Urząd Gminy w Zabrodziu

Narodowe Czytanie w pałacu w Dębinkach
Kolejna odsłona akcji Narodowego Czytania odbyła się na terenie pałacu w Dębinkach. Wybór nie był przypadkowy
bo to szczególne miejsce na mapie Gminy Zabrodzie.

Zespół pałacowy został zbudowany w pierwszej połowie XVII przez Jan Renarda, podstolego nurskiego, pułkownika
gwardii królewskiej, który otrzymał wieś Dębinki od króla Augusta II za wierną służbę. We dworze często przebywali
artyści związani z Cyganerią Warszawską, np. Roman Zmorski, Oskar Kolberg i Teofil Lenartowicz. W okresie
międzywojennym przebywał tu jako korepetytor Jarosław Iwaszkiewicz. Jednym z właścicieli posiadłości był Ksawery
Dybowski. To tu po śmierci matki wiele czasu spędzał Cyprian Kamil Norwid, którego 200 rocznica urodzin przypada
24 września 2021 r. Korzystając ze sposobności że Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu do współorganizacji i
czytania Balladyny zachęciła przedstawicieli samorządowych władz powiatowych i gminnych oraz zarządców obiektu,
pierwszym punktem programu było podpisanie Listu intencyjnego w sprawie organizacji obchodów 200
rocznicy urodzin C. K. Norwida, który podpisali: Wicestarosta wyszkowski Leszek Marszał, Wójt Gminy Zabrodzie
Krzysztof Jezierski oraz Prezes Fundacji Museion Norwid Jacenty Matysiak.
Główna część spotkania, czyli czytanie fragmentów Balladyny zgromadziła kilkunastoosobową grupę mieszkańców i
osób zaproszonych. Wśród nich znaleźli się: dziennikarka radiowa, publicystka, poetka oraz pisarka Maryla Ścibor –
Morchocka, Karol Samsel - poeta, literaturoznawca, filozof oraz gość specjalny Stanisław Jaskułka – aktor scen
polskich i odtwórca wielu filmowych ról.
Kolejnym punktem programu był krótki ale niezwykle interesujący występ muzyczny uczennic Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Zabrodziu. W ich wykonaniu (flet, pianino) usłyszeliśmy utwory: „Ave Maria” (Bach/Gounod), „Dla
Elizy” (Beethoven), Reverie (Proust), „Passacaglia” (Hendel).
Podsumowaniem popołudnia było spotkanie autorskie Maryli Ścibor Morchockiej. Głównym jego akcentem była
opublikowana na początku września książka pt. „Dom”, odpowiadająca o ludziach i miejscach dobrze znanych naszym
mieszkańcom szczególnie Wysych, Dębinek i Niegowa. Wiele intersujących opowieści zostało przytoczonych tego
wieczoru a dzielenie się nimi z publicznością wywoływało falę kolejnych wspomnień z lat dzieciństwa i młodości.
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