
Szanowni Goście, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ciechanowiec! 

 

Dziś mija szczególna - 90 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i tej rocznicy nie 

mogliśmy obchodzić w innym miejscu niż tu, przy Pomniku Nieznanego Żołnierza, który jest 

rzeczywistym miejscem spoczynku bezimiennych żołnierzy poległych w 1920 roku.  

 

Pomnik ten ma wymowną historię, która przemawia dziś do nas okrągłymi rocznicami. Po 

wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku powstało w Ciechanowcu Stowarzyszenie Młodzieży 

Katolickiej, które postanowiło wybudować w czynie społecznym pomnik na mogile 

zbiorowej żołnierzy poległych w naszym mieście. 80 lat temu, 3 maja 1928 roku, postawiono 

tu trójczłonowy obelisk, ozdobiony Orderem Virtuti Militari i zwieńczony orłem, z napisem 

Cześć Ich pamięci! Poległym w walce za Wiarę i Ojczyznę w roku 1920 nad Nurcem. 
Pomnik poświęcono 19 sierpnia 1928 roku.   

 

Pomnik uległ następnie uszkodzeniu w 1939 roku, po wejściu do Ciechanowca wojsk 

sowieckich. Zrzucono z obelisku orła i usunięto tablicę. Ryszard Dybowski, który 

przechowywał uszkodzoną figurkę z pomocą plastyka Sławomira Chudzika odtworzył 

brakujące nogi i odlał w pracowni Romana Murawskiego kopię oryginału. 20 lat temu w 1988 

roku orzeł został ponownie umieszczony na obelisku wieszcząc niedługą już zmianę ustroju. 

W tym roku 90 lat po Odzyskaniu Niepodległości Urząd Miejski umieścił nową tablicę w 

miejsce zatartego wcześniej napisu. 

 

Obok obelisku znajduje się tu też postawiony 20 lat temu krzyż Powstańcom z roku 1831 i 

1862-4, oraz ufundowane przez Związek Sybiraków 9 lat temu – głaz i krzyże poświęcone 

Ofiarom Sybiru 1939-1947 i ufundowany 4 lata temu głaz upamiętniający mieszkańców 

Ciechanowca i okolic zamordowanych w 1941 roku przez NKWD pod Zabłudowem. 

 

Nie jest to jedyne w naszym mieście i gminie miejsce upamiętniające poległych w walkach o 

wolność. Wiele z nich ma swoje pomniki a o wielu pamięć się już zaciera. W ubiegłym roku 

byliśmy świadkami przywrócenia pamięci miejscu, które mogło już przejść do historii jako 

mogiła bezimienna. Podczas uroczystości Święta Niepodległości przed pomnikiem żołnierzy 

z 29 Pułku Artylerii Lekkiej przy ulicy Kuczyńskiej podeszła do nas Pani Anna Marculewicz 

córka jednego z trzech pochowanych tam żołnierzy, bohaterów września 1939 roku, którzy 

oddali życie za Ciechanowiec. Pani Anna od lat odwiedzała ten grób i pierwszy raz trafiła na 

uroczystość miejską, żeby móc przekazać nam imiona poległych Jana Babynko i Józefa 

Wasilewicza, którzy zostali na wieki wpisani do historii Ciechanowca. 

 

Podobnie jak pomnik, przed którym stoimy tak cała historia naszego miasta i gminy ma ślady 

wielu rąk. Mimo, że byli tacy, którym ten pomnik i jego wymowa przeszkadzały – zbiorowa 

siła obywateli tego miasta na przestrzeni dziesięcioleci ocaliła i pomnik i pamięć o tych, 

których tu uczczono. Zawdzięczamy to różnym ludziom, którzy potrafili pięknie się różnić i 

dzięki temu zostawili nam jakże bogate dziedzictwo, które pomimo różnic między nami 

musimy szanować i przekazywać kolejnym pokoleniom.   


