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Legionista z Ciechocinka

W dawnym centrum  cmentarza parafialnego przy
g∏ównej alei spoczywa Mieczys∏aw Julian Miko∏ajewski,
m∏odo zmar∏y bohater z lat I wojny Êwiatowej. Przyszed∏
na Êwiat w 21 stycznia 1898 roku rodzinie Franciszki
ze Âwitalskich i  Bronis∏awa Miko∏ajewskich,  osiad∏ej

od lat w Ciechocinku. Jego ojciec by∏ starszym majstrem
cechu murarsko-ciesielskiego, w∏aÊcicielem firmy bu-
dowlanej. Do dzisiaj w Ciechocinku stojà domy, które
zbudowa∏. Mieczys∏aw ucz´szcza∏ do szko∏y powszech-
nej w Nieszawie. Nast´pnie zdobywa∏ umiej´tnoÊci
medyczne, zosta∏ bowiem pomocnikiem felczera we
W∏oc∏awku. Nale˝a∏ do Polskiej Organizacji Wojskowej.
Za odmow´ s∏u˝by wojskowej w armii niemieckiej od-
by∏ kar´ wi´zienia. Od wrzeÊnia 1915 roku by∏ w Le-
gionie Polskim. By∏ ˝o∏nierzem 4 i 6  Pu∏ku Piechoty
Legionów. Trafi∏ na Wo∏yƒ. Jesienià przeszed∏ chrzest
bojowy w Maniewiczach i pod Kostiuchnówkà.
Awansowa∏ do stopnia plutonowego. Odznaczy∏ si´
w bitwie o Polskà Gór´. 6 lipca 1916 roku na czele
plutonu zainicjowa∏ atak, w wyniku którego zosta∏a
rozbita kompania nieprzyjaciela.  Po latach za swój
bohaterski czyn zosta∏ odznaczony poÊmiertnie krzy˝em
Virtuti Militari (nr 6411).  Dekret nr 12190 podpisa∏
Wódz Naczelny. Order przekazano na r´ce ojca.

Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci nadal s∏u˝y∏ w wojs-
ku. Awansowa∏ do stopnia sier˝anta. By∏ ˝o∏nierzem
31 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich. Od lipca 1919 ro-
ku przebywa∏ na urlopie w rodzinnym mieÊcie. Zmar∏
na skutek choroby 31 lipca 1919 roku w wieku 22 lat.
Zosta∏ pochowany na nowo powsta∏ym cmentarzu pa-
rafialnym. Razem z nim spocz´li po latach jego rodzi-
ce.

    Aldona Nocna

W tym roku min´∏a 95. rocznica odzyskania niepodleg∏oÊci. Warto wspomnieç ciechocinian, którzy
walczyli o wolnoÊç naszej Ojczyzny.

Z HISTORII MIASTAZ HISTORII MIASTA

Burmistrz Ciechocinka og∏asza konkurs na

NAJ¸ADNIEJSZE DEKORACJE ÂWIÑTECZNE
Pod ocen´ komisja konkursowa b´dzie bra∏a wykonanie i estetyk´ instalacji, pomys∏owoÊç

oraz wk∏ad w stworzenie Êwiàtecznego nastroju w uzdrowisku.
Nagrody zostanà przyznane w trzech kategoriach: domy i mieszkania prywatne,

sanatoria i obiekty u˝ytecznoÊci publicznej, wystawy sklepowe.

Termin zg∏oszeƒ do konkursu: 16-29 grudnia 2013 r. Po tym terminie komisja konkursowa dokona
oceny zg∏oszonych oraz wybranych przez siebie obiektów. Ch´tni mog´ zg∏aszaç swój udzia∏

w Biurze Promocji Miasta przy ul. Zdrojowej 2b, telefonicznie pod numerem (54) 416 10 05 lub drogà
elektronicznà na adres: promocja@ciechocinek.pl.

Zwyci´zcy otrzymajà cenne nagrody, a zdj´cia nagrodzonych domów i obiektów umieszczone
zostanà na stronie internetowej www.ciechocinek.pl oraz na ∏amach „Zdroju Ciechociƒskiego”,

który objà∏ nad konkursem patronat medialny.

Zach´camy do zg∏aszania udzia∏u w konkursie!


