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„Podróż może być długa lub krótka, lecz aby mogła się rozpocząć, trzeba kiedyś zrobić ten
pierwszy krok”. I tak oto zainspirowani tymi słowami napisanymi przez Jima Stovall’a autora
bestselleru „Bezcenny dar” w tegorocznej edycji „Weekend za pół ceny” zabraliśmy naszych
uczestników imprezy w pewną podróż….
Na wstępie zaproponowaliśmy Kabaret Świerszczychrząszcz jako że „Śmiech to lekarstwo dla
duszy. Dzisiejszy świat bardzo potrzebuje tego lekarstwa”. Świerszczychrząszcz słynie z
wykorzystania do swoich skeczy pantomimy wzorowanej na klasyku czyli Charlim Chaplinie.
Do tego ciekawie dobiera rozpoznawalną muzykę filmową, która zdecydowanie wpływa na
dobre samopoczucie, by uczestnicy występu mogli spojrzeć z humorem i dystansem na
codzienne problemy ludzkie, czy sprawy polityczne.
Po rozrywce kabaretowej nastąpiła projekcja filmu „Bezcenny dar”, opowiadającego historię
pewnego młodzieńca, któremu dziadek w spadku przygotował krótki kurs przygotowawczy do
życia, zawarty w 12 zadaniach, które sam nazwał "podarunkami". Starszy pan wystawił
swojego wnuka na wyszukane próby, dzięki którym wnuczek mógł odbyć podróż w głąb siebie
by w konsekwencji odpowiedzieć sobie na ważne pytanie – co tak naprawdę liczy się w życiu
najbardziej – pieniądze czy szczęście. W filmie pada ciekawe zdanie: „Pieniądze są tylko
narzędziem, które można wykorzystać w dobrym lub złym celu, albo też nie skorzystać z niego
wcale”.
Nasze „Życie w rzeczywistości składa się z serii pojedynczych dni. Cieszmy się dniem
dzisiejszym!” dlatego w niedzielny wieczór na zakończenie weekendu odbyła się
międzypokoleniowa potańcówka. Muzykę serwowała wyjątkowa kobieta – DJ Wika - Wirginia
Szmyt (ur. 1938) – najstarsza didżejka w Polsce, łamiąca stereotypy dotyczące wizerunku
polskiego seniora, działaczka społeczna, z wykształcenia pedagog. W duecie z Andrzejem
Mordasewiczem (naszym dębskim sylwestrowym DJ Stefanem) rozkręciła super imprezę i
stworzyła z uczestnikami przesympatyczną atmosferę. Do zabawy włączyła się nasza młoda
mieszkanka animatorka Justynka, która poprowadziła belgijkę, makarenę oraz tradycyjny
pociąg.
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Imprezie towarzyszyła piękna i wyjątkowa wystawa fotograficzna uczestnika sekcji Gminnego
Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim – Krzysztofa Przybysza (l.11). Krzysztof fotografuje
głównie ptaki, które uwielbia obserwować i poznawać. Na fotografiach znalazły się też dzikie
zwierzęta podejrzane w dębskich lasach, łąkach czy polach. Zdradzimy, że zdjęcie autorstwa
naszego utalentowanego młodzieńca będzie na kalendarzu gminnym na 2020 r. Gratulujemy!
Podczas podróży często poznajemy nowe osoby. My też zapragnęliśmy stworzyć wyjątkową
możliwość spotkania się kilku nieprzypadkowych osób. I tak oto, zaproszony kabaret
posiadający w swoim repertuarze skecz z osobą Marka Piotrowskiego – jako walecznego
sportowca – na ringu jak i w chorobie, mógł poznać osobiście Wielkiego Mistrza, który również
uczestniczył w wydarzeniu. Panowie byli miło zaskoczeni i wzruszeni. Kolejną niespodzianką
była przekazana książka od podróżniczki Martyny Wojciechowskiej ze specjalną dedykacją i
słowem dla naszego Mistrza Walki. Natomiast nasz młody mistrz fotografii Krzysztof Przybysz
mógł osobiście poznać doświadczonego mistrza, którego historia jest niezwykła. „Często
pragniemy od życia czegoś więcej. Przyjrzyjmy się temu, co już mamy, a przekonamy się, że
nasze życie już teraz jest pełne niezwykłego bogactwa”.
Kończąc, nawiążemy do naszej Dębskiej Kawy Żołędziówki, przy której „pod pretekstem”
mogliśmy się spotkać, poznać, porozmawiać, pośmiać, powzruszać, potańczyć,… po prostu
pobyć razem by optymistycznie spojrzeć w przyszłość. A jeśli mowa o przyszłości to
zostawimy Państwa z takim oto słowem „Aby śmiało patrzeć w przyszłość, nie trzeba niczego,
prócz wiary”.
Wszystkie cytaty pochodzą z książki: „Bezcenny dar” Jim Stovall.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną w
ramach ogólnopolskiego projektu „ Weekend za pół ceny”.
Dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim za udostępnienie Sali
gimnastycznej na potrzeby imprezy.
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