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Czy jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów, a jedno słowo stworzyć tysiące obrazów? Otóż
sprawdziliśmy to podczas przedsięwzięcia, jakim było widowisko historyczne łączące
inscenizację historyczną z pokazem laserowym „Wrzesień’39 w Dębskiej Pamięci” z okazji
80-rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim. O zmierzchu W niedziele 15 września 2019 r. o
zmierzchu, licznie przybyła widownia była świadkiem wyjątkowych scen natarcia, bitwy,
efektów specjalnych, pirotechniki na przygotowanym scenograficznie placu parafialnym. Na
kilkadziesiąt minut każdy mógł przenieść się na chwilę w odległe czasy by poczuć czas grozy
wojennej. Narracją widowiska zajął się Jacek Gradus ze Stowarzyszenia Historyczno Edukacyjnego im.7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich, który podzielił się ciekawym słowem
historii oraz na zakończenie przedstawił wszystkie grupy rekonstrukcyjne biorące udział w
przedsięwzięciu. Kolejnym punktem programu był pokaz laserowy – wyjątkowe niecodzienne
widowisko artystyczne z motywem historycznym okresu II wojny światowej z wplecioną
historią naszej Małej Ojczyzny gminy Dębe Wielkie przy pięknej muzyce polskich
kompozytorów. Na zakończenie organizator przygotował niespodziankę nawiązującą do
osoby i muzyki Fryderyka Chopina oraz Dębskiej Kawy Żołędziówki.
Bardzo lubimy łączyć tradycję z niecodzienną, nowoczesna forma pokazu, by uczestnikom
dostarczyć niezapomnianych wrażeń i przeżyć artystycznych. Naszym kolejnym ważnym
działaniem jest to by młodemu pokoleniu w przystępny sposób przypomnieć o naszej polskiej
tożsamości i najważniejszych wartościach, jakimi kierowali się nasi przodkowie.
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Żarskiemu za udostępnienie placu parafialnego Strażakom OSP Dębe Wielkie za
zabezpieczenie i oświetlenie placu Panom z działu technicznego Urzędu Gminy Dębe Wielkie
za wsparcie techniczne.
Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
projektu "Interwencje2019".

