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Pierwsze informacje o wsi Dambe, (tak wówczas brzmiała jej nazwa) pochodzą z 1416 roku, kiedy to
stanowiła ona własność książąt mazowieckich. Po inkorporacji Mazowsza (1529) Dębe Wielkie należało
do króla, a w XIX wieku stało się własnością rządową. Przez cały ten okres miejscowość dynamicznie się
rozwijała…. by w 2016 roku obchodzić swoje 600-lecie… Wyjątkowa uroczystość 600-lecia Dębego
Wielkiego przypadła na 8 września 2016r. Obchody zostały objęte honorowym patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Starosty Mińskiego Jana Antoniego Tarczyńskiego.
Wydarzenie zainaugurowała jubileuszowa msza św. dziękczynna z okazji 600-lecia Dębego
Wielkiego w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim. Kolejnym punktem
programu była uroczysta sesja Rady Gminy Dębe Wielkie zorganizowana w Sali multimedialnej OSP
Dębe Wielkie. Po raz pierwszy Rada Gminy Dębe Wielkie przyznała i uhonorowała najbardziej
zasłużonych dla gminy Dębe Wielkie. Tytuł „"Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie"
otrzymali: Stanisława Tomasiewicz, Jan Majszyk, Marek Piotrowski, natomiast tytuł "Honorowy
Obywatel Gminy Dębe Wielkie" przypadł Bogdanowi Kuciowi. Były piękne słowa, gratulacje,
podziękowanie oraz najprawdziwsza radość i wzruszenie…
STANISŁAWA TOMASIEWICZ
Pani Stanisława Tomasiewicz to główna organizatorka działań kulturalno-oświatowych w Dębem Wielkim
po zakończeniu II wojny światowej. Po 1945 roku zaangażowała się w działalność jedynej istniejącej
wspólnoty przykościelnej Kółka Różańcowego, które zastąpiono Kołem Gospodyń Wiejskich. Pod
przewodnictwem Pani Stanisławy odbywało się wiele akcji oświatowych, okolicznościowych, imprez
kulturalnych. Założyciela Zespołu Ludowego ” Dębiacy”. Zespół otrzymywał wiele nagród i wyróżnień,
współpracował z Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego. Sztuka ” Herody” w 2007 r została
wydana w formie Zeszytu przez Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Pani Stanisława jest autorką
scenariuszy o wartościach patriotycznych, religijnych i moralnych. Nagrody i wyróżnienia to:
w plebiscycie „Gospodyni” zdobywczyni tytułu ” Order Serca- Matkom Wsi”, Złoty Krzyż Zasługi,
Zasłużony dla Powiatu Mińskiego, kilkanaście dyplomów i wyróżnień od instytucji i organizacji m.in.
z Ministerstwa Kultury i Sztuki, władz wojewódzkich przyznawanych za działalność społeczną, kulturalną
i wychowawczą w środowisku lokalnym. Z uwagi na fakt, że p. Stanisława Tomasiewicz swoją
działalnością przyczyniła się do promocji Gminy, Kapituła pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim o nadanie tytułu ” Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie”.
JAN MAJSZYK

Pan Jan Majszyk jest miejscowym społecznym historykiem. Całym swoim życiem daje wyraz jak bardzo
bliska jest mu historia miejscowości i niewątpliwie posiada najgłębszą wiedzę historyczną dotyczącą
dziejów Dębego Wielkiego. Pan Jan przez długie lata opiekował się mogiłą Wołyńskiej Brygady Kawalerii
poległych w Kampanii Wrześniowej i dzięki jego inicjatywie został postawiony pomnik upamiętniający
wydarzenia tego okresu. Przy jego zaangażowaniu, udziale i doradztwu Szkoła Podstawowa w Dębem
Wielkim zyskała imię Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Pan Jan jest także projektantem sztandarów
szkolnych: Szkoły Podstawowej w Górkach i Gimnazjum Gminnego. Kultywując pamięć
o historycznych wydarzeniach mających miejsce na dębskiej ziemi przyczynił się do powstania Izby
Pamięci w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, w której to co roku odbywają się lekcje historii
prowadzone przez samego inicjatora. Pan Jan Majszyk jest bardzo mocno zaangażowany w kwestie
dotyczące renowacji zabytkowych pomników i kapliczek znajdujących się na terenie gminy Dębe Wielkie,
środki na ten cel pozyskuje między innymi poprzez organizowanie i uczestniczenie w kwestach
organizowanych na cmentarzu parafialnym 1 listopada każdego roku. Był inicjatorem i projektantem
tablicy poświęconej żołnierzom i mieszkańcom Dębego Wielkiego poległym w czasie II wojny światowej,
która obecnie znajduje się w kruchcie Parafialnego Kościoła. Przez długie lata był członkiem zespołu
ludowego „Dębiacy”. Pan Jan jest również bardzo zaangażowany w przygotowania corocznych
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uroczystości rocznicowych Bitwy pod Dębem Wielkim w 1831 oraz Bitwy pod Dębem Wielkim i Cyganką
z września 1939 r. Jest autorem wielu wierszy o Dębem Wielkim, Powstaniu Listopadowym, artykułów do
czasopism „ Gazeta Lokalna” i „Lumen”. Sukcesem jest również wydanie publikacji książkowych pt.”
Dębe Wielkie i okolice we wrześniu 1939 „ oraz „ Dębe Wielkie i okolice w sierpniu 1920 r”,” Dębe
Wielkie i okolice w czasie powstania listopadowego „ Dębe Wielkie dzieje parafii pod wezwaniem Św.
Apostołów Piotra i Pawła, których p. Jan Majszyk jest współautorem. Ponadto był radnym Gminy Dębe
Wielkie.

MAREK PIOTROWSKI
Pan Marek Piotrowski to zawodowy bokser i kick-bokser. Swoją karierę sportową rozpoczął jako bardzo
młody adept jujutsu, z czasem zainteresował się karate kyokushin. W 1984 r. zdobył w tej dyscyplinie
mistrzostwo Polski juniorów. W 1985 r. powtórzył ten sukces w kategorii seniorów. W karate stoczył 13
oficjalnych pojedynków, wszystkie wygrał. W lipcu 1993 r. stał się posiadaczem czarnego pasa (1 dan).
Z początkiem 1987 r. rozpoczął uprawiać kick-boxing w formule full contact, mimo, że dyscyplina ta była
wówczas w Polsce zakazana. 11 października 1987 r. zdobył w Monachium amatorskie mistrzostwo świata
w kategorii wagowej do 81 kg. Tego samego roku wygrał również mistrzostwo Polski , a na Węgrzech
Puchar Świata, zostając uznanym za najlepszego zawodnika turnieju. W 1988 roku zdecydował się na
wyjazd do USA, aby rozpocząć karierę zawodową. W październiku stoczył swoją pierwszą walkę.
W Rockford znokautowł Boba Handegana w 4 rundzie. 19 sierpnia 1989 r w swej piątej walce za
Oceanem zwyciężył jednogłośnie na punkty dotychczas niepokonanego Ricka „ The Jet” Roufusa i zdobył
zawodowe mistrzostwo Stanów Zjednoczonych organizacji PKC. Do jego nazwiska przylgnął również
przydomek Punisher. 4 listopada1989 r w Chicago pokonał Dona „ The Dragon” Wilsona i został
zawodowym mistrzem świata w organizacji ISKA, PKC i FFKA. Do 1991 r. stoczył sześć pojedynków,
pokonując między innymi Boba „ The Thunder” Thrumana oraz renomowanego Marka Longo. Był do tego
momentu niepokonanym zawodnikiem na zawodowym ringu. W lutym 1992 roku rozpoczął karierę
w boksie zawodowym wygrywając pierwszą walkę przed czasem w 4 rundzie. W lipcu 1992 r zdobył tytuł
mistrza
Ameryki
Północnej
wygrywając
z
Kanadyjczykiem
Conradem
Pla.
Dnia 22 czerwca 1993 r pokonał w Montrealu przez TKO Michaela McDonalda. W tym samym roku
zwyciężył Mike’a Winklejohna, zdobywając tytuł mistrz świata ISKA w formule oriental rules.
W grudniu 1995 roku stoczył swoje ostatnie starcie w kickboxingu. W Krakowie pokonał Włocha Stefano
Tomiazzo, zdobywając pas mistrza świata organizacji WKA i unifikując wszystkie światowe tytuły w fullcontact. Tym samym stał się posiadaczem wszystkich najważniejszych pasów mistrzowskich: ISKA,
KICK, PKC, WAKO-PRO, FFKA, WKA i TBC. Równolegle ze startami w kickboxingu p. Marek
kontynuował karierę zawodowego boksera, staczając od 1992 do 1996 r w sumie 21 pojedynków w wadze
półciężkiej. Wygrał wszystkie. Zawodową karierę zakończył 13 grudnia 1996 r w Hanowerze wygraną
walką bokserską. W 1987 r. Pan Marek Piotrowski dostał nagrodę „Syrenki” od miesięcznika „
Sportowiec” za największą niespodziankę sportową roku. Był trzykrotnie wybierany do pierwszej
dziesiątki najlepszych sportowców w Polsce w plebiscycie Przeglądu Sportowego ( 1987, 1989, 1990),
dwukrotnie zajmując 2 pozycję. Prestiżowy magazyn „Fighter” , klasyfikując najlepszych kickbokserów lat
80, umieścił Marka Piotrowskiego w wadze do 172 funtów (tj.78 kg) na drugim miejscu. Dwukrotnie,
w latach 1989 i 1994 został uznany przez amerykańskich fachowców kickboxerem roku. Został także
wybrany przez amerykańską prasę jednym z dwóch najlepszych fighterów lat 90. Otrzymał nagrodę
Powiatu Mińskiego Laura 2008. Dnia 20 listopada 2009 r został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za swoje osiągnięcia sportowe i pracę
społeczną.
Pan Marek Piotrowski jest nie tylko wzorem zawodnika ale wzorem działacza sportowego.
Nigdy nie zapomina o podkreślaniu, że jego korzenie znajdują się w Gminie Dębe Wielkie, powiecie
mińskim.
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BOGDAN KUĆ
Pan Bogdan Kuć jest społecznym historykiem i regionalistą, który w 2008r. był inicjatorem i autorem
projektu tablicy upamiętniającej ostatnich książąt mazowieckich w kościele w Stanisławowie, fundatorów
miasta Stanisławowa i parafii stanisławowskiej. W 2010 r. był inicjatorem, autorem projektu i fundatorem
tablicy upamiętniającej ppor. Jana Bozowskiego znajdującej się w kościele w Dębem Wielkim, który
w sierpniu 1920 roku uratował kościół przed zburzeniem przez bolszewików. W okresie od 2010 -2011r.
inicjował i był autorem projektu tablicy i pomnika, jak również uczestniczył w budowie pomnika wraz
z tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy w potyczce z Rosjanami w dniu 18 lutego 1831r. w Cygance.
W 2013 r. był inicjatorem ufundowania tablicy, upamiętniającej poległego dowódcy z powstania
styczniowego, Kazimierza Kobylińskiego oraz jego podkomendnych przy kościele w Siennicy, którą
również zaprojektował. Jako działacz społeczny od 1997 r. jest członkiem kilku stowarzyszeń :
Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego od 1997 r., Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Stanisławowskiej – od 1998 r. a od marca 2011r. założycielem i prezesem Stanisławowskiego
Towarzystwa Historycznego, LGD Ziemi Mińskiej od 2013r. Jest autorem lub współautorem
kilkudziesięciu artykułów o tematyce lokalnej, które drukowane były w następujących czasopismach:
Wieści Ziemi Stanisławowskiej, Do broni, Rocznik Mińsk mazowiecki, Rocznik Wołomiński, Rocznik
Stanisławowski, Głos Stanisławowa, Lokalna- tygodnik powiatu mińskiego i Wesołej i Mińskie Zeszyty
Muzealne. W swoim dorobku ma również autorstwo i współautorstwo kilku pozycji książkowych
o tematyce lokalnej, oto one: Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego z. 2007 r.,
Dębe Wielkie i okolice we wrześniu 1939 roku, – 2009 r., Dębe Wielkie i okolice w sierpniu 1920 roku –
2010 r., 90 lat OSP Stanisławów – 2010 r., Z dziejów Cyganki – 2010 r., Dębe Wielkie i okolice w czasie
Powstania Listopadowego – 2011 r., Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy Stanisławów
– 2012 r. Sacrum Ziemi Dębskiej – 2013 r. Komiks „Bitwa pod Dębem Wielkim 1831”(redakcja
i konsultacja historyczna) – 2014r. Od 2013r. jest redaktorem naczelnym Rocznika Stanisławowskiego
(dotychczas ukazały się 3 zeszyty), który zaczęto wydawać z jego inicjatywy.
Od 2011r. jest również inicjatorem i organizatorem kwest na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku na
rzecz ratowania i renowacji zabytkowych nagrobków. Dotychczas odnowiono 6 nagrobków. W 2013 r.
wykonano I etap renowacji zabytkowej kapliczki w Cisówce, drugi etap w 2015 r.
Z jego inicjatywy STH wydało pocztówki odrestaurowanych nagrobków oraz dwie mapy: Gminy
Stanisławów oraz Obwodu Stanisławowskiego z 1826 r. Od 2011r., 11 listopada w Dniu Niepodległości
prowadzi Apel Pamięci w Stanisławowie. W 2013r. wygłosił dwa referaty: 22 września w czasie
uroczystości 490 lat Stanisławowa, pt. Historia powiatu stanisławowskiego. 13 Października w czasie
„Pikniku Historycznego w Cegłowie”, pt. „Powstanie styczniowe na ziemi cegłowskiej”.
Obecnie jest w fazie finalizowania kolejnej pozycji książkowej Powstanie Styczniowe w powiecie
stanisławowskim, w trakcie którego dokonał odkrycia na skalę krajową. Odnalazł dokument mówiący
o śmierci i miejscu pochówku jednego z najdzielniejszych dowódców powstania styczniowego Kazimierza
Kobylińskiego. Dotychczasowe relacje (przez 150 lat) mówiły o miejscowości Mienia, a znaleziony
dokument wskazuje na miejsce śmierci miejscowość Żaków a pochówku Siennicę. Ponadto uczestniczył
z ekipą filmową red. Adama Sikorskiego programu Było… nie minęło w poszukiwaniu obozu
powstańczego w Puszczy Knyszyńskiej i dwukrotnie w poszukiwaniu powstańczych mogił w lesie koło
Cegłowa.
W 2011r. został odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, leg. nr 18872.
W 2016r. za kultywowanie i upamiętnianie historii został odznaczony przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Józefa Jana Kasprzyka medalem „Pro Patria”, leg. nr 4791/16.
Poza tym organizuje wystawy historyczne, na które udostępnia swoje prywatne zbiory gromadzone od
ponad 20 lat.
Wyjątkową uroczystość uświetniły również wystąpienia gości, odznaczenia oraz listy gratulacyjne.
Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył Gminę Dębe Wielkie Medalem Pamiątkowym PRO
MASOVIA. Wręczenia medalu w imieniu Marszałka dokonali: Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Mariusz Kozera oraz z Kancelarii Marszałka Aldona
Zawadzka
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Listy gratulacyjne i pamiątkowe ryngrafy gminie Dębe Wielkie przekazał:
Poseł Czesław Mroczek
Poseł Grzegorz Woźniak
Poseł Teresa Wargocka
Poseł Daniel Milewski
Wicemarszałek Senatu Maria Koc
Starosta Miński Jan Antonii Tarczyński
Wojewoda Mazowiecki Zbigniew Sipiera
Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial
Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka
Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski
Starosta Powiatu Bełchatowskiego Waldemar Wyczachowski
Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
Z-ca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk
Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka
Wójt Gminy Aleksandrowa Kujawskiego Andrzej Olszewski
ponadto
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Artur Dąbrowski
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowiecki Jacek Lipiec
Następnie przed Urzędem Gminy zakopana została na 50 lat „Kapsuła Czasu”. Nietuzinkowa forma
kapsuły została wykonana przez sponsora – lokalną rodzinną firmę WRÓBEL Joanna Wróbel CAR-TECH
Włodzimierz Ducin. Materiały do kapsuły były zbierane na kilka tygodni wcześniej. W tym celu
przygotowano w urzędzie specjalną urnę dostępną dla każdego. Zainteresowanie przeszło najśmielsze
oczekiwanie, do ostatniej chwili wpływały materiały - w efekcie kapsuła została wypełniona po brzegi. Co
się w niej znalazło ? Przede wszystkim informacje o dzisiejszej gminie Dębe Wielkie, ale także
wyobrażenia na temat jej przyszłości za 50 i więcej lat.
Zwieńczeniem obchodów był wspaniały koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego zorganizowany w plenerze przed Urzędem Gminy Dębe Wielkie. Ciekawy patriotyczno –
rozrywkowy repertuar pod batutą dyrygenta Grzegorza Mielimąki zgromadził ogromną widownię
mieszkańców. Bisów nie było końca ….
600-lecie to bardzo wyjątkowy i okazały jubileusz. Podczas uroczystości kilkakrotnie zostały przybliżone
najważniejsze wydarzenia minionych sześciu wieków, m.in. bitwa w trakcie powstania listopadowego (31
marca 1831 r.) oraz bitwa z okresu kampanii wrześniowej (13-14 września 1939 r.). – Jest jeszcze jedna
bitwa, z 17 sierpnia 1920 r. w ramach tzw. Cudu nad Wisłą, kiedy to gen. Józef Haller pokonał
bolszewików i wypchnął ich poza Mińsk Mazowiecki.
600-lecie to życie pokoleń, piękna i urodzajna ziemia, pełna przełomowych wydarzeń historia, …. i przede
wszystkim zaszczyt oraz duma dla ówczesnej władzy i mieszkańców !!! Teraz Gmina Dębe Wielkie to
moje miejsce, MOJA przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 
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