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Pami´ci Romualda Traugutta

UroczystoÊci rozpocz´∏o wystàpienie przewodniczà-
cej Rady Miasta Aldony Nocnej, która przywo∏a∏a pos-
taç Romualda Traugutta, podkreÊlajàc jego patriotyzm
i ˝arliwà wiar´. Wskaza∏a te˝ form´ kultu Dyktatora,
jakà by∏o ods∏oni´cie w 1929 r. pomnika Traugutta
w Ciechocinku. W swoim referacie wskaza∏a: Dzisiaj
oddamy ho∏d bohaterskiemu dyktatorowi powstania,
który z∏o˝y∏ ofiar´ ze swego ˝ycia umi∏owanej Ojczy-
ênie. B´dziemy si´ te˝ modliç o rych∏à beatyfikacj´
narodowego m´czennika. Goràcym or´downikiem
tej idei by∏ przed II wojnà Êwiatowà ks. Józef Jarz´bow-
ski, zapalony i zas∏u˝ony zbieracz wspomnieƒ o pow-
staniu  w 1863 roku oraz wszelkich trauguttianów.
Zwolennikiem beatyfikacji Traugutta by∏ póêniej pry-
mas Stefan Wyszyƒski. Akta do ewentualnego procesu
gromadzi∏ nie˝yjàcy ju˝ o. W∏adys∏aw Kluz, autor
biografii Dyktatora. (…) Jak powiedzia∏ prof. Stefan
Kieniewicz: „Traugutta czciç powinniÊmy na pewno”.
Legenda Traugutta nie umiera, gdy˝ nie przestaje
ona byç prawdà dla przywiàzanych do tradycji nie-
podleg∏oÊciowych Polaków. Dowodem sà dzisiejsze
uroczystoÊci.

Na obchody 150.  rocznicy m´czeƒskiej Êmierci
Romualda Traugutta przybyli mi´dzy innymi:  pose∏
¸ukasz Zbonikowski,  proboszcz Wojskowej Parafii
Prawos∏awnej ks.  mitrat p∏k Miko∏aj Hajduczenia,
zast´pca komendanta Komisariatu Policji w Ciechocin-
ku kom. Ma∏gorzata Sendecka oraz prezes SKOK Kuja-
wiak Leszek Wójcik. W koÊciele Êw. Aposto∏ów Piotra
i Paw∏a ks. pra∏at Grzegorz Karolak koncelebrowa∏
Msz´ Êw. wraz z dwoma kap∏anami oraz wyg∏osi∏ homi-
li´. Wskaza∏, ˝e Ciechocinek jest jednym z niewielu
miast w Polsce, gdzie uczczono 150. rocznic´ m´czeƒ-
skiej Êmierci Romualda Traugutta. Na zakoƒczenie
wierni zaÊpiewali „Bo˝e coÊ Polsk´”. Po uroczystym
nabo˝eƒstwie poczty sztandarowe, w∏adze miasta, de-
legacje zak∏adów pracy i przedsi´biorstw, Rycerze Ko-
lumba z Ciechocinka, harcerze, kombatanci oraz wierni
udali si´ pod pomnik Romualda Traugutta. Zgroma-
dzeni wys∏uchali przemówienia burmistrza Leszka
Dzier˝ewicza, który przypomnia∏ postaç powstaƒca
z 1863 r. i jego zas∏ugi dla Polski. Swoje wystàpienie
burmistrz zakoƒczy∏ s∏owami:

By∏ Romuald Traugutt dyktatorem powstania sty-
czniowego, goràcym patriotà, symbolem walki o nie-
podleg∏oÊç, wzorem i autorytetem dla wielu pokoleƒ
Polaków, o którym Eliza Orzeszkowa pisa∏a:„W po-
wierzchownoÊci tej uderza∏ przede wszystkim wyraz
myÊli surowej, skupionej, ma∏omównej. Nic mi´kkiego,
gi´tkiego, ugrzecznionego, nic z ∏atwoÊcià
wylewajàcego si´ na zewnàtrz. Tylko myÊl jakaÊ
panujàca, przeogromna (…) i pod jej pok∏adem jakiÊ
tajemny upa∏ uczuç.”

Pod pomnikiem g∏os zabrali równie˝ pose∏ ¸ukasz
Zbonikowski i ks. mitrat p∏k Miko∏aj Hajduczenia. Przy-
by∏e delegacje z∏o˝y∏y wiàzanki bia∏o-czerwonych kwia-
tów. UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p Orkiestry D´tej OSP
z Wagaƒca.

      Red.

Z inicjatywy ks. pra∏ata Grzegorza Karolaka w pierwszà niedziel´ sierpnia zosta∏ uczczony Romuald
Traugutt. 5 sierpnia min´∏a 150. rocznica Êmierci ostatniego dyktatora powstania styczniowego.

fot. B. Ró˝aƒski

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Dyktator powstania styczniowego nigdy nie by∏ na
Kujawach, nie by∏ w ˝aden sposób zwiàzany z Ciecho-

cinkiem. Jednak˝e po odzyskaniu niepodleg∏oÊci mie-
szkaƒcy i kuracjusze uczcili go niezwyk∏ym pomnikiem.

Kult Romualda Traugutta
w Ciechocinku



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI lipiec 201411

Przed II wojnà Êwiatowà wyglàda∏ zupe∏nie inaczej ni˝
dzisiejszy. Historia jego budowy jest bardzo ciekawa,
podobnie jak jego dzieje.

Otó˝ w lipcu 1928 roku goÊci∏a w Ciechocinku
córka Traugutta, Anna Juszkiewiczowa. Starsza córka
dyktatora do koƒca swego d∏ugiego ˝ycia (zmar∏a
w 1938 roku w wieku 85 lat) ˝arliwie piel´gnowa∏a
pami´ç „wielkiego ojca”. 86 lat temu by∏a witana i go-
szczona z honorami przez w∏adze miasta. Nie wiadomo,
kto wystàpi∏ z inicjatywà, ale w nast´pnym roku poja-
wi∏a si´ informacja, ˝e w Ciechocinku stanie pomnik
Romualda Traugutta. Projekt mia∏ opracowaç in˝. ar-
chitekt P. Palado. Na czele Komitetu Budowy Pomnika
stanà∏ dr Leonard Lorentowicz. Sekretarzem wybrano
podpu∏kownika Juliana Draca. Cz∏onkami Komitetu
zostali m. in. : Kazimierz Ciàgliƒski,  Marian Gembicki,
ks. pra∏at Wincenty Gmachowski, burmistrz Andrzej
Koperkiewicz,  dyrektor Stanis∏aw Koz∏owski, Marian
Raczyƒski, prof. Jan Szmur∏o, Aleksander Taff, staros-
ta Stanis∏aw Wasiak. Komitet zastrzeg∏, ˝e gdyby ofiar-
noÊç kuracjuszy przewy˝sza∏a koszt budowy pomnika,
wtedy nadwy˝ka mia∏a byç u˝yta jako stypendium im.
R. Traugutta dla najzdolniejszego ucznia szkó∏ ciecho-
ciƒskich w celu umo˝liwienia mu zdobycia dalszej
wiedzy. Ideà by∏o, by chwa∏´ ostatniego dyktatora
g∏osi∏y nie tylko g∏azy i spi˝, ale i ˝ywi, utalentowani
ciechocinianie. Uchwalono, ˝e 28 lipca 1929 roku
b´dzie „Dniem Traugutta”. W parku G∏ównym, czyli
obecnie Zdrojowym, zgromadzi∏y si´ t∏umy na uroczys-

tym koncercie zorganizowanym przez Komitet Budowy
Pomnika. Sprzedawano specjalnà cegie∏k´  z podobiznà
Traugutta. (il. poni˝ej) Dzieƒ wczeÊniej,  w Sali Malino-
wej Hotelu Müllera odby∏ si´ bal zorganizowany przez
Korpus Oficerski Wojskowego Szpitala Sezonowego.
Mieszkaƒcy i kuracjusze sk∏adali dobrowolne datki
na budow´ pomnika patrioty, który nie ma w∏asnego
grobu. Nawet Marsza∏ek Józef Pi∏sudski ofiarowa∏
na ten cel 100 z∏, przekazujàc pieniàdze na r´ce majora
Próchnickiego. Nale˝y wspomnieç, ˝e  Komendant
uwa˝a∏ si´ za ideowego spadkobierc´ styczniowej in-
surekcji. Traugutt imponowa∏ Pi∏sudskiemu facho-
woÊcià, doÊwiadczeniem wojskowym, „pot´gà woli”
i „umiej´tnoÊcià rzàdzenia”. Jak poda∏ Komitet Budowy
Pomnika, czysty zysk zbiórki wyniós∏ 5 656,11 z∏.

Uroczyste ods∏oni´cie pomnika nastàpi∏o 18 sierp-
nia 1929 roku. Na cokole z granitu, pochodzàcym
z dawnego soboru z placu Saskiego, ofiarowanym
przez prezydenta Warszawy, wyrzeêbione by∏o popier-
sie Traugutta, poni˝ej wyryto  daty urodzin i Êmierci:
1826 - 1864. Na górze stan´∏a figura przedstawiajàca
or∏a zrywajàcego si´ do lotu. Pomnik otacza∏y kamienne
kule po∏àczone ∏aƒcuchami.

Uroczystego poÊwi´cenia pomnika, ods∏oni´tego
przez wojewod´ Stanis∏awa Tward´,  dokona∏ biskup
 Karol Radoƒski z W∏oc∏awka. Odtàd by∏o to miejsce
zgromadzeƒ patriotycznych mieszkaƒców Ciechocinka
i kuracjuszy.

Monument przetrwa∏ do wybuchu II wojny Êwiato-
wej, kiedy zniszczyli go hitlerowcy. Po wyzwoleniu
odbudowano go ju˝ na innym cokole - bez wizerunku
Traugutta. Na bia∏ej kolumnie widnieje orze∏ powstaƒ-
czy. Pomnik zosta∏ ods∏oni´ty, jak wynika z archiwal-
nych fotografii, m.in. przez ˝on´ ministra zdrowia Ta-
deusza Michejdy oraz dyrektora Zak∏adu Zdrojowego
Jana Hajduka w maju 1945 r. Nadal by∏o to miejsce
uroczystoÊci patriotycznych w naszym mieÊcie. W 1951r.
miejscem zgromadzeƒ mieszkaƒców na uroczystoÊciach
paƒstwowych sta∏ si´ plac Gdaƒski, gdzie stanà∏ pomnik
Wdzi´cznoÊci i Braterstwa Armii Czerwonej i Wojska
Polskiego. Po 1989 r. mieszkaƒcy Ciechocinka groma-
dzà si´ znowu na uroczystoÊciach patriotycznych 3 ma-
ja i 11 listopada pod pomnikiem Traugutta, gdzie sk∏a-
dane sà kwiaty. Warto dodaç, ̋ e jest to jeden z niewielu
pomników Romualda Traugutta w Polsce.

   Aldona Nocna


