Bitwa Warszawka 1920 – Bitwa pod Dębem Wielkim
17 sierpnia

Setną rocznicę Bitwy Warszawskiej a szczególnie bitwy stoczonej 17 sierpnia 1920 r. pod Dębem
Wielkim uczciliśmy w Gminie Dębe Wielkie dwudniowymi obchodami.
16 sierpnia odbyła się oficjalna część obchodów. Dębski proboszcz - ks. gen. Sławomir Żarski odprawił
uroczystą mszę świętą za ojczyznę, po której zgromadziliśmy się przy pomniku Dębski Orzeł Pamięci
aby oddać hołd żołnierzom polskim walczącym z bolszewickim agresorem w czasie Bitwy
Warszawskiej 1920 r. Uroczystości zaszczycili swoją obecnością: wicewojewoda mazowiecki pan Artur
Standowicz, pani Anna Maria Siarkowska – poseł na sejm RP, wicestarosta miński – Witold Kikolski,
pani Hanna Wocial – wójt gminy Jakubów, pani Kinga Sosińska – wójt gminy Stanisławów,
reprezentujący posła na sejm RP Czesława Mroczka - pan Bogdan Romanowski, radni powiatowi – pan
Ireneusz Piasecki i Robert Grubek, radni Gminy Dębe Wielkie z przewodniczącym Mirosławem
Siwikiem, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie – Jakub Bany, dyrektorzy szkół i
przedszkola z terenu gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownictwo Urzędu Gminy,
strażacy ochotnicy z terenu gminy oraz wielu innych znamienitych gości jak również mieszkańcy gminy.
Poczty sztandarowe wystawiły jednostki OSP oraz gminne szkoły.
Uroczystość zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim pod kierunkiem pani Anny
Piotrkowicz a prowadził Damian Murach. Poczet flagowy i wartę honorową wystawiło I Liceum
Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim.
W czasie oficjalnej części, Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy i dębskim proboszczem odsłonili tablicę pamiątkową przekazaną Gminie Dębe Wielkie
przez Prezydenta RP pana Andrzeja Dudę. Została ona zamocowana do nowych granitowych płyt
ustawionych przy pomniku Dębski Orzeł Pamięci.
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Wójt gminy symbolicznie zakończył realizację projektu polegającego na montażu 15 tablic
historycznych na terenie Gminy Dębe Wielkie oraz wydaniu kieszonkowego przewodnika
turystycznego. Zachęcił do poznawania historii naszej gminy opisanej na tablicach i w przewodniku
oraz w specjalnie wydanej na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej jednodniówki.
17 sierpnia w towarzystwie rekonstruktorów z Projektu Historycznego Konspiracja w miejscach
związanych z bitwą pod Dębem Wielkim z 17 sierpnia 1920 r. w Aleksandrówce, Dębem Wielkim i
Choszczówce Rudzkiej zostały złożone wiązanki kwiatów.
Rekonstruktorzy pokonali tego dnia historyczny szlak bojowy począwszy od Wiązowny do Mińska
Mazowieckiego. W czasie odpoczynku w Rudzie pyszny i pożywny posiłek przygotowały im panie ze
Stowarzyszenia
Wrzosowianie.

Bitwa Warszawka 1920 – Bitwa pod Dębem Wielkim
17 sierpnia

