RELACJA Z UROCZYSTOŚCI W ALEKSANDRÓW
ALEKSANDRÓWCE
W sobotnie popołudnie 18 sierpnia 2012r. w miejscowości
Aleksandrówka w gminie Dębe Wielkie odbyła się uroczystość
odsłonięcia

tablicy

i

poświęcenia

nowego

Krzyża

upamiętniającego poległych w walkach 17 sierpnia 1920r.
żołnierzy Polskich i Radzieckich.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan
Krzysztof Kalinowski,

Radni Gminy

Dębe Wielkie,

Radny

Powiatowy – członek Zarządu Powiatu Mińskiego Pan Marcin
Nowak, Proboszcz Parafii w Dębem Wielkim Ks. Henryk Zaraś,
Pan Jan Majszyk oraz liczni mieszkańcy sołectwa Aleksandrówka.
Uroczystość rozpoczęła Sołtys Sołectwa Aleksandrówka Pani Elżbieta Bober, która
w imieniu mieszkańców powitała zgromadzonych Gości. Następnie głos zabrał Wójt Gminy
Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski, który w krótkim przemówieniu nawiązał do
dokonującego się w ostatnich dniach pojednania polsko-rosyjskiego. Następnie kilka słów
o historii przytoczył Pan Jan Majszyk. A historia tego miejsca jest niezwykła. Po zaciętych
walkach z 17 sierpnia 1920r. w której zginęli walczący z Armią Radziecką żołnierze polscy
oraz polegli żołnierze Armii Czerwonej zostali pochowani we wspólnej mogile. 2 lata później
przeprowadzona została ekshumacja ciał. Żołnierze radzieccy spoczęli na cmentarzu
parafialnym w Dębem Wielkim, a Polscy bohaterowie spoczęli na cmentarzu w Warszawie
i w grobach rodzinnych. Aby pamięć

o walczących żołnierzach nie zginęła na działce

Państwa Książków został postawiony
Krzyż pamiątkowy.
latach

z

inicjatywy

Po prawie 100
mieszkańców

Aleksandrówki oraz przy olbrzymim
zaangażowaniu Pani Sołtys Elżbiety
Bober

udało się ufundować nowy

Krzyż i odsłonić tablicę pamiątkową.
Odsłonięcia

tablicy

dokonał

Gminy Krzysztof Kalinowski

Wójt

i Sołtys

Aleksandrówki Pani Elzbieta Bober.
Następnie po krótkiej modlitwie Ksiądz
Proboszcz Henryk Zaraś poświęcił nowy krzyż, a Pan Jan Majszyk wezwał do apelu
poległych mieszkańców Aleksandrówki
tę ziemię. Na zakończenie

i żołnierzy, których szlak wojenny przebiegał przez

zostały złożone pamiątkowe wieńce. Uroczystość uświetniły

występy młodych mieszkańców Aleksandrówki, którzy przy akompaniamencie akordeonu
przypomnieli pieśni żołnierskie jakie wówczas zagrzewały do boju. Chwila zadumy i refleksji
nastąpiła podczas recytacji wiersza nieznanego autora w wykonaniu Madzi Wierzbickiej
i Wojtka Nowaka – najmłodszych uczestników sobotniej Uroczystości.
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