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Omijają go prawie wszyscy zmotoryzowani tury-
ści pędzący nową obwodnicą Skępego do stolicy. 
Wystarczy jednak przed miejscowością Wioska, 
oddaloną 9 km od Lipna, jadąc z kierunku Torunia 
do Warszawy, skręcić w kierunku Skępego, by po 

chwili znaleźć się w zupełnie innym świecie – miej-
scu magicznym.

Zespół kościelno-klasztorny oo. Bernardynów 
położony jest nad malowniczym Jeziorem Skępskim 
Wielkim we wsi Wymyślin, w strefie rozszerzającej 
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się rozbudowy miasta Skępe. Obiekt położony jest 
przy dawnej drodze prowadzącej z Torunia do War-
szawy i obecnie znajduje się poza głównym nurtem 
ruchu turystycznego. Tylko nieliczni wędrowcy wie-
dzą o tym cudownym miejscu i odwiedzają je, gdyż 
tu znajduje się wizerunek słynący z rozdawnictwa 
łask – Matki Boskiej Skępskiej , patronki Mazowsza, 
a w szczególności Kujaw. Warto więc zjechać  
z głównej drogi i zwiedzić to ciekawe miejsce, wy-
pełnione historią i licznymi zabytkami.

Cały zespół składa się z szeregu budowli ota-
czających kościół, tworząc wraz z nim sporych roz-
miarów kompleks architektoniczny. Możemy w nim 
wyróżnić trzy zasadnicze części – świątynię, klasz-
tor i dziedziniec odpustowy. Obok nich istnieje sze-
reg pomniejszych budowli i przybudówek, takich 
jak: kaplice, wieże, sale konferencyjne czy budynki 
gospodarcze.

Najpierw jednak trochę najważniejszych faktów 
z historii świątyni i klasztoru. Przyjmuje się, że 
pierwszą budowlą wzniesioną w tym miejscu była 
drewniana kapliczka z ok. 1495 r. W kilku pozycjach 
wydawniczych spotykamy informację, że już w roku 
1498 istniał tu mały murowany kościółek, do które-
go wprowadzono przybyłych tu zakonników.

Pierwszy murowany, jednonawowy kościół bez 
wydzielonego prezbiterium, przykryty stropem –  
– z chórem zakonnym i wieżą – wzniesiono w latach 
1508–1510, według planów brata Bartłomieja Łoya. 
Prace przy pierwotnym klasztorze, na planie niere-
gularnego czworoboku, prowadzono do roku 1520. 
W latach 1518-1524 wybudowano pierwotną kaplicę 
św. Anny, która nie łączyła się z nawą. W roku 1544 
w jej podziemiach wybudowano kryptę grobową.

Po roku 1616 do kościoła dobudowano od 
wschodu chór i część zakrystii. W 1622 r. wymie-
niono strop kaplicy św. Anny na sklepienie. Na prze-
łomie XVII i XVIII w. przedłużono południowe skrzyd-
ło klasztoru ku wschodowi. W latach 1712–1725 
przebudowano zachodnią część korpusu, prze-
kształcając zachodnie skrzydło – u dołu na kruchtę, 
część górną na chór muzyczny. W okresie tym prze-
budowano także kaplicę św. Anny, przykryto ją no-
wym sklepieniem i połączono z nawą. W okresie 
między 1726 a 1732 r. zbudowano krużgankowy 
dziedziniec odpustowy, z usytuowaną w centrum 
kaplicą św. Barbary. W latach 1746–1748 rozebra-

no wieżę i wzniesiono nową, istniejącą do dziś;  
w latach 1755–1777 przedłużono skrzydło południo-
we w kierunku zachodu i wschodnie w kierunku 
południa. W roku 1767 przedłużono prezbiterium  
o trzy przęsła, mieszczące chór zakonny,i przykry-
to je kolebkowym sklepieniem. W tym okresie roz-
budowana została zakrystia.

Przedsmak atmosfery tego miejsca poczujemy 
już stając przed frontonem kompleksu, a w zasadzie 
przed potężnym murem oddzielającym dziedziniec 
odpustowy od starej drogi z Torunia do Warszawy. 
W zadaszony, wysoki, ceglany mur wkomponowa-
ne są trzy kwadratowe wieże, przy czym w środko-
wej znajduje się główne wejście do klasztoru. Wie-
ża bramna i flankujące mur dwie wieże boczne 
przykryte są takimi samymi uskokowymi hełmami, 
na których stoją ośmioboczne latarnie, zakończone 
powtarzającym się motywem ośmiobocznego hełmu 
zwieńczonego iglicą w formie krzyża „loretańskiego” 
na kuli. Portal wieży bramnej zamknięty jest półko-
liście, a zdobi go szerokie obramienie opaskowe. 
Nad wejściem znajduje się półkoliście zamknięta 
nisza, w której umieszczona jest kopia ludowo - 
barokowej Matki Boskiej Skępskiej z XVIII w. Przyj-
muje się, że wykonał ją Jakub Miłkowski. W górnej 
części wieży jest pomieszczenie pełniące funkcję 
kaplicy otwartej na dziedziniec odpustowy, gdyż 
dawniej  odprawiano tu msze święte dla pielgrzy-
mów zgromadzonych na dziedzińcu. Wyposażenie 
kaplicy stanowi skromny barokowy ołtarzyk z XVIII 
wieku oraz współczesny krucyfiks. Przez wieżę 
bramną wchodzimy na dziedziniec odpustowy.

Dziedziniec stanowi samodzielny fragment całe-
go założenia i jest wizytówką klasztoru, gdyż z nim, 
jako pierwszym mamy do czynienia, rozpoczynając 
zwiedzanie. Bernardyni, znani ze swego upodoba-
nia do organizowania imponujących, wręcz pompa-
tycznych uroczystości religijnych, chętnie wyprowa-
dzali wiernych z ciasnych świątyń na otwartą 
przestrzeń i tam odprawiali główne obrzędy. Stąd 
też wywodzi się geneza tego typu dziedzińca. Jest 
on kwadratowy, otoczony ze wszystkich stron kruż-
gankami, tworząc zamkniętą przestrzeń, co od razu 
skłania odwiedzającego do zadumy i refleksji. Trze-
ba też przypomnieć, że zaraz po Świętej Lipce  
i Stoczku Warmińskim jest on trzecim, najsławniej-
szym w Polsce założeniem tego typu. Inicjatorem 
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jego budowy (krużganków) był Serafin Damalski. 
Budowę rozpoczęto w 1726, a ukończono w 1732 
roku, dzięki znacznej pomocy Józefa Pawła Zieliń-
skiego. Krużganek otaczający dziedziniec składa 
się z 37 segmentów sklepionych krzyżowo i przy-
krytych dwuspadowym dachem. Trzy pozostałe 
elementy architektoniczne tworzą wieża bramna  
i dwie wieże boczne. W sumie jest to 40 elementów. 
Głównym wyposażeniem krużganków są umiesz-
czone w poszczególnych segmentach obrazy Dro-
gi Krzyżowej  przeplatane scenami z życia i męki 
Chrystusa. Wypełniają one 32 segmenty, przy czym 
14 z nich oznaczonych jest krzyżami mówiącymi  
o tym, że właśnie one stanowią właściwe stacje 
Drogi Krzyżowej i to przed nimi zatrzymuje się pro-
cesja. Obrazy obejmują okres życia Jezusa od 
Ostatniej Wieczerzy do Zmartwychwstania i nama-
lowane zostały ok. 1790 r. Były kilkakrotnie, nieudol-
nie odnawiane, lecz obecnie, dzięki fachowej kon-
serwacji, przywraca się im dawny, pierwotny wygląd. 
W krużgankach umieszczone są także liczne tabli-
ce grobowe. Nie jest to jednak ich właściwe miejsce, 

gdyż zostały tu wmurowane wtórnie, gdy hitlerowcy 
zniszczyli katakumby. Ważnym elementem wystro-
ju krużganków są dwa ołtarze ustawione w kulistych 
wnękach obu narożnych wież. W jednej nastawę 
stanowi obraz Matki Boskiej Bolesnej z 2. połowy 
XVIII w., a w drugiej obraz Chrystusa Cierniem Ko-
ronowanego z tego samego okresu. Innym, nie 
mniej ważnym elementem krużganków jest aż 14 
konfesjonałów, zapewniających dużą przepusto-
wość chcących się wyspowiadać pielgrzymów.  
W północno-zachodnim rogu dziedzińca ustawiono 
krzyż upamiętniający misje święte, które odbyły się 
w skępskim sanktuarium. Na środku dziedzińca 
wybudowano kaplicę grobową Zielińskich pw. św. 
Barbary. Wznoszono ją równocześnie z krużganka-
mi i wieżami, a fundatorem jej był wspomniany już 
Józef Paweł Zieliński. Ośmioboczna, ceglana, otyn-
kowana kaplica przykryta jest kopułą wykonaną  
z blachy cynkowej. Na niej stoi również ośmiobocz-
na latarnia z cebulastym hełmem, zakończonym 
iglicą w formie krzyża na kuli. Z trzonem kaplicy 
łączą się 4 wolno stojące filary ustawione po prze-
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kątnej, zakończone bogato profilowanymi głowica-
mi, na których stoją niewielkie alegoryczne rzeźby. 
Koliste wnętrze kaplicy oświetla od góry wspomnia-
na latarnia oraz dwa boczne, prostokątne okna  
w północnej i południowej ścianie. Zachodnia ścia-
na jest przepruta – i tu właśnie znajduje się wejście 
do kaplicy. Nad nim umieszczona jest tablica in-
skrypcyjna z cytatem ze Starego Testamentu „Cia-
ła ich są w pokoju pogrzebane, a sława ich żyje  
z pokolenia na pokolenie”. 

Wewnętrzny wystrój kaplicy stanowi skromny, 
późnobarokowy ołtarz z mensą, tabernakulum i na-
stawą przedstawiającą męczeńską śmierć św. Bar-
bary. Na ścianach kilka tablic przypominających,że 
pierwotnie była to kaplica grobowa Zielińskich – obec-
nie pełni ona funkcję domu przedpogrzebowego.

Z dziedzińca odpustowego, przez trzysegmen-
towy łącznik wchodzimy do kościoła. Charaktery-
styczną cechą wszystkich barokowych kościołów 

bernardyńskich jest ich niemalże teatralny wystrój, 
stanowiący zarazem pewnego rodzaju scenografię, 
na tle której organizuje się z wielkim przepychem 
uroczystości religijne. Tak też jest w Skępem. Naj-
pierw jednak kilka słów o bryle świątyni, gdyż jest 
ona prawie niewidoczna dla zwiedzającego, a to 
dlatego, że jest zasłonięta licznymi przybudówkami. 
Cała świątynia ma 60 m długości, 16 m szerokości 
i 14 m wysokości w nawie, a 12 m w prezbiterium. 
Ceglaną bryłę kościoła osłania dwuspadowy dach 
kryty ceramiczną dachówką.

Na szczególną uwagę zasługuje wieża, gdyż jest 
jedynym dobrze widocznym fragmentem kościoła. 
Zachowana do dziś wieża została wzniesiona  
w latach 1746-1748 i początkowo pełniła tylko funk-
cję dzwonnicy. W 1777 r. przybyła jej funkcja zega-
rowa, a w roku 1952 – hejnałowa, ponieważ jeden 
z ojców przez cały rok, o godzinie 5 rano wygrywał 
na trąbce pieśni maryjne. Pierwotne dzwony prze-

Rokokowy ołtarz główny
FOT. A. URBAŃSKI
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padły w czasie I wojny światowej. Dwa obecne od-
lane zostały w dwudziestoleciu międzywojennym  
w warszawskiej firmie ludwisarskiej „Babbit”, a fun-
datorem ich był Stanisław Cholewiński. Jeden z nich 
pękł w 1973 r. i został  zastąpiony nowym, odlanym 
w Przeworsku. Wieża przykryta jest miedzianych 
dachem, cebulastym hełmem z ośmioboczną latar-
nią, która zadaszona jest powtarzającym się moty-
wem cebulastego hełmu z iglicą w postaci krzyża 
na kuli. Do dolnej części krzyża, tuż nad kulą, przy-
mocowany jest trybowany relief z wizerunkiem 
Matki Boskiej Skępskiej.

Wchodzimy do kościoła i od razu nasz wzrok 
kieruje się ku centralnej części ołtarza – niszy,  
w której znajduje się cudowna figura Matki Boskiej 
Skępskiej. Dzięki niej i dzięki objawieniu się tu sił 
nadprzyrodzonych miejsce to zyskało znaczenie 
kultowe i stało się Sanktuarium. Figura Matki Boskiej 
Skępskiej zaliczana jest przez historyków sztuki do 
kilku typów ikonograficznych. Wykonana jest z po-

lichromowanego drewna lipowego i ma 96 cm wy-
sokości. Nieznany rzeźbiarz najprawdopodobniej 
pochodził z kręgu XV-wiecznych snycerzy poznań-
skich. Artysta ukazał Matkę Boską Skępską jako 
kilkunastoletnią dziewczynkę oddaną na służbę do 
świątyni, przez co zaliczana jest do typu występu-
jącego dość rzadko, a mianowicie Marii Służebnicy 
Pańskiej. Stojąca postać Marii,z lekko pochyloną  
w lewo głową, emanuje spokojem i skupieniem.  
Z pięknej  twarzy Marii tchnie dobroć, co podkreśla 
dyskretny uśmiech. Ręce, złożone w modlitewnym 
geście, określają jej świętość, przez co niektórzy 
zaliczają ją do Pięknych Madonn. Przyjmuje się, że 
figurka powstała w 1496 r., gdyż pod spodem ma 
wyrytą właśnie tę datę. Matka Boska Skępska była 
i jest uwielbiana przez wiernych, co najlepiej obra-
zuje historia jej sukienki. Jest to jednak całkiem inne 
zagadnienie i to bardzo obszerne. Wystarczy tylko 
wspomnieć, że gotycka figurka przeszła główną 
metamorfozę w okresie barokizacji świątyni. Wtedy 
ufundowano jej pierwszą srebrną sukienkę, ozdobio-
ną ornamentem w postaci wici roślinnej, a głowę Jej 
przyozdobiono szczerozłotą koroną, do której przy-
mocowanych było 12 pozłacanych gwiazd. Zmiana 
ta przyczyniła się do tego, że gotycka postać skrom-
nej dziewczynki, Służebnicy Pańskiej, przekształciła 
się w pełną majestatu królową Mazowsza. Ostatniej 
zmiany sukienki dokonano w 1954 r. W 1994 r. rzeź-
ba przeszła gruntowną konserwację, podczas której 
przywrócono jej pierwotny, gotycki wygląd. Matka 
Boska Skępska stanowi cenny klejnot późnogotyckiej 
rzeźby sakralnej. 

Zupełnie innym zagadnieniem jest legenda  
o tym, w jaki sposób znalazła się Ona w Skępem.
Otóż córka kasztelana Kościeleckiego, Zofia, cho-
rowała na przewlekłą chorobę nóg i była przykuta 
do fotela. 2 sierpnia 1495 r. na odpuście Matki Bo-
skiej Anielskiej z Porcjunkuli Zofia Kościelecka do-
znała widzenia Matki Boskiej. Chora natychmiast 
ozdrowiała. Postanowiław podziękowaniu za ten 
cud ufundować obraz dla skępskiego kościoła. Za-
częła szukać odpowiedniego wizerunku Marii po 
pracowniach licznych znanych malarzy. W 1496 r. 
udała się do Poznania. Będąc u kolejnego poznań-
skiego artysty, który również nie posiadał odpowied-
niego obrazu, wyraziła chęć odwiedzenia jego pra-
cowni, na co malarz wyraził zgodę. Zofia z zain- 

Figura Matki Bożej Skępskiej
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teresowaniem zwiedzała pracownię. Nagle w jednej 
z szaf ujrzała figurkę Matki miłościwego wejrzenia, 
z rączkami miłościwie złożonemi, u stóp której był 
księżyc dwurogi, na znak swego poddaństwa”. Roz-
poznała wizerunek Marii, którego bezskutecznie 
szukała. Artysta nie umiał powiedzieć, skąd wzięła 
się u niego ta rzeźba. Kiedy Zofia zaproponowała 
mu duże pieniądze, miał powiedzieć „Statua ani mi 
jest znana, ani też dłutem moim wykonaną, jest ona 
chyba dziełem Najwyższego. Proszę ją darmo za-
brać do Skępego, niech tam Bóg wstawia moc swe-
go ramienia. Niech tam czczą Pannę wszystkie 
pokolenia”. Razem z Zofią powędrowała do Skępe-
go i odtąd stała się Królową Mazowsza. Bez reszty 
zawojowała serca prostego ludu, który do dziś zwie 
ją „Matuchna”.

Teraz kilka słów o wystroju kościoła. Wnętrze 
jego pomalowano po 1510 roku. Polichromia wyszła 
spod pędzla Franciszka Syradioniego, czyli Fran-
ciszka z Sieradza, i reprezentowała średni poziom 
artystyczny. W latach 1750–1752 wnętrze świątyni 
pokryła nowa polichromia brata Walentego Żebrow-
skiego i przetrwała do dziś. Pomagał mu przy tej 

pracy brat Kazimierz Zebrzydowski. Polichromia 
nawiązuje do maryjnego charakteru świątyni oraz 
osoby św. Franciszka, założyciela zakonu Braci 
Mniejszych, do którego należą bernardyni.

Ołtarz główny, wykonany z drewna w stylu klasy-
cystycznym, z elementami rokokowymi, jest czwar-
tym z kolei i powstał w 1792 r. Mensa z antepedium 
wykonanym z grubej, srebrnej blachy stanowi pod-
stawę dla nastawy, która ujęta jest w prostokątną, 
złoconą ramkę zamkniętą od góry monogramem 
Marii w obramowaniu ze stylizowanych liści akantu. 
W środku nastawy prostokątna nisza zamknięta 
półkolistym sklepieniem, a w niej Matka Boska Skęp-
ska w otoczeniu licznych wot. Po bokach postaci św. 
św. Ambrożego i Grzegorza. Nisza zasłaniana jest 
metalową zasuwą, na której namalowana jest scena 
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (pod takim 
wezwaniem jest świątynia). Nastawę obejmują trzy 
pary złotych kolumn podtrzymujących ozdobny 
gzyms; pomiędzy nimi lustra, potęgujące bogactwo 
wystroju ołtarza. Górę stanowi  zwieńczenie nakry-
te barokową koroną z obrazem Świętej Trójcy pod-
trzymywanym przez anioły. Po bokach ołtarza drzwi. 
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Poza nimi na wysokich cokołach umieszczono figury 
św. Bernardyna ze Sieny i św. Jana Chryzostoma.

Cztery ołtarze boczne ustawione są parami na 
północnej i południowej ścianie (św. Franciszka, św. 
Antoniego Padewskiego, św. Jana Nepomucenia  
i św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus). Poza nimi duża 
liczba mniejszych ołtarzy bocznych, co jest charak-
terystyczną cechą barokowej dekoracji z końca 
XVIII w.

We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje roko-
kowy obraz Matki Boskiej Bolesnej namalowany na 
desce, duży barokowy krucyfiks, na którym postać 
Chrystusa ozdobiona jest licznymi wotami. Stalle  
z zapleckami i przedpiersiami z dekoracją malarską 
imitującą intarsję pochodzą z 1767 r. W pobliżu 
chóru portret fundatora świątyni. Zainteresowanie 
budzi także obraz Zwiastowania przywieziony do 
Skępego z Lukki przez Gustawa Zielińskiego  
w 1848 r., zawieszony na południowej ścianie nawy, 

niedaleko od głównego wejścia do świątyni. Cieka-
wa jest niewielka sygnaturka umieszczona obok  
drzwi prowadzących z nawy do północnego skrzyd-
ła klasztoru. Wymienione obiekty stanowią najcen-
niejszy ruchomy wystrój kościoła.

Krypty Kościeleckich, Działyńskich, Zboińskich  
i Zielińskich świadczą o tym, że kościół cieszył się 
uznaniem wśród okolicznego ziemiaństwa.

Od zachodu rokokowo-klasycystyczny chór  
z bogato zdobionym prospektem organowym,  
z okresu barokizacji. Szfa organowa składa się  
z trzech kolumn piszczałek. Całość pokryta bogatym 
złoceniem. W 1717 r. gwardianin Serafin Gamalski 
zbudował nową ambonę i gruntownie odrestaurował 
organy. Ambona zasługuje na szczególną uwagę, 
gdyż jest unikatem w Polsce. Kazalnica znajduje 
się na właściwym miejscu, na pewnej wysokości 
nad głowami wiernych, jednak kaznodzieja nie 
wchodzi do niej po schodach, lecz schodzi po paru 
stopniach. Wynika to z tego, że wejście do niej znaj-
duje się od strony krużganków, których posadzka 
jest ponad metr nad nią.

Nie mniej ważne jest główne wejście, w którym 
znajduje się dwuskrzydłowa, kuta krata żelazna  
z 3. ćwierci XVIII w. Fantazyjne motywy spiralne 
wmontowane są w cztery kwadratowe pola. Nieopo-
dal ambony neoklasycystyczne epitafium z białego 
marmuru, z popiersiem Gustawa Zielińskiego. 

Ciekawe są też ławy z 1676 r. oraz siedem konfe-
sjonałów z 2. połowy XVIII w. i niezwykle rozbudowane 
żyrandole z początku XIX w. Klasztoru lepiej nie opisy-
wać, ponieważ od dłuższego czasu stanowi on zarze-
wie licznych nieporozumień i doprowadza poprzez 
sprzeczność interesów do licznych konfliktów, gdyż 
życiowe potrzeby człowieka XXI wieku kolidują z za-
bytkowym charakterem całego zespołu klasztornego, 
np. wymiana w gotyckiej, budowli starych, oryginalnych, 
drewnianych okien na współczesne budzi duże wątpli-
wości. 

Tak samo przystosowanie gotyckich cel do wymo-
gów współczesności wydaje się  bardzo kontrowersyj-
ne. Bardzo trudno powiedzieć, ze względu na prywat-
ność, co zakonnicy zmienili w klasztorze – swoim 
mieszkaniu. Opis i wyrażanie swoich opinii na ten temat 
wydaje się  wielce ryzykowne. 

Niemniej klasztor posiada swoje zwyczajowe miej-
sca, takie jak np. cele, refektarz czy wirydarz.

Epitafium Zboińskich
FOT. M. SZATKOWSKA
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W KRAJOBRAZIE

Toruński
poligon artyleryjski
Stanisław Wasilewski, Andrzej Hermann

Toruński poligon znajduje się na Kujawach na 
wschodnim krańcu Puszczy Bydgoskiej i zajmuje 
fragment rozległego obszaru wydmowego na skra-
ju Kotliny Toruńskiej po wewnętrznej stronie łuku 
Wisły. Ma urozmaiconą rzeźbę terenu z różnicami 
wysokości dochodzącymi do 50 m i jest częściowo 
zalesiony, stanowiąc obręb Otłoczyn w Nadleśni-
ctwie Gniewkowo. Od północy graniczy z osiedlami 
mieszkalnymi Podgórz i Stawki, a od 2006 r. jest to 
wyraźnie podkreślone przez wybudowanie południo-
wej obwodnicy miasta, łączącej Czerniewice z Glin-
kami. Wschodnim ograniczeniem poligonu jest linia 

kolejowa do Kutna. Południowa granica początkowo 
pokrywa się z rzeczką Tążyną, następnie biegnie 
skrajem lasków i miedzami, pozostawiając po „cy-
wilnej” stronie Stare Rożno, Chrusty, Grabie, Stare 
Grabie Kijewo, Warzyn i Suchatówkę. Północno-      
-zachodnia granica poligonu od Suchatówki dotyka 
szosy z Inowrocławia i wykorzystuje jej stary i dziś 
nieużywany odcinek, przechodzący w ul. Poznań-
ską już na terenie Torunia. Tak opisany teren jest 
podobny do nieregularnego pięciokąta o pow. ok. 
12 400 ha, długości z północy na południe prawie 
16 km i szerokości ze wschodu ku zachodowi 13 km. 

Cele dla pocisków artyleryjskich
FOT. G. STĘPIEŃ



W przeszłości obszar obecnego poligonu z uwagi 
na bardzo liche piaszczyste gleby był słabo wyko-
rzystywany gospodarczo i w dużej części nieza-
mieszkały, chociaż przetrwały nazwy dawnych wsi 
i przysiółków takich jak Fryze, Dębiniec, Kuchnia, 
Pieczenia, Popioły lub Popiołowo, Wygoda i Wódek. 
Przez ten teren biegł tzw. trakt warszawski z Torunia 
przez Służewo (stacja pocztowa dla wymiany koni, 
a w czasie zaborów komora celna), Koneck, Kowal, 
Krośniewice i dalej do Warszawy. 

Pierwsze opisane ćwiczenia artyleryjskie w To-
runiu odbyły się w 1607 r. Armaty ustawiono na 
Menniczym Szańcu blisko ruin krzyżackiego zamku 
i strzelano przez Wisłę do celów ustawionych na 
Kępie Bazarowej. Ćwiczenia powtarzano co kilka 
lat i brali w nich udział puszkarze z Korony, Prus 
Królewskich i podobno z Litwy. Po strzelaniach zimą 
1621 r. następne, w 1625 r., odbyły się już na tere-

nie położonym na południe od wsi Podgórz u pod-
nóża Góry Kątowej. W 1657 r. szwedzcy artylerzy-
ści z toruńskiej załogi odbyli strzelania próbne na 
opustoszałym terenie na zachód od zamku dybow-
skiego, w rejonie noszącym dziś nazwę Toruń  Klu-
czyki. Wiosną 1659 r. w pobliżu Góry Kątowej oswo-
bodziciel Torunia kanclerz wielki i hetman polny 
koronny Jerzy Sebastian Lubomirski zarządził ma-
newry wojsk, a w tym strzelanie z armat. Celem 
ćwiczeń było zgranie jego wojsk z wojskami regi-
mentarza Stefana Czarnieckiego, które właśnie 
powróciły z wyprawy do Danii. Podczas tych mane-
wrów artylerią koronną dowodził starszy nad arma-
tą gen. Krzysztof Grodzicki. Zaraz po ćwiczeniach 
całe wojsko udało się na odsiecz Grudziądzowi  
i Gdańskowi. Pamiątką po tym wydarzeniu są nazwy 
wzgórz na poligonie: Góra Hetmańska i Góra Czar-
nieckiego.

Droga czołgowa
FOT. G. STĘPIEŃ 
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Dla pruskiego zaborcy omawiany teren nie 
przedstawiał początkowo większej wartości, przy-
legał od północy do granicy zaborów na Tążynie  
i w latach 1772–1806 nie działo się tutaj nic cieka-
wego. Za to w 1812 r. był chwilowo wykorzystany 
przez wojska francuskie i z tym wydarzeniem miej-
scowa tradycja wiąże drewnianą kapliczkę konstruk-
cji zrębowej z 1765 r., stojącą niegdyś przy tzw. 
trakcie warszawskim. Kapliczkę pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej nazywano „napoleońską” na pa-
miątkę pobytu na tym terenie wojsk cesarskich. 
Obiekt przetrwał wszystkie wojny i strzelania na 
poligonie, do 1848 r. zamieszkiwali przy niej pustel-
nicy, ale w XX w. był w nie najlepszym stanie i za 
zgodą ówczesnych władz wojewódzkich w 1974 r. 
przeniesiony został do Wielkopolskiego Parku Et-
nograficznego w Dziekanowicach nad Jez. Ledni-
ckim, a elementy wewnętrznego wystroju oddano 
proboszczowi parafii w Otłoczynie. W latach 1813– 
–1815 Toruń był administrowany przez rosyjskie 
wojska, które w ramach przygotowań miasta do 
obrony spaliły Podgórzi wszystkie osady przy pół-
nocnej granicy obecnego poligonu. W wyniku usta-
leń kongresu wiedeńskiego miasto i okolica wróciły 
pod panowanie Prus. W 1 poł. XIX w. administracja 
pruska koncentrowała się na rozbudowie twierdzy 
Toruń na prawym brzegu Wisły. 

Status terenu między odradzającym się Podgó-
rzem i granicą na Tążynie zmienił się w wyniku 
doprowadzenia linii kolejowej z Berlina przez Piłę  
i Bydgoszcz w 1862 r. i dalej do Kutna oraz z po-
wodu zaawansowanych prac przy budowie drugiej 
linii z Poznania przez Inowrocław–Toruń–Olsztyn–
–Wystruć (ob. Instenburg), powiązanej z budową 
żelaznego mostu drogowo-kolejowego właśnie  
w Toruniu. Wobec zbliżającego się konfliktu francus- 
ko-pruskiego teren ten uznano za doskonale 
nadający się do przeprowadzenia w 1870 r. kon-
centracji pruskich wojsk i przeprowadzenia ćwiczeń 
przed pewną już wojną. Przygotowana w tym celu 
baza szkoleniowa i przyległy do niej pusty obszar 
zostały w 1870 r. uroczyście poświęcone i od tego 
momentu można mówić o poligonie jako o obiekcie 
militarnym. Przeszkolone wtedy pruskie wojska od-
jechały i odmaszerowały stąd bezpośrednio na front. 
Szybko zakończona zwycięstwem wojna francusko- 
-pruska (1870–1871) i ukończenie budowy linii ko-

lejowej Poznań–Wystruć (1872) pozwoliły pruskim 
władzom na podjęcie decyzji o rozbudowie poli-
gonu. W 1874 r.wydano przepis o przymusowym 
wykupie terenów na potrzeby wojska w pobliżu 
twierdz i poligonów. Wybudowano istniejącą do dziś 
bocznicę kolejową z Czerniewic do składów amu-
nicyjnych oraz doprowadzono kolejkę wąskotorową 
(już nie istniejącą) w głąb poligonu. Stacja przeła-
dunkowa między koleją normalnotorową  
a wąskotorową znajdowała się przy ul. Podgórskiej, 
blisko fortu kolejowego. Jednocześnie w tym samym 
czasie (1878–1886) przystąpiono do budowy pier-
ścienia fortów wokół Torunia, przeznaczonych dla 
piechoty i artylerii. Trzy z nich: XII, XIII i XIV zbudo-
wano w pasie odgraniczającym Podgórz, Stawki  
i Rudak od poligonu. W późniejszych latach pomię-
dzy fortami i na północ od nich pobudowano wiele 
schronów dla piechoty, artylerzystów i amunicyj-
nych. Dodatkowo uzupełniono forteczny pierścień 
o dwie baterie pancerne haubic kalibru 150 mm, 
baterię eksperymentalną 105 mm i półpancerną 
baterię trzech dział typu okrętowego105 mm.  
W 1884 r. poligon obejmował ok. 900 ha i przylegał 
od południa do pasa fortecznego. W tym samym 
okresie syn właściciela majątku Warzyn i jednocześ-
nie pruski oficer artylerii corocznie latem przyjeżdżał 
ze swoją baterią na ćwiczenia, odbywane na opu-
stoszałym terenie na północny-wschód od tej wsi. 
Po kilku latach i wykupieniu terenu włączono go do 
ciągle powiększanego poligonu. Na przełomie XIX 
i XX w. poligon był nie tylko terenem manewrów  
i ćwiczeń wojskowych, ale w planach sztabowców 
odgrywał ważną rolę jako obiekt strategiczny, przy-
legający z jednej strony do najważniejszej twierdzy 
na wschodzie Cesarstwa Niemieckiego, a z drugiej 
strony niemal dotykający granic Cesarstwa Rosyj-
skiego. W 1914 r. poligon obejmował już obszar 
prawie 3300 ha i odegrał znaczącą rolę w przygo-
towaniach poprzedzających I wojnę światową.  
W północnej części poligonu wybudowano obóz 
wojskowy dla 20.000 żołnierzy (Lagerbaracken – re-
jon ul. Letniej i Okólnej), a bliżej Czerniewic powsta-
ło zaplecze z lazaretem. W południowej części 
bliżej wsi Grabie istniało drugie zgrupowanie szko-
lących się wojsk niemieckich. W lipcu 1914 r. 
wszystkie przeszkolone jednostki odjechały bezpo-
średnio w rejony przyszłych walk na froncie wschod-



nim. W tym samym czasie Fort XII został poddany 
próbom poligonowym po uprzedniej, celowej mo-
dernizacji pewnych jego elementów. Miedzy innymi 
uzyskał przynajmniej na części obwodu fosy beto-
nową przeciwskarpę z galerią strzelecką oraz  
w lewym narożniku czoła betonowe stanowisko dla 
pancernej wieżyczki przewoźnej (Fahrpanzer).

Dnia 18 stycznia 1920 r. oddziały Dywizji Pomor-
skiej pod dowództwem płk Stanisława Skrzyńskie-
go dotarły do Podgórza od strony Inowrocławia. Trzy 
salwy z armat stojących na poligonie były sygnałem 
do przejęcia władzy przez polską administrację. 
Nagromadzenie obiektów wojskowych w Toruniu  
i na poligonie spowodowało zlokalizowanie w tym 
mieście siedziby dowództwa VIII Okręgu Wojsko-
wego. Wojsko Polskie też potrzebowało obiektów 
szkoleniowych, dlatego wykorzystując istniejące 
koszary, baraki i poligon szybko, bo już w 1921 r. 
utworzono Szkołę Strzelań Artylerii, będącą później 
częścią Obozu Szkolnego Artylerii, przekształcone-
go następnie w Centrum Wyszkolenia Artylerii,  
a poligon w 1924 r. stał się Centralnym Poligonem 
Artylerii. Po powiększeniu jego terytorium o teren 
koło Chorągiewki i Kijewa (darowizna kpt. Michała 
Wieliczko-Wielickiego) w 1927 r. poligon liczył pra-
wie 4000 ha i był nowocześnie wyposażony. Dys-
ponował wyznaczonymi stanowiskami ogniowymi 
z zaopatrzeniem w amunicję za pomocą kolejki wą-
skotorowej, określono dokładnie pola ognia z tar-
czownią dla celów ruchomych i nieruchomych oraz 
pasy bezpieczeństwa, posiadał sieć łączności tele-
fonicznej z wykorzystaniem linii naziemnych i kab-
li podziemnych, dla obserwacji efektów strzelań 
rozbudowano system schronów obserwacyjnych,  
a także wykonano sygnalizację ostrzegawczą dla 
cywilów o prowadzonych ćwiczeniach w postaci 
masztów z podnoszonymi na nich kulistymi kosza-
mi, istniejącymi do dziś. Pojawiły się również nega-
tywne skutki istnienia poligonu w pobliżu cywilnej 
zabudowy zwłaszcza w mieście Podgórz. Mimo 
wprowadzenia jeszcze przez zaborcę ograniczeń 
budowlanych w pobliżu obiektów twierdzy i poligo-
nu, do administracji wojskowej docierały skargi  
o pękających od huku ścianach domów. Magistrat 
Podgórza w 1931 r. skierował nawet wniosek do 
wojewody i starosty w sprawie przyłączenia 4500 
ha terenu poligonu, widząc tam tereny rozwojowe 

dla wciśniętego pomiędzy poligon i Wisłę miasta. 
Po dwóch latach burmistrz Podgórza wycofał się  
z tego pomysłu, tłumacząc się trudnościami finan-
sowymi, a cała sprawa przycichła w 1936 r., gdy 
Toruń po prostu wchłonął swojego sąsiada z lewe-
go brzegu Wisły i od tego momentu można mówić, 
że poligon jest „toruński”. W ostatnich latach przed 
wybuchem II wojny światowej poligon był wyjątkowo 
intensywnie wykorzystywany do różnego rodzaju 
szkoleń. Pod wzgórzem Sypka artylerzyści ćwiczy-
li strzelania ogniem bezpośrednim i pośrednim do 
„kawalerii” i „piechoty”, wokół Gór Długiej i Jodłowej 
były stanowiska do strzelań ogniem pośrednim. Na 
całym poligonie szkolono się w pokonywaniu prze-
szkód terenowych i w marszach z mapą. Nawet 
baloniarze wykorzystywali poligon, mając swoje 
zaplecze przy ul. Drzymały. We wrześniu 1939 r. 
poligon odgrywał ważną rolę operacyjną i był tere-
nem dysponującym zapasami dla cofającej się na 
południe armii „Pomorze”, a w przyległym Forcie 
XIII na początku września miało swoją siedzibę, 
przeniesione z Torunia dowództwo VIII Okręgu Woj-
skowego i z tego powodu fort ten jako jedyny był 
bombardowany przez niemieckie lotnictwo, a skut-
ki tych nalotów są widoczne nawet dziś. 

Na początku okupacji hitlerowcy wybudowali na 
poligonie baraki dla 3500 grenadierów, których po 
kilkumiesięcznym przeszkoleniu wysyłano na front. 
Ponadto wyodrębniono teren do prób i doświadczeń 
z bronią przeciwpancerną, a wszystko utrzymywa-
no w tajemnicy przed własnymi żołnierzami. O tych 
pracach świadczą wyjątkowo grube ściany budo-
wanych schronów i resztki stalowych płyt przebitych 
doświadczalnymi pociskami, znajdowane po wy-
zwoleniu. Jesienią 1941 r. przez dwa tygodnie te-
stowano pierwsze sześciolufowe moździerze. Pró-
bom poddano 12 sztuk tej broni, ustawiając je  
w pobliżu Fortu XIII i prowadząc ogień w kierunku 
Góry Marchala. Wiosną 1942 r. dwukrotnie jeszcze 
testowano tę samą broń w wersji udoskonalonej.  
W tym samym czasie przez tydzień poddawano 
próbom karabin maszynowy wz .42. W 1944 r. ma-
jąc na uwadze zbliżający się front, hitlerowcy za-
planowali w rejonie poligonu cztery linie obrony od 
południa dla „Festung Thorn”. Pierwszą linią, pa-
trząc od strony miasta, była linia fortów, stanowią-
cych jednocześnie zaplecze magazynowe i mate-
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riałowe dla pozostałych linii obrony. Drugą sta- 
nowiły polowe umocnienia ziemne od Glinek do 
wzgórza Sypka i dalej na wschód w kierunku Brzo-
zy. Trzecią był system zapór wraz z ręcznie kopanym 
rowem przeciwpancernym długości ok. 14,5 km, 
zaczynający się na wschodzie koło Karczemki (poza 
poligonem) i przecinający szosę oraz tor kolejowy 
do Włocławka. Ok. 600 m na zachód od toru rów 
rozwidlał się w kierunku północnym i biegł w przy-
bliżeniu równolegle do toru (dodatkowe 5,5 km),     
a główny odcinek rowu biegł początkowo na połu-
dnie, aby po 1 km skręcić na pd.-zach., a później 
na zachód, przecinając dawny trakt warszawski   
150 m na południe od kapliczki. Od tego miejsca 
biegł tylko w kierunku zachodnim, przecinając Dro-
gę Wódecką i Szosę Służewską i dochodząc prawie 
do torów kolejowych z Torunia do Inowrocławia. Ten 
rów przeciwpancerny przetrwał do naszych czasów 
i w terenie jest łatwy do znalezienia. Czwartą linię 
obrony zaplanowano w oparciu o północną skarpę 

doliny Tążyny i wtedy było to już poza poligonem. 
W tym celu zaprojektowano i wykonano gniazda 
oporu, składające się z betonowego schronu pie-
choty (dla 7 żołnierzy) o zewnętrznych rozmiarach 

Schrony bojowe z 1944 roku
FOT. G. STĘPIEŃ

Jelenie
FOT. G. STĘPIEŃ



7,7 x 7,7 m, kilku betonowych schronów bojowych 
typu Ringstand R58c, zwanych popularnie „tobru-
kami”, połączonymi ze sobą rowami łącznikowymi. 
Wszystko to okazało się niepotrzebne, ponieważ 
Armia Czerwona początkowo ominęła od południa 
Toruń i przygotowane linie obrony, wyzwalając już 
23 stycznia 1945 r. Bydgoszcz i prąc jednocześnie 
w kierunku Grudziądza. W tej sytuacji hitlerowcy do 
końca stycznia wycofali swoje oddziały z wcześniej 
obsadzonych linii, a później również z samego To-
runia, aby uniknąć pełnego okrążenia. 

Naczelny Dowódca Wojska Polskiego gen. Mi-
chał Rola-Żymierski rozkazem z 5 kwietnia 1945 r. 
przywrócił istnienie Centralnego Poligonu Artyleryj-
skiego nr 1 i zaraz po zakończeniu II wojny świato-
wej rozpoczęły się normalne szkolenia. Wtedy to 

ponownie powiększono teren poligonu od strony 
południowej, likwidując m.in. wieś Popioły i przeno-
sząc nielicznych jej mieszkańców do Wielkiej Nie-
szawki, do gospodarstw opuszczonych przez lud-
ność niemiecką Od 1946 r. pracowały już war- 
sztaty, przygotowujące makiety celów i przepro- 
wadzające remonty sprzętu. W szkoleniach wy- 
korzystywano działa radzieckie oraz zdobyczne 
niemieckie. Powojenne kłopoty aprowizacyjne częś-
ciowo złagodzono przez przejęcie i zagospodaro-
wanie majątku w Warzynie. Pojawienie się broni 
rakietowej na wyposażeniu Ludowego Wojska Pol-
skiego wymusiło dalszą modernizację infrastruktu-
ry poligonowej. Pokaz pierwszego strzelania prze-
ciwpancernymi pociskami kierowanymi odbył się 
wiosną 1964 r. W 1971 r. na toruńskim poligonie 

Rzadki las
FOT. G. STĘPIEŃ 



Plac ćwiczeń jednostek zmechanizowanych
FOT. G. STĘPIEŃ 
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odbył się pierwszy start rakiety taktycznej. W 1986 r 
przeprowadzono ćwiczenia taktyczne połączone ze 
strzelaniem rakietami kasetowymi. Centralny Poligon 
Artyleryjski nr 1 istniał do 30 września 1994 r., później 
stał się poligonem dla Wyższej Szkoły Artylerii i Wojsk 
Rakietowych w Toruniu, a po jej likwidacji od 1 paź-
dziernika 2002 r. podlega pod Centrum Szkolenia 
Artylerii i Uzbrojenia.

Teren poligonu jest cenny również z przyrodni-
czego punktu widzenia. Można na nim spotkać 
rzadkie i chronione gatunki roślin, porostów, owa-
dów i ptaków. Z cennych roślin występują na poli-
gonie koniczyna łubinowata, ostrołódka kosmata, 
mącznica lekarska, aster gawędka, oman szorstki 

i kruszczyk rdzawoczerwonawy. Z owadów wpraw-
ne oko dostrzeże niedźwiedziówkę, miernikowca, 
kraśnika, chrząszcze Lixus cylindrus i Cymindis 
macularis. Ornitolog i miłośnik ptaków może wypa-
trzyć kulona, gąsiorka, dzierzbę rudogłową, świer-
gotka polnego i kląsawkę. Poligon obejmują dwa 
obszary chronionego krajobrazu: „Obszar wydmowy 
na południe od Torunia” i „Nizina Ciechocińska”.

Okolice poligonu
FOT. GOOGLE EARTH 



W Gostycynie, około 300 metrów na południowy 
wschód od rozwidlenia dróg wiodących z Tucholi  
w kierunku Bydgoszczy i Sępólna Krajeńskiego, 
znajduje się grodzisko, od niepamiętnych czasów 
nazywane Burchatem. Ta kolebka Gostycyna to 
miejsce magiczne, do dzisiaj słynące z niezwykłych 
opowieści, które usłyszeć można, wsłuchując się  
w szum liści stojącego tam od wieków dębu.

Ustalenia archeologów
Położone nieopodal rzeki Kamionki grodzisko już 

w okresie międzywojennym wzbudzało zainteresow-
anie archeologów. W 1930 roku badania powi-
erzchniowe na jego terenie prowadził poznański 
archeolog Zdzisław Rajewski. Dokonane przez 
niego ustalenia dotyczące rodzaju obiektu, czasu 
powstania, jak i wymiarów zostały zweryfikowane 

ARCHEOLOGIA

Burchat
– miejsce magiczne
na dawnym pograniczu 
polsko-krzyżackim
Marek Sass
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przez zespół archeologów z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, który pod kierownictwem Ger-
arda Wilke prowadził badania wykopaliskowe na 
terenie grodziska w lipcu 1968 roku. Wynika z nich,  
iż jest to grodzisko nizinno-wyżynne, w kształcie 
ściętego stożka, usytuowane na szerokim, cyplo-
watym wzniesieniu, wcinającym się w łąki. Jego 
początki datowane są na XIII–XIV w. Składa się ono 
z trzech głównych elementów: stożka o stromych 
zboczach i nieregularnym, owalnym majdanie; fosy 
otaczającej dookoła prawie cały obiekt oraz wału 
przylegającego do fosy, z przerwą w części 
północnej, gdzie zapewne było wejście do grodu. 
Wymiary obiektu: podstawa grodziska łącznie  
z wałem i fosą – 90 x 100 m; podstawa stożka – 
około 50 x 50 m; powierzchnia części szczytowej 
stożka – 18 x 26 m; wysokość stożka od dna fosy 

(w części wschodniej) – 6,5 m; wysokość wału 
przylegającego do fosy od jej dna (w części zachod-
niej) – 3,5 m. Według ustaleń G. Wilke jeszcze przed 
powstaniem grodziska w jego pobliżu istniała osada. 
Jej początki datował on na XII–XIII w.

Wojciech Kuczkowski, który w 1998 roku na te-
renie Gostycyna prowadził badania powierzchnio-
we, zaproponował, aby powstanie grodziska i znaj-
dującej się w jego pobliżu osady (podgrodzia) 
przesunąć na XII wiek.

Znaczenie grodu 
Początki gostycyńskiego grodu, biorąc pod 

uwagę zaprezentowane powyżej ustalenia arche-
ologów, należy powiązać z powstaniem kasztelanii 
w Raciążu. Prawdopodobnie pełnił on funkcję 
strażnicy na południowych rubieżach ziem należą-

Rekonstrukcja grodu
RYS. ZE ZBIORÓW AUTORA



cych do książąt pomorskich. Gdy w XIV w. przejęli 
je Krzyżacy, zaczął stanowić jedno z ogniw budow-
anego przez nich systemu obronnego. Jego mie-
szkańcy baczyli na granicę wytyczoną wzdłuż Ka-
mionki i pobliski bród, przez który wiódł gościniec 
łączący Pomorze Gdańskie z Kujawami. 

Nie wiadomo, kto był pierwszym włodarzem  
w grodzie. Być może legendarny Gościęcisław, który 
(jeżeli istniał) podlegał kasztelanowi z pobliskiego 
Raciąża. W czasach krzyżackich zapewne 
zamieszkiwał tam sołtys, pierwszy o imieniu Tylen, 
wymieniany w źródłach pod rokiem 1350, i jego 
następcy, chociażby Hans Lorentz – wzmiankowany 
w 1379 roku.

Na terenie grodu została wzniesiona mieszkalno-
obronna wieża, która-jak większość tego rodzaju 
budowli-miała 2–3 kondygnacje. Typowy był również 
jej układ pionowy. Parter spełniał funkcje gospo-
darcze. Pierwsze piętro stanowiło część mieszkalną, 
drugie reprezentacyjną, a trzecie obserwacyjno- 
obronną. Prawdopodobnie jej drewniana konstruk-
cja dodatkowo była oblicowana gliną, zabezpieczają-
cą przed ewentualnym pożarem. 

Mieszkańcy podgrodzia z biegiem czasu opuścili 
je, przenosząc się o kilkaset metrów na północ od 
Kamionki. Spowodowane to było przede wszystkim 
brakiem możliwości dalszego rozwoju osady w pier-
wotnym miejscu. Przeszkodę stanowiły bowiem 
otaczające ją podmokłe łąki. Proces translokacji 
zapewne zakończył się z początkiem XIV wieku, 
kiedy to wieś ostatecznie przybrała kształt okolnicy 
(owalnicy), czyli zamkniętego dwiema drogami 
pierścienia z zabudową skupioną wokół wspólnego 
placu. Na jednym z jej krańców między rokiem 1350 
a 1374 wybudowano pierwszą, drewnianą świątynię. 
Najstarsze zapisy źródłowe podające imię miejs-
cowego proboszcza pochodzą z 1398 roku. Był nim 
wówczas ksiądz Piotr z Obrowa.

W pobliżu grodu, nad Kamionką, wybudowano 
młyn. W 1343 roku komtur tucholski Dietrich von 
Lichtenhaim przekazał go w użytkowanie młynarzowi 
Janowi (Hannusowi). Siedem lat później (1350) 
komtur Konrad Vullekop lokował Gostycyn na praw-
ie niemieckim (czynszowym), co pozytywnie 
wpłynęło na dalszy rozwój miejscowości. W pewnym 
stopniu został on zahamowany na skutek wojen 

Grodzisko
FOT. M. SASS 
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polsko-krzyżackich, które w 1. połowie XV wieku 
swoim zasięgiem ogarnęły również okolice Gosty-
cyna. Prawdopodobnie niedaleko grodu, przez bród 
na Kamionce, przechodziły wojska krzyżackie dow-
odzone przez wójta Nowej Marchii Michała Küch-
meistra. Ich marsz na Kujawy powstrzymało pol-
skie rycerstwo nieopodal Koronowa, w bitwie, którą 
stoczono 10 października 1410 roku. Nie wiadomo, 
jaką rolę gród odegrał podczas polsko-husyckiego 
najazdu na ziemie krzyżackie. Zbrojne wypady 
zaangażowanych w konflikt stron na miejscowości 
położone wzdłuż granicznej Kamionki odbywały się 
od maja 1432 do czerwca 1433 roku. Polacy pus-
toszyli, oddalone od Gostycyna o kilkanaście kilom-
etrów, dobra rycerskie w Pamiętowie, Kęsowie  
i Droźdżienicy, natomiast Krzyżacy zaatakowali 
znajdujące się w pobliżu Gostycyna wsie Kamienicę, 
Pruszcz i Wielką Klonię. W wyniku rozpoczętej         
w lipcu 1433 roku ofensywy polsko-czeskiej na Po-
morze Gdańskie wkroczyły dwie armie, liczące 
łącznie około 24 000 ludzi. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, iż podczas przekraczania granicy na 
Kamionce gród w Gostycynie został spalony. Echem 
tamtych wydarzeń mogła być przekazywana jeszc-
ze w 2 połowie XIX wieku opowieść, w której mówio-
no, iż „za wsią stoi góra naokoło wodą otoczona,   
w której podobno niegdyś kościół tuż się zapadł”. 
Ów zapadnięty kościół to w rzeczywistości mogła 
być znajdująca się na terenie grodu wieża miesz-
kalno-obronna, która w wyniku pożaru uległa zniszc-
zeniu.

Nazwa grodziska
Kiedy gostycyńskie grodzisko nazwano „Bur-

chatem”? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na 
tak postawione pytanie, tym bardziej że, w najstar-
szych wzmiankach źródłowych dotyczących tej 
pomorskiej wsi nie znajdziemy na ten temat żadnej 
wiadomości. Pewną hipotezę można sformułować 
jedynie na podstawie pośrednich informacji pocho-
dzących z końca XVII w. Z roku 1695 zachował się 
zapis mówiący o Jakubie Burchaldzie, sołtysie          
w Gostycynie. Siedemdziesiąt lat później (1765) 
odnotowany został Wawrzyniec Burchał, zapewne 
potomek Jakuba, po którym, oprócz zagrody, 
odziedziczył również sołectwo. Jak wynika z za-
pisóww księgach parafialnych, nazwisko to,                 
w formie „Burchard”, występowało w Gostycynie 

jeszcze w latach 1791–1852. Zakładając, że po-
cząwszy od czasów krzyżackich ziemia, na której 
znajdowało się grodzisko, należała do sołtysa, 
można przypuszczać, iż jego nazwa swoje po-
chodzenie zawdzięcza rodzinie Burchardów (Bur-
chaldów), którzy gostycyńskie sołectwo dzierżyli na 
przełomie XVII i XVIII w. 

Legenda o Burchacie
Od kiedy nad Kamionką stoi Burchat, strzegąc 

Gostycyna – dokładnie nie wiadomo. Najstarsi 
mieszkańcy mówią, iż jest tutaj od zawsze. Czy był 
on rycerskim grodem, strażnicą graniczną, a może 
jeszcze czymś innym? Wiadomo tylko tyle, że bu-
dowla to była znacząca, potężna, kryjąca w sobie 
mnóstwo zagadek. Mówiono, że w podziemiach 
Burchatu ukryte są jakieś skarby zdobyte na 
wędrujących tutejszym gościńcem kupcach i rycer-
zach złupionych podczas niezliczonych walk. Twie- 
rdzono też, iż zbudowano tajemniczy korytarz 
łączący go ze znajdującym się po drugiej stronie 
Kamionki zamkiem w Kamienicy.

Wszystkie te zagadkowe wieści targały ludzkimi 
myślami, a także emocjami. Wielu chciało się 
przekonać, czy rzeczywiście jest chociaż ziarno 
prawdy w tych opowieściach. I nadarzyła się wreszcie 
okazja, gdy Burchat od rodziny Chylewskich kupili 
Borzyszkowscy. Jeden z przedstawicieli tego zac-
nego rodu postanowił raz na zawsze rozwiązać 
wszystkie tajemnice związane z tym miejscem. 
Pewnego dnia robotnikom pracującym w jego gos-
podarstwie zapowiedział, iż jutro zamiast w pole 
pójdą z nim przekopywać owo grodzisko, które 
niedawno nabył. Kazał im z samego rana przynieść 
piły, siekiery i łopaty. Wiadomość o tym rozeszła się 
po Gostycynie lotem błyskawicy. Wielu nie mogło 
doczekać się następnego dnia. Nim nad Kamionką 
opadły poranne mgły, robotnicy oczekiwali już na 
swego gospodarza. Jednak gdy przyszedł zakazał 
rozpoczynania jakichkolwiek prac. Powiedział tylko, 
żeby nikt, nawet w myślach, nie śmiał dotknąć łopatą, 
siekierą lub piłą tego miejsca.

Ludzie zaczęli się zastanawiać, dlaczego podjął 
właśnie taką decyzję? Po pewnym czasie pojawiła 
się wieść, że w noc poprzedzającą rozkopywanie 
Burchatu przyśniła mu się postać, która ostrzegła 
go, że jeżeli nie chce sprowadzić na siebie i swoich 
bliskich jakiegoś nieszczęścia, to niechaj zaniecha 



realizacji swojego pomysłu. Prawda to, czy ludzkie 
bajanie – dokładnie nie wiadomo. W każdym razie 
Burchat po dziś dzień zachował swoje tajem-
nice...

Zamiast zakończenia
Burchat to kolebka Gostycyna. Niegdyś wokół 

niego tętniło życie. Dzisiaj miejsce to wypełnia szum 
liści zrośniętego z nim dębu. Mimo upływającego 
czasu, zmienających się pokoleń, on trwa. Jest nam 
dany jako dziedzictwo, o którym zapomnieć nie 
wolno. 
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Działania wojenne prowadzone nad Dolną Wisłą 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej w sierpniu 
1920 roku stanowią jeden z fragmentów bitwy war-
szawskiej, który w ramach całości ma znaczenie 
drugorzędne. Ze strony polskiej były to działania 
mające na celu osłonę północnego skrzydła wojsk 
polskich, a ze strony sowieckiej – dążenie do głę-
bokiego obejścia sił polskich, podobne do manewru 

marszałka carskiego Paskiewicza w 1831 roku (po-
wstanie listopadowe).

Tuż po odzyskaniu niepodległości jednym z naj-
ważniejszych zadań, które stanęły przed młodym 
państwem, było uzyskanie najbardziej korzystnego 
kształtu terytorialnego. W tym celu stosowano roz-
wiązania zarówno dyplomatyczne, jak i militarne. 
Na zachodzie wojska pokonanych Niemiec nadal 
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Widok na Włocławek ok 1920 roku
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stanowiły poważną siłę zbrojną. Ponadto uważano, 
że otrzymamy tam tyle nabytków terytorialnych, ile 
da nam Ententa. Pogląd ten forsował Józef Piłsud-
ski, uważając, że granica wschodnia stanowi „drzwi 
otwarte”. Wielkość owego „uchylenia” zależy od 
Polski. W kwestii rozszerzenia granic na wschód 
ścierały się dwie koncepcje – federacyjna i inkor-
poracyjna. Ich słabością było niedostrzeganie dążeń 
niepodległościowych wschodnich sąsiadów. Ukra-
ińcy, Białorusini, Litwini, Łotysze i Estończycy chcie-
li tworzyli własne rządy narodowe. Były one jednak 
słabe, a ich władza ograniczona. Skoordynowane 
działania polityczne i militarne Rosji Sowieckiej  
i Armii Czerwonej zostały ukoronowane powołaniem 
Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
(1.01.1919),a po wyparciu z Wilna polskich oddzia-
łów samoobrony w lutym 1919 roku utworzono Bia-
łorusko-Litewską Socjalistyczną Republikę Rad. 
Polska reakcja na te wydarzenia była szybka. Do-
szło do starć wojsk polskich z bolszewicką Armią 

Zachodnią, który to konflikt zakończył się bitwą war-
szawską (sierpień 1920). Starcia te były poprzedzo-
ne walkami z Ukraińcami o Lwów i Galicję Wschod-
nią (1.11.1918). Powstała Zachodnio-Ukraińska 
Republika Ludowa, połączona w styczniu 1919 r.  
z utworzoną na początku 1919 r. Ukraińską Repub-
liką Ludową, czyli Ukrainą Naddnieprzańską. Po-
czątkowe powodzenie polskie na ukraińskim teatrze 
działań zakończyło się 14.05.1919 r., kiedy to woj-
ska sowieckie osiągnęły pierwszy sukces w ataku 
na jednostki polskie. 27 maja rozpoczęła się kontr-
ofensywa sowiecka. Wojska sowieckie wzmocnione 
zostały słynną Armią Konną Siemiona Budionnego, 
wsławionego walką z oddziałami Denikina. W dniu 
29 maja zmasowany atak wojsk bolszewickich prze-
rwał front i zmusił siły polskie do stopniowego wy-
cofywania się na zachód. Odwrót ten trwał aż do 
sierpnia 1920 roku.

W okolicach Włocławka istnieje dość znaczne 
urozmaicenie terenu. Historycznie rzecz ujmując, 

Włocławek. Widok na nadwiślański bulwar
FOT. G. STĘPIEŃ



Dolina Wisły rozdziela ziemię dobrzyńską (prawy 
brzeg rzeki) od Kujaw (lewy brzeg); granica jest 
wyraźna, gdyż dolina Wisły ma szerokość od kilku 
do kilkunastu kilometrów. Dolina jest częścią Pra-
doliny Warszawsko-Berlińskiej, w okolicach Włoc-
ławka zwanej Kotliną Płocką lub też Kotliną Włoc-
ławską, która leży na wysokości 42–50 m n.p.m.,  
a jej krawędzie 70–100 m n.p.m. Koryto Wisły leży 
przy prawej krawędzi doliny, a jej wody podcinają 
wysoki brzeg, tworząc osuwiska, jary i wąwozy. 
Kontrasty krajobrazowe najlepiej widoczne są we 
Włocławku, gdzie wzgórza na prawym brzegu po-
wyżej Szpetala Dolnego sięgają 88 m ponad dno 
doliny. Poniżej, w okolicach Nieszawy, koryto Wisły 
odsuwa się od krawędzi doliny, która jednocześnie 
obniża się prawie o połowę.

Włocławek połączony był z prawym brzegiem 
Wisły drewnianym mostem, który stanowił główny 
cel kawalerii wroga. Faliste ukształtowanie terenu 
prawego brzegu, skąd spodziewano się wroga, da-
wało możliwości zbudowania silnej pozycji obronnej. 

Zasłonięty wysokimi zalesionym wzgórzem most 
pozwalał na bezpieczne dostarczanie walczącym 
oddziałom zaopatrzenia i amunicji.

Pierwsze decyzje dotyczące obrony Dolnej Wisły 
podjęte zostały przez Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych dopiero 27 lipca 1920 roku. Dnia 30 lipca 
skierowano w ten rejon część 10. Grupy Fortyfika-
cyjnej. Jej zadaniem było opracowanie planów  
i wykonanie wstępnych prac fortyfikacyjnych. Prace 
na przedmościach Wyszogrodu, Płocka, Włocławka 
prowadzone były w skali znacznie przekraczającej 
możliwości ich obsadzenia. Przebiegały one w wol-
nym tempie z powodu braku narzędzi i odpowiednio 
przeszkolonego personelu. Ogólną sytuację nie-
znacznie poprawiało istnienie umocnionych w cza-
sach pruskich przepraw w Toruniu, Grudziądzu  
i Chełmnie. Na wiadomość o postępach oddziałów 
4. Armii Bolszewickiej (9 sierpnia zajęty został Cie-
chanów) podzielono obszar Dolnej Wisły na odcin-
ki obronne oraz określono stan załóg wszystkich 
przedmości. Jednocześnie wysłano resztę 10. Gru-
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py Fortyfikacyjnej w rejon Wyszogrodu, Płocka  
i Włocławka. W dniu 12 sierpnia, na wiadomość  
o zbliżaniu się III Korpusu Konnego (KK lub Kawkor) 
komkora G. D. Gaja w okolice Sierpca, wydany zo-
stał rozkaz o zorganizowaniu aktywnej obrony na 
obszarze Dolnej Wisły. Dowództwo Okręgu Gene-
ralnego (DOG) Łódź wydzieliło ze swego terenu 
(odcinek podlegający DOG Łódź zaczynał się 20 
km na zachód od Modlina a kończył na linii łączącej 
Wołuszewo i Chrapy, czyli granicy Okręgu Gene-
ralnego Pomorze) trzy pododcinki obronne:
I  – od granicy wschodniej do Białobrzegów (18 km 

na wschód od Płocka), d-ca gen. ppor. Zdzisław 
Kostecki stacjonujący w Wyszogrodzie, 4 oficerów 
i 240 szeregowych;

II  – od Białobrzegów do Dobrzynia nad Wisłą, d-ca 
mjr Janusz Mościcki, stacjonujący w Płocku, 14 
oficerów i 920 szeregowych;

III  – od Dobrzynia nad Wisłą do końca odcinka, 
d-ca płk Józef Gromczyński, stacjonujący we 
Włocławku, 16 oficerów i 760 szeregowych;
Nad całością obszaru, który po zmianach orga-

nizacyjnych otrzymał nazwę Grupa Dolnej Wisły, 
dowodzenie objął ostatecznie gen. Mikołaj Ignacy 
Osikowski, a sztab ulokowano w Kutnie.

Dowództwo sowieckie po zajęciu Lipna (13 sierp-
nia 1920 r.) wydzieliło część sił w celu uchwycenia 
przepraw na Wiśle w okolicy Bobrownik i Nieszawy. 
Na miejscu okazało się, że prom w Nieszawie został 

zniszczony, a brody w okolicy Bobrownik były nie-
dostępne.

W polskim dowództwie panowało przeświadcze-
nie, iż bez promu przeprawa na lewy brzeg jest 
niemożliwa. Nie bez znaczenia było też włączenie 
do systemu obronnego Dolnej Wisły Flotylli Wiśla-
nej. Tym chyba należy wytłumaczyć fakt, iż nie było 
na lewym brzegu w tym rejonie placówek polskich. 
Na odcinku Toruń–Włocławek operowały: „Moniusz-
ko” (1 działo 37 mm i 4 ckm) oraz „Neptun” (4 ckm). 
Nie były to jednak bojowe monitory rzeczne, a stat-
ki należące do 2. Dywizjonu Statków Uzbrojonych. 
Dnia 14 sierpnia prywatny holownik „Lubecki”, pły-
nący do Modlina z transportem darów amerykań-
skich, dostał się pod ogień sowiecki i osiadł na 
mieliźnie. Barki po wyładowaniu żywności posłuży-
ły bolszewikom jako środki przeprawowe. W tym 
samym dniu w okolicach Rybitw Małych „Moniusz-
ko” nawiązał kontakt bojowy z Sowietami, doznał 
uszkodzeń i został osadzony na mieliźnie na lewym 
brzegu Wisły. „Neptun” po krótkiej walce został za-
topiony, a załoga po zejściu na ląd konty-nuowała 
walkę. Sowietom udało się w efekcie przeprawić na 
lewy brzeg niewielki oddział, którego celem było 
wysadzenie toru kolejowego na głównej linii War-
szawa–Toruń. Założyli ładunki wybuchowe na bocz-
nej linii kolejowej Aleksandrów Kujawski–Ciechoci-
nek. W zdetonowaniu ładunków przeszkodziła im 
polska piechota, wysłana przez gen. Edmunda Hau-

Kwatera ofiar wojny 1920 r. na cmentarzu komunalnym 
nr 1 w Toruniu 
FOT. G. STĘPIEŃ



sera, dowodzącego Obozem Warownym Toruń. 
Został on powiadomiony o wydarzeniach w górze 
rzeki około godziny 13.00, kiedy do miasta zaczęli 
docierać uciekinierzy z Aleksandrowa Kujawskiego. 
Wysłane z Torunia około 16.00 oddziały oczyściły 
lewy brzeg Wisły z bolszewików, a także ostrzelały 
z armat środki przeprawowe zgromadzone przez 
bolszewików, uniemożliwiając ich użycie. 

Tymczasem w rejonie Włocławka trwały inten-
sywne prace nad przygotowaniem przedmościa do 
obrony. Linia obronna rozpoczynała się przy wsi 
Suszyce, obejmując jej wschodni skraj, następnie 
przechodziła grzbietem wzgórz do lasku leżącego 
kilometr na wschód od Szpetala Górnego, tu skrę-
cała na zachód, przecinając szosę Włocławek–Lip-
no około 1 km na południe od Bogucina, obejmo-
wała wał wzgórz na zachód od Krzyżówek Boguckich 
i kończyła się przy Kolonii Grodzkie. Długość linii 
oporu liczyła 12 km. Umocnienia składały się z po-

jedynczego rowu strzeleckiego, którego głębokość 
jedynie w niektórych miejscach odpowiadała wyso-
kości stojącego żołnierza. Umocnienia inżynieryjne 
wykończone były tylko w północno-zachodniej czę-
ści przedmościa. Pozostały odcinek miał niewykoń-
czone okopy, a zapory z drutu kolczastego znajdo-
wały się jedynie w pobliżu dróg i zabudowań. Na 
lewym brzegu, wzdłuż włocławskich bulwarów, zbu-
dowano podwójną linię okopów, a w okolicach wsi 
Łęg i Korabniki ustawiono stanowiska karabinów 
maszynowych (istniejące tam wyspy w korycie Wisły 
mogły znacznie ułatwić bolszewikom przeprawę).

Ta pozycja obronna została dobrze przemyślana, 
wykorzystywała w pełni walory obronne terenu, co 
przy odpowiednim obsadzeniu pozwalało by na za-
trzymanie znacznie nawet silniejszego przeciwnika. 
Niestety obsada tej linii była jedną z największych 
bolączek dowództwa polskiej obrony. Wprawdzie  
w dniu 15 sierpnia płk Józef Gromczyński dyspo-

Włocławek. Pomnik obrońców Wisły
FOT. G. STĘPIEŃ
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nował łącznie 1745 oficerami i szeregowymi (w tym 
pluton policji państwowej, 45 kawalerzystów, 13 ckm, 
8 dział), jednak jakość oraz stan wyszkolenia i uzbro-
jenia pozostawiały wiele do życzenia.

Pozycje obronne koło Włocławka zostały przez 
płk. Gromczyńskiego podzielone na dwa odcinki:
–  wschodni od wsi Suszyce do szosy Włocławek–

Lipno, dowodzony przez ppłk. Alojzego Buntnera. 
Otrzymał trzy słabo wyszkolone kompanie strze-
leckie i 5 ciężkich karabinów maszynowych. Po-
nadto przydzielono mu punkt obronny niedaleko 
wsi Łęg (jego załogę stanowiła kompania rekru-
cka 14 PP);

–  zachodni od wsi Krzyżówki Bogudzkie (między 
szosą a tą wsią przebiegało rozgraniczenie obu 
odcinków obrony) do wsi Grodzkie, dowodzony 
przez por. Jakubowskiego. Otrzymał kompanię 
strzelców z batalionu zapasowego 14. PP, pieszy 
pluton sformowany z żołnierzy baterii zapasowe 
4. Pułku Artylerii Polowej oraz zapasowy szwa-
dron 2. Pułku Szwoleżerów. Dowodził on też le-
wobrzeżnym umocnieniem koło wsi Korabniki 
(pluton policji państwowej w sile 60 osób oraz  
2 kompanie marszowe 28. PP).

Wszystkie działa (8 szt.) ulokowano we wsi Ko-
koszka około 0,5 kilometra na zachód od Włocław-
ka. Celem usprawnienia dowodzenia dwa główne 
odcinki obrony podzielono na pododcinki: 
odcinek wschodni: 
–  pierwszy od wsi Suszyce do drogi Kulin–Szpetal 

Górny, d-ca por. Jakub Hanejko ze 100-osobową 
kompanią strzelców oraz1 ckm. Z uwagi na 
szczupłość posiadanych sił możliwe było obsa-
dzenie tylko ważniejszych punktów;

–  drugi od drogi Szpetal Górny–Kulin do lasu na 
zachód od Szpetala Górnego, d-ca por. Słaby, 
dowodzący drugą kompanią strzelców (2 podcho-
rążych i 110 żołnierzy oraz 2 ckm-y). Tu też z po-
wodu niedostatecznej liczebności żołnierzy obsa-
dzono tylko najważniejsze odcinki. Najsilniej 
obsadzone były okopy po obu stronach drogi 
Szpetal Górny–Lipno;

–  trzeci od lasu na wschód od Szpetala Górnego 
do wsi Krzyżówki Bogudzkie, d-ca por. Wincenty 
Rutowicz, dowodzący 3. kompanią strzelców (120 

żołnierzy) oraz 3 ckm-y. Do wsi Bogucin wysłano 
czatę (10 żołnierzy);

odcinek zachodni:
–  prawy od Krzyżówek Bogudzkich do drogi łączą-

cej folwark Witoszyn z Kolonią Grodzkie, d-ca 
por. Boczarski, dowodzący szwadronem zapaso-
wym 2. Pułku Szwoleżerów (6 oficerów, 250 żoł-
nierzy, 1 ckm) oraz 4. kompanią zapasową 14. 
PP (108 żołnierzy). Był to najlepiej przygotowany 
do brony pododcinek. Na całej jego linii znajdo-
wały się wykończone rowy strzeleckie,w istotnych 
miejscach wzmocnione zasiekami z drutu kolcza-
stego. Podobnie jak poprzednio z braku sił obsa-
dzono tylko ważniejsze odcinki;

–  lewy od drogi polnej łączącej folwark Witoszyn   
z Kolonią Grodzkie do Wi-sły, d-ca ppor. Katz, 
początkowo tylko z 30 ludźmi z pieszego plutonu 
baterii zapasowej 4. Pułku Artylerii Polowej.14 
sierpnia obsadę pododcinka wzmocniono połową 
kompanii strzelców z batalionu zapasowego 14. 
PP w sile 60 żołnierzy. Był to najsłabiej obsadzo-
ny i wykończony odcinek obronny (nie było linii 
okopów).
Około godziny 7.00 na przedpolu Bogucina po-

jawiły się pierwsze patrole bolszewickiej 15. Dywizji 
Konnej. Po półtoragodzinnej walce polska placów-
ka wycofała się na główną linię obrony. Około go-
dziny 17.30 na trzeci, a potem na drugi pododcinek 
ruszyło natarcie bolszewickie w celu rozpoznania 
walką polskiej obrony, ale bez powodzenia. O go-
dzinie 22.00 rozpoczął się silny atak na lewe skrzyd-
ło drugiego pododcinka przedmościa. Tu także 
udało się odeprzeć atak nieprzyjaciela. Rannego 
por. Słabego zastąpił w dowodzeniu ppor. Rożek. 
Następny atak wojsk sowieckich na pozycje polskie 
nastąpił o godzinie 20.00 15 sierpnia na styku szwa-
dronu zapasowego 2. Pułku Szwoleżerów i piesze-
go plutonu baterii za-pasowej 4. Pułku Artylerii Po-
lowej. Patrole sowieckie wykryły tę przerwę w pol- 
skiej obronie. Podkomendni ppor. Katza nie wy- 
trzymali uderzenia i opuścili swoje stanowiska. 
Sowieci z powodu nocy i nieznajomości terenu nie 
wykorzystali jednak powodzenia. Nad ranem 16 
sierpnia pluton szturmowy pociągu pancernego 
„Kaniów” oraz świeżo sformowana kompania rekru-
cka odrzuciły nieprzyjaciela i odzyskały utraconą 
pozycję, zajmując stanowiska od wsi Grodzkie do 



brzegu Wisły, a kompania rekrucka wraz z pieszym 
plutonem baterii zapasowej 4 Pułku Artylerii Polowej 
zajęła północny skraj wsi Grodzkie.

W tym czasie polskie wojska zajęły Ciechanów, 
powodując chaos w jednostkach sowieckich i znacz-
ne kłopoty w łączności pomiędzy jednostkami wro-
ga. Komkor G. D. Gaj otrzymał od komandarma 
Szuwajewa polecenie zdobycia Włocławka.

O godzinie 11.00 na pozycje polskie ruszyło na-
tarcie bolszewickie. Natarcie prowadzone wzdłuż 
drogi Lipno–Szpetal Górny załamało się w ogniu 
polskiej piechoty. Dlatego komkor G. D. Gaj, dowo-
dzący całością operacji ze wsi Działy, zmienił wy-
tyczne. O 12.00 główne natarcie skierowało się na 
zachodnią część przedmościa. Na nieliczne polskie 
siły na odcinku dowodzonym przez ppor. Katza na-
cierała prawie cała 15. DK, a na pozostałych odcin-
kach czerwonoarmiści mieli pozorować ataki w celu 
związania polskich sił. Przewaga wroga była bardzo 
wyraźna. Dodatkowo kawaleria sowiecka przedar-
ła się przez lukę obrony na północ od wsi Grodzkie. 

Polska obrona na odcinku dowodzonym przez ppor. 
Katza nie wytrzymała siły natarcia i zaczęła wyco-
fywać się w stronę mostu na Wiśle. Około godziny 
13.00 szwadron zapasowy 2. Pułku Szwoleżerów, 
broniący się przed żołnierzami 157. Brygady Strzel-
ców, został zaatakowany od wschodu przez sowie-
cką kawalerię i rozpoczął odwrót w kierunku miasta. 
W czasie odwrotu żołnierze zostali zaatakowani 
przez kozaków, którzy wcześniej przedarli się przez 
polską obronę w rejonie wsi Grodzkie. Część żoł-
nierzy polskich poległa, a część dostała się do nie-
woli. O godzinie 13.30 cały zachodni odcinek przed-
mościa był w rękach przeciwnika, a czołowy pułk 
Kozaków kubańskich zbliżał się do mostu.Pułkow-
nik Gromczyński, powiadomiony o tragicznej sytu-
acji na zachodniej części przedmościa, podjął pró-
bę jej poprawy sytuacji. Niestety posiadane rezerwy 
okazały się zbyt słabe, aby powstrzymać wroga. 
Rozpoczął się bezładny odwrót załogi zachodniej 
części przyczółka. W tym czasie załoga wschodniej 
części przyczółka trwała na swoich stanowiskach. 
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Około godziny 13.00 do ppłk Buntnera dotarł mel-
dunek o przełamaniu polskich pozycji. Wydany 
przez niego rozkaz natychmiastowego odwrotu był 
niestety spóźniony. Wycofujące się dwie kompanie 
batalionu zapasowego14. PP zostały zaatakowane 
i w większości wzięte do niewoli. Do miasta prze-
darło się tylko 30 ludzi pod dowództwem pchor. 
Bacha oraz kompania por. J. Hanejki, która prze-
mieszczając się brzegiem Wisły niepostrzeżenie 
dotarła do Szpetala Dolnego. Wylot mostu był już 
w tym czasie obsadzony przez Kozaków kubańskich 
z kilkoma ciężkimi karabinami maszynowymi. Po-
rucznik Hanejko zdecydował się na atak z zaskocze-
nia. Wykorzystując popłoch kozaków, żołnierze prze-
darli się na most i przeszli do miasta. Kozacy szybko 
ochłonęli z zaskoczenia i próbowali za polskimi żoł-
nierzami przejść po moście. Jednak ogień obrońców 
z okopów na bulwarach zmusił ich do odwrotu. Po 
kilkunastu minutach atak sowiecki został powtórzo-

ny, teraz bolszewicy kryli się za wozami z sianem. 
Ten atak został także odparty, dzięki temu, że obroń-
cy podpalili most po uprzedniej zgodzie dowódcy 
Frontu Północnego (most był zaminowany, ale z bra-
ku detonatora nie można było zdetonować ładun-
ków). Zadanie zniszczenia mostu z narażeniem 
życia wykonał ppor. sap. Cichocki, wykorzystując 
beczki ze smołą i benzyną. Wylot płonącego mostu 
obsadziła zbiorcza kompania z batalionu zapasowe-
go 14. PP i pluton szturmowy pociągu pancernego 
„Kaniów”.

W tym czasie przybył do miasta nowy dowódca 
płk. Ksawery Lewszecki, który energicznie zabrał 
się do przywracania porządku w oddziałach i orga-
nizowania obrony na lewym brzegu Wisły.

Ciąg dalszy tekstu oraz opis zmieszczonej mapy 
w nastepnym numerze.

Linia obrony od strony Bogucina
FOT. G. STĘPIEŃ



POWIAT LIPNOWSKI

Bobrowniki Ruiny średniowiecznego zamku I b

Pomnik i mogiła ofiar terroru 1939 IV

Dobrzyń n. Wisłą Grodzisko I a

Świątynia pw. Wniebowzięcia NMP I c

Pomnik przyrody – wychodnia skał III d

Dyblin (gm. Dobrzyń n/Wisłą)  Dwór z 2 ćw. XIX w Ie

Janiszewo (gm. Chrostkowo) Wiatrak typu paltrak I f

Karnkowo   Świątynia pw. św. Jadwigi I c

Park podworski  III c

Cmentarz i mogiły ofiar terroru hitl. IV

Kikół  Pałac z końca XVIII w. I e

Park podworski III c

Nietrzeba (gm. Chrostkowo) Młyn wodny z ok. 1850 r. I f

Skępe – Wymyślin Świątynia i klasztor oo. bernardynów I c

Trutowo Świątynia pw. św. Anny i klasztor I c

Wielgie Młyn z 1900 r I f
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