13-14 WRZEŚNIA 2014R.
OBCHODY
75 ROCZNICY BITWY POD DĘBEM WIELKIM
Wrzesień 1939 mocno zapisał się w historii Polski, w związku z tym w całym kraju obchodzone są
różne uroczystości związane z Pamięcią tego Czasu. Czasu - wielkiego boju, grozy, przelanej krwi,
wielu łez… dla naszej polskiej wolności.

Dla upamiętnienia tak ważnego wydarzenia, a przede wszystkim braterskiej walki mieszkańców
corocznie organizowane są uroczyste obchody bitwy pod Dębem Wielkim. W bieżącym roku - 75
Rocznica Bitwy pod Dębem Wielkim miała po raz pierwszy charakter dwu dniowy. Główne
uroczystości odbywające się 14 września 2014r. zostały poprzedzone w sobotę 13 września 2014r.
wycieczką rowerową z historią. Zamysłem organizatorów była wspólna popołudniowa aktywność (w
tym przypadku na rowerze) oraz przekaz ważnej i ciekawej historii z ust pasjonatów historii na tle
pięknych pól, łąk, lasów gminy Dębe Wielkie. Zostały zorganizowane dwie trasy rowerowe do
wyboru – krótsza i dłuższa. Wsparciem przedsięwzięcia zajął się Klub Kolarski Jacka Tomkiewicza
V-MAX, strażacy z jednostek OSP Dębe Wielkie i Górki oraz wolontariusze z dębskiego gimnazjum.
Obie trasy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ilość uczestników była zaskakująco dużo, bo
prawie 70 osób wzięło udział w powyższym przedsięwzięciu: zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli,
seniorzy. Opowieści i ciekawostki historyczne były opowiadane przez – Pana Jan Majszyka –
dębskiego historyka oraz Pana Arkadiusza Łukasiaka – historyka zaprzyjaźnionego z PPTK z Mińska
Mazowieckiego. Dużą wiedzą historyczną wykazali się też uczestnicy wycieczki – Wójt Gminy Dębe
Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim Pana Krzysztof
Rek, którzy dopowiadali kolejne fakty i ciekawostki historyczne. Organizatorzy przewidzieli
oficjalne złożenie kwiatów na Cmentarzu Parafialnym przy Mogile Żołnierzy Września 1939 oraz
niespodzianki w trakcie wycieczki. W miejscowości Ostrów Kania było pierwsze oficjalne
zmierzenie najstarszego dębu w gminie z wpisem do księgi pamiątkowej, natomiast nieopodal sporo wysiłku i zabawy przyniosła rywalizacja na Rysiowej Górze, gdzie chętni uczestnicy mieli do
pokonania wysokie wzniesienie na rowerze. Natomiast wypoczynek przy dworku Państwa
Kurkowskich, który należy do najstarszych obiektów Gminy Dębe Wielkie, dzięki uprzejmości
właścicielki Pani Joanny Kurkowskiej na ten czas został udostępniony również w środku, by piękno
odległych lat był w zasięgu ręki… Kolejną niespodzianką były smaczne i soczyste lokalne jabłuszka,
którymi poczęstował uczestników sąsiadujący gospodarz Pan Tadeusz Nowak. Po dawce tak

znakomitych i „zdrowych” wrażeń na zakończenie zostało zorganizowane wspólne ognisko
z kiełbaskami….

Natomiast niedzielna impreza została rozpoczęta porannym złożeniem kwiatów przy płycie w
Choszczówce Stojeckiej przez lokalne władze i zaproszonych gości. Złożenia kwiatów dokonali:
Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Mirosławem Siwikem oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim Krzysztof Rek, Dyrektor
Zespołu Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach Anna Przybysz, w imieniu
mieszkańców kwiaty złożyła Radna Wsi Choszczówki Stojeckiej Renata Karpińska oraz Sołtys
Grzegorz Ruta, a także przybyli goście: historyk Jan Majszyk oraz Radny Powiatu Robert Grubek.
Kolejny punkt uroczystości przeniósł się do Cyganki, gdzie na wstępie zostały złożone kwiaty pod
Pomnikiem Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Boju o
Cygankę przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance przez przedstawicieli władz
samorządowych i szkolnych. Całość została uświetniona pięknym występem artystycznym
przygotowanym przez tutejszych uczniów szkoły.
Następny – kulminacyjny punkt uroczystości przeniósł się do Dębego Wielkiego. Na tuż przed mszą
zostały złożone kwiaty przez Wójta Gminy Dębe Wielkie i Przewodniczącego Rady Gminy
Mirosława Siwika przy tablicy Pamiątkowej usytuowanej na ścianie Kościoła Parafialnego. Po czym
została odprawiona Msza. Św. w intencji poległych w walkach Września 1939r., na której
uczestniczyli lokalne władze, przedstawiciele jednostek samorządowych, uczniowie oraz
mieszkańcy. Swoją obecnością uświetnili uroczystość zaproszeni goście: Przedstawiciele
Żandarmerii Wojskowej z płk. Wiesławem Chrzanowskim na czele, Radni Powiatu Mińskiego w
osobach: Ireneusz Piasecki, Marcin Nowak, Grzegorz Gańko, Robert Grubek, Radni Gminy Dębe
Wielkie, Sołtysi z terenu Gminy, a także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu Gminy, Kombatanci Dyrektorzy Szkół i przedszkola z
terenu Gminy Dębe Wielkie. Wspomnieć należy także o wystawionych pocztach sztandarowych –
żandarmerii, szkół, jednostek OSP, kombatantów oraz Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów
Lubelskich.
W dalszej części programu obchodów był wspólny przemarsz uczestników na cmentarz parafialny.
Na okoliczność obchodów 75 Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim została odrestaurowana Mogiła
Żołnierzy Września 1939r. Uroczystego odsłonięcia dokonali Komendant Mazowieckiego Oddziału
Żandarmerii Wojskowej płk Wiesław Chrzanowski, Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim Krzysztof Rek oraz zostało dokonane
poświęcenie mogiły przez proboszcza parafii w Dębem Wielkim ks. Henryka Zarasia. Następnie
został odczytany apel poległych uhonorowany salwą honorową oraz złożeniem wieńców. Na
zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem
Wielkim Krzysztof Rek, którzy podkreślili, jak szczególną wartością w życiu każdego Polaka jest

wolności oraz jak ważne jest kultywowanie pamięci poległych bohaterów i historii Polski. Tym
akcentem została zamknięta część oficjalna, a wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na
wspólny poczęstunek, a także wystawę historyczną i część artystyczną w wykonaniu uczniów
dębskiej podstawówki do hali sportowej w Dębem Wielkim. Dzięki uprzejmości Muzeum 7 Pułku

Oddziału Muzeum Ziemi Mińskiej, Stowarzyszeniu Historyczno – Edukacyjnemu im. 7 Pułku
Lansjerów Nadwiślańskich oraz prywatnej wystawie lokalnego pasjonata historii Rafała Bielińskiego
– członka Mazowieckiego Stowarzyszenia „Exploratorzy.pl” oraz członka Stowarzyszenie „Szkoła z
Uśmiechem” hol hali sportowej na kilka godzin zamienił się w muzeum, gdzie każdy mógł dotknąć i
poczuć czas minionych lat, mógł usłyszeć wiele ciekawych i przede wszystkim praktycznych –
namacalnych informacji….
Z pewnością Obchody 75 Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim miały w tym roku szczególny
charakter za sprawą żywej lekcji historii, która dotknęła nie jedno serce, zapisując się w pamięci …
zwłaszcza tych najmłodszych – przyszłości naszego narodu. To na nas spoczywa obowiązek
przekazania kolejnemu pokoleniu „plecaka” historii, tak by pamięć o naszych przodkach nie zginęła,
ziemia po której chodzimy stała się bliska, a hasło BÓG HONOR OJCZYZNA zobowiązywało !!!
WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII
ZAPRASZAMY

