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Pomnik ˚o∏nierzy Wykl´tych

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

    To ju˝ trzeci, obok pomnika Êwi´tego papie˝a Jana
Paw∏a II i G∏azu Smoleƒskiego, obelisk obok koÊcio∏a
parafialnego w Ciechocinku. Idea powstania pomnika
˚o∏nierzy Wykl´tych od kilku lat zajmowa∏a uwag´
proboszcza parafii Grzegorza Karolaka, Rad´ Parafialnà
i Rycerzy Kolumba. W pomys∏ upami´tnienia ˚o∏nierzy
Wykl´tych w∏àczy∏ si´ burmistrz Ciechocinka Leszek
Dzier˝ewicz, który zach´ci∏ do wspó∏pracy Rad´ Miasta.
     Pomnik wa˝àcy ponad 1200 kg zosta∏ wykonany
wed∏ug projektu in˝. architekta Jakuba Kaczorowskiego
z Ciechocinka.

UroczystoÊç odpustowà poprzedzi∏ pó∏godzinny
koncert pieÊni patriotycznych zespo∏u m∏odzie˝y pro-
wadzonej przez Rycerza Kolumba S∏awomira Ma∏ec-
kiego. Przyby∏ych na uroczystoÊç powita∏ ks. pra∏at
G. Karolak. Mszy Êwi´tej odpustowej przewodniczy∏
Pasterz diecezji w∏oc∏awskiej JE ks. biskup Wies∏aw
Alojzy Mering, Honorowy Obywatel Ciechocinka wraz
JE ks. biskupem Stanis∏awem G´bickim i 7 innymi ka-
p∏anami z ks. pra∏atem Arturem Niemirà.

Na uroczystoÊç przybyli: pose∏ na Sejm RP, wice-
przewodniczàca Komisji Obrony Narodowej Jadwiga
Zakrzewska, pose∏ ¸ukasz Zbonikowski oraz pose∏ Jan

Krzysztof Ardanowski. W wydarzeniu udzia∏ wzi´li tak-
˝e: starosta aleksandrowski Dariusz Wochna, wicesta-
rosta Wojciech Marjaƒski, a zarazem Rycerz Kolumba
oraz dr Lotfi Mansour - cz∏onek zarzàdu powiatu alek-
sandrowskiego. Nie mog∏o zabraknàç w∏odarza Cie-
chocinka, burmistrza Leszka Dzier˝ewicza i jego za-
st´pcy Mariana Ogrodowskiego. Obecny by∏ równie˝
przewodniczàcy Rady Miasta Ciechocinka Marcin Zajàcz-
kowski wraz z gronem radnych i przedstawicielami
licznych stowarzyszeƒ, Towarzystwa Przyjació∏ Ciecho-
cinka, zak∏adów pracy, policji, stra˝y, wojska, komba-
tantów i szkó∏. UroczystoÊç zgromadzi∏a tak˝e grono
36 Rycerzy Kolumba.
      Po mszy Êwi´tej udano si´ na plac przed koÊcio∏em.
Podnios∏oÊç chwili spot´gowa∏a obecnoÊç Kompani
Reprezentacyjnej Garnizonu Toruƒ i orkiestry wojsko-
wej z Bydgoszczy. Przed pomnikiem stan´∏y poczty
sztandarowe, mi´dzy innymi: Rycerzy Kolumba, Âwia-
towego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii  Krajowej, Zwiàzku
Inwalidów i By∏ych Wi´êniów Politycznych oraz szkó∏
ciechociƒskich.
      Po odegraniu i odÊpiewaniu hymnu narodowego,
 przemówienie wyg∏osi∏ burmistrz Ciechocinka Leszek
Dzier˝ewicz. Nast´pnie g∏os zabra∏ pose∏ ¸ukasz Zbo-
nikowski. Odczyta∏ on równie˝ list od Prezydenta elek-
ta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczys-
toÊci.
 Ods∏oni´cia pomnika dokona∏ burmistrz Ciecho-
cinka, a biskup Mering poÊwi´ci∏ monument. Nast´pnie
pod obeliskiem sk∏adano kwiaty.
   Licznie zgromadzeni wierni d∏ugo jeszcze modlili
si´ przy pomniku „˚o∏nierzy Wykl´tych” i odchodzili
z tego miejsca w g∏´bokiej zadumie.

                  Wojciech Krzysztof Jankowski,
Kronikarz Rycerzy Kolumba z Ciechocinka

     Z inicjatywy proboszcza Ciechocinka ks. pra∏ata Grzegorza Karolaka i Rycerzy Kolumba przed koÊ-
cio∏em parafialnym w Ciechocinku stanà∏ pomnik „W Ho∏dzie ˚o∏nierzom Wykl´tym”. Zosta∏ on ods∏o-
ni´ty i poÊwi´cony 29 czerwca 2015 r., w dniu odpustu parafialnego Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a.
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