Wójt Gminy
Krzysztof Kalinowski – który rozpoczął czytanie. Później do akcji dołączyli się również nasi
mieszkańcy.

DZIEŃ OTWARTY SEKCJI GOK

Wszystkie informacje w jednym miejscu, czyli oferta GOK-u na rok szkolny 2018/2019.
Tutaj każdy mógł porozmawiać bezpośrednio z instruktorem, a było ich kilkunastu. Jednym
słowem namiot pękał w szwach. Przy scenie również było nie mniejsze zainteresowanie zarówno podczas animacji Czerwononosego Piotrka, promującego sekcję warsztatów
Cyrkowych czy występu naszych lokalnych artystów Barbary Majewskiej oraz Radosława
Laskowskiego, którzy zaproponowali w ramach zajęć GOK-u warsztaty wokalne oraz naukę
gry na gitarze oraz Panie „Zumbowiczki” z Instruktorem Sebastianem Książkiem na czele w
ramach sekcji ZUMBY.
KONCERT
I FESTIWAL KOLORÓW
Punktem kulminacyjnym tego dnia był koncert chrześcijańskiego zespołu MAŁE TGD oraz
Festiwal Kolorów. Młodzi artyści w rytmicznych piosenkach śpiewali o rzeczach ważnych,
ważniejszych i najważniejszych. Na placu stworzył się niesamowity klimat, pomiędzy
Zespołem, a licznie zebraną i żywiołowo reagującą publicznością, wywiązał się wyjątkowy
dialog z pozytywnym akcentem – że dziecięca wiara może wszystko !!
Tym razem - zakończymy poetycko, ale bardzo pozytywnie - utworem Małego TGD na BIS,
który również dębskiej publiczności bardzo przypadł do gustu. Piosenka pochodzi z
najnowszej płyty, która jest w czołówce Empiku, ma ponad 2 miliony wyświetleń na
YouTube.
Oto treść:

Piękny świat przemierzasz po maleńku.

Nagle STOP!
Jakiś mur, groźny cień.
Ach to strach, to wielka góra lęku.
Ale ty nie bój się, tylko wierz!
(…)
Piękny świat przemierzasz po malutku.
Nagle STOP!
Znowu mur i ten cień.
Ach to żal, to wielka góra smutku
Ale ty otrzyj łzy, mocno wierz!
Jeśli takich gór nie da się przeskoczyć,
jeśli takich gór obejść nie da się:
Ref.: No to góry do góry,
dziecięca wiara,
może je w morze powrzucać zaraz.
Góry do góry
morze nie może się doczekać
na wielkie plum
Tam wielka góra złości,
tam wielki ból.
Tam góra wątpliwości,
wystarczy już!
Na góry już się nie gap,
powyżej spójrz,
bo moc pochodzi z Nieba!
Bezpośrednio po koncercie na środku placu odbył się wyrzut kolorów zorganizowany prze
MRG Dębe Wielkie – patrz informacja MRG Dębe Wielkie.
Drogi Mieszkańcu !!!
Zachęcamy do odwiedzenia naszego bloga:
www.gokdebewielkie.blogspot.com, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące
proponowanych przez nas zajęć i polubienie strony FB by być na bieżąco z GOK Dębe
Wielkie.

