OBCHODY 76 ROCZNICY BITWY POD DĘBEM WIELKIM

„…1 września 1939 o godz. 4.45 artyleria pancernika „Schlezwig – Holstein” ostrzeliwuje
Westerplatte. Wojska III Rzeszy wdzierają się na ziemie polskie "witane" wszędzie ogniem
obrony. Niebo pokrywają eskadry samolotów z czarnym krzyżem (..)1 września w godzinach
popołudniowych, nad wsią Choszczówka, zestrzelony zostaje dowódca 123 eskadry.. (..) 3
września o godz. 3.00 rano Niemcy zrzucili bomby. Dwie spadły na dworek państwa
Tabiszewskich i spowodowały pożar na strychu… 7 września miało miejsce kolejne
bombardowanie. Niemcy zrzucili bomby na drogę brzeską, głównie w miejscu skrzyżowania
z torem kolejowym.. 10 września na torach kolejowych Dębe Wielkie – Mińsk Mazowiecki
wytworzył się olbrzymi zator. Pociągi stały się celem ataku niemieckich samolotów
Luftwaffe. Samoloty zrzuciły małe bomby, a następnie ostrzelały zgromadzone pociągi z
działek maszynowych… Zginęło wtedy bardzo wielu ludzi. W pierwszym wagonie byli
wszyscy zabici, a w następnych dwóch wielu zabitych, bardzo wielu rannych od podmuchu
odłamków bomb, a najwięcej od szkła i okien wagonów osobowych….” - materiał pochodzi z
publikacji „Dębe Wielkie i okolice we wrześniu 1939” autorstwa B.Kucia i J.Majszyka.
Od tych dramatycznych dni minęło dokładnie 76 lat… mamy wiedzę historyczną,
kultywujemy tradycję, a co tak naprawdę jest w naszych sercach, co czujemy dzisiaj – w
chwili obchodów, a co na co dzień …. Tegoroczne obchody rocznicowe Bitwy pod Dębem
Wielkim przypadły na 12 i 13 września. W sobotnie popołudnie pomimo kapryśnej pogody
odbyła się kolejna historyczna wycieczka po gminie Dębe Wielkie. W tym roku do dębskich
miłośników rajdów rowerowych z historią w tle dołączyła Mińska Grupa Rowerowa z
Arkadiuszem Łukasiakiem oraz członkowie mińskiego PTTK z Prezes Joanną Janicką na
czele. Gminę Dębe Wielkie godnie reprezentował Wójt Krzysztof Kalinowski, Dyrektor
Zespołu Szkół Krzysztof Rek oraz mieszkańcy – ci mniejsi i więksi. Miłośnicy dwóch kółek
w obstawie strażaków przemierzyli południową część gminy, robiąc pętlę: Dębe Wielkie Chrośla - Ruda – Celinów - Jędrzejnik - Choszczak – Ruda - Chrośla - Dębe Wielkie.
Wyprawa tradycyjnie zakończyła się ogniskiem (profesjonalnie przygotowanym przez
samych strażaków z jednostki OSP Ruda z Druhem Bogdanem Wójcikiem na straży) z
kiełbaskami ufundowanymi przez Radnego Chrośli Andrzeja Wieczorka. Była również
aromatyczna i rozgrzewająca Dębska Kawa Żołędziówka przygotowana przez Panie ze
Stowarzyszenia „Wrzosowianie”. Ponadto cały czas w gotowości był gospodarz terenu sołtys
Rudy Henryk Smuga. Wiedzą historyczną służył uczestnikom lokalny historyk Jan Majszyk,
który przytaczał zarówno znane fakty jak i nowe ciekawostki historyczne związane z tym

terenem.
Niedzielna impreza rozpoczęła się porannym złożeniem kwiatów w Choszczówce Stojeckiej
w dwóch miejscach : przy pamiątkowej płycie w pobliżu Drogi Krajowej nr 2 oraz pod tablicą
przy Kościele. Tego wyraźnego aktu pamięci o bohaterach dokonali: Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Siwikiem,
Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim Krzysztof Rek z historykiem Janem Majszykiem,
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Janusz Piechoski z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach panią Anną Przybysz. W imieniu mieszkańców kwiaty
złożyła Radna Gminy Dębe Wielkie okręgu Choszczówek Renata Karpińska oraz Sołtysi:
Wiesława Zgódka i Grzegorz Ruta. Kolejny punkt uroczystości miał miejsce w Cygance,
gdzie na wstępie zostały złożone kwiaty pod pamiątkową tablicą Poległych Żołnierzy Wojska
Polskiego Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Boju o Cygankę przy Szkole Podstawowej. Ta
część została uświetniona występem artystycznym przygotowanym przez uczniów tutejszej
szkoły.
Następny – kulminacyjny punkt uroczystości przeniósł się do Dębego Wielkiego, gdzie w
kościele parafialnym została odprawiona msza. św. w intencji żołnierzy poległych w walkach
września 1939r. Swoją obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Żołnierze
Żandarmerii Wojskowej z Komendantem Oddziału Mazowieckiego - płk. Wiesławem
Chrzanowskim na czele, Radni Powiatu Mińskiego w osobach: Grzegorza Gańko, Roberta
Grubek, Piotra Wieczorka, Radni Gminy Dębe Wielkie, Sołtysi z terenu Gminy, a także
przedstawiciele
Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu Gminy, Kombatanci, Dyrektorzy Szkół i
Przedszkola z terenu Gminy Dębe Wielkie oraz szkół zaprzyjaźnionych. Wspomnieć należy o
licznie wystawionych pocztach sztandarowych – żandarmerii, szkół, jednostek OSP oraz
kombatantów. Dopełnieniem całości był występ artystyczny przygotowany przez uczniów
dębskiej podstawówki.
W dalszej części nastąpił wspólny przemarsz uczestników na cmentarz parafialny.
Tutaj został odczytany apel poległych uhonorowanych salwą honorową a na zbiorowej mogile
złożono wieńce i wiązanki.W trakcie tej części obchodów głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof
Kalinowski, który przywołał do obowiązku, który mamy wobec przodków, Polski i przede
wszystkim wobec siebie…. „Od kilkudziesięciu lat żyjemy w wolnej Polsce. Zapomnieliśmy
już co to znaczy rozpacz i okrucieństwo wojny. Przyzwyczailiśmy się do rosnącego
dobrobytu. Niestety pokój sukcesywnie usypia w nas wartości, którymi żyli i za które ginęli
żołnierze września 1939 roku. Oni nie przybyli tutaj z różnych stron Rzeczypospolitej dla
korzyści. Wręcz przeciwnie. Zostawiali swój majątek aby bronić niematerialnych wartości:
wolności, niepodległości, Polski.
Dzisiaj w pogoni za korzyściami: majątkiem, pięknym domem, samochodem, pieniędzmi czy
władzą zapominamy o wartościach - o tych wartościach, o które walczyli wrześniowi
bohaterowie ale i o innych: solidarności społecznej, sprawiedliwości, poświęceniu, pięknie,
miłości. Zamykamy się w czterech ścianach coraz to nowych korzyści, które budują między
nami coraz wyższe mury stając się nieczuli na innych, gubiąc daleko na dnie wartości.
Najważniejszym słowem staje się rozwój a mniej ważny staje się człowiek. Przedkładamy
swój święty spokój i dobrobyt nad życie człowieka uciekającego przed okrucieństwem wojny.
Kryzys wartości powoduje pustkę, którą wypełniamy już od młodego wieku używkami:
dopalaczami, papierosami czy alkoholem. Dzisiaj coraz częściej można usłyszeć zarzut, że
nie ma się gdzie napić zamiast tego że brakuje spotkania z drugim człowiekiem. W
codziennym pośpiechu gubimy gdzieś po drodze nasze dzieci, mimowolnie wpajając im
pseudokulturę korzyści poprzez zaspakajanie ich coraz to nowych zachcianek. Brakuje nam
za to czasu aby przekazywać im ideały i piękno świata.
Musimy przywrócić wartościom ich pierwszoplanową rolę w naszym życiu. W przeciwnym
razie pozostaną po nas jedynie dymiące korzyściami kominy przesłaniające światło wartości.
Jestem przekonany, że nie o to walczyli żołnierze września 1939 roku.
Dziękuję za obecność pocztom sztandarowym, zaproszonym gościom i mieszkańcom jak
również żołnierzom Żandarmerii Wojskowej. Nasze uczestnictwo w dzisiejszych
uroczystościach jest wyraźnym znakiem pamięci o poległych i dowodem, że wartości za które
walczyli są wciąż żywe.
Chwała bohaterom, cześć ich pamięci…. „
Oddaniem hołdu zakończyły się obchody 76 Rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim.

