Z ŻYWĄ LEKCJĄ HISTORII - 2-3 KWIETNIA 2016R.
Sobota 2 kwietnia 2016 roku bez wątpienia na długo zapadnie w pamięci mieszkańcom Gminy Dębe Wielkie. Tegoroczne obchody
185 rocznicy bitwy pod Dębem Wielkim rozpoczęły się żywą lekcją historii. W sobotnie popołudnie zorganizowana została po raz
pierwszy rekonstrukcja bitwy pod Dębem Wielkim. Miejscem walki stał się park przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim.
Na niewielkim wzniesieniu zrekonstruowano dwór – na oryginalnych fundamentach dawnego dworu. Wspaniały pokaz
rekonstruktorów w obliczu walki, ataku, obrony czy poddania, plan był pełen akcji, napięcia, do tego profesjonalna narracja Pana
Macieja Machlińskiego ze Stowarzyszenia Artylerii Dawnej „Arsenał”, a także efektowna pirotechnika, stroje z epoki, broń, armaty,
sprawiły, że każdy mógł poczuć i dostrzec coś wyjątkowego… poczuć tamten czas…

W inscenizacji brało udział ponad 90 osób z różnych grup rekonstrukcyjnych z Polski oraz Białorusi: Stowarzyszenie Artylerii
Dawnej „Arsenał”, Stowarzyszenie Historyczno Edukacyjne im 7 pułku LANSJERÓW NADWIŚLAŃSKICH z Halinowa, GRH 8
PUŁK PIECHOTY Księstwa Warszawskiego, GRH 3 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego, GRH 4 pułku piechoty Księstwa
Warszawskiego, Wojenno-Historyczny Klub Dywizja Piechoty z Borysowa na Białorusi w składzie: Witebski pułk piechoty, 50
kompania lekkiej artylerii, kompania saperów i służba medyczna. Na uwagę zasługuje również obecność pani profesor Marii Turos
- sanitariuszki po polskiej stronie, znanej w swojej branży jako pasjonatki i znawczyni medycyny z XIX wielu.
Na zakończenie, wszystkie grupy rekonstrukcyjne utworzyły wspólny szpaler, aby uczcić żołnierzy polskich walczących i
poległych w dniu 31 marca 1831 roku pod Dębem Wielkim. Przy tak historycznej asyście, przy udziale żołnierzy Żandarmerii
Wojskowej kwiaty przed pomnikiem „czwartaków” złożył Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski z panią Teresą
Wargocką - Posłem na Sejm RP.
Przed budynkiem Szkoły Podstawowej zorganizowana została dla mieszkańców wystawa muzealna pamiątek

Powstania

Listopadowego przygotowana przez Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl”. Na uczestników czekała również
kuchnia polowa z pyszną grochówką przygotowaną przez strażaków ochotników z OSP Górki.

Ostatnim punktem programu była prezentacja książki wydanej przez Gminę Dębe Wielkie – przedstawiającej „Dzieje Gminy Dębe
Wielkie od czasów prehistorycznych do 1831 roku” autorstwa Karoliny Gańko, młodej mieszkanki naszej gminy. W świetlicy dębskiej
podstawówki było licznie i gwarno, a kolejka po książkę z autografem nie miała końca. Informujemy, że książka dostępna jest również
w wersji elektronicznej na www.debewielkie.pl, zakładka dla mieszkańców/publikacje .
Do wiadomości zainteresowanych - cała rekonstrukcja została sfilmowana na potrzeby nowego cyklu telewizyjnego Pana
Grzegorza Gajewskiego - programu telewizyjnego w TVP Historia nadawanego od kwietnia br. pt. „Wojownicy czasu”. Emisja w
niedalekim czasie. Polecamy.
3 kwietnia 2016 r. podczas niedzielnych uroczystości wspólnie władze i mieszkańcy gminy Dębe Wielkie, przedstawiciele
Żandarmerii Wojskowej i zaproszeni goście uczcili pamięć poległych za Ojczyznę żołnierzy pod dowództwem generała Jana
Skrzyneckiego z 1831 roku.
W obchodach uczestniczyła Pani Senator Maria Koc, Posłowie Pan Grzegorz Woźniak i Pan Daniel Milewski, Zastępca
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej płk Robert Jędrychowski, Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński, kadra
kierownicza Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Komendanci warszawskich i mińskich jednostek Żandarmerii Wojskowej,
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zaprzyjaźnieni
Wójtowie i Burmistrzowie Powiatu Mińskiego, Radni Rady Powiatu Mińskiego oraz Radni Gminy Dębe Wielkie z
Przewodniczącym Panem Mirosławem Siwikiem na czele, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół z gronem pedagogicznym oraz uczniowie
szkół gminnych i patronackich Żandarmerii Wojskowej.

Obchody uświetniły poczty sztandarowe z Gminnych Jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych, Szkół z terenu gminy Dębe Wielkie oraz poczet główny wystawiony przez Mazowiecki Oddział
Żandarmerii Wojskowej, poczet organizacji kombatanckich i organizacji społecznych.

Uroczyste obchody zainaugurowała msza święta Pamięci Poległych w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim z
artystycznym występem młodzieży z Gminnego Gimnazjum. Następnie obchody przeniosły się na plac przed kościołem przy
pomniku ppłk Franciszka Sznajdego, gdzie w pierwszej kolejności nastąpił marsz powitalny, następnie wciągnięta została flaga i
odegrano hymn państwowy. Jako pierwszy zabrał głos – gospodarz imprezy Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski,

który w swoim przemówieniu mocno odniósł się zarówno do przeszłości, jak i teraźniejszości. Następnie przemówienie wygłosił
płk. Robert Jędrychowski, po czym odczytano Apel Poległych, a żołnierze z Kompanii Honorowej Żandarmerii Wojskowej oddali
salwę honorową. Następnie złożono wieńce przed pomnikiem upamiętniającym zwycięską bitwę powstania listopadowego
stoczoną 31 marca 1831 r. Po odegraniu przez Orkiestrę Wojskową „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, nastąpiło
przegrupowanie poddziałów, przemarsz wojsk oraz defilada Kompanii Honorowej Żandarmerii Wojskowej.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości przeniosły się na ulicę Kościelną, gdzie na uczestników czekał piknik żołnierski.

Tradycyjnie Żandarmeria przygotowała występ Orkiestry Wojskowej, pokaz samochodów wojskowych oraz symulatora jazdy 3d.
Natomiast na stoisku Gminy Dębe Wielkie można było zdobyć najświeższą publikację „Dzieje Gminy Dębe Wielkie od czasów
prehistorycznych do 1831 roku” z autografem autorki Pani Karoliny Gańko, zasmakować limitowanej krówki czy zrobić sobie
niecodzienne foto z wojakiem z 1831. Dla bardziej aktywnych przygotowany został przez harcerzy z Damianem Murachem na czele
- historyczny marsz na orientację – sprawdzający umiejętności topograficzne oraz wiedzę o związaną z historią Dębego Wielkiego.
Cieszy nas fakt, że sobotnia rekonstrukcja miała tak wysoką frekwencję, zarówno pośród mieszkańców, jak i przybyłych gości. Jak
również, cieszy nasz fakt, że przedział wiekowy był bardzo złożony, co świadczy o tym, że jest zainteresowanie i zapotrzebowanie
na tego typu rodzinną rozrywkę, która nie tylko pozwala odpocząć od codzienności, ale także ma charakter edukacyjny i
patriotyczny.

