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W dniach 3 i 4 marca 2018r. w Gminie Dębe Wielkie odbył się projekt pod tytułem „Przystanek Historia” z okazji
Dnia Żołnierzy Wyklętych. W sobotni wieczór w kameralnym klimacie w Sali Multimedialnej OSP odbył się
Wieczór Filmowy z projekcjami dwóch filmów: Wilk – Zbigniew Kruszelnicki oraz Tarzan – Ułan z Zawichostu.
W filmach przedstawione zostały dwie historie – walecznego 22 – letniego młodzieńca, żołnierza AK,
podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego oraz legendarnego żołnierza Wojska Polskiego, partyzanta NSZ i AK,
Tomasza Wójcika. Oba filmy pokazały, że mimo tak trudnej i dramatycznej sytuacji w jakiej się znaleźli, te dwie
historyczne postacie postawiły w swoim życiu wartości patriotyczne ponad wartości doczesne. Natomiast w
niedzielne popołudnie w Kościele Parafialnym w Dębem Wielkim odbyła się Msza Św. Za Ojczyznę odprawiona
przez ks. proboszcza Sławomira Żarskiego oraz Koncert Muzyki Polskiej.
Wiemy, że muzyka chyba najlepiej wyraża uczucia, a polska muzyka klasyczna wzbudza w nas poczucie dumy i
łączy nas z naszą historią.
Wykonawcy tego koncertu to:
Weronika Siwiak -wiolonczela,
Barbara Majewska – sopran
Julia Kalinowska – fortepian, śpiew.
Katarzyna Dołkowska – skrzypce
Marek Dołkowski – organy, śpiew
Na zakończenie słowo podziękowania dla artystów za występ, a mieszkańcom za obecność skierował Wójt Gminy
Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski. Ponadto artyści otrzymali upominki z rąk Dyrektora GOK Anny
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Piotrkowicz. Dębskie koncertowanie to wspólna inicjatywa – Marka Dołkowskiego (pomysłodawcy), GOK-u
Dębe Wielkie oraz lokalnych artystów. To taki nasz Wielki czas w naszej małej Ojczyźnie – Dębem Wielkim.
GOK serdecznie dziękuje:
Wójtowi Gminy Dębe Wielkie za patronat,
ks. proboszczowi Sławomirowi Żarskiemu i Panu Organiście Markowi Dołkowskiemu za współpracę,
lokalnym artystom za piękny występ,
Powiatowi Mińskiemu za udostępnienie filmów,
Strażakom OSP Dębe Wielkie za udostępnienie sali multimedialnej,
a mieszkańcom za wspólny udział w sobotnim i niedzielnym przedsięwzięciu – jakim był „Przystanek Historia” w
Dębem Wielkim.

