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W ho∏dzie uczestnikom powstania
styczniowego

150. rocznica wybuchu powstania styczniowego
to czas refleksji o poÊwi´ceniu ludzi, którzy poszli
walczyç o wolnoÊç Ojczyzny. Na Kujawach rozegra∏y
si´ bitwy pod Krzywosàdzà (19 lutego 1863 r.) i Nowà
Wsià (21 lutego 1863 r.). Mogi∏y poleg∏ych z oddzia∏u
Ludwika Mieros∏awskiego znajdujà si´ w Dobrem i
Borowie. W walkach z Rosjanami zgin´li m. in. Adam
Gutkiewicz, syn urz´dnika z Ciechocinka, Jan Wasi∏o-
wski - brat Marii Konopnickiej i Stanis∏aw Gay, syn
architekta Jakuba Gaya (z Henrykiem Marconim zapro-
jektowa∏ ¸azienki nr 1). Warto te˝ wspomnieç pocho-
dzàcego z W∏och Stanislao Bechiego, który wzià∏ udzia∏
w powstaniu i zosta∏ rozstrzelany 17 grudnia 1863
roku we W∏oc∏awku.

Romuald Traugutt zosta∏ powieszony 5 sierpnia
1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej, na oczach
30 tysi´cy mieszkaƒców Warszawy Êpiewajàcych na
kolanach „Âwi´ty Bo˝e, Âwi´ty Mocny…”. Jego ostatnim
gestem by∏o uca∏owanie krzy˝a. Jak przekazywali Êwiad-
kowie: „W ostatniej chwili z∏o˝y∏ r´ce i podniós∏ oczy

do nieba.” Cia∏o wrzucono razem z cia∏ami jego czte-
rech towarzyszy: Rafa∏a Krajewskiego, Jana Jezioraƒs-
kiego, Józefa Toczyskiego i Romana ˚uliƒskiego do
do∏u i zrównano z ziemià - tak post´powano zgodnie
z prawodawstwem rosyjskim ze skazanymi za przest´p-
stwa polityczne. W XX wieku ks. Józef Jarz´bowski
wystàpi∏ z pomys∏em, aby beatyfikowaç Traugutta jako
symbol poÊwi´cenia i m´czeƒstwa dla Ojczyzny.

Ciechocinek uczci∏ pami´ç o Romualdzie Traugutcie
w 65. rocznic´ jego Êmierci. 18 sierpnia 1929 r.
ods∏oni´to pomnik poÊwi´cony dyktatorowi powstania
zbudowany ze sk∏adek mieszkaƒców i kuracjuszy. Idea
jego budowy wià˝e si´ z wizytà Anny Juszkiewiczowej,
córki Traugutta, która odwiedzi∏a nasze uzdrowisko
w 1928 roku. W∏adze przyjmowa∏y z honorami córk´
bohatera narodowego. To wówczas zrodzi∏a si´ idea
uczczenia Traugutta. Powsta∏ Komitet Budowy
Pomnika, którym kierowa∏ Leonard Lorentowicz.

Ciechociƒski przedwojenny pomnik  ró˝ni∏ si´ od
obecnego. Na kamiennym cokole wyrzeêbione by∏o
popiersie Traugutta, poni˝ej zosta∏o wyryte jego imi´
i nazwisko oraz daty urodzin i Êmierci. Na górze stan´∏a
figura przedstawiajàca or∏a zrywajàcego si´ do lotu.
Pomnik otacza∏y kamienne kule oraz ∏aƒcuchy. Zapro-
jektowa∏ go in˝. architekt P. Pallado. Pomnik ten zos-
ta∏ zniszczony przez hitlerowców. Po wyzwoleniu
zosta∏ bardzo szybko odbudowany, ale w innej formie.
Na bia∏ej kolumnie widnieje orze∏ powstaƒczy. O tym,
˝e pomnik jest poÊwi´cony Trauguttowi, informuje
tablica z napisem: „Romualdowi Trauguttowi 1826 -
1864”.

Mieszkaƒcy Ciechocinka nie zapomnieli o Trau-
gutcie i innych bohaterach powstania styczniowego.
Jak co roku, 22 stycznia pod pomnikiem zap∏on´∏y
znicze.
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Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowiska
Ciechocinek, Inowroc∏aw,

Wieniec Zdrój,

lek. med. Izabela Kowacka
e-mail: ikowacka@bydgoszcz.uw.gov.pl;

tel. (54) 416 18 00, wewn. 139

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku przy

ul. Kopernika 19 (pokój nr 12)
w drugà i czwartà Êrod´ ka˝dego miesiàca

w godz. 14.00-15.30.


