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W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim przygotował dla mieszkańców wyjątkowy
okres wyczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Przez trzy weekendy Adwentu tj. w okresie 3-17
grudnia br. zorganizowanych zostało wiele ciekawych wydarzeń. Adwent rozpoczęty został powrotem
do tradycji – grą na ligawkach. W Gościńcu Goździejewskim oraz Dębem Wielkim – przy Kościele
zabrzmiały ligawki zwiastujące nadejście Bożego Narodzenia. Dla zainteresowanych owym
instrumentem został dodatkowo przygotowany warsztat z teorii i praktyki poprowadzony przez
zaproszonych gości – Piotra Dorosza oraz Piotra Gronka. To właśnie tutaj na Wschodnim Mazowszu,
w którym leży Dębe Wielkie oraz Zachodnim Podlasiu, te wiejskie, ręcznie robione, dęte instrumenty
miały swoją kolebkę tradycji. Powyższe przedsięwzięcie jest wstępem do większego projektu, który
odbędzie się w przyszłym roku w temacie właśnie obrzędów adwentowych w Powiecie Mińskim.
Kolejnym – równie ciekawym i nietuzinkowym – wydarzeniem była wycinanka z opłatka
poprowadzona przez twórczynię ludową, laureatkę wielu nagród, m.in. nagrody im. Oskara Kolberga
(jest to najwyższe odznaczenie rzemieślnicze) Małgorzatę Pepłowską. W rodzinne i spokojnej
atmosferze, przy dźwiękach kolęd powstały wyjątkowe dekoracje świąteczne wykonane z
tradycyjnego opłata i śliny (tak to właśnie ślina jest materiałem łączącym poszczególne elementy,
dlatego czasami trudno jest czegoś nie podjeść. Wspaniałą i wzruszającą niespodziankę, uczestnikom i
organizatorom, swoim przybyciem zrobił Dębski Wielki Człowiek – „Zasłużony dla Gminy Dębe
Wielkie” mistrz i mentor wielu sportowców i nie tylko, Marek Piotrowski. W tym wyjątkowym czasie
nie zabrakło również Jasełek – tutaj zaangażowane zostały dzieci sekcji ZUMBY KIDS, które dały
popis aktorki przedstawiając tradycyjne przedstawienie, by na zakończenie zaskoczyć widownię
nowoczesnym zumbowym tańcem ze świąteczne pozdrowieniem pod fachowym okiem trenera
Sebastiana Książka. Punktem wyczekiwanym przez większość mieszkańców z pewnością był Koncert
Olgi Szomańskiej, który wypełnił Salę Multimedialną OSP Dębe Wielkie po brzegi, były dzieci,
młodzież, dorośli oraz seniorzy. Swoją charyzmą Olga zaraziła wszystkich słuchaczy by koncert w
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efekcie stał się wspólnym kolędowaniem. Zaśpiewała również utwory z repertuaru z Piotrem
Rubikiem, m.in. „Niech mówią, że to nie jest miłość”, z Krainy Lodu „Mam tę moc” oraz kilka
najbardziej znanych zimowych piosenek przy akompaniamencie Jacka Subociałło. Po koncercie
artystka podpisywała płyty, dawała autografy i robiła zdjęcia z fanami. Jest to artystka wielu twarzy –
z jednej strony wspaniały głos wokalistki, a z drugiej, artystki teatralnej znanej m.in. musicalu
„Zakonnica w przebraniu” oraz z działalności filmowej – szczególnie jako Marzenki z „M jak miłość”
czy rozrywkowej (laureatka VI edycji „Twoja twarz brzmi znajomo”). Koncertowi towarzyszył
Kiermasz świąteczny, na którym znalazły się przepiękne ręcznie wykonane ozdoby świąteczne oraz
Dębska Kawa Żołędziówka – która zachęcała swoim pięknym piernikowym zapachem… by zagościć
na świątecznym stole oraz być oryginalnym pomysłem na prezent. To był szczególny dla
mieszkańców Gminy oraz przybyłych gości czas, czas który wspólnie i radośnie spędzili by wymiar
świąt był czymś więcej. GOK serdecznie dziękuję OSP Dębe Wielkie za udostępnienie sali oraz
Ogród i Dom za pachnące choinki na scenie.
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