99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W tym roku przypadła 99 rocznica odzyskania niepodległości. Tego dnia przy barwach biało - czerwonych
odbyło się wiele wspaniałych uroczystości w Polsce i zagranicą. W gminie Dębe Wielkie również zawisły
flagi przy budynkach publicznych, firmach oraz prywatnych domach – mamy wrażenie, że co roku liczniej.
Cieszy nas ten fakt. Na tegoroczne obchody GOK Dębe Wielkie przygotował dla mieszkańców dwie
propozycje. We współpracy z Fundacja VivatT Polonia oraz lokalnymi punktami gastronomicznymi –
włączył się w ogólnopolską akcję „Dzień Kuchni Polskiej”. Jest to przedsięwzięcie społeczno-kulturalne,
które w myśl maksymy „przez żołądek do serca” popularyzuje z okazji Narodowego Święta
Niepodległości rodzime tradycje kulinarne i obyczajowe - elementy polskiego dziedzictwa kulturowego.
Jest to również inicjatywa wzbogacenia obchodów Narodowego Święta Niepodległości w wymiarze
prywatnym i całkowicie osobistym, okazją do spotkania się zarówno w rodzinnym , jaki towarzyskim
gronie przy stole z polskim jadłem. Czy ten wspólny cel – zachęcenie Polaków do radosnego, wspólnego
obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości udał się ? Z pewnością możemy jako gmina pochwalić
się, że tak !! Tego dnia nasi mieszkańcy i przybyli goście biesiadnie zasiedli w Gościńcu Goździejewskim,
Sami-Swoi oraz Zajeździe pod Dębem, a w menu znaleźli m.in. golonkę z kaszą i kapustą zasmażaną, zupę
zalewajkę, kotlet schabowy serwowany z bigosem staropolskim z grzybami i suszoną śliwką oraz
okraszonymi ziemniakami, czy pierś gęsi z chrupiącą skórką pieczoną w czerwonym winie. W tym dniu
również obowiązywały ceny promocyjne oraz można było skosztować naszej Dębskiej Kawy Żołędziówki
gratis. Natomiast tradycyjnie wieczorem - przypadła oficjalna część obchodów. Pierwszy punkt programu
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odbył się przy Pomniku Pamięci przy Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem

Wielkim. Przybyłych gości powitał Proboszcz Parafii ks. Sławomir Żarski – inicjator budowy Pomnika
Pamięci oraz pomysłodawca Kapsuły Pamięci. Następnie nastąpiło wciągnięcie flagi narodowej, zabrzmiał
hymn państwowy oraz złożenie Kapsuły Pamięci w kształcie pocisku, w której to znalazł się m.in. akt
erekcyjny Pomnika Pamięci, informacje o ważniejszych wydarzeniach parafii, publikacje oraz lista
fundatorów Pomnika. Przemówienie wygłosił Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski. Imprezę uświetniły
przybyłe poczty sztandarowe z gminnych szkół, Kombatancki, Ochotniczych Straży Pożarnych, które wraz
z włodarzami gminy wspólnie złożyły pod pomnikiem kwiaty i znicze. Wartę honorową przy pomniku
pełnili uczniowie Liceum Mundurowego Płockiego Uniwersytetu Ludowego. im. 111 Eskadry Myśliwskiej
w Wołominie. Natomiast w asystę z pochodniami zaangażowani byli członkowie Plutonu Różańcowego.
Kolejny punkt programu przeniósł się do kościoła, gdzie odbyła się Msza Św. za Ojczyznę z patriotycznym
programem artystycznym w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim. Pod fachowym
okiem nauczycieli Doroty Późnieckiej oraz Marleny Pilarskiej słowem, obrazem oraz pieśnią młodzież
wyraziła pamięć i wdzięczność za Niepodległość.
Imprezie towarzyszyła również wystawa specjalnie na tę okoliczność przygotowana przez GOK Dębe
Wielkie pt. „Niepodległość oczami dzieci”, której artystami byli wychowankowie z gminnych: szkół oraz
przedszkoli ( publicznego i niepublicznych z terenu gminu).
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Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powyższe przedsięwzięcie oraz uczestnikom za obecność. To
był wyjątkowy czas, wspólny czas dla Ojczyzny!!
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