DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W niedzielne popołudnie 3 marca 2019 r. w sali multimedialnej OSP w Dębem Wielkim
uczczono Dzień Żołnierzy Wyklętych – na „Przystanku Historia NIEZŁOMNI” spotkali się
lokalni „podróżni” oraz przybysze – goście z dalekich zakątków Polski.
Imprezę rozpoczęła pięknym słowem, śpiewem i muzyką o Niezłomnych grupa artystyczna
GOK Dębe Wielkie w składzie:
Występ wprowadził uczestników w zadumę, były również momenty wzruszenia i łzy…
Grupa została nagrodzona gromkimi oklaskami. Kolejny punkt programu nieco zaskoczył
miło uczestników. Był to gość uroczystości o bardzo pogodnym usposobieniu, kapitan Jerzy
Widejko pseudonim Jureczek, najmłodszy partyzant Wileńskiej Armii Krajowej, który
przyjechał do Dębego z Podhala.
W 1944 r. Jurek Widejko jako jedenastoletni chłopiec został przygarnięty przez III
Partyzancką Wileńską Brygadę AK Szczerbca, działającą w rejonie miasteczka Turgiele, na
pomocnika rusznikarza. Następnie trafił do regularnego oddziału partyzanckiego Samoobrony
Wileńskiej AK, dowodzonego przez porucznika Czesława Stankiewicza pseudonim Komar,
gdzie pełnił funkcję łącznika i zwiadowcy oraz uczestniczył w kilku bitwach z wojskami
sowieckimi.
Kapitan Widejko na czas swojej prelekcji przejął dosłownie dowodzenie nad dębską imprezą.
Na wstępie przeczytał Apel Pamięci, poprosił proboszcza generała Sławomira Żarskiego o
modlitwę za zmarłych, którzy polegli za Ojczyznę. Potem w ciekawy i momentami
humorystyczny sposób z dużym dystansem do siebie, Jureczek opowiedział swoją historię, a
także podzielił się wiedzą tamtych czasów. Kapitan nawet wywołał do tablicy jednego z
uczestników, wybór padł na Krzysztofa Krzemińskiego – Prezesa Stowarzyszenia OdraNiemen, Oddział Mazowiecki.
Kolejnym punktem programu Przystanku był występ Chóru ze Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Cygance. Młodzież pięknymi pieśniami patriotycznymi podniosła
nastrój. Krótkimi ciekawostkami z lokalnej historii podzielił się niezastąpiony Jan Majszyk.
Natomiast kolejny gość Maciej Prażmo, który przyjechał z Olsztyna, „zaserwował”
uczestnikom klasyczne piosenki żołnierskie do wspólnego śpiewania. Przy własnym
akompaniamencie gitary i z uśmiechem na twarzy przypadł jednomyślnie uczestnikom do
gustu by na zakończenie zabisować klasykiem Jacka Kaczmarskiego „Obława na młode wilki
oblawa…”.

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Wszyscy artyści i osoby zaangażowane w pomoc przy spotkaniu w ramach podziękowania
zostali obdarowani przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim Annę
Piotrkowicz
drobnymi
upominkami
promującymi
gminę
Dębe
Wielkie.
Po części artystycznej był czas na rozmowy w kuluarach, zakup książki z autografem
kapitana, czy obejrzenie wystawy tematycznej, która przyjechała z Krakowa. Spotkaniu
towarzyszyła również zbiórka darów dla rodaków z kresów.
Organizator imprezy, GOK Dębe Wielkie serdecznie dziękuje:
– za patronat i obecność na imprezie Wójtowi Gminy Dębe Wielkie Krzysztofowi
Kalinowskiemu,
– za obecność: Generałowi Sławomirowi Żarskiemu – Proboszczowi Parafii w Dębem
Wielkim, Przewodniczącemu Rady Gminy Dębe Wielkie Mirosławowi Siwikowi, Radnemu
Gminy i Przewodniczącemu Komisji Edukacji Leszkowi Woźnicy, Zasłużonemu dla Gminy
Dębe Wielkie Janu Majszykowi, Kombatantowi Stanisławowi Jackiewiczowi, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Cygance Małgorzacie Wachowicz wraz nauczycielami
– za wsparcie Stowarzyszeniu Odra- Niemen, Oddział Mazowsze z Prezesem Krzysztofem
Kamińskim na czele
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