155. ROCZNICA BITWY POD WĘGROWEM
04 lutego 2018 r.
Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie;
Czcigodni Księża;
Szanowny Panie Ministrze Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy;
Szanowni Parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz rządowym i samorządowych
różnych szczebli;
Szanowna Prawnuczko Jana Matlińskiego;
Dumne poczty sztandarowe;
Drodzy Uczniowie;
Szanowni Goście oraz Mieszkańcy Węgrowa.
Gromadzimy się dziś, w szczególnym dla Węgrowa miejscu. To właśnie tu przed
155 laty rozegrała się jedna z ważniejszych walk Powstania Styczniowego, kiedy to
Powstańcy przepełnieni niezłomną wiarą i ogromnym męstwem wzbudzonym przez
dowódców Władysława Jabłonowskiego i Jana Matlińskiego, dokonali śmiałego ataku
na Rosjan, zadając im znaczne straty w ludziach i sprzęcie, co pozwoliło pozostałym
oddziałom powstańczym bezpiecznie opuścić miasto.
Stajemy w miejscu będącym cichym świadkiem tamtych wydarzeń, gdzie spoczywają
ciała tych, którzy oddali swoje życie walcząc o najwyższą wartość – o niepodległość.
Poprzez obecność i modlitwę pragniemy wyrazić nasz najgłębszy szacunek i wdzięczność
dla ich niezwykłej odwagi wzbudzonej poczuciem patriotycznego obowiązku.
Tegoroczne obchody 155. rocznicy Bitwy pod Węgrowem przypadają w szczególnym
roku, kiedy Nasza Ojczyzna przeżywa wspaniały Jubileusz Stulecia Odzyskania
Niepodległości. Miasto Węgrów dzisiejszą uroczystością w sposób oficjalny rozpoczyna
Miejskie Obchody

Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ten wyjątkowy Rok Niepodległej niesie ze sobą wielką nadzieję na odbudowanie
jedności wśród Polaków. Ma ona na nowo narodzić się, kiedy wspólnie będziemy
przeżywali wydarzenia organizowane w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości.
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Szanowni Państwo!
Gromadzi Nas dziś jeszcze jedna rocznica. W 1918 roku zostały zakończone prace
związane z postawieniem Kamienia-Pomnika na Mogile Powstańców. Z wielką dumą
i radością mogę powiedzieć, że po stu latach możemy znowu, swobodnie odczytać słowa,
które zostały wyryte na kamieniu: „Na prochach waszych, z pól polskich kamienia
wznoszą przez pamięć, wdzięczne pokolenia”. Stało się to możliwe dzięki pracom
renowacyjnym zrealizowanym pod koniec 2017 roku. W ramach zadania przeprowadzono
prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe. Wyrażam ogromną radość,
że po wielu latach, udało się przeprowadzić renowację Pomnika i doprowadzić do tego, aby
to miejsce, naznaczone powstańczą krwią nabrało godnego wyglądu.
Składam serdeczne podziękowanie instytucjom i osobom, dzięki którym zadanie pod
nazwą

„Trwałe upamiętnienie miejsca pamięci jakim jest Pomnik na mogile

powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Węgrowem” zostało zrealizowane.
- Dziękuję Ministerstwu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało

na wykonanie zadania 200 tysięcy złotych.
Słowa wdzięczności kieruję także do Pani Marszałek Mari Koc, która wspierała wniosek
Miasta złożony w Ministerstwie.
- Podziękowanie składam Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, która wsparła
zadanie kwotą 2.500,00 zł.
- Dziękuję również Radnym Rady Miejskiej Węgrowa, którzy widząc potrzebę prowadzenia
prac przy Pomniku, poparli moją propozycję i zabezpieczyli ponad 290 tysięcy w budżecie
Miasta na renowację Pomnika.
Słowa podziękowań pragnę skierować również do tych, którzy bezpośrednio
prowadzili prace przy Pomniku. Za wykonanie projektu dziękuję Architektonicznej
Pracowni Projektowej Renaty Jaszczur - Dębiec. Za wykonie prac składam podziękowanie
firmie Pana Jarosława Bagińskiego. Dziękuję również osobom i firmom prowadzącym
wszelkiego rodzaju nadzory w czasie prac oraz dziękuję Pracownikom Urzędu Miejskiego
zaangażowanym przy tym zadaniu.
To jak dziś wygląda Pomnik i teren wokół niego to zasługa Was Wszystkich
i jeszcze raz serdecznie za to dziękuję.
W tych podziękowaniach nie mogę również pominąć Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich, wykonawcy ścieżki pieszo-rowerowej, która połączyła miasto z Pomnikiem.
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Szanowni Państwo!
Nasza dzisiejsza obecność oznacza, że wciąż pamiętamy o poległych powstańcach,
o ich heroizmie i poświęceniu. Za tą obecność, która jest wyrazem naszego patriotyzmu
i miłości do Ojczyzny i naszego miasta dziękuję wszystkim, a w szczególności zaproszonym
gościom.
Księdzu Biskupowi i duchowieństwu dziękuję za Mszę Świętą i modlitwę. Dziękuję
młodemu pokoleniu – uczniom węgrowskich szkół, zwłaszcza grupie rekonstrukcyjnej
i klasie mundurowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego,
dziękuję harcerzom. Obecność Was Młodych niesie nadzieję, że wydarzenia sprzed 155 laty
będą ciągle pielęgnowane i patriotyzm zawsze będzie ważną wartością.
Dziękuję Pocztom Sztandarowym i tym wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji i uświetnienia dzisiejszej uroczystości, a zwłaszcza Miejskiej Orkiestrze Dętej,
Węgrowskiemu Ośrodkowi Kultury, Stowarzyszeniu „Niezłomni”, pracownikom Urzędu
Miejskiego. Za wspólne obchody rocznicy Bitwy pod Węgrowem dziękuję Mieszkańcom
Węgrowa.
Szanowni Państwo!
Węgrów i Jego Mieszkańcy zawsze pamiętali i pamiętać będą o bohaterskich
powstańcach, którzy przelali krew i oddali swoje życie, aby Polska mogła być Niepodległa.
Niech więc 155. rocznica Bitwy pod Węgrowem Powstania Styczniowego stanie się nie tylko
wspomnieniem tamtych dni, ale niech wzbudzi jeszcze większą Miłość do Ojczyzny i jeszcze
większą za nią odpowiedzialność.
Dziękuję!
Burmistrz Miasta Węgrowa
Krzysztof Wyszogrodzki
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