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Dzień 31 marca 1831 to ważna historycznie data okresu wojny polsko-rosyjskiej, a zwycięska
bitwa pod Dębem Wielkim dowodzona przez generała Jana Skrzyneckiego to ogromny sukces
po stronie Wojska Polskiego … Czwartacy, ósmacy, karabinierzy… oni wszyscy walczyli
o Polskę, o wolność, …. Corocznie organizując uroczyste obchody – przywracamy pamięć
tamtych dni, oddajemy hołd poległym, ale także zastanawiamy się nad teraźniejszością, by
budować wspólną obywatelską przyszłość. Tegoroczne niedzielne obchody 184 Rocznicy
Bitwy pod Dębem Wielkim przypadły na 29 marca 2015r. Po złożeniu wieńców pod tablicą
upamiętniającą bohaterów Powstania Listopadowego umieszczonej na ścianie frontowej
kościoła, o godz. 12.00 odbyła się uroczysta msza św. Pamięci Poległych z artystycznym
występem młodzieży z Gimnazjum Gminnego w Dębem Wielkim. Następnie obchody
przeniosły się na plac przed kościołem przy pomniku Generała Franciszka Sznajdego, gdzie
w pierwszej kolejności nastąpił – marsz powitalny, następnie wciągnięto flagę i odegrano
hymn państwowy. Jako pierwszy zabrał głos – gospodarz Wójt Gminy Dębe Wielkie
Krzysztof Kalinowski, który uroczyście przywitał przybyłych gości, a w szczególności poczty
sztandarowe: poczet główny wystawiony przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej,
poczty sztandarowe ze szkół oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy
Dębe Wielkie oraz poczet organizacji kombatanckich i organizacji społecznych. Na
uroczystości przybyli m.in. Sekretarz Stanu Ministra Obrony Narodowej, Poseł na Sejm
Czesław Mroczek, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen.dyw.dr Mirosław
Rozmus, Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Wiesław
Chrzanowski, Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku
Mazowieckim płk Tomasz Szoplik, Starosta Powiatu Mińskiego Antoni Tarczyński,
Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w zastępstwie bryg. Paweł Parobczak, p.o.
Komendant Powiatowej Policji Rafał Pałdyna, Radni Powiatowi, przedstawiciele władz
samorządowych miast i gmin ościennych, Radni Gminy Dębe Wielkie, Druhowie z Oddziału
Gminnego oraz jednostek OSP Gminy Dębe Wielkie, Dyrektorzy Szkół gminnych
i zaprzyjaźnionych, kombatanci, przedstawiciele jednostek pozarządowych, lokalne media
oraz mieszkańcy. Następnie przemówienie wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej, Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, po czym odczytano Apel Poległych,
a żołnierze z Kompanii Honorowej Żandarmerii Wojskowej oddali salwę honorową.
Zaproszeni goście złożyli wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem dowódcy
żandarmerii. Po odegraniu przez Orkiestrę Wojskową „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego”, nastąpiło przegrupowanie pododdziałów, przemarsz wojsk oraz defilada

Kompanii Honorowej Żandarmerii Wojskowej. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości
przeniosły się na ulicę Kościelną, gdzie na uczestników przygotowano piknik żołnierski. Na
wszystkich czekała wojskowa grochówka, bigos czy słodkie krówki, które zasmakowały nie
tylko tym najmniejszym. Tradycyjnie był występ Orkiestry Wojskowej oraz pokaz
samochodów wojskowych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja stymulatora
zdarzeń oraz symulator jazdy 3D, a także dębski komiks „Bitwa pod Dębem Wielkim 1831”,
której wydanie po zeszłorocznym sukcesie zostało wznowione. W dobie telefonów
komórkowych, które posiadają już w standardzie super aparaty fotograficzne, można było
sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w niecodziennym klimacie, a to za sprawą wojaka – ułana
namalowanego specjalnie na tę okoliczność. Dla bardziej aktywnych przygotowany został
patrol historyczny – sprawdzający wiedzę historyczną związaną z bitwą pod Dębem Wielkim.
Już teraz serdecznie zapraszamy na przyszłoroczne obchody 185 Rocznicy Bitwy pod Dębem
Wielki, które będą miały wyjątkowy charakter oraz będą połączone z rekonstrukcją historii
tamtych
czasów
w
naszym
dębskim
plenerze.

