Ods³oniêcie pomnika w Kikole
Latem 1920 roku na terenie Ziemi Dobrzyñskiej,
podobnie jak na znacznej powierzchni ledwie co
wskrzeszonego po latach niewoli Pañstwa Polskiego, toczy³a
siê wojna. Najazd armii sowieckiej mia³ zetrzeæ z mapy
m³ode pañstwo i ponieœæ zarzewie rewolucji do krajów
Europy Zachodniej. Wykrwawiony latami walk I. Wojny
Œwiatowej, naród polski stawi³ czo³a milionowym hordom
najeŸdŸcy. Walki trwa³y na ró¿nych frontach. Stosunkowo
ma³o znane s¹ dzia³ania wojenne na zachodnim Mazowszu
oraz Ziemi Dobrzyñskiej. 4. i 15. armie sowieckie, wspierane
dzia³aniami 3. Korpusu Konnego Gaj-chana, próbuj¹c
powtórzyæ manewr genera³a Paskiewicza z Powstania
Listopadowego, pod¹¿a³y z biegiem Wis³y, usi³uj¹c j¹
przekroczyæ i zdobyæ Warszawê, stolicê Polski, od Zachodu.
Ciê¿kie walki toczone z bolszewikami wzd³u¿ Wis³y oraz
heroiczna postawa ¿o³nierzy polskich walcz¹cych na
przedpolach Warszawy ko³o Radzymina wi¹za³y si³y
marsza³ka Tuchaczewskiego, g³ównodowodz¹cego frontu
zachodniego sowieckiej armii, pozwoli³y na koncentracjê
ostatnich rezerw wojskowych naszej Ojczyzny i umo¿liwi³y
kontruderzenie znad Wieprza. To skomplikowane
logistycznie i ryzykowne przedsiêwziêcie doprowadzi³o do

rozerwania frontu sowieckiego i odrzucenia g³ównych jego
si³ daleko na Wschód. Czêœæ wojsk sowieckich, która znacz¹c
swój szlak mordami, gwa³tami i okrucieñstwami posuwa³a
siê na Zachód dochodz¹c a¿ pod Toruñ znalaz³a siê w pu³apce,
nie maj¹c mo¿liwoœci odwrotu na Wschód. ¯o³nierzom
sowieckim z pomoc¹ poœpieszyli Niemcy, pozwalaj¹c na
przekroczenie granicy Prus Wschodnich i zapewniaj¹c
transport dziesi¹tkom tysiêcy ¿o³nierzy na Litwê, gdzie ju¿ po
krótkim czasie dalej walczyli z Polakami.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyñskiej postanowi³o oddaæ ho³d przodkom walcz¹cym i gin¹cym w obronie Ojczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej, szczególnie
tym, którzy walczyli z bolszewick¹ zaraz¹ na Ziemi
Dobrzyñskiej. Przybli¿ono spo³eczeñstwu ten trudny czas
i odœwie¿ono pamiêæ o bohaterach 1920 roku. Widomym,
materialnym œladem na pokolenia przypominaj¹cym
wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej jest pomnik
wzniesiony przez Bractwo Kurkowe i ods³oniêty dnia 14
sierpnia 2010 r. w miejscowoœci Kikó³. Do powstania
pomnika przyczynili siê m.in. Przemys³owy Instytut Maszyn
Rolniczych w Poznaniu oraz BIN Sp. z o.o. w Aleksandrowie
Kujawskim.

W uroczystoœci ods³oniêcia pomnika udzia³ wziêli m.in.
Wojskowa Asysta Honorowa, kurkowe bractwa strzeleckie,
w³adze samorz¹dowe. Ceremonia rozpoczê³a siê o godz.
14.00 Msz¹ œw. w koœciele parafialnym p.w. œw. Wojciecha
w Kikole, koncelebrowan¹ pod przewodnictwem ksiêdza
biskupa Bronis³awa Dembowskiego. O godz. 15.00 nast¹pi³
przemarsz na plac Koœciuszki, gdzie odby³ siê apel pamiêci
z salw¹ honorow¹, odegrano hymn pañstwowy, wyg³oszono
przemówienia, rozprowadzono Wojskow¹Asystê Honorow¹.
Nastêpnie odby³ siê koncert patriotyczny w wykonaniu
orkiestry wojskowej. Po czêœci oficjalnej na boisku
sportowym rozpocz¹³ siê festyn rodzinny zorganizowany
przez Urz¹d Gminy.
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