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Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii
Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii składamy najserdeczniejsze 
życzenia sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym 
żołnierzom Wojsk Rakietowych i Artylerii. Szczególne pozdrowienia kieru-
jemy do naszych seniorów i życzymy Wam dużo zdrowia i pogody ducha. 
Wszystkim wspierającym naszą artylerię serdecznie dziękujemy i życzymy 
wszystkiego najlepszego. W tych trudnych czasach panującej pandemii wy-
rażamy nadzieję, że ten trudny dla nas wszystkich i naszych najbliższych 
okres pokonamy w zdrowiu i dobrej kondycji.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
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mjr w st. spocz. Roman Salach 
ROLA I ZNACZENIE ARTYLERII W BITWIE WARSZAWSKIEJ
Wstęp

W listopadzie 1918 roku Polacy po 123 latach zrzucili jarzmo niewoli i odzyskali wolność. W wyniku I wojny światowej upadły 
monarchie wszystkich państw, które uczestniczyły w rozbiorach Polski. Klęska państw rozbiorowych i ruchy narodowowyzwo-
leńcze na ich terytoriach, spotęgowane zwycięstwem rewolucji w Rosji miały daleko idące następstwa. Dla Polski wiązało się to 
z odzyskaniem niepodległości w listopadzie 1918 roku.

Jednym z podstawowych elementów budowy aparatu państwowego w niepodległej Polsce było tworzenie struktur Wojska Pol-
skiego. Formowanie jednostek Wojska Polskiego odbywało się w skomplikowanej sytuacji politycznej. Natrafi ało na poważne 
trudności natury organizacyjno-kadrowej. Miało dość często charakter improwizowany i spontaniczny. Niekiedy wymuszane było 
zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi odradzającego się państwa. W tych trudnych warunkach tworzo-
no jednostki wszystkich podstawowych rodzajów wojska – piechoty, kawalerii i artylerii. Organizacja tych pierwszych oddziałów 
oparta była o podstawowe związki taktyczne – bataliony piechoty, szwadrony kawalerii oraz baterie artylerii, które w okresie póź-
niejszym łączono w większe pododdziały i oddziały. 

Organizacja i tworzenie artylerii
Początkowe tworzenie artylerii po odzyskaniu niepodległości odbywało się w trudnych warunkach wypędzania wojsk okupa-

cyjnych i kształtowania się, przeważnie w walce, przyszłych granic Polski i miało improwizowany charakter, wynikający również 
z braku ogólnej, wypracowanej koncepcji organizacji artylerii. Jednakże już na przełomie lat 1918 i 1919 były tworzone jednostki 
szczebla pułkowego.

W organizacji i rozwoju artylerii lat 1918-1920 można wyróżnić kilka specyfi cznych i charakterystycznych dla niej etapów:

• pierwszy – obejmujący początkowe miesiące polskiej państwowości, w którym daje się zauważyć żywiołowe tworzenie 

baterii, łączenie baterii w dywizjony, a niekiedy tworzenie pułków;

• drugi - obejmował okres od lutego do maja 1919 roku, kiedy to z baterii były tworzone dywizjony i półki;

• trzeci – od maja do sierpnia 1919 roku, związany był z ogólną reorganizacją wojska w związku ze scalaniem oddziałów 

Armii Hallera i Armii Wielkopolskiej;

• czwarty – od września 1919 do marca 1920 roku, charakteryzował się przezbrajaniem artylerii w sprzęt zakupiony 

przede wszystkim we Francji, podnoszeniem poziomu wyszkolenia i sprawności bojowej oraz organizacji szkolnictwa 

artyleryjskiego;

• piąty – od kwietnia do października 1920 roku, charakteryzował się intensywnymi działaniami wojennymi na wscho-

dzie, co miało wpływ na dodatkowe tworzenie jednostek artylerii oraz ich uzupełnianie. 

Tworzenie artylerii polskiej, już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, było drugą próbą 

organizowania artylerii. Po raz pierwszy polską artylerię rozpoczęto tworzyć z chwilą powo-

łania do życia Legionów Polskich w sierpniu 1914 roku. Zadanie to od Józefa Piłsudskiego 

otrzymał czeski artylerzysta kpt Ottokar Brzoza-Brzezina. Już pod koniec września pierwsze 

dwie sformowane baterie ze starymi 7 cm armatami górskimi wz. 1875 wyruszyły na front. 

Utworzony 1. Pułk Artylerii Legionów Polskich pod dowództwem mjr. Brzozy-Brzeziny wspie-

rał oddziały Legionów Polskich podczas wszystkich ważniejszych bitew I wojny światowej.
W początkowym okresie po odzyskaniu niepodległości wszystkie jednostki artyleryjskie 

formowane były w oparciu o środki uzbrojenia i wyposażenia, odziedziczone po niemieckich 
i austro-węgierskich wojskach okupacyjnych w Królestwie Polskim, albo też przejęte w gar-
nizonach austro-węgierskich oddziałów artyleryjskich w Galicji. Przy organizowaniu artylerii 
opierano się na zasadzie, aby w miarę możliwości dla jednego batalionu piechoty była tworzo-
na jedna bateria, a dla pułku – dywizjon. 

Fot. 1 - Ottokar Brzoza-Brzezina

Rola i znaczenie artylerii w bitwie warszawskiej...
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Od stycznia 1919 roku zakładano, że każda dywizja piechoty będzie miała w swoim składzie brygadę artylerii, składającą się 
z dwóch pułków artylerii polowej, pułku artylerii ciężkiej i – w zależności od warunków – pułku artylerii górskiej. Powstające bry-
gady jazdy miały posiadać po dywizjonie artylerii konnej.

Jednakże, tworzenie tak licznych formacji artyleryjskich, wykraczało poza ówczesne możliwości państwa polskiego i w konse-
kwencji brygady artylerii składały się z reguły z jednego pułku artylerii polowej i jednego dywizjonu artylerii ciężkiej. 

Pułki artylerii polowej, z reguły, miały na stanie trzy dywizjony po trzy baterie armat po 6 dział. Ponadto posiadały czwarty 
dywizjon trzybateryjny wchodzący w skład odwodu artyleryjskiego Naczelnego Wodza. Dywizjony artylerii ciężkiej składały się 
z jednej baterii armat ciężkich i dwóch baterii haubic ciężkich. Dodatkowy trzybateryjny dywizjon artylerii ciężkiej wchodził 
w skład odwodu artyleryjskiego Naczelnego Wodza.

Brygady jazdy posiadały po jednym dywizjonie artylerii konnej w składzie trzech baterii artylerii po 4 działa. Ponadto czwarta 
bateria wchodziła w skład odwodu artyleryjskiego Naczelnego Wodza. Z kolei brygada piechoty górskiej miała na stanie pułk 
artylerii górskiej w składzie dwóch dywizjonów po trzy baterie po 4 działa. Dodatkowa bateria wchodziła w skład odwodu artyle-
ryjskiego Naczelnego Wodza.

W tworzeniu jednostek artylerii i ich uzupełnianiu dużą wagę przywiązywano do organizowania baterii zapasowych. Baterie te 
skupiające ofi cerów, podofi cerów i szeregowych, konie oraz dysponujące sprzętem artyleryjskim mogły tworzyć nowe pododdziały 
artylerii oraz uzupełniać stany oddziałów walczących na froncie.

W kwietniu 1919 roku, głównie w związku z dużą różnorodnością sprzętu artyleryjskiego, została podjęta decyzja o tworzeniu 
jednolitego systemu funkcjonowania artylerii w Wojsku Polskim. Planowane zmiany miały doprowadzić do unifi kacji sprzętu, ujed-
nolicenia regulaminów oraz sposobu wykorzystania artylerii w walce. 

W związku z faktem, że armia generała Józefa Hallera była wówczas największą jednostką bojową posiadającą jednolity sprzęt, 
sprawdzony system dowodzenia oraz dobrze opracowane zasady walki i regulaminy postępowania przyjęto, że właśnie ona stano-
wić będzie podstawę reorganizacji artylerii. Przezbrojenie artylerii miało następować według zasad:

• zadanie reorganizacji powinno być wykonane do końca lipca 1919 roku;

• do organizacji jednostek miano przyjąć model francuski – według zasad obowiązujących w armii generała Hallera. 
Zamiar ten został urzeczywistniony jedynie częściowo. Do końca wojny z Rosją w różnych formacjach utrzymywała się daleko 

idąca różnorodność uzbrojenia i wyposażenia. 

Wyposażenie artylerii w działa
Tworzone w początkowym okresie niepodległości pododdziały artylerii uzbrojone były przede wszystkim w sprzęt dostępny 

w terenie, gdzie powstawały poszczególne baterie i dywizjony. Często w jednym pułku posiadano kilka typów dział. W okresie tym 
na uzbrojeniu było ponad 80 typów dział. Oprócz nowoczesnych dział jak: 10 cm lekka haubica polowa wz. 1914 (Austro-Węgry), 
75 mm armata wz.1905 (Włochy) czy 76,2 mm armata wz. 1902 (Rosja) były w użyciu przestarzałe działa jak: 9 cm armata wz. 
1875 czy 120 mm armata wz. 1878 (Francja). Jedynie jednostki przybyłe do Polski z armią generała Hallera posiadały francuskie 
działa jednego typu.

Decyzja podjęta w kwietniu 1919 roku zakładała przyjęcie następującego podstawowego uzbrojenia dla jednostek artyleryjskich:

• dla artylerii polowej – 75 mm armata wz. 1897 produkcji francuskiej;

• dla artylerii ciężkiej – 105 mm armata wz. 1913 i 155 mm haubica wz. 1917 produkcji francuskiej;

• dla artylerii konnej – 75 mm armata artylerii konnej wz. 1913 produkcji francuskiej;

• dla artylerii górskiej – 65 mm armata górska wz. 1906 produkcji francuskiej.
Jednakże rozbudowa polskiej artylerii nie mogła się odbyć w oparciu o małe ilości sprzętu artyleryjskiego pozostałego po 

armiach zaborczych ani o własny przemysł zbrojeniowy, który był dopiero tworzony. Zakupy sprzętu za granicą i jego stałe dostar-
czanie do Polski stwarzało warunki do rozbudowy artylerii. 

Pierwsza partia większej ilości sprzętu dostarczonego z zagranicy to sprzęt włoski. Wiosną 1919 roku do Polski dostarczono 120 
armat kalibru 75 mm wz. 1906, 12 armat kalibru 75 mm wz. 1911, 10 haubic kalibru 105 mm Schneidera, 12 armat kalibru 149 mm 
wz. 1905 i 8 moździerzy kalibru 210 mm wz. 1905. W kolei do końca września 1919 roku z Francji dotarło 1130 dział, w tym 750 
szt. 75 mm armat wz. 1897 i 220 szt. 155 mm haubic ciężkich wz. 1917. Sprzęt ten był sukcesywnie dostarczany do tworzących się 
jednostek, a dla już utworzonych służył do przezbrajania na nowocześniejszy i bardziej wartościowy.

Rola i znaczenie artylerii w bitwie warszawskiej...
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Bitwa Warszawska
W dniach 13-25 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie stoczyło jedną z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii 

swojego oręża. Było to jednocześnie decydujące starcie w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku.
Od 4 stycznia 1919 roku rozpoczęła się tzw. niewypowiedziana wojna polsko-rosyjska, gdy pod Nową Wilejką doszło do pierw-

szych walk z nacierającą Armią Czerwoną. Zamiarem obu stron było przejęcie kontroli nad obszarem opuszczanym przez wojska 
niemieckie Naczelnego Dowódcy Wojsk na Wschodzie (Ober-Ost). Strona polska występując w obronie obszarów kresowych, 
wysuwała racje historyczne, kulturowe i etniczne, gdyż sporne terytoria w przeważającej części zamieszkiwali Polacy. Poza tym 
chodziło również o zabezpieczenie suwerenności odrodzonego państwa polskiego i ustroju opartego na systemie demokracji parla-
mentarnej.

Prowadzone działania bojowe przyniosły początkowo sukcesy odrodzonemu Wojsku Polskiemu, które w toku prowadzonych 
działań zajęło duże obszary litewsko-białoruskie. Jesienią 1919 roku Józef Piłsudski wstrzymał ofensywę, aby nie wspierać „białych 
generałów” w wojnie domowej z bolszewikami, gdyż nie uznawali oni odrodzonej Polski w granicach byłego zaboru rosyjskiego.

W dniu 25 kwietnia 1920 roku rozpoczęła się polska ofensywa na wschód. Celem uderzenia wyprzedzającego było zdobycie jak 
największych obszarów przed Armią Czerwoną. W wyniku działań bojowych siły polskie: 6. Armia gen. Wacława Iwaszkiewicza, 
2. Armia gen. Antoniego Listowskiego i 3. Armia gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, opanowały duże obszary prawobrzeżnej Ukrainy 
łącznie z Kijowem, do którego polskie wojska wkroczyły w dniu 7 maja 1920 roku.

Armia Czerwona, znajdująca się dotąd w odwrocie, po przeprowadzonej reorganizacji, wzmocniła siłę uderzeniową swoich 
wojsk i od dnia 29 maja 1920 roku przeszła do kontruderzenia na Ukrainie, a następnie na całym polsko-rosyjskim froncie. Szcze-
gólnie Polakom dała się we znaki Armia Konna Siemiona Budionnego, która 5 czerwca po przełamaniu frontu polskiego doprowa-
dziła do generalnego odwrotu wojsk polskich.

Konnica S. Budionnego została zatrzymana dopiero w bitwie pod Brodami w dniach 29 lipca do 2 sierpnia 1920 roku. Wojska 
Frontu Północnego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego parły zaś na Warszawę z myślą przewodnią przeniesienia rewolu-
cji na Zachód przez terytorium Polski. Rozciągnięte wojska bolszewickie podjęły próbę forsowania Wisły pod Włocławkiem oraz 
w Płocku, by starym rosyjskim zwyczajem zaatakować Warszawę od zachodu.

Na tym też obszarze miały miejsce najcięższe walki, które stoczyły wojska polskie. Pierwsza armia gen. Franciszka Latinika 
walczyła pod Radzyminem, a 5. Armia gen. Władysława Sikorskiego pod Modlinem i nad Wkrą. Zadaniem głównym wojsk obu 
polskich armii było związanie jak największych sił rosyjskich w celu stworzenia korzystnych warunków do wykonania manewru 
okrążającego przez formującą się Grupę Manewrową, która miała rozciąć rosyjski Front Północny Michaiła Tuchaczewskiego.

W dniu 12 sierpnia siły rosyjskie na głównym, tj. warszawsko-modlińskim kierunku działań, liczyły 19 dywizji strzelców, 2 
brygady strzelców, 2 dywizje kawalerii i oddział zbiorczy Grupy Mozyrskiej.

Siłom rosyjskim Polacy przeciwstawili 15 dywizji piechoty, 2 dywizje kawalerii i 2 brygady piechoty. Niestety, nie było żadnych 
odwodów. Polskie Naczelne Dowództwo opracowało plan bitwy, którego szczegóły dopracował Józef Piłsudski z gen. Tadeuszem 
Rozwadowskim. Zdecydowano o koncentracji ponad sześciu dywizji polskich nad Wieprzem w rejonie Puław. Łącznie, na siły 
polskie złożyło się w sumie 29 dywizji piechoty i 3 dywizje kawalerii, tj. około 190 000 żołnierzy.

Pomiędzy Dęblinem a Kockiem, za Wieprzem, zgrupowane zostały siły Grupy Manewrowej z 4. Armii. Koncentracja wojsk 
polskich przebiegła bez większych przeszkód. Położenie sił polskich dla całości planu bitwy było korzystne, ponieważ wojska nie-
przyjaciela były rozrzucenie na dużej przestrzeni.

W dniu 13 sierpnia 1920 r. rozpoczęła się wielka Bitwa Warszawska, która składała się z trzech faz:

• Walk obronnych na przedmościu warszawskim, m.in. na przedpolach Radzymina i Ossowa.

• Bitwy obronnej i manewru zaczepnego 5. Armii gen. W. Sikorskiego nad Wkrą.

• Uderzenia w dniu 16 sierpnia Grupy Manewrowej znad Wieprza i pościg.
13 sierpnia, w pierwszym dniu bitwy, nastąpiło gwałtowne natarcie dwóch rosyjskich związków taktycznych, jednej dywizji z 3. 

Armii Łazarewicza i jednej z 16. Armii Sołłohuba. Nacierały one na Warszawę z kierunku północno-wschodniego. Dwie rosyjskie 
dywizje, które w ostatnim czasie pokonały marszem przeszło 600 kilometrów, uderzyły pod Radzyminem, przełamały obronę 11. 
Dywizji pułkownika Bolesława Jaźwińskiego i zdobyły Radzymin. Następnie jedna z nich ruszyła na Pragę, a druga skręciła w pra-
wo – na Nieporęt i Jabłonnę. Rozpoczęła się dramatyczna walka pod Radzyminem.

Niepowodzenie to skłoniło dowódcę polskiego Frontu Północnego do wydania dyspozycji wcześniejszego rozpoczęcia działań 
zaczepnych przez 5. Armię generała Sikorskiego z obszaru Modlina, by tym samym odciążyć 1. Armię osłaniającą Warszawę.

Rola i znaczenie artylerii w bitwie warszawskiej...
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W dniu następnym, to jest 14 sierpnia, zacięte walki wywiązały się już wzdłuż wschodnich i południowo-wschodnich umocnień 
przedmościa warszawskiego – na odcinku od Wiązowny po rejon Radzymina. Siły polskie stawiały wszędzie twardy opór i nacie-
rające wojska rosyjskie nie uzyskały poważniejszych sukcesów. 15 sierpnia koncentryczne natarcie odwodowych dywizji polskich 
(10 Dywizji Piechoty i 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej), po całodziennych zażartych bojach przyniosło duży sukces. Odzyskany 
został Radzymin i polskie oddziały wróciły na pozycje utracone przed dwoma dniami. 

14 sierpnia działania zaczepne na linii Wkry rozpoczęła 5. Armia gen. W. Sikorskiego mając przed sobą siły rosyjskich 4. i 15. 
Armii. W zażartej walce pod Modlinem wyróżniła się m.in. 18. Dywizja Piechoty gen. Franciszka Krajowskiego. Następnego dnia 
17. Dywizja Piechoty wyruszyła z Modlina i wzdłuż osi na Nasielsk zaszła nieprzyjaciela od fl anki. Rosjanie zostali wyrzuceni po 
ciężkiej walce za Wkrę. W dniu 16 sierpnia 5. Armia kontynuując natarcie zdobyła Nasielsk, Serock, Pułtusk, Ciechanów, Przasnysz 
oraz Mławę. Pobita 15. Armia wycofała się ku Narwi, zagrażając odcięciem wojsk bolszewickich, które zagalopowały się już nad 
Wisłę. Wielkim sukcesem polskim okazało się zdobycie Ciechanowa, gdzie zdobyto rosyjską radiostację. Spowodowało to utratę 
łączności rosyjskiej 4. Armii z M. Tuchaczewskim, którego stanowisko dowodzenia znajdowało się w Mińsku Białoruskim.

O świcie 16 sierpnia 1920 roku zgodnie z planami, Grupa Manewrowa składająca się ze związków taktycznych 3. i 4. Armii pod 
dowództwem J. Piłsudskiego rozpoczęła natarcie znad Wieprza na rozciągniętą w marszu z Brześcia nad Bugiem ku Wiśle na wy-
sokości Maciejowic – Grupę Mozyrską. Nagłe i zdecydowane uderzenie było zupełnym zaskoczeniem dla Rosjan, mimo wszystko 
nie do końca pojmowali grozę zaistniałej sytuacji. Armia polska przechodziła do następnej fazy, okrążenia i zniszczenia sowieckich 
armii Frontu Północnego. Sukces zależał od szybkości piechoty polskiej. Od 16 do 25 sierpnia czołowe jednostki 2. Armii przeszły 
ok. 300 km.

Bitwa na przedpolach Warszawy była operacją krótką, której efektem było rozbicie wojsk Tuchaczewskiego, atakujących sto-
licę Polski. Wojska bolszewickie zostały pokonane, jednak rosyjski Front Północny nie został do końca rozbity. Straty rosyjskie 
wyniosły 25 tysięcy zabitych i rannych oraz 66 tys. wziętych do niewoli. 45 tysięcy czerwonoarmistów zostało internowanych po 
przekroczeniu granicy niemieckiej. Zdobyto też 231 dział i 1023 ciężkie karabiny maszynowe oraz wiele innego sprzętu.

Z polskich szeregów ubyło 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i ok. 10 tys. zaginionych. Przyczyn klęski Rosjan pod Warsza-
wą należy upatrywać w braku koordynacji dowodzenia strony rosyjskiej, jednak zasadniczo męstwo oręża polskiego oraz zasada 
ekonomii sił sprawiły, że „płomień rewolucji” zatrzymał się na przedpolach Warszawy. Bolszewicy mimo klęski pod Warszawą, 
byli jeszcze groźni i należało się z nimi liczyć. Jeszcze Siemion Budionny dowodzący 1. Armią Konną pod koniec sierpnia wdarł 
się na Zamojszczyznę próbując przyjść z odsieczą wojskom Tuchaczewskiego. W dniu 31 sierpnia pod Komarowem doszło do 
największej bitwy kawaleryjskiej. Pomimo posiadanej przewagi, 1. Armia Konna została zmuszona do odwrotu. Ostatecznie Bitwa 
Niemeńska i bitwy na południowo-wschodnich rubieżach odrodzonego państwa przesądziły o zwycięskim zakończeniu wojny 
o polską granicę wschodnią.

Bitwa Warszawska stworzyła Polakom szansę doprowadzenia wojny do zwycięskiego końca i ocaliła niepodległy byt Rze-
czypospolitej. Zwycięstwo nad Rosją Sowiecką, niezależnie od korzyści politycznych i terytorialnych, miało dla Polski ogromne 
znaczenie moralne. Było to pierwsze od zmierzchu I Rzeczypospolitej wielkie zwycięstwo odniesione samodzielnie przez Wojsko 
Polsko nad siłami zbrojnymi potężnego do niedawna zaborcy, który krwawo stłumił trzy powstania narodowe. Umożliwiło ono II 
Rzeczypospolitej prowadzenie samodzielnej polityki wewnętrznej i zagranicznej niezależnej od interesów obcych mocarstw. Po-
zwoliło wychować młode pokolenie Polaków w polskiej tradycji i polskim patriotyzmie.

Udział artylerii w Bitwie Warszawskiej
W związku z planowanymi w 1920 roku działaniami bojowymi na froncie wschodnim przyspieszono prace nad przezbrojeniem 

artylerii w sprzęt francuski oraz nad formowaniem nowych baterii. Na okres od czerwca do sierpnia 1920 roku przypadała najwięk-
sza intensywność walk na froncie polsko-rosyjskim oraz największe dostawy sprzętu artyleryjskiego na front. Latem 1920 roku 
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego utworzyło 363 baterie artylerii, w których znajdowało się 1441 dział. W sierpniu 1920 
roku na froncie wschodnim znajdowało się 816 dział, w tym 562 armaty polowe, 103 haubice polowe, 53 armaty ciężkie i 98 haubic 
ciężkich.

W planie działań wojennych w rejonie Warszawy w sierpniu 1920 roku przygotowano wytyczne dotyczące wykorzystania arty-
lerii w przyszłej bitwie. W rozkazie dotyczącym działań artylerii zawarto następujące polecenia:

• Wysunąć wzdłuż całej linii obronnej pojedyncze armaty lub plutony bezpośrednio do pierwszej linii obrony piechoty 

z możliwością skutecznego ostrzału dróg i węzłów komunikacyjnych.

Rola i znaczenie artylerii w bitwie warszawskiej...
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• Nawiązać współpracę z najbliższymi pododdziałami piechoty, celem osłony wysuniętych stanowisk ogniowych artyle-

rii.

• Artyleria ciężka ma zwalczać przede wszystkim artylerię przeciwnika.

• Artyleria lekka jako główne zadanie ma prowadzenie ognia zaporowego, wzbraniającego piechocie przeciwnika rozwi-

nięcie się do natarcia oraz wzbranianie jego przemieszczania się do przodu.

• Punkty obserwacyjne dowódców artylerii przygotować w linii obronnej piechoty, w pobliżu stanowiska dowodzenia 

ogólnowojskowego.

• Przydzielić odcinki odpowiedzialności ogniowej dla poszczególnych oddziałów artylerii.

• Wszystkie baterie artylerii mają posiadać zamienne (zapasowe) stanowiska ogniowe.
W sierpniu 1920 roku część artylerii zorganizowano w trzy grupy:

• Generała Ignacego Ledóchowskiego; utworzona z jednostek 6. i 10. Brygad Artylerii; 36 dział na stanie: 16 armat 

kalibru 75 mm wz. 1897, 4 armaty kalibru 105 mm wz. 1913 i 16 haubic kalibru 155 mm wz. 1917; wszystkie działa 

produkcji francuskiej.

• Generała Eugeniusza Szpręglewskiego; utworzona z jednostek 4., 8., 13. i 16. Brygad Artylerii; 76 dział na stanie: 48 

armat kalibru 75 mm wz. 1897, 24 armaty kalibru 105 mm wz. 1913 i 4 haubice kalibru 155 mm wz. 1917; wszystkie 

działa produkcji francuskiej.

• Pułkownika Eugeniusza Hulanickiego: 76 dział na stanie: 24 armaty kalibru 75 mm wz. 1897 i 12 haubic kalibru 155 

mm wz. 1917 produkcji francuskiej; po 12 armat kalibru 77 mm wz. 1896 i 1916 produkcji niemieckiej oraz haubice 

kalibru 10,5 cm wz. 1914 i 1916 produkcji austro-węgierskiej.
Cały rejon obrony został podzielony na 600 odcinków odpowiedzialności ogniowej, po 200 na każdą grupę artylerii.
Z otrzymanych rozkazów jednoznacznie wynikało, że artyleria miała działać przede wszystkim w linii piechoty i realizować 

zadania bezpośredniego wsparcia na rzecz współdziałającej z nią jednostki piechoty.
 Przy organizacji obrony w rejonie Warszawy zwracano szczególną uwagę nie na podporządkowanie artylerii dowódcom ogól-

nowojskowym, ale na odpowiedni wybór rejonów stanowisk dowodzenia, umożliwiających wgląd w pole walki, jak też sprawną 
łączność z poszczególnymi bateriami i jednostkami piechoty. System ognia artyleryjskiego miał zapewnić przede wszystkim po-
wstrzymanie nacierającego przeciwnika, a nie wsparcie działań piechoty.

Walki w rejonie Warszawy w okresie od 12 do 17 sierpnia 1920 roku początkowo były prowadzone przez słabe oddziały pie-
choty, wspierane silnym ogniem artylerii. Braki w piechocie kompensowano dokładnymi ogniami artyleryjskimi, wykonywanymi 
w lukach między oddziałami piechoty. Ognie zaporowe, uniemożliwiające podejście i rozwinięcie się sił przeciwnika do natarcia, 
pozwoliły na zorganizowanie obrony przez mobilizowane w trybie alarmowym oddziały piechoty. 

Przygotowując stanowiska ogniowe dla baterii, tworzono również punkty obserwacyjne pułków, dywizjonów i baterii. Łączność 
przewodową z reguły organizowano tylko między stanowiskami ogniowymi baterii i ich punktami obserwacyjnymi. Brak było środ-
ków na wykonanie linii telefonicznych z dowództwem pułku i dywizjonów. Dlatego opracowywano szczegółowe sygnały rakietami 
lub chorągiewkami oraz przekazywanie wiadomości przez system gońców konnych. Wiadomości nie zawsze dostarczane były 
terminowo i skutecznie, dlatego zdarzało się, że zadania ogniowe wykonywane były z opóźnieniem. Czasami przekazywane wiado-
mości były nieaktualne, a tym samym takie też stawały się zadania ogniowe. Sytuacje te wymagały od poszczególnych dowódców 
samodzielności i inicjatywy podczas walki. Mimo tych utrudnień ogień artylerii powstrzymywał zarówno rozwijanie się przeciw-
nika do natarcia, jak też samo natarcie przed liniami obronnymi piechoty. W tym ostatnim przypadku szczególnie skuteczne było 
prowadzenie ognia szrapnelami. Na odcinkach, na których przeciwnik włamał się w polskie linie obronne, wykonywano kontratak 
przy wsparciu pododdziału artylerii, co skutkowało odzyskaniem utraconych pozycji. Ważnym elementem zwalczania przeciwnika 
było wykonywanie ogni na artylerię przeciwnika, a przede wszystkim na punkty obserwacyjne, co powodowało zmniejszenie do-
kładności i skuteczności ognia artylerii przeciwnika.

Duże użycie amunicji w trakcie walki stwarzało poważne problemy z długotrwałym prowadzeniem ognia artyleryjskiego. Do-
wódcy oddziałów i pododdziałów artylerii stawali przed problemem – kiedy i jak zużyć posiadana amunicję. Czy powstrzymać 
rozwijanie się przeciwnika do natarcia, czy też wesprzeć piechotę podczas głównego wysiłku obronnego. Próby wymuszania otwar-
cia ognia przez dowódców piechoty, żądających natychmiastowego wsparcia lub pomocy ogniowej, nie zawsze miały pozytywne 
skutki. Jednak dowódcy piechoty systematycznie żądali wykonywania ogni artyleryjskich, nawet wówczas, gdy celem miało być 
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podniesienie morale walczących żołnierzy. Prowadziło to do konfl iktów interesów poszczególnych dowódców oraz braku skutecz-
nego współdziałania.

Charakterystyczne w tym okresie było też nie zawsze pełne wykorzystanie posiadanej artylerii przez dowódców piechoty. Pod-
czas walk w rejonie Pułtuska 68. pułk piechoty 17. Dywizji Piechoty był wspierany przez II dywizjon 2. Pułku Artylerii Polowej 
Legionów, jednak w praktyce walkę prowadziła tylko druga bateria tego dywizjonu. Pozostałe baterie stały bezczynnie i nie pro-
wadziły ognia.

Inaczej wyglądało dowodzenie artylerią przez dowódcę 8. Brygady Artylerii, które w początkowym okresie walk było całkowi-
cie scentralizowane. Na poszczególnych odcinkach obrony ogniem kierowali oddelegowani ofi cerowie łącznikowi, będący w cią-
głym kontakcie z dowódcą poprzez stałe sieci telefoniczne, rozmieszczone z reguły wzdłuż linii kolejowych.

Foto. 2 - 75 mm armata wz. 1897 z obsługą

W artylerii tego okresu dominowała 75 mm armata polowa wz. 1897 produkcji francuskiej. Działo doskonale nadawało się do 
prowadzenia wojny manewrowej, jaką niewątpliwie były zmagania z Rosją. 

Była to pierwsza w świecie nowoczesna armata o ogólnej konstrukcji używanej do czasów współczesnych. Wprowadzenie tego 
działa na uzbrojenie spowodowało bardzo duży wzrost siły ognia artylerii. Armata składała się z lufy z zamkiem klinowym, kołyski, 
oporopowrotnika olejowo-powietrznego w kołysce i łoża. Właśnie oporopowrotnik był najbardziej rewolucyjnym rozwiązaniem 
armaty. Poprzednie modele dział miały lufy przymocowane do łoża na sztywno, co powodowało, iż po każdym strzale armata 
odskakiwała do tyłu. Oporopowrotnik pozwolił zlikwidować ten problem, a zwiększenie stabilności systemu oraz użycie nowo-
czesnego zamka klinowego pozwoliło na szybkostrzelność w granicach około 30 strzałów na minutę, co było wówczas wynikiem 
znakomitym.

Oczywiście armata ta stanowiła najliczniejszy sprzęt artyleryjski w wojnie polsko-rosyjskiej. I okazała się bardzo udaną kon-
strukcją do prowadzenia wojny manewrowej, choć intensywnie wcześniej wykorzystywane armaty przez wojska francuskie spra-
wiały sporo problemów eksploatacyjnych. W armaty wz. 1897 wyposażone w tym czasie były pułki artylerii polowej i niektóre 
dywizjony artylerii konnej.

Na dzień 1 października 1920 roku w wojsku zarejestrowano 783 armaty kalibru 75 mm wz. 1897.
Poniżej kilka przykładów działania polskiej artylerii w Bitwie Warszawskiej: 
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Artyleria w obronie Zegrza – 12-14 sierpnia 1920 roku
8 sierpnia o godz. 5.00 dowódca 1. Armii, gen. Franciszek Latinik otrzymał rozkaz Naczelnego Dowództwa WP Sztabu Gene-

ralnego Oddz. III L. 8393/III i Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddz. I Sztabu L. 32904/Mob.Org., regulujący ruch odwrotowy 
i ustalający dla każdej dywizji główną marszrutę w kierunku Warszawy. 10. Dywizji Piechoty gen. Lucjana Żeligowskiego, stano-
wiącej rezerwę Frontu Północnego, wyznaczono w nim rejon koncentracji Kałuszyn - Chotomów - Wieliszew. Również w rozkazie 
dla odcinka „Zegrze” ustalono podsektor artylerii „Skrzeszew”, na którym stanowiska miało mieć siedem baterii z dwudziestoma 
pięcioma działami.

12 sierpnia 1920 r. dowództwo artylerii 1. Armii nakazało, by artyleria 10. DP oraz inne baterie zajęły stanowiska na odcinku 
„Zegrze”, tworząc grupę artylerii „Skrzeszew”. Ostatecznie ta grupa artylerii składała się z pięciu baterii 10. Kaniowskiego Pułku 
Artylerii Polowej (2. bateria miała tylko trzy działa, a 4. - dwa działa), oraz dwóch baterii 10. Pułku Artylerii Ciężkiej - 1. bateria 
(działa 105 mm) i 3. (działa 155 mm).

13 sierpnia baterie 10. pap zajmowały stanowiska: 

• 1. bateria por. Świnarskiego - w lasku w rejonie wsi Topolina, z punktem obserwacyjnym w Orzechowie za Narwią,

• 2. bateria por. Lisowskiego - w rejonie fortu Dębe, 

• 3.bateria por. Majewskiego - w rejo- nie folwarku Olszanka koło Skrzeszewa, z punktem obserwacyjnym w forcie 

Dębe, 

• 4. bateria por. Protasiewicza oraz 5. bateria ppor. Ciby - w rejonie Komornicy z punktem obserwacyjnym w forcie 

Dębe.
Jedna bateria 10. pac zatrzymała się w rejonie Skrzeszewa. Dodatkowo 12 sierpnia przybył do Łajsk III dywizjon 4. Pułku Ar-

tylerii Polowej (8. i 9. bateria) dowodzony przez por. Szczepana Pileckiego, przydzielony do 10. DP. 
13 sierpnia w okolicach Dębego przebywały 41. i 35. PP, które miały do godz. 21.00 utrzymać odcinek nad Bugo-Narwią, po 

czym odejść do Nowego Dworu. Już ok. godz. 20.00 35. Pułk przemaszerował koło Dębego, skąd skręcił przez most do Skrzesze-
wa, a 41. Pułk przybył do rejonu Krubina, gdzie zanocował. W tym dniu ppłk Pilecki, szef sanitarny 1. Armii rozlokował szpitale 
polowe, wśród których szpital nr 903 w Michałowie.

14 sierpnia między godziną 18.00 a 19.00, dla wsparcia kontrnatarcia z rejonu Nieporętu prowadzonego przez 10. DP gen. Żeli-
gowskiego, grupę artylerii „Skrzeszew” opuściły (pod dowództwem kpt. Wacława Bartoszkiewicza) dwie baterie 10. Kaniowskiego 
Pułku Artylerii Polowej (2. i 5. bateria), odchodząc ze stanowisk w rejonie Skrzeszewa i Komornicy ruszyły przez Wieliszew do 
Nieporętu. Ponadto do wsparcia 10. DP odszedł III dywizjon 4. pap por. Pileckiego, który znajdował się na reorganizacji i odpo-
czynku w Łajskach.

Flotylla Wiślana w obronie Wisły – 14 sierpnia 1920 roku
W dniu 14 sierpnia 1920 roku statek uzbrojony ORP „Sobieski” wypłynął z Warszawy na swoją codzienną służbę patrolową. 

Statek był uzbrojony w dwa działa polowe 75 mm ustawione na dziobie i rufi e oraz cztery ckm-y. Dowódcą statku był por. mary-
narki Aleksander Mohuczy.

Gdy w drodze do Puław statek dopłynął na wysokość Góry Kalwarii, zauważono z niego przeprawiające się tutaj łodziami 
oddziały bolszewickie. Był to rosyjski desant z 8. Dywizji Strzelców. Załoga natychmiast otworzyła ogień z całego posiadanego 
uzbrojenia. Ten gwałtowny ostrzał spowodował wycofanie się rosyjskich oddziałów na prawy brzeg i zniszczenie rozpoczętej prze-
prawy. Wróg nie ponowił już prób przeprawy. 
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Foto. 3 - ORP „Mazur” z 75 mm armatą

Jeszcze tego samego dnia doszło do podobnych walk na Wiśle pod Bobrownikami, między Włocławkiem a Toruniem, które 
jednak zakończyły się tragicznie. Polegli tam bowiem dowódcy statku uzbrojonego ORP „Moniuszko”: cywilny – kpt. Mizera, 
i wojskowy – ppor. mar. Jerzy Pieszkański, oraz dwaj marynarze, a sam statek został zatopiony.

Były to pierwsze walki marynarzy Flotylli Wiślanej z rosyjskim przeciwnikiem w trakcie operacji związanych z Bitwą War-
szawską.

Bitwa pod Brodnicą – 18 sierpnia 1920 roku
18 stycznia 1920 roku odbyło się starcie zbrojne pomiędzy oddziałami polskimi pod dowództwem płk. Jarosława Witolda Alek-

sandrowicza i rtm. Ignacego Mielżyńskiego, a wojskami rosyjskimi z 12. Dywizji Strzelców pod dowództwem komendanta Rewy, 
wspartymi przez ofi cerów niemieckich.

Polskie siły główne (2 bataliony piechoty w 2 rzutach (II/359 i II/362), 2. szwadron kawalerii i 2 baterie artylerii polowej), 
wzmocnione pociągiem „Wilczek”, uderzyły na Brodnicę od Jabłonowa, natomiast na pomocniczym kierunkiem natarcie od Golu-
bia ku Brodnicy wykonały 2 szwadrony liniowe i szwadron km-ów 215. pułku ułanów. Zadanie grupy uderzającej od Golubia pole-
gało na związaniu możliwie jak największych sił wroga i wyjście na tyły i skrzydło pozycji rosyjskich pod Czekanowem. Wspierają-
cy działania na tym kierunku pociąg pancerny „Wilk” miał za zadanie absorbować na sobie uwagę artylerii rosyjskiej. Osłonę grupy 
uderzeniowej od wschodu zapewniał jeden szwadron 215. pułku, poruszający się po linii Górale – Mieliwo – Zbiczno – Żmijewo. 
Odwód taktyczny wydzielony z Grupy „Działdowo” skoncentrowany był w Jabłonowie wraz z towarzyszącą mu 6. baterią 16. pap.

2. bateria 214. pap pod dowództwem por. Bałatowskiego wkroczyła do walki pod Grzybnem, gdzie kilkoma salwami zniszczyła 
stanowiska przeciwnika, a następnie oddała salwy w kierunku lasu za Drużynami. Po zwycięskiej walce piechoty artyleria została 
przesunięta i od godziny 16:30 ostrzeliwała wschodnią część Brodnicy. 

Po wkroczeniu piechoty na przedmieścia miasta polscy artylerzyści z 3. baterii pod dowództwem ppor. Szulca zniszczyli ogniem 
rosyjską baterię rozlokowaną na wzgórzu 136 na południowy zachód od Cieląt. Krótko po tym 2. bateria została przemieszczona na 
skrzyżowanie szos prowadzących z Kowalewa i Jabłonowa. Około 18:30 od strony Szabdy została ona zaatakowana przez znaczne 
siły rosyjskie, próbujące wyjść z okrążenia po odparciu ataków pociągu pancernego „Wilk” i 215. pułku ułanów. Szczęśliwie z po-
mocą przyszła jej 3. bateria. Sytuacja po ciężkiej walce została opanowana, a mieszkańcy Brodnicy mogli cieszyć się już w pełni 
wolnością. 

Rola i znaczenie artylerii w bitwie warszawskiej...
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Obrona Płocka – 18-19 sierpnia 1920 roku
Dowództwo 5. Armii w obliczu sukcesów polskiej kontrofensywy nad Wkrą i Wieprzem nie brało pod uwagę możliwości ataku 

bolszewików na Płock, stąd rozkazało jego załodze, aby 18 sierpnia przeszła do działań zaczepnych. W rzeczywistości przeciwnik 
rzucił pod miasto główne siły 3. Korpusu Kawalerii wsparte piechotą i artylerią. Idące w natarciu polskie oddziały zostały w znacz-
nej części rozgromione, a sowiecka kawaleria wdarła się do miasta. Za cenę poważnych strat polscy żołnierze i marynarze, licznie 
wsparci przez ludność cywilną, zapobiegli całkowitemu opanowaniu Płocka przez bolszewików. Z lewego brzegu Wisły obrońców 
wspierali ostrzałem piechurzy z pozostałych pododdziałów 2. Kowieńskiego Pułku Strzelców oraz artylerzyści z 10. i 15. pułków 
artylerii ciężkiej. Z powodu braku łączności z obserwatorami ogień tych ostatnich nie mógł być zbyt celny, niemniej dość skutecznie 
wiązał walką stanowiska rosyjskiej artylerii i karabinów maszynowych. 

Swój udział w odparciu ataku Rosjan miały również statki uzbrojone fl otylli wiślanej. Były to ORP „Minister”, ORP „Stefan 
Batory”, ORP „Wawel” i kilka motorówek. Kiedy Rosjanie prawie złamali obrońców i już dosłownie metry dzieliły ich od wdarcia 
się na most marynarze od razu uderzyli na przeciwnika i rozpętała się walka z nową siłą. Załoga uszkodzonego „Batorego” wyrzu-
ciła swój statek na brzeg i dalej prowadziła ostrzał ze swego pokładu. Jedna z motorówek z ORP „Minister” skutecznym ostrzałem 
ze swych karabinów maszynowych i armat nie dopuściła Rosjan do opuszczenia wąwozu Winiary. Pozwoliło to powstrzymać ataki 
bolszewików.

19 sierpnia Armia Czerwona została wyparta ze zdobytej poprzedniego dnia części miasta i Płock był wolny.

Podsumowanie
Udział artylerii w licznych walkach w latach 1918-1920, a zwłaszcza w Bitwie Warszawskiej, pozwala na wyciągnięcie wnio-

sków dotyczących przyszłego użycia artylerii w walce.
Istniejąca w tym okresie improwizacja techniczna i organizacyjna nie sprzyjały należytemu współdziałaniu artylerii ze wspiera-

nymi oddziałami ogólnowojskowymi. Również wzrastające potrzeby w walce, opóźnienia z dostawa sprzętu artyleryjskiego i amu-
nicji, brak odpowiednich kadr, uzupełnienia i oporządzenia żołnierskiego stwarzało warunki do tymczasowości i improwizacji. 
Małe też było walczących oddziałów artylerią. Również duże rozciągnięcie frontu i rozproszenie oddziałów nie sprzyjało należyte-
mu wykorzystaniu artylerii. Częste były sytuacje, że batalion liczący 250 żołnierzy obsadzał odcinek długości 20 km, a przydzielana 
do niego bateria mogła prowadzić ogień tylko do wskazanego, wąskiego, odcinka frontu. Baterie wydzielane z artylerii dywizyjnej 
zostawały przydzielane do walczących batalionów, stając się jego bronią towarzyszącą i samodzielną pod względem taktycznym. 

W walkach lat 1919-1920 bardzo rzadko dochodziło do koncentracji na większą skalę baterii lekkich i ciężkich. Wyjątkiem 
była Bitwa Warszawska, a zwłaszcza obrona przedmościa warszawskiego, gdzie strona polska skoncentrowała 46 baterii artylerii 
na odcinku obrony 1. Armii generała Franciszka Latinika. Natomiast 5. Armia generała Władysława Sikorskiego podczas operacji 
warszawskiej miała w trzech dywizjach piechoty i jednej brygadzie tylko 80 dział.

Na skutek braku doświadczonych dowódców artyleria polowa, jak często i ciężka, prowadziły ogień na wprost, rzadko kiedy 
ogień pośredni z zakrytych stanowisk ogniowych, a jeżeli nawet go stosowano, to przy dość prymitywnym maskowaniu.

Oprócz niskiego poziomu wyszkolenia, również brak własnego przemysłu amunicyjnego, a co za tym idzie, opieranie się o do-
stawy z zagranicy, powodował mało intensywne wykorzystanie artylerii w walce. Przeciętne zużycie amunicji na działo biorące 
udział w walce wynosiło 1288 pocisków.

Po analizie danych dotyczących rozwoju organizacyjnego artylerii, szkolenia, zabezpieczenia logistycznego oraz udziału w wal-
kach można wyciągnąć następujące wnioski:

• Proces organizowania jednostek artylerii, mimo scalenia różnych formacji latem 1919 roku, trwał aż do zakończenia 

wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku.

• Jednostki artylerii nie dysponowały pełnymi etatami, dotkliwy był również niski poziom wyszkolenia ofi cerów i pod-

ofi cerów.

• Pomimo dostaw sprzętu artyleryjskiego z Francji, nadal w wyposażeniu artylerii znajdował się sprzęt z różnych państw, 

często przestarzały, co w znacznym stopniu utrudniało jego właściwe wykorzystanie.

• Doniosłą rolę w rozwoju organizacyjnym artylerii, jej uzupełnianiu w ludzi, konie i sprzęt oraz szkoleniu kanonierów 

odgrywały baterie zapasowe.

• Pułki artylerii polowej przeważnie były dwudywizjonowe, a te trzybateryjne. Dopiero w połowie 1920 roku zaczęto 

tworzyć trzecie dywizjony. Każda z baterii miała przeważnie po 4 działa. 
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• Pułki artylerii ciężkiej w zasadzie tworzono dwudywizjonowe, ale były i takie, które miały trzy dywizjony, a niekiedy 

tylko jeden dywizjon. Każdy z dywizjonów był dwubateryjny, a samodzielne dac – trzybateryjne. Na ogół baterie miały 

po 4 działa, ale były i takie, które miały po dwa.

• Dywizjony artylerii konnej do lata 1920 roku były dwubateryjne, a później dopiero tworzono trzecie baterie.

• Potrzeby rozbudowującego się wojska oraz straty wojenne powodowały to, że z już istniejących, zorganizowanych for-

macji wydzielano część do tworzenia nowych baterii, dywizjonów i pułków, co stwarzało czasami stan tymczasowości 

i uniemożliwiało dokonanie organizacyjnego zespolenia. 

• Przejście na system masowego poboru rekruta spowodowało to, że do jednostki przychodził żołnierz niewyszkolony, 

w większości analfabeta, co stwarzało duże trudności w przygotowaniu do służby w artylerii. Dlatego zazwyczaj mie-

szano żołnierzy młodszego rocznika ze starszym. Szkolenie rekruta w tym czasie odbywało się przeważnie w bateriach 

zapasowych artylerii, w mniejszym stopniu w oddziałach będących na froncie.

• W warunkach wojennych artyleria dywizyjna przeważnie była rozdzielana – bateria artylerii do batalionu piechoty, dy-

wizjon artylerii do pułku piechoty. W tej sytuacji zorganizowane dowództwa brygad artylerii przeważnie nie zajmowały 

się kierowaniem ogniem, ale uzupełnianiem oddziałów i pododdziałów artylerii w ludzi, konie i sprzęt, kierowaniem na 

przeszkolenie do szkół podofi cerskich, zaopatrywaniem w amunicję czy wymianą sprzętu artyleryjskiego.
Działania artylerii w walkach w 1920 roku, a zwłaszcza w Bitwie Warszawskiej, wskazywały na:

• - konieczność posiadania doskonałej sieci łączności telefonicznej, obserwacji i powiadamiania,

• - konieczność zwalczania artylerii przeciwnika,

• - zasadność centralizacji dowodzenia artylerią,

• - potrzebę doskonałej organizacji dostaw amunicji oraz posiadanie środków do transportu amunicji do jednostek w cza-

sie walki,

• - potrzebę taktycznego podziału artylerii, czyli tworzenie grup artylerii do wspierania jednostek piechoty, oraz artylerię 

ogólnego działania (rodzaj odwodu), w celu wykorzystania w sytuacjach największego zagrożenia.

Rola i znaczenie artylerii w bitwie warszawskiej...
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mjr w st. spocz. Roman Salach

SPRZĘT ARTYLERYJSKI W WOJSKU POLSKIM PO ODZY-
SKANIU NIEPODLEGŁOŚCI – LATA 1918-1921

Powstawanie formacji Wojska Polskiego po odzyskaniu niepodległo-
ści w 1918 roku

Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku natychmiast przystąpiono do organizacji sił zbrojnych. Formowanie 
jednostek wojskowych odbywało się w skomplikowanej sytuacji politycznej. Natrafi ało również na poważne trudności natury or-
ganizacyjno-kadrowej. Miało dość często charakter improwizowany i spontaniczny. Niekiedy wymuszane było zmieniającymi się 
warunkami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi odradzającego się państwa. Na przełomie października i listopada 1918 
roku gotową formację kadrową stanowiła tylko Polska Siła Zbrojna, która, pomimo niewielkiej liczebności, odegrała istotną rolę 
w przygotowaniu kadr Wojska Polskiego. O znaczeniu tej formacji decydował fakt, że posiadała zalążki wszystkich rodzajów broni, 
a także opracowane regulaminy oraz kadrę. Po przeprowadzeniu mobilizacji, tworzone Wojsko Polskie było w stanie wystawić 
z dawnych oddziałów Polskiej Siły Zbrojnej kilka dużych jednostek. Ponadto szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej liczyły ponad 
30 000 członków, zaś w kraju znajdowało się przeszło 15 000 byłych legionistów, którzy mogli powiększyć szeregi wojska. 

Zasadnicze rezerwy mobilizacyjne stanowili jednak mieszkańcy byłego Królestwa Polskiego i Polacy służący w szeregach obcych 

armii. W dalszej przyszłości można było liczyć ponadto na ponad 20 000 żołnierzy służących jeszcze w polskich formacjach woj-

skowych w Rosji oraz na żołnierzy z Armii gen. Hallera we Francji. 

W tym okresie polskie siły zbrojne składały się z wojska i Marynarki Wojennej. W skład wojska wchodziły bronie główne: piechota, 

jazda i artyleria, bronie techniczne: saperzy, łączność oraz wojska samochodowe i bronie pancerne, bronie pomocnicze: żandarmeria 

i tabory. W skład wojska wchodziło również lotnictwo.

Tworzenie jednostek artyleryjskich po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 roku

Obok piechoty i kawalerii, wielka rola w formowaniu sił zbrojnych przypadła również artylerii. Wszystkie jednostki artyle-
ryjskie tworzone były w oparciu o środki uzbrojenia i wyposażenia, odziedziczone po niemieckich i austro-węgierskich wojskach 
okupacyjnych w Królestwie Polskim, albo też przejęte w garnizonach austro-węgierskich oddziałów artyleryjskich w Galicji. Naj-
większymi formacjami artyleryjskimi Wojska Polskiego miały być brygady, składające się z dwóch pułków artylerii polowej, pułku 
artylerii ciężkiej i – stosownie do warunków – pułku artylerii górskiej. Tworzenie tak dużych formacji artyleryjskich, wykraczało 
jednak poza ówczesne możliwości państwa polskiego i w konsekwencji poszczególne brygady miały różnorodną strukturę organi-
zacyjną. 

Reorganizacja artylerii, po początkowym okresie tworzenia baterii artylerii, łączenia ich w dywizjony i pułki, scalania oddzia-
łów Armii generała Hallera i Armii Wielkopolskiej, zmierzała do wyposażenia całej artylerii w sprzęt i wyposażenie francuskie.

Jako uzbrojenie planowanych jednostek artyleryjskich przyjęto armaty i haubice produkcji francuskiej:

• dla artylerii polowej – 75 mm armaty wz. 1897,

• dla artylerii ciężkiej – 155 mm haubice wz. 1917 i 105 mm armaty wz. 1913,

• dla artylerii konnej – 75 mm armaty polowe wz. 1913.
Zamiar ten urzeczywistniono jedynie częściowo i w różnych formacjach utrzymywała się daleko idąca różnorodność uzbrojenia 

i wyposażenia. 

Źródła pozyskiwania sprzętu artyleryjskiego
Podstawowy zasób broni, którą dysponowało Wojsko Polskie w pierwszym okresie swojego istnienia, to znaczy do stycznia 

1919 roku, uzyskano po żołnierzach armii niemieckiej i austro-węgierskiej. Broń uzyskano też po rozbrojeniu żołnierzy austro-wę-
gierskich okupacyjnych sił zbrojnych w Królestwie Polskim. Ważne, a może nawet główne, źródło zaopatrzenia w broń polskich 
sił zbrojnych stanowiły zapasy środków walki, znalezione w magazynach niemieckich Ober-Ostu w Łucku, Kowlu, Brześciu nad 
Bugiem, Białymstoku i Grodnie. Istotne zwiększenie zapasów broni, głównie niemieckiej, przyniosło połączenie się latem 1919 
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roku Wojska Polskiego (WP) z oddziałami z Wielkopolski, jednolicie wyposażonymi i uzbrojonymi w sprzęt niemiecki. Z kolei 
przybycie do kraju doskonale uzbrojonej Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera sprawiło, że to właśnie francuska broń zaczęła być 
najliczniej reprezentowana w Wojsku Polskim. 

Na przełomie lat 1918 – 1919 władze polskie przystąpiły do pertraktacji mających na celu zakup broni poza granicami państwa. 
W lutym 1919 roku dostarczono z zagranicy działa włoskie, zaś w marcu 1919 roku Polska zakupiła 20000 pocisków artyleryjskich 
z Węgier. Do końca 1919 roku nabyto ponadto 2300 wagonów sprzętu artyleryjskiego z Francji. Wiosną 1920 roku również we 
Francji zakupiono 1494 działa i ponad 10 mln pocisków artyleryjskich.

Dostawcą broni dla Polski była również Wielka Brytania. Sporą ilość broni, w tym 80 dział, otrzymano z tego kraju zupełnie 
bezpłatnie.

Ważnym źródłem zaspokojenia potrzeb w zakresie uzbrojenia była również zdobycz wojenna, znaczna zwłaszcza w toku działań 
polsko-ukraińskich wiosną 1919 roku i podczas letnich operacji polsko-rosyjskich 1920 roku. Tylko podczas sierpniowych działań 
pościgowych zdobyto 231 dział oraz dużą ilość amunicji artyleryjskiej. 

Różnorodność sprzętu artyleryjskiego
W uzbrojeniu formacji artyleryjskich występowała duża różnorodność rodzajów broni. Najczęściej używane były: 7,7 cm nie-

miecka armata polowa wz. 1896 n.A., 105 mm niemiecka lekka haubica polowa wz. 1898/1909. W szerokim użyciu była również 
doskonała francuska 75 mm armata polowa wz. 1897 z fabryki Schneider-Creusot oraz francuska 65 mm armata górska. Główną 
francuską broń ciężką artylerii polowej stanowiły 155 mm haubica wz. 1917 oraz 105 mm armata polowa wz. 1913. Sprzęt austriac-
ki reprezentowały 8 cm armata polowa wz. 1905 i 10 cm lekka haubica polowa wz. 1899. Z kolei sprzęt rosyjski był reprezentowany 
przez 76,2 mm armatę wz. 1902, 122 mm lekką haubicę wz. 1904 i 152,4 mm haubicę wz. 1909. 

Z chwilą zakończenia walk o granice Wojsko Polskie dysponowało ok. 430 tys. karabinów i karabinków, ponad 6,5 tys. karabi-
nów maszynowych i blisko 2 tys. dział. Przejście armii na stopę pokojową zainicjowało proces unifi kacji wyposażenia bojowego. 
Od połowy 1919 roku rozpoczęto wymianę sprzętu w jednostkach artyleryjskich. Zastępowano wówczas istniejące działa sprzętem 
francuskim, wprowadzając w artylerii polowej, przede wszystkim 75 mm armaty wz. 1897. Z kolei w artylerii konnej wprowadzano 
76,2 mm rosyjskie armaty wz. 1092. 

Przy opracowywaniu nowych struktur organizacyjnych artylerii, za niezbędne uznano wprowadzenie jednolitego typu armat 
i haubic. Wykorzystując doświadczenia I wojny światowej przyjęto, że działem głównym artylerii Wojska Polskiego ma być haubi-
ca polowa, zaś armata ma stać się działem do wykonywania zadań specjalnych. Próby ujednolicenia organizacji jednostek artylerii 
polowej do końca działań wojennych w 1921 roku nie zostały zakończone. Dopiero przejście Wojska Polskiego na pokojowe struk-
tury organizacyjne wprowadziło pewien ład organizacyjny i sprzętowy. 

Opis dział artyleryjskich występujących w Wojsku Polskim w latach 
1918-21

W latach 1918-1921 w artylerii polskiej znajdowało się około 80 typów różnego rodzaju dział artyleryjskich. W opracowaniu 
skupiono się na omówieniu podstawowych typów dział występujących w pododdziałach artylerii w omawianym okresie. 

Artyleria polowa
Artyleria polowa jest to rodzaj artylerii naziemnej przeznaczonej do bezpośredniego wsparcia wojsk na polu walki. Jej podsta-

wowym uzbrojeniem w omawianym okresie były:

•  francuska 75 mm armata polowa wz. 1897;

•  japońska 75 mm lekka armata polowa wz. 1905 (Meiji 38);

•  włoska 75 mm lekka armata polowa wz. 1906;

•  włoska 75 mm armata polowa wz. 1911 (Deporta);

•  francuska 75 mm lekka armata polowa wz. 1912;

•  rosyjska 76,2 mm lekka armata polowa wz. 1902;

•  niemiecka 77 mm lekka armata polowa wz. 1896;

•  niemiecka 77 mm lekka armata polowa wz. 1916;

•  austriacka 8 cm lekka armata polowa wz. 1905/1908;
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•  austriacka 10 cm lekka haubica polowa wz. 1899;

•  austriacka 10 mm lekka haubica polowa wz. 1914;

•  niemiecka 105 mm lekka haubica polowa wz. 1898/1909;

•  niemiecka 105 mm lekka haubica polowa wz. 1916;

•  rosyjska 107 mm ciężka armata polowa wz. 1910;

•  brytyjska 114,3 mm haubica polowa wz. 1910.

75 mm armata polowa wz. 1897

Fot. 1 – francuska 75 mm armata polowa wz. 1897, nazywana armatą Schneidera

Canon de 75 mle 1897, czyli 75 mm armata polowa wz. 1897 była konstrukcją francuską. Znajdowała się na wyposażeniu arty-
lerii wielu państw, odegrała ważną rolę w wielu konfl iktach lokalnych oraz w obu wojnach światowych. Była to pierwsza w historii 
armata szybkostrzelna z długim odrzutem lufy.

Do niepodległej Rzeczypospolitej armata przybyła wraz z oddziałami Błękitnej Armii, dowodzonej przez gen. Hallera. Znajdo-
wała się ona na stanie pięciu pułków artylerii polowej, w każdym po 36 armat, czyli razem 180 dział. W lipcu i sierpniu 1919 roku 
do Polski dostarczono jeszcze 350 tych armat. 

W dniu 20.10.1920 r. Wojsko Polskie posiadało 824 armaty polowe wz. 1897.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 11400 m - długość lufy - 36,2 kalibry
- szybkostrzelność - 25 strzałów/min. - obsługa - 7 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -11 o do +18 o - kąt ostrzału poziomego - 6 o

- nabój zespolony - ładunek jednolity - zamek półautomatyczny - łoże jednoogonowe
- producent - Francja - przydział - pułki artylerii polowej

Sprzęt artyleryjski w wojsku Polskim...
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75 mm lekka armata polowa wz. 1905 (Meiji 38)

Fot. 2 – japońska 75 mm lekka armata polowa wz. 1905 (Meiji 38) w kanadyjskim Base Borden Military Museum 

75 mm armata polowa (typ 38) została zbudowana w 1905 r. na podstawie niemieckiej licencji i stała się podstawową armatą 
pułków artylerii lekkiej wojsk japońskich. Zwrot „typ 38” w nazwie armaty oznacza liczbę lat od początku panowania cesarza ja-
pońskiego Mutsuhito.

W wojsku polskim znalazło się 30 sztuk armat kalibru 75 mm, a zostały one przejęte z magazynów po wojskach niemieckich.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 11500 m - długość lufy - 31 kalibrów
- szybkostrzelność - 20 strzałów/min. - obsługa - 6 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -8 o do +43o - kąt ostrzału poziomego - 7 o

- nabój ? - ładunek ? - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Japonia - przydział - ?

75 mm lekka armata polowa wz. 1906

Fot. 3 - włoska 75 mm lekka armata polowa wz. 1906
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Cannone da 75/27 modello 06 było włoskim działem polowym zbudowanym na licencji armaty Kruppa M.06. Armata była bro-
nią artyleryjską wykorzystywaną przez armię włoską w czasie wojny włosko-tureckiej oraz w I wojnie światowej.

Włoskie armaty 75 mm 75/27, oznaczane w Polsce jako 75 mm lekkie armaty polowe wz. 1906 zostały zakupione w 1919 roku. 
Były one wykorzystywane jako armaty polowe oraz w artylerii konnej. Armat tych użyto m.in. w czasie wojny polsko-rosyjskiej 
1920. Zgodnie z raportem z 20 października 1920 roku, w Wojsku Polskim były 104 sztuki tych armat.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 6800 m - długość lufy - 30 kalibrów
- szybkostrzelność - 20 strzałów/min. - obsługa - 5 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -10 o do +16 o - kąt ostrzału poziomego - 7 o

- nabój ? - ładunek ? - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Włochy - przydział - pułki artylerii polowej 

i dywizjony artylerii kon-
nej

75 mm armata polowa wz. 1911 (Deporta)

Fot. 4 – włoska 75 mm armata polowa wz. 1911 (Deporta)

Cannone da 75/27 modello 11 to włoska armata polowa produkowana na licencji francuskiej, wyposażona w łoże dwuogonowe 
pozwalające zwiększyć kąt ostrzału w poziomie. Armaty modello 11 były używane przez armię włoską podczas I wojny światowej. 

Armata trafi ła do Polski z Włoch. W ramach zamówień w 1919 roku Wojsko Polskie otrzymało m. in. 12 sztuk armat. Armaty te 
zostały nazwane 75 mm armatą polową wz. 1911.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 10000 m - długość lufy - 30 kalibrów
- szybkostrzelność - 20 strzałów/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -15 o do +65 o - kąt ostrzału poziomego - 54 o

- nabój ? - ładunek ? - zamek ? - łoże dwuogonowe
- producent - Włochy - przydział - pułki artylerii polowej

Sprzęt artyleryjski w wojsku Polskim...
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75 mm lekka armata polowa wz. 1912

Fot. 5 - francuska 75 mm armata polowa wz. 1912 w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Armata wprowadzona do uzbrojenia armii francuskiej pod oznaczeniem Canon de 75 Modèle 1912. Ze względu na niewielką 
wagę stosowana w artylerii konnej. Armata była używana w I wojnie światowej.

Pod koniec I wojny światowej część armat zostało sprzedanych Polsce, gdzie były użyte w wojnie polsko-rosyjskiej 1920.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 9500 m - długość lufy - 25 kalibrów
- szybkostrzelność - 25 strzałów/min. - obsługa - 6 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -12 o do +18 o - kąt ostrzału poziomego - 9 o

- nabój ? - ładunek ? - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Francja - przydział - pułki artylerii polowe 

i dywizjony artylerii konnej

76,2 mm lekka armata polowa wz. 1902

Fot. 6 - rosyjska 76,2 mm lekka armata polowa wz. 1902 w Sotamuseum w Helsinkach
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76,2 mm armata polowa wz. 1902 była standardową rosyjską armatą polową z okresu przed i podczas I wojny światowej. Pier-
wotnie oznaczana była w Rosji jako armata 3-calowa, po rewolucji 1917 roku kaliber podawano w milimetrach. Była częściowo 
wzorowana na rewolucyjnym 75 mm dziale francuskim wz. 1897. 

Wojsko Polskie używało co najmniej kilkuset armat tego typu od roku 1918. Armaty te występowały powszechnie pod gwarową 
nazwą „armata prawosławna” i stanowiły typowy sprzęt artylerii konnej i artylerii piechoty. Stanowiły uzbrojenie 19. i 20. pułków 
artylerii polowej oraz 1. do 7. dywizjonów artylerii konnej.

W dniu 20 października 1920 Wojsko Polskie posiadało 344 armaty wz.1902.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 8550 m - długość lufy - 30 kalibrów
- szybkostrzelność - 10 strzałów/min. - obsługa - 7 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -6 o do +16 o - kąt ostrzału poziomego - 5,5 o

- nabój zespolony - ładunek jednolity - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Francja - przydział - pułki artylerii polowej 

i dywizjony artylerii kon-
nej

77 mm lekka armata polowa wz. 1896

Fot. 7 - niemiecka 77 mm lekka armata polowa wz. 1896

W 1896 roku armia niemiecka otrzymała na uzbrojenie armaty 7,7 cm Feld Kanone, które wyprodukowała fi rma Krupp. Od 
roku 1904 przeprowadzono dogłębną modernizację armaty FK 96. Zmodernizowane działo otrzymało nazwę 7,7 cm FK 96 n.A. 
(od neuer Art, czyli nowego wzoru). 

W Wojsku Polskim armaty te pochodziły ze składnic niemieckich znajdujących się na terenie Polski oraz w ramach sprzętu 
zdobytego na Pomorzu, a także dostarczonego przez oddziały Wojska Wielkopolskiego. 77 mm armaty używane były w artylerii 
polowej i konnej. 

W dniu 20 października1920 roku na stanie Wojska Polskiego znajdowało się 30 sztuk 77 mm armat wz. 1896.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 7800 m - długość lufy - 27 kalibrów
- szybkostrzelność - 10 strzałów/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -13 o do +15 o - kąt ostrzału poziomego - 8 o

- nabój zespolony - ładunek jednolity - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Niemcy - przydział - pułki artylerii polowej i dy-

wizjony artylerii konnej
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77 mm lekka armata polowa wz. 1916

Fot. 8 - niemiecka 77 mm lekka armata polowa wz. 1916 w muzeum w Brantford w Kanadzie

77 mm lekka armata polowa wz. 1916 była następczynią 77 mm armaty wz. 1896. Wydłużenie lufy w połączeniu ze zmianami 
konstrukcyjnymi pozwoliło na znaczne zwiększenie jej donośności.

Wojsko Polskie zdobyło te armaty ze składnic niemieckich znajdujących się na terenie Polski oraz w ramach sprzętu zdobytego 
przez oddziały wojskowe z Wielkopolski. Armata ta otrzymała oznaczenie 77 mm armata polowa wz.1916.

W 1920 roku, na stanie Wojska Polskiego znalazło się 38 sztuk 77 mm armat.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 10700 m - długość lufy - 35 kalibrów
- szybkostrzelność - ? strzałów/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -10 o do +40 o - kąt ostrzału poziomego - 4 o

- nabój zespolony - ładunek jednolity - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Niemcy - przydział - pułki artylerii polowej

8 cm lekka armata polowa wz. 1905/1908

Fot. 9 - austriacka 8 cm lekka armata polowa wz. 1905/1908 w muzeum w RPA
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8 cm Feldkanone M.5 była austriacką armatą polową kalibru 76,5 mm z okresu I wojny światowej, skonstruowaną w zakładach 
Škoda. Armata znajdowała się na uzbrojeniu artylerii sił zbrojnych Monarchii Austro-Węgierskiej. 

Pod koniec 1918 roku działa te znalazły się na wyposażeniu baterii artylerii konnych Wojska Polskiego. Ofi cjalna nazwa działa 
to 8 cm lekka armata polowa wz. 1905/1908. Działa te zostały wykorzystane w obronie Lwowa oraz Małopolski Wschodniej. 

W dniu 20.10.1920 r. Wojsko Polskie posiadało 20 armat polowych wz. 1905/1908.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 7300 m - długość lufy - 30 kalibrów
- szybkostrzelność - 18 strzałów/min. - obsługa - 5 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -7,5 o do +18 o - kąt ostrzału poziomego - 6 o

- nabój zespolony - ładunek jednolity - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Austro-Węgry - przydział - pułki artylerii polowej i dy-

wizjony artylerii konnej

10 cm lekka haubica polowa wz. 1899

Fot. 10 - austriacka 10 cm lekka haubica polowa wz. 1899 w HGM w Wiedniu

10 cm lekka haubica polowa wz. 1899 była haubicą używaną przez Austro-Węgry podczas I wojny światowej i była nazywana 
10 cm Feldhaubitze M. 99. W nazwie użyto zwrotu „10 cm”, jednakże rzeczywisty kaliber spiżowej lufy wynosił 104 mm.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 6100 m - długość lufy - 13 kalibrów
- szybkostrzelność - 6 strzałów/min. - obsługa - 5 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -10 o do +42,5 o - kąt ostrzału poziomego - 5 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Austro-Węgry - przydział - pułki artylerii polowej
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10 cm lekka haubica polowa wz. 1914

Fot. 11 - austriacka 10 mm lekka haubica polowa wz. 1914 w Fort Sill w USA

10 cm lekka haubica polowa wz. 1914 była haubicą holowaną, produkowaną przez fi rmę Škoda w Pilźnie. W czasie I wojny 
światowej haubice tego typu były używane przez armię włoską i austro-węgierską.

Pierwsze polskie haubice 10 cm wz. 1914 (produkcji austro - węgierskiej) przybyły do kraju wraz z 2 dywizjonem II Brygady 
Legionów. Haubic tych używała również trzecia (później 9) bateria 5 pułku artylerii polowej, utworzonego we Lwowie w 1918 r. 
W latach 1919 i 1920 znajdowały się na wyposażeniu wszystkich pułków artylerii polowej z wyjątkiem 19. i 20. pap.

W październiku 1920 roku w Wojsku Polskim było 90 austriackich haubic wz. 1914.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 8000 m - długość lufy - 19,3 kalibrów
- szybkostrzelność - 6 strzałów/min. - obsługa - 7 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -8 o do +48 o - kąt ostrzału poziomego - 5 o

- nabój zespolony - ładunek zmienny - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Austro-Węgry - przydział - pułki artylerii polowej

105 mm lekka haubica polowa wz. 1898/1909

Fot. 12 - niemiecka 105 mm lekka haubica polowa wz. 1898/1909 w Fort Sill w USA
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25

105 mm lekka haubica polowa wz. 1898/1909 była jedną z najważniejszych broni artyleryjskich znajdujących się na uzbrojeniu 
niemieckiej artylerii w czasie I wojny światowej. W chwili wybuchu wojny nosiła nazwę 10,5 cm Feldhaubitze 89/09. 

Wraz z przejmowaniem sprzętu wojskowego pozostawionego przez zaborcę niemieckiego, w Wojsku Polskim znalazły się także 
haubice, które oznaczono jako 105 mm lekkie haubice polowe wz. 1898/1909. 

Według dokumentacji, w październiku 1920 roku, w polskich rękach znajdowało się 8 haubic 105 mm wz. 1898/1909.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 6800 m - długość lufy - 16 kalibrów
- szybkostrzelność - 4 strzały/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -10 o do +40 o - kąt ostrzału poziomego - 4 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Niemcy - przydział - pułki artylerii polowej

105 mm lekka haubica polowa wz. 1916

Fot. 13 - niemiecka 105 mm lekka haubica polowa wz. 1916 w muzeum we Francji

10,5 cm leichte Feldhaubitze 16 była kontynuacją 10,5 cm Feldhaubitze 89/09. Od modelu 98/09 wyróżniała się dłuższą o 6 
kalibrów lufą oraz nowym typem zamka, co zwiększało istotnie jej zasięg rażenia oraz szybkostrzelność. 

W Wojsku Polskim haubice te pochodziły ze składnic niemieckich znajdujących się na terenie Polski oraz w ramach sprzętu 
zdobytego na Pomorzu, a także dostarczonego przez oddziały Wojska Wielkopolskiego. W Wojsku Polskim nosiły nazwę 105 mm 
lekkich haubic polowych wz. 1916. 

Według dokumentacji, w październiku 1920 roku, w polskich rękach znajdowało się 26 haubic 105 mm wz. 1916.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 9300 m - długość lufy - 22 kalibry
- szybkostrzelność - 6 strzałów/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -9 o do +40 o - kąt ostrzału poziomego - 4 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Niemcy - przydział - pułki artylerii polowej
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107 mm ciężka armata polowa wz. 1910

Fot. 14 - rosyjska 107 mm armata polowa wz. 1910 w muzeum w Hämeenlinna w Finlandii

107 mm ciężka armata polowa wz. 1910 (ros. 42-линейная полевая тяжелая пушка обр. 1910 г.) była armatą, z lufą kalibru 
106,7 mm, zaprojektowaną przez francuską fi rmę Schneider dla armii rosyjskiej.

W grudniu 1920 roku na stanie Wojska Polskiego znajdowało się 37 armat tego typu.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 12700 m - długość lufy - 28 kalibrów
- szybkostrzelność - 5 strzałów/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -5 o do +37 o - kąt ostrzału poziomego - 6 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek ? - łoże jednoogonowe
- producent - Francja, od 1916 roku 

Rosja
- przydział - pułki artylerii polowej

114,3 mm haubica polowa wz. 1910

Fot. 15 - brytyjska 114,3 mm haubica polowa wz. 1910 w muzeum w Hämeenlinna w Finlandii
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Ordnance QF 4.5-inch howitzer była standardową haubicą Imperium Brytyjskiego z okresu pierwszej wojny światowej. Do 
służby weszła w 1910 roku i pozostawała w niej przez okres I wojny światowej i międzywojenny.

Polska otrzymała 40 haubic w 1920 roku z Wielkiej Brytanii i nosiły one nazwę 114,3 mm haubica polowa wz. 1910.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 9000 m - długość lufy - 15,6 kalibrów
- szybkostrzelność - 3 strzały/min. - obsługa - 6 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -5 o do +45 o - kąt ostrzału poziomego - 6 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Wielka Brytania - przydział - pułki artylerii polowej

Artyleria ciężka
Artyleria ciężka jest to rodzaj artylerii naziemnej przeznaczonej do walki z artylerią przeciwnika, niszczenia jego umocnień 

polowych oraz rażenia jego dużych ugrupowań bojowych.
Podstawowe uzbrojenie polskiej artylerii ciężkiej w omawianym okresie to:

•  francuska 105 mm ciężka armata polowa wz. 1913 Schneider;

•  francuska 120 mm armata polowa wz. 1878;

•  rosyjska 122 mm lekka haubica polowa wz. 1904;

•  austriacka 15 cm haubica polowa wz. 1914;

•  niemiecka 15 cm ciężka haubica polowa wz. 1902;

•  rosyjska 152,4 mm ciężka haubica polowa wz. 1909;

•  francuska 155 mm ciężka haubica polowa wz. 1917.

105 mm ciężka armata polowa wz. 1913 Schneider

Fot. 16 - 105 mm ciężka armata polowa wz.1913 na SO podczas I wojny światowej

Na początku XX wieku francuski koncern Schneider rozpoczął produkcję nowoczesnych 105 mm armat wz. 1913. Armata 
otrzymała oznaczenie Canon de 105 modèle 1913 Schneider, choć popularnie znana była jako L13 S. Była ona szeroko używana 
podczas I wojny światowej.

Sprzęt artyleryjski w wojsku Polskim...
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Pierwszymi jednostkami Wojska Polskiego uzbrojonymi w armaty wz. 1913, były oddziały Armii Polskiej we Francji (Armii 
gen. Hallera). Wraz z zakupami dokonanymi w latach 1919 - 1920 Wojsko Polskie, w październiku 1920 roku, dysponowało 68 
działami tego typu.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 12700 m - długość lufy - 28,4 kalibry
- szybkostrzelność - 8 strzałów/min. - obsługa - 8 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -5 o do +37 o - kąt ostrzału poziomego -6 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Francja - przydział - dywizjony artylerii ciężkiej

120 mm armata polowa wz. 1878

Fot. 17 – francuska 120 mm armata wz. 1878 z nakładkami na koła osłabiającymi odrzut, w muzeum w Hämeenlinna w Finlandii

120 mm armata polowa wz. 1878 to francuska armata oblężnicza, skonstruowana przez Charlesa De Bange’a, wykorzystywana 
przez armię francuską w czasie I wojny światowej. 

Po I wojnie światowej 48 armat wz. 1878 trafi ło do Polski wraz z Armią gen. Hallera. Znajdowały się na stanie 1 Pułku Artylerii 
Ciężkiej.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 12400 m - długość lufy - 27,1 kalibry
- szybkostrzelność - 1 strzał/2 min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -8 o do +30 o - kąt ostrzału poziomego - 0 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Francja - przydział - dywizjony artylerii ciężkiej
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122 mm lekka haubica polowa wz. 1904

Fot. 18 – rosyjska 122 mm lekka haubica polowa wz. 1904

122 мм гаубицы образца 1904 (Круппа), zostały opracowane przez rosyjskie fabryki Putiłowa i Obuchowa. Dostawy dział dla 
żołnierzy rozpoczęły się z obu fabryk dopiero w 1906 r. Haubice wzięły udział w I wojnie światowej. 

W Wojsku Polskim znalazły się jako zdobycz wojenna po walkach z Armią Czerwoną w 1919 i 1920 roku otrzymując nazwę 
122 mm lekka haubica polowa wz. 1904.

W dniu 20 października 1920 roku znajdowało się 14 haubic, w składzie 19. i 20. dywizjonów artylerii ciężkiej.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 6700 m - długość lufy - 12 kalibów
- szybkostrzelność - 2 strzały/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od 0 o do +42 o - kąt ostrzału poziomego - 4,5 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Rosja - przydział - dywizjony artylerii ciężkiej

15 cm haubica polowa wz. 1914

Fot. 19 – austriacka 15 cm ciężka haubica polowa wz. 1914
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15cm hrubá houfnice vz. 14 była ciężką haubicą zaprojektowaną w zakładach Škoda oraz używaną przez wojska austro-węgier-
skie podczas I wojny światowej.

W Wojsku Polskim nosiła nazwę 15 cm haubica polowa wz. 1914. W 1919 roku na stanie było 9 haubic wz. 1914, z tego 8 
strzelało na froncie.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 6700 m - długość lufy - 12 kalibrów
- szybkostrzelność - 2 strzały/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od 0 o do +42 o - kąt ostrzału poziomego - 4,5 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Austro-Węgry - przydział - dywizjony artylerii cięż-

kiej

15 cm ciężka haubica polowa wz. 1902

Fot. 20 – niemiecka 15 cm ciężka haubica polowa wz. 1902 w muzeum w Brantford w Kanadzie

15cm schwere Feldhaubitze 1902 (15cm.s.F.H. 02) była niemiecką ciężką haubicą polową używana podczas I wojny światowej. 
Na początku wojny w 1914 była podstawową ciężką haubicą armii niemieckiej. Jako pierwsze niemieckie działo była wyposażona 
w oporopowrotnik.

Wojsko Polskie wspólnie z Armią Wielkopolską w połowie 1919 roku posiadało 8 haubic, które nosiły nazwę 15 cm ciężka 
haubica polowa wz. 1902.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 7450 m - długość lufy - 12 kalibrów
- szybkostrzelność - 2 strzały/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od 0 o do +42 o - kąt ostrzału poziomego - 8 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Niemcy - przydział - dywizjony artylerii ciężkiej
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152,4 mm ciężka haubica polowa wz. 1909

Fot. 21 – rosyjska 152,4 mm ciężka haubica polowa wz. 1909

152,4 mm forteczna haubica wz. 1909, opracowana w 1909 roku przez francuską fi rmę Schneider, była używana przez armię 
carską podczas I wojny światowej.

Haubice tego typu znajdowały się na wyposażeniu formacji artylerii ciężkiej I Korpusu Polskiego w Rosji. Część armat została 
zdobyta na Armii Czerwonej w latach 1919 – 20. 4 bateria II dywizjonu Wielkopolskiego Pułku Artylerii Ciężkiej używała haubic 
wz. 1909 w roku 1919. 

Wojsko Polskie w dniu 20 październiku 1920 roku dysponowało 48 działami tego typu.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 7750 m - długość lufy - 14,2 kalibrów
- szybkostrzelność - 2 strzały/min. - obsługa - 8 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od 0 o do +41 o - kąt ostrzału poziomego - 5 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Rosja - przydział - dywizjony artylerii ciężkiej

155 mm ciężka haubica polowa wz. 1917

Fot. 22 – francuska 155 mm ciężka haubica wz. 1917 Schneider w muzeum w Hämeenlinna w Finlandii
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Francuska 155 mm haubica ciężka wz. 1917 została skonstruowana w czasie I wojny światowej. Było to nowoczesne i skuteczne 
działo, stanowiące podstawowy ciężki środek artyleryjski Armii Francuskiej podczas I wojny światowej. 

Pierwsze 155 mm haubice wz. 1917 trafi ły do Polski z Francji wraz z armią gen. Hallera w roku 1919. Armia Hallera dyspono-
wała 48 haubicami i działa te w 1919 roku weszły na wyposażenie tworzącego się Wojska Polskiego. 

Po wybuchu wojny polsko-rosyjskiej zakupiono we Francji następne egzemplarze tak, że według danych na dzień 20 paździer-
nika 1920 roku Polska dysponowała 220 haubicami wz. 1917, głównie w dywizjonach artylerii ciężkiej.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 11200 m - długość lufy - 15 kalibrów
- szybkostrzelność - 3 strzały/min. - obsługa - 8 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od 0 o do +42,3 o - kąt ostrzału poziomego - 6 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe

- producent - Francja - przydział - dywizjony artylerii ciężkiej

Artyleria najcięższa
Artyleria najcięższa jest to rodzaj artylerii naziemnej przeznaczonej do walki z artylerią przeciwnika oraz niszczenia jego umoc-

nień polowych. Uzbrojenie polskiej artylerii najcięższej omawianego okresu stanowiły:

•  włoska149,1 mm ciężka armata polowa wz. 1902;

•  francuska 155 mm ciężka haubica polowa wz. 1917;

•  austriacka 18 cm ciężka armata wz. 1880;

•  włoski 210 mm moździerz ciężki wz. 1905.

149,1 mm ciężka armata polowa wz. 1902

Fot. 23 – włoska 149,1 mm ciężka armata polowa wz. 1902 na SO

149,1 mm armata ciężka była konstrukcją włoską. W czasie I wojny światowej armata ta konstrukcyjnie była już przestarzała. 
Działo to mogło być używane w charakterze ciężkiej artylerii oblężniczej oraz jako ciężka armata polowa. 

Używane 149,1 mm armaty, w ilości prawdopodobnie 12 sztuk, zostały zakupione w 1919 roku we Włoszech i transportem 
morskim przybyły do Gdańska. Działa wzięły udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 12000 m - długość lufy - 37,5 kalibrów
- szybkostrzelność - 2 strzały/min. - obsługa - 8 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -10 o do +35 o - kąt ostrzału poziomego - ? o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Włochy - przydział - Pułk Motorowy Artylerii Najcięższej
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18 cm ciężka armata wz. 1880

Fot. 24 – austro-węgierska 18 cm armata pozycyjna wz. 1880

18 cm armata pozycyjna M.80 produkcji austro-węgierskiej posiadała lufę ze spiżu pomysły austriackiego generała Uchatiusa 
i hamulec hydrauliczny umożliwiający zachowanie poprzedniej pozycji armaty po dokonanym wystrzale.

Armata rozmieszczana była w fortach artyleryjskich (np. Fort 43 Pasternik w Krakowie) i przeznaczona do obrony dalekiego 
przedpola.

W Wojsku Polski w październiku 1920 roku znajdowało się 16 armat tego typu.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 5100 m - długość lufy - 12,4 kalibrów
- szybkostrzelność - ? strzały/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - kąt ostrzału poziomego
- nabój składany - ładunek zmienny - zamek blokowy - łoże jednoogonowe
- producent - Austro-Węgry - przydział

210 mm moździerz ciężki wz. 1905

Fot. 25 – włoski 210 mm ciężki moździerz oblężniczy na SO

Moździerz oblężniczy o symbolu 210/8 DS był konstrukcją włoską. Był przeznaczony do niszczenia fortyfi kacji stałych lub 
innych umocnień przeciwnika. 

Moździerze 210 mm nabyto na początku 1919 roku we Włoszech w ilości 8 sztuk. W sierpniu 1920 roku weszły na uzbrojenie 
Pułku Motorowego Artylerii Najcięższej.
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Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 8400 m - długość lufy - 8 kalibrów
- szybkostrzelność - 2 strzały/min. - obsługa - 8 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od +45 o do +73 o - kąt ostrzału poziomego - 6 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Włochy - przydział - Pułk Motorowy Artylerii 

Najcięższej
Opis 155 mm ciężkiej haubicy polowej wz. 1917 zawarty jest w punkcie „Artyleria ciężka”.

Artyleria górska
Artyleria górska jest to rodzaj artylerii naziemnej przystosowany do działania w specyfi cznych warunkach terenowych – górach. 

Typowymi działami możliwymi do zastosowania w górach w tym okresie były:

•  francuska 65 mm armata górska wz. 1906; 

•  austriacka 7 cm armata górska wz. 1875;

•  austriacka 10 cm haubica górska wz. 1910;

•  austriacka 10 cm haubica górska wz. 1916.

65 mm armata górska wz. 1906

Fot. 26 – francuska 65 mm armata górska wz. 1906

Canon de montagne Mle 1906, czyli francuska armata górska była używana w czasie I wojny światowej. 
Armata trafi ła do Polski jako pomoc wojskowa z Francji, prawdopodobnie w 1919 roku, i nosiła nazwę 65 mm armata górska 

wz. 1906. 
W II RP armaty te były na wyposażeniu 1. pułku artylerii górskiej. W grudniu 1920 roku Wojsko Polskie dysponowało 36 ar-

matami tego typu.
Dane taktyczno-techniczne:

- donośność - 5500 m - długość lufy - 20,2 kalibrów
- szybkostrzelność - 18 strzałów/min. - obsługa - 6 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -9 o do +24o - kąt ostrzału poziomego - 6 o

- nabój zespolony - ładunek jednolity - zamek śrubowy - łoże jednoogonowe
- producent - Francja - przydział - 1. pułk artylerii górskiej
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7 cm armata górska wz. 1875

Fot. 27 – 7 cm armata górska z polską obsługą na SO 

7 cm Gebirgskanone M.75 była działem górskim używanym przez Austro-Węgry podczas I wojny światowej. Lufa działa miała 
kaliber 66 mm, ale w nazwie zaokrąglono tą wartość do 7 cm.

Pod nazwą 7 cm armata górska wz. 1875 była używana przez 1. pułk artylerii górskiej Wojska Polskiego. 
W 1919 roku w Wojsku Polskim było 20 armat tego typu. Pod koniec 1919 roku zostały wymienione na 10 cm haubice górskie 

wz. 1916.
Dane taktyczno-techniczne:

- donośność - 3000 m - długość lufy - 14,4 kalibrów
- szybkostrzelność - 6 strzałów/min. - obsługa - 4 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -10 o do +24o - kąt ostrzału poziomego - 0 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek poziomy - łoże jednoogonowe
- producent - Austro-Węgry - przydział - 1. pułk artylerii górskiej

10 cm haubica górska wz. 1910

Fot. 28 – rycina z opisem części i mechanizmów 10 cm haubicy górskiej wz. 1910
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10 cm Gebirgshaubitze M 10 jest zmodyfi kowaną wersją „10 cm Geb.H M08”, w której zastosowano specjalny wózek do wpro-
wadzania dużych kątów podniesienia lufy. W nazwie użyto zwrotu „10 cm”, jednakże rzeczywisty kaliber lufy wynosił 104 mm.

W dniu 20 października 1020 roku w Wojsku Polskim znajdowało się 24 haubice tego typu.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 6000 m - długość lufy - 14,7 kalibrów
- szybkostrzelność - 6 strzałów/min. - obsługa - 6 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -8 o do +43o- przy 

skróconym ogonie do 
+75o

- kąt ostrzału poziomego - 6 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Austro-Węgry - przydział - 1. pułk artylerii górskiej

10 cm haubica górska wz. 1916

Fot. 29 – austro-węgierska 10 cm haubica górska wz. 1916

Haubica górska oznaczona jako 10 cm Gebirgshaubitze M.16, powstała w koncernie Škoda w Pilźnie. Było to austro-węgierskie 
działo górskie z okresu I wojny światowej. Pomimo kalibru lufy 104 mm w nazwie używano zwrotu „10 cm”.

W II RP haubice te, pod nazwą 10 cm haubica górska wz. 1916, znalazły się w 1. pułku artylerii górskiej i wzięły udział w wojnie 
polsko-rosyjskiej. W dniu 16 września 1920 roku haubice z 4. baterii 1. pag do końca broniły pozycji na wzgórzu 385, wspierając 
walkę II batalionu 13 pułku piechoty. Za waleczność i bezprzykładne bohaterstwo 4. bateria otrzymała miano „baterii śmierci”. 

Po zakończeniu walk polsko-rosyjskich 10 cm haubice górskie wz. 1916 otrzymał również nowo utworzony 2. pułk artylerii 
górskiej.

W dniu 20 października 1920 roku Wojsko Polskie dysponowało 24 haubicami górskimi wz. 1916.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 8000 m - długość lufy - 19 kalibrów
- szybkostrzelność - 10 strzałów/min. - obsługa - 6 żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -8 o do +70o - kąt ostrzału poziomego - 12 o

- nabój składany - ładunek zmienny - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Austro-Węgry - przydział - 1. pułk artylerii górskiej
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Artyleria konna
Artyleria konna jest to rodzaj artylerii naziemnej będącej organicznym składnikiem oddziałów i związków kawalerii. Jest wy-

posażona w lekkie armaty oraz moździerze dostosowane do zaprzęgu konnego. Cała obsługa artylerii konnej jeździła konno. Przed-
stawicielami tej artylerii są:

•  włoska 75 mm lekka armata polowa wz. 1906;

•  francuska 75 mm lekka armata polowa wz. 1913;

•  rosyjska 76,2 mm armata polowa wz. 1902;

•  niemiecka 77 mm lekka armata polowa wz. 1896;

•  austriacka 8 cm lekka armata polowa wz. 1905/1908;

•  austriacka 9 cm armata polowa wz. 1875/1896.

75 mm lekka armata polowa wz. 1913

Fot. 30 – francuska 75 mm lekka armata polowa artylerii konnej wz. 1913

75 mm armata wz. 1913 była francuską armatą dla artylerii konnej używaną w czasie I wojny światowej. W Wojsku Polskim od 
1919 roku przyjęte jako podstawowe uzbrojenie w artylerii konnej.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 13000 m - długość lufy - 31 kalibrów
- szybkostrzelność - 25 strzałów/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowy - od -8 o do +38o - kąt ostrzału poziomego - 9 o

- nabój zespolony - ładunek jednolity - zamek klinowy - łoże jednoogonowe
- producent - Francja - przydział - dywizjony artylerii konnej
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9 cm armata polowa wz. 1875/1896

Fot. 31 – działon artylerii konnej podczas działoczynów przy 9 mm armacie wz. 1875/1896

9 cm Feldkanone M.75/96 była armatą polową znajdującą się na wyposażeniu artylerii Cesarskiej i Królewskiej Armii. Pomimo 
przestarzałej konstrukcji była wykorzystywana w czasie I wojny światowej.

Po odzyskaniu niepodległości 9 cm armaty polowe wz. 1875/1896 były na stanie 1. i 3. baterii artylerii konnej. Pod koniec 1918 
roku armaty te znalazły się na uzbrojeniu pułków artylerii polowej. Brały udział w obronie Lwowa w listopadzie 1919 roku.

Dane taktyczno-techniczne:
- donośność - 4500 m - długość lufy - 23,6 kalibrów
- szybkostrzelność - 10 strzałów/min. - obsługa - ? żołnierzy
- kąt ostrzału pionowego - od -10 o do +25o - kąt ostrzału poziomego - 10 o

- nabój rozdzielnego łado-
wania

- ładunek zmienny - zamek pryzmatyczny - łoże jednoogonowe

- producent - Austro-Węgry - przydział - pułki artylerii polowej 
i baterie artylerii konnej

Opisy 75 mm lekkiej armaty polowej wz. 1906, 76,2 mm armaty polowej wz. 1902, 77 mm lekkiej armaty polowej wz. 1896 
oraz 8 cm lekkiej armaty polowe wz. 1905/1908 zawarte są w punkcie „Artyleria polowa”.
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Zakończenie
Wielki wpływ na rozwój zdolności bojowej polskich sił zbrojnych w odrodzonym państwie polskim, obok spraw kadrowych 

i wyszkolenia, wywierały czynniki tak istotne, jak uzbrojenie, wyposażenie i zaopatrzenie wojska. W dziedzinie uzbrojenia w sprzęt 
artyleryjski sytuacja przedstawiała się bardzo niekorzystnie. Podstawowy zasób dział, którym dysponowało Wojsko Polskie 
w pierwszym okresie swego istnienia, to znaczy do stycznia 1919 roku, uzyskano po żołnierzach armii niemieckiej i austro-węgier-
skiej. Ponadto, w wyniku działań wojennych w 1919 i 1920 roku Polska pozyskała duże ilości dział rosyjskich. Na wyposażeniu 
pododdziałów artylerii występowały również zakupione w 1919 roku działa włoskie. W artylerii Wojska Polskiego były działa nie-
mieckie, francuskie, austro-węgierskie, rosyjskie, włoskie, brytyjskie, a nawet japońskie. Tak duża różnorodność sprzętu stanowiła 
istotny problem, dotyczący zarówno logistyki, jak i szkolenia kadry i żołnierzy.

Podczas reorganizacji jednostek artyleryjskich przeprowadzanych w 1919 i 1920 roku podjęto próby wymiany całego sprzętu 
artyleryjskiego na działa produkcji francuskiej.

Pomimo przeprowadzanych prób ujednolicenia, pod koniec 1920 roku w artylerii Wojska Polskiego, nadal występowała znaczna 
różnorodność typów dział i ich ilości. Najwięcej, bo 824, było 75 mm armat wzór 1897 produkcji francuskiej, będących na wyposa-
żeniu pułków artylerii polowej. W pułkach artylerii polowej znajdowały się również 104 włoskie armaty polowe kalibru 75 mm. Zaś 
76,2 mm armat polowych wz. 1902 produkcji rosyjskiej było 344. Należy pamiętać, że armaty te oprócz pułków artylerii polowej 
były używane w dywizjonach artylerii konnej. Podobnie wyglądała sytuacja w innych rodzajach artylerii, np. ciężkiej czy górskiej.

Wymianie sprzętu artyleryjskiego nie sprzyjał również fakt prowadzenia działań bojowych. Zostały, co prawda, opracowane 
szczegółowe struktury etatowe, ale w dalszym ciągu organizacja artylerii nie została ujednolicona. Zależała ona przede wszystkim 
od ilości i jakości posiadanego sprzętu. W kolejnych latach, były w dalszym ciągu prowadzone prace nad zunifi kowaniem zarówno 
struktur organizacyjnych, jak i typów i rodzajów użytkowanych dział artyleryjskich.
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Zdjęcia zamieszczone w artykule:
1.  Francuska 75 mm armata polowa wzór 1897 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Model1897_75mm_

gun_1.jpg
2.  Japońska 75 mm lekka armata polowa wz. 1905 (Meiji 38) - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/

Type_38_75_mm_fi eld_gun_Base_Borden_Military_Museum.jpg
3.  Włoska 75 mm lekka armata polowa wz. 1906 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/7527front.jpg
4.  Włoska 75 mm armata polowa wz. 1911 (Deporta) - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Cannone_

da_75_modello_11_Hameenlinna_1.jpg
5.  Francuska 75 mm lekka armata polowa wz. 1912 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Muzeum_Woj-

ska_Polskiego_33_75_mm_armata_wz._1912_Schneider.jpg
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6.  Rosyjska 76,2 mm lekka armata polowa wz. 1902 - https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:76_mm_m1902_sotamuseo_helsin-
ki_1.jpg

7.  Niemiecka 77 mm lekka armata polowa wz. 1896 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/7.7_cm_Feld-
kanone_16_IMG_6414b.jpg

8.  Niemiecka 77 mm lekka armata polowa wz. 1916 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/7.7_cm_
FK_16_CMHM_Brantford_3.JPG

9.  Austriacka 8 cm lekka armata polowa wz. 1905/1908 - https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Artillery_-_South_African_Natio-
nal_Museum_of_Military_History.jpg

10.  Austriacka 10 cm lekka haubica polowa wz. 1899 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/10cm_Feldhau-
bitze_M99_im_HGM_Wien.jpg

11.  Austriacka 10 mm lekka haubica polowa wz. 1914 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/10cm-
FH14front.jpg

12.  Niemiecka 105 mm lekka haubica polowa wz. 1898/1909  ..............  -https://commons.wikimedia.org/wiki/File:9809front.
jpg?uselang=fr

13.  Niemiecka 105 mm lekka haubica polowa wz. 1916 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Feldhaubitze_
M16_10%2C5_cm_Memorial_de_Verdun.jpg

14.  Rosyjska 107 mm ciężka armata polowa wz. 1910 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/107mm_
m1910_hameenlinna_1.jpg

15.  Brytyjska 114,3 mm haubica polowa wz. 1910 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/QF_4.5_inch_Ha-
meenlinna_1.jpg

16.  Francuska 105 mm ciężka armata polowa wz. 1913 Schneider - http://www.weu1918-1939.pl/wp-content/uploads/2013/04/
wz13_1.jpg

17.  Francuska 120 mm armata polowa wz. 1878 - https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:120K78-16_cannon_Hameenlinna_1.jpg
18.  Rosyjska 122 mm lekka haubica polowa wz. 1904 - http://commi.narod.ru/art/r/h1.htm
19.  Austriacka 15 cm haubica polowa wz. 1914 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Skoda_15_cm_fi eld_

howitzer_M1914.jpg
20.  Niemiecka 15 cm ciężka haubica polowa wz. 1902 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/15_cm_

sFH_02_CMHM_Brantford_5.JPG
21.  Rosyjska 152,4 mm ciężka haubica polowa wz. 1909 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/152mm_

m09-30_fortress_howitzer_schneider_01.jpg
22.  Francuska 155 mm ciężka haubica polowa wz. 1917 - https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:155mm_m1917_Schneider_Ha-

meenlinna_1.jpg
23.  Włoska149,1 mm ciężka armata polowa wz. 1902 - https://dobroni.pl/artykul/1491-mm-armata-dalekonosna/566204
24.  Austriacka 18 cm ciężka armata wz. 1880 - Pataj S.: Artyleria lądowa 1871 – 1970. Strona 113, ryc. 14. Warszawa, 1975.
25.  Włoski 210 mm moździerz ciężki wz. 1905 - https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Italian_Heavy_Mortar_WWI_AWM_

H05110.jpeg
26.  Francuska 65 mm armata górska wz. 1906 - https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Napoleonchik-batey-haosef-1.jpg
27.  Austriacka 7 cm armata górska wz. 1875 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/7_cm_M_75_Legio-

nów_Polskich_dzialon.jpg
28.  Austriacka 10 cm haubica górska wz. 1910 - https://www.heeresgeschichten.at/artillerie/m8_m10_gebrigshaubitze/m8_

m10_gebirgshaubitze1.htm
29.  Austriacka 10 cm haubica górska wz. 1916 - https://army1914-1945.org.pl/images/Artyle/100gor.jpg
30.  Francuska 75 mm lekka armata polowa wz. 1913 - Pataj S.: Artyleria lądowa 1871 – 1970. Strona 140, ryc. 94. Warszawa, 

1975.
31.  Austriacka 9 cm armata polowa wz. 1875/1896 - http://www.jaskolowski.art.pl/artyleria/galeria/g_a_003.html
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mjr w st. spocz. Roman Salach

DZIAŁANIA BOJOWE WOJSK POLSKICH W REJONIE POMO-
RZA I KUJAW PODCZAS BITWY WARSZAWSKIEJ W 1920 
ROKU

Bitwa Warszawska jest ikoną działań bojowych wojsk Polskich z Armią Czerwoną w latach 1919 – 1921. Obszar działań 
zbrojnych obejmował przede wszystkim wschodnie tereny II Rzeczypospolitej, jednakże w najbardziej niekorzystnym dla Polski 
okresie obejmował również region Pomorza i Kujaw. Podczas działań wojennych miały miejsca spektakularne akty męstwa oraz 
niekwestionowane bohaterstwo żołnierza Polskiego, co budzi szacunek i podziw każdego kto nawet pobieżnie zapozna się z histo-
rią tej wojny. Wśród wielu bohaterów szczególne słowa uznania należą się tym, którzy obronili Włocławek, Brodnicę, walczyli 
pod Bobrownikami, Odolionem czy Jabłonowem Pomorskim i przez angażowanie sił wroga zmniejszyli intensywność działań na 
kierunku warszawskim. Warto przywołać takie postacie jak pułkownicy Witold Aleksandrowicz, Wojciech Gromczyński, gen. dyw. 
Edmund Hausner, kpt pilot Władysław Świątecki czy por. mar. Jerzy Pieszkański. W wielu miastach Pomorza i Kujaw uczczono ich 
bohaterstwo pomnikami, a na cmentarzach wojennych znajdują się ich skromne groby, w wielu przypadkach z wizerunkiem Krzyży 
Orderu Virtuti Militari.

Autor ma wątpliwości, jakich zwrotów używać, chcąc scharakteryzować najeźdźcę. Z jednej strony mamy do czynienia z Ro-
sjanami oraz przedstawicielami różnych nacji ze Wschodu, przy czym z reguły dowódcami i komisarzami w jednostkach byli 
Rosjanie, z drugiej zaś mamy do czynienia z partyjnymi i bezpartyjnymi żołnierzami w tych jednostkach. Dlatego też, do dalszego 
opracowania autor postanowił użyć zwrotu „rosyjski” dla opisania dużych związków i jednostek rosyjskich, zaś do opisania działań 
pozostałych oddziałów, czy też grup żołnierzy użyć zwrotu „bolszewicy”. „Bolszewikami” będą też nazywani czołowi przywódcy 
partii bolszewickiej. 

Autor pragnie również zaznaczyć, że pisząc o działaniach na terenie Pomorza i Kujaw miał na myśli tereny znajdujące się w gra-
nicach obecnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wojna polsko-rosyjska 1919-1921
Główną przyczyną wybuchu wojny polsko-rosyjskiej było zagrożenie dla niepodległości Polski ze strony Rosji bolszewickiej 

oraz próba wcielenia w życie idei permanentnej rewolucji i eksportu rewolucji komunistycznej na teren całej Europy.
Realizację tego planu bolszewicy rozpoczęli tuż po przejęciu władzy w Rosji w październiku 1917 roku. Pierwsze próby podej-

mowali już w 1918 roku w Finlandii, gdzie wybuchła wojna domowa oraz w krajach bałtyckich. W 1919 roku doszło do próby wy-
wołania powstania w Berlinie, w marcu tego roku na Węgrzech powstał rząd koalicyjny z udziałem komunistów, a w czerwcu 1919 
roku doszło do próby wywołania puczu w Wiedniu. W celu przeniesienia rewolucji do innych krajów Europy w marcu 1919 roku 
bolszewicy utworzyli Komintern – III Międzynarodówkę Robotniczą, która formalnie była organizacją niezależną, ale w praktyce 
realizowała wytyczne Biura Politycznego rosyjskiej partii komunistycznej. Jedną z jej „fi lii” była Komunistyczna Partia Robotnicza 
Polski, która powstała jeszcze wcześniej, bo w grudniu 1918 roku.

Z punktu widzenia niepodległości Polski bardzo istotnym zagadnieniem w relacjach ze wschodnim sąsiadem było ustalenie 
przebiegu granicy wschodniej. W tym czasie terytorium Europy Środkowej w pasie od Morza Bałtyckiego do Morza Azowskiego 
było okupowane przez wojska niemieckie, które zaczęły się wycofywać dopiero po podpisaniu zawieszenia broni 11 listopada 1918 
roku w Compiegne. Opuszczone przez nich miejsca próbowały opanować wojska rosyjskie, które jednocześnie na zajętych teryto-
riach instalowały marionetkowe rządy komunistyczne. I tak, 11 grudnia 1918 r. po walkach z polską samoobroną, bolszewicy zajęli 
Mińsk, 17 grudnia 1918 ogłosili powstanie Łotewskiej Republiki Radzieckiej, a 1 stycznia 1919 roku Białoruskiej Republiki Ra-
dzieckiej. W styczniu odbili z rąk polskich Wilno i w lutym 1919 roku utworzyli Litewsko-Białoruską Socjalistyczną Republikę Rad 
ze stolicą w Wilnie. Na przełomie 1918 i 1919 roku wojska bolszewickie uderzyły na Ukraińską Republikę Ludową i już w styczniu 
1919 roku proklamowały powstanie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ze stolicą w Charkowie. Na początku lutego 
bolszewicy zdobyli Kijów. Działania te były prawidłowo rozumiane przez władze polskie jako akt agresji i informowały one o tym 
władze bolszewickie, jednakże bez odzewu.

Działania bojowe wojsk Polskich...
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Okres początkowy wojny i działania wojenne do sierpnia 1920 roku
Jeszcze do niedawna nie było zgody co do tego, kiedy zaczęła się wojna polsko-rosyjska. Według powszechnie przyjętej wersji 

do pierwszych starć miało dojść na Białorusi w lutym 1919 roku. Jednakże od niedawna coraz bardziej powszechna staje się teza, 
że wojna zaczęła się 4 stycznia 1919 roku, kiedy bolszewicy uderzyli na Wilno. Otóż z dniem 29 grudnia 1918 roku została rozwią-
zana Samoobrona Wileńska, którą tworzyły polskie ochotnicze formacje wojskowe. Po rozwiązaniu oddziały Samoobrony zostały 
włączone w szeregi Wojska Polskiego. Z tego też względu walki o Wilno, które rozpoczęły się 4 stycznia, miały już charakter walk 
polsko-rosyjskich.

Po nieudanych próbach pertraktacji polsko-rosyjskich, polska ofensywa rozpoczęła się w połowie kwietnia 1919 roku i była 
prowadzona w kierunku północnym w celu odbicia Wilna i Mołodeczna oraz w stronę Wołynia i zakończyła się sukcesem. Bardzo 
istotną rolę w przebiegu wojny polsko-rosyjskiej odegrał polski radiowywiad. We wrześniu 1919 roku polski wywiad złamał pierw-
sze bolszewickie szyfry, kolejny etap nastąpił pod koniec 1919 roku. Od tego momentu Biuro Szyfrów było w stanie bardzo szybko 
rozszyfrowywać rosyjskie depesze. Z tego źródła strona polska pozyskiwała informacje o koncentracji wojsk rosyjskich w lutym 
1920 roku na froncie polskim. Z kolei w marcu 1920 roku informacje pozyskane drogą radiową umożliwiły zdobycie informacji 
o koncentracji bolszewików w trakcie operacji mozyrskiej. Nieco później w ten sam sposób uzyskano informacje o koncentracji 
wojsk na Ukrainie.

Działania wojenne zostały wstrzymane we wrześniu i na nowo podjęte w drugiej połowie października 1919 roku. Ich efektem 
było przesunięcie frontu na wschód na Wołyniu i zdobycie Dyneburga w styczniu 1920 roku. Walki zostały wznowione na początku 
marca 1920 roku, kiedy wojska polskie zdobyły rejon Mozyrza. W tym samym czasie, w marcu i kwietniu 1920 roku strona polska 
prowadziła pertraktacje z głową Ukraińskiej Republiki Ludowej, atamanem Semenem Petlurą, które zakończyły się 21 kwietnia 
podpisaniem porozumienia politycznego i wojskowego, a następnie wspólnym uderzeniem w kierunku Kijowa (tzw. wyprawa ki-
jowska – Ryc. 1), które rozpoczęło się 25 kwietnia 1920 roku. 7 maja 1920 r. wojska polskie i ukraińskie zajęły Kijów, ale nie weszły 
w kontakt z przeciwnikiem, ponieważ rosyjskie armie wycofały się właściwie bez walki, skracając front i unikając okrążenia. 

Ryc. 1 Mapa działań bojowych podczas ofensywy na Kijów w trakcie wojny polsko-rosyjskiej
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Bardzo szybko, bo już 14 maja wojska rosyjskie ruszyły do kontrataku na kierunku północnym - do Białorusi i południowym - 
do Ukrainy. Tylko pierwsze z nich udało się powstrzymać. Na Ukrainie wojska polskie znalazły się w odwrocie. W trakcie kolejnej 
ofensywy na północy bolszewicy złamali opór w twierdzach w Grodnie oraz w Brześciu i na przełomie lipca i sierpnia 1920 r. walki 
toczyły się już na linii Bugu i Narwi. Sytuacja była groźna dla Polski do tego stopnia, że ówczesny premier Władysław Grabski pod-
jął negocjacje w trakcie konferencji w Spa 9 lipca 1920 roku, których celem było uzyskanie wsparcia państw Europy Zachodniej. 
Konsekwencją niekorzystnych zobowiązań jakie Grabski zaciągnął w Spa (przede wszystkim zaakceptowanie niekorzystnego prze-
biegu wschodniej granicy Polski, znanej jako tzw. linia Curzona) była dymisja jego rządu i utworzenie Rządu Obrony Narodowej 
pod kierownictwem Wincentego Witosa. Sytuacja międzynarodowa była dla Polski bardzo niekorzystna: Wielka Brytania dążyła 
do wymuszania na Polsce zawarcia pokoju z Rosjanami za wszelką cenę, Czechosłowacja odmówiła przepuszczenia transportów 
z bronią i amunicją, a znajdujący się pod wpływami komunistów brytyjscy i gdańscy dokerzy utrudniali i opóźniali załadunek i roz-
ładunek materiału wojennego. Konkretne wsparcie w broni i amunicji Polska otrzymała tylko od Francji i od Węgier.

Trudną sytuację na froncie wschodnim próbowali wykorzystać przeciwnicy Polski zarówno na Warmii, Mazurach i Powiślu, gdzie 
w lipcu doszło do niekorzystnego dla Polski rozstrzygnięcia plebiscytu, jak i na Górnym Śląsku, gdzie działania niemieckie doprowadziły 
do wybuchu II Powstania Śląskiego w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r.

Zaś na terenach zajętych przez bolszewików rozwijano bardzo aktywną akcję propagandową. 23 lipca 1920 roku w Smoleńsku 
bolszewicy utworzyli tzw. Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, który składał się z polskich komunistów, funkcjonariuszy 
Biura Polskiego KC WKP(b). W odezwie wydanej 1 sierpnia Komitet zapowiadał utworzenie Polskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej i rozpoczął tworzenie „komitetów rewolucyjnych” na zajętych terenach. 

Bitwa Warszawska
Od maja trwały uporczywe walki, najpierw odwrotowe oddziałów polskich, a po wycofaniu się na zachód od linii Narwi i Bugu, 

również w obronie przedmościa Warszawy. 13 sierpnia rozpoczęła się wielka Bitwa Warszawska (Ryc. 2), na którą złożyły się 
trzy elementy: obrona przedmościa Warszawy, walki nad Wkrą i uderzenie znad Wieprza. Zapoczątkowały ją ciężkie walki pod 
Radzyminem, w wyniku których bolszewicy zdobyli miasto, a oddziały polskie wycofały się na drugą linię obrony. Był to groźny 
wyłom w polskiej obronie, dlatego 14 sierpnia w kierunku Radzymina zostały skierowane dodatkowe oddziały polskie. Podczas 
dramatycznych walk miasto przechodziło z rąk do rąk. Tego samego dnia bolszewicy zdołali zrobić wyrwę w obronie w rejonie 
Zielonka – Ossów, ale ostatecznie ich natarcie zostało odparte. Pojawiły się oznaki zwątpienia i defetyzmu, które ostrymi rozkazami 
zażegnał gen. Władysław Sikorski. W nocy z 14 na 15 sierpnia obronę stolicy wzmocniły dodatkowe oddziały.

W pierwszych dniach sierpnia rozpoczęły się polskie przygotowania do Bitwy Warszawskiej. Plan opracowany przez Józefa 
Piłsudskiego oraz gen. Tadeusza Rozwadowskiego i gen. Kazimierza Sosnkowskiego przewidywał związanie dużej części sił ro-
syjskich na przyczółku warszawskim oraz koncentrację silnej grupy manewrowej nad Wieprzem, która w drugiej fazie bitwy miała 
uderzyć na skrzydło i tyły nieprzyjaciela atakującego Warszawę. Wojska rosyjskie zgromadzone na przedpolach Warszawy i Mo-
dlina wyraźnie górowały liczebnie nad polskimi, ale nad dolnym Wieprzem (rejon Dęblina i Kocka), gdzie koncentrowała się grupa 
uderzeniowa Józefa Piłsudskiego, to Polacy mieli zdecydowaną przewagę.
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Ryc. 2 Mapa działań zbrojnych podczas Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920 roku

15 sierpnia rozpoczęła się bitwa nad Wkrą. 5. Armia gen. Władysława Sikorskiego podczas walk na wschodnim brzegu Wkry 
i natarciu na Nasielsk związała siły dwóch armii rosyjskich (Ryc. 3). Doszło do ciężkich zmagań, w których Polacy zaczęli odnosić 
sukcesy. Opanowano m.in. Ciechanów, zmuszając do panicznej ucieczki sztab rosyjskiej 4. Armii dowodzonej przez komandarma 
Aleksandra Szuwajewa. Rankiem następnego dnia rozpoczęły się walki o Nasielsk i pod Płońskiem. Mimo zaciętego oporu wojska 
rosyjskie zostały wyparte za Narew. Powodzenie bitwy nad Wkrą znacznie osłabiło siłę wojsk Tuchaczewskiego, trwały jednak 
ciężkie walki pod Radzyminem. Ostatecznie przewagę uzyskali Polacy, ale oddziały polskie były wyczerpane walką.

Działania bojowe wojsk Polskich...
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Ryc. 3 Mapa działań bojowych 5. Armii podczas Bitwy Warszawskiej

16 sierpnia o świcie nad Wieprzem nastąpiło uderzenie grupy manewrowej Józefa Piłsudskiego, która dzięki przewadze liczeb-
nej odrzuciła i bez trudu rozbiła Grupę Mozyrską Armii Czerwonej. Po rozbiciu większych zgrupowań pod Kockiem i na wschód od 
Lublina oddziały polskie ruszyły ławą z południa na północ. Polskie uderzenie na skrzydło zupełnie zaskoczyło dowództwo rosyj-
skie. W ciągu kolejnych dni natarcie wyprowadzone znad Wieprza zmusiło do odwrotu bolszewickie oddziały atakujące Warszawę. 
18 sierpnia oddziały polskie przeszły do działań pościgowych w celu zniszczenia sił nieprzyjaciela.

Na północy kraju część dywizji rosyjskich 3., 4. i 15. Armii oraz 3. Korpus Kawalerii Gaja Dmitrijewicza Gaja, pobite pod Mła-
wą, usiłowały wydostać się z okrążenia, tocząc boje z polską 4. Armią. Ostatecznie rankiem 25 sierpnia przeszły do Prus Wschod-
nich i formalnie zostały internowane. Przekroczenie granicy przez korpus Gaja Dmitrijewicza Gaja był ostatnim incydentem Bitwy 
Warszawskiej. Władze niemieckie, wbrew zobowiązaniu zachowania neutralności, umożliwiały bolszewikom ucieczkę i przejście 
na Litwę, skąd przedostawali się do Rosji.

Działania pościgowe wojsk polskich
17 sierpnia 2020 roku atak Armii Konnej Budionnego na Lwów został pod Zadwórzem zatrzymany przez batalion piechoty kpt. 

Zajączkowskiego. Kontratak 5. Armii gen. Sikorskiego pod Komarowem i Zamościem w dniu 31 sierpnia, groźba otoczenia przez 
oddziały z grupy gen. Stanisława Hallera zmusiły oddziały Budionnego do wycofania się za Bug, a następnie do Włodzimierza 
Wołyńskiego. Zwycięstwo polskie w walkach z konnicą Budionnego złamało jej siłę bojową i dało początek polskiej ofensywie na 
odcinku od Brześcia nad Bugiem po granicę rumuńską.

Na Pomorzu polska grupa operacyjna pod dowództwem płk. Witolda Aleksandrowicza po zdobyciu Brodnicy 18 sierpnia prze-
dłużyła działania bojowe prawego skrzydła 5. Armii gen. Sikorskiego, aż do granicy pruskiej wypierając bolszewików z korytarza 
pomorskiego i łącząc się z armią generała Władysława Sikorskiego. Dnia 19 sierpnia wyzwoliła Lidzbark Welski, a 20 sierpnia 
Działdowo, Nowe Miasto i Lubawę.

Na początku września walki toczyły się w rejonie Równego i nad Niemnem. Wojska polskie w tym czasie nacierały na całym 
froncie, zmuszając bolszewików do bezładnej ucieczki. Na północnym wschodzie do ciężkich walk doszło w rejonie Grodna, 
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Wołkowyska i Druskiennik. W dniach 20 – 29 września rozegrała się bitwa nad Niemnem, podczas której wojska polskie ostatecz-
nie przełamały opór Armii Czerwonej. W tym samym czasie wyparto bolszewików z Galicji, a oddziały gen. Stanisława Bułaka-
Bałachowicza zdobyły Pińsk. Na początku października linia frontu biegła na północy od Dzisnej przez Dokszyce, Mińsk, rzekę 
Słucz do Baru na południu (Ryc. 4). Ostatnią operacją na froncie wschodnim były akcje polskich oddziałów na północnym skrzydle 
2. Armii: 12 października zdobyto Mołodeczno i odcinek Zasław – Radoszkowice (20 km na północny zachód od Mińska); 13 paź-
dziernika zajęto Wilejkę oraz odcinek Dołhinów – Krzywicze. Żołnierze 4. Armii po ciężkim boju pod Kojdanowem zajęli odcinek 
Słuck – Uzda – Kojdanów, w kolejnych dniach osiągając linię Górna Ptycza – Zasław. 15 października oddział wydzielony płk. 
Gustawa Paszkiewicza zdobył Mińsk Litewski. Wobec zawieszenia broni oddziały polskie w dniu 16 października wycofały się na 
linie rozejmową pozostawiając Mińsk po stronie rosyjskiej.pp yjyj jj

Ryc. 4 Mapa działań bojowych prowadzonych w październiku 1920 roku

Pod koniec września wznowiono polsko-rosyjskie rozmowy w sprawie rozejmu. Obrady przeniesiono z Mińska do Rygi – sto-
licy Łotwy. 12 października, pomimo litewskich protestów związanych z „akcją wileńską” gen. Żeligowskiego, zostały podpisane 
preliminaria traktatu pokojowego i umowa rozejmowa. 18 października o północy działania wojenne zostały wstrzymane. Oddziały 
polskie na odcinku podolskim i wołyńskim wycofały się na wcześniej ustaloną linię demarkacyjną, a na Wileńszczyźnie przeszły 
na rubież rzeki Dźwiny. Oddano także Rosjanom Mińsk. W dniach 22 – 23 października porozumienia zostały ratyfi kowane przez 
obie strony. Przystąpiono do negocjacji pokojowych i ustalania kształtu wschodniej granicy Polski.

Pomimo rozejmu sojusznicze oddziały atamana Petlury i gen. Bułaka-Bałachowicza usiłowały walczyć z bolszewikami poza 
ustaloną linią rozgraniczenia, lecz pod koniec 1920 roku zostały rozbite i ostatecznie internowane w Polsce. Niepowodzeniem 
zakończyło się także antyrosyjskie powstanie słuckie na Białorusi. Po pięciu miesiącach rokowań, 18 marca 1921 roku podpisany 
został traktat pokojowy, na mocy którego Polska zrzekała się praw do ziemi położonych na wschód od wyznaczonej linii granicznej, 
a radziecka Rosja i Ukraina na zachód od tej linii. Obie strony konfl iktu zagwarantowały sobie wzajemnie prawa w zakresie kultury, 
języka i religii dla mniejszości narodowych po obu stronach granicy.

W wyniku działań wojennych w latach 1918 – 1920 oddziały Wojska Polskiego utraciły łącznie ponad 251 tys. żołnierzy, w tym 
37,5 tys. zmarłych i poległych oraz 50,7 tys. zaginionych; zaś pozostali to ranni.

Działania wojenne w regionie Pomorza i Kujaw
Bitwa Warszawska swoim zasięgiem objęła również Pomorze i Kujawy. W czerwcu i lipcu 1920 roku tereny Pomorza opuściły 

wszystkie wyszkolone oddziały wojskowe, a przede wszystkim grupa operacyjna gen. Bolesława Roji, grupa Kawalerii Strzelców 
Granicznych płk. Eugeniusza Habicha oraz Brygada Syberyjska, które zostały włączone do tworzonej 5. Armii dowodzonej przez 
gen. Władysława Sikorskiego z zadaniem obrony stolicy z kierunku północy. Tym samym obszary znajdujące się w pobliżu strefy 
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frontu były nieprzygotowane do obrony przed rosyjską ofensywą. Największym problemem stała się zbyt mała liczba żołnierzy oraz 
niewystarczające zaopatrzenie wojsk.

13 sierpnia Armia Czerwona wkroczyła na teren województwa pomorskiego od południa i od wschodu. Pierwszym miastem 
zajętym przez rosyjską 4. Armię było Działdowo. Bolszewików wspomagała miejscowa ludność niemiecka. 

W godzinach wieczornych rosyjski 3.Korpus Kawalerii Gaja przystąpił do wykonania zadania polegającego m.in. na zaję-
ciu w nocy Lipna, opanowanie Nieszawy, przeprawienie się pod Bobrownikami i zniszczenie linii kolejowej łączącej Warszawę 
z Gdańskiem.

Rosyjska 12. Dywizja Strzelców po zdobyciu Działdowa, zajęła Lidzbark, a następnie skierowała się na północny zachód. 
Podczas nocnego marszu bolszewicy zajęli Lipno, Skępe, Karnkowo, Kikół, a 14 sierpnia rano – Dobrzyń nad Wisłą i Bobrowniki.

Po zajęciu Bobrownik bolszewicy zamierzali przeprawić się na lewy brzeg Wisły. Według wstępnych planów chcieli wykorzy-
stać do tego prom w Nieszawie. Na miejscu okazało się, że został on zniszczony przez Polaków. Wtedy bolszewicy zaatakowali 
statki uzbrojone Flotylli Wiślanej – ORP „Moniuszkę” i ORP „Lubeckiego”.

Ich atak odparła dopiero załoga ORP „Neptuna”, wspierana przez posiłki wysłane pociągiem z Torunia. Ogromną odwagą 
wykazali się marynarze ppor. mar. Jerzy Pieszkański i ppor. mar. Stefan Jacynicz, którzy podjęli bohaterską walkę i nie dopuścili 
do przeprawy wroga przez Wisłę.

Na drugą stronę rzeki dostała się tylko niewielka grupa Rosjan, którzy dotarli do Odolionu. Po drodze zniszczyli tory kolejowe 
na linii Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek. Ostatecznie zostali wyparci z lewego brzegu Wisły przez żołnierzy przybyłych z To-
runia.

Bolszewicy podeszli również w okolice Włocławka. Po nieudanej próbie przeprawy w Bobrownikach liczyli na zdobycie wło-
cławskiego mostu. Według wstępnych planów atak miał być huraganowy i doprowadzić do bardzo szybkiego opanowania miasta.

Ryc. 5 Mapa działań wojennych na terenie Pomorza i Kujaw

W dniu 15 sierpnia bolszewicy dotarli pod Brodnicę i podjęli działania zbrojne. Po krótkiej i chaotycznej obronie zorganizowa-
nej przez oddziały płk. Eugeniusza Habicha i Cywilną Straż Obywatelską miasto zostało jednak zdobyte przez Rosjan. 

Przedmoście włocławskie broniono na linii 12 km – od wsi Suszyce, okolic Szpetala Górnego i Bogucina do Kolonii Grodzkie. 
15 sierpnia w okolicach Włocławka było względnie spokojnie – wojska bolszewickie prowadziły rozpoznanie pozycji polskich 
i najprawdopodobniej oczekiwały na rozstrzygnięcie Bitwy Warszawskiej.

Za działania lotnicze na Pomorzu i Kujawach, na obszarach podlegających polskiej 5. Armii, odpowiadały 1. i 12. eskadry 
wywiadowcze oraz 13. eskadra myśliwska. Lotnicy patrolowali obszary dolnej Wisły aż do Włocławka. Duże zasługi w obronie 
regionu i zagrożonego atakiem bolszewików Torunia mieli por. pil. Władysław Świątecki z 8. eskadry wywiadowczej oraz por. obs. 
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Wiktor Szandrowski, komendant Ofi cerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych. Przeprowadzali oni loty rozpoznawcze oraz ostrze-
liwali i bombardowali pozycje przeciwnika, m.in. w okolicach Lipna.

16 sierpnia w czasie, gdy rozpoczynał się kontratak znad Wieprza, przesądzający o zwycięstwie wojsk polskich pod Warszawą, 
na Pomorzu i Kujawach bolszewicy zajmowali kolejne miasta. Wkroczyli do Nowego Miasta Lubawskiego, Lubawy, Golubia i Ry-
pina. Ogromnym zagrożeniem dla Torunia było zajęcie Lubicza. Dzięki kontratakowi żołnierzy wysłanych z Obozu Warownego 
„Toruń” bolszewicy zostali wyparci z Lubicza jeszcze tego samego dnia i odrzuceni na wschód, za Drwęcę.

W południe wróg rozpoczął główne natarcie na przedmoście włocławskie. Dowodził nim osobiście Gaja Dmitrijewicz Gaj. 
Pomimo załamania się obrony na prawym brzegu Wisły i paniki w mieście żołnierze pod dowództwem płk. Wojciecha Gromczyń-
skiego, będącego od 1919 r. dowódcą garnizonu włocławskiego, i płk. Józefa Lewszeckiego opanowali sytuację – utworzono punkty 
ogniowe (m.in. w Pałacu Biskupim), skąd strzelano do bolszewików chcących dostać się na most na Wiśle. Następnie na bulwa-
rach, siłami mieszkańców miasta i żołnierzy, zbudowano rowy strzeleckie. Ostatecznie, w celu odparcia ataku, konieczne okazało 
się spalenie mostu – akcję tę przeprowadzono około godziny 9 wieczorem, kiedy bolszewicy ponownie podjęli próbę sforsowania 
mostu. Nieudane natarcie na Włocławek było ich ogromną porażką. Miasto planowano zdobyć błyskawicznie – dowódca rosyjskiej 
4. Armii, pewny zwycięstwa, przybył tego dnia w okolice Włocławka, aby wkroczyć do miasta.

Po nieudanym ataku na Włocławek bolszewicy w dniu następnym pozostali na prawym brzegu Wisły przez kolejne dni. 17 
sierpnia prowadzili ostrzał miasta i rozpoczęli przygotowania do przeprawy – próbowali zbudować tratwy we wsi Działy. Na wieść 
o klęsce pod Warszawą Aleksander Szuwajew zarządził odwrót spod Włocławka, zaś 3. Korpus Kawalerii Gaja skierował na Płock. 
Ostatnie oddziały bolszewickie opuściły okolice Włocławka 19 sierpnia.

Na północ od Drwęcy bolszewicy zajęli wieś Lipnice i zbliżyli się do Wąbrzeźna. Na wieść o tym gen. Józef Bijak, dowódca 
obrony Twierdzy Chełmno–Świecie, wysłał wsparcie w sile stu żołnierzy z dwóch kompanii zapasowych.

Od strony Torunia, na rozkaz dowódcy twierdzy gen. Edmunda Hausera, wyruszył też improwizowany batalion piechoty, które-
go celem było oczyszczenie linii Drwęcy z oddziałów przeciwnika.

Ostatecznie dzięki heroicznej postawie wojska i społeczeństwa udało się zorganizować skuteczną obronę Pomorza i Kujaw. 
Podobnie jak w całym kraju powoływano Obywatelskie Komitety Obrony Narodowej, które odpowiadały za zbiórkę żywności, 
środków sanitarnych, pomagały w mobilizacji żołnierzy oraz budowaniu rowów strzeleckich i umocnień. We Włocławku pomocy 
i wsparcia walczącym żołnierzom udzielało Pogotowie Wojenne Ziemi Kujawskiej i oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

Po wygranej Bitwie Warszawskiej i odparciu ataku na Włocławek Polacy na Pomorzu przygotowali działania zaczepne. W tym 
celu uformowali w Jabłonowie grupę operacyjną złożoną z pomorskich i wielkopolskich oddziałów ochotniczych – najpierw pod 
dowództwem rotmistrza Ignacego Mielżyńskiego, a następnie płk. Witolda Aleksandrowicza. Żołnierze posiadali co prawda nie-
wielkie przygotowanie bojowe, jednak byli dowodzeni przez doświadczoną kadrę ofi cerską. 17 sierpnia rozesłano patrole zwiadow-
cze, które miały rozpoznać siły przeciwnika, oraz rozpoczęto przygotowania do skoncentrowanego ataku.

Działania zaczepne strony polskiej, rozstrzygające o zwycięstwie i wyparciu przeciwnika z Pomorza, podjęto w dniu 18 sierpnia 
od strony Kowalewa i Jabłonowa. 18 sierpnia najsilniejsza grupa operacyjna płk. Witolda Aleksandrowicza uderzyła na Brodnicę. 
Miasto zostało wyzwolone po zaciętej bitwie jeszcze tego samego dnia. Zwycięstwo to przyczyniło się do oswobodzenia kolejnych 
miejscowości na Pomorzu, m.in. Lidzbarka i Działdowa.

Po wycofaniu się spod Włocławka i Płocka dowódca rosyjskiego 3. Korpusu Kawalerii Gaj skoncentrował swoje oddziały 
i pozostałości rosyjskiej 4. Armii, a następnie podjął próbę przebicia się do głównych sił rosyjskich. Jego rajd pod naciskiem wojsk 
polskich zakończył się 25 sierpnia. Aby uniknąć niewoli, oddziały Armii Czerwonej odpowiadające za najazd na Pomorze przekro-
czyły granicę niemiecką, gdzie zostały internowane. Pomorze i Kujawy były wolne od bolszewików.

Opisy bitew i potyczek w regionie Pomorza i Kujaw
8 sierpnia 1920 roku Michaił Tuchaczewski, dowódca rosyjskiego Frontu Zachodniego, podjął decyzję o tym, że część bolsze-

wickich oddziałów nie będzie atakowała Warszawy, ale uderzy w kierunku Pomorza i Kujaw. Zadanie to powierzono 4. Armii pod 
dowództwem Aleksandra Szuwajewa i 3. Korpusowi Kawalerii Gaja Dmitrijewicza Gaja. Bolszewicy mieli wkroczyć na Ziemię 
Dobrzyńską i Chełmińską, a następnie sforsować Wisłę między Dobrzyniem i Nieszawą. Planowano, że manewr ten doprowadzi 
do zniszczenia połączeń kolejowych na linii Gdańsk – Warszawa, co spowoduje wstrzymanie dostaw żywności oraz broni do stoli-
cy. Z zajętych przyczółków na lewej stronie Wisły bolszewicy zamierzali wysłać zagony zwiadu na Toruń, Radziejów, Lubraniec, 
Osięciny i Kowal. Najważniejszym celem bolszewików po przekroczeniu rzeki było uderzenie na tyły wojsk polskich broniących 
stolicy. 
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Dla strony polskiej odparcie natarcia wojsk rosyjskich w rejonie Pomorza i Kujaw miało więc kluczowe znaczenie – sforsowanie 
rzeki przez wroga i oskrzydlenie sił polskich zagrażało wygranej w Bitwie Warszawskiej.

Do wykonania tego zadania Wojsko Polskie miał więcej niż skromne siły. Były to z reguły niewyszkolone oddziały zapasowe 
nowo zaciągniętych rekrutów, pododdziały wartownicze oraz wycofujący się żołnierze z jednostek rozbitych we wcześniejszych 
walkach na wschodzie. Jednakże rozwaga i przemyślane działania części dowódców oraz spontaniczna reakcja społeczeństwa po-
zwoliły na zatrzymanie rosyjskiej ofensywy, a następnie odrzucenie bolszewików poza region Pomorza i Kujaw.

Obrona Włocławka
W sytuacji zbliżania się wojsk rosyjskich w lipcu 1920 roku powołano we Włocławku Komitet Obrony Państwa, ale faktyczne 

przygotowania do obrony miasta rozpoczęły się bardzo późno. Na apel Rady Obrony Państwa i biskupa Stanisława Zdzitowiec-
kiego najszybciej odpowiedziała młodzież, głównie harcerze. Pomagali oni w budowie umocnień na Bulwarach, kopaniu okopów, 
fortyfi kowaniu Szpetalskiego Wzgórza. 

14 sierpnia, kiedy bolszewicy byli już w Bogucinie w pobliżu Szpetala, przygotowując przeprawę na Wiśle, Maria Albertówna 
w imieniu Komendantki Okręgu wezwała wszystkie harcerki do stawienia się w dniu następnym – miały pełnić role sanitariuszek, 
łączniczek, dostarczać obrońcom w okopach żywność, czasami amunicję. 16 lipca odbył się we Włocławku wiec, na którym na-
uczyciele z miasta i okolic wyrazili swoje poparcie dla Naczelnego Wodza. Młodsi zgłaszali się do armii jako ochotnicy. Ponadto 
do pułków ochotniczych piechoty zgłaszali się robotnicy, głównie z Celulozy – 336 osób.

W godzinach wieczornych 13 sierpnia 3. Korpus Kawalerii Gaja przystąpił do wykonania wydanego przez niego rozkazu, w któ-
rym nakazywał m.in. zajęcie Lipna, opanowanie Nieszawy, przeprawienie się pod Bobrownikami oraz zniszczenie linii kolejowej 
łączącej Warszawę z Gdańskiem. Dowódca rosyjskiej 15. Dywizji Kawalerii miał o świcie 14 sierpnia opanować przeprawę na Wi-
słę na odcinku Włocławek-Dobrzyń i zająć Włocławek, miał też utrzymać przeprawę we Włocławku oraz samo miasto do nadejścia 
piechoty rosyjskiej 4. Armii. 14 sierpnia rano bolszewickie patrole zajęły wieś Bogucin, z której po godzinnym oporze wycofały się 
polskie oddziały. Nieprzyjaciel zajął wzgórze położone 5 km od wsi oraz Chełmicę Małą. Wkrótce nadciągnęły większe oddziały 
wraz z artylerią i otworzyły ogień na polskie pozycje w Szpetalu Górnym.

Jeszcze 15 sierpnia we Włocławku panował spokój, ale ogłoszono stan oblężenia. 

Tymczasem zwiad bolszewicki dość dobrze rozpoznał polskie pozycje obronne. 

Zaatakowany o godzinie 8 wieczorem pluton 4. Pułku Artylerii Polowej wycofał 

się, odsłaniając lewe skrzydło przedmościa. Wówczas dowódca przedmościa płk 

Józef Wojciech Gromczyński wysłał do obrony odcinka zachodniego pluton sztur-

mowy z pociągiem pancernym, 5 ciężkich karabinów maszynowych i nowo sfor-

mowaną kompanię rekrutacyjną z batalionu zapasowego 14. Pułku Piechoty. Nad 

ranem Polacy odzyskali utracone pozycje.
16 sierpnia podczas przeprawy 2. i 3. kompanie batalionu zapasowego 14. Puł-

ku Piechoty próbujące dostać się do mostu zostały zaatakowane przez szwadron 
kawalerii Gaja (Ryc. 6). Większość ich żołnierzy trafi ła do niewoli. Pułkownik 
Gromczyński otrzymał zezwolenie dowództwa Frontu Północnego na podpalenie 

mostu. W tym czasie do Włocławka przybył nowy dowódca garnizonu, który upo-
rządkował pomieszane załogi przedmieścia i zorganizował obronę na lewym brzegu Wisły. Straty polskie poniesione 16 sierpnia 
określa się na około 250 zabitych i 500 wziętych do niewoli. Nieprzyjaciel nie mogąc zdobyć Włocławka z marszu, rozpoczął 
ostrzał artyleryjski. 

18 sierpnia ostrzał artyleryjski zaczął słabnąć. Nie mogąc opanować arterii komunikacyjnej na szlaku wiślanym do Gdańska ani 
przerwać połączenia kolejowego z Warszawą i Łodzią, bolszewicy rozpoczęli odwrót, do 19 sierpnia odchodząc w kierunku Płocka. 
Dzień później oddziały polskie rozpoczęły pościg za nimi.

Bitwa pod Odolionem
Również miasto Toruń ma swój doniosły epizod związany z żołnierzami Obozu Warownego „Toruń”, którzy odegrali w walkach 

bardzo ważną rolę. Pod wsią Odolion, znajdującą się na trasie z Torunia do Ciechocinka, rozegrała się bitwa, która niewątpliwie 
przyczyniła się do zatrzymania bolszewików.

Działania bojowe wojsk Polskich...

Ryc. 6 Włocławek – sytuacja w dniu 16 sierpnia



50

Michaił Tuchaczewski - głównodowodzący rosyjskiego Frontu Północno-Zachodniego - rozpoczął ofensywę znad Dźwiny. Nie 
skierował swych oddziałów na Warszawę, ale na Płock, Włocławek i Toruń. Jego celem było dotarcie do Wisły, opanowanie jed-
nego z trzech mostów i przeprawienie się na drugi brzeg. Manewr taki nie był niczym nowym: w 1831 roku zastosował go generał 
Paskiewicz, a teraz w 1920 roku chciał go wykonać Tuchaczewski. Chodziło o to, by stolicę oskrzydlić od zachodu, co znacznie 
osłabiłoby zdolność obronną miasta.

14 lipca oddziały Tuchaczewskiego zajęły Wilno, 20 lipca zdobyły Grodno, zaś 30 lipca wkroczyły do Białegostoku. Na po-
czątku sierpnia były już na Ziemi Dobrzyńskiej i sukcesywnie posuwały się ku Wiśle. 13 sierpnia poddały się Lipno, Rypin, Skępe 
i Kikół. Dwa dni później oddziały bolszewickie dotarły do miejscowości Szpetal Górny (dziś przedmieście Włocławka) i stanęły 
na brzegu Wisły.

Opanowanie z marszu włocławskiego mostu na szczęście nie powiodło się i dlatego 16 sierpnia rozpoczęła się bitwa, która 
w efekcie odepchnęła bolszewików od mostu i miasta Włocławek. 

Odparci najeźdźcy zaczęli posuwać się prawym brzegiem rzeki w kierunku Torunia. Dotarli do Bobrownik, gdzie połączyli się 
z rosyjskim 3. Korpusem Artylerii, który już od 14 sierpnia stacjonował w ruinach bobrownickiego zamku. Wciśnięta w nurt rzeki 
twierdza był miejscem wyjątkowo bezpiecznym i wysoce strategicznym dla bolszewików, bowiem w tym miejscu Wisła miała tylko 
400 m szerokości. Właśnie tu najeźdźca postanowił przeprawić swą konnicę i artylerię, by wejść na tyły wojsk polskich. Zaraz po 
zajęciu ruin jeden z oddziałów rozpoznawczych 3. Korpusu Kawalerii Gaja przeprawił się na lewy brzeg Wisły i nagłym manewrem 
z zaskoczenia opanował Nieszawę. Dla zmylenia Polaków bolszewicy wysłali prawym brzegiem Wisły oddział zwiadowczy, który 
16 sierpnia zajął Lubicz i był widoczny - według meldunków - „na odległość niecelnego strzału” na przedpolach Torunia (dziś jest 
to dzielnica Rubinkowo, okolice ul. Na Skarpie). Wiedząc jednak, że Toruń jest twierdzą, oddział szybko wycofał się. Podjazd ten 
miał wywołać w Polakach przekonanie, że atak na miasto i jego most możliwy jest właśnie z tej strony.

Tymczasem 14 sierpnia z lewobrzeżnej Nieszawy wyruszyły dwa oddziały zwiadowcze mające rozpoznać siły Polaków wysła-
nych z Torunia w zagrożony ciechocińsko-nieszawski region. Kolejne oddziały skierowały się z Nieszawy na wieś Odolion (wtedy 
Odolany) i Ciechocinek.

Pod Odolionem doszło do decydującego starcia, po którym bolszewicy, doznawszy dotkliwej klęski, pośpiesznie wycofali się do 
Nieszawy i po przeprawieniu się przez Wisłę uciekli do Bobrownik. Wysadzili jedynie tory kolejowe na mało istotnym strategicznie 
odcinku pomiędzy Ciechocinkiem a Aleksandrowem Kujawskim. Pomylili go z linią Włocławek – Toruń. 

Oddział, który miał opanować Ciechocinek, stanął przed miastem, lecz nawet do niego nie wkroczył, gdyż na wieść o przegranej 
bitwie, wolał raczej przeprawić się przez Wisłę niż ryzykować powrót do Nieszawy. Czym prędzej przedostał się na drugą stronę 
rzeki i posuwając się wzdłuż brzegu, dotarł do Bobrownik.

14 sierpnia był jedynym dniem w nawale bolszewickiej, kiedy najeźdźca znalazł się na lewym brzegu Wisły.
Następnego dnia pod bobrownickim zamkiem doszło do kolejnej potyczki. Z Torunia wypłynęły dwa statki uzbrojone: ORP 

„Neptun” i ORP „Moniuszko”. Pierwszy z nich zakotwiczył pod Ciechocinkiem - stanowił odwód strategiczny oraz bazę zaopatrze-
niową. Drugi z zaopatrzeniem i wsparciem dla walczących popłynął dalej. Pod Bobrownikami dostał się pod silny ogień rosyjskich 
dział, które stały na brzegu przygotowane do przeprawy. Statek został poważnie uszkodzony, a gdy zaczął tonąć - kapitan skierował 
go na lewobrzeżną mieliznę. Dowódca statku zginął, walcząc do końca. Jego zmasakrowane przez bolszewików ciało pochowane 
zostało na cmentarzu we Włocławku.

Po bitwie pod Odolionem i starciu ze statkiem uzbrojonym ORP „Moniuszko” rosyjskie dowództwo zgrupowania doszło do 
wniosku, że przeprawa na drugi brzeg Wisły w tym miejscu jest niemożliwa i nakazało odwrót. Spod Bobrownik część bolszewików 
zdołała wycofać się na wschód, a reszta, przebijając się na kierunku Lipno – Rypin - Brodnica, została zmuszona do przekroczenia 
granicy Prus Wschodnich.

Obrońcy mostu we Włocławku i część załogi Obozu Warownego „Toruń”, umiejętnie kierowana przez generała Edmunda Hau-
sera w bitwie pod Odolionem, należycie wypełniła swój żołnierski obowiązek, nie pozwalając najeźdźcy na wykonanie zaplanowa-
nego manewru.

Bitwa pod Brodnicą
12 i 13 sierpnia 1920 roku jedyne większe zgrupowanie na północnym skraju polskiego frontu - Grupa „Działdowo” - poniosło 

porażkę w walkach o Działdowo. Po doznanych porażkach przemęczone i zdemoralizowane resztki grupy znalazły się w Lubawie 
i Nowym Mieście Lubawskim, a dowództwo grupy w Jabłonowie. 14 sierpnia 1920 roku bez walk zajęty został Lidzbark, co stwo-
rzyło już bezpośrednie zagrożenie dla 7-tysięcznej wówczas Brodnicy. Ponieważ Dowództwo Okręgu Generalnego „Pomorze” nie 
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dysponowało w tym rejonie żadnymi rezerwami, nakazało zorganizowanie obrony miasta dowódcy Grupy „Działdowo” płk. Euge-
niuszowi Habichowi, który skierował doń wszystkie siły swojej grupy, czyli około 400 - 600 żołnierzy.

Niepokojące wieści z frontu oraz brak większej liczby regularnego i bitnego wojska zmobilizowały ludność Brodnicy do stwo-
rzenia Straży Obywatelskiej. W powiecie brodnickim komendantem powiatowym mianowano Pawła Michnowskiego, a komen-
dantem miejskim Jana Słoszewskiego. W samej Brodnicy siły pospolitego ruszenia liczyły 4 kompanie. Broni i amunicji było pod 
dostatkiem. Jedynym mankamentem obrońców były stare japońskie karabiny. Straż Obywatelska rozpoczęła intensywne ćwiczenia 
strzeleckie. 

Sytuacja nie napawała jednak optymizmem, ponieważ przez miasto przelewały się tabory z uciekinierami z zajętych już przez 
bolszewików wschodnich ziem Polski, potęgujące panikę wśród i tak już zdemoralizowanego polskiego wojska. Żołnierzowi pol-
skiemu brakowało nie tyle woli walki, ile możliwości jej prowadzenia.

15 sierpnia o pierwszej po południu rozległa się syrena alarmowa w mieście, po której nastąpił wymarsz sił polskich w stronę 
wsi Szczuki, w kierunku nacierających na miasto bolszewików. W tym czasie trwał ostrzał artyleryjski dział rosyjskich w kierunku 
brodnickiego dworca PKP. 

W bitwie o Brodnicę dnia 15 sierpnia siły polskie były rozlokowanie w następujący sposób: na polach przed rzeźnią na prawym 
skrzydle znajdowały się pododdziały w sile dwóch kompanii piechoty z dwoma karabinami maszynowymi, w środku były dwie 
kompanie Straży Obywatelskiej z Brodnicy i Michałowa, zaś lewego skrzydła broniła kompania Straży Obywatelskiej z Górzna. 
W istocie jednak siły polskie były większe, do miasta dotarła bowiem koleją m.in. 6. bateria 16. Pułku Artylerii Polowej.

Bolszewicy wykorzystując zbytnie wysunięcie polskich linii obronnych od granic Brodnicy około godziny 2 po południu bez 
większych przeszkód zaczęli przeprawiać się na drugi brzeg Drwęcy od strony rzeźni i z kierunku Michałowa przy pomocy pozo-
stawionych tam bez opieki łodzi gimnazjalnego klubu wioślarskiego. Pierwszy do Brodnicy wkroczył mały oddział zwiadowczy 
kozaków, a za nim od strony ul. Ogrodowej i przez most rosyjscy piechurzy. W rezultacie zarządzono odwrót wszystkich sił polskich 
w kierunku Jabłonowa Pomorskiego. O godzinie 18-tej opuścił Brodnicę improwizowany pociąg wywiadowczy „Wilczek” i pociąg 
pancerny Nr 8 „Wilk”, który odjechał do Jabłonowa Pomorskiego, natomiast „Wilczek” stanął w Najmowie.

Straż Obywatelska z Brodnicy, Michałowa i Górzna działała bez oznak paniki, czego nie można było powiedzieć o polskich 
żołnierzach z grupy płk. Eugeniusza Habicha stacjonujących w mieście w chwili ataku. Grupa ta wycofała się na linie okopów na 
wysokości Tivoli. Były one obsadzone licznie przez niedobitki polskiego wojska, policji i straży granicznej. Jednak zgromadzone 
tam wcześniej zdemoralizowane siły nie były w stanie kontratakować, przypieczętowując tym samym klęskę z dnia 15 sierpnia, 
w której wydatny udział miał także płk Eugeniusz Habich i jego niefortunne rozkazy. 

Około godziny 7 wieczorem miasto w większości znajdowało się już rękach oddziałów rosyjskiej 12. Dywizji Strzelców, której 
siły w Brodnicy szacowano na 4 tys. osób. Strzelanina trwała jednak jeszcze przez całą noc, ponieważ pojedyncze polskie grupy 
próbowały odbić miasto.

Podczas działań wojennych z dnia 15 sierpnia obrońcy Brodnicy stracili 4 żołnierzy, a 8 odniosło rany. Dwóch Polaków zabili 
mieszkający w Podgórzu Niemcy. Straty bolszewickie to 8 żołnierzy zabitych i 15 rannych. 

Trzydniowa okupacja Brodnicy przez bolszewików odbyła się bez większych kłopotów i strat dla mieszkańców miasta, nie należy 
zapomnieć przy tym o rannych i kilku ofi arach śmiertelnych wśród ludności cywilnej oraz zniszczeniu paru domów i zabudowań 
gospodarczych podczas ataku z 15 sierpnia. Kilku przedstawicieli mniejszości niemieckiej zdemolowało także budynek Magistratu. 

Bolszewicy po zajęciu Brodnicy obsadzili szosę Rypin - Brodnica artylerią, a piechotę wysunęli aż do Czekanowa. Obsadziła 
ona wzgórza nad szosą prowadzącą do Jabłonowa Pomorskiego. Pozostałe części ich wojsk pozostały w mieście jako jednostki 
rezerwowe. 17 sierpnia 36. Brygada zajmowała rejon wsi Kruszyny Szlacheckie, 35. Brygada i 86. pułk kawalerii rejon Mszano 
- Przerwa, a 34. Brygada ze sztabem 12. Dywizji stała w Brodnicy. Zadaniem dywizji było opanowanie węzłów kolejowych 
w Jabłonowie i Kowalewie, w związku z tym 36. Brygadę skierowano na Jabłonowo, a 34. i 35. – na Kowalewo. 

16 sierpnia do Jabłonowa Pomorskiego drogą kolejową przybył płk Aleksandrowicz na czele II i III batalionów 359. pp wspartych 
2 bateriami 214. pa z Inowrocławia. Forpocztę wojskowego składu kolejowego stanowił pociąg pancerny nr 8 „Wilk”. Zadaniem 
grupy operacyjnej płk. Aleksandrowicza był jak najszybszy kontratak w kierunku Brodnicy i opanowanie miasta. 

18 sierpnia 1920 roku grupa operacyjna płk. Witolda Aleksandrowicza ruszyła do walki o Brodnicę. Z Jabłonowa na stację 
kolejową Najmowo wysłano pociąg rozpoznawczy „Wilczek”. 215. Pułk Ułanów Wielkopolskich pozorować miał atak na szosie 
Golub-Dobrzyń - Brodnica. Walki toczyły się na południe od wsi Wichulec w gminie Bobrowo, w okolicach Grzybna, Bobrowa 
i Kruszyn Szlacheckich. Decydujący atak nastąpił w okolicach Szabdy. Zaskoczeni bolszewicy zaczęli uciekać w kierunku Szczuki, 
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Michałowa i Cieląt. O godz. 6 wieczorem do Brodnicy wkroczyli pierwsi polscy żołnierze. Ostatecznie o godz. 22-giej miasto zna-
lazło się pod pełną kontrolą Wojska Polskiego.

W walkach o Brodnicę w sierpniu 1920 roku poległo około 50 polskich żołnierzy, a ponad 300 odniosło rany. Liczba poległych 
po stronie najeźdźcy nie jest znana. Szacuje się, że zginęło około 400 czerwonoarmistów. Na cmentarzu wojskowym w Lasku 
Miejskim pogrzebano 31 polskich żołnierzy.

Zasłużeni obrońcy Pomorza i Kujaw
Odzyskaną w 1920 roku niepodległość na Pomorzu i Kujawach trzeba było już pół roku później bronić. Wielu mieszkańców 

regionu, zarówno wojskowi jak i osoby cywilne, walczyło na froncie polsko-rosyjskim, jednak do naszych czasów zachowała się 
pamięć o niewielu spośród nich. Premier Moraczewski, gen. dyw. Hauser, płk Aleksandrowicz, ppłk Mielżyński, ppłk Szramka-
-Gliszczyński, kpt Świątecki czy por. Pieszkański to kawalerowie Orderu Virtuti Militari. Dziś warto przypomnieć sylwetki tych 
zasłużonych obrońców Pomorza i Kujaw.

Pułkownik Witold Jarosław Aleksandrowicz

Witold Jarosław Aleksandrowicz urodził się 21 stycznia 1875 w Kijowie w polskiej rodzinie. Taką 

datę zapisano w dokumentach urzędowych, natomiast w swoim życiorysie napisał 13 stycznia 

1875 roku. 
Ojciec Mikołaj był starostą kijowskim. Młodość spędził w Kijowie, uczęszczając do tam-

tejszych szkół. Od 1 lutego 1893 roku do 20 sierpnia 1895 roku pełnił służbę ochotniczą jako 
podofi cer w 40. pułku piechoty carskiej. W drodze wyróżnienia został awansowany do stopnia 
kaprala i 20 sierpnia 1895 roku skierowano go do Szkoły Wojennej w Odessie. 

Po jej ukończeniu w 1897 roku został skierowany do 134. pułku piechoty carskiej w Je-
katerynburgu jako podchorąży. W 1898 roku został awansowany do stopnia podporucznika, 
a w 1902 roku do stopnia porucznika.

W 1904 roku przeniesiono go do korpusu interwencyjnego i skierowano na front wschodni 
na wojnę z Japonią, prowadzoną przez armię carską w Chinach. W 1906 roku za zasługi w woj-

nie rosyjsko-japońskiej został awansowany do stopnia kapitana sztabowego. Był uczestnikiem 
ruchów rewolucyjnych, jakie w tym czasie wybuchały w armii carskiej. Podejrzany za udział w nich został osadzony w twierdzy 
sewastopolskiej w 1907 roku. Po zrehabilitowaniu został skierowany do 51. pułku piechoty carskiej.

17 maja 1910 roku został skierowany na kurs saperski, po którym otrzymał awans na stopień kapitana – dowódcy kompanii.
W latach 1914 - 1918 brał udział w działaniach I wojny światowej. W walkach nad Dunajem został ranny i od 1 grudnia 1914 

roku do 4 lutego 1915 roku przebywał w szpitalu polowym.
Po wyleczeniu otrzymał przydział do sztabu 8. armii carskiej i w 1917 roku został awansowany na stopień podpułkownika, 

a w 1918 roku na stopień pułkownika.
Po zmianach rewolucyjnych w Rosji 12 marca 1918 roku odszedł z armii rosyjskiej i wstąpił do formującego się pułku Strzelców 

Polskich w Odessie.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Odessy 20 kwietnia 1918 roku pułk został rozformowany, a pułkownik Aleksandrowicz 

wyjechał na Krym.
W grudniu 1918 roku Krym został zajęty przez wojska generała Denikina (wojska te nazywano „białymi”), który ponownie 

powołał pułkownika Aleksandrowicza do rosyjskiego wojska. W kwietniu 1919 roku po ponownym zdobyciu Krymu przez bolsze-
wików, pułkownik Aleksandrowicz został aresztowany i osadzony w więzieniu.

Sąd bolszewicki skazał pułkownika Aleksandrowicza na karę śmierci. Po dwóch miesiącach udało mu się zbiec z więzienia i 16 
czerwca ponownie został wcielony do armii Denikina, w szeregach której toczył walki na froncie z bolszewikami.

W pierwszych dniach stycznia 1920 roku wyjechał do Symferopola, gdzie rozpoczął pracę agenturową dla Konsulatu Polskiego. 
Po otrzymaniu polskiego obywatelstwa i polskich dokumentów rozpoczął pracę jako specjalista do spraw wojskowych w polskim 
konsulacie w Symferopolu.

W marcu 1920 roku wraz z dużą grupą polskich emigrantów wyjechał przez Sewastopol do Polski. Do Warszawy przybył 3 maja 
1920 roku i zgłosił się do służby w Wojsku Polskim. Ze względu na posiadanie wysokiego stopnia wojskowego nie został jednak 
przyjęty w poczet żołnierzy Wojska Polskiego. 

Fot. 1 Płk Witold Aleksandrowicz
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W obliczu zbliżającej się nawałnicy bolszewickiej, kierowany patriotyzmem pułkownik Aleksandrowicz wyjechał do Poznania 
i 19 lipca zgłosił się ochotniczo jako szeregowy do 2. Batalionu Ochotniczego w Poznaniu. 14 sierpnia 1920 roku naczelny dowódca 
Wojsk Polskich przywrócił pułkownikowi Aleksandrowiczowi stopień pułkownika i wyznaczył go na dowódcę Grupy Pomorskiej, 
a następnie został on dowódcą Pomorskiej Dywizji Rezerwowej. 15 sierpnia 1920 roku z grupą wojsk Pomorskiej Dywizji Rezer-
wowej obronił przyczółek na Wiśle w Nieszawie przed wojskami rosyjskimi.

16 sierpnia 1920 roku przegrupował wojska i przybył do Jabłonowa Pomorskiego. Objął dowództwo nad całością wojsk wyco-
fujących się pod naporem Rosjan do Jabłonowa.

Przez kolejne dwa dni wraz z rotmistrzem Ignacym Mielżyńskim z 215. Pułku Ułanów Wielkopolskich stworzył grupę opera-
cyjną, na czele której 18 sierpnia 1920 roku o godz. 4 rano wyruszył z Jabłonowa w kierunku Brodnicy.

Po całodziennych walkach Brodnica została wyzwolona. Pułkownik Aleksandrowicz, prowadząc dalszą akcję, zajął Lidzbark 
i Działdowo. W pogoni za wojskami bolszewickimi doszedł do Mławy, gdzie 23 sierpnia 1920 roku połączył się z armią generała 
Władysława Sikorskiego.

W wyniku brawurowej akcji grupa operacyjna pułkownika Aleksandrowicza pokonała dużo silniejszego nieprzyjaciela, zabi-
jając około 400 żołnierzy rosyjskich oraz zdobywając sztandar bolszewicki, 18 kulomiotów, 600 karabinów, samochód, amunicję 
i tabory. Za bohaterstwo wykazane w bitwie o Brodnicę został uhonorowany Krzyżem V Klasy Orderu „Virtuti Militari”.

18 sierpnia 1927 roku w siódmą rocznicę bitwy pod Brodnicą odbyło się odsłonięcie kaplicy-pomnika w miejskim lasku. W uro-
czystościach uczestniczył pułkownik Witold Aleksandrowicz, który w czasie uroczystości zdjął z piersi swój krzyż „Virtuti Mi-
litari”, który otrzymał za Bitwę Brodnicką, i zawiesił go w kaplicy między tablicami poległych żołnierzy. Uczcił w ten sposób 
bohaterstwo swoich żołnierzy. 

Pułkownik Wojciech Józef Gromczyński
Wojciech Józef Gromczyński wstąpił do wojska rosyjskiego jako ochotnik i w 1880 roku ukończył szkołę junkierską. W 1883 

roku został awansowany do stopnia podporucznika, a po 1885 roku awansował na dalsze stopnie ofi cerskie. Brał udział w wojnie 
rosyjsko-japońskiej, a potem w pierwszej wojnie światowej. 

W 1918 roku po rewolucji październikowej powrócił do kraju i 28 grudnia tego samego roku 

wstąpił do Wojska Polskiego, a służbę wojskową rozpoczął właśnie we Włocławku.
W czasie zagrożenia najazdem rosyjskim, w krótkim czasie, stosunkowo nieliczny Garnizon 

Włocławski, doprowadził do takiej sprawności, że 12 sierpnia 1920 roku obsadził przyczółek 
mostowy o obwodzie 12 km i lewy brzeg Wisły na długości 60 km, dając skuteczny odpór nacie-
rającemu nieprzyjacielowi. 

Najpierw skutecznie odparł bolszewików, którzy chcieli przeprawić się przez Wisłę w okoli-
cach Bobrownik. W krytycznym dniu 16 sierpnia, kiedy rozbita załoga przyczółka mostowego 
cofnęła się na lewy brzeg Wisły, płk Wojciech Gromczyński wyjechał konno na nadbrzeżny bul-
war i organizował obronę mostu na lewym brzegu Wisły. 

Za bohaterską postawę w czasie sierpniowych działań na przyczółku mostowym we Wło-
cławku i ostatecznie obronę Wisły został odznaczony Krzyżem Walecznym, mimo że wniosek 

dotyczył Orderu Virtuti Militari.
Fot. 2 Płk Wojciech Gromczyński
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Generał dywizji Edmund Hauser

Edmund von Hauser urodził się 23 grudnia 1868 roku w Bóbrce. Kształcił się we Lwowie i w Szkole Ka-

detów Piechoty w Łobzowie. 22 grudnia 1885 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w cesarskiej 

i królewskiej armii. W 1896 roku ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Wiedniu. Przeszedł kolejne 

szczeble dowódcze w jednostkach armii austriackiej. W 1914 roku, w stopniu pułkownika, pełnił służbę 

w oddziałach operacyjnych sztabów armii. Jako dowódca pułku piechoty i brygady piechoty walczył na 

frontach rosyjskim i włoskim. W lutym 1918 roku awansowany został do stopnia generała majora. 19 sierp-

nia 1918 roku po trzydziestu latach służby, został nobilitowany (jako jeden z ostatnich w Austro-Węgrzech), 

stąd niekiedy nazwisko jego spotykane jest w postaci „de Hauser”.
27 stycznia 1919 roku przyjęty został do Wojska Polskiego z zatwierdzeniem posiadanego stopnia gene-

rała majora. Do lipca 1919 roku był przewodniczącym Komisji Etatów Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
W lipcu 1919 roku powołany został na stanowisko szefa Departamentu Personalnego MSWojsk. 14 stycz-
nia 1920 roku objął dowództwo Obozu Warownego „Toruń”, zaś z dniem 20 stycznia 1920 roku został do-
wódcą Twierdzy Toruń, którą wycofujący się Niemcy pozbawili prawie całego sprzętu. 1 maja 1920 został 

zatwierdzony z dniem 1 kwietnia 1920 w stopniu generała podporucznika, „w grupie byłej armii austriacko-węgierskiej”.
11 sierpnia w obozach warownych w Toruniu, Grudziądzu i Chełmnie ogłoszono alarm. Niedostatecznie wyszkoleni żołnierze 

obsadzili m.in. przyczółki mostowe. Pierwsze wiadomości o zbliżającym się nieprzyjacielu dotarły do Torunia 13 sierpnia. Do-
wództwo okręgu ostrzegło gen. Hausera, że bolszewicy zajęli Mławę oraz Ciechanów i kierują patrole w stronę Rypina oraz Sierpca. 
Na wiadomość, że bolszewicy przeprawiają się przez Wisłę pod Nieszawą, dowódca toruńskiego garnizonu zorganizował ze swoich 
rekrutów improwizowany batalion piechoty i po godzinie 15-tej wysłał go specjalnym pociągiem w kierunku Nieszawy. Oddział ten 
przybył jeszcze na czas pod Bobrowniki pod Nieszawą, żeby odrzucić znajdujące się już na lewym brzegu Wisły przednie oddziały 
bolszewików i zmusić je do cofnięcia się na północny brzeg Wisły. Do 15 sierpnia bolszewicy zajęli Lipno, Lidzbark, Rypin i Brod-
nicę. 16 sierpnia dotarli do Lubicza. Ich patrole pojawiły się na przedpolach toruńskiego Fortu I, gdzie polscy obrońcy przygotowali 
dla nich przedstawienie. Mały oddział kawalerii sprawiał wrażenie, jakby wokół warowni szykowało się do boju co najmniej kilka 
szwadronów. Piechurzy uwijali się natomiast wokół wozów udających działa. To oraz sława toruńskiej twierdzy wystarczyło, aby 
bolszewicy nie zaatakowali Torunia.

16 sierpnia gen. Hauser wydał rozkaz odbicia Lubicza i odrzucenia atakujących bolszewików za Drwęcę. Wysłał również ba-
talion piechoty do obsadzenia Kowalewa, gdzie pojawiły się bolszewickie patrole. Dwa dni później ten sam batalion, walcząc 
w składzie sformowanej w Jabłonowie grupy operacyjnej pułkownika Aleksandrowicza, odbił Golub. Przez ruchliwość oddziałów 
Obozu Warownego „Toruń”, choć stosunkowo słabych, wytworzyło się w dowództwach oddziałów rosyjskich mniemanie, co zo-
stało potwierdzone przez zeznania jeńców, że w Toruniu znajdują się bardzo znaczne siły polskie, z którego to powodu posuwanie 
się bolszewików w kierunku Torunia było bardzo powolne i ostrożne.

Dekretem Naczelnika Państwa z 24 marca 1922 roku został wyróżniony Krzyżem V Klasy Orderu „Virtuti Militari”.

Porucznik marynarki Stefan Jacynicz

Stefan Jacynicz urodził się 12 maja 1895 roku w majątku Rawszki w powiecie rosieńskim w guberni 

kowieńskiej. Był drugim synem w rodzinie Kazimierza (rejenta) i Konstancji z Białokur-Bogdanowi-

czów. Uczęszczał do szkoły w Mitawie, a potem w Petersburgu. Po zdaniu w 1915 roku, razem z młod-

szym o rok bratem Mieczysławem, matury wstąpił do marynarki wojennej do szkoły gardemarynów, 

czyli kadetów morskich. W 1916 roku wziął udział w podróży ćwiczebnej po Pacyfi ku, a po powrocie 

został przeniesiony do szkoły morskiej w Oranienbaumie. Po wojnie ukończył Ofi cerską Szkołę Ma-

rynarki Wojennej.

W 1917 roku awansował do stopnia miczmana czasu wojny, a jesienią został przydzielony do fl oty 

bałtyckiej na okręt podwodny „Jaź”, którego dowódcą był jego starszy brat Konstanty. 
Po powrocie do Polski razem z braćmi wstąpił do Marynarki Wojennej II RP. Został awansowany 

do stopnia porucznika marynarki w Korpusie Rzeczno-Brzegowym.

Fot. 3 
Gen. Edmund Hauser

Fot. 4 Por. Stefan Jacynicz

Działania bojowe wojsk Polskich...



55

W sierpniu 1920 roku dowodził statkiem uzbrojonym ORP „Neptun” we Flotylli Wiślanej w rejonie Nieszawy i Płocka. W ob-
szarze wyznaczonym do obrony Grupie Dolnej Wisły nacierały 4. i 15. armie rosyjskie. Z chwilą osiągnięcia przez oddziały 4. Armii 
linii Wisły w rejonie Włocławka i Nieszawy jednostki rzeczne włączyły się do walki.

Pod Bobrownikami w starciu z oddziałami bolszewickimi zdążający w górę rzeki statek uzbrojony ORP „Moniuszko” został 
zatopiony, a holownik ORP „Lubecki” oraz kilka barek dostało się w ręce nieprzyjaciela. Powiadomiony o tych wydarzeniach 
dowódca znajdującego się w pobliżu statku uzbrojonego ORP „Neptun”, por. mar. Stefan Jacynicz postanowił uniemożliwić bolsze-
wikom wykorzystanie zdobytych jednostek. W tym celu zarekwirowanym samochodem przywieziono dwa wymontowane ze statku 
ciężkie karabiny maszynowe w rejon Bobrownik. Z przeciwległego brzegu marynarze ostrzelali i uszkodzili zatrzymany przez bol-
szewików tabor. Wkrótce potem pogłoski o przeprawie rosyjskiej 10. Dywizji Kawalerii pod Nieszawą sprawiły, że por. mar. Stefan 
Jacynicz zatopił swój statek i wraz z załogą skierował się brzegiem Wisły do Torunia.

Pułkownik Józef Ksawery Lewszecki

Józef Ksawery Lewszecki urodził się 21 V (lub 3 VI) 1869 roku w Nowogródku, w rodzinie szlachec-

kiej, syn Bonifacego i Stefanii ze Szmycerów. Maturę zdał w Mikołajowie (ziemia chersońska), po 

czym ukończył szkołę junkrów w Kijowie.
Od 19 V 1890 do 19 V 1917 roku był w wojsku rosyjskim, ostatnio w stopniu pułkownika. Od 

maja 1917 roku organizował i służył w I Korpusie Polskim w Rosji. W Wojsku Polskim od 4 XI 
1918 roku, początkowo jako pierwszy dowódca IX Kaliskiego Okręgu Wojskowego. Zweryfi kowany 
w stopniu pułkownika, od 11 IX 1919 roku był inspektorem piechoty w DOG Łódź.

W wojnie polsko-rosyjskiej w sierpniu 1920 roku był dowódcą odcinka „Dolnej Wisły”, od miej-
scowości Nowiny (ok. 20 km na zachód od Modlina) do miejscowości Chrapy (ok. 30 km na wschód 
od Torunia). Skutecznie włączył się do odparcia inwazji Armii Czerwonej nad Wisłą pod Włocław-
kiem, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Józef Lewszecki zmarł 12 VIII 1939 roku w Toruniu. Został pochowany na cmentarzu Garnizono-
wym przy ul. Grudziądzkiej.

Podpułkownik Ignacy Mielżyński

Ignacy Mielżyński urodził się 19 lutego 1871 roku w Chobienicach, w rodzinie Karola i Emilii z Bniń-

skich. Przez 2 lata kształcił się w gimnazjum francuskim w Berlinie, a następnie w Szkole Kadetów 

w Dreźnie (w latach 1884 - 1890). W 1890 roku odbył jednoroczną służbę w 1. Pułku Królewskich 

Huzarów Saskich w Grossenheim. 24 sierpnia 1891 roku mianowany został podporucznikiem. Ukoń-

czył szkoły jeździeckie w Nysie, Dreźnie i Wiedniu. 
Z zamiłowaniem i talentem uprawiał sport jeździecki, startując z powodzeniem na renomowanych 

niemieckich torach wyścigowych. Zajmował się też hodowlą koni w rodzinnej stadninie w Iwnie 
i Chobienicach. Uzyskał liczne nagrody, także zagraniczne. W 1895 roku zapisał się na studia rolnicze 
na Uniwersytecie w Halle. Praktykował w Działyniu pod Gnieznem. W latach 1905 - 1914 był człon-
kiem Rady Nadzorczej „Bazaru”, a od 1914 roku aż do śmierci członkiem jej dyrekcji. 

2 sierpnia 1914 roku powołany został do wojska jako dowódca oddziału kawalerii XII Korpusu. 
Następnie służył kolejno w baonie zapasowym w Poznaniu, w 50. Dywizji Piechoty, Pułku Królewskich Strzelców Konnych w Po-
znaniu, w 63. Pułku Artylerii Lekkiej, 15. Pułku Artylerii Konnej. 12 października 1917 roku przeniesiono go do rezerwy. Awan-
sowany został do stopnia porucznika.

W szeregi powstańcze wstąpił 30 grudnia 1918 roku, uczestnicząc w potyczce pod Zdziechową jako „rolnik z Iwna”. 8 stycznia 
1919 roku zgłosił się w Poznaniu w Forcie Grolmana. Do 31 stycznia dowodził kompanią, następnie był szefem sztabu odcinka 
łabiszyńskiego frontu północnego Powstania Wielkopolskiego. 1 lutego mianowany został dowódcą odcinka. Kierował akcją ataku 
na Rynarzewo i kilkakrotnie osobistym męstwem przyczynił się do utrzymania pozycji. Relację z tych walk spisał w latach 30 - 
tych. Pod Rynarzewem osobiście prowadził pierwsze linie do ataku, niosąc karabin maszynowy. 1 kwietnia 1919 roku przydzielony 
został do 5. Pułku Strzelców Wielkopolskich, a 12 lipca do sztabu frontu północnego. 5 lipca 1919 roku na własną prośbę został 
zwolniony z formacji wielkopolskich i udał się jako ochotnik na Śląsk. W sierpniu 1919 roku na czele 300 - osobowego oddziału 

Fot. 5 Płk Józef Lewszecki

Fot. 6 Ppłk Ignacy Mielżyński
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przybył do Sosnowca, aby wziąć udział w I powstaniu śląskim. Po powrocie ze Śląska przydzielony został do dowództwa I Brygady 
Jazdy Wielkopolskiej. 25 marca 1920 roku wszedł w skład Międzynarodowej Komisji Granicznej dla ustanowienia granicy polsko 
- niemieckiej. 

13 lipca 1920 roku zatwierdzony został na dowódcę 1. Pułku Ochotniczego Jazdy Wielkopolskiej, który sformował z własnej 
inicjatywy i częściowo na własny koszt. Na czele pułku walczył pod Brodnicą, a potem na froncie litewsko-białoruskim. Dekretem 
Naczelnego wodza z dnia 30 marca 1920 roku mianowany został rotmistrzem, później majorem, a 20 września - podpułkownikiem. 
Pułk Ochotniczy przemianowany został na 26. Pułk Ułanów Wielkopolskich. 19 grudnia 1921 roku ppłk Mielżyński został przenie-
siony do rezerwy. 

Dekretem Naczelnika Państwa z 12 kwietnia 1922 roku został wyróżniony Krzyżem V Klasy Orderu „Virtuti Militari”.

 Major Jędrzej Moraczewski

Jędrzej Moraczewski urodził się 13 stycznia 1870 roku w wielkopolskiej miejscowości Trzemeszno. 

Jego ojciec, urzędnik pruski, był powstańcem styczniowym i walczył pod komendą Mariana Langie-

wicza. Rodzina Jędrzeja Moraczewskiego przeniosła się z ziem zaboru pruskiego do Lwowa. Tam 

ukończył on kolejne stopnie edukacji – gimnazjum, a następnie politechnikę. We Lwowie zetknął się 

z ruchem niepodległościowo-socjalistycznym. Początkowo socjalizm był dla niego jedynie środkiem 

do pozyskania poparcia robotników dla idei wolności Polski. Pracując jako inżynier przy budowie 

kolei, Moraczewski zobaczył nędzę ówczesnych robotników, co przyspieszyło ewolucję jego poglądów 

w stronę lewicy. W roku 1893 wstąpił do Polskiej Partii Socjaldemokratycznej, gdzie poznał Józefa 

Piłsudskiego. Karierze politycznej towarzyszyła również zawodowa – jako ceniony inżynier podróżo-

wał aż na Bałkany. W 1896 roku poślubił Zofi ę Gostkowską, która również wstąpiła do PPS.
W 1907 roku został wybrany posłem do Rady Państwa – parlamentu austriackiego. Szybko dał się 

poznać jako aktywny socjalista – walczył o poprawę warunków pracy robotników i niższych urzęd-
ników. Walczył też o przestrzeganie praw pracowniczych, zakładał związki zawodowe i spółdzielnie.

Gdy wybuchła I wojna światowa Moraczewski reprezentował poglądy niepodległościowe – chciał całkowitego uniezależnie-
nia przyszłej Polski od Niemiec czy Austrii, był też zadeklarowanym wrogiem carskiej Rosji. Organizował zbiórki pieniędzy na 
polskie wojsko i współtworzył oddziały strzeleckie. Służył w I Brygadzie Legionów w stopniu porucznika, brał udział w walkach 
na linii Styru i Stochodu. Jako zaufany towarzysz Piłsudskiego został następnie jego przedstawicielem w Naczelnym Komitecie 
Narodowym. Po aresztowaniu Piłsudskiego w związku z kryzysem przysięgowym Jędrzej Moraczewski został jednym z założycieli 
i przywódców Konwentu Organizacji A – tajnej organizacji skupiającej ważnych przedstawicieli polskiego ruchu niepodległościo-
wego. W swoich poglądach, oprócz całkowitego wyzwolenia Polski, akcentował konieczność wprowadzenia daleko idących reform 
socjalnych. Dystansował się od krwawej rewolucji w Rosji, postulował wolność polityczną i równość społeczną w opozycji do 
tradycji rządów silnej ręki.

Gdy 7 listopada powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, Moraczewski otrzymał tekę ministra komunikacji. Na 
polecenie generała Rydza-Śmigłego udał się do Galicji, chcąc pozyskać dla rządu pomoc tamtejszych kręgów wojskowych. Nie 
udało mu się jednak przekonać generała Bolesława Roji, który zobowiązał się tylko do podporządkowania Piłsudskiemu, na wy-
padek jego zwolnienia z Magdeburga.

Gdy Piłsudski powrócił do Polski, po rozmowie telefonicznej z politykami gabinetu Daszyńskiego podjął decyzję o utworzeniu 
nowego rządu, na czele którego postawił właśnie Moraczewskiego.

Rząd Tymczasowy miał działać do momentu wolnych wyborów, pierwszych w niepodległym państwie. Wydawane przezeń 
edykty miały na celu poprawienie sytuacji socjalnej mieszkańców Polski, były przeprowadzone w stylu państw zachodnich, zdecy-
dowanie odcinając się od „wschodniego chaosu”. Wprowadzono ośmiogodzinny dzień pracy, ustawę o ochronie lokatorów, dekret 
o walce z paskarstwem. Stało się to przedmiotem krytyki ze bogatszych warstw społeczeństwa, w które wymierzone były owe 
ustawy. Z kolei większość lewej strony sceny politycznej uznawała te reformy za niewystarczające, co więcej uznawała za celowe 
dołączenie Polski do ZSRR.

Po wyborach Jędrzej Moraczewski został wybrany posłem na sejm. Objął stanowisko wicemarszałka sejmu i wiceszefa klubu 
socjalistów. Należał do prawego skrzydła PPS jako zwolennik Piłsudskiego, ale zachował socjalistyczne poglądy. Opowiadał się 

Fot. 7 
Premier Jędrzej Moraczewski
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za upaństwowieniem fabryk i hut oraz przejmowaniem przez państwo zadłużonych i upadających zakładów. Chciał również stałej 
reprezentacji robotniczych związków zawodowych w parlamencie.

Po wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku stanął na czele Wydziału Wojskowego PPS, kierując zarówno werbunkiem 
do oddziałów ochotniczych, jak i dywersyjnymi poczynaniami na tyłach wojsk radzieckich. Później zgłosił się na ochotnika do pol-
skiego wojska. Brał udział w walkach pod Włocławkiem. Kapitan Moraczewski podczas odpierania natarcia bolszewików wyróżnił 
się zachowaniem pełnym odwagi i poświęcenia. Otrzymał Krzyż V Klasy Orderu Virtuti Militari oraz Krzyż Walecznych. Po wojnie 
został przeniesiony do rezerwy w stopniu majora saperów.

Porucznik marynarki Jerzy Pieszkański
Jerzy Pieszkański urodził się w roku 1900 w Ustiużnie w guberni nowogrodzkiej. Szkolił się w Korpusie Morskim w Petersbur-

gu, w III rocie gardemaryńskiej. 

Do Polski przybył po 11 listopada 1918 roku i został przyjęty do Marynarki Wojennej oraz przydzie-

lony jako pomocnik szefowi Sekcji Marynarki Ministerstwa Spraw Wojskowych – komandorowi 

Bogumiłowi Nowotnemu. Następnie służył w Korpusie Rzeczno-Brzegowym, w którym od dnia 21 

lutego 1919 roku pełnił obowiązki ofi cera w 2. kompanii Batalionu Morskiego. Dalsza służba Jerzego 

Pieszkańskiego w Polskiej Marynarce Wojennej to pełnienie obowiązków II ofi cera na statku ORP 

„Wisła”, dowódcy statku uzbrojonego ORP „Kiliński” oraz dowódcy statku szkolnego ORP „Neptun”. 

Wiosną 1920 roku został awansowany do stopnia podporucznika Polskiej Marynarki Wojennej w Kor-

pusie Rzeczno-Brzegowym. Od kwietnia do lipca 1920 roku pozostawał bez przydziału i znajdował 

się w dyspozycji Departamentu dla Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
W dniu 30 lipca 1920 objął dowództwo nad statkiem uzbrojonym ORP „Moniuszko” z III Dy-

wizjonu Statków Uzbrojonych Flotylli Wiślanej, którym patrolował Wisłę na odcinku Warszawa – 
Modlin – Wyszogróg – Płock – Włocławek oraz holował berlinki z amunicją na trasie z Modlina do 
Torunia. W dniu 14 sierpnia 1920 roku jego statek podporządkowano gen. bryg. Mikołajowi Osikow-

skiemu – dowódcy Grupy „Dolna Wisła” i skierowano w drogę powrotną do Modlina. W pobliżu miejscowości Rybitwy nastąpiła 
wymiana ognia z bolszewikami. Był to oddział wydzielony rosyjskiej 10. Dywizji Kawalerii, dowodzonej przez N.D. Tomina, 
wchodzącej w skład 3. Korpusu Kawalerii Gaja Dmitrijewicza Gaja. Na wysokości ruin zamku w Bobrownikach ORP „Moniusz-
ko” został uszkodzony, a wielu ze znajdujących się na jego pokładzie marynarzy zostało zabitych bądź rannych (zginął wówczas 
cywilny kapitan statku – Józef Mizera). Podporucznik Pieszkański nie usłuchał wezwania Rosjan i nie poddał im statku, który 
udało mu się doprowadzić do drugiego brzegu Wisły, w pobliżu Mikorzyna. Po zdemontowaniu działka pokładowego i karabinów 
maszynowych dalej prowadzono walkę z bolszewikami, lecz brak amunicji zmusił polskich marynarzy do wycofania się. Ciężko 
już wówczas ranny w brzuch i obie nogi ppor. Pieszkański wpadł w ręce wroga, został dobity, a jego zwłoki pokłuto bagnetami. 
Dekretem Naczelnika Państwa ppor. Jerzy Pieszkański został pośmiertnie wyróżniony Krzyżem V Klasy Orderu „Virtuti Militari” 
oraz awansowany do stopnia porucznika marynarki.

Kapelan wojskowy Zygmunt Rydlewski

Zygmunt Rydlewski urodził się 1 maja 1868 roku w Książu Wielkopolskim. W 1885 roku wstąpił do 

Zgromadzenia Ducha Świętego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 listopada 1892 roku, a śluby zakonne 

złożył 15 sierpnia 1893 roku. 
Początkowo pracował w Stanach Zjednoczonych. W 1918 roku. udał się do Francji, gdzie w 1919 

roku. został kapelanem 4. Pułku Strzelców Polskich Armii gen. J. Hallera. Po przybyciu tej armii do 
Polski brał udział w walkach z Ukraińcami w Galicji Wschodniej. Za poświęcenie i odwagę otrzymał 
pochwałę od gen. Józefa Hallera. 9 września 1919 roku został zwolniony z obowiązków proboszcza 
dywizyjnego i opuścił pułk. Zimą 1920 roku jako dziekan przy dowództwie Frontu Pomorskiego to-
warzyszył gen. Hallerowi w przejmowaniu Pomorza przez Polskę. Brał udział w uroczystości zaślubin 
Polski z morzem w Pucku 20 lutego 1920 roku. 

25 marca tego roku wyruszył z dowództwem Frontu Pomorskiego do powia-

tu dziśnieńskiego, na front polsko-rosyjski. Przeżył odwrót z Głębokiego, 
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aż do Małkini. 1 sierpnia 1920 roku przeniesiono go jako dziekana do 3. Armii, która cofała się od Kowla przez Chełm do Lublina. 

Podczas walk o wyzwolenie Brodnicy w dniu 18 sierpnia 1920 roku niedaleko Grzybna żołnierze polscy kilkakrotnie szturmowali 

okopy bolszewickie. Ksiądz dziekan Rydlewski z krzyżem w ręku stanął na przedzie krzycząc: „Za mną chłopcy!” i poprowadził 

żołnierzy na rosyjskie umocnienia. Polska tyraliera rozniosła bolszewików na bagnetach. 
Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z 1921 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Podpułkownik Konrad Szramka – Gliszczyński

Konrad Szramka-Gliszczyński urodził się 22 lutego 1896 roku w Drzycimiu, w dawnej pomorskiej 

dzielnicy pruskiej. Szkołę powszechną ukończył w Drzycimiu, do gimnazjum uczęszczał w Świe-

ciu. Po jego ukończeniu, wraz z wybuchem I wojny światowej został wcielony do armii pruskiej.
Z początkiem działań wojennych walczył na Wschodzie. Podczas wojny ukończył przeszkole-

nie ofi cerskie, w stopniu podporucznika był dowódcą plutonu, a następnie w stopniu porucznika 
dowódcą kompanii. Wir działań wojennych rzucił go do Francji, gdzie doczekał końca wojny.  

Na początku 1919 roku powrócił do rodzinnej wsi i wstąpił do Straży Ludowej. Podstawowym 
zadaniem tej formacji była ochrona ludności polskiej przed atakami miejscowej ludności niemiec-
kiej, która nie pogodziła się z utratą ziemi pomorskiej. Współpracował również z Komitetem Ma-
zurów w Ełku.

Po wkroczeniu Wojska Polskiego na Pomorze, jako ofi cer zameldował się u dowódcy Okręgu 
Generalnego „Pomorze” – generała Bolesława Roji.  W stopniu porucznika otrzymał przydział do 
64. pułku piechoty. Ze względu na znajomość terenu Pomorza i wcześniejszej współpracy z Ko-
mitetem Mazurów w Ełku, został wysłany do Olsztyna. Od 1 czerwca do 22 lipca 1920 roku pełnił 

obowiązki komendanta miejscowej policji plebiscytowej w powiecie prabuckim.
Plebiscyt odbył się 11 lipca 1920 roku. W plebiscycie ludność zamieszkująca Warmię, Mazury i Powiśle miała zgodnie z posta-

nowieniami traktatu wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 roku zdecydować o przynależności państwowej. Wynik głosowa-
nia nie był korzystny dla Polski. Do obszarów II RP przyłączono jedynie część powiatu nidzickiego z Działdowem.

W szeregi wojskowe powrócił w końcu lipca 1920 roku. Wojna polsko-rosyjska zastała go w Grudziądzu, gdzie sformował 
ochotniczą kompanię szturmową. Kompania składała się z objętych amnestią polskich więźniów kryminalnych. Do jego oddziału 
wstąpiło 250 ochotników. Razem ze swoją kompanią walczył w rejonie Mławy, Działdowa, Lidzbarka i Brodnicy. W decydującej 
fazie „Bitwy brodnickiej”, 18 sierpnia 1920 roku dowodził pociągiem pancernym „Wilk” obsadzonym resztką „80 bagnetów” pozo-
stałych z jego kompanii. W tej zwycięskiej bitwie wojskami polskimi dowodził płk Witold Aleksandrowicz. Porucznik, a może ka-
pitan Szramka-Gliszczyński i żołnierze jego kompanii odznaczyli się wyjątkową walecznością. Manewr związania przeważających 
sił rosyjskich – 12. Dywizji Strzelców - uniemożliwił ich przeprawę przez Wisłę. Uniemożliwił też bolszewikom manewr obejścia 
miasta Warszawy od strony zachodniej. Po trzecie, zamknął wojskom nieprzyjaciela drogę na zachód. PPłk Szramka-Gliszczyński 
został uhonorowany Krzyżem V Klasy Orderu Virtuti Militari.

Kapitan pilot Władysław Świątecki

Władysław Świątecki, syn Jana i Józefy z domu Papiewska, urodził się 20 grudnia 1895 roku w War-

szawie. Po ukończeniu Szkoły Handlowej w Radomiu rozpoczął studia na Politechnice Petersburskiej. 

Wybuch I wojny światowej przerwał mu naukę, 20 maja 1916 roku został powołany do odbycia służby 

wojskowej w armii Imperium Rosyjskiego. Ukończył Petersburską Inżynieryjną Szkołę Chorążych, 

a następnie służył w baonie kolejowym. 2 listopada 1917 roku wstąpił do I Korpusu Polskiego w Rosji 

i został skierowany do oddziału awiacyjnego. 

Do Wojska Polskiego wstąpił 11 listopada 1918 roku. Brał udział w przejęciu lotniska na Mokotowie, 

dowodząc oddziałem studentów – ochotników. W dniu 16.12.1918 r. na Polu Mokotowskim w Warsza-

wie złożył przysięgę na wierność Rzeczypospolitej. W dniu 12.06.1919 roku ukończył Szkołę Lotniczą 

w Warszawie i przydzielony został jako pilot do 8. eskadry wywiadowczej. W wojnie polsko-rosyjskiej 

uczestniczył m.in. w akcjach bojowych nad Pińskiem, stacją kolejową w Sienkiewiczach oraz nad rzeką 
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Łań, w trakcie lotów bombardował pociągi oraz statki przeciwnika. W maju 1920 roku uczestniczył w bombardowaniu mostów na 

Dźwinie. W sierpniu 1920 roku będąc w Toruniu, przy wykorzystaniu sprzętu lotniczego z tamtejszego OSOL zorganizował obronę 

miasta i wykonał łącznie 13 lotów bojowych w kierunku Działdowa i Mławy, na każdy z nich zabierając na pokład 70–80 kg bomb, 

którymi atakował zgrupowania oraz tabory bolszewickie. Łącznie w czasie wojny odbył 43 loty wywiadowcze, nie licząc lotów na 

bombardowanie. Wyróżniony Krzyżem V Klasy Orderu „Virtuti Militari”.

Biskup Stanisław Zdzitowiecki

Stanisław Zdzitowiecki urodził się 12 lutego 1854 roku w Barczkowicach, w parafi i Kamieńsk, nieda-

leko Piotrkowa Trybunalskiego, w rodzinie ziemiańskiej. Był synem Wincentego i Julii z Psarskich. Po 

ukończeniu szkoły średniej w Piotrkowie Trybunalskim wstąpił do seminarium duchownego w War-

szawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 VII 1877 roku. Po święceniach pracował jako wikariusz 

w parafi ach warszawskich: św. Stanisława na Woli, Trójcy Świętej na Solcu, Najświętszej Maryi Panny 

na Lesznie. Został wysłany na studia do Rzymu, gdzie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 

w 1882 roku uzyskał doktorat z prawa. Odbył też w Rzymie praktykę kurialną w kongregacjach rzym-

skich. W 1883 roku wrócił do kraju. Gdy ówczesny administrator archidiecezji warszawskiej, bp An-

toni Sotkiewicz, został 15 III 1883 roku mianowany ordynariuszem diecezji sandomierskiej, zabrał ze 

sobą utalentowanego młodego księdza i zaufanego współpracownika, powierzając mu szereg ważnych 

stanowisk: kanclerza tamtejszej kurii, profesora seminarium, proboszcza w podmiejskich parafi ach 

i członka kapituły. Ksiądz Zdzitowiecki przez 18 lat pracował u boku bp. A. Sotkiewicza, mając okazję 

dobrze poznać sprawy Kościoła. Po śmierci bp. A. Sotkiewicza został wybrany na wikariusza kapitul-

nego i przez rok rządził diecezją sandomierską.
W dniu 9 czerwca 1902 roku papież Leon XIII mianował ks. Zdzitowieckiego biskupem kujawsko-kaliskim. Święcenia biskupie 

otrzymał, zgodnie z nakazem rządu rosyjskiego, w Petersburgu 23 listopada 1902 roku z rąk bp. Jerzego Szembeka.
Jako członek Episkopatu Polskiego udzielał się na forum ogólnopolskim. Poparł plan założenia w 1918 roku uniwersytetu ka-

tolickiego w Lublinie, oddając do jego dyspozycji kilku profesorów seminarium włocławskiego i wspierając go fi nansowo. Uczest-
niczył w przygotowaniu reorganizacji polskiej administracji kościelnej po odzyskaniu niepodległości; m.in. wysunął propozycję 
utworzenie dwóch nowych diecezji: częstochowskiej i kaliskiej, chociaż w konsekwencji doprowadziło to do znacznego zmniejsze-
nia terytorium jego własnej diecezji. Na podstawie carskiego ukazu z 1905 roku o tolerancji religijnej podjął starania o odrodzenie 
franciszkańskiego życia zakonnego w Królestwie Polskim w oparciu o klasztor włocławski.

Jego 25-letnie kierowanie diecezją włocławską zapisało się w jej dziejach wieloma przedsięwzięciami. W celu usprawnienia 
zarządzania rozległą diecezją w 1917 roku przeprowadził reformę sieci dekanatów, zwiększając trzykrotnie ich liczbę: z 13 do 
39. Dwukrotnie zwizytował wszystkie parafi e diecezji. Utworzył około 50 nowych parafi i, poświęcił ponad 80 nowo wybudowa-
nych kościołów oraz przebudowanych i wyremontowanych. W 1908 roku powołał komitet archeologiczno-budowlany dla koor-
dynacji prac w zakresie budownictwa sakralnego i konserwacji zabytków. Doprowadził do odbudowania, po pożarze z 1900 roku 
i poświęcił w 1906 roku wieżę sanktuarium jasnogórskiego. Na jego prośbę 13 IV 1904 roku papież Pius X zatwierdził święto 
Matki Boskiej Częstochowskiej dla Jasnej Góry. W 1910 roku koronował ofi arowanymi przez Piusa X koronami obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej, a w 1923 roku obraz Matki Bożej Gidelskiej. Jego starania doprowadziły w 1926 roku do zatwierdzenia przez 
Stolicę Apostolską kultu bł. Bogumiła.

Zmierzając do podniesienia poziomu wykształcenia duchowieństwa diecezjalnego w zakresie humanistycznym, utworzył 
w 1908 roku niższe seminarium duchowne, z czasem przekształcone w Liceum im. Piusa X. W 1922 roku rozszerzył do pięciu lat 
studia seminaryjne. Zdolniejszych alumnów wyższego seminarium wysyłał na studia specjalistyczne, także zagraniczne. Dbał o sy-
tuację kapłanów chorych i emerytowanych: w 1920 roku założył dom dla księży emerytów w Ciechocinku.

Ważnym aspektem działalności bp. Zdzitowieckiego były sprawy społeczne. Wzywał duchownych, aby zajmowali się szerze-
niem oświaty, budowali domy parafi alne, w których skupiałoby się życie kulturalne parafi i. Organizował specjalne kursy społecz-
ne dla alumnów seminarium, aby przygotować ich do późniejszej pracy. Troszczył się o najbiedniejsze warstwy społeczeństwa, 
zwłaszcza w czasie I wojny światowej. Propagował tworzenie punktów opieki parafi alnej, ochronek, domów sierot, schronisk 
i ochronek dla bezdomnych.
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Już w pierwszym roku swoich rządów zezwolił na organizowanie zebrań robotniczych w gmachu seminarium, aby ustrzec 
uczestników przed carską policją. Popierał działalność zmierzającą do zorganizowania Stowarzyszenia Robotników Chrześcijań-
skich we Włocławku, w Kaliszu, Kole, Pabianicach i Częstochowie. Otworzył też Sekretariat Generalny ds. Robotników, oddając 
do jego dyspozycji specjalny lokal. Był członkiem kooperatywy robotniczej we Włocławku. Zawsze interesował się bytem mate-
rialnym robotników, podnoszeniem ich wykształcenia.

Biskup Zdzitowiecki był gorącym patriotą, zatroskanym o losy kraju. Jego patriotyczne wystąpienia podczas strajków w latach 
1905 – 1906 były powodem, że musiał się tłumaczyć przed rosyjskim ministrem spraw wewnętrznych Piotrem Durnowem w Peters-
burgu. W 1912 roku po jego przemówieniu żałobnym na pogrzebie abp. W. Chościak-Popiela oburzona delegacja rosyjska opuściła 
katedrę. Dnia 27.X.1917 roku odebrał przysięgę od Rady Regencyjnej. W latach 1919 – 1920 popierał akcję plebiscytową w sprawie 
przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Z zachowanej korespondencji z członkami Rady, a zwłaszcza z abp. Aleksandrem Kakow-
skim, przebija żywe zainteresowanie się losami odradzającej się ojczyzny.

Niekorzystny dla Polski przebieg wojny z Rosją wzbudzał także poważne zaniepokojenie duchowieństwa. Ordynariusz wło-
cławski biskup Stanisław Zdzitowiecki starał się mobilizować kapłanów i wiernych do organizowania pomocy dla walczących na 
froncie wschodnim żołnierzy i ochotników, broniących ojczyzny i Kościoła przed barbarzyńskim najazdem Rosjan. Na apel Rady 
Obrony Państwa i biskupa Zdzitowickiego najszybciej odpowiedziała młodzież, głównie harcerze. 20 lipca 1920 roku na front wy-
ruszyło 204 harcerzy. Harcerze pomagali też w budowie umocnień na Bulwarach, kopaniu okopów i fortyfi kowania Szpetalskiego 
Wzgórza. 

Zadbał o naprawienie zniszczeń powstałych w katedrze w wyniku ostrzału Włocławka przez wojska rosyjskie w dniach 13–16 
sierpnia 1920 roku. Kule armatnie uszkodziły wówczas dachy, sklepienie prezbiterium, wieżę północną, ściany północnych kaplic, 
10 kwater zabytkowego gotyckiego witraża oraz kamienną fi gurę Matki Bożej z Dzieciątkiem nad wejściem głównym.

Podsumowanie
Zwycięstwo strony polskiej w Bitwie Warszawskiej radykalnie zmieniło losy wojny polsko-rosyjskiej, pozwoliło zachować 

niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany 
wywołania międzynarodowej rewolucji. 

W sierpniu 1920 roku, w krytycznym, jak wydawało się momencie wojny polsko – rosyjskiej wojska polskie niespodziewanie 
zatrzymały, później zaś rozbiły atakujące Warszawę armie Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego. Zwycięstwo to stało się 
punktem zwrotnym dla całej wojny. Od czasu klęski warszawskiej siły rosyjskie, dotąd przekonane o swoim zwycięstwie, zaczęły 
się załamywać. W szeregi Armii Czerwonej zaczął wkradać się chaos, z kolei polskim dowódcom udało się iść za ciosem i zmuszać 
bolszewików do coraz to nowych odwrotów. W rezultacie druga połowa 1920 roku to okres ciągłej ofensywy polskiej, która w mo-
mencie rozpoczęcia rozmów pokojowych znajdowała się w okolicach Mińska.

Zwycięstwo w bitwie warszawskiej uratowało Polskę przed podzieleniem losu Gruzji i Ukrainy, które po zwycięstwie bolszewi-
ków zamieniono w marionetkowe państwa, a wkrótce potem wcielono do nowo sformowanego ZSRR. Tym samym Polacy obronili 
swoją świeżo odzyskaną wolność.

Skutki zwycięstwa nad wojskami bolszewickimi miały także duże znaczenie dla Europy. Istniało całkiem realne zagrożenie, że 
w razie wcielenia Polski do orbity wpływów radzieckich doszłoby do kolejnej rewolucji komunistycznej w Niemczech, gdzie ko-
muniści cieszyli się ciągle wysokim poparciem. Przejęcie władzy w Niemczech przez „czerwonych” doprowadziłoby niewątpliwie 
do eksportu rewolucji na inne kraje. Pozostaje tylko spekulacja, czy osłabione Francja i Wielka Brytania byłyby w stanie zatrzymać 
dalszy pochód bolszewickich armii.

Bitwy i potyczki toczone na Pomorzu i Kujawach były jednymi z ważniejszych elementów Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. 
Rosyjska 4. Armia Szuwajewa wraz z 3. Korpusem Kawalerii Gaja maszerowały na Włocławek i Toruń z zamiarem przejścia 

Wisły na Kujawach, skierowania się na południe i wzięcia Warszawy w kleszcze od zachodu.
Bolszewicy zajęli Brodnicę i dotarli do Lubicza pod Toruniem, a w rejonie Nieszawy rozpoczęli już forsowanie Wisły. Zdecydo-

wane działania zebranych naprędce oddziałów polskich doprowadziły do wyzwolenia Brodnicy, wyrzucenia bolszewików za Wisłę 
w rejonie Nieszawy, a w następnej kolejności zmuszenia przeciwnika do wycofania się z Pomorza i Kujaw. W Płocku natomiast 
ludność cywilna miasta walczyła na barykadach wraz z wojskiem, uniemożliwiając wojskom rosyjskim zdobycie przyczółka mostu 
i przekroczenie Wisły. 

W wyniku tych bitew udało się zapobiec zajęciu korytarza pomorskiego przez bolszewików z 3. Korpusu Kawalerii Gaja. Zo-
stała wypełniona luka między granicą niemiecką a kontratakującą armią generała Władysława Sikorskiego oraz udało się zapobiec 
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wzmocnieniu wycofujących się sił rosyjskich jednostkami, które unikając klęski, zostały internowane po stronie niemieckiej. Stało 
się to głównie dzięki męstwu i poświęceniu żołnierzy, doskonałemu dowodzeniu mimo znacznie mniejszych sił zbrojnych w dużej 
części świeżo zmobilizowanych oraz osobistemu przykładowi dowódców i wsparciu mieszkańców regionu. Nie byłoby to możliwe 
bez bezprzykładnego bohaterstwa i heroizmu wielu żołnierzy. Ich czyny i dokonania zostały wielokrotnie uhonorowane najwyż-
szym wojennym odznaczeniem, jakim jest Order Virtuti Militari.

Bitwy z bolszewikami, rozegrane na Pomorzu i Kujawach, pokazały jak wielki jest lokalny patriotyzm jej mieszkańców. Pomi-
mo przeważającej siły wroga mieszkańcy regionu wraz z oddziałami Wojska Polskiego zatrzymali rosyjską ofensywę i wykorzystu-
jąc kontruderzenie wojsk polskich znad Wieprza zmusili przeciwnika do odwrotu i opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej, dzięki 
czemu m.in. dziś w 100. rocznicę tych wydarzeń cieszymy się niepodległą Polską.
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Opracował Mariusz Mierczyński na podstawie artykułów prasowych Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim

Jedenasty dzień listopada jest jednym z najważniejszych dni w roku dla każdego Polaka. Tego dnia 1918 roku, po 123 latach 
Polska zaczęła powracać na mapę Europy i świata. Odzyskanie niepodległości nie było kwestią formalną, ze względu na brak 
rozstrzygnięć międzynarodowych Polacy musieli na nią czekać, a ostateczny kształt granic trzeba było wywalczyć. Tak też było 
z Pomorzem i Kujawami, gdzie upragniona wolność przyszła w styczniu 1920 roku. Wtedy też wkroczyło wojsko polskie, na czele 
którego stali gen. Józef Haller i gen. Józef Dowbor-Muśnicki. W ten oto sposób 17 stycznia do Polski włączone zostało miasto Go-
lub. Toruń i Brodnica powróciły do Macierzy 18 stycznia, Bydgoszcz - 20 stycznia, Grudziądz – 23 stycznia.

W roku 2020 obchodziliśmy setną rocznicę tych wielkich wydarzeń. To także moment radości, refl eksji i okazja do uhonorowa-
nia ludzi, bez których odrodzenie Ojczyzny nie byłoby możliwe. Na powrót Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski złożyły się bowiem 
odważna wieloletnia praca organizacji patriotycznych działających pod zaborami, sukces powstańców wielkopolskich, bohaterska 
postawa żołnierzy broniących Kujaw i Pomorza przed bolszewicką nawałą, mądrość polityków, którzy stawiali dobro Rzeczypo-
spolitej ponad prywatne interesy.

Setną rocznicę obchodów powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski zainaugurowała uroczysta połączona sesja Sejmiku Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego. Następnie w Pałacu Dąbskich miało miejsce wyjątkowe 
czytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, którego dokonali aktorzy Teatru Polskiego w Wilnie. 

11 stycznia odsłonięto replikę pomnika na mogile powstańców wielkopolskich 1918-1919. W styczniu 1919 roku na cmentarzu 
parafi alnym w Szubinie odbyły się uroczyste pogrzeby powstańców wielkopolskich poległych w walkach na froncie północnym. 
Pierwszy pomnik na zbiorowej mogile powstał w 1924 roku. Pod koniec lat 30. podjęto budowę nowego pomnika, którego odsło-
nięcie miało miejsce w styczniu 1939 roku. Niestety, już rok później został on zniszczony przez Niemców podczas II wojny świa-
towej. Powstanie Wielkopolskie z lat 1918-1919 było zwycięskim zrywem niepodległościowym, kończącym okres niewoli. Jedne 
z najbardziej zaciętych walk miały miejsce m.in. w Szubinie.

16 stycznia, Urząd Marszałkowski wraz z Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów w ramach obchodów 100. rocznicy powrotu 
Pomorza w granice Niepodległej Polski w dniu 16.01.2020 r. zorganizowali seminarium naukowe pt.: „100-lecie powrotu Pomorza 
i Kujaw w Granice Rzeczypospolitej”. W seminarium, obok organizatorów, udział wzięli przedstawiciele środowisk kombatanc-
kich, akademickich z Dziekanem Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK prof. dr. hab. Zbigniewem Karpusem na czele.

Publiczność uzupełnili licznie zgromadzeni przedstawiciele klas mundurowych z całego regionu. W murach Urzędu gościliśmy 
uczniów i nauczycieli:

• VI LO im. Zesłańców Sybiru,

• Zespół Szkół Akademickich z Włocławka im. Obrońców Wisły 1920,

• Zespół Szkół im. Jana Pawła II z Kościelca,

• Centrum Kształcenia Ustawicznego z Gronowa,

• Zespół Szkół z Wronia,

• Zespół Szkół Niepublicznych z Gąsawy,

• Zespół Szkół z Lubrańca-Marysina im. Marii Grodzickiej,

• Zespół Szkół z Rypina im. Unii Europejskiej,

• Zespół Szkół Technicznych z Torunia.
W czasie seminarium wygłoszone zostały wykłady pasjonatów historii dwudziestolecia międzywojennego: kpt. dr. Piotra Ocho-

cińskiego oraz mjr. dr. Mirosława Giętkowskiego, a także prezentacje przedstawicieli studentów i uczniów.
Kolejnym miejscem na kujawsko-pomorskiej mapie, gdzie świętowano powrót do wolnej Polski było Gniewkowo. Gniewkowo 

było jedną z tych miejscowości na Kujawach, które dołączyły do Niepodległej zimą 1920. 100 lat temu, 17 stycznia, wolność miastu 
przyniosła Błękitna Armia generała Józefa Hallera, konkretnie wchodzący w jej skład 4. Pułk Ułanów Nadwiślańskich. To tu w trakcie 
potyczki z Niemcami poległ plutonowy Gerard Pająkowski, jedyna ofi ara operacji przejmowania Pomorza i Kujaw Zachodnich z rąk 
niemieckiej administracji.
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Najbardziej spektakularne uroczystości odbyły się 17 styczniaw Golubiu-Dobrzyniu. Uroczystości połączone z inscenizacją 
wkroczenia Błękitnej Armii generała Hallera do Golubia, przygotowaną przez stuosobową grupę rekonstrukcyjną. W wydarzeniu 
uczestniczyli tłumnie mieszkańcy regionu. Uroczystości objęte były Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. 

W inscenizacji w Golubiu-Dobrzyniu uczestniczyły grupy rekonstrukcyjne z całego regionu:

• Klub Jazdy Konnej Joker z Działowa (powiat wąbrzeski),

• Klub Jazdy Konnej Czarna Podkowa z Gródka (powiat świecki),

• Chorągiew Ziemi Chełmińskiej z Chełmna,

• Chorągiew Husarska Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

• grupa rekonstrukcji historycznej Rex z Torunia,

• grupa rekonstrukcyjna Fortu IV z Torunia,

• harcerska grupa rekonstrukcyjna ZHR w Bydgoszczy,

• uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,

• grupa rekonstrukcyjna Błękitnej Armii generała Hallera z Pelplina (powiat tczewski, województwo pomorskie).
Miejsce drugiej część głównych wojewódzkich uroczystości rocznicowych zostało wybrane nieprzypadkowo. Golub – wówczas 

samodzielnie miasto na granicy mocarstw zaborczych (po stronie niemieckiej) - był pierwszym pomorskim miastem zajętym przez 
Polskę na mocy traktatu wersalskiego. 17 stycznia 1920 roku wkroczyła tu - od strony Dobrzynia, przez most na Drwęcy, który dziś 
nosi jej imię - Błękitna Armia generała Józefa Hallera.

W rekonstrukcji wydarzeń z lat dwudziestych wzięła udział stuosobowa grupa rekonstrukcyjna w uszytych specjalnie na tę oka-
zję mundurach z epoki. Mundury uszyto na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego. Na moście zbudowano replikę bramy granicz-
nej, którą sforsowało najpierw polskie wojsko, a zaraz za nim tłumy golubian-dobrzynian i gości. Wcześniej odbyły się konferencja 
naukowa w Urzędzie Miasta i Marsz dla Niepodległej przez miasto, podczas którego złożono kwiaty pod tablicą poświęconą mar-
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu, a potem jeszcze uroczystość wojskowa na rynku oraz piknik patriotyczny i druga część inscenizacji 
historycznej na Zamku Golubskim.

W następnych dniach uroczystości odbywały się w kolejnych miastach. Wojsko Polskie wkroczyło do Chełmży 21 stycznia 
1920 roku, wyzwalając miasto spod zarządu niemieckiego. Z tej okazji odbyły się uroczystości, które rozpoczęła msza święta 
w chełmżyńskiej konkatedrze, na Rynku odbyła się ceremonia z przemówieniami, Apelem Poległych i złożeniem kwiatów, a na 
zakończenie program artystyczny przygotowany w Chełmżyńskim Domu Kultury.W dniu 22 stycznia w Bydgoszczy, została odsło-
nięta, umieszczona na frontonie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na Starym Rynku, tablica poświęcona generałowi 
Józefowi Dowborowi-Muśnickiemu. W poniedziałek 20 stycznia odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone innym ojcom naszej 
niepodległości: marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Wojciechowi Korfantemu i generałowi Józefowi 
Hallerowi.  

Chełmno powróciło do Polski 22 stycznia 1920 roku. W dniu tym do miasta wkroczyły oddziały Wojska Polskiego, a władzę 
przejęli polscy urzędnicy. 29 stycznia 1920 r. do Chełmna rannym pociągiem o godzinie 10 przybył gen. Józef Haller. Uroczysto-
ści w tym mieście odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W programie znalazły się m.in. rekonstrukcja wprowadzenia do 
miasta Wojska Polskiego przez pułkownika Mariana Januszajtisa, defi lada i salwa honorowa.Dzień później, 23 stycznia 1920 roku 
do Grudziądza wkroczył oddział Błękitnej Armii pod dowództwem gen. Stanisława Pruszyńskiego. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. z asystą honorową Wojska Polskiego w Bazylice pw. św. Mikołaja. Po mszy ruszył Błękitny Przemarsz spod pomnika hal-
lerczyków, który znajduje się pod gmachem Starostwa Powiatowego. Odświętnie przystrojone dzieci i młodzież ruszyły na Rynek 
Główny, gdzie odbyły się kolejno inscenizacja wydarzeń z 23 stycznia 1920 roku, w wykonaniu rekonstruktorów wojsk polskich 
i pruskich z epoki oraz uroczystość patriotyczna z ceremoniałem wojskowym pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. Wieczorem 
w Centrum Kultury Teatr odbył się koncert na dwa fortepiany w wykonaniu braci Godzińskich.

 Główne obchody setnej rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do wolnej Polski wieńczyła uroczysta sesja Sejmików 
Województwa Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w Gdańsku 9 lutego. Następnego dnia w Pucku miała miej-
sce inscenizacja historycznego aktu zaślubin z morzem z udziałem grupy rekonstrukcyjnej. Przywiózł ją do miasta pociąg z epoki, 
na którego pokład wsiedli w Gdańsku przedstawiciele regionalnych i lokalnych samorządów. Historycznym pociągiem podróżował 
także marszałek Piotr Całbecki. Na Starym Rynku została odsłonięta tablica poświęcona puckiemu działaczowi niepodległościo-
wemu Antoniemu Miotkowi. Uczestnicy wydarzeń wzięli udział w uroczystej mszy świętej i ceremonii złożenia kwiatów pod 

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości...



65

pomnikiem generała Józefa Hallera. Odbyły się także koncert patriotyczny, wieczór z szantami, spektakl laserowy na wodzie oraz 
wystawy tematyczne w rynku, porcie rybackim i w Muzeum Ziemi Puckiej. Część uczestników tych wydarzeń wzięła udział w bie-
gu sztafetowym z Bydgoszczy i Torunia do Pucka. Uczestnicy po pokonaniu 240 km dobiegli do Pucka. 

Podczas obchodów 100. rocznicy powrotu Kujaw i Pomorza do Macierzy nie można było zapomnieć o martyrologii narodu 
polskiego. Po 20 latach od radosnych chwil, które przyniosła Błękitna Armia rozpoczęły się zesłania na Syberię. 

14 lutego w Toruniu odbyły się uroczystości upamiętniające osiemdziesiątą rocznicę pierwszych masowych deportacji na Sy-
berię. Pierwsza z masowych deportacji Polaków na Syberię, najbardziej tragiczna, przeprowadzona została przez władze sowieckie 
na początku lutego 1940 roku. W zimową noc wywieziono blisko 140 tysięcy ludzi. Były to głównie rodziny urzędników państwo-
wych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów, leśników, a także wojskowych, w tym uczestników wojny polsko-bolszewickiej, 
i właścicieli ziemskich. Trafi ły do północnych regionów ZSRR, w okolice Archangielska i Irkucka oraz do Kraju Krasnojarskiego 
i Komi.

Ważnym wydarzeniem na mapie obchodów odzyskania niepodległości była setna rocznica 
Bitwy Warszawskiej. Bitwa ta, zwana także Cudem nad Wisłą, uznawana jest za jedno z najważniejszych zwycięstw polskiej 

armii. W sierpniowe dni 1920 roku walki toczyły się również na przedpolach Włocławka. Po stu latach, 15 sierpnia 2020 r., odbyły 
się w tym mieście wojewódzkie obchody upamiętniające jubileuszową rocznicę tych wydarzeń.

Wojewódzkie obchody rozpoczęło złożenie kwiatów pod pomnikiem Obrońców Wisły we Włocławku. Następnie przed ka-
tedrą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się uroczystość z ceremoniałem wojskowym, podczas której medalami 
Unitas DuratPalatinatusCuiaviano-Pomeraniensis odznaczeni zostali uczestniczka powstania warszawskiego Krystyna Majczyńska 
oraz pułkownicy Remigiusz Zieliński, Krzysztof Stańczyk i Janusz Kryszpin. Marszałek Piotr Całbecki wręczył specjalny okolicz-
nościowy medal, wykonany z okazji setnej rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski, rodzinie Bartłomieja Kołodzieja, 
który był przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Pomnika Poległych Obrońców Wisły 1920.

W południe pod przewodnictwem ordynariusza diecezji włocławskiej biskupa Wiesława Meringa odbyła się msza święta. Przed 
nabożeństwem na budynku katedry odsłonięto tablicę „Dla upamiętnienia setnej rocznicy zwycięstwa polskiego nad armią sowiec-
ką i ocalenia Włocławka”. Po przemarszu ulicami miasta na budynku delegatury Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Bechiego 
2, odsłonięta została tablica poświęcona bohaterom Cudu nad Wisłą. Na Bulwarach im. Marszałka Piłsudskiego na mieszkańców 
czekało historyczne miasteczko z epoki z licznymi atrakcjami: musztrą oddziału konnego, pokazem władania białą bronią i sprzętu 
wojskowego oraz przejażdżkami konnymi. Z repertuarem pieśni patriotycznych wystąpiły Orkiestra Wojskowa z Torunia i Kapela 
z Szaconkiem. Na zakończenie uroczystości grupa rekonstrukcyjna bydgoskiego Związku Harcerstwa Polskiego przedstawiła in-
scenizację historyczną „Młodzi w obronie Włocławka”.  

W przeddzień wojewódzkich obchodów setnej rocznicy zwycięskiej bitwy warszawskiej w parku miejskim na Bydgoskim 
Przedmieściu w Toruniu odbyła się ceremonia odsłonięciapomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych. Monument, hołd pole-
głym w wojnie bolszewickiej 1920 roku, został zniszczony na rozkaz niemieckiej administracji okupacyjnej w roku 1939. Odbudo-
wę wsparł fi nansowo samorząd województwa. Ze względu na niespodziewaną i nieprzewidzianą sytuację epidemiczną wywołaną 
epidemią Sars-COV-2 wiele zaplanowanych wydarzeń kulturalnych została odwołana.

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości...
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kpt. dr Piotr OCHOCIŃSKI
10. Warszawski Pułk Samochodowy
im. mjr. Stefana Bronisława Starzyńskiego

WOJSKA FRONTU POMORSKIEGO PODCZAS ZAJMOWANIA 
POMORZA W STYCZNIU 1920 r.

Późną jesienią 1918 r. po 123 latach, a na terenach Pomorza po 148 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Nastąpiło 
to w wyniku zakończenia działań militarnych I wojny światowej i upadku monarchii zaborczych. Mimo tego, odzyskanie niepod-
ległości nie wiązało się jednocześnie z nastaniem pokoju na terenach Rzeczypospolitej. O przebieg granic trzeba było prowadzić 
działania wojenne na wszystkich kierunkach i stronach Odrodzonej Polski.

Od 11 listopada 1918 r. powstałe Wojsko Polskie musiało prowadzić działania wojenne, których celem było ostatecz-
ne ukonstytuowanie się II Rzeczypospolitej. Odradzająca się Polska była w swym początkowym okresie skonfl iktowana 
ze wszystkimi sąsiadami. Nie było to wyłącznym efektem postawy samych Polaków, ale też narodów sąsiadujących, które również 
ubiegały się o samodzielność państwową. Dotyczyło to przede wszystkim Litwinów, którzy mieli największe żądania terytorialne 
z uwagi na wielkość i kształt Rzeczypospolitej Obojga Narodów okresu nowożytnego oraz ogrom państwa litewskiego sprzed zaborów. 
Również Ukraińcy prowadzili działania zmierzające do utworzenia samodzielnego państwa ukraińskiego. Wliczając w to Czechów 
tworzących podobnie jak Polska nowe struktury państwowe oraz dążenia Niemców do jak najmniejszego okrojenia ich państwa, doszło 
do zakrojonych na ogromną skalę działań zbrojnych na wszystkich kierunkach operacyjnych.

Prowadzenie działań zbrojnych z powyższymi państwami związane było przede wszystkim z walkami o osta-
teczne ustalenie granic tychże państw. Jednakże w tym okresie do najkrwawszych i zakrojonych na największą ska-
lę walk doszło z Rosją Sowiecką. Walka z tym państwem była związana nie tylko z ustalaniem granic, ale również wal-
ką o niedopuszczenie do rewolucji komunistycznej i o utrzymanie państwowości polskiej w charakterze wolnego i nie-
podległego państwa, a nie państwa satelickiego lub też kolejnej republiki sowietów. Wojna ta miała również znaczenie 
dla całej wolnej wówczas Europy. Ostateczne zwycięstwo Polski nie pozwoliło na rozlanie się na zachód idei państwa marksistow-
skiego i nie dopuściło ostatecznie do sowietyzacji ogólnoeuropejskiej. 

Do walk z Ukraińcami doszło jeszcze przed ofi cjalnym reaktywowaniem polskiej państwowości. Rozpoczęły się już 1 listopada 
1918 r. od ukraińskiego puczu we Lwowie. Walki objęły całą Galicję Zachodnią oraz część Wołynia i na przełomie 1918 i 1919 r. 
były najważniejszym frontem walk, absorbującym największe siły formującego się Wojska Polskiego. Wyrzucenie wojsk ukraiń-
skich za rzekę Zbrucz oraz rozejm zawarty z wielkim atamanem Symeonem Petlurą zakończył etap walk z tym przeciwnikiem. Star-
cia zbrojne z Litwinami prowadzone były w 1919 i 1920 r. Powodem ich były wzajemne roszczenia w stosunku do Suwalszczyzny 
i Wileńszczyzny. Walki te zakończyły się sukcesem Polski, z uwagi na słabość litewskich sił zbrojnych. Ustanie tych walk nie 
zakończyło konfl iktu, który trwał jeszcze w formie dyplomatycznej do połowy lat trzydziestych. Na południu Rzeczypospolitej 
doszło do konfl iktu zbrojnego z Czechosłowacją, który miał miejsce na początku 1919 r. Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny 
było rozpisanie na 26 stycznia 1919 r. wyborów do Sejmu na spornym obszarze Śląska Cieszyńskiego, którego przynależność miała 
zostać uzgodniona między rządami Polski i Czechosłowacji. W wyniku zbrojnej interwencji Czechosłowacji problem rozgranicze-
nia regionu pomiędzy oba państwa został umiędzynarodowiony, a obszar kontroli czechosłowackiej zwiększył się do nowej linii 
demarkacyjnej według tzw. umowy paryskiej z dnia 3 lutego 1919. Ponad rok później granica ta została jeszcze bardziej przesunięta 
na korzyść Czechosłowacji, a powstałe w ten sposób tzw. Zaolzie, zamieszkane w większości przez Polaków, zostało wcielone 
do Czechosłowacji1.

Na zachodnich rubieżach doszło do walk z Niemcami na frontach wielkopolskim i śląskim. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 
27 grudnia 1918 r. w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do War-
szawy, owacyjnie witany przybył 26 grudnia 1918 r. do Poznania. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich 
rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili 
Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne fl agi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała 
się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polką Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego2. Powstańcy w krót-
kim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Powstanie zakoń-
• 1  L. Wyszczelski, Wojna o kresy wschodnie 1918-1921, Warszawa 2011, s. 6-8.
• 2  A. Czubiński, Powstanie wielkopolskie 1918–1919: geneza – charakter – znaczenie, Poznań 1988, s. 25.
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czyło się 16 lutego 1919 r. rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 
1918 r. kończącego I wojnę światową. Na froncie śląskim doszło do trzech powstań śląskich: w sierpniu 1919 r., w sierpniu 1920 r. 
i od maja do lipca 1921 r. Konfl ikt ten ostatecznie zakończony został w 1922 r., kiedy to podpisano w Genewie konwencję w sprawie 
Śląska, według której obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. ⅓ spornego terytorium.

Najkrwawszym jednak z konfl iktów o ustanowienie polskiej państwowości była wojna z Rosją Sowiecką. Wojna ta ofi cjalnie 
nigdy nie była wypowiedziana przez żadną ze stron konfl iktu. Walki zbrojne rozpoczęły się w lutym 1919 r. i trwały do października 
1920 r. Zakończone zostały podpisaniem pokoju w Rydze 18 marca 1921 r. i zawarte zostały na podstawie poczynionych ustaleń 
w drodze kompromisu pomiędzy obydwoma walczącymi stronami. 

Najważniejszymi rozstrzygnięciami dla sprawy polskiej były jednak ustalenia traktatu wersalskiego. Został on zawarty podczas 
paryskiej konferencji pokojowej, trwającej od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku. Brało w niej udział 27 zwycięskich 
państw. Polska była reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Najważniejsze ustalenia zawarte zosta-
ły w jego początkowej fazie i zakończone zostały podpisaniem w dniu 28 czerwca 1919 r. traktatem pokojowym kończącym jeden 
z największych konfl iktów międzynarodowych na świecie jakim była I wojna światowa. Jednym z jego ustaleń była decyzja o przy-
łączeniu ponad 62 % terytorium prowincji Prus Zachodnich do Polski, wraz z jednym z najstarszych miast polskich, Toruniem. 

Już 1 lipca 1919 r. na terenie Torunia ogłoszono dwujęzyczną odezwę do jego mieszkańców, która podpisana była przez 
przedstawicieli Polskiej Rady Ludowej, Niemieckiej Rady Ludowej oraz SPD3, która jako partia polityczna stanowiła 
o większości politycznej ówczesnego społeczeństwa toruńskiego. W odezwie tej zawarto zapowiedź równouprawnienia ludno-
ści polskiej i niemieckiej w państwie polskim oraz starano się w niej o pozostawienie na wielu znaczących dla miasta stanowi-
skach pracy ludności niemieckojęzycznej oraz zapowiedziano w niej odstąpienie od jakichkolwiek dochodzeń wobec ludności 
niemieckiej za jej dotychczasową działalność polityczną. Do odezwy dopisano również wezwanie przedstawicieli władz toruńskich, 
aby mieszkańcy miasta lojalnie wypełniali decyzje pokojowe i aby pozostawali na swoich dotychczasowych stanowiskach pracy 
oraz zachowali spokój w zbliżającym się okresie zmian politycznych i wojskowych4.

Podpisanie traktatu wersalskiego oraz zawarta w nim decyzja o przyłączeniu Torunia do Polski regulowały ostatecznie sprawę 
przyszłości miasta, co wpłynęło na normalizację życia w mieście. Jednakże wzrost ilości wojsk niemieckich w samym mieście i oko-
licach, wzbudzał niepokój nie tylko Polskiej Rady Ludowej i mieszkańców Torunia, ale również władz naczelnych w Warszawie. 
Ponadto w okresie letnim 1919 r. wzmogły się różnego rodzaju działania prowokacyjne strony niemieckiej. Toteż jedną z pierwszych 
czynności związanych z przejęciem Torunia, był wzrost działalności polskiej defensywy na terenach mających być włączonych 
do Rzeczypospolitej. Powodem wzrostu działalności polskich komórek wywiadowczych był negatywny stosunek ludności niemiec-
kiej do zarządzeń traktatu. Jeżeli oddziały regularne wojsk niemieckich nie sprawiały większych problemów z przygotowywaniem 
do opuszczenia tych terenów, to działanie różnych organizacji, a szczególnie różnych niemieckich organizacji prawicowych budziło 
ogromny niepokój władz w Warszawie. Dodatkowo władze w Warszawie niepokoiło traktowanie miasta Toruń jako stacji rozdzielczej 
dla funkcjonujących wojsk niemieckich na terenach Kurlandii. W okresie między wrześniem, a październikiem 1919 r. na terenie Torunia 
i okolic stacjonowało według różnych meldunków i różnego czasookresu od 9400 do nawet 16 000 żołnierzy niemieckich. Prze-
ciwko tak dużej kumulacji formacji wojskowych w tym regionie, rząd polski złożył ofi cjalny protest, pomimo stwierdzenia przez 
członków Wojskowej Misji Ententy, że formacje niemieckie w okolicach Torunia zachowują ład i porządek i nie powinny stanowić 
zagrożenia dla ustaleń traktatu wersalskiego5. 

Działalność polskiej defensywy podlegającej dowódcy Frontu Pomorskiego ukierunkowana była na prowadzenie szerokiego rozpo-
znania terenu i struktur społecznych oraz wspieranie ruchów patriotycznych ludności polskiej i jej sympatyków. Oddział defensywy Frontu 
Pomorskiego prowadził również szeroko zakrojoną działalność mającą na celu rozpoznanie jednostek nie tylko na terenie Prus Zachod-
nich, ale również na terenie Prus Wschodnich, czyli ówczesnych Mazurach, Warmii i rejonie obecnego Kaliningradu. Według informacji 
uzyskanych przez defensywę na początku października 1919 r. w samym tylko Toruniu6 znajdowały się pododdziały na stałe lokowane 

• 3  SPD -Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) – ówcześnie jedna 
z najstarszych i największych działających w Niemczech partia polityczna. 
• 4  M. Wojciechowski, Toruń w latach 1914-1920, [w:] Historia Torunia. W czasach zaboru pruskiego (1793-
1920),pod red. nauk. prof. M. Biskupa, Toruń 2003, s. 468-469.
• 5  Ibidem, s. 473. 
• 6  Raport nr 7a Ekspozytury B.W. przy II Oddziale NDWP, L.dz.400/II z 10.10.1919 r., WBH/CAW Front Pomorski, 
sygn. I.310.10.25.
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w mieście tzn.: dwie kompanie 21. Pułku Piechoty7, cztery kompanie z 61. Pułku Piechoty8, jedna kompania 17. Batalionu Pionierów9 
i jedna bateria 11. Pułku Artylerii Pieszej10. Ponadto w samym tylko rejonie wokół Torunia i okolicach znajdowały się kolejne 
pododdziały armii pruskiej, takie jak kompanie 129. Pułku Piechoty stacjonującego na co dzień w Grudziądzu oraz batalion ochot-
ników badeńskich ze 141. Pułku Piechoty, 101. Batalion Pionierów, pozostałe pododdziały 11. Pułku Artylerii Pieszej, 11. Pułk Ar-
tylerii Polowej, a także kolumna samochodowa o nierozpoznanej do końca ilości pojazdów11. Według sporządzonych na podstawie 
obliczeń z meldunków defensywy polskiej w rejonie Torunia, w drugiej połowie października 1919 r. znajdowało się około 9000 
żołnierzy niemieckich, dodatkowo nierozpoznana ilość formacji rezerwy wschodniej. W tym okresie pododdziały te przygotowały 
II linię obrony wojsk niemieckich w postaci transzei i innych budowli ziemnych w rejonach Grabowo -Młyniec - Lubicz - Grębocin 
- Złotoria.

Obawa przed działalnością wojsk niemieckich była w tym czasie mocno uzasadniona. W okresie od września do grudnia 1919 
r. do sporych zawirowań doszło w rejonie Kurlandii, gdzie znajdowały się znaczne ilości wojsk niemieckich, które rozpoczęły 
ewakuację na tereny Niemiec i brano pod uwagę problemy z ich udziałem w ewentualnych akcjach przeciw wojskom Frontu Po-
morskiego. Największy niepokój związany był z przybywaniem na te tereny pododdziałów niemieckiej „Żelaznej Dywizji” oraz 
przybywających w rejon Torunia pododdziałów „Freikorps Diebitsch”, których w II połowie listopada do Torunia przybyło około 
4000 żołnierzy12. W innych raportach z tego okresu donoszono również o zaminowaniu toruńskiego mostu kolejowo-drogowego. 
Według informacji uzyskanych od niemieckiego podporucznika Schwiebersa pod mostem założono ładunki wybuchowe, a odpa-
lenie ich miało nastąpić w stosownej chwili z miejskiej centrali13. Meldunek ten jednak został skorygowany poprzez przeprowa-
dzenie szczegółowego rozpoznania, które potwierdziło zarządzenie przygotowania założenia ładunków, ale nie potwierdziło ich 
faktycznego rozmieszczenia14. Organizacja i rozbudowa linii obronnej Grabowo-Złotoria pozwoliło na zabezpieczenie inżynieryjne 
ewentualnych działań wojsk niemieckich od strony wschodniej. Natomiast w ramach ewentualnego zabezpieczenia walk od strony 
południowej, obrona oparta miała być na linii fortów twierdzy Toruń. W tym celu według informacji uzyskanych przez wywiadow-
ców defensywy polskiej, rejon na przedpiersiach fortów dodatkowo wzmocniono poprzez założenie pól minowych15. 

Ilość żołnierzy niemieckich, którzy stacjonowali lub okresowo przebywali w Toruniu i w okolicach nie był jednak wyznacz-
nikiem ich siły. Zakończenie walk, podpisanie pokoju w Wersalu, oraz działalność prokomunistyczna wśród nich, miała ogromny 
wpływ na spadek ich morale. Według informacji wywiadowczych Frontu Pomorskiego wielu z nich nie chciało już dalej walczyć 
i w miarę możliwości chciało opuścić szeregi armii lub też nawet zdezerterować. Zgodnie z informacją defensywy w pododdzia-
łach niemieckiej „Żelaznej Dywizji” przybywającej w rejon Torunia i okolic nastąpiło „rozluźnienie dyscypliny”. Doszło do niej 
na skutek wprowadzenia planów włączenia pododdziałów przybywających z Kurlandii do stacjonującego w rejonie Brodnicy 74. 
Pułku Piechoty, gdzie panowała „zbyt ostra dyscyplina”. W samym tylko dniu 12 grudnia 1919 r. z nowo przybyłych pododdziałów 
zdezerterowało 5 żołnierzy, a pozostali byli źle odziani, wygłodzeni i panowała opinia, że już niedługo ruch związany z Powstaniem 
Spartakusa, będzie miał znaczącą rolę w dalszej działalności wojskowej w Niemczech16. Na fali takich działań, ofi cerowie niemiec-
• 7  Pełna nazwa pułku to: Infanterie Regiment von Borcke (4. Pomersches) Nr 21 – 21. Pułk Piechoty von Borcke 
(4. Pomorski). 
• 8  Pełna nazwa pułku to: Infanterie Regiment von der Marwitz (8. Pomersches) Nr 61 – 61. Pułk Piechoty von der 
Marwitz (8. Pomorski).
• 9  Pełna nazwa batalionu to: 1. Westpreuβisches Pionier Bataillon Nr 17 – 17. Batalion Pionierów (1. Zachodnio-
pruski).
• 10  Pełna nazwa pułku to: 1. Westpreuβisches Fuβartillerie Regiment Nr 11 – 11. Pułk Artylerii Pieszej (1. Zachod-
niopruski).
• 11  Raport nr 86 Oddziału II Informacyjnego Dowództwa Frontu Pomorskiego z dnia 25.10.1919 r., WBH/CAW Front 
Pomorski, sygn. I.310.10.25.
• 12  Faktyczna liczba formacji zbrojnych podlegających Freikorps Diebitsch są trudne do oszacowania. Według nie-
których doniesień miały one wynosić nawet 5000 żołnierzy. Według informacji Oddziału II Frontu Pomorskiego liczba ta 
wachała się miedzy 2000 a 3000 żołnierzy, Meldunek agenta Ekspozytury nr 1 w Toruniu w sprawie 21. pp i „Freikorps 
Diebitsch”, II Oddział (Informacyjny) Dowództwa Frontu Pomorskiego z dnia 25.11.1919 r., WBH/CAW Front Pomorski, 
sygn. I.310.10.31. 
• 13  Ibidem, s. 6.
• 14   Raport nr 19 Ekspozytury nr 2 II Biuro Dowództwa Frontu Pomorskiego, L.dz.912/II z dnia 22.12.1919 r., WBH/
CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.25, s. 13.
• 15  Miny pod fortami Torunia. Meldunek Ekspozytury nr 1 Dowództwa Frontu Pomorskiego L.dz. 4388/II z dnia 
30.11.1919 r., WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.30.
• 16  Spartakusaufstand lub Januaraufstand – powstanie wywołane 5 stycznia 1919 r. przeciw rządowi rewolucyjnemu 
złożonemu z członków Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) i trwające do 15 stycznia 1919 r. w Niemczech.
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cy często zapewniali swoich żołnierzy o ich rychłym powrocie do domów, który nastąpić miał już na wiosnę 1920 r. Takie morale 
nie panowało jednak we wszystkich niemieckich formacjach wojskowych. Według ustaleń wywiadowców defensywy Frontu Po-
morskiego, w wielu pododdziałach niemieckich panowała dyscyplina i opinia o niedopuszczeniu Polaków na tereny Prus Zachod-
nich. Opinia taka funkcjonowała w szczególności w formacjach wojskowych gen. Rosbacha17. W związku z takimi problemami stan 
wojsk niemieckiej załogi miasta Torunia na koniec grudnia 1919 r. wynosił: 7500 żołnierzy, w tym 6000 wojsk liniowych i 1500 
urzędników państwowych, a siły Straży Ludowej powiatu toruńskiego wynosiły jeszcze 670 osób wyposażonych w broń ręczną18 . 

Szkic z zaznaczonymi miejscami przygotowanymi do założenia min na terenach twierdzy Toruń 
Źródło: WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.30

Na fali wszystkich zdarzeń mających miejsce po zakończeniu I wojny światowej i działań wojsk koalicji państw Ententy, osta-
tecznie wycofano z Kurlandii do Niemiec wszystkie niemieckie jednostki, które według Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go stanowiły realne zagrożenie dla działań mających na celu przejęcie Pomorza do Polski. Działania te znacznie osłabiły ducha 
germanizacyjnego na terenach Torunia i w jego okolicach. Jednakże według doniesień defensywy Frontu Pomorskiego w grudniu 
1919 r. wśród szerokich stref społeczeństwa niemieckiego oraz w wojsku, powstało niepotwierdzone sprzysiężenie mające na celu 
przeszkodzenie w nieokreślony sposób, przejęciu terenów Prus Zachodnich przez Polskę. Działania te zostały ujawnione wśród 
żołnierzy 21. Pułku Piechoty z Torunia, którzy to zawiązali spisek mający na celu zniszczenie w chwili ewakuacji wszystkich uży-
tecznych pod względem wojskowym budowli, takich jak: mosty, warsztaty lotnicze, koszary itp. Spiskowcy pod koniec grudnia 
1919 r. faktycznie przystąpili do takich działań demolując m.in. kasyno toruńskiego 176. Pułku Piechoty, gdzie przewidywano po 
wkroczeniu WP rozlokowanie sztabu Dywizji Pomorskiej19. Obawy w sprawie ewentualnych problemów z przejęciem Prus Za-
chodnich nie były bezpodstawne. 24 października 1919 r. doszło bowiem do krótkich walk w okolicach Torunia. Doszło do nich 
w Lubiczu pod Toruniem. W tym dniu polski patrol graniczny złapał na granicy dwóch przemytników, którzy próbowali przemycić 
dla niemieckich żołnierzy mięso wieprzowe. Niemieccy żołnierze dowiedziawszy się o ich zatrzymaniu rozpoczęli ostrzał polskich 
pozycji z broni indywidualnej. Przemytnicy nie zostali jednak wpuszczeni, co było bezpośrednim powodem w dniu 25 października 
do rozpoczęcia w godzinach od 16.00 do 17.00 kolejnego ostrzału, ale już z karabinów maszynowych. Skutkiem ostrzału z trzech 

• 17  Raport nr 19 Ekspozytury nr 2 II Biuro Dowództwa Frontu Pomorskiego, L.dz.912/II z dnia 22.12.1919 r., WBH/
CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.25, s. 14.
• 18  Raport nr 5 II Biura Sztabu Dowództwa Frontu Pomorskiego z dnia 22.12.1919 r., WBH/CAW Front Pomorski, 
sygn. I.310.10.25.
• 19  Raport polityczny II Biura Sztabu Dowództwa Frontu Pomorskiego z dnia 22.12.1919 r., WBH/CAW Front Po-
morski, sygn. I.310.10.25.
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karabinów maszynowych rannych zostało łącznie 11 osób, w tym komendant posterunku żandarmerii, kierownik komory celnej 
w Lubiczu oraz dwoje dzieci w wieku 10 i 12 lat20.

Stosunek żołnierzy niemieckich stacjonujących lub znajdujących się w rejonie Torunia, miał również wpływ na stosunki miej-
scowej ludności niemieckiej do ludności polskiej. Na ogół wrogi stosunek ludności niemieckiej do wszystkiego co polskie, ulegał 
jednak zmianom. Niechęć, a nawet wrogość ulegała poprawie, na co wpływ miała ogólnie pogarszająca się sytuacja w samych 
Niemczech. W samym mieście Toruniu ludność niemiecka coraz bardziej była rozgoryczona do władz niemieckich z powodu lekce-
ważenia przez nie podstawowych potrzeb. Skutkiem tego było wzmożenie sympatii dla strony polskiej i nasiliła się wraz ze zbliża-
jącym się terminem ostatecznego zajęcia Torunia przez Wojsko Polskie. Na bazie takich odczuć, wśród ludności Torunia wzmagała 
się świadomość wspólnych interesów. Rezultatem takiego stanu rzeczy w wielu miastach, w tym w Toruniu, ludność niemiecka 
zaczęła godzić się z myślą objęcia tych terenów przez Polskę21. 

Szkic potyczki ogniowej w Lubiczu w dniu 25 października 1919 r.
Źródło: WBH/CAW Front Pomorski, sygn.I.310.10.32

Stosunek ludności niemieckiej, ilość żołnierzy oraz wzmagające się nastroje antypolskie w połowie 1919 r. budziły wśród władz 
w Warszawie niepokój co do pokojowego przyjęcia Pomorza do Rzeczypospolitej. Przejęcie ziem Prus Zachodnich do Rzeczypo-
spolitej powierzone zostało od strony wojskowej do formacji frontu Pomorskiego, który sformowany został w dniu 19 października 
1919 r. Na dowódcę frontu wyznaczony został gen. por. Józef Haller. W składzie frontu znalazły się: 11., 15. i 16. Dywizje Pie-
choty, V Brygada Jazdy, IV Grupa Lotnicza, Grupa Operacyjna gen. Stanisława Pruszyńskiego oraz wiele innych samodzielnych 
pododdziałów podlegających bezpośrednio dowódcy frontu. Podpisanie Traktatu Wersalskiego określiło przynależność Pomorza do 

• 20  Meldunek dowódcy 2. Szwadronu II Samodzielnego Dywizjonu Wojskowej Straży Granicznej, L.dz.947/19 z dnia 
26.10.1919 r., WBH/CAW Front Pomorski, sygn.I.310.10.32. 
• 21  Komunikat informacyjny nr 1 II Biura Sztabu Dowództwa Frontu Pomorskiego L.dz.100/II z dnia 1.01.1920 r., 
WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.33.
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Rzeczypospolitej, natomiast zasady jego przyjęcia określone zostało dopiero z dniem 25 listopada 1919 r. i jego podstawą stały się 
ustalenia porozumień polsko-niemieckich na szczeblu rządowym. Według ustaleń przejęcie Pomorza przez władze polskie miało 
być rozpoczęte siódmego dnia po ratyfi kacji przez niemieckie Zgromadzenie Narodowe Traktatu Wersalskiego, co nastąpiło w dniu 
10 stycznia 1920 r. Według ustaleń międzyrządowych przejęcie Torunia nastąpić miało w drugim dniu pierwszej fazy przejmowania 
terenu, tj. w dniu 18 stycznia 1920 r.22 

Założenia dotyczące „Okupacji ziem Prus Zachodnich”23 określone na podstawie ustaleń z 25 listopada przewidywały następu-
jące działania według harmonogramu czasowego i terytorialnego: 

• Obszar: Prusy Królewskie i Książęce.

• Termin rozpoczęcia wycofywania i zajmowania przyznanych obszarów:
Wycofanie wojsk niemieckich z obszarów odstąpionych Polsce według traktatu pokojowego przez Państwo Niemieckie i zajęcie 

przez Polskie Wojsko rozpocząć miało się o godz. 6.00 rano siódmego dnia po spisaniu pierwszego protokołu o złożeniu dokumen-
tów ratyfi kacyjnych traktatu pokojowego w Paryżu.

Nie wliczano przy tym dnia ratyfi kacji.

• Zasady obowiązujące przy wycofaniu wojska: 
Wycofywanie i obsadzanie odbywało się strefami. Okres czasu między wycofaniem wojsk niemieckich, a wkroczeniem wojsk 

polskich należało maksymalnie skrócić. Przy czym należało pamiętać, aby unikać zasadniczo bezpośredniego zetknięcia się wojsk 
niemieckich z wojskiem polskim.

Wyjątki w tym zakresie należało ustalić osobno.
Czas między opuszczeniem miejscowości przez wojska niemieckie, a zajęcie przez wojska polskie nie miał przypadać na go-

dziny nocne (od godz. 6.00 wieczorem do godz. 6.00 rano). Na każdy dzień ułożono ściśle określoną linię demarkacyjną między 
wojskami niemieckimi, a wojskami polskimi. Linie te wojska niemieckie opuścić miały najpóźniej w terminie z góry ustalonym, 
a wojska polskie nie mogą jej przekroczyć wcześniej niż w czasie również dokładnie określonym.

• Strefy i czas wycofania wojska:
Podział na strefy wycofania oraz zajmowania określony został na specjalnych mapach sytuacyjnych. Całość podzielona została 

na strefy według podziału czasowego w następujący sposób:

Strefa A – w trzech dniach (1, 2 i 3 dzień wycofania). Twierdza Toruń miała być oddana wojskom polskim w 3 dniu wycofywania 

o godz. 12.0024. 

Strefa B1 – w dwóch dniach (4 i 5 dzień wycofania). W 3 dniu wycofywania do godz. 12.00 opuszczony miał być dworzec kolejowy 

Kowalewo (obecnie Kowalewo Pomorskie). W 5 dniu wycofywania o godz. 6.00 opuszczony miał być dworzec w Chełmży, w 6 

dniu wycofywania opuszczony miał być o godz. 16.00 dworzec Kurnatowo (obecnie Kornatowo). Strona niemiecka gwarantowała, 

że polskie transporty kolejowe już w 3 dniu wycofywania od godz. 6.00 mogły już przejeżdżać przez dworzec Kowalewo.

Strefa B2 – W czterech dniach (4, 5, 6 i 7 dzień wycofania). Fordon obsadzony miał być w 4 dniu wycofywania o godz. 13.00.

Strefa CII – 6 i 7 dnia wycofywania do godz. 15.00.

Twierdza Chełmno oddana miała być wojskom polskim w 6 dniu wycofywania o godz. 16.00.

Twierdza Grudziądz oddana miała być w 7 dniu wycofywania o godz. 15.00.

8 dzień wycofywania określony został jako dzień odpoczynku dla obu stron.

Wojsko Polskie przekroczyć miało Wisłę koło Grudziądza i Chełmna najwcześniej w 9 dniu wycofywania o godzinie 6.00.

Strefa D – w czterech dniach (9, 10, 11 i 12 dzień wycofywania).

Strefa E – w trzech dniach (13, 14 i 15 dzień wycofywania).

• 22  M. Wojciechowski, Przejęcie Torunia przez władze polskie w styczniu 1920 r., [w:] Historia Torunia. W czasach 
Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920-1945), pod red. nauk. M. Biskupa, Toruń 2006, s. 9-10; M. Wojciechowski, 
Powrót Pomorza do Polski 1918-1920, Warszawa-Poznań-Toruń 1981, s. 197-198.
• 23  Współcześnie przyjęcie Torunia i ziem Pomorza do Rzeczypospolitej Polskiej określane jest jako: Powrót Torunia 
do Macierzy; Powrót Torunia do Niepodległej Polski; itp. natomiast w okresie poprzedzającym te fakty oraz w samym 
okresie przejmowania fakt ten określany był we wszystkich dokumentach wojskowych jako: „Okupacja ziem Prus Za-
chodnich”, WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.
• 24  Celem łatwiejszego zobrazowania terminów godzinowych określonych w dniach wycofywania, autor zastoso-
wał określenie czasu popołudniowego według współczesnych zasad, tzn. według rozkazów i ustaleń czas np. obecnie 
godzina 18.00 wykazywana była wówczas jako 6.00 popołudniu.
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Strefa F – w dwóch dniach (15 i 16 dzień wycofywania). 

Strefa G – w czterech dniach (16, 17, 18 i 19 dzień wycofywania). 

• Ochrona mienia prywatnego i utrzymanie porządku publicznego:
Ochronę mienia prywatnego i utrzymania porządku publicznego o okresie przejściowym, tzn. od momentu wyjścia wojsk nie-

mieckich i wkroczenia wojsk polskich, objęły władze cywilne i pełniły ją przy pomocy uzbrojonej przed wymarszem wojsk nie-
mieckich straży obywatelskiej i policji pomocniczej. Formacje te miały być zaopatrzone:

• w odznaki w formie białej przepaski na ramieniu z napisem polskim i niemieckim, bez oznak narodowych;

• w legitymacje wystawione na podstawie spisu osób przynależnych do straży obywatelskiej, wzgl. policji pomocniczej, 

zaopatrzone w podpis Landratu i polskiego męża zaufania. Dokładne dane dotyczące osób wyznaczonych do straży 

obywatelskiej i policji pomocniczej otrzymywał każdy z wyznaczonych dla danego terenu polski ofi cer łącznikowy.
Spis miejscowości, w których utworzone zostały straże obywatelskie, jako uzbrojona formacja, były przekazane do wiedzy 

wkraczających wojsk polskich przed obsadzaniem danych regionów.
Rząd Polski zaręczył, że dla osób należących do straży obywatelskich i policji pomocniczych nie wynikną w przyszłości z tego 

powodu żadne problemy natury materialnej oraz osobistej.
Wszyscy dowódcy niemieccy zobligowani zostali do zawiadomienia o mającym nastąpić wycofaniu swych oddziałów władz 

lokalnych z takim wyprzedzeniem, aby miały one możność wydania odpowiednich zarządzeń, celem ochrony mienia i bezpieczeń-
stwa publicznego.

• Oddanie i ochrona własności państwowej i ważnych przedmiotów oraz przygotowanie do objęcia terenów:

• W wypadku, w którym ochrona przez straż obywatelską lub policję pomocniczą nie wystarczy, lub gdzie infrastruktura 

i ważność obiektów wymaga stałej ochrony lub obecności posterunków wojskowych, oddanie ich nastąpiło na mocy 

specjalnych umów zawartych pomiędzy miejscowymi dowództwami niemieckimi i polskimi. Ponadto, przekazanie 
ich polskim komendom przednim następowało poprzez przekazanie ich przez niemieckie komendy tylne. Komendy te, 
według ustaleń, składały się tylko z ofi cerów, urzędników i wybranych żołnierzy.

• Dla orientacji i przygotowywania bezproblemowego objęcia terenów, strona polska wysłała specjalnych ofi cerów, któ-

rych zaopatrzono w specjalne plenipotencje i zezwolenia wystawione przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego 

dla potrzeb dowództw, względnie władz niemieckich. Wyznaczenie tych ofi cerów nastąpiło w trybie natychmiastowym 

po podpisaniu porozumienia 25 listopada 1919 r.
Do poszczególnych dowództw wyznaczono następującą ilość ofi cerów:

• do dowództwa 17. Korpusu w Gdańsku-Oliwie (dla zabezpieczenia terenów obwodu Człuchów, obwodu dozorowanego 

przez 17. Brygadę Reichswehry w Gdańsku i 37. Brygadę Reichswehry w Jabłonowie) – wyznaczono 7 ofi cerów;

• dla potrzeb rejonu wokół Torunia – 2 ofi cerów;

• dla potrzeb rejonu wokół Grudziądza – 2 ofi cerów;

• dla potrzeb rejonu dozorowanego przez 41. Brygadę Reichswehry w Iławie – 2 ofi cerów;

• dla potrzeb rejonu dozorowanego przez 4. Dywizję Piechoty w Koronowie – 3 ofi cerów;

• do Dowództwa Okręgu Linii Kolejowych w Gdańsku – 1 ofi cera;

• do Dowództwa Okręgu Linii Kolejowych w Bydgoszczy – 1 ofi cera.
Dla przyjęcia twierdz w Grudziądzu, Toruniu, Chełmnie i innych zakładów wojskowych, zaraz po uprawomocnieniu się traktatu 

pokojowego udały się polskie specjalne komisje odbiorcze. Komisje te jeżeli nie zdążyły by dokonać swoich czynności do chwili 
objęcia terenów przez stronę polską, miały być zakończone przez pozostawione w celu ich przekazania specjalnych niemieckich 
komisji oddawczych. Komisje te jednak miały wówczas ograniczyć się tylko do czynności zdawczych.

• Postanowienia gospodarcze:

• Wszelkie obiekty wojskowe, urządzenia i zakłady miały być oddane w stanie zdatnym do ich zamieszkania i użycia. 

Twierdze, koszary, miejsca ćwiczeń oraz wszelkie urządzenia przeznaczone do szkolenia wojsk, wydane były według 

inwentarzy spisanych w dniu ustalonym w głównym układzie dla obszarów, które miały być odstąpione.
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• Od chwili uprawomocnienia się traktatu pokojowego nie wolno było dokonywać jakichkolwiek przymusowych zaku-

pów i sprzedaży majątku.

• Wycofującym się oddziałom niemieckim wolno było zabrać ze sobą tylko to, co należało bezpośrednio do danego od-

działu lub pododdziału. Dodatkowo mogły ze sobą zabrać takie zapasy żywności, które odpowiadały normalnemu sys-

temowi zaopatrzenia żywnościowego.

• Dla przekazania kontraktów zawartych przez władze wojskowe z mieszkańcami lub miejscowymi władzami, miarodaj-

ne były ogólne przepisy traktatu.

• Polskie wojskowe dokumenty podróżne:
Od chwili wejścia w życie ustaleń traktatu pokojowego, władze niemieckie uznawać miały ważność polskich wojskowych do-

kumentów podróży do obszaru przyznanego Polsce, ale nadal jednak obsadzanego przez wojska niemieckie.
Rząd niemiecki miał być jak najszybciej powiadamiany o tym, jakie władze polskie uprawnione zostały do wystawiania powyż-

szych dokumentów, z równoczesnym zaznajomieniem ich z wzorami takich dokumentów. 

•  Ochrona komend i osób wojskowych wysłanych na tereny zajęte i pozostawające na nich do momentu przekazania:

• Polskim osobom wojskowym wysłanym na mocy traktatu i ustaleń na teren mający podlegać przekazaniu zagwaranto-

wano: bezpieczeństwo osobiste; wolność korzystania z ruchu pocztowego dla listów, depesz i paczek; uprawnienia do 

noszenia broni osobistej (także palnej), za wyjątkiem oddelegowywanych szeregowców, dla obrony osobistej od na-

paści; pełną możliwość wykonywania telefonicznych połączeń pomiędzy osobami wykonującymi zadania na terenach 

przeznaczonych do przekazania oraz do łączności z władzami i ich przełożonymi; pomieszczenie do pracy odpowiednie 

do zakresu wykonywanych czynności.

• Takie same prawa przysługiwały niemieckim komisjom oddawczym, oraz niemieckim osobom wojskowym, pozo-

stającym na skutek wykonywania zadań służbowych. Pozostawiono im również odpowiednie zajmowane przez nich 

pomieszczenia służbowe. Po ukończeniu wykonywania swoich czynności, będą one mogły wraz ze swoimi rodzinami, 

bez jakichkolwiek przeszkód a nawet z możliwymi ułatwieniami wyjechać do miejsc przez nich wybranych. Mogły one 

również zabrać ze sobą swoją własność prywatną. Polskie komendy wysyłane oraz niemieckie komendy pozostające, 

były prowiantowane przez władze na terenie obszaru, na którym się znajdowały.

• Akta:
Wszelkie akta mające znaczenie dla Wojska Polskiego jak np.: wyciągi ewidencyjne ofi cerów i żołnierzy, spisy inwentarzy, 

plany fortyfi kacji i zakładów wojskowych, pomiary trygonometryczne oraz zdjęcia terenu itp. należało w porządku oddać władzom 
polskim. Akta zabrane przez władze niemieckie, a potrzebne administracji polskiej dla załatwiania spraw bieżących należało oddać 
do dyspozycji władz polskich, także w okresie późniejszym. Te zaś akta, które nie zostały zabrane przez władze niemieckie, które 
potrzebne byłyby jeszcze władzom niemieckim do załatwiania spraw bieżących, miały być oddawane w okresie późniejszym do 
dyspozycji władz niemieckich. Zarządzenie to dotyczyło również akt pozostawionych na terenie poznańskiego.

• Sprawy komunikacyjne:

• Ruch kolejowy, pocztowy, telegrafi czny i telefoniczny zasadniczo nie ulegał przerwom podczas obsadzania obszarów 

odstępowanych. Jednakże z uwagi na ewentualność występowania ważnych spraw wojskowych, mogło do nich dojść 

w zakresie miejscowym i czasowym

• Poczta, telegraf, telefon:

• znajdującą się na obszarach oddawanych sieć telefoniczną i telegrafi czną, która obsługiwana była przez wojska 

niemieckie, należało oddać w dniu wycofania się wojsk niemieckich z danych terenów do jurysdykcji miejscowych 

urzędów pocztowych;

• Polska i Niemcy zobowiązały się zezwolić wszystkim wysłanym uprzednio polskim komendom i pozostającym nie-

mieckim komendom na bezpłatne i pełne używanie bez ograniczeń telefonów, telegrafów dla połączeń ze swoimi 

zwierzchnimi władzami i innymi wojskowymi urzędami, które funkcjonowały 

w sprawach przejęcia i oddania ziem i obszarów. Obustronne władze wojskowe otrzymały polecenie ułatwiania kon-
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taktów rzeczonych komend. 

Podczas prowadzenia rozmów lub przesyłaniu informacji obowiązywał tylko język polski lub niemiecki;

• polscy i niemieccy dowódcy odcinków lub odpowiadające im komendy napraw sieci telegrafi cznych, miały ściśle 

współpracować w sprawach ich napraw 

i utrzymywania ich w sprawności szczególnie w okresie przekazywania odcinków.

• Polscy ofi cerowie odkomenderowani do Dowództw Linii Kolejowych w Bydgoszczy i w Gdańsku obejmowali swoje 

obowiązki w miarę wycofywania się wojsk niemieckich. Natomiast część niemieckich komend dworców kolejowych 

pozostała na swych stanowiskach do chwili przybycia polskich komendantów25. 
Ustalenia te normalizowały i ustalały system przekazywania ziem Prus Zachodnich do Polski, a podpisanie ich pozwoliło na 

ostateczne opracowanie rozkazów i wytycznych do działalności Frontu Pomorskiego w tym zakresie. Dodatkowo w ramach czyn-
ności przygotowawczych, wydawane zostały również inne dokumenty normujące i wyjaśniające zasady przejęcia. Jednym z ta-
kich dokumentów była Instrukcja do odbioru twierdz Prus Zachodnich – Torunia, Grudziądza i Chełmna. Zgodnie z jej zapisami 
ratyfi kowanymi przez obydwie strony, po wejściu i ratyfi kowaniu ustaleń Traktatu Wersalskiego, czyli po 10 stycznia 1920 r. do 
każdej z nich skierowana została specjalna Komisja Odbiorcza. Każda z nich składała się z trzech ofi cerów, w tym ofi cera Sztabu 
Generalnego, ofi cera inżynierii oraz ofi cera intendentury, a także ewentualny personel pomocniczy. Według ustaleń, przynajmniej 
jeden z nich musiał znać biegle język niemiecki. Ofi cer Sztabu Generalnego był jej przewodniczącym i w jej imieniu uprawniony 
był do prowadzenia pertraktacji ze stroną niemiecką. Ofi cerowie ci podlegali również Zarządowi Kwaterunkowemu celem właści-
wego odbioru koszar, szpitali, wszelkich wojskowych obiektów i terenów gruntowych znajdujących się w obwodach fortecznych. 
Ofi cer Sztabu Generalnego odpowiedzialny był również za sprawy przejęcia wszelkiej artylerii i amunicji, natomiast pozostali dwaj 
ofi cerowie odpowiedzialni byli za odbiór według stanowiska fachowego. Zadaniem tej komisji było przeprowadzenie wszelkich 
czynności przygotowawczych do faktycznego odbioru fortyfi kacji. Obejmowały one następujące czynności:

• ujęcie w ewidencji obiektów i urządzeń fortyfi kacyjnych na podstawie stale prowadzonych, a przygotowywanych już 

przez władze niemieckie inwentarzy oraz na podstawie faktycznego stanu rzeczy. W wypadku, gdyby strona niemiecka 

nie posiadała takich inwentarzy, to komisja była zobligowana wykonać je samodzielnie;

• sprawdzenie i ustalenie protokólarne stanu obecnego wszelkich obiektów fortyfi kacyjnych;

• komisja miała żądać podpisania wszelkich protokołów przez Niemiecką Komisję Oddawczą. W wypadku, gdyby nie 

chciała tego wykonać, miarodajnym miał pozostać protokół Polskiej Komisji Odbiorczej, a fakt odmowy musiał być 

w nim odnotowany;

• Komisja miała również zarejestrować i oznaczyć miejsce przechowywania wszelkich dokumentów, map, planów, zaso-

bów bibliotek podręcznych, archiwów itp.;

• Faktyczne objęcie obiektów i protokólarne podpisanie protokołów odbiorczych nastąpiło z chwilą objęcia ich w posia-

danie przez Wojsko Polskie; 

• Oszacowanie wartości przejmowanych obiektów nie należało do zadań komisji odbiorczej. W trakcie przejmowania 

obiektów polska komisja odbiorcza nie przyjmowała protokołów szacunkowych traktujących wartość przejmowanych 

obiektów.
Komisja do odbioru twierdz w ramach swych czynności określiła potrzeby właściwego zabezpiecze-

nia przed grabieżą dzieł fortyfi kacyjnych poprzez określenie sił potrzebnych do ich pilnowania oraz wymusze-
nie na dowódcach nowo powstających garnizonów służb ochronnych i zabezpieczających. W wypadku zajęcia budowli 
w terenach twierdz przez formacje WP, komisja w pierwszej kolejności dokonywać miała ich protokólarnego przyjęcia.26

Ustalenia międzyrządowej polsko-niemieckiej komisji podpisane 25 listopada 1919 r. pozwoliły na ostateczne opracowanie 
i wydanie rozkazu operacyjnego dla wojsk Frontu Pomorskiego do zajęcia należnych terenów Prus Zachodnich. Jedną z niewiado-
mych pozostał czas określający początek operacji militarnej, co było zrozumiałe z uwagi na termin, który miał nastąpić od chwili 
ostatecznej ratyfi kacji założeń traktatu przez niemieckie Zgromadzenie Narodowe. Jednakże już w okresie poprzedzającym, opraco-

• 25  Układ o wycofaniu wojsk z obszarów przypadających państwu polskiemu. Ustalenia polsko-niemieckiej komisji 
rządowej z dnia 25 listopada 1919 r. w sprawie przejęcia Prus Zachodnich, WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.21. 
• 26  Instrukcja dla odbioru twierdz pruskich – Torunia, Chełmna, Grudziądza, MSWojsk. L.dz.17/10 z 01.1920, WBH/
CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.34.
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wany został specjalny rozkaz. Wydany on został zgodnie z wytycznymi w dniu 28 października 1919 r. i był on opracowany według 
wcześniejszych ustaleń i na podstawie propozycji rządowych. 

Przewidywał następujący sposób działania wojsk Frontu Pomorskiego:

Mapa terenów Pomorza z wyznaczonymi fazami i strefami dziennymi do zajęcia terenów.
Źródło: WBH/CAW Dowództwo Frontu Pomorskiego, sygn. I.310.10.90

Okupacja Prus Królewskich i Książęcych (tak określano zajęcie Pomorza) w granicach wyznaczonych Traktatem Wersalskim 
odbyć się miała w dwóch fazach, a wyznaczenie zasięgu terenu określone zostało w dniu 25 listopada 1919 r. 

• I faza – zajęcie twierdzy Toruń i całego obszaru przyznanego Polsce na wschód od Wisły. Ruch wojsk polskich przy 

zajęciu tych terenów odbywać się miał tylko pieszo;

• II faza – zajęcie pozostałych terenów przyznanych Polsce na zachód od Wisły, aż do Morza Bałtyckiego. Ruch wojsk 

polskich w tej fazie odbywać się mógł pieszo, ale również częściowo koleją.

I FAZA
Do przeprowadzenia I fazy okupacji wyznaczono następujące siły z wojsk podporządkowanych dyspozycji generała Józefa 

Hallera:

• pod dowództwem gen. Pruszyńskiego:

• Grupa Operacyjna Generała Pruszyńskiego (8. Dywizja Strzelców);

• 5. Brygada Jazdy z 1. i 12. Pułkami Ułanów;

• 2. Pułk Szwoleżerów (w okresie późniejszym na rozkaz gen. Prószyńskiego również podporządkowany 5. Brygadzie 

Jazdy);

• pociągi pancerne: nr 5 „Smok”, nr 13 „Boruta”, nr 14 „Zagończyk” i nr 18 „Odsiecz II”;

• IV dywizjon 11. Pułku Artylerii Polowej;

• 1. Bateria 5. Dywizjonu Artylerii Konnej.
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• pod dowództwem płk. Skrzyńskiego:

• Dywizja Pomorska, w skład której weszły Pułk Toruński i formacje organizacji wojskowych.

• pod bezpośrednim dowództwem gen. Hallera:

• Morski Batalion Strzelców;

• 5 statków i 2 motorówki z Flotylli Wiślanej.

Grupa Operacyjna Generała Pruszyńskiego przed rozpoczęciem okupacji rozlokowana została w czterech grupach:

• I Grupa: Mława – Zieluń;

• II Grupa: rejon Rypina;

• III Grupa: rejon Lipno – Dobrzejewice;

• IV Grupa - 5. Brygada Jazdy: rejon Aleksandrów-Służewo-Nieszawa;

• Pułk Toruński: rejon Inowrocławia;

• 2. Pułk Szwoleżerów: w rejonie III Grupy Lipno – Dobrzejewice. 
Wszystkie jednostki mające wziąć udział w I Fazie, w przeddzień faktycznego rozpoczęcia okupacji znajdować się miały nad 

granicą tak, aby w pierwszym dniu rozpoczęcia działań o godz. 6.00 mogły rozpocząć przekraczanie granicy.
Okupacja wyznaczonego terenu odbyć się miała w ciągu 6 dni, tak aby w 7 dniu mogło nastąpić wkroczenie wojsk polskich do 

Grudziądza.

Rejon do zajęcia w I fazie podzielony został na następujące strefy dniowe:
1 dnia – Schoenwiese - Jellen - Slup - Janowo - Hoheneck - Droschun - Nieschiwienc - Colmansfeld - Brzeźno - Kaschorek27;
2 dnia 

• do linii począwszy od rzeki Drwęcy, Naumark - Kl.Summe - Nieschiwienc;

• Toruń o godz. 12.00 – wchodzi Pułk Toruński wraz z 5. Brygadą Jazdy. Pułk Toruński miał pozostać, a 5. Brygada 

posuwać się miała dalej do linii: Brzeźno-Tillitz-Ernsrode-Breitenthal. Wszelkie ruchy 5. Brygady Jazdy przy zajmo-

waniu Torunia regulował płk Skrzyński.
3 dnia – Ossawken - Ostrowitz - Hocheim - Mittwalde (dworzec Schönsee o godz. 12.00), Elsanowo - Steinau - Griefen (wy-

łącznie), Konczewic - Griebenau;
4 dnia – II St.Sawdin - Jakobkau - Boguschau (wyłącznie), Neugirkau - Massanken (2 km na płd. od Ostromentzko - Michalkin);
5 dnia – Bauden (wyłącznie), Schloss Roggenhausen - Dombrowkau - Nitzwalde - Skarschewo - Blandau (dworzec Kurnatowo 

o godz. 16.00) Malankowo - Gr.Czyste - Kiewo - Blutowo. Wszystkie te miejscowości włącznie do zajęcia w tym dniu, oprócz 
Griff en, Boguschau, Bauden;

6 dnia – linia Wisły za wyjątkiem obszaru twierdzy Grudziądz (Chełmno do godz. 16.00);
7 dnia – o godz., 15.00 twierdza Grudziądz.
W przededniu wkroczenia wojsk polskich ofi cerowie łącznikowi w Gdańsku ostatecznie mieli porozumieć się w sprawie fak-

tycznego zajęcia terenów według terminów dziennych. 
Kolumny maszerujące zachować miały ścisłą łączność między poszczególnymi kolumnami marszowymi. Granice stref działa-

nia każdej z kolumn marszowych określone zostały w specjalnym rozkazie Dowództwa Grupy Operacyjnej Generała Pruszyńskie-
go. Jako główne osie dla poszczególnych grup były następujące drogi:

• 1.Grupa – Mława - Działdowo (Soldau) i Zielun - Lidzbark (Lautenburg) - Nowe Miasto (Neumark);

• 2.Grupa – Rypin - Brodnica (Strasburg) - Lankorsz i Brodnica - Jabłonowo -Lessen;

• 3. i 4. Grupy – Dobrzejewice - Lubicz (Leibitsch) - Papowo Toruńskie (Papau) -Chełmża (Culmsee) - Grudziądz (Grau-

denz) i Chełmża (Culmsee) - Chełmno (Culm). 
Miejsce postoju Grupy Operacyjnej Generała Pruszyńskiego - Sierpc.
Po rozpoczęciu zajmowania, Dowództwo grupy Operacyjnej Generała Pruszyńskiego jak najszybciej miało zostać przeniesione 

do Wąbrzeźna (Briesen). 
Przed rozpoczęciem zajmowania poszczególne Grupy miały być obsadzone następująco:

• 1.Grupa – na odcinku Pepłówek do rzeki Drwęcy;

• 27  Nazwy miejscowości podano zgodnie z rozkazem wydanym przez Dowództwo Frontu Pomorskiego, które 
obowiązywały w przededniu zajęcia Pomorza.
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• 2.Grupa – odcinek od rzeki Drwęca do rzeki Jardęga;

• 3.Grupa – od rzeki Jardęgi do Wisły, wzdłuż Wisły, obsadzając w głównych siłach Grudziądz i Chełmno.
Przy obsadzaniu odcinków wyznaczonych, w każdej Grupie należało pozostawić w rezerwie niezbędne pododdziały, które roz-

lokowane miały być na terenach obsadzonych przed 01.1920 r. Miały one pełnić tymczasowo służbę garnizonową w poprzednich 
miejscach dyslokacji i stanowić miały rezerwę28.

Brygada Jazdy w 8 dniu działań skoncentrowana miała być pod Grudziądzem, poza terenem twierdzy i miasta. Baterię 5.dak 
należało najpóźniej do 4 dnia działań przetransportować koleją i przekazać ją do składu 5. Brygady Jazdy.

Oddziały biorące udział w zajmowaniu terenów każdego dnia miały meldować następujące sprawy:

• osiągnięcie przypisanej linii demarkacyjnej;

• aktualne rozlokowanie wojsk;

• czy wszystko odbywało się planowo;

• czy doszło do bezpośredniego spotkania z oddziałami niemieckimi:

• ewentualne wypadki i nieprzewidziane zdarzenia.
Dywizja Pomorska miała codziennie meldować stan i garnizony w organizacji.
Ze względu na oddalenie strefy działania 1.Grupy od dowództwa Grupy Operacyjnej Generała Pruszyńskiego, niezbędne było 

utworzenie w Mławie centrum informacyjnego, które poprzez Warszawę informowało dowództwa Frontu Pomorskiego i Grupy 
Operacyjnej gen. Pruszyńskiego. Od 2 dnia zajmowania, centrum takie stanowiło Dowództwo Frontu Pomorskiego. 

 Pociągi pancerne nr 7 „Smok”, nr 13 „Boruta” przed wkroczeniem zlokalizowane zostały na stacji kolejowej Aleksandrów Po-
graniczny (obecnie Aleksandrów Kujawski), a pociągi nr 14 „Zagończyk” i nr 18 „Odsiecz II” na stacji kolejowej w Mławie. Pociągi 
te przeznaczone były do użycia przez Grupę Operacyjną gen. Pruszyńskiego do wzmocnienia posuwających się wojsk i poruszać się 
miały na najważniejszych liniach, a pod koniec I fazy znaleźć się miały na stacjach końcowych odpowiadających dla danej strefy. 
Po ukończeniu I fazy w 7 dniu pociągi te zgrupowane zostały na stacji w Grudziądzu, celem dalszego ich użycia w ramach II fazy.

Dywizja Pomorska, która pod koniec października była w stadium formowania, składać się miała z pułków: Toruńskiego, Staro-
gardzkiego, Grudziądzkiego i Kaszubskiego29. Pułk Toruński znajdujący się w fazie najbardziej rozwiniętej, zajął w 2 dniu o godz. 
12.00 miasto Toruń, gdzie miał pozostać i przystąpić do dalszego formowania. Pozostałe pułki jeszcze nie rozwinięte w pełni, sfor-
mowane miały być ostatecznie na terenach okupowanych. Na koniec października 1919 r. część Dywizji Pomorskiej działała jako 
tajna organizacja wojskowa, w celu przeciwdziałania niszczeniu przez Niemców mostów, linii i infrastruktury kolejowej, dróg itd. 
W momencie wkraczania wojsk do miejscowości zajmowanych, organizacje te rozpocząć miały działalność jawną, poprzez pełnie-
nie służb wartowniczych i służb o charakterze policyjnym. Po wkroczeniu wojsk polskich wszyscy ich dowódcy mieli zameldować 
się u najwyższego stopniem ofi cera, który dowodził zajęciem terenu. W miarę postępów wojsk, kadry tych pułków poruszać miały 
się za siłami głównymi, celem zajęcia przeznaczonych dla nich garnizonów podczas 1 i 2 fazy zajmowania. Miejscami ich stacjo-
nowania były: Pułk Grudziądzki – Grudziądz; Pułk Starogardzki – Starogard i Tuchola, natomiast Pułk Kaszubski stacjonować miał 
w Kościerzynie. Odtransportowanie kadr tych pułków miało nastąpić koleją. Zgodnie z zarządzeniami, część organizacji wojsko-
wych przeznaczona miała być do pełnienia służb wartowniczych i w charakterze żandarmerii. 

Oprócz wymienionych powyżej organizacji wojskowych, na terenach zajmowanych działały również straże ludowe. Składały 
się one z Polaków i Niemców nosząc na rękawach specjalne opaski w myśl paragrafu 4. Umowy Berlińskiej, która podpisana została 
w dniu 25 listopada 1919 r.

Batalion Morski (zwany również Morskim Batalionem Strzelców) rozlokowany został początkowo na terenie Grudziądza, do-
kąd udał się drogą wodną w 9 dniu zajmowania z przeznaczeniem użycia go w II Fazie okupacji. Flotylla Wiślana posuwać miała się 
w dół rzeki w miarę zajmowania terenu przez wojsko po obydwu stronach rzeki. Po zakończeniu I Fazy, początkowo stacjonować 
miała w Toruniu, Chełmnie i Grudziądzu. Szczegółowe zadania dla Flotylli Wiślanej oraz dla wojsk poruszających się wzdłuż Wisły 
określone zostały na początku stycznia 1920 r. w specjalnym „Rozkazie szczegółowym nr 1 do objęcia rzeki Wisły”30. 
• 28  Plan okupacji Prus Książęcych i Królewskich. Część I. III Biuro Dowództwa Frontu Pomorskiego z dnia 
28.10.1919 r., WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.33, s. 1-2.
• 29  Tamże, s. 4.
• 30  Rozkaz szczegółowy nr 1 do objęcia rzeki Wisły L.dz.63/III z 01.1920 r., Załącznik nr 1 Tymczasowa instrukcja 
dla Dowództw Linii Wodnych w razie posuwania się WP na północ; Załącznik nr 2 Tymczasowa instrukcja do Dowództw 
Portów Rzecznych w razie posunięcia się WP na północ; Załącznik nr 3 Tymczasowa instrukcja dla dowódców oddzia-
łów wojskowych armii okupacyjnej dotyczących objęcia dróg i urządzeń wodnych, WBH/CAW Front Pomorski, sygn. 
I.310.10.21. 
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Rozpoczynające swoją działalność Dowództwo Okręgu Generalnego Pomorze, tymczasowo rozlokowane na początku we Wło-
cławku, a w październiku 1919 r. w Inowrocławiu podlegało początkowo Dowództwo Frontu Pomorskiego, które w zakresie jego 
działalności otrzymywało zadania od Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zakres działalności DOG Pomorze obejmował przede 
wszystkim:

• pobory i uzupełnienia;

• organizację Dywizji Pomorskiej;

• organizację batalionów wartowniczych;

• likwidację lokalnych organizacji wojskowych;

• zarządzanie i przejęcie majątku wojskowego.
Podporządkowanie i organizację Dywizji Pomorskiej przez DOG Pomorze określone zostało w specjalnych rozkazach nr 

5635/I oraz 5978/I31, a po zakończeniu zajmowania terenów Pomorza w marcu 1920 r. nastąpiło rozwiązanie Frontu Pomorskiego 
i rozdział jego formacji do DOG Pomorze i dowództwa nowo formowanej 1. Armii. Zdanie dowództwa Frontu Pomorskiego dla 
Dowództwa Okręgu Generalnego Pomorze nastąpiło z dniem 25 marca 1920 r.32

II FAZA 
W tej fazie zajęte zostały obszary przyznane Polsce na zachód od linii północnej Wisły, aż do morza, za wyjątkiem obszaru 

położonego na południe od linii Jurgen (wyłącznie) - stacja Laskowice (włącznie) - Schiroslaw - Kl. Gatzno - Kempin - Neukirch - 
Kl. Konitz (wszystkie miejscowości wyłącznie), który to obszar zajęty został przez wojska Frontu Wielkopolskiego dowodzonego 
przez gen. Dowbor-Muśnickiego.

Wszelkie czynności związane z okupacją terenów Prus w tej fazie, dokonane zostały przez wojska podporządkowane dowódcy 
11. Dywizji Piechoty. Dywizja ta na początku I fazy stacjonowała w Ząbkowicach, a w 7 dniu zajmowania znajdowała się w miej-
scowości Grudziądz. W tym celu podporządkowano jednemu dowództwu:

• 11. Dywizję Piechoty (2. Dywizja Strzelców) miejsce postoju rejon Zawiercie-Trzebnica;

• Dowództwo 5. Brygady Jazdy z 1. i 12. Pułkami Ułanów, 2. Pułkiem Szwoleżerów skoncentrowane w 6 dniu zajmowa-

nia I fazy pod Grudziądzem. Do dnia 6 I fazy dla potrzeb tej Brygady przydzielono również 1. Baterię 5. Pułku Artyle-

rii Polowej;

• Pociągi pancerne nr 7 „Smok”, nr 13 „Boruta”, nr 14 „Zagończyk” i nr 18 „Odsiecz II”, które w 6 dniu I fazy zajmowa-

nia znajdowały się w Grudziądzu;

• Batalion Morski, który skoncentrowany został w 9 dniu zajmowania na pozycjach wyjściowych pod Grudziądzem;

• Ponadto, pozostałe pododdziały nie wymienione powyżej od 7 dnia zajmowania od godz. 15.00 również zaczęły podle-

gać dowództwu 11. Dywizji Piechoty.
W tej fazie zajęcie terenów Prus odbyło się również stopniowo, jednakże nie tylko jak w I fazie pieszo, ale również częściowo 

koleją. Pododdziały niebiorące udziału w akcji w I fazie do 8 dnia zajmowania przetransportowane zostały koleją do Grudziądza. 
Część pododdziałów przybywających przed 7 dniem zajmowania, zostało dowiezionych do wyznaczonych kolejowych stacji koń-
cowych, skąd marszem pieszym przybyły w rejon twierdzy Grudziądz do końca 8 dnia zajmowania. Trasa Jabłonowo – Grudziądz 
w tym czasie była całkowicie otwarta dla potrzeb 11. Dywizji Piechoty. Pododdziały przybywające w rejon rozmieszczenia po 8 
dniu zajmowania, wyładowywane były na zachód od stacji Grudziądz, celem dalszego marszu lub też przejazdu do stacji końco-
wych dla danej formacji w dniu wyznaczonym do osiągniecia. 

Jako rejony koncentracji do rozpoczęcia II fazy na prawym brzegu Wisły pod Grudziądzem wyznaczono:

• dla 11. Dywizji Piechoty – rejon forteczny twierdzy Grudziądz;

• dla 5. Brygady Jazdy (1. i 12. Pułki Ułanów, 2. Pułk Szwoleżerów i 1. Bateria 5. Pułku Artylerii Polowej) poza obrę-

bem twierdzy Grudziądz. 
Akcja okupacji ziem Prus Zachodnich w II fazie odbyła się w ramach wyznaczonych stref do zajęcia w następujących terminach:

• 31  Zadania dla DOG Pomorze w sprawie podporządkowania Dywizji Pomorskiej L.dz.6128/I.Org. z 03.1920 r., 
WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.21.
• 32  Rozkaz Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w sprawie przekazania dowództwa Frontu Pomorskiego 
do DOG Pomorze według osobnych zarządzeń nr. 1940/I, 1980/I, 8000/IV i 2015/III, L.dz.2924/IV/1 Dowództwo Frontu 
Pomorskiego z dnia 21.03.1920 r., WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.32.
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STREFA D:

• 9 dnia zajmowania – linia: Jagowshohe - Hardenberg - Zabiak -Hellenenfelde - Pulko;

• 10 dnia – linia: Thyntau - Lindenberg - Ossiek - Dembia Góra - Klinger Pruski;

• 11 dnia – linia: Kuche - Sprauden - Neukirch - Ponschau - Zdrojno - Linowiec - Gr.Schliwitz - Linko - Sarosle - 

Gr.Schwiederbruch -Taubenfl iess;

• 12 dnia – linia: Baldau-Pr.Stargard - (wyłącznie) Rathsdorf - Bitonia -(wyłącznie) Czersk - (wyłącznie) Taubenfl iess.

STREFA E:

• 13 dnia – linia: Gardeschau - Lokke - Linden - Pogatken - Kischau - Karschin - Ossowo - Rittel - Rakelwitz;

• 14 dnia – linia: Gossen Bichenberg - Sarnowo - Lorenz - Piechowietz;

• 15 dnia – linia: Spone - Graubenschutte - Biek - Bebernitz - Korden (włącznie)

STREFA F:

• 15 dnia – linia: Lubon - Beuschfornigate;

• 16 dnia – linia zachodnia granicy polsko-niemieckiej

STREFA G:

• 16 dnia – linia: Lesen - rzeka Radaune - Zukau - Karthaus - kolej i szosa do Sierakowitz - Smolnik;

• 17 dnia – linia: miejscowości przy szosie Witrstock - Kolin - Schonwalde -Smasin - Kontrschid;

• 18 dnia – linia rzeki Rheda;

• 19 dnia – linia wybrzeża morskiego.
 Batalion Morski załadowano na transport kolejowy w Grudziądzu, a wywagonowanie jego nastąpiło w 16 dniu zajmowania 

w miejscowości Karthaus (Kartuzy). Batalion przydzielony został do składu 5.Brygady Jazdy i w jej składzie marszem pieszym 
doszedł w 19 dniu zajmowania do Pucka, gdzie obsadził wybrzeże Morza Bałtyckiego.

Wojska oddane do dyspozycji 11. Dywizji Piechoty podzielone zostały na dwie grupy i osobno 5. Brygadę Jazdy z Batalionem 
Morskim.

• 1 grupę przeznaczono do zajęcia odcinka brzegu Wisły od Pieniążkowa, na północ od Neuenburg (włącznie do szosy 

Schoneck - Althutte - Genzdorf - Gdańsk;

• 2 grupę przeznaczono do zajęcia odcinka od Chojnic (Konitz), aż do szosy Kartuzy (Karthaus) - Sierakowitz - Schwartz 

(wyłącznie);

• 5. Brygada Jazdy na północ od 1 i 2 grupy;

• Batalion Morski zajął całe wybrzeże morskie. 
Formacje biorące udział w zajmowaniu pozostawiły wewnątrz kraju poszczególne wydzielone pododdziały, które pełniły służbę 

garnizonową i stanowiły rezerwę dla jednostek liniowych.
Przydzielone do wykonywania zadań cztery pociągi pancerne, wspierały całość formacji zajmujących dane sektory wspierając 

posuwające się naprzód wojska i zajmując codzienne stacje krańcowe dla danej strefy dniowej.
Miejscem stacjonowania dowództwa 11. Dywizji Piechoty po 8 dniu zajmowania był Grudziądz.
Miejscem stacjonowani dowództwa Frontu Pomorskiego do końca 5 dnia zajmowania były Skierniewice, a od 6 dnia zajmowa-

nia – Toruń.
Ze względów organizacyjnych i dla usprawnienia systemu dowodzenia w stosunku do wojsk wielkopolskich podległych Do-

wództwu Okręgu Generalnego Pomorze, formacje te do chwili zajęcia Chojnic były podporządkowane dowództwu Frontu Pomor-
skiego33.

Zajmowanie całości przynależnych na podstawie ustaleń międzynarodowych terenów ziem Prus Zachodnich, czyli obecnego 
Pomorza, odbyło się bez większych zakłóceń. Praktycznie odbywały się one według ustaleń i planów poczynionych na konferencji 
podpisanej w dniu 25 listopada 1919 r. Do jednych z niewielu incydentów doszło w rejonie Torunia w dniu 17 stycznia 1920 r. 

• 33  Plan okupacji Prus Książęcych i Królewskich. Część II. III Biuro Dowództwa Frontu Pomorskiego z dnia 
28.10.1919 r., WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.16.
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W okolicach Gniewkowa i pod wsią Lipie doszło do krótkich walk pomiędzy obydwoma stronami. Pierwsze niejasności dotyczące 
zajść dotyczyły różnicy czasu pomiędzy obydwiema stronami. Polegała ona na różnicy jednej godziny. Godzina 6.00 czasu nie-
mieckiego, według czasu polskiego było godziną 7.00. Według ustaleń pomiędzy stronami, podczas zajmowania obowiązywać miał 
czas niemiecki, czyli czas opóźniony do czasu polskiego o jedną godzinę. Informacje dotyczące różnicy czasowej i obowiązującej 
strefy czasowej wpływały przez cały okres poprzedzający działania i o tej zmianie powiadomione zostały wszystkie pododdziały34.

Problemy z przestrzeganiem reżimu czasowego były powodem krótkich walk w rejonie miasta Gniewkowo i wsi Lipie. Proble-
my czasowe nie polegały jednak na różnicy czasowej stref polskiej i niemieckiej, ale na określeniu czasu wkroczenia na tereny Prus. 
Określenie czasu wejścia Wojska Polskiego na godz. 6.00 w przededniu wkroczenia zostało zmienione po ustaleniach jakie dokona-
ne zostały ze stroną niemiecką przez ofi cera łącznikowego por. Donimirskiego. Zmiana wejścia z 6.00 na 10.00 czasu niemieckiego 
podyktowana była względami czysto praktycznymi. W styczniu o godzinie 6.00 panuje jeszcze całkowita ciemność. O zmianie 
godziny wejścia polski ofi cer łącznikowy niezwłocznie poinformował już w dniu 16 stycznia Dowódcę Frontu Pomorskiego i Do-
wództwo Okręgu Generalnego Pomorze. Natomiast w dniu 15 stycznia podczas odprawy w dowództwie przeprowadzonej w Skier-
niewicach potwierdzono czas wejścia na godz. 6.00. O zmianie godziny wkroczenia, Dowództwo Dywizji Strzelców Pomorskich 
poinformowane zostało telegrafi cznie dopiero o godzinie 10.30 w dniu 17 stycznia, czyli 30 minut po określonym zmienionym 
czasie oraz 4 i pół godziny po ustaleniu czasu w czasie odprawy z 15 stycznia35. Brak odpowiednio wcześniejszej informacji był 
bowiem powodem wszczęcia krótkich walk w tym rejonie. Wyruszające o godz. 6.00 pododdziały I podgrupy operacyjnej na szosie 
Inowrocław-Gniewkowo, na przedpolach miasta przywitane zostały ogniem karabinowym żołnierzy niemieckich 21. Pułku Pie-
choty. Według ustaleń specjalnej komisji wyznaczonej rozkazem Dowódcy Frontu Pomorskiego, około godz. 7.30 po otrzymaniu 
ognia od strony niemieckiej, dowódca czołowego plutonu zatrzymał całość sił tyraliery, a sam udał się w stronę niemiecką celem 
nawiązania porozumienia. Niemieccy żołnierze jednak otworzyli do niego ogień, co rozpoczęło ogólną strzelaninę. Oddziały Dy-
wizji Pomorskiej po rozpoczęciu walk okrążyły Gniewkowo i na skutek dalszych walk i odcięcia sił niemieckich, doprowadziły 
do poddania się całości wojsk niemieckich w Gniewkowie. W wyniku walk ciężko rannych zostało 2 i lekko 7 żołnierzy polskich. 
Podczas potyczki od strony Torunia nadjechał pociąg. Niestety nie udało się nawet wówczas stwierdzić, czy został on ostrzelany 
przez polskich żołnierzy. Jednakże w czasie zeznań większość żołnierzy twierdziła, że był to pociąg pancerny, co było wówczas 
jak najbardziej zrozumiałe z uwagi na panującą wówczas mgłę. Po zakończeniu walk ofi cerowie ze sztabu dywizji natychmiastowo 
udali się wraz z ofi cerem łącznikowym do Torunia, gdzie wyjaśniono całe nieporozumienie. Ofi cjalnie był to jednak zwykły pociąg 
osobowy, który przybył na stację celem odbioru osób i przewiezieniu ich do Torunia36. Do podobnej sytuacji doszło również w re-
jonie wsi Lipie, gdzie pododdziały 5. Brygady Jazdy próbowały posuwać się naprzód. Wówczas to na skutek krótkotrwałych walk 
poległ plut. Pająkowski. Zamieszanie dotyczące powodów starcia zostało dodatkowo wzmocnione poprzez informacje prasowe, 
które ukazały się w prasie niemieckiej. Według tych informacji powodem starcia było nieprzestrzeganie reżimu czasowego i różnica 
między czasem polskim, a czasem niemieckim. Według prasy niemieckiej wejście formacji polskich zaobserwowane zostało już 
o godz. 5.30 czasu niemieckiego i było bezpośrednim powodem rozpoczęcia ostrzału przez stronę niemiecką37. Jest to oczywiście 
nieprawdą, gdyż o tej godzinie przy dodatkowo panującej mgle, panowała całkowita ciemność i nie było możliwości zaobserwowa-
nia zbliżających się oddziałów wojskowych.

Powodem tych starć było przekroczenie przez Dywizje Strzelców Pomorskich linii demarkacyjnej, nie jak wydany został ostatni 
rozkaz dowództwa frontu, a mianowicie o godz. 10.00 czasu niemieckiego, czyli w myśl umowy ofi cera łącznikowego w Toruniu 
z dnia 16 stycznia, lecz o godz. 6.00 według ustaleń z dnia 15 stycznia. Całe zajście miało wobec tego charakter nieporozumienia 
i nie nosiło znamion negatywnego podejścia strony niemieckiej do ustaleń traktatowych. Wzięci do niewoli w Gniewkowie żoł-
nierze niemieccy po rozbrojeniu odprowadzeni zostali poza linię demarkacyjną, skąd w dniu 28 stycznia odesłani zostali na stronę 
niemiecką do Piły38. 

• 34  Czas niemiecki i czas polski. Zarządzenia dotyczące jego obowiązywania, Dow Fr. Pomorskiego L.dz.174/20 
z dnia 11.01.1920 r., WBH/CAW Front Pomorski, I.310.10.18.
• 35  Wyjaśnienia dotyczące telegramu nr 2043 w sprawie zajść w rejonie Gniewkowa w dniu 17.01.1020 r., Dow Fr 
Pom. L.dz. 96/I.op.20 z dnia 20.01.1920 r., WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.79. 
• 36  Meldunek w sprawie zajść pod Gniewkowem i Lipiami. Wyjaśnienia por. Czopp dla Dowódcy Frontu Pomor-
skiego z dnia 22.02.1920 r., Front Pomorski L.dz.1299/.20, WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.73.
• 37  Informacje prasy niemieckiej na temat walk pod Gniewkowem i Lipiami. Notatka telegrafi czna szefa sztabu ppłk 
Kulińskiego do Dowódcy frontu Pomorskiego z dnia 18.01.1920 r., WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.77. 
• 38  Meldunek w sprawie zajść pod Gniewkowem i Lipiami. Wyjaśnienia por. Czopp dla Dowódcy Frontu Pomor-
skiego z dnia 22.02.1920 r. L.dz.609/III.20, WBH/CAW Front Pomorski, sygn. I.310.10.73.
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23 stycznia 1920 r. zakończyła się I faza zajmowania terenów Pomorza, a z dniem 25 stycznia rozpoczęto II fazę, która zakoń-
czyła się 10 lutego 1920 r. obsadzeniem brzegów Morza Bałtyckiego przez pododdziały Batalionu Morskiego.

Odezwa gen. Józefa Hallera do żołnierzy Frontu Pomorskiego przygotowana i wydrukowana w listopadzie 1919 r., ale wydana do odczytania 
w dniu 12 stycznia 1920 r.

Źródło: WBH/CAW Dowództwo Frontu Pomorskiego, sygn.I.310.10.2
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SZKOLNICTWO WOJSKOWE 
W TORUNIU 1920 – 1939 

1. Szkoła Podchorążych – Kraków 9.10.1914 – 31.07.1915 – 66 absolwentów
2. Kurs specjalistyczny dla podchorążych w Katedrze Artylerii 

przy dywizjonie artylerii Legionów Polskich – 13 absolwentów 
3. Podoficerska Szkoła Artylerii – 9.05.1916 
4. Szkoła Strzelecka Artylerii – Rembertów – 23.12.1916 – 31.01.1917 – 65 absolwentów 
5. Szkoła Podchorążych Artylerii – Góra Kalwaria – 11.05.1917 – 31.08.1917 – 41 absolwentów
6. Szkoła Oficerów Artylerii – Bobrujsk – 3.03.1918 – 11.06.1918 
7. Szkoła Podchorążych Artylerii im. T. Kościuszki – Bobrujsk – nie rozpoczęto zajęć 
8. Szkoła Oficerska Artylerii – Odessa – 18.11.1918 – 18.04.1919 – 67 absolwentów 

RAZEM: 252 ABSOLWENTÓW 

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

WOJENNE SZKOŁY ARTYLERII 1914 – 1920 

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

Centrum Wyszkolenia Artylerii 1919 – 1921 (wojna polsko – bolszewicka) 

nazwa kursu 1919 1920 1921 1922 SUMA
Centrum Wyszkolenia Artylerii Nr 2 01.07.1920 0 -- 02.12.1920 

kurs młodszych oficerów - - 100 - 15 21 - - 136
kurs podoficerski - - 200 - - - - - 200
RAZEM - - 300 - 15 21 - - 336

Stacja Zborna Oficerów Artylerii w Toruniu 01.08.1920 0 -- 09.11.1920 
kurs oficerów ochotników* - - 80 - - - - - 80
kurs oficerów rezerwy - - 40 - - - - - 40
kurs oficerów tłumaczy - - 28 - - - - 28
RAZEM - - 148 - - - - - 148
SUMA 0 0 448 0 15 21 0 0 484

Centralny Obóz Szkół Podoficerów Artylerii 1920 0 –– 1922 2 –– TORUŃ 
1. Szkoła Podoficerska Artylerii nr 1 – Warszawa 
2. Szkoła Podoficerska Artylerii nr 2 – Chełm
3. Szkoła Podoficerska Artylerii nr 3 – Kraków 
4. Szkoła Podoficerska Artylerii nr 4 – Łódź 
5. Szkoła Podoficerska Artylerii nr 5 – Lwów
6. Szkoła Podoficerska Artylerii nr 6 – Sołacz

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

SZKOŁY OFICERSKIE I KURSY DOSKONALĄCE OFICERÓW 1920 – 1923 
1. Stały Kurs Artylerii – Rembertów 1920 – 1922 
2. Szkoła Podchorążych Artylerii – Rembertów 1920 – 1923
3. Oficerska Szkoła Artylerii – Sołacz 1920 – 1923  3.
4.

Oficerska Szkoła Artylerii Sołacz
OFICERSKA SZKOŁA ARTYLERII 

192
II –

0 1923  2092
– TORUŃ 1923 3 –– 1927

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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1. Szkoła Strzelania Artylerii
2. Szkoła Podoficerów Zawodowych Artylerii
3. Szkoła Młodszych Oficerów Artylerii 
4. Szkoła Pomiarów Artylerii

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

1. Szkoła Podchorążych Artylerii (dawna Oficerska Szkoła Artylerii) 1.
2.

Szkoła Podchorążych Artyle
Szkoła Strzelania Artylerii2.

3.
Szkoła Strzelania Artylerii
Szkoła Podoficerów Zawodowych Artylerii3.

4.
Szkoła Podoficerów Zawodowych Artylerii
Szkoła Młodszych Oficerów Artylerii (do 1928 roku)4.

5.
Szkoła Młodszych Oficerów
Szkoła Pomiarów Artylerii5.

6.
Szkoła Pomiarów Artylerii
Kurs Instruktorów Jazdy i Powożenia Zaprzęgami 

1929 9 –– Pułk Manewrowy Artylerii rii –– 31 pal1929
1931 

9
11 –

Pułk Manewrowy ArtylerP
–– Obóz Ćwiczebny Artylerii 

rrii 
riirrii –

1 pal3
––– poligon193

1932 
1
22 –

Obóz Ćwiczebny Artylerrii olpO
–– Dywizjon Pomiarów Artylerii 

Obóz Szkolny Artylerii 1922 – 1927 – TORUŃ 

Centrum Wyszkolenia Artylerii 1927 – 1939 – TORUŃ 

Do CWArt. w latach 1927 – 1939 włączono:

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

Lp. Rodowód oficerów Piechota (%) Jazda(%) Artyleria (%)
1 oficerowie legionowi 38,3 37,1 30,8
2 oficerowie z armii austriackiej 28,9 12,1 25,3
3 oficerowie z armii rosyjskiej 21,6 46,4 31,9
4 oficerowie z armii niemieckiej 7,4 2 8
5 oficerowie z armii gen Hallera 3,8 2,4 4

RAZEM 100 (%) 100 (%) 100 (%)

Rodowód oficerów w głównych rodzajach wojsk – 1921 

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Szkoła Strzelania Artylerii 1922 – 1939 

nazwa kursu 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 SUMA

Kurs dowódców pułków artylerii 10 15 15 15 15 70

Kurs dowódców dywizjonów 54 63 114 62 90 40 35 42 35 37 572

Kurs dowódców baterii 26 20 76 75 48 69 47 48 53 462

Kurs of. wyższych dowództw 20 10 10 10 10 10 15 19 15 15 24 15 12 12 12 16 225

Kurs oficerów wywiadowczych 12 47 51 30 20 35 195

Kurs dla oficerów sztabów artylerii 30 20 30 25 24 23 25 25 18 19 19 18 19 295

Kurs oficerów rezerwy 59 294 131 121 275 48 74 71 75 79 1227

Kurs oficerów łączności pułków 150 150 300

kurs oficerów pocztowych 44 44

kurs doskonalący of. zwiadowczych 80 82 86 248

kurs doskonalący dców baterii 62 70 60 51 62 69 70 78 79 601

kurs doskonalący dców dywizjonu 24 25 30 24 20 21 23 22 21 210

kurs dowódców plutonów topo 15 31 46

kurs taktyczny dców da 58 48 62 67 33 33 37 31 369

kurs adiutantów taktycznych 18 18

kurs dowódców pl. artylerii piechoty 26 27 30 28 29 140

kurs dowódców plutonów km 30 30

SUMA 38 20 207 239 207 77 204 65 45 193 123 450 455 414 731 418 222 240 267 258 179 5052

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

Ogólne wytyczne do oceny słuchaczy Szkoły Strzelania Artylerii – 1937

Każda praca pisemna wykonana podczas szkolenia podlega ocenie, która dzieli się na dwie grupy: 
wynik dodatni – jeżeli zadanie zostało spełnione, względnie założony cel osiągnięty,
wynik ujemny – gdy słuchacz nie spełnił zadania.

W ocenie prac pisemnych szkolnych decydującą rolę odgrywa sposób rozumowania, natomiast w pracach polowych 
– ostateczny wynik.
Wytyczne do oceny: 
− zadania szkolne i domowe – rozumowanie prawidłowe i wynik dobry, lecz z nie przypadkowy – ocena 7 – 10, 

w zależności od drobnych usterek,
− rozumowanie prawidłowe, lecz wynik ostateczny, wskutek błędu nie pochodzący z nieznajomości przedmiotu –

ocena 4 – 6, 
− rozumowanie błędne – ocena 1 – 4.

Prace polowe:
− jeżeli zadanie zostało wykonane całkowicie – ocena – 5 – 10,
− zadanie wykonane częściowo – ocena 4,
− zadanie nie wykonane – ocena – 1 – 3. 

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Skala ocen:
1 
Ska
11 –

a ocen:alaka
–– 4 niedostatecznie

5 
1 
55 –

niedostatecz4 4
–– dostatecznie5

6 
5 
66 –

ostateczniedod
–– dość dobrze6

7 
6 
77 –

ość dobdod
–– dobrze7

8 
7 
88 –

obrzedod
–– zupełnie dobrze8

9 
8 
99 –

upełnie dobrzezuz
–– bardzo dobrze 99 

10 0 00 –
rdzo dobrzaaba

––– celująco 

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

Szkoła Strzelania Artylerii  1922 – 1939 

Przedmiot kurs dowódców pułków kurs dowódców 
dywizjonów kurs dowódców baterii kurs oficerów 

zwiadowczych  
teoria praktyka teoria praktyka teoria praktyka teoria praktyka

Ostre strzelania - 60 - 80 - 135 - 40
Zajęcia przygotowujące do strzelania
- na sali wykładowej - 20 - 50 - 50 - 20
- w parku i w lesie - 15 - 20 - 20 - 90
- służba łączności 10 10 10 10 10 10 10 65
Teoretyczny kurs nauki strzelania 
- instrukcja strzelania 80 - 120 - 160 - 70 -
- balistyka 20 - 20 - 20 - - -
Materiał artyleryjski - 40 - 45 - 52 - 50
Działoczyny - 15 - 40 - 40 - -
Sprzęt zaprzężony - 10 - 40 - 40 - -
Topografia 15 - 10 - 10 - 10 -
Taktyka artylerii 10 20 5 10 - - - -
Taktyka ogólna 15 - 10 - - - - -
Artyleryjska służba pomiarowa 7 - 7 - - - - -
Umocnienia polowe 12 - 12 - 10 - - -
Organizacja wyszkolenia w pułkach 15 - 15 - - - - -
Gazoznawstwo 20 - 20 - 16 - - -

Hipologia 16 - 16 - 10 - - -

RAZEM 220 305 (59%) 250 475 (65%) 436 487 (67%) 90 436 (83%)
525 725 723 525

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Szkoła Strzelania Artylerii 1922 – 1927 

Temat zajęcia:

Czy ćwiczenie (wykład) było celowe i potrzebne?

Czy ilość godzin była wystarczająca?

Czy organizacja i przebieg zajęć (ćwiczenia, wykładu) odpowiadała potrzebom?

Jakie wątpliwości nasuwało ćwiczenie (wykład)?

Czy personel i sprzęt dostarczony na ćwiczenie odpowiadał potrzebom i był wystarczający?

Inne uwagi:

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

opłata za kwaterę w koszarach:
− pokój jednoosobowy – 36,60 zł. (1,22 zł za dzień) 
− pokój dwuosobowy – 19,20 zł. (0,64 zł za dzień)
− po dwóch tygodniach stawka zmniejszona do 29,40 zł za pokój jednoosobowy oraz 15,60 za 

pokój dwuosobowy.
− używanie czajników w pokojach oraz grzejników, z powodu zużywania prądu – zabronione,
− zakaz posługiwania się ordynansami,

Sprawy organizacyjne słuchaczy: 

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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− do obsługi kursantów posługaczki – kobiety – koszt za miesiąc 9 zł.(w roku 1939 koszt to 11zł 25 gr od 
osoby). Jedna posługacza dla 4 oficerów. Całkowity koszt kobiety – posługaczki to 24 zł, ale otrzymuje 
ona tylko 20 zł, pozostała kwota na nieprzewidziane wydatki oraz wyższe wynagrodzenie kobiety –
kierowniczki (w roku 1939 wynagrodzenie kobiety to 25 zł oraz 3 zł. na ubezpieczenie). 

− oficerowie mogą korzystać codziennie z dzbanka ciepłej wody, za który muszą zapłacić 50 gr. 
miesięcznie, 

− do dyspozycji oficerów czynne dwa razy w tygodniu wanny w obrębie koszar, za każdorazową opłata 
1 zł. 

− podczas upałów, na żądanie oficerów uruchomiony będzie zimny tusz za minimalna opłatą. 
− opłata biblioteczna,
− zgoda lokatora na włączone światło po 22.00, za dodatkową opłatą,

d b ł i k tó ł ki
Sprawy organizacyjne słuchaczy: 

datkow opłatatkową ą opłatąą,oda lokatora na wł zone światło po 22.00, za doda lokaaaaaaatototototototootoototootorararrarararaaaraararararaaa nnnnnnnnnnnnnaaaaa aaa a a aa aaa włwłwłwłwłwłwwłwłwłwłwłwłwłwłwłłącącącącącącącącącącącącącącącącąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąą zozzzzzzzzzzz ne światło ppo 22.00, za d
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Sprawy organizacyjne słuchaczy: 
Wyposażenie oficera – kursanta:
− zabiera ze sobą konia służbowego z kompletnym rzędem przepisowym (dla oficerów artylerii 

zmotoryzowanej i broni pancernej konie zostaną wyznaczone),
− dodatkowo dowódcy DOK wyznaczą z podległych im formacji artylerii, na 2 oficerów kursu po 1 luzaku 

konnym wraz z koniem wierzchowym, kompletnym rzędem i sprzętem stajennym. Luzacy powinni 
mieć umundurowanie wg zestawów nr 2, 10, 13, 18, 37 oraz bagnet, kartę wyposażenia osobistego, 
wyciąg z karty materiałowej i dokumenty osobiste. Wyekwipowanie koni: rząd kompletny przepisowy, 
kantor z naczółkiem i łańcuchem stajennym, derka z powężem, szczotka, zgrzebło, wiadro blaszane, 
szczotka do mycia kopyt, karmiak, podkowy i materiał podkowniczy na 5 miesięcy. Dowódcy DOK 
zestawią zbiorowe transporty koni dla kursantów. 

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Sprawy organizacyjne słuchaczy: 
Wyposażenie oficera – kursanta:
− obowiązujące regulaminy, instrukcje, tabele strzelnicze,
− lornetkę polową, celownicę z lunetką, kątomierz kieszonkowy, busolę kieszonkową, 
− przybory do ćwiczeń aplikacyjnych – cyrkiel, mały przenośnik, linijkę milimetrową, mapnik,
− rogatywkę polową (beret), przepisowy płaszcz, pelerynę (kurtkę skórzaną), kurtkę letnią, szablę,
− dokumenty oficerów: dokumentacja w myśl P.S. 325-80 z kartą strzelniczą, stwierdzenie że przestał 

(lub korzysta) z ordynansa osobistego, karta likwidacyjna. Dokumenty luzaków – zeszyt ewidencyjny. 
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Szkoła Podoficerów Zawodowych Artylerii 1922 – 1939 
nazwa kursu 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 SUMA 

kurs podstawowy 409 168 489 500 260 230 230 117 - - - - - - - - - - 2403

kurs SPRA 71 30 - - - - - - - - - - - - - - - - 101

szkoła podoficerska typ pułkowy 20 19 30 46 - - - - - - - - - - - - - - 115

szkoła bombardierów - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - 50

kurs normalny - - - - - - - 70 201 238 213 178 60 - - - - 960

kurs podoficerów zaprzęgowych - - - - - - - - - 15 15 15 33 36 36 36 54 36 276

kurs oficerów km - - - - - - - - - - - 42 40 38 - - - - 120

kurs podoficerów km - - - - - - - - - - - 62 45 40 42 65 70 - 324

kurs doskonalący dla plutonowych - - - - - - - - - - - - - 58 40 60 61 - 219

kurs podoficerów topo - ogniowych - - - - - - - - - - - - - - - 31 43 - 74

kurs instruktorski kaprali - - - - - - - - -- - - - 209 201 186 167 191 90 1044

SUMA 500 217 519 596 260 230 230 187 201 253 228 297 387 373 304 359 419 126 5.186

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Szkoła Podoficerów Zawodowych Artylerii 1922 – 1927 – Program kursu normalnego  

rok Ilość dni Ilość godzin
wykłady ćwiczenia strzelania repetycje razem

1930 116 348 420 (48%) 51 101 920

Przedmioty Ilość godzin Przedmioty Ilość godzin
Przedmioty główne Przedmioty pomocnicze
Służba polowa artylerii 174 Walka małych oddziałów piechoty, użycie 

artylerii piechoty 63Instrukcja i prawidła strzelania 145
Opis sprzętu i amunicji 88 Nauka o koniu 20

Działoczyny 
- 1 okres – szkoła kanoniera obsługi
- 2 okres – szkoła kanoniera obsługi 
- 3 okres – szkoła działonu 
- 4 okres – szkoła baterii 

80 

Nauka o Polsce 22

Służba informacyjno – wywiadowcza 6

Repetycje i egzaminy 101 

Bateria zaprzężona
- opis i dopasowanie uprzęży
- szkoła kanoniera jezdnego
- szkoła baterii 

70 RAZEM 212

Łączność 51
− Każdy kursant musi dobrze pisać i rachować
− Każdy kursant musi mieć ukończona pułkową szkołę 

podoficerską 6 miesięczną 

Terenoznawstwo 49
Ostre strzelania 51
RAZEM 708
SUMA GODZIN 920 
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Szkoła Pomiarów Artyleryjskich 1922 – 1927 
nazwa kursu 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 SUMA

kurs oficerski - 30 19 18 15 - - 15 10 - - 12 - 12 - - - 10 141

kurs podoficerski 140 60 110 117 120 - - - - 25 41 - - - - - - - 613

kurs oficerów rezerwy - - - - - - - - - 40 80 - - 40 - - - - 160

kurs szeregowych z cenzusem - - - - - - - - - 40 - - - 40 - - - - 80

kurs doskonalący dla podoficerów - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 10

kurs instruktorski dla nadterminowych - - - - - - - - - - - - - - - - 30 - 30

SUMA 140 90 129 135 135 0 0 15 10 105 121 12 0 92 0 0 30 20 1.034

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Szkoła Pomiarów Artyleryjskich 1922 – 1927 

rok Ilość 
dni

Ilość godzin
rok Ilość 

dni

Ilość godzin

wykłady ćwiczenia repetycje razem wykłady ćwiczenia repetycje razem

1931 48 146 206 (56%) 14 366 1933 72 220 185 (44%) 13 4181932 54 181 101 (36%) 282

Przedmioty Ilość godzin Przedmioty Ilość godzinteoria praktyka
Pomiary dźwiękowe 50 26 Pomiary dźwiękowe 108
Pomiary wzrokowe 26 21 Pomiary wzrokowe 68
Topografia 53 14 (4%) Dyspozycja 13
Repetycje 14 0 Topografia 102 (25%)
Szkice widokowe 4 2 Zdjęcia panoramowe 41
Służba wywiadowcza 15 14 Współdziałanie z balonem 3
Pomiary topograficzno – ogniowe 32 17 Służba polowa 24
Wykorzystanie zdjęć lotniczych 19 9

Pomiary topograficzno – ogniowe 59
Zdjęcia panoramowe – od 1933 13 4
Instrukcja służby polowej artylerii 
pomiarowej – od 1933 21 12

RAZEM 247 119 932%)
SUMA 366 RAZEM 418

Numer 
kursu 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 SUMA 

I 121 121

II 120 120

III 131 131

IV 146 146

VI 228 228

VII 120 120

VIII 120 120

SUMA 121 120 131 146 228 120 120 986

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

Szkoła Młodszych Oficerów Artylerii 1922 – 1927 
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Szkoła Młodszych Oficerów Artylerii 1922 – 1927 

kurs Ilość dni Ilość 
słuchaczy

Ilość godzin
wykłady ćwiczenia strzelania repetycje razem

V 169 95 37 662 (94%) 699

Struktura szkoły 1923:
Komendant –
Adiutant –
I Grupa szkolna – klasy 1, 2, 3,
II Grupa szkolna – klasy 4, 5, 6, 
W każdej klasie instruktor i asystent – oficer młodszy. 

Struktura – 1925 rok 
Komendant
Drużyna komendanta
Oddział koni wierzchowych
2 baterie po 3 klasy
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Kurs Jazdy Konnej i Powożenia Zaprzęgami 1927 – 1939 

nazwa kursu 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 SUMA

kurs oficerski - 20 - - - 17 17 19 14 17 15 15 17 17 17 16 16 18 235

kurs podoficerski 140 60 - - - - - - - - - - - - - - - - 200

kurs ujeżdżaczy koni - - - - - - - 16 19 17 17 18 16 18 19 18 17 - 175

SUMA 140 80 0 0 0 17 17 35 33 34 32 33 33 35 36 34 33 18 610

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Kurs Jazdy Konnej i Powożenia Zaprzęgami 1927– 1939 

DOWÓDCY KURSU 

1 1927 – 1928 major DOWBOR Stefan
2 1928 – 1929 major TOCZEK Michał 
3 1929 – 1930 major MROWIEC Franciszek 
4 1930 – 1933 major LEWANDOWSKI Zygmunt 
5 1933 – 1935 kapitan SAŁĘGA Jan 
6 1935 – 1939 major SAŁADZE

rok Ilość dni
Ilość godzin

wykłady ćwiczenia strzelania repetycje RAZEM
1931 181 129 986 (87%) - 22 1137
1933 192 120 1049 (87%) - 29 1199
1934 193 119 1246 (90%) - 18 1383

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

Kurs Jazdy Konnej i Powożenia Zaprzęgami 19227– 1939   Kurs Jazdy Konnej i Powoże
PROGRAM NAUCZANIA 

Lp. Przedmioty
Ilość godzin w roku 

1931 1934
1 Jazda konna 

850
1.092

1.124
2 Jazda zaprzęgami 32
3 Woltyżerka  65 45
4 Władanie bronią (od 1934 broń palna) 30 34
5 Kucie koni 15 ---
6 Gimnastyka i szermierka 50 50
7 Teoria jazdy konnej 20 30
8 Hipologia 30 45
9 Przedmioty artyleryjskie 45 45
10 Gazoznawstwo 10 10
11 EGZAMINY 22 18

RAZEM 1.137 1.383

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Oficerska Szkoła Artylerii 1923 – 1927  
Szkoła Podchorążych Artylerii 1927 – 1939  

Numer 
promocji data promocji liczba promowanych

1 1.10.1924 68
2 4.10.1925 94
3 15.08.1926 104
4 15.08.1927 97
5 15.08.1928 107
6 15.08.1929 115
7 15.08.1930 126
8 15.08.1931 101
9 15.08.1932 113

10 15.08.1933 138
11 15.08.1934 147
12 15.08.1935 137
13 15.10.1936 125
14 15.10.1937 136
15 15.10.1938 145
16 1.08.1939 204
17 1.09.1939 228

RAZEM 2.185
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Opłata za naukę:
─ pierwszy rok – 305 zł + 25 zł 
─ drugi rok – 255 + 25 zł 

─ pierwsza część przeznaczona na ekwipunek oficerski i podlegała zwrotowi po promocji
─ druga część – wpłata na cele kulturalne i oświatowe – nie podlegała zwrotowi 

─ w piechocie opłata 125 zł + 25 zł oraz 75 zł + 25 zł

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Niezbędnik:
dane techniczne : waga 80 g, długość całkowita 214 mm, długość łyżki 141 mm, 
długość widelca 73 mm, nośność teoretyczna 150 g, nośność praktyczna – ile wlezie. 

Opis:
Niezbędnik służy do nadawania kierunku porcjom wydobywanym z menażki siłą rąk własnych. 
Zbudowany jest z metalu. Składa się z dwu zasadniczych części: mechanizmu łyżkowego 
i urządzenia widełkowego połączonych ze sobą obrotowo za pomocą trzpienia. 
Mechanizm łyżkowy służy do donoszenia do jamy ustnej pokarmów rzadkich. Składa się z komory 
zupnej i jelca. Komora zupna, kształtu półjajowatego, wykonana jest z blachy o grubości 1 mm. 
Posiada wślizg dla języka i wodzidła jamy ustnej. Jolce łączy komorę zupną z urządzeniem 
widelcowym za pomocą trzpienia obrotowego. Urządzenie widelcowe donosi do jamy ustnej 
pokarmy mięsne. Składa się ono z jelca i widelca. Jelce służy do połączenia widelca z 
mechanizmem łyżkowym, posiada otwór na trzpień, dwie komory ryglowe oraz wędzidło kciuka 
zamocowane nieruchomo w obsadzie.
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Niezbędnik:
Przeznaczenie: Niezbędnik – jak sama nazwa wskazuje – służy do jedzenia i dlatego jest 
niezbędny. Stąd wywodzi się nazwa.
Użycie.  Niezbędnik należy zwrócić mechanizmem łyżkowym w stronę menażki, obejmując go 
kciukiem, palcem �środkowym i wskazującym. Przy spożywaniu mięsa ujmuje się niezbędnik 
nachwytem i widelcem w stronę porcji.
Usuwanie zacięć: Przy użyciu niezbędnika mogą wystąpić dwojakiego rodzaju zacięcia: 
proste i boczne. Pierwsze są spowodowane zanieczyszczeniem trzpienia osi niezbędnika. 
Zacięcie to usuwa żołnierz we własnym zakresie przez usunięcie występującego tam 
zanieczyszczenia. Zacięcia boczne spowodowane są uszkodzeniem ryglów jelca widelcowego. 
Te zacięcia usuwać może wyłącznie fachowiec - rusznikarz.ę y ą

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Do oficerskiej przyszliśmy szkoły
Wszyscy mówili nie będzie źle 
Każdy szczęśliwy był i wesoły 
I wszyscy razem cieszyliśmy się 

Więc pijmy wino podchorążowie 
Niech smutek pryśnie w rozbitym szkle 
Że jest nam smutno nikt się nie dowie
Że jest nam dobrze każdy wie

Mundur lampasem białym obszyty 
Jak to na zewnątrz przepięknie lśni 
Lecz co masz w sercu, to się nie liczy 
Tego nie dowie się już nikt 

Sierżantów zgraja stawia nam w jaja
I chociaż ostro dają nam w kość 
Szkołę skończymy ich postawimy 
I wtedy zobaczą kto tu jest gość 

A gdy będziemy oficerami
Wódkę wiadrami będziemy pić 
Całować panny, kochać mężatki
Po oficersku będziemy żyć 

Jedziesz do domu uradowany,
Że Twoja Miła czeka na Cię.
Wracasz z urlopu rozczarowany.
Bo ukochana rzuciła Cię

A więc jesteśmy oficerami 
Wódkę wiadrami możemy pić 
Kochać panienki, zwodzić mężatki 
Po oficersku możemy żyć 
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Oddział
Stan koni 

Etatowy faktyczny
W A T W A T

Szkoła Strzelań Artylerii 25 - 32 25 - 32
Szkoła Podoficerów Zawodowych Artylerii 63 51 40 62 51 40
Szkoła Młodszych Oficerów Artylerii 58 51 10 58 51 19
Szkoła Pomiarów Artyleryjskich 14 20 12 14 20 15
Poligon 4 - 14 4 - 14
Drużyna Komendanta 6 - 2 6 - 2

RAZEM 170 122 110 169 122 121
SUMA 402 412

W – konie wierzchowe
A – konie artyleryjskie 
T – konie taborowe 

Stan koni w Centrum Wyszkolenia Artylerii – 1926 rok

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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1. Związani krwią i sławą towarzysze dozgonni, 
są jak rodzeni bracia - artylerzyści konni.

2. Każdemu, co w Twej broni wędruje polskim światem,     
artylerzysto konny, bądź mu najbliższym bratem.

3. Z krótegoś dywizjonu i z któreś jest baterii –
pamiętaj żeś ty druh nasz, syn konnej artylerii  

4. Cześć oddaj swoim kolegom, tym co są i co byli,
co krew dla Polski leli i życia nie skąpili.

5. Nie pozwól kamratowi trwać w biedzie i niedoli, 
artylerzysta konny śmierć od poniżeń woli.

6. Każdego zgon kolegi uczcij, rzuć kwiat pamięci,
tak artyleria konna i Twoją śmierć uświęci. 

7. Artylerzysto konny! Tyś symbol jest zwycięstwa,    
na kark każdego wroga spadaj, jak piorun męstwa.

8. Poryw Twój to natchnienie, jak wieszcza pieśń poety,
kartaczem druzgotaj wraże armaty i bagnety.

9. Uszanuj wszystkie bronie, lecz swoją ceń najwyżej,
i bądź jak sokół lotny, jak wicher zwrotny, chyży.

10. Są może Tobie równi, lepszego nad Cię nie ma,
tak myśl, tak działaj w imię patrona Twego - BEMA.  

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

Szkoła Strzelania Artylerii –– 5.052 
Szkoła Młodszych Oficerów Artylerii –– 986
Szkoła Podoficerów Zawodowych Artylerii ––– 5.186 
Szkoła Pomiarów Artyleryjskich –

ch Artylerii 
– 1.034 

Centrum Wyszkolenia Artylerii –
h 1.03
– 484

Szkoła Jazdy Konnej i Powożenia Zaprzęgami –– 610
RAZEM –

azdy Konne
– 13.352 

OSA – SPA –
3.352 
–– 2.185OSA 

SUMA 
SP

A –
A 2.185PASP

– 15.537 

ABSOLEWNICI SZKÓŁ ARTYLERII w TORUNIU 1920 – 1939 

0
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1. kpt. Henryk k KOŻUCHOWSKI, ps. Hora
2. kpt. Stefan 

yk KOŻUC
n n MICH, ps. Jeż, Kmita

3. kpt. Bohdan 
MICH ps. Jeż, Km, p

n n PIĄTKOWSKI, ps. Mak
4. kpt. Zbigniew 

PIĄTKOWSKI
w w SPECYNA, ps. Tur

5. kpt. Władysław 
SPECYNA ps. T, p
ww SZUBIŃSKI, ps. Dach, Karol

6. por. Antoni 
ysławw SZUBIŃSKI, p
ni CHMIELOWSKI, ps. Wołk, Chełmoński

7. por. Oskar 
nni CHMIELOWSK
ar r FERNHOLC, ps. Sum

8. por. Marian 
r FERNHOLC ps. S, p
n n GARCZYŃSKI, ps. Skała

9. por. Aleksander 
ARCZYŃSKI ps. Sk, p
er er KUŁAKOWSKI, ps. Rywal 

10. por. Cezary NOWODWORSKI, ps. Głóg
11. por. Antoni 

ry NOWODW
ni NOSEK, ps. Kajtuś

12. por. Mieczysław 
SEK ps. Kajtuś, p
ww SZCZEPAŃSKI, ps. Dębina 

13. por. Ludwik 
ysławw SZCZEPAŃ
k WITKOWSKI, ps. Kosa, Michał

14. por. Alfred 
wik WITKOWSK
d ZAWADZKI, ps. Kos 

ABSOLEWNICI SZKÓŁ ARTYLERII – CICHOCIEMNI 1939 – 1945 

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

Absolwentów szkół i kursów artyleryjskich:
Polegli w okresie drugiej wojny światowej:

w walce we wrześniu 1939 roku –
światow
– 135

w walkach na froncie zachodnim –
135

–– 19 
w ruchu oporu 1939 – 1945 –

dnim 
– 32

w Powstaniu Warszawskim –
32

–– 11
na froncie wschodnim –

skim 
– 45

w niemieckich obozach jenieckich –– 21
w niemieckich obozach koncentracyjnych –– 18 
zamordowani w Katyniu –

koncen
– 68

zamordowaniu w Kozielsku –
8
–– 53

zamordowani w Starobielsku –
53
–– 73

Represjonowani w latach 1945 – 1956:
skazani na karę śmierci –

945 1
– 12 – kara wykonana 

skazani na karę śmierci –
12

–– 6 – zamieniono na 
dożywotnie więzienie 
kara dożywotniego więzienia –– 3
kara długoletniego więzienia –

3
–– 10

zamordowani w Starobielsku 73

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari we wrześniu 1939 roku –– 140
Cichociemni –

erem W
– 44 

oficerowie służby czynnej –– 14
oficerowie rezerwy –

zynnej 
– 30 

Generałowie artylerii:
1918-1939 –

rtylerii:
– 48

1939-2019 –
48

–– 38

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

CENTRALNA SZKOŁA STRZELNICZA 1922 2 –– 1932 

15.IX.1922 roku z połączenia Centralnej Szkoły Broni Specjalnych oraz Centralnej Szkoły 
Karabinów Maszynowych w Toruniu utworzono 

oły Broni Specjalnych oraz Centra
o Centralną Szkołę Strzelnicząąąąąąą ęęęęęę ąąąąąąąąąąąą. 10 kwietnia 1923 roku 

został ogłoszony "Tymczasowy Statut Centralnej Szkoły Strzelniczej". W statucie określono cele 
szkoły: 
— wyszkolenie oficerów na kierowników i instruktorów wyszkolenia strzeleckiego i nauki 

o wszystkich broniach piechoty oraz podoficerów na ich pomocników, doskonalenie metod 
wyszkolenia,

— przeprowadzenie badań i doświadczeń w zakresie uzbrojenia piechoty, tak istniejącego obecnie, 
jak i nowego, i to zarówno z punktu widzenia technicznego, a w szczególności z punktu 
widzenia jego zastosowania na polu walki, 

— śledzenie postępów uzbrojenia i wyszkolenia strzeleckiego w kraju i zagranicą, celem 
informowania o nich Ministerstwa Spraw Wojskowych, szkół wojskowych oraz oddziałów 
liniowych. 

g
zk

ooooo wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąą,,,,,,,,,,,,,,,,,, ccccccccccccccccccccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllleeeemmmmmmm  
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SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

Szkolenie oficerów i podoficerów prowadzono na kursach normalnych, technicznych i informacyjnych. 
Trwały one od 3 do 5 miesięcy. Prowadzone one były w dwóch etapach: szkolnym i instruktorskim.  
W 1931 roku w wyniku połączenia Centralnej Szkoły Strzelniczej z Doświadczalnym Centrum 
Wyszkolenia zostało utworzone Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Ostateczne 
rozwiązanie szkoły nastąpiło wiosną 1932 roku.

Komendanci Centralnej Szkoły Strzelniczej: 
- płk piech. Stanisław MARTINI (22. VIII. 1922 - 14.II.1929)
- ppłk dypl. piech. Antoni STAICH (14.II.1929 - 23.III.1932)

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

OFICERSKA SZKOŁA OBSERWATORÓW LOTNICZYCH –
SZKOŁA OBSERWATORÓW I STRZELCÓW LOTNICZYCH 1920 – 1924 

20 stycznia 1920 roku w skład Frontu Pomorskiego włączono IV Grupę Lotniczą w składzie 580
Eskadry (później przemianowana na 18 Eskadrę Wywiadowczą), 11 Eskadry Wywiadowczej,
Eskadry Szkolnej oraz III Grupę Aeronautyczną. Dwie pierwsze jednostki stanowiły podstawę
do utworzonej w dniu 16.II.1920 roku w Toruniu

ie pierwsze jednost
u OFICERSKIEJ

tki stanowiłost
J SZKOŁY

ły podstawęwił
Y OBSERWATORÓWdo utworzonej w

LOTNICZYCH. Pierwszy kurs rozpoczął się 14.IV.1920 roku. W okresie działań wojennych 1920 –
1921, 11 i 18 Eskadra Wywiadowcza została skierowana na front, a w lipcu 1920 roku z kadry
Oficerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych sformowano Toruńską Eskadrę Lotniczo-Wywiadowczą
i skierowano na front.erowano na front.

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Pod koniec października 1920 roku Eskadra wróciła do Torunia i pełniła rolę 
Eskadry Szkolnej przy OSOL i nie uległa demobilizacji. Po zawarciu rozejmu Oficerska Szkoła 
Obserwatorów  Lotniczych praktycznie nie istniała, samoloty nie nadawały się do eksploatacji, kadry 
dydaktycznej i instruktorskiej nie było. W lipcu 1920 roku przeniesiono z Wilna do Torunia Warsztaty 
Lotnicze, które włączono w struktury OSOL tworząc Szkolne Warsztaty Techniczne. 
10.IV.1923 roku zmieniono nazwę szkoły na 

L tworząc Szkolne Warsztaty Techniczne. 
a SZKOŁĘ OBSERWATORÓW I STRZELCÓW 10.IV.1923 roku z

LOTNICZYCH. 25.IV.1924 roku Szkoła została rozwiązana. W sumie w latach 1920 - 1924 
zorganizowano 6 kursów, które ukończyło 221 oficerów. 

Komendanci:
- por. pilot obs. Wiktor or SZANDROWSKI (20.01.1920 - 1.V.1920)
- kpt. pilot obs. 

s. Wiktoor SZANDROW
s. PRZYBYŁOWICZ (1.V.1920 - 1.VIII.1920)

- ppłk pilot Antoni 
PRZYBYŁOWICZ (
nini BUCKIEWICZ (1.VIII.1920 - 2.III.1922)

- kpt. pilot 
ot Antonni BUCKI
ot KUŹMIŃSKI (2.III.1922 - 18.III.1922)

- kpt. Pilot obs. Antoni 
KI 2.III.1922 (2 1

nini LEONKOW (18.III.1922 - 14.IV.1922)
- mjr pilot Roman 

Antonni LEONK
n FLORER (14.IV.1922 - 25.IV.1924) 

V.1920)
0)
)

922

9200)))))

)

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

OFICERSKA SZKOŁA AERONAUTYCZNA  1920 0 –– 1924 

15 stycznia 1920 roku, dowódcy Dywizji Strzelców Pomorskich, płk. Stanisławowi SKRZYŃSKIEMU 
podporządkowano III Grupę Aeronautyczną. Jej zadaniem było przejęcie niemieckiej infrastruktury 
jednostek balonowych w Toruniu. Ulokowana ona została w koszarach przy ulicy Sienkiewicza. 
Niestety zabezpieczono tylko budynki, gdyż sprzęt latających wywieziono wcześniej z miasta. 
W lutym 1920 roku Grupa została przemianowana na III Batalion Aeronautyczny w składzie dwóch 
kompanii. Na wyposażeniu były dwuosobowe balony obserwacyjne zakupione we Francji w 1919 
roku. W marcu 1920 roku batalion wysłany został na front, z którego wrócił dopiero w październiku. 
Wiosną 1921 roku przeniesiono do Torunia z Poznania  

ront, z którego wrócił dopiero w październiku. 
a OFICERSKĄ SZKOŁĘ AERONAUTYCZNĄ, 

a 9.XI.1923 roku przemianowano ją na 
orunia z Poznaniaa  OFICERSKĄ SZKOŁĘ 
a CENTRALNĄ SZKOŁĘ BALONOWĄ. W 1924 roku Szkołę 

rozwiązano, a obserwatorów balonowych szkolono na doraźnych kursach w III Batalionie 
Balonowym. 

Komendanci szkoły:
- płk Feliks 

nci szkoły:
s BOŁSUNOWSKI (1919-1923)

- mjr Jan 
liks BOŁSUNOWSK
n WOLSZLEGIER (1923-1924)

oraźnych kursach w III Batalionie oraźnych kursach w III B

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Po rozwiązaniu Centralnej Szkoły Balonowej, w latach 1927–1939 przy Batalionie Balonowym 
(później – 1 Batalionie Balonowym) w Toruniu funkcjonowała 

7 1939 przy Batalionie Balonowym
a SZKOŁA PODCHORĄŻYCH (później 1 Batalionie Balonowym) w To

REZERWY WOJSK BALONOWYCH, przemianowana w 1933 na 
KOŁA PODCHORĄŻYCH 
a a SZKOŁĘ PODCHORĄŻYCH REZERWY WOJSK BALO

REZERWY BALONÓW. Od 1935, mimo że absolwenci otrzymywali świadectwa ukończenia 
Szkoły Podchorążych Rezerwy Balonów, faktycznie funkcjonował pluton podchorążych rezerwy 
w składzie 1 Batalionu Balonowego. W sumie w latach 1927–1939 szkołę podchorążych rezerwy 
ukończyło ponad 250 absolwentów, w tym około 70% zostało oficerami zarówno służby stałej, 
jak i rezerwy. 

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

W działaniach wojennych 1920 - 1921 uczestniczyła a FLOTYLLA  WIŚLANA, zorganizowana w 
Toruniu. 5.VIII.1920 roku podjęta została decyzja o rozbudowie flotylli. W związku z tym rozpoczęto 
rekwiruje statków rzecznych. W sierpniu 1920 roku Flotylla posiadał 9 uzbrojonych statków oraz 
16 uzbrojonych motorówek, podzielonych na 4 dywizjony. 26.X.1920 roku utworzony został Port 
Wojenny w Toruniu oraz Warsztaty Techniczne Flotylli Wiślanej. 5.VI.1921 roku na pokładzie 
monitora rzecznego "Warszawa" J. Piłsudski wręczył ordery Virtuti Militari marynarzom za wojnę z 
bolszewikami. Dowództwo Flotylli rzecznej stacjonowało w Koszarach Racławickich. W październiku 
uruchomiono w Toruniu Stała Stację Radiotelegraficzną Morską. Od grudnia 1921 roku do 1925 roku 
funkcjonowała w Toruniu 

Stała Stację Radiotelegraficzną Morską. Od grudnia 1921 roku do
u SZKOŁA  RADIOTELEGRAFISTÓW I RADIOMECHANIKÓW. W styczniu 

1922 roku utworzono w Toruniu Inspektorat Flotylli Rzecznych, któremu podlegało Dowództwo 
Flotylli Wiślanej w Toruniu oraz Dowództwo Flotylli Pińskiej. W skład toruńskiej Flotylli Wiślanej 
wchodził Dywizjon Monitorów i 2 Grupy Motorówek Uzbrojonych. 9. Lipca 1925 Flotylla Wiślana 
została rozwiązana. Zlikwidowano również Dowództwo Portu Wojennego. 

Dowódcy Flotylli Wiślanej:
- kmdr. Otton MATZGER - 1.I.1922 - 14.IX.1924 
- kpt. mar. Włodzimierz STASZKIEWICZ - 14.IX.1924 - 16.VI.1925 
- kmdr. Por. Aleksander IWASZKIEWICZ - 16.VI.1925 - 9.VII.1925 

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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SZKOŁA PODCHORĄŻYCH MARYNARKI WOJENNEJ 1921 1 –– 1938 

Szkolenia oficerskie dla Polskiej Marynarki Wojennej rozpoczęto w Toruniu 20 marca 1921 r. 
Utworzono wówczas 

e dla Polskiej Marynarki Wojennej rozpoczęto w Toruniu 20 marca 1921 r. 
s TYMCZASOWE INSTRUKTORSKIE KURSY DLA OFICERÓW MARYNARKI Utworzono wów

WOJENNEJ (TIKOMW). Prowadzone je w budynku przy ul. Fredry 3. Dnia 1 października 1922 r. 
rozpoczął się III (ostatni) kurs. Równolegle, w pozyskanym budynku po lewej stronie Wisły przy ulicy 
Dybowskiej 6, w okolicach Dworca Głównego, rozpoczęła działalność Oficerska Szkoła Marynarki 
Wojennej (OSMW). 

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

W 1925 r. OSMW przeniosła się do opuszczonych przez zlikwidowaną Flotyllę Wiślaną, tzw. Koszar 
Racławickich, a trzy lata później, w ramach ogólnopolskiej reformy szkolnictwa wojskowego, 
przemianowana została na 

później, w ramach ogólnopolskiej reformy szkolnictwa wojskow
a SZKOŁĘ PODCHORĄŻYCH MARYNARKI WOJENNEJ (SPMW). 

W 1935 roku istniały już trzy wydziały: morski, techniczny i administracyjny. Nauka trwała trzy lata 
i trzy miesiące lub dwa lata i dziewięć miesięcy (na wydziale administracyjnym). 

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Po zdanym egzaminie kandydat przechodził szkolenie rekruckie, po którym na Okręcie 
Rzeczypospolitej Polskiej (ORP) "Wilia" lub ORP "Iskra" odbywał tzw. kandydackie, 1-2-miesięczne 
pływanie, zaliczenie którego było ostatecznym warunkiem przyjęcia do szkoły. Następnie 
podchorążowie wracali do Torunia na zajęcia teoretyczne. Po ich zakończeniu wydział morski 
wypływał na kilkumiesięczny rejs na "Iskrze" z zawijaniem do obcych portów. W 1938 roku szkołę 
przeniesiono do Bydgoszczy i zlokalizowano w budynku Szkoły Podchorążych dla Podoficerów przy 
ulicy Gdańskiej. W 1939 roku szkoła została przeniesiona do Pińska i rozwiązana. 

SZKOLNICTWO WOJSKOWE W TORUNIU 1920 – 1939 

Z OSTATNIEJ CHWILI –

OD 1922 ROKU FUNKCJONOWAŁA A SZKOŁA PODOFICERÓW GOSPODARCZYCH 
DOWÓDZTWA OKRĘGU KORPUSU VIII  

Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1920-1939...
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Geneza i przebieg przejmowania ziem...

Kinga Walczewska
studentka III roku,
kierunek bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

GENEZA I PRZEBIEG PRZEJMOWANIA ZIEM POMORSKICH 
PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE
Wprowadzenie

Ziemie pomorskie od początku istnienia państwa polskiego były jego elementarną częścią, a o ich polskości świadczyli sami 
mieszkańcy. Przez wiele lat Pomorze było przedmiotem rywalizacji niemiecko-polskiej, a równocześnie obszarem kolonizacji nie-
mieckiej. Szczególnie po upadku Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku nasiliła się polityka germanizacyjna pruskiego zaborcy. 
W jej rezultacie w drugiej połowie XIX wieku, w niektórych rejonach Pomorza przewagę stanowiła ludność niemiecka. Jednak, 
obok przekonań historycznych, o polskości terytorium od Torunia aż po wybrzeże Gdańska świadczyła liczebność Polaków i to 
stanowiło, obok racji historycznych, o prawie Polaków do Pomorza. 

Część główna 
Do wybuchu I wojny światowej istniała niezwykle silną więź między ludnością polską zamieszkującą ziemie pomorskie z lud-

nością z innych zaborów, na płaszczyźnie gospodarczej oraz w podtrzymywaniu patriotyzmu. 
W momencie wybuchu wojny wszelkie propozycje na temat przyłączenia Pomorza do Polski miały charakter wyłącznie teore-

tyczny. Dopiero rok 1917 mógł przynieść jakieś zmiany. Wtedy na temat niepodległości Polski korzystnie wypowiedziały się kraje 
zachodniej Europy. W następnym roku stwierdzono, że wolna Polska może odegrać istotną rolę w antyradzieckiej polityce państw 
zachodnich. Jednocześnie pojawiły się plany dołączenia do noworodzącej się Polski ziem pomorskich, aby zapewnić jej dostęp do 
morza. Pomysł ten wysunięto w 1917 roku, natomiast nabrał on na sile dopiero roku później, kiedy zauważalna była klęska militarna 
Rzeszy. Jako jeden z pierwszych głosów w tej sprawie należy odnotować uchwałę Koła Polskiego w Wiedniu z połowy maja 1917 
г., w której czytamy m.in.: „jedynym dążeniem narodu polskiego jest odzyskanie zjednoczonej, niepodległej Polski z dostępem do 
morza, i uznaje się solidarnym z tym dążeniem”. Za praktyczną część tego planu zabrał się Komitet Narodowy Polski z siedzibą 
w Lozannie, a później w Paryżu. Właśnie tam sformułowano działania na najbliższy czas: „celem polityki polskiej w obecnej woj-
nie jest osiągnięcie niepodległości państwa polskiego w warunkach zapewniających mu całkowitą niezależność od sąsiadów i rolę 
mocarstwową w Europie. Tym warunkom może odpowiadać tylko państwo polskie zbudowane na obszarze trzech zaborów, oparte 
o Bałtyk z granicą na tyle na wschód posuniętą, aby mogło posiadać 35-40 milionów ludności”.

Tymczasem prawo Polski do Pomorza wraz z wybrzeżem morskim zaczęli głosić tacy politycy, jak np. premier Włoch, premier 
brytyjski, francuski minister zagraniczny czy prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson, który w trzynastym 
punkcie swojego orędzia zapowiedział utworzenie państwa polskiego „z wolnym i bezpiecznym dostępem do morza”. Na konty-
nencie amerykańskim przyjęto także rezolucję w trakcie „Pierwszego Ogólnonarodowego Sejmu Wychodźstwa” w Detroit oraz 
Rady Polskiej w Kanadzie. Wszystkie te działania rzutowały pozytywnie na rozwój sytuacji w całym zaborze pruskim, a także na 
ziemiach pomorskich. 

Wszystkie partie działające w tamtym okresie na ziemiach polskich łączyło jedno – stworzenie Polski „trójzaborowej”, czyli 
skupiającej wszystkie ziemie, które były pod zaborami. Najbardziej za tym postulowała Narodowa Demokracja, której głównym 
teoretykiem był Roman Dmowski. Przedstawiał on dołączenie Pomorza do Polski, jako nieodłączny element porażki Niemiec. 
W kontrze do tej wizji wychodził Józef Piłsudski, który twierdził, iż przyłączenie nie jest tak oczywiste. Jego taktyka opierała się na 
zapewnieniach o nieprowadzeniu walk o zabór pruski, dążył bowiem do zachowania pokoju na granicach zachodniej i północnej. 

Przyłączenie Pomorza do Polski było dla odradzającego się państwa bardzo istotnie, ponieważ wpływało na naprawienie krzyw-
dy dziejowej, ale przede wszystkim miało fundamentalne znaczenie w sferze gospodarczej. Dostęp do morza zapewniał bardzo 
dobry start gospodarczy w postaci wymiany towarów drogą morską. 

Zakończenie I wojny światowej odbiło się na ziemiach pomorskich na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej, społecznej oraz 
narodowościowej. Przez defi cyt surowcowy wstrzymano produkcję wielu towarów, co prowadziło do strajków czy demonstracji. 
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Znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja ekonomiczna mieszkańców. W 1918 roku można było zaobserwować zmiany w nasta-
wieniu Polaków pomorskich do zaborcy, w postaci np. biernego oporu wobec prowojennych akcji niemieckich, demonstracyjnym 
podkreślaniu swojej odrębności narodowej (noszenie polskich strojów narodowych, demonstracyjne używanie języka polskiego 
w miejscach publicznych), prowadzeniu agitacji antywojennej, czynnych wystąpień wobec zaborcy takich jak np. działalność pol-
skich grup zbrojnych w Borach Tucholskich.

Jesienią 1918 roku powstały tajne komitety, które dały początek formowania się państwowości polskiej na pomorzu. Zajmo-
wały się one organizowaniem polskiej konspiracji zbrojnej oraz typowaniem kandydatów do przyszłych władz polskich na terenie 
powiatu. Nadszedł listopad 1918 roku, niewątpliwie najważniejszy miesiąc dla narodu Polskiego, pełen w wydarzenia historyczne. 
To wtedy na oczach całego świata odrodziła się Polska. W uroczystej proklamacji, która została wydana przez pierwszy rząd wid-
nieje zapis, iż „północna granica państwa na zostać oparta na wybrzeżu Morza Bałtyckiego”. Stwierdzono także: „Państwo polskie, 
obejmujące sobą wszystkie ziemie zamieszkałe przez lud polski, z własnym wybrzeżem morskim, stanowić ma po wszystkie czasy 
Polską Republikę Ludową.”

W tym okresie ziemie niemieckie stały się areną ostrych walk politycznych powiązanych z rewolucją listopadową. Nastąpiło 
ostateczne załamanie się ustroju monarchicznego Niemiec, co spowodowało wiele kłótni politycznych na temat kształtu rodzącej 
się republiki niemieckiej. Opanowane przez umiarkowanych socjaldemokratów rady robotniczo-żołnierskie na Pomorzu dążyły do 
zachowania ładu i spokoju, stając się tym samym hamulcem upowszechniania się idei rewolucyjnych wśród ludności pracującej.

Dalsza konsolidacja ludności polskiej wokół hasła zjednoczenia ziem pomorskich z Polską dokonywała się w warunkach to-
talnej dezorientacji wśród władz niemieckich, a także przy bardzo dużym wzroście nadziei ludności polskiej na odzyskanie nie-
podległości. Działania Polaków zostały ujęte w ramy organizacyjne i podporządkowane polskiemu ośrodkowi dyspozycyjnemu. 
Centralny Komitet Obywatelski wyszedł z inicjatywą ukonstytuowania w dniach 11-13 listopada 1918 roku trzyosobowego Ko-
misariatu Naczelnej Rady Ludowej, którego zadaniem było utworzenie sieci polskich rad ludowych w całym zaborze pruskim 
oraz zwołanie Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Do jego zadań należało określenie postawy ruchu polskiego w za-
borze pruskim wobec wydarzeń politycznych zachodzących na pozostałych ziemiach polskich. Głównym celem rad było całko-
wite przejęcie nadzoru nad całokształtem ruchu polskiego w zborze pruskim. Końcowym efektem tej wielkiej kampanii politycz-
nej było aktywne włączenie się reprezentacji zaboru pruskiego do dyskusji w sprawie kształtu politycznego państwa polskiego, 
a przede wszystkim przeciwstawienie się tendencjom rewolucyjnym i propiłsudczykowskim.

Okres przyłączenia Pomorza do Macierzy był procesem długim i ciężkim. W tym czasie powstało wiele rad ludowych, które 
bardzo mocno działały w kwestiach przyłączenia. Stały się one ośrodkiem koordynującym całokształt działalności polskiej na 
danym terenie, głównie poprzez włączenie organizacji polskich różnego rodzaju do realizacji celów nadrzędnych. Postawę innych 
mocarstw należy odebrać pozytywnie, ponieważ miały one dość istotny wkład w odrodzenie się naszej ojczyzny.

Niestety Niemcy prowadziły antypolską działalność, która wiosną 1919 roku osłabiła efekty pracy polskiej na Pomorzu. Mimo 
wszystko jednak Polacy, często w warunkach konspiracyjnych, przeprowadzili potężną kampanię na rzecz powrotu ziem pomor-
skich do Polski. W tym celu zorganizowano wielką akcję wiecową, podczas której podjęto rezolucje domagające się unifi kacji 
Pomorza z ziemią polską. Dokumenty rezolucji dotarły aż na konferencję do Francji. Ludność pomorska nie była sama w swoich 
działaniach, bowiem przez cały kraj przeszła fala manifestacji. 

Spośród wielu rezolucji w tej sprawie na uwagę zasługują uchwały sejmu polskiego z 11 marca, 4 i 13 kwietnia oraz 2 maja 
1919 r. W uchwale z 2 maja Sejm RP stwierdził: „Nieodzownym warunkiem niezależności i postępu Polski jest nie tylko posiadanie 
należycie zabezpieczonego od napaści z zewnątrz ujścia Wisły z Gdańskiem, jedynym wielkim portem polskim, z odpowiednio 
szerokim wybrzeżem morskim, ale zarazem całego obszaru, przez który przechodzą koleje łączące Warszawę z Gdańskiem, między 
którymi ma szczególne znaczenie najprostsza linia kolejowa Gdańsk - Mława - Warszawa”.

28 czerwca 1919 roku w Wersalu został podpisany traktat pokojowy, na mocy którego miało powrócić do Polski 62% ogólnego 
obszaru prowincji Prus Zachodnich. Jednakże do czasu ratyfi kacji dokumentu, Pomorze zostawało pod administracją niemiecką.

Druga połowa 1919 roku to okres głębokich przemian politycznych ludności pomorskiej. Wyrażały się one poprzez rozpad jed-
nolitego bloku narodowościowego. Cechą charakterystyczną polskiego życia politycznego na Pomorzu było dominowanie w nim 
pierwiastków prawicowych, z jednocześnie rosnącym powiązaniem poszczególnych partii i stronnictw z ogólnopolskim życiem 
politycznym.
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Zakończenie
W dniach od 18 stycznia do 10 lutego 1920 roku nastąpiło ofi cjalne przejęcie Pomorza przez Polskę. Entuzjastycznie witane 

przez ludność Wojsko Polskie wkroczyło na obszar pomorski i dotarło do wybrzeży Bałtyku. Było to zwieńczenie celu, o który 
walczyły pokolenia. Państwo polskie odzyskało terytorium, którego znaczenie polityczne i gospodarcze było i nadal jest ogromne.

Geneza i przebieg przejmowania ziem...
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Uczniowie ZSP w Kościelcu

Generał Józef Haller – sylwetka żołnierza i patrioty zasłużo-
nego dla Pomorza.

„Polak, chociaż stąd między narodami słynny, Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny, gotów zawżdy rzucić go, 
puścić się w kraj świata, W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata, Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy 
przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy”.
(Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”)

Kiedy mówi się o bohaterach zasłużonych dla Polski, związanych z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości, zwykle na 
pierwszym miejscu wymienia się Józefa Piłsudskiego. Gdyby chciano stworzyć ranking patriotów to zaraz za Piłsudskim na drugim 
miejscu byłby Józef Haller. Wykazał się kilkoma cechami, dzięki którym można go uznać za ciekawą i bardzo wartościową postać. 

Przed prezentacją jego wielkich zasług i osiągnięć dla Rzeczpospolitej przybliżę sylwetkę bohatera.
Urodził się 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach pod Krakowem i był trzecim dzieckiem ziemianina Henryka Hallera von Hal-

lenburg i Olgi z Tretterów. Mały Józek do 9 roku życia wychowywał się z szóstką rodzeństwa w atmosferze patriotyzmu i głębokiej 
religijności. Wszyscy członkowie rodziny należeli do Sodalicji Mariańskiej i do Trzeciego Zakonu Świeckiego Franciszkańskiego. 
To właśnie te lata życia odcisnęły głębokie piętno na osobowości młodego Hallera i zdeterminowały jego późniejszą postawę i po-
glądy, o czym wspomnę w dalszej części. Ojciec Hallera brał udział w powstaniu styczniowym, dziadek ze strony matki był kapita-
nem Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego i kawalerem krzyża Virtuti Militari. Walka o wolność i głębokie poczucie 
odpowiedzialności za ojczyznę w rodzinie Hallerów było od pokoleń rzeczą oczywistą i naturalną.

W 1882 roku rodzina przeniosła się do Lwowa, gdzie Haller ukończył niemieckie gimnazjum. Następnie skończył Niższą 
Szkołę Realną w Koszycach, a potem Wyższą Szkołę Realną w Hranicach. Studia pogłębiał na Akademii Technicznej w Wiedniu 
na wydziale artylerii. Po ich ukończeniu ,18 lipca 1895, roku Józef Haller został wyznaczony na stopień podporucznika i rozpoczął 
służbę w 11 pułku artylerii polowej we Lwowie. I tak rozpoczęła się jego długa i pełna sukcesów kariera żołnierza i dowódcy. Służył 
w armii austro-węgierskiej, potem w Krakowie, w Stanisławowie i znów we Lwowie, gdzie został komendantem szkoły ofi cerskiej, 
którą zreformował, a dzięki znakomitym wynikom otrzymał najwyższe austriackie oznaczenie wojskowe – Wojskowy Medal za 
Zasługi. Następnie zakończył służbę w nieznanych do dziś okolicznościach. Haller sam mówił: ”Osiągnąwszy stopień kapitana, nie 
mogąc się niczego więcej w artylerii austriackiej nauczyć, opuszczam ją, by w inny sposób służyć krajowi, aż do chwili, w której 
Ojczyzna mnie będzie potrzebowała.” Jego zapiski w „Pamiętnikach” sugerują, iż liczył na to, że będzie mógł służyć krajowi ojczy-
stemu ze względu na rozwijające się w Europie ruchy wolnościowe. 

Do wybuchu wojny w 1914 r. zajmował się głównie pracą społeczną.
Działał aktywnie w ruchu spółdzielczym, gdzie osiągnął znaczne sukcesy. W 1912 objął stanowisko inspektora w Towarzystwie 

Kółek Rolniczych, gdzie zajmował się m.in. organizacją kursów rolniczych, hodowlanych i mleczarskich. Związał się również 
z powstającym od 1911 ruchem skautowym i Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. Haller zajmował się tam m.in. militaryzacją 
„Sokoła”, a także spolszczeniem ruchu skautowego i przekształceniem go w harcerstwo. Od połowy 1912 prowadził intensywną 
pracę jako instruktor wojskowy: zakładał drużyny Sokoła, organizował tajne kursy żołnierskie, podofi cerskie i ofi cerskie dla mło-
dzieży polskiej. W 1913 wraz z kolegami opracował wzory oznak i terminów harcerskich, z których wiele obowiązuje do dzisiaj. 
Warto wspomnieć, że w tym czasie przyczynił się do powstania i rozwoju polskiego harcerstwa. M.in. to właśnie Haller był po-
mysłodawcą Krzyża Harcerskiego, który wg jego pomysłu łączył cechy Krzyża maltańskiego z krzyżem Virtuti Militari. W tym 
czasie w jego życiu osobistym doszło do ważnych zmian. W 1903 poślubił Aleksandrę Salę. z tego związku urodził się ich syn-Eryk 
Maria Haller. Józef był bardzo wrażliwym i rodzinnym człowiekiem, kochał żonę i syna. Starał się godzić swoją pracę i obowiązki 
z życiem rodzinnym. 

 Tak nastał rok 1914 i tu przechodzimy do zasadniczego wątku tematu – służby i działań podczas I wojny światowej, po której 
Haller odzyskał Pomorze i dostęp do morza dla Polski, której państwowość odrodziła się po 123 latach niewoli.

Wybuch wojny był sygnałem do rozpoczęcia mobilizacji i formowania oddziałów Legionów Polskich, powstających z para-
militarnych organizacji patriotycznych. Józef Haller był głównym organizatorem Legionu Wschodniego we Lwowie. Ostatecznie 

Generał Józef Haller...
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jednak legion ten nie wszedł do walki, a po wycofaniu go ze Lwowa, które zajęła armia rosyjska, został rozwiązany. Po tych wy-
darzeniach Haller objął dowództwo 3 Pułku Legionów, który utworzono z ochotników i żołnierzy byłego Legionu Wschodniego, 
którzy chcieli walczyć z Rosją. Trzeci Pułk walczył potem na Węgrzech w bardzo trudnych warunkach, odnosząc spore sukcesy 
militarne podczas walk z Rosjanami. Na początku 1915 roku, kiedy linia frontu się ustabilizowała, Haller oddał dowództwo 3 
Pułku, pozostając do dyspozycji dowódcy. W tym samym roku 7 maja Haller przeżył wypadek samochodowy, pod Częstochową, 
jadąc z (jeszcze wtedy) pułkownikiem Władysławem Sikorskim. Samochód dachował próbując ominąć wyjeżdżający zza zakrętu 
drogi wóz konny. W trakcie tego zdarzenia noga Hallera została przygnieciona przez auto i złamana w kilku miejscach. Józef trafi ł 
na leczenie do administrowanego przez Niemców szpitala na Zawodziu w Częstochowie, w którym nogę złożono i nastawiono 
za pomocą nowatorskiej wówczas metody z użyciem drutów i szyn. Następne 10 miesięcy przebywał w szpitalu na rehabilitacji. 
Wiosną 1916 roku powstała Rada Pułkowników, do której wszedł Haller, a w lipcu został dowódcą II Brygady Legionów Polskich. 
Mimo złożonej przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu 15 lutego, nie zgadzając się z postanowieniami traktatu brzeskiego, 
z podległą mu brygadą przebił się przez front austriacko-rosyjski i połączył się z polskimi oddziałami w Rosji. Tam otrzymał 
dowództwo 5 Dywizji Strzelców Polskich, a już 28 marca 1918 roku dowodził całym II Korpusem Polskim na Ukrainie. Kilka dni 
później został awansowany do stopnia generała. Jednak już w maju przeważające siły niemieckie rozbiły polskie oddziały, Haller 
jednak uniknął niewoli i pod fałszywym nazwiskiem „Mazowiecki” przedostał się do Moskwy, gdzie stanął na czele Polskiej 
Komisji Wojskowej. W lipcu 1918 roku dotarł do Francji i został członkiem Komitetu Narodowego Polskiego, który powierzył mu 
dowództwo nad tworzoną armią polską. Oddziały tworzono z Polaków, służących w wojsku francuskim, byłych jeńców wojennych 
armii austro-węgierskiej i niemieckiej oraz Polonii z USA i Brazylii. Tak powstała słynna „Błękitna Armia”, którą państwa Ententy 
uznały za pierwszą samodzielną sojuszniczą armię polską. Najpierw jej częścią (1 Pułkiem Strzelców Polskich), a potem całą Dy-
wizją Strzelców Polskich) dowodził Józef Haller. Oddziały polskie Błękitnej Armii walczyły z Niemcami na froncie zachodnim.

Zakończenie wojny nie oznaczało końca rozbudowy armii. Jej liczebność osiągnęła 68 tysięcy ludzi. Była dobrze uzbrojona, 
wyszkolona i sprawna. w połowie 1919 roku została przetransportowana do ojczyzny. Pierwszy pociąg transportujący oddziały do 
Polski przekroczył granicę w nocy z 19 na 20 kwietnia 1919. Józef Haller wysłał z Leszna Wielkopolskiego depeszę do Józefa Pił-
sudskiego informując o tym fakcie. Do czerwca 1919, wraz całym sprzętem, armia znalazła się w Polsce, w większości tranzytem 
kolejowym przez Niemcy, a także drogą morską przez Gdańsk. Nowoczesna broń Błękitnej Armii, a zwłaszcza samoloty i czołgi 
Renault FT-17, wydatnie wzmocniły tworzące się Wojsko Polskie. Generał Haller przybył do Warszawy 21 kwietnia, gdzie był wita-
ny jak bohater. W stolicy został mu nadany tytuł Honorowego Obywatela miasta stołecznego Warszawy. Potem brał również udział 
wraz z częścią swojej armii w wojnie polsko-ukraińskiej (maj – czerwiec 1019r.), aż wreszcie 15 czerwca został dowódcą Frontu 
Południowo-Zachodniego na granicy z Niemcami. 

I tak doczekał końca wojny, kapitulacji Niemiec i dnia 11 listopada 1918 roku. Kluczowe znaczenie dla odzyskania niepodle-
głości miał traktat wersalski.

Na jego mocy Polska otrzymała zwrot ziem, zajętych przez Prusy podczas I i II rozbioru, sporą część Wielkopolski oraz znacz-
ną część byłych Prus Królewskich z niewielkim (około 144 km) dostępem do morza. W październiku 1919 Hallerowi powierzono 
dowództwo Frontu Pomorskiego, utworzonego w celu pokojowego i planowego zajęcia Pomorza, przyznanego Polsce na mocy 
ustaleń traktatu wersalskiego. Haller powiedział wtedy: „Idziemy nad polskie morze – idziemy w kraj odwiecznie polski, wie-
lokrotnie wydzierany nam przez wrogą siłę niemiecką. Ale tęższą i większą jest moc polska – moc polskiego oręża i polskiego 
ducha.(...) Wraca do Polski ziemia polska, ziemia zroszona krwią męczeńską polskiego biskupa św. Wojciecha, gdzie niegdyś tylu 
znakomitych rodaków działało, gdzie żył i pracował człowiek, „co wstrzymał słońce, ruszył ziemię – polskie go wydało plemię” 
(...), skąd w czasach upadku wyszło tylu obrońców swobody narodu (...). Niech żyje zjednoczona nasza Polska!. Zgodnie z planem 
przejmowanie ziem pomorskich rozpoczęło się 18 stycznia 1920 od przejęcia Torunia przez oddziały 16 Pomorskiej Dywizji Pie-
choty. Poszczególne miejscowości przejmowano od wycofujących się wojsk niemieckich aż do 11 lutego 1920, kiedy to ostatni żoł-
nierze opuścili Gdańsk. Pomimo kilku incydentów, wśród których były próby stawiania zbrojnego oporu, a także liczne przypadki 
sabotażu, obejmowanie Pomorza dla Polski przebiegało bez większych zakłóceń. 10 lutego 1920 generał Haller wraz z ministrem 
spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją Województwa Pomorskiego przybył do Pucka, gdzie 
dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Głównym punktem zorganizowanych wtedy uroczystości była msza dzięk-
czynna. W czasie mszy świętej duchowni poświęcili Banderę Polską, którą przy huku 21 salw armatnich Eugeniusz Pławski wraz 
z Florianem Napierałą podnieśli na maszcie jako znak objęcia przez Polskę Marynarkę Wojenną wachty na Bałtyku. Zaślubiny 
odbyły się poprzez wrzucenie pierścienia do morza. Tego dnia, przed zaślubinami, odbyło się spotkanie generała i delegacji władz 
Polski w Gdańsku z tamtejszymi Polakami, którzy ofi arowali na ręce Józefa Hallera dwa platynowe pierścienie. Były one sfi nan-
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sowane przez polskich gdańszczan. Podczas ceremonii jedynymi żołnierzami, którzy wjechali konno z brzegu do wody, byli Józef 
Haller i Władysław Zakrzewski. Haller powiedział wtedy: (...)...oto dziś dzień krwi i chwały. Jest on dniem wolności, bo rozpostarł 
skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim (...) zawdzięczamy to przede wszystkim Miłosier-
dziu Bożemu, a potem wszystkim, którzy w walce nie ustawali (...), 

Polska objęła 10 lutego odcinek wybrzeża morskiego, które wraz z Mierzeją Helską liczyło 140 km zaniedbanego gospodarczo 
wybrzeża Bałtyku. Na brzegu odsłonięto i poświęcono pamiątkowy słup, na którym umieszczono wizerunek orła Jagiellonów, datę 
wydarzenia oraz napis: „Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z generałem Józefem Hallerem na czele objęło na wieczne 
posiadanie polskie morze.’’ Odważmy się zamknąć oczy, by już tylko oczami wyobraźni obejrzeć tę scenę. 

 Wojciech Kossak zainspirowany tym wydarzeniem namalował obraz Zaślubiny Polski z Bałtykiem.
To ważne wydarzenie oczywiście nie kończy działalności generała Józefa Hallera. Bohater rozważań wziął przecież udział 

w wojnie polsko-bolszewickiej, w której jego dowództwo nad Frontem Północno-Zachodnim odegrało kluczową rolę przebiegu 
i rezultacie bitwy o Warszawę i powstrzymaniu nawały bolszewickiej. w okresie międzywojennym działał aktywnie w: admini-
stracji, harcerstwie, środowisku akademickim, organizując m.in. działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Pełnił zaszczytną rolę 
posła na Sejm i udzielał się politycznie. Z kolei podczas II wojny światowej najpierw działał we Francji w rządzie generała Wła-
dysława Sikorskiego, a następnie udał się do Stanów Zjednoczonych (w latach 1939-1940) z misją zachęcania Polaków do wstępo-
wania do Wojska Polskiego. Po upadku Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie pełni funkcję ministra oświaty w Polskim 
Rządzie na Uchodźstwie. Po zakończeniu wojny Haller pozostał na emigracji i osiedlił się Londynie, gdzie dożył swoich dni. Zmarł 
4 czerwca 1960 roku. Tam też został pochowany, jednak z inicjatywy polskich harcerzy jego prochy wróciły do kraju 23 kwietnia 
1993 roku i spoczęły w krypcie kościoła garnizonowego św. Agnieszki w Krakowie. 

 W życiu Józefa co najmniej dwie rzeczy, ukształtowały jego charakter i nietuzinkową osobowość jako człowieka i dowódcy. 
Było to wychowanie oraz religijność, wyniesione z domu. Ojciec Józefa – Henryk Haller – był już sprawcą niemałych zasług dla 
Polski, a w rodzinie kultywowane były własne tradycje, w tym te, dotyczące życia religijnego, z katolicyzmem jako religią wiodącą. 
Zatem religia w domu Hallerów była trwałym i naturalnym elementem życia rodzinnego i publicznego. Warto przypomnieć tu, jak 
oczywiste potem dla Hallera były uprawnienia religii do jej funkcjonowania w życiu publicznym, o czym świadczy na przykład 
sprawa krzyżyków, zwieńczających Orły z mundurów Błękitnej Armii, które wszyscy nosili od szeregowców po ofi cerów. Generał 
nie potrafi ł zrozumieć zdziwienia ofi cerów francuskich tym faktem, który dla niego był naturalny i oczywisty. Rodzina Hallerów 
wszystkie swoje przedsięwzięcia świadomie łączyła z instytucjami religijnymi, głównie z parafi ami, co budziło poczucie stabilności 
w niepewnych czasach, ale miało niewątpliwy wymiar edukacyjny. Ważną cechą religijnej tradycji rodziny był szacunek dla norm 
moralnych, wypływających z wiary chrześcijańskiej i to właśnie taką postawę generał wyniósł z domu. Co więcej, nie chodziło 
tylko o wymiar osobisty, ale i społeczny – zasady moralne były dla Hallera podstawami ładu społecznego. Było to naturalne dla jego 
rodziny, a w konsekwencji dla niego samego. Zaznaczyć trzeba, że wszystko to wypływało z oczywistej dla wszystkich Hallerów 
codziennej pobożności, poczynając od uczestnictwa w życiu parafi i, niedzielnych mszach świętych i innych nabożeństwach, anga-
żowaniu się we wszelkie inicjatywy życia parafi alnego, a także kultywowaniu szczerej pobożności maryjnej w zaciszu domowym. 
Ponadto bardzo znaczącym aspektem życia religijnego rodziny była otwartość na pobożność ludową – Hallerowie dbali o prze-
trwanie pieśni ludowej, włączali się miejscowe formy kultu, takie jak procesje, akcenty religijne w obrzędowości rolniczej i udział 
budowie małej architektury religijnej. Te wszystkie aspekty życia rodziny budziły wśród mieszkańców Jurczyc i okolicznych dwo-
rów ogromny szacunek, a jego echa możemy odnaleźć w późniejszym stosunku generała do podkomendnych. Haller rozumiał lud, 
umiał pośród niego funkcjonować właśnie dzięki tradycjom rodzinnym, kultywującym bliskość dworu i wsi. Konsekwencją tego 
była bliska relacja z żołnierzami, którym dawał się poznać jako świadomy i aktywny katolik, a jego gorliwa wiara, żywy patriotyzm 
i trwanie przy zasadach budziły miłość i szacunek u innych. Można pokusić się o stwierdzenie, iż wiara wyniesiona z domu ro-
dzinnego była naturalną cechą osobową Józefa Hallera i obejmowała wszystkie aspekty jego życia, będąc dla niego drogowskazem 
w postępowaniu. Warto dodać, że niewątpliwy wpływ wartości katolickiego wychowania w rodzinie miał również swoje skutki 
w życiu jego rodzeństwa. Najstarszy brat August został wybitnym dyplomatą i ministrem w II Rzeczypospolitej. Cezary – młodszy 
brat – jako członek parlamentu austriackiego występował w obronie Polaków prześladowanych przez władze pruskie. Brat Edmund 
służył w wojsku, a najmłodszy Karol był najpierw dowódcą Legii Ofi cerskiej, a potem został pracownikiem Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Nawet siostry Józefa potwierdzały to, co dla Hallerów było ważne i oczywiste, że życie jest służbą dla kraju i jego miesz-
kańców. Ewa Haller poświeciła się pracy społeczno-edukacyjnej w rodzinnych Jurczycach i Radziszewie, a Anna – nauczycielka 
– była działaczką społeczną Stronnictwa Narodowego, a po II wojnie światowej pracowała jako katechetka.
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Piotr Łukaszewski, autor krótkiego opracowania o związkach rodzinnych generała, zauważył, że dewiza „Bóg, Honor i Ojczy-
zna” towarzyszyła rodzinie Hallerów, a potem generałowi Józefowi Hallerowi w życiu od zawsze i do samego końca. Jednak by 
przedstawiony tu obraz życia generała Hallera był pełny, trzeba się zastanowić, czy w jego życiu były jakieś momenty, które nieco 
odbrązowią jego krystaliczną postać. Otóż W 1919 roku w Częstochowie miały miejsce rozruchy antyżydowskie, w których brali 
udział żołnierze Błękitnej Armii. Haller był uważany za współodpowiedzialnego szerzeniu antysemickich nastrojów w Polsce ze 
względu na swoje nacjonalistyczne poglądy. Ponadto zarzucano mu wywołanie atmosfery nagonki na prezydenta Gabriela Naruto-
wicza, jakoby wybranego (w cudzysłowie) „żydowskimi” głosami. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo.

Analizując jego życie, służbę, dokonania, wspominając jego charakter i osobowość, odnieść można wrażenie, że taki człowiek 
nie byłby zdolny do okazywania małostkowości, nieuznawania wartości człowieka czy działań sprzecznych z chrześcijańską zasadą 
miłości bliźniego. 

Bezsprzecznie był postacią Wielką, wybitnym wojskowym oraz godnym naśladowania patriotą, współcześni o nim mnie zapo-
mnieli.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017, rokiem Generała Józefa Hallera. Prezydent Andrzej Duda przypomniał 
wielkie zasługi generała nie tylko na froncie ale także w polityce. W swoim przemówieniu prezydent użył słów:

„Był posłem, ministrem, był wszechstronny. Był wielką postacią II Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim można 
powiedzieć, że był rycerzem Rzeczypospolitej w najpełniejszym tego słowa znaczeniu”.

„Cała wielkość tkwi we wnętrzu człowieka
tam się zawsze nowe rodzą
pomysły, tęsknoty, marzenia
tam wzniosłości po mdłych lądach chodzą

Ogrom pracy włożony w pot plejady
gdzie się szuka twarzy - bez tarczy
która na wyspie odkopuje rady
wygrywa z czarną podłością bogaczy

Cała wielkość tkwi we wnętrzu człowieka
gdzie są małe ziarna lepszego żeglowania
w nowych światach odznaczenie czeka
które wnet przepomni czas tego oddania

Cała wielkość tkwi we wnętrzu człowieka
który swoje życie ofi aruje innym
Nie musi dziecinnie od strachu uciekać
bo ludzkość woła: Bądź silny!

Silny to znaczy broniący wartości
nie rzucający miłości dla kasy
Silnym to znaczy mądrym w wolności
nie ufający złościom krzyku masy

Cała wielkość tkwi we wnętrzu człowieka
Przeminąć ... Nie! ... Tworzyć życie!
Działając z bliska a nie z daleka
wazę rozwoju napełnić obfi cie”
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Agata Kurdynowska
Paulina Królikowska
uczennice VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu

100. rocznica powrotu Torunia do Macierzy
Toruń znalazł się pod okupacją pruską 24 stycznia 1793 roku. Do miasta wkroczył 13 pułk liczący 2300 żołnierzy, dowo-

dzący przez generała Schwerina. Działania Pruskie były efektem podpisanego 23 stycznia rosyjsko-pruskiego traktatu rozbro-
jonego. Mieszczanie toruńscy usiłowali interweniować na dworze królewskim Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ich petycje 
pozostały jednak bez odpowiedzi.28 czerwca 1919 podpisano w Wersalu traktat pokojowy, na mocy którego do Polski przyłą-
czono 62% terytorium prowincji Prusy Zachodnie wraz z Toruniem. 7 kwietnia w izbie Rady Miejskiej zjawili się komisarze 
pruscy, którzy odczytali rajcom patent króla Fryderyka Wilhelma II. Król pruski ogłosił w nim włączenie części ziem polskich, 
w tym Torunia, do Prus. Wysłannicy pruscy na mocy tego dokumentu pozbawili władzy dotychczas urzędujące instytucje i po-
wołali na ich miejsce tzw. Deputację Rady, w skład której weszli członkowie zlikwidowanych organów władzy: burmistrz Sa-
muel Luther Geret jako prezydent, burmistrzowie Georg Adam Reyher i Carl Jacob Wachschlager, oraz rajcy, ławnicy miejscy. 
Obok Deputacji Rady nadal działały niektóre dawne instytucje miejskie: urząd wetowy, kwaterny, deputacja mostowa etc. 7 
maja 1793 10 osobowa delegacja mieszczan z prezydentem Geretem na czele dokonała aktu hołdowniczego przed komisarza-
mi królewskimi Mollendorfem i Danckelmannem w Gdańsku. Było to ostateczne potwierdzenie przynależności Torunia do kró-
lestwa Prus. Tego samego dnia w mieście zarządzono całodzienne uroczystości związane z tym faktem: salwy armatnie, bito 
w dzwony kościołów, wydano obiad dla ofi cerów garnizonu pruskiego i członków władz miejskich. A wieczorem odbył się bal 
w ratuszu miejskim. Uroczystości te miały wyłącznie charakter ofi cjalny, bowiem nastrój mieszkańców miasta był zupełnie od-
mienny. 

Toruń, okolice miasta, 1796-1802.

W omawianym okresie nie nastąpiły w zasadzie żadne poważniejsze zmiany w zagospodarowaniu miasta i jego przedmieść. 
Słabe tempo rozwoju gospodarczego powodowało zastój prac budowlanych i utrzymywanie się znacznej liczby pustych placów 
oraz zrujnowanych domostw. Z raportu Kamery Zachodniopomorskiej z 2 IV 1796 r. adresowanego do króla wynika, że 24 domy 
w Starym i Nowym Mieście Torunia wymagały generalnego remontu, a 33 dalsze należało zbudować od nowa. Szacunkowy koszt 
tego przedsięwzięcia ustalono na 105 150 talarów. Pod względem demografi cznym lata 1793-1806 nie przyniosły miastu silnego 
rozwoju. Przypuszczać należy, że na początku panowania pruskiego ludność cywilna Torunia liczyła poniżej 6 tyś. osób. Był to 
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niewątpliwy moment spadku zaludnienia miasta, spowodowany jego upadkiem gospodarczym oraz odpływem ludności w latach 
1766-1793, wynikającym z niekorzystnych warunków politycznych w jakich znalazło się nasze miasto w wyniku polityki celnej 
Prus. Dość znaczący przyrost ludności następuje po 1793 r. z powodu napływu kadry urzędniczej jaki i bardziej ożywionego ruchu 
handlowego na Wiśle. Na sytuacje demografi czną miasta miała też wpływ liczebność stacjonującego tu garnizonu oraz członków 
rodzin żołnierzy. W okresie zagrożenia miasta przez powstańców kościuszkowskich stacjonowało tu około 1400 żołnierzy pruskich. 
Ze spisu ludności niezawierającego dokładną liczbę wojskowych, wynika, że garnizon, liczący wówczas 1068 żołnierzy, stanowił 
wraz z ich 371 żonami, 526 dziećmi i 29 osobami czeladzi około 22% mieszkańców (dane z 1798). Liczba mieszkańców miasta 
wahała się po 1798 r. od 8500 do 9000 osób. Według danych z 1806 r. Toruń miał liczyć 8954 mieszkańców bez wojska. W struk-
turze cywilnej w mieście dominowały kobiety. W 1796 roku na 100 mieszkających tu mężczyzn przypadało 108 kobiet. Świadczyć 
to może o znacznej emigracji z miasta młodych mężczyzn zapewne w poszukiwaniu pracy. W 1800 liczba kobiet i mężczyzn była 
niemal równa, a w 1803 roku na 100 mężczyzn przypadały 102 kobiety. Statystyki pruskie nie zawierały informacji dotyczących 
przynależność etnicznej, nie sposób więc określić składu narodowościowego ówczesnej ludności. Najbogatszą warstwę mieszczań-
stwa toruńskiego stanowili miejscowi kupcy. Zgodnie ze spisem z 1794 r. w Toruniu działało 79 kupców wśród których dominowali 
kupcy zbożowi (36) i korzenni (22) w tym 3 aptekarzy. Obok nich działało jeszcze 8 kupców sukiennych, 8 handlujących towarami 
żelaznymi, 4 jedwabnych, 1 handlujący brabantem. Po 1793 roku można mówić o ożywieniu spławu zboża z Torunia. Kupcy zbożo-
wi starali się uzyskać od króla pruskiego przywileje, mogące poprawić opłacalność prowadzonego przez nich handlu. W 1795 roku 
przedłużyli oni królowi petycje, w której prosili o utrzymanie dotychczasowych organizacji i przywilejów kupiectwa (zniesienie 
akcyzy, obniżenie cen ect.). Kilka lat później domagali się zniesienia ceł pobieranych na granicach poszczególnych prowincji pań-
stwa i przywrócenia Toruniowi dawnego prawa składu. Władca pruski odrzucił obie petycje. Mimo tych problemów toruński handel 
zbożem być może jako jedyna gałąź handlu rozwijał się stosunkowo pomyślnie.

Trudno właściwie pisać o życiu politycznym Torunia w tamtych czasach. Elity mieszczańskie pozbawiane swych instytucji 
samorządowych straciły jakiekolwiek możliwości samodzielnego kreowania polityki i prezentowania swego stosunku do otacza-
jących je wydarzeń. Niewiele również wiadomo o stosunkach mieszkańców miasta do nowej rzeczywistości politycznej i prawnej. 
Uśpione nastroje patriotyczne rozbudzała zmożona czujność władz cywilnych i wojska pruskiego oraz rozszerzeniu się powstania 
kościuszkowskiego na tereny Kujaw i pomorza. Powstańcy zajęli Brześć Kujawski i Włocławek, a oddziały docierały też Niesza-
wy i Rypina. Na wypadek ataku załoga garnizonu toruńskiego została wzmocniona o sprowadzony z Bydgoszczy batalion pułku 
piechoty Greiff enberga i 30 huzarów z pułku Tencka. Dwór berliński próbował pozyskać sobie przychylność mieszczan. 2 września 
król pruski zwolni z obowiązku służby wojskowej synów mieszczańskich z Torunia. Wcześniej petycję w tej sprawie odrzucił. Wła-
dze miejskie dokonały też kilku aresztowań podejrzanych o sprzyjanie powstaniu np. Józefa Włoskiewicza, który jeździł z polecenia 
bernardynów do Kaszczorka i Skępego. Mimo że nie udowodniono mu kontaktu z powstańcami prowadzący dochodzenie radca 
Kannenberga nakazał zatrzymanie go „do spokojniejszych czasów”.

Aresztowano także praktykanta kupieckiego Daniela Fryderyka Rautera (za jeżdżenie w okolice Nieszawy). Ponownie nie udo-
wodniono kontaktu z powstańcami; aresztowano także podejrzanych o sprzyjanie powstańcom szlachciców z Prus Południowych 
– Płacheckiego i Latoszyńskiego.

Miasto z działań wojennych wyszło poważnie zubożone, pogorszyła się kondycja fi nansowa kupców zbożowych, a obiecane 
mieszkańcom odszkodowania, które miało być płacone z kar pieniężnych nałożonych na uczestników insurekcji, były tak nieznacz-
ne, że nie pokryły strat poniesionych w czasie działań zbrojnych. Niewiele było w mieście instytucji kulturalnych podtrzymujących 
życie artystyczne, nadal działała orkiestra miejska od dyrekcją kapelmistrza Ehlerta. W 1794r. pojawił się w mieście włoski balet-
mistrz Giovanni Voltolini, który zajął się organizowaniem balów i redut. W 1802r. Oddano do użytku operę w Dworze Artusa. Za-
marło prawie zupełnie życie religijne miasta. Aktywność gmin wyznaniowych ograniczała się do ich miejsc kultu. Ludność polska 
na terenie zaboru pruskiego poddawana była procesom wynaradawiania i germanizacji. Tocząca się na terenie tego zaboru walka 
z germanizacją objęła także znajdujące się od wieków pod wpływami niemieckimi Pomorze Gdańskie. Głównym jej ośrodkiem 
było najpierw Chełmno, ale już w latach 60. XIX w. z inicjatyw patriotycznie usposobionych ziemian rolę tę przejął Toruń. Religia 
katolicka stała się jednym z głównych argumentów i czynników polskiej walki z germanizacją, przyczyniając się do jej klęski, 
zwłaszcza w latach 70 XIX w, kiedy to państwo niemieckie zaczęło identyfi kować zwalczany przez nie katolicyzm z polskością. 
Akcja germanizacyjna przyjęła wówczas formy, które w Toruniu, przejawiały się już w 1887r. całkowitym zakazem nauki języka 
polskiego we wszystkich szkołach elementarnych i prześladowaniem wszystkich form nauczania prywatnego. W 1900r. Zorgani-
zowany został w Toruniu pokazowy proces 60 młodych Polaków, uczniów pomorskich szkół średnich, za przynależność do tajnych 
stowarzyszeń fi lomackich mających wyłącznie charakter samokształceniowy w zakresie literatury, historii i języka polskiego. Prasę 
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polską prześladowano licznymi konfi skatami zakazując jednocześnie jej kolportażu państwowymi środkami transportu oraz jej 
wykładania w publicznych lokalach. Księgarnie i biblioteki polskie nękano stałymi rewizjami w poszukiwaniu książek niebez-
piecznych i zakazanych. Zakazano druku i rozpowszechniania polskich pieśni patriotycznych i religijnych oraz większości poezji 
polskich. Mimo wysiłków niemieckich szkół i urzędów oraz systematycznego zwiększenia niemieckiej załogi toruńskiej twierdzy 
wzrastał w Toruniu procent ludności polskiej (zwłaszcza po wcieleniu w granice miasta gminy Mokre).

W celowo zaniżonym niemieckim spisie ludności wykazano, że w liczącym wówczas 40.525 mieszkańców Toruniu jest tylko 
15.722 Polaków (38,8%). Analiza tego wyniku w porównaniu ze spisem dzieci szkolnych z następnego roku (dokonana przez 
Polaka Eugeniusza Romera ujawniła nieprawidłowości, pozwoliło mu to na wysunięcie tezy, że ludność polska w Toruniu liczyła 
w rzeczywistości 23.620 osób, czyli 58,8% mieszkańców miasta). Wybuch I Wojny Światowej bardzo istotnie wpłynął na życie pol-
skie w Toruniu. Władze wojskowe nie mogły przewidzieć jak rozwiną się wypadki na przebiegającej blisko twierdzy Toruń granicy 
rosyjskiej, która stała się linia frontu i ogłosiły w mieście stan oblężenia. Na murach miast obok urzędowych afi szów niemieckich 
dotyczących powszechnej mobilizacji rozwieszono ogłoszenia w j. polskim. Ten gest pojednawczy władz pruskich wobec ludności 
polskiej miał nijako osłodzić Polakom gorycz obowiązków walki w niemieckiej sprawie w armiach niemieckich na froncie zachod-
nim i wschodnim. Jednocześnie jednak obawiając się wrogich wystąpień prasy polskiej podburzających ludność do oporu wobec 
władzy, wydano zakaz druków wszystkich gazet polskich. Zakaz ten cofnięto w związku z szybkim rozwojem pomyślnych sytuacji 
na froncie wschodnim. W lipcu 1915 roku zezwolono na używanie j. polskiego w miejscowych rozmowach telefonicznych. Zmniej-
szyłam się cenzura prasy polskiej w Toruniu, której kierownikiem został polak Józef Goździewicz. Zezwolono tez, by jako drugi 
dziennik polski zaczął się ukazywać toruński ,,Przyjaciel”. Dopiero w 1917 roku rada związkowa niemieckiego parlamentu podjęła 
ostateczną uchwałę w sprawie zmiany ustawy o stowarzyszeniach, postanawiając o skreśleniu z niej paragrafu kagańcowego zaka-
zującego używania j. niemieckiego w publicznych zebraniach. Wzmocnienie narodowych perspektyw ludności polskiej przyniósł 
akt z piątego listopada 1916 roku, proklamujący utworzenie przez Niemcy i Austrię państwa Polskiego na zajętych ziemiach zaboru 
rosyjskiego. Akt ten miał głównie przynieść tym państwom więcej rekrutów Polskich oraz zapobiec umiędzynarodowieniu proble-
mu niepodległości Polski, a w konsekwencji ratować państwa niemieckiego przed utratą terenów Polskich. Jednak spowodował to, 
że Polski ruch organizacyjny i narodowy w zaborze pruskim, w tym w Toruniu, zyskał nowe i poważne podniety, a stowarzyszenia 
Polskie, których działalność została zawieszona w wyniku powołania do wojska wielu rekrutów w spośród jej działaczy, ponownie 
wznowiły swą pracę i rozwinęły ją bardziej niż bardziej do tej pory. Ukazanie rozkwitu polskiego życia miasta Torunia w latach za-
boru pruskiego na nikłej pożywce przeczuć i nadziei wolności, jest głównym celem niniejszej pracy. Rozwojowi wydarzeń militar-
nych i politycznych pierwszej wojny światowej towarzyszyło narastanie międzynarodowego charakteru sprawy polskiej. W czasie 
pokoju była to sprawa odizolowana od reszty spraw europejskich poprzez intensywne i zgodne działania zaborców. Podczas wojny 
zaś wystąpiła i rozwinęła się wbrew interesom zaborców, nie tyle jako problem, ale też jako argument w toczącej się wojnie.

Zwycięstwa armii niemieckich i austriackich nad tymi carskiej Rosji, zwiększały tereny polskie pod niemiecką administracją, 
ale również zwiększały trudności w ich zarządzaniu. W efekcie narastał problem politycznej przyszłości tych ziem, o których auto-
matycznym wchłonięciu państwa niemieckie nie mogły nawet marzyć. Z wewnętrznej sprawy państw zaborczych stawał się on więc 
co raz bardziej problemem międzynarodowym, skrupulatnie wykorzystywanym przez państwa walczące z Niemcami.

Na terenach przyległych do dawnej granicy niemiecko-rosyjskiej, nad którą usytuowany był również Toruń, działania wojenne 
zniosły przede wszystkim ścisły kordon graniczny dzielący Polaków pod zaborami, co znacznie ułatwiło wzajemne kontakty. W To-
runiu od 1915 roku zaczęła ożywać miejscowa prasa. W tym okresie w ten aspekt życia publicznego intensywnie zaangażowały się 
kobiety. Działalność tych kobiet była bardzo owocna w zakresie pomocy dla ofi ar wojny w byłym Królestwie Polskim. Wzorowano 
na pracy poznańskiego Komitetu Opieki nad Bezdomnymi, który w styczniu 1915 roku opublikował w gazecie Toruńskiej swą ode-
zwę. Akcja została zorganizowana w maju 1915 roku jako apel zarządu Towarzystwa św. Wincentego a Paulo znanego w Toruniu 
od wielu lat ze swojej działalności charytatywnej. 
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Afi sz imprezy artystycznej Toruńskiego Komitetu Niesienia Pomocy Ofi arom Wojny w Królestwie Polskim z 5 marca 1916 roku

Ogłoszenie w Gazecie Toruńskiej z 1916 roku dobroczynnych imprez kulturalnych na rzecz ofi ar wojny w byłym zaborze rosyjskim’
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Ogłoszenie w Gazecie Toruńskiej z 1916 roku wzywające do ofi arności i pracy na rzecz ofi ar wojny w byłym zaborze rosyjskim

Inicjowała ona zbiórkę odzieży, pieniędzy, obuwia, bielizny i pościeli dla potrzebujących. W akcji tej mieściło się szycie odzie-
ży, bielizny. Wkrótce akcja toruńska podobnie jak akcja poznańska przybrała nazwę opieki nad bezdomnymi. Rozmachu akcja 
nabrała dopiero w 1916 roku, kiedy to gazeta toruńska zamieściła sprawozdanie ze zbiórki i wysyłki odzieży, pościeli i obuwia do 
miast byłego zaboru rosyjskiego min. Aleksandrowa Kujawskiego, Włocławka, Nieszawy, Płocka, Ciechanowa, Płońska, Chorzel, 
Przesnysza, Sierpca i Rajgrodu. Podpisane przez Marię Potocką, Marię Swinarską i Wandę Szumanównę podaje, że ogółem wy-
słano do wymienionych miejscowości 25.800 sztuk odzieży stanowiącej zapotrzebowanie dla 6.080 osób, w tym 2.780 dorosłych 
i 3.300 dzieci. Szyciem, reperacją oraz pakowaniem odzieży zajmowało się około 30 dziewcząt i kobiet. 

Rok 1917. Pakowanie odzieży do wysyłki w magazynie toruńskiego Komitetu Niesienia Pomocy Ofi arom Wojny w Królestwie Polskim
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Nauka języka polskiego ożywiać się zaczęła już w 1914 roku, kiedy zorganizowana została tajna szkółka dla dzieci polskich 
tzw. Wieczorynka. Zbierała się ona w domach Kirmesów, Piskorskich, Urbańskich i Janowskich. Naukę prowadziły głównie Maria 
Kirmesówna i Halina Urbańska. W roku 1916 liczba uczniów wzrastała tak szybko, że nie można ich było zmieścić w prywatnych 
mieszkaniach. Porozumiano się w związku z tym z proboszczami toruńskich parafi i katolickich: ks. L. Rogacki, ks. J. Męczykowski 
i ks. F. Gollnick. Od tamtej pory nauka odbywała się w domach parafi alnych, w których istniały także tajne wieczorowe kursy dla 
dorosłych. Krótko przed zakończeniem wojny w mieście nastąpiła próba całego ruchu oświatowego dokonana przez Powszechne 
Towarzystwo Pedagogiczne. 

Halina Urbańska (zm. 1942 w Warszawie). Jako młoda dziewczyna w latach 1915-1920 działała w toruńskich organizacjach pomocy ofi arom 
wojny w Królestwie Polskim. Równocześnie, a także już wcześniej organizowała w Toruniu tajne nauczanie w języku polskim, uczyła się 

w szkółkach polskich i na kursach dokształceniowych dla dorosłych. W roku 1918 została członkiem Komisji Szkolnej za Obwód Regencji 
Kwidzyńskiej

Okładka trzeciego wydania Toruńskiego Elementarza Polskiego wydawanego masowo w Toruniu w latach 1896-1920
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Zapał i poświęcenie dla celów narodowych toruńskiego środowiska kobiet był ogromny. Uwidocznił się on w aktywizacji sto-
warzyszeń, których członkami byli głównie mężczyźni, a które były dziesiątkowane powołaniami do wojska. Przykładem może być 
rozwój Towarzystwa Śpiewu ,,Lutnia”. Działalność ,,Lutni” odżyła po koncercie z sierpnia 1916 roku zorganizowanym z inicjatywy 
Walerii Kryszewskiej. Jako nowych członków przyjęto wtedy wszystkich uczestników tego koncertu. W listopadzie 1916 roku przy-
gotowano wieczór muzyczno-teatralny w sali Parku Wiktorii, podczas którego wystawiono sztukę A. Fredry ,,Consilium faculatis” 
oraz krotochwilę K. Kucza ,,Tajemnice starego miasta”.

1 lipca 1919- 1 lipca 1919 do miasta dotarła wieść o decyzjach paryskiej konferencji pokojowej przyznającej Pol-
sce znaczne obszary Pomorza wraz z Toruniem. Polacy i Niemcy przyjęli wiadomość ze spokojem i godnością. W celu utrzy-
mania porządku Polska i Niemiecka Rada Ludowa zawarły porozumienie. Na słupach rozwieszono afi sze w obu języ-
kach z apelem o zachowanie spokoju. Rozpoczęła się masowa emigracja Niemców z Torunia. Przyszłe przekazanie władzy 
w Toruniu w polskie ręce z niemieckich ujawniło problem braku w Toruniu polskich kadr urzędniczych. Zaczątkiem polskiej władzy 
stać się miała Polska Rada Ludowa. Dla jej wsparcia założono Zjednoczenie Urzędników Polaków.

2 lipca odbyło się w auli Dworu Artusa zebranie mieszkańców miasta podczas którego członkowie komisji złożyli sprawozda-
nie dotyczące wyników swoich pertraktacji w Poznaniu i Warszawie. Uczestniczyli w tym również przedstawiciele rad ludowych 
z sąsiednich powiatów 

Już 16 lipca w Toruniu odbyła się konferencja na której podjęto ważne decyzje. Rokowania trwały od godziny 20:30 do 3:00 
w nocy. Dzięki nim ustalono, iż ,,wojsko niemieckie powinno opuścić przyznane Polsce tereny zgodnie z opracowanym wcześniej 
planem […]”. 

Kontynuacja tych obrad nastąpiła w dniach 23-24 lipca 1919r. W pierwszym dniu został zatwierdzony tzw. „protokół toruński”. 
Zawierał on wyniki obrad z 16 lipca, a kolejnego dnia były kontynuowane obrady, w wyniku których doprowadzono do zwołania 
konferencji polsko-niemieckiej w Berlinie (6-7 sierpnia 1919r.).

W II połowie 1919r. sytuacja gospodarcza i społeczna jak i zaopatrzenie w żywność, opał, inne artykuły oraz bezrobocie, była 
bardzo trudna. Udział oraz pomoc na tej płaszczyźnie, niosła ze sobą Rada Robotnicza. Była ona wspierana przez Magistrat To-
runia. Starano się załagodzić sytuacje poprzez m.in. dostarczanie ludności „amerykańskiego mięsa wieprzowego”. W „Gazecie 
Toruńskiej” z 1 lipca 1919r. na jedną osobę wypadało 250 gram mięsa na dwa tygodnie. Podniosła się cena żywności, od sierpnia do 
października zawyżono cenę mąki żytniej, pszennej, chleba żytniego i chleba pszennego. Wynika z tego, iż w listopadzie i w grud-
niu 1919r. w Toruniu brakowało żywności i węgla, a z odezwy ladrata toruńskiego Czarlińskiego z 22 listopada 1919r. wynikało, iż 
zaopatrzenie w masło i mleko z dnia na dzień nasilało się coraz bardziej. 

Trudnością toruńskiego rynku, był nielegalny handel, w którym nie obowiązywał system kartkowy. To przyczyniło się do wzro-
stu cen żywnościowych. Trudna sytuacja bezrobocia w październiku 1919r. wynosiła 715 osób (w tym 115 kobiet). Starano się or-
ganizować pracę zastępcze, dzięki czemu zatrudniono 750 osób. (prace ziemne, zniesienie miejskich murów, naprawa i zakładanie 
nowych bruków). Starano się wspierać osoby bezrobotne fi nansowo (dziennie 3 marki). Niestety nie było to zbyt wystarczające na 
jego utrzymanie i utrzymanie rodziny. 

„Następstwem trudnej sytuacji wśród ludności pracującej Torunia, były strajki, których głównym celem było uzyskanie pod-
wyżki i płac”. Jako pierwsi do strajku przystąpili pracownicy toruńskiej elektrowni (w czasie strajku, przestały jeździć toruńskie 
tramwaje, została również przerwana dostawa prądu do miasta). W kolejnych strajkach wzięli udział robotnicy drukarni, gazet, 
gazowni, tramwajów miejskich. Organizatorem owych strajków były polskie zawiązki zawodowe.

Dzięki podpisaniu traktatu wersalskiego mieszkańcy mogli przyjeżdżać do miasta bez oddzielnej zgody władz twierdzy toruń-
skiej, wyrażono zgodę na przedłużenie otwarcia lokali publicznych do godz. 2300. Były również organizowane imprezy towarzyskie 
w soboty i niedziele. 

„Wśród ludności niemieckiej sprawą zasadniczą było podjęcie decyzji o pozostaniu w mieście i przyjęciu polskiego obywatel-
stwa, bądź też opuszczenie go i osiedleniu się w Niemczech”. „Wynika stąd, że od 1 lipca do 31 grudnia 1919r. wyjechało na stałe 
z Torunia 4688 osób”.

W sierpniu 1919r. powstało Zjednoczenie Urzędników i Urzędniczek w Toruniu, które obejmowało kursy języka polskiego. 
Takimi kursami objęto 130 kandydatów na urzędników. W letnich miesiącach Stowarzyszenie Nauczycieli Polaków w Toruniu 
organizowało dokształcające kursy dla nauczycieli. 

Kolejna płaszczyzna polskich przygotowań do przyjęcia miasta dotyczyła interesów gospodarczych państwa przez zakaz wy-
wożenia mienia państwowego, żywności i innych towarów do Niemiec. Powołano W Toruniu polskich kontrolerów na dworcach. 
Ich zadaniem była obserwacja towarów na kolei oraz dostrzeganie nieprawidłowości. Dzięki nim w październiku 1919r. udało im 
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się zatrzymać na toruńskich dworcach znaczne ilości żywności. Ustalono, że wywożono również duże ilości mienia wojskowego 
z terenu Torunia i twierdzy toruńskiej.

Następny kierunek działań polskich to bezpośredni związek z przejęciem Torunia poprzez władze polskie. Obejmował on bezpo-
średnie przygotowanie do przejęcia, zapewnienie spokoju w „okresie przejściowym” oraz zorganizowanie samego aktu inkorporacji 
wraz z dekoracja miasta.

9 lipca 1919 w Toruniu w odpowiedzi na odezwę Naczelnej Rady Ludowej w Poznania związanej z organizacją ,,święta naro-
dowego” z okazji powrotu Pomorza do Polski, zawiązał się ,,Komitet przygotowawczy dla spraw obchodu święta narodowego”. 
Na spowolnienie pracy komitetu wpłynął bliżej nieokreślony termin przejęcia Torunia przez Polskę. Dopiero przyspieszenie rac 
przygotowawczych nastąpiło w jesiennych miesiącach.

Dla ludności Torunia uregulowanie zagadnień na szczeblu międzypaństwowym oznaczało, że termin przejęcia miasta przez 
państwo polskie jest już bardzo bliski. W związku z przygotowaniami do przejęcia miasta dotychczasowy komitet przygotowawczy 
przerodził się w Komitet Uroczystości Narodowej przy Polskiej Radzie Ludowej. Z tej okazji przygotowano liczne bramy triumfal-
ne (około 40) ze sztandarami, zielenią oraz hasłami narodowymi.

Pięknym epizodem tych przygotowań była wydana w 1919 roku broszurka Heleny Bocheńskiej pt. ,,Zbiór marszy i wierszy na 
przyjęcie wojsk polskich”, która zawierała w sobie zbór pieśni i wierszy ,,Już się nasi zbliżają. Do Torunia wkraczają!”. Taka uro-
czystość niosła za sobą duże nakłady fi nansowe niezbędne dla dokonania zakupu materiałów do celów dekoracyjnych, wykonania 
prac ciesielskich itp. Łącznie Komitet wydał na ten cel około 91 tys marek. W drugiej połowie grudnia 1919 roku Komisja miała 
nadzorować przekazanie urzędów wojskowych stronie polskiej. 

Komisja przybyła z Niemiec w składzie 10 ofi cerów i 1 porucznika niemieckiego. 10 stycznia 1919 roku przybyła do Torunia 
grupa polskich ofi cerów, na czele z pułkownikiem Aleksandrem Witoldem Aleksandrowiczem i miała ona za zadanie dokonać od-
bioru z rąk niemieckich twierdzy toruńskiej. 

Ostatnie dni panowania pruskiego w Toruniu na ogół były bez większych incydentów. Parlament niemiecki w dniu 10 stycznia 
1920 roku ratyfi kował traktat wersalski co niosło za sobą to iż zgodnie z jego postanowieniami po 7 dniach rozpocznie się przej-
mowanie Pomorza przez Polskę. Ówczesna prasa doniosła społeczności niemieckiej 11 stycznia 1920 roku o ratyfi kacji traktatu 
wersalskiego. Ostateczne uroczystości pożegnalne gubernatora twierdzy toruńskiej gen. Weidtmanna odbyły się w dniach od 11 do 
17 stycznia. Punktem kulminacyjnym tych uroczystości było ewangelickie nabożeństwo w kościele garnizonowym przy obecnym 
Placu św. Katarzyny, które miały miejsce w środę 14 stycznia o godzinie 16:00. 

Następne dni dla Torunia oznaczały wiele intensywnych przygotowań związanych z przekazaniem miasta Polsce. Dnia 17 stycz-
nia 1920 roku władzę objął Adam Czarliński- pierwszy polski komisaryczny starosta powiatu toruńskiego. Według relacji niemiec-
kich Polacy w nocy z 17 na 18 stycznia 1920 roku zaczęli dekorować miasta zielenią drzew iglastych oraz znosili przygotowane 
ubrania triumfalne, ale nie chcąc podbudzać złości ludności niemieckiej zrezygnowali z wywieszania polskich fl ag narodowych 
oraz herbu państwowego. 18 stycznia 1920 roku we wczesnych godzinach rannych ostatni oddział niemieckiego garnizonu opuścił 
Toruń. Z koszar znajdujących się na Rudaku do centrum miasta wymaszerowała 12. kompania 100. Pułku Rezerwowego piechoty. 
Niemieccy mieszkańcy Torunia zgromadzili się przy moście kolejowo-drogowym w pobliżu dworca Toruń-Miasto aby zażegnać 
niemieckich żołnierzy opuszczających tereny Torunia. Kompania z niemiecką fl aga narodową ruszyła w stronę Placu Teatralnego, 
aby oddać hołd przy pomniku upamiętniającym wojnę prusko-francuską, a następnie udała się na północ. W 1940r. uczestnik tegoż 
marszu, we wspomnieniu, stwierdził, iż żołnierze byli naocznymi świadkami jak: „Polacy gorączkowo pracowali nad świątecznym 
przyozdobieniem domów i ulic”. Dopiero na ul. Chełmińskiej pojawiła się pierwsza wywieszona fl aga narodowa z białym orłem. 
Rozładowując wzbudzenie, spowodowane widokiem fl agi, postanowili rozładować śpiewając pieśń, która zniesławiała Ignacego 
Paderewskiego. 

Ofi cjalne przejęcie Torunia z władz niemieckich nastąpiło kilka godzin po opuszczeniu ostatniego oddziału wojsk pruskich, ale 
już z sama chwilą pożegnania ostatnich żołnierzy, nad miastem zapanowała suwerenność państwa polskiego.

 W nocy z 17 na 18 stycznia 1920 polscy harcerze rozwieszali na murach kamienic tłumaczenia nazw ulic. Rano 18 stycznia 
zaczęto dekorować miasto polskimi fl agami. Wywieszano portrety polskich bohaterów narodowych. Na ulicach gromadziła się 
ludność polska, wśród niej siedmiu mieszkających w Toruniu uczestników postania styczniowego. Pracami tymi kierowała Helena 
Steinbornowa, przewodnicząca Komitetu Przygotowawczego Uroczystości Narodowych w Toruniu. 
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Plan szpaleru honorowego organizacji toruńskich na przyjęcie wojsk polskich 18.01.1920 r.
Proj. H. Steinbornowej i A. Rosochowicza

Wojsko Polskie miało przybyć około godziny 12.30. Z powodu potyczki pod Gniewkowem do miast wkroczyło około godziny 
14.00. Przywitanie nastąpiło na Dworcu Toruń Główny przez starostę powiatu toruńskiego Adama Czarlińskiego. Pociągi pancerne 
„Wilk” i „Boruta” przejechały przez most drogowo-kolejowy docierając do Dworca Toruń Miasto, tym samym sprawdzając jego 
przejezdność. Od strony Podgórza do miasta weszła Dywizja Pomorska a od strony Lubicza weszła Druga Dywizja Strzelców. 

Pułkownika Stanisława Skrzyńskiego, dowódcę oddziałów polskich przywitał Otton Steinborn, zastępca komisarycznego prezy-
denta miasta i kapitan Tadeusz Janowski dowódca Straży Ludowej na miasto Toruń. Po przemówieniach odbyła się defi lada dzisiej-
szą ulicą Piastowską. Bezpieczeństwo przebiegu uroczystości zapewniał przybyły 17 stycznia polski pluton żandarmerii polowej. 

Na Rynek Starego Miasta wojsko dotarło ulicami Warszawską, Katarzyny, Szeroką. Oddziały woskowe szły w następującej 
kolejności: piechota, kawaleria, karabiny maszynowe, służby techniczne. Do maszerujących przyłączyli się m. In. polska kompania 
młodzieżowa, siostry PCK. Wkraczanie trwało półtorej godziny. 

Dywizja Pomorska w przemarszu na Rynek 18.01.1920

Generał Józef Haller...



123

O godzinie 13.30 w ratuszu zebrała się Rada Miasta z przewodniczącym Heinrichem Wartmannem, Magistrat, nadburmistrz 
miasta Arnold Hasse, burmistrz Stachewitz. Przekazanie władzy Polakom nastąpiło w sali posiedzeń Magistratu około godziny 
15.45. Stronę polską reprezentowali: płk Stanisław Skrzyński, zastępca komisarycznego prezydenta Torunia dr Otton Steinborn. Po 
przywitaniu się i przedstawieniu nastąpiły przemówienia i ofi cjalne przekazania Miasta Państwu Polskiemu. Pułkownik Skrzyński 
zapewnił, że „przychodzi do Torunia nie z mieczem w ręku, ale na drodze pokojowej przejmuje miasto.”. Następnie poinformował 
Ottona Steinborna o przejęciu miasta przez władze polskie i powierza mu sprawowanie w nim władzy cywilnej.

Dopiero po tej uroczystości na gmachach publicznych pojawiły się godła i sztandary polskie. Zebrana na rynku ludność polska 
zaintonowała pieśń „Kto się w opiekę odda Panu swemu”. Z ratuszowego balkonu do zebranych przemówił płk. Skrzyński pod-
kreślając historyczną wagę tego wydarzenia. Na zakończenie uroczystości odśpiewano hymn państwowy, w toruńskich kościołach 
uroczyste „Te Deum”.

20 stycznia do Torunia przybył minister byłej dzielnicy pruskiej Władysław Seyda i uroczyście przekazała władzę dr. Stefanowi 
Łaszewskiemu, pierwszemu wojewodzie pomorskiemu. Siedziba Urzędu Wojewódzkiego znajdowała się na ulicy Słowackiego 
15, a następnie przeniesiono ją do gmachu szkoły przemysłowo-handlowej Fosa Staromiejska 3. Uroczystość powitalna odbyła 
się w Sali posiedzeń Urzędu Wojewódzkiego. Przemówienie wygłosili minister Seyda i wojewoda Łaszewski, którzy przedstawił 
program rozwoju województwa pomorskiego. 

Uroczystości przyłączenia Torunia do Polski zakończyła się 21 stycznia wraz z przyjazdem do miasta gen. Józefa Hallera. 
Przyjechał on pociągiem na Dworzec Miasto o godzinie 10,00. Na peronie przywitał się z kompanią honorową, przed dworcem zaś 
z wojewodą Łaszewskim. Po przemówieniach konno na Rynek Starego Miasta. Następnie złożył wieniec pod pomnikiem Mikołaja 
Kopernika oddając hołd wielkiemu astronomowi. Z balkonu ratusza generał Haller przemówi do zgromadzonych mieszkańców mia-
sta., które zakończył słowami „Niech żyje przez wszystkich zbudowana, wyrzeźbiona, wykuta, zjednoczona, niepodległa Polska.”

Generał Józef Haller

,,Postać gen. Hallera w dziejach Torunia wiąże się z odzyskaniem niepodległości po latach zaborów. Dowodzone przez niego 
wojska Frontu Pomorskiego wkroczyły do miasta 18 stycznia 1920 r., będąc owacyjnie witane przez torunian. Generał Haller wraz 
ze swoim sztabem przybył do Torunia trzy dni później. Przejechał konno z Dworca Miejskiego na Rynek Staromiejski, gdzie z bal-
konu ratusza wygłosił przemówienie do mieszkańców miasta:
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„Serdeczne dzięki wam od Wojska Polskiego za świetne powitanie, które wskazuje, że tu była, jest i będzie tylko Polska, że 
jesteście gotowi do spełnienia wszystkich obowiązków narodowych i do ofi ar dla dobra odrodzonej Polski. Cześć wam za całe lata 
niewoli i ucisku, a tym, co polegli w czasach walk o wolność i w okresie prześladowań, niech śni się w grobie wymarzona Macierz 
Polska.”

,,W pierwszą rocznicę wkroczenia wojsk polskich do Torunia i przejęcia władzy przez Polaków, generał Haller otrzymał tytuł 
honorowego obywatela miasta. Tymczasem pierwszy pomnik ku czci gen. Hallera został odsłonięty w Toruniu już w 1920 r. na 
Górze św. Jakuba’’

Gen. J. Haller wygłasza przemówienie z balkonu 21.01.1920

Na placu Wolności, znajdującym się między ulicą szosa Chełmińska w cmentarzem garnizonowym odbyła sie uroczysta msza 
polowa sprawowana przez dziekana polowego ks. Różyckiego. Po południu przybyli goście, ofi cerowie, przedstawiciele władz 
województwa i miast uczestniczyli w uroczystym obiedzie, a wieczorem w uroczystym raucie. 

Toruń wrócił do Polski, ponownie jego gwiazda zabłysła na niebie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej.

Bibliografi a:
1. Zakrzewski Tadeusz – „ŻYCIE POLSKIE TORUNIA W OSTATNICH LATACH ZABORU PRUSKIEGO (1916 – 1920)”, 

Toruń 1985
2. „Historia Torunia” - pod redakcją Biskupa Mariana, Tom III część I i część II, Toruń 2003
3. Zdjęcie: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Haller#/media/Plik:Genera%C5%82_J%C3%B3zef_Haller.jpg 
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AUTORZY PRACY: Wiktoria Michalak, Katarzyna Czerwińska uczennice klasy 2Bg Technikum 
Wojskowego Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.
OPIEKUN MARYTORYCZNY PRACY – mgr Monika Jeske, nauczyciel historii w ZSA we Wło-
cławku

Zaślubiny Polski z Bałtykiem. 
Budowa i znaczenie portu w Gdyni.

Sprawa Pomorza Gdańskiego i samego dostępu do Bałtyku, od niemalże samego początku istnienia państwa polskiego, była 
kwestią bardzo istotną dla znaczenia i pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Bałtyk był „oknem na świat”, obszarem strate-
gicznym – odgrywał szczególne znaczenie gospodarcze, nie tylko dla Rzeczypospolitej, ale też innych ówczesnych państw okresu 
XVI/XVII w. tj. Rosji, Szwecji, Danii. Niestety okres wojen Polski z sąsiadami, którego punkt kulminacyjny przypadł na wiek 
XVIII, spowodował znaczne osłabienie Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej i ostateczny jej upadek, a tym samym utratę 
przez Polskę kontroli nad Bałtykiem.

Dopiero zmiana sytuacji geopolitycznej tj. wybuch I wojny 
światowej (Wielkiej Wojny) w 1914 r. stała się dla narodu 
polskiego szansą na podjęcie prób odzyskania suwerenności. 
Dużą rolę w kształtowaniu się odrodzonego państwa polskie-
go odegrała konferencja pokojowa w Paryżu, która rozpoczę-
ła się w styczniu 1919r. Jej nadrzędnym zadaniem było ure-
gulowanie sytuacji w Europie po zakończeniu I wojny świa-
towej. Choć w połowie listopada 1918 r. istniało już niepod-
ległe państwo polskie, daleko było jeszcze do jego konsoli-
dacji. Nieokreślone pozostawały nadal granice i dopiero 
stopniowo – w wyniku powstań, wojen z sąsiadami i decyzji 
zwycięskich mocarstw – kształtowało się terytorium, którego 
postać znamy z mapy Polski lat międzywojennych. Końco-
wym etapem tego procesu było przyłączenie – przyznanej 
Polsce przez mocarstwa, w wyniku III powstań śląskich, 
Górnego Śląska w czerwcu 1922 r. 

Miało to wielkie znaczenie gospodarcze. Ziemia ślą-
ska stała się najważniejszym regionem górnictwa i prze-
mysłu ciężkiego w niepodległym kraju, toteż od połowy 
1922 r. Polska zyskała możliwość normalnego rozwoju 
ekonomicznego. Od 1923 r. polskie statystyki zawierają 
dane w mniejszym lub większym stopniu porównywal-
ne, pozwalające na badania kierunków i tempa przemian. 
Powierzchnia państwa wynosiła 388,6 tys. kilometrów 
kwadratowych, długość granic 5534 kilometrów. Były 
to przeważnie granice lądowe: z Niemcami – 1912 kilo-
metrów, z ZSRR – 1412 kilometrów, z Czechosłowacją 
– 984 kilometrów, z Litwą – 507 kilometrów, z Rumunią 
– 349 kilometrów, z Łotwą – 109 kilometrów, z Wolnym 
Miastem Gdańskiem – 121 kilometrów. Wybrzeże mor-
skie liczyło zaledwie 140 kilometrów, z czego połowa 
przypadała na piaszczysty półwysep Hel.
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Na tym niewielkim odcinku znajdowało się tylko kilka wio-

sek rybackich. Dostęp do morza Polska otrzymała przez 

Gdańsk, na którego terytorium przysługiwały jej prawa ko-

rzystania z portu, choć sam Gdańsk, decyzją mocarstw za-

chodnich, uznany został Wolnym Miastem. W praktyce re-

alizacja polskich uprawnień na terenie Wolnego Miasta 

Gdańska napotykała rozmaite przeszkody, spowodowane 

stanowiskiem jego władz. W 1923 r. w Polsce mieszkało 

28,3 milionów ludności. W ciągu poprzednich lat liczba ta 

szybko wzrastała, w wyniku powrotu uchodźców wojen-

nych z Austrii i Rosji, robotników i chłopów wywiezionych 

na roboty do Niemiec z Kongresówki, żołnierzy polskich 

walczących na rozmaitych frontach. Wracali także emigran-

ci polityczni oraz – choć w mniejszej liczbie – zarobkowi. 

Pragnęli wziąć udział w budowie niepodległej II Rzeczypo-

spolitej i liczyli, że znajdzie się w niej praca dla wszystkich chętnych. Pomysł, by porozbiorowa Polska otrzymała ponownie dostęp 

do Bałtyku był nierozłączny z samą propozycją uznania naszej ojczyzny za niepodległą po zakończeniu I wojny światowej. Gdy 

cichły ostatnie jej odgłosy, 3 czerwca 1918 r. Anglia, Francja i Włochy wydały wspólną deklarację: „utworzenie zjednoczonego 

i niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza stanowi jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz rządów 

prawa w Europie”. 8 stycznia 1918 roku Thomas Woodrow Wilson przedstawił program pokojowy, który stał się podstawą dla ładu 

światowego po zakończeniu pierwszej wojny światowej.

 

Choć idealistyczne koncepcje amerykańskiego prezydenta nie zapobiegły kolejnemu konfl iktowi, plan miał kluczowe znaczenie 
dla sprawy polskiej i kształtu nowej mapy Europy. Czego dotyczył „trzynasty punkt Wilsona”? Demokratyczny prezydent Sta-
nów Zjednoczonych, za wybuch wojny obwiniał nie tylko państwa centralne, ale również mocarstwa Ententy – Wielką Brytanię 
i Francję. Jego ambitny program pokojowy miał za zadanie wyeliminowanie imperialistycznego charakteru konfl iktów zbrojnych. 
W tym celu postulował utworzenie Ligi Narodów (punkt czternasty programu), która miała stać się gwarantem niepodległości oraz 
integralności terytorialnej wszystkich państw. 

Zainteresowany był również m.in. jawnością w dyplomacji i rezygnacją z zawierania porozumień tajnych (punkt pierwszy), 
a także wolnością żeglugi (punkt drugi), zniesieniem barier ograniczających rozwój gospodarczy i handlowy (punkt trzeci) oraz 
redukcją zbrojeń (punkt czwarty). Za swoje działania i wkład w budowę nowego porządku został uhonorowany Pokojową Nagrodą 
Nobla. Dla sprawy polskiej znaczenie miał przed wszystkim trzynasty punkt orędzia Wilsona: Należy stworzyć niezawisłe państwo 
polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność bezsprzecznie polską, któremu należy zapewnić swobodny 
i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować 
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paktem międzynarodowym. Zapis na temat dostępu Polski do morza pojawił się też w podpisanym 28 czerwca 1919 r. w traktacie 
wersalskim. Sprawę polską, podczas trwającej konferencji paryskiej i będącego jej efektem traktatu wersalskiego, reprezentowali 
polscy politycy w osobach Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
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Przewidziano w nim dla Polaków około 140 kilometrów wybrzeża, od Sopotu po Jezioro Żarnowieckie, wyłączono jednak 
Gdańsk, który jako Wolne Miasto miał pozostać pod protekcją Ligi Narodów. Już sama wieść o traktacie wywołała falę radości 
wśród Polaków, którzy mieli spontanicznie rzucić się w falę z otwartymi ramionami, jakby na „powitanie” Bałtyku.

 

Zaślubiny w Pucku:
10 lutego 1920 r. w Pucku odbyły się symboliczne z morzem, zorganizowane dla uczczenia powrotu Polski nad Bałtyk. Re-

prezentujący Rzeczpospolitą generał Józef Haller w czasie uroczystości mówił: „Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. 
Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem”. Na mocy traktatu 
wersalskiego Polska odzyskała dostęp Morza Bałtyckiego na odcinku 147 kilometrów: brzeg Półwyspu Helskiego – 74 kilometry, 
morze otwarte – 24 kilometry i brzeg Zatoki Puckiej – 49 kilometrów. Obejmowanie przyznanych jej terenów Rzeczpospolita mogła 
rozpocząć dopiero po wejściu w życie postanowień wersalskich, od 10 stycznia 1920 r.

 

Na Pomorze wojska polskie wkroczyły 17 stycznia 1920 r. 18 stycznia zajęły Toruń, 23 Grudziądz, a 10 lutego dotarły do wy-
brzeża morskiego. Tego dnia w Pucku zorganizowano uroczystości symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Władze Rzeczypo-
spolitej nadały im wielką rangę. Dowódcy Frontu Pomorskiego generałowi Józefowi Hallerowi towarzyszyła dwudziestoosobowa 
delegacja Sejmu, przedstawiciele rządu, między innymi minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wicepremier Win-
centy Witos, wojewoda pomorski Maciej Rataj, kontradmirał Kazimierz Porębski oraz dyplomaci: szef misji brytyjskich i attache 
wojenno – morski USA. Pociąg specjalny z gośćmi przybył najpierw na dworzec gdański, gdzie starosta doktor Józef Wybicki 
wręczył generałowi Hallerowi dwa platynowe pierścienie wykonane specjalnie na ceremonię zaślubin z morzem na koszt gdańskiej 
Polonii. 
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Później delegacja pojechała do Pucka. Na puckim dworcu, przyozdobionym fl agami narodowymi na przybycie specjalnego 
pociągu z generałem Hallerem oczekiwały pododdziały wszystkich rodzajów broni ze sztandarami i orkiestrami, liczne delegacje 
większych miast, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Główne uroczystości zaślubin z morzem odbyły się w Zatoce 
Puckiej. Dookoła wysokiego masztu ustawili się chorążowie ze sztandarami pułkowymi, nad brzegiem morskim stanął pierwszy 
batalion morski oraz ułani krechowieccy z artylerią. Zwracając się do zgromadzonych generał Haller mówił między innymi: „Oto 
dzisiaj dzień czci i chwały! Jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale także 
nad morzem polskim. Naród czuje, że go już nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu szyję i piersi. Teraz wolne przed nami 
światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem”. 

Po przemówieniu duchowni dokonali poświęcenia bandery mor-
skiej Polski, która wśród huku powitalnych salw armatnich i przy 
dźwiękach hymnu narodowego została wciągnięta na maszt. Żoł-
nierze oddali honory, a chorążowie pochylili sztandary ku falom 
morskim, zanurzając je częściowo na znak powitania morza. Na-
stępnie zebrani goście udali się przed ołtarz polowy, aby wysłu-
chać mszy, celebrowanej przez dziekana Frontu Pomorskiego. Po 
tej ceremonii generał Haller wjechał konno do morza i wrzucił 
w fale jeden z wręczonych mu platynowych pierścieni. Drugi za-
łożył sobie na palec. Na pamiątkę uroczystych zaślubin dokonano 
poświęcenia i wbicia w morze słupa z wyrytym od strony morza 

Orłem Jagiellonów, a od strony lądu napisem: „Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z generałem Józefem Hallerem na 
czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze”. Delegacja Sejmu rzuciła w fale morskie wieniec z szarfą z napisem: „Robot-
nicy polscy witają polskie morze”. Na zakończenie uroczystości podpisany został przez najważniejsze osobistości akt zaślubin 
Polski z morzem. Nie był to jedyny ślub, jaki generał Józef Haller „wziął” z Bałtykiem. 
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Zaślubiny we Władysławowie:
Mniej znanym faktem jest, iż niewiele później zaproszono go na ko-

lejne uroczystości, tym razem we Władysławowie. Tamtejsze zaślubi-

ny miały nieco inny charakter, gdyż odbywały się na pełnym morzu, 

na pokładzie kutra „Stella Maris”. Po raz pierwszy w odrodzonym 

kraju polski statek z polskimi ofi cerami pływał wówczas po własnym 

wodach terytorialnych. 

Zaślubiny w Dziwnówku: 
15 marca 1945 r. – dwa dni po zdobyciu miejscowości Dziwnówek, 

wówczas niemieckiego Klein Dievenow, żołnierze Drugiej Warszaw-

skiej Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego z Pierwszej Armii 

Wojska Polskiego, dokonali aktu zaślubin Polski z morzem. Odbyły 

się spontanicznie z inicjatywy dowódcy piątego pułku piechoty puł-

kownika Antoniego Szabelskiego.

Zaślubiny w Mrzeżynie:
17 marca 1945 r. zastępca dowódcy Pierwszej Samodzielnej Brygady Kawalerii z Pierwszej Armii Wojska Polskiego major 

Stanisław Arkuszewski, wraz z delegacją kawalerzystów z Drugiego i Trzeciego Pułku Ułanów dokonali uroczystości zaślubin Pol-
ski z morzem. Po wygłoszeniu słów: „Morze przyrzekamy Ci wierność po wsze czasy”, dwaj ułani, starszy ułan Kobyliński i ułan 
kapral Sochaczewski otrzymali od majora Arkuszewskiego dwa pierścienie, które wjechawszy konno do morza, rzucili przed siebie.
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Zaślubiny w Kołobrzegu:
 „Przyszliśmy, morze, po ciężkim i krwawym trudzie. Widzimy, że nie poszedł na marne nasz trud. Przysięgamy, że Cię nigdy 

nie opuścimy. Rzucając pierścień w twe fale, biorę z Tobą ślub, ponieważ tyś było i będziesz zawsze nasze”. Te słowa, późnym 
popołudniem 18 marca 1945 r. wypowiedział stojąc na murze wschodniego pirsu kołobrzeskiego portu, 43–letni artylerzysta ze 
Stryjówki pod Termopolem, kapral Franciszek Niewidziajło.

 

Chwilę później w morskie fale poszybowała obrączka. W ten sposób, nawiązując do pradawnej tradycji morskiej, Wojsko Pol-
skie zaślubiło Bałtyk. Udział kapitałów zagranicznych w kapitałach własnych spółek akcyjnych w Polsce w latach 1927 – 1929 
(w procentach ogółu kapitałów własnych). Poprawa koniunktury sprzyjała inwestycjom. Powszechnie oceniano optymistycznie 
perspektywy gospodarcze świata. Przedsiębiorcy liczyli na rosnący zbyt i wzrost cen, toteż rozbudowywali swoje zakłady. W Polsce 
prywatny ruch inwestycyjny był wprawdzie słabszy niż w wielu innych krajach kapitalistycznych, lecz polityka gospodarcza rządu 
starała się go pobudzać. Między innymi w 1927 r. rząd zwolnił od podatków i opłat przedsiębiorstwa tworzone lub rozbudowywane 
na terenie portu w Gdyni. Sprzyjało to szybkiemu rozwojowi, nowego miasta i ważnego dla Polski portu. Do inwestycji tych skła-
niał zarówno wzrost eksportu węgla jak też stale niechętne stanowisko władz Wolnego Miasta Gdańska wobec państwa polskiego. 

Budowa portu w Gdyni:
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej i uzyskaniu przez Polskę dostępu do Morza Bałtyckiego w dziejach Gdyni rozpoczął 

się nowy okres. Gdańsk miał być Wolnym Miastem pod protektoratem Ligi Narodów, a na odzyskanym odcinku wybrzeża nie było 
żadnego większego portu, zdecydowano, że to właśnie Gdynia stanie się miejscem budowy portu morskiego. W grudniu 1919 roku 
Władysław Grabski został ministrem skarbu rządu polskiego. Już wtedy planował reformę walutową, zabiegając w tym celu o po-
życzkę amerykańską. W czerwcu 1920 roku po kolejnym kryzysie rządowym, po raz pierwszy stanął na czele pozaparlamentarnego 
rządu. Jego prezesura przypadła na trudny czas odpierania nawały bolszewickiej, w tym czasie, między innymi starał się o prze-
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prowadzenie reformy rolnej i powołanie Banku Polskiego. Z jego inicjatywy powołana została Rada Obrony Państwa. W wyniku 
kolejnego przesilenia rządowego 24 lipca podał się do dymisji. Premier przygotował utworzenie Banku Polskiego, która to instytu-
cja jako jedyna mogła emitować nową walutę – złotego polskiego. Bank był spółką akcyjną, co skutecznie uzależniało go od rządu 
i ewentualnych nacisków politycznych. 28 kwietnia 1924 Bank Polski rozpoczął skup marek po kursie 1,8 miliona marek polskich 
za 1 złotego. Za 1 dolara trzeba było zapłacić 5,18 złotego. Reforma walutowa, przeprowadzona bez pomocy fi nansowej z zewnątrz 
była wielkim sukcesem rządu i przede wszystkim samego Grabskiego. Rząd Grabskiego skutecznie przeprowadzał też inne reformy.

 

 

W lipcu tego samego roku uchwalona została, długo oczekiwana, ustawa o reformie rolnej, która w znacznym stopniu rozłado-
wała głód ziemi wśród chłopów. Do niewątpliwych sukcesów rządu należy też zaliczyć powołanie Korpusu Ochrony Pogranicza. 
Dzięki temu w kolejnych latach udało się skutecznie opanować sytuację na wschodnich rubieżach państwa.13 listopada 1925 roku 
Władysław Grabski podał swój rząd do dymisji. Powodem rezygnacji był brak wsparcia ze strony Sejmu i konfl ikt z Bankiem 
Polskim. Grabski odchodził rozgoryczony i nigdy już do czynnej polityki nie wrócił. W kolejnych latach zajął się pracą naukową. 
W latach 1926 – 28 pełnił funkcję rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Założył też Instytut Socjologii 
Wsi. Zmarł 1 marca 1938. Został pochowany na Powązkach. W opinii wielu historyków znaczenie reformy walutowej dla młodego 
polskiego państwa było równie ważne jak bitwa warszawska, stało się motorem rozwoju gospodarki II RP i inicjatywą budowy 
portu w Gdyni. Głównym projektantem pomysłu został inżynier Tadeusz Wenda. 23 września 1922 r. Sejm przyjął ustawę upoważ-
niając rząd do budowy portu morskiego w Gdyni. Już w kwietniu 1923 r. otwarto port tymczasowy, a w sierpniu tego samego roku 
przypłynął do Gdyni pierwszy pełnomorski statek, SS Kentucky pod banderą francuską. W kolejnych etapach budowy powstał port 
towarowy, rybacki i pasażerski oraz stocznia. W 1930 r. uruchomiono pierwszą regularną linię pasażerską Gdynia – Nowy Jork. 
W 1934 r. Gdynia stała się największym portem na Bałtyku pod względem wielkości przeładunku, a zarazem najnowocześniejszym 
portem w Europie. Napływ rąk do pracy z całego kraju spowodował gwałtowny wzrost liczby mieszkańców – w 1921 r. mieszkało 
w Gdyni 1268 osób, w 1939 r. było ich już 127 tysięcy. Z małej rybackiej wioski Gdynia zmieniała się w nowoczesne miasto bę-
dące dumą Polski międzywojennej. Obecnie port w Gdyni jest trzecim co do wielkości (po Gdańsku i Szczecinie) morskim portem 
w Polsce. Całkowita powierzchnia portu to ponad 750 hektarów, a długość nabrzeża to blisko 18 kilometrów z czego 11 kilometrów 
przeznaczonych jest na operacje rozładunkowe. Jest to port uniwersalny, dogodnie położony, który specjalizuje się w przeładunku 
drobnicy. Dzisiejsze granice portu zostały wytyczone w 2003 r., jednak historia powstania i rozwoju gdyńskiego portu jest dużo 
dłuższa. 

Historia portu:
Kiedy w 1918 r., po 150 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość, jej granice nie stykały się z morzem, jak w okresie 

wcześniejszym. Dopiero na mocy traktatu wersalskiego w 1920 r. Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego. Symbolem był 
akt zaślubin z morzem, który odbył się 10 lutego 1920 r. w Pucku. Od tego momentu zaczęto zastanawiać się nad budową morskiego 
portu. Bezpośrednią przyczyną prac nad portem był konfl ikt w sprawie przeładunku broni dla Polski w czasie wojny z Rosją. Wtedy 
też wiceadmirał Kazimierz Porębski wysłał inżyniera Tadeusza Wendę do poszukania najdogodniejszego miejsca na wybrzeżu na 
budowę portu, a właściwie portu wojennego i przystani dla rybaków.
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Z raportu Wendy wynikało, że doskonałym miejscem będzie nizina między Gdynią a Oksywiem. Początkowo prace szły opor-
nie, dopiero ustawa „o budowie portu przy Gdyni na Pomorzu jako portu użyteczności publicznej” uchwalono przez sejm 23 
września 1922 r. przyśpieszyła prace. Prace, które w między czasie zwolniły, znowu nabrały tempa w 1926 r. za sprawą Eugeniusza 
Kwiatkowskiego ministra przemysłu i handlu w tym czasie. 

Znaczenie portu dla Gdyni:
Stworzenie portu w Gdyni, a później stoczni stało się kluczem do szybkiego rozwoju zarówno miasta jak i całej Polski. Z roku 

na rok przeładowywanych było tu coraz więcej towarów. W krótkim czasie gdyński port stał się konkurencyjny dla innych dużych 
bałtyckich portów. Gospodarka państwa zaczęła opierać się w głównej mierze w handlu morskim. Od 1938 r. aż 80 % eksportu i 65 
% importu z Polski kierowane było drogą morską. Dzięki budowie portu Gdynia rozwijała się błyskawicznie. Wokół portu powsta-
wała nowa infrastruktura, wybudowano stocznię remontową, marinę, gdzie zawijają żaglowce z całego świata. Stworzono regularne 
połączenia liniowe od różnych portów na świecie. Wybudowano przystań promową, która obsługuje regularne kursy z Gdyni do 
Karlskrony. Można powiedzieć, że Gdynia wiele zawdzięcza budowie portu i dostępowi do morza, który jest oknem na świat od 
blisko stu lat. Eugeniusz Kwiatkowski, szykanowany w początkach Polski Ludowej, dziś jest wymieniany jednym tchem wśród 
najważniejszych Polaków XX wieku. 

 

Znacznie mniej szczęścia miał główny inżynier portu gdyńskiego Tadeusz Wenda. Mimo ciągłego podkreślania ze strony Kwiat-
kowskiego, że bez Wendy nie byłoby portu, niemal wszyscy późniejsi polscy decydenci byli nad wyraz powściągliwi w należytym 
docenieniu tego wybitnego człowieka. Przecież to właśnie budowa własnego portu pozwoliła młodemu państwu w nowych grani-
cach na prawdziwe zaślubiny z Bałtykiem. 

Zaślubiny Polski z Bałtykiem...



134

 

Gdyński port jest symbolem odradzającego się państwa polskiego. W ciągu kilku lat zyskał status największego nad Bałtykiem 
i jednego z większych w Europie, wyprzedzając pod względem wielkości obrotu obiekty w Kopenhadze, Bremie, Amsterdamie, Ge-
nui, Neapolu i Trieście. Gdynia stanowiła też konkurencję dla Wolnego Miasta Gdańsk. W 1933 r. z gdyńskiego portu wyeksportowa-
no większą masę towarową niż z gdańskiego. Obecnie Gdynia jest prężnie rozwijającym się miastem. Mieszka tu ponad 240 tysięcy 
osób. W Gdyni znajduje się drugi pod względem przeładunków port morski w Polsce. Jego specjalizacją są przeładunki kontenerów. 
W czasie drugiej wojny światowej hitlerowscy dość szybko zajęli port w Gdyni, bo już 14 września 1939 r. Miejscowość została 
bazą niemieckiej marynarki wojennej Krigsmarine i jednocześnie jednym z ważniejszych ośrodków zbrojeniowych. Przejęcie portu 
przez Niemcy miało swoje negatywne konsekwencje. Podczas alianckich nalotów uszkodzeniu uległo 40 % budowli hydrotech-
nicznych oraz 25 % portowych magazynów. Dodatkowo Niemcy wywieźli 30 % urządzeń przeładunkowych. Niezbędne były też 
naprawy nadbrzeży oraz falochronów, a od strony lądu naprawa wysadzonych wiaduktów. 
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Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Delegatów...

mjr w st. spocz. Roman Salach

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE DELEGATÓW 
STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW

W dniu 6 marca 2020 roku Delegaci Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz przedstawiciele Oddziałów Terenowych Sto-
warzyszenia zebrali się na Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu Delegatów. Celem było podsumowanie drugiej kadencji dzia-
łalności Stowarzyszenia oraz wybór nowych władz na kolejną kadencję.

W zebraniu uczestniczyli Członkowie Honorowi, Delegaci, zaproszeni goście i ustępujący Zarząd Główny. Zebranie odbyło się 
w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, a frekwencja wyniosła 78%.

Fot. 1 - Składanie kwiatów pod pomnikiem generała Józefa Bema

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem patrona artylerzystów generała Józefa Bema rozpoczęły się obrady Delegatów.
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Fot. 2 - Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w latach 2016-2020. Realizując cele statuto-
we oraz Uchwałę Walnego Zebrania Delegatów z dnia 15.10.2016 roku Zarząd Główny w minionej kadencji zrealizował:

• trzy letnie spotkania artyleryjskie. (zwane majowymi);

• współorganizował cztery Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii;

• trzy konkursy artylerii seniora;

• konferencję naukową oraz trzy seminaria o tematyce artyleryjskiej i historycznej;

• biegi na orientację z okazji Święta Wojska Polskiego.
Współpraca Stowarzyszenia z młodzieżą klas mundurowych oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pozwoliła na organizację 

trzech szkoleń pro- obronnych oraz trzech zawodów obronno-historycznych „Bieg Zesłańca”. W przedsięwzięciach tych uczestni-
czyło ponad 1000 artylerzystów oraz ponad 1500 studentów i uczniów.

W dalszej kolejności Kolega Leon Woszczyna zaprezentował Sprawozdanie Finansowe, zaś koledzy Karol Świgoński i Tadeusz 
Szkopek przedstawili zebranym sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Delegatów...
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Fot. 3 - Wystąpienie generała Antoniego Skibińskiego

W dyskusji nad sprawozdaniami i działalnością Stowarzyszenia wzięli udział przedstawiciele oddziałów terenowych, człon-
kowie honorowi i goście, między innymi gen. Antoni Skibiński - Członek Honorowy Stowarzyszenia, który bardzo dobrze ocenił 
dotychczasową pracę Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Po dyskusji nad sprawozdaniami, Zebranie Delegatów udzieliło absolutorium Zarządowi i przyjęło Sprawozdanie Finansowe 
oraz sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W drugiej części Zebrania Delegatów nastąpiły wybory.
Wybrano nowy Zarząd Główny:

• Prezes               – Kolega Roman Kłosiński,

• Wiceprezes       – Ryszard Jóźwiak,

• Wiceprezes       – Eugeniusz Lala,

• Skarbnik            – Leon Woszczyna,

• Sekretarz           – Roman Salach,

• Członek             – Ireneusz Bandura,

• Członek             – Artur Danielski,

• Członek             – Stanisław Kalski,

• Członek             – Jerzy Kociałkowski,

• Członek             – Zdzisław Polcikiewicz,

• Członek             – Jan Szymański.
Wybrano nową Główną Komisję Rewizyjną:

• Przewodniczący           – Karol Świgoński,
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• Wiceprzewodniczący – Henryk Buryta,

• Członek                         – Patryk Karpiński,

• Członek                         – Zbigniew Mazurek,

• Członek                         – Leszek Szostek.
Wybrano nowy Główny Sąd Koleżeński:

• Przewodniczący           – Tadeusz Szkopek,

• Wiceprzewodniczący – Włodzimierz Rudziński,

• Sekretarz                       – Marian Andruk,

• Członek                         – Marek Donaj,

• Członek                         – Henryk Szopa.
Zebranie Delegatów zakończono nową uchwałą programową, nakreślającą kierunki działania Stowarzyszenia Polskich Artyle-

rzystów na lata 2020-2024.

Fot. 4 - Pamiątkowe zdjęcie przy pomniku generała Józefa Bema

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania Komendantowi CSAiU płk. dypl. Remigiuszowi Zielińskiemu 
za zaangażowanie i pomoc udzieloną przy organizacji zebrania, Dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Tery-
torialnej za udostępnienie obiektów koszarowych, zaś Komendantowi 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego za przygotowanie 
i wydanie posiłków uczestnikom zebrania.

Realizacja zadań w minionej kadencji w takim zakresie była możliwa między innymi dzięki naszym członkom wspierającym. 
To HSW, EL-IN, AVIOMET, DEMARKO, JELCZ, WB ELECTRONICS, MOTO MAT aktywnie wspierając działalność Stowarzy-
szenia przyczyniły się do zabezpieczenia tych przedsięwzięć na odpowiednim poziomie.

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Delegatów...
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego...

SPRAWOZDANIE 
z działalności 

Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

za okres 16.10.2016 – 05.03.2020

Toruń
06.03.2020 r.

Prezes Stowarzyszenia
Roman Kłosiński

Skład osobowy Zarządu Głównego Stowarzyszenia

1. Roman  KŁOSIŃSKI - Prezes Stowarzyszenia
2. Eugeniusz LALA - Wiceprezes
3. Ryszard JÓŹWIAK - Wiceprezes
4. Leon WOSZCZYNA - Skarbnik
5. Roman SALACH - Sekretarz
6. Zdzisław POLCIKIEWICZ - Członek ZG
7. Jan SZYMAŃSKI - Członek ZG 
8. Mariusz WYSOCKI - Członek ZG 
9. Stanisław KALSKI - Członek ZG
10. Jerzy KOCIAŁKOWSKI - Członek ZG  
11. Artur DANIELSKI - Członek ZG

Plan wystąpienia

1. Indywidualne  zadania członków Zarządu Głównego.
2. Przedsięwzięcia realizowane w II kadencji przez Zarząd 

Główny.
3. Podziękowanie za wsparcie działań Zarządu Głównego i 

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
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Skład osobowy Zarządu Głównego Stowarzyszenia

1. Roman  KŁOSIŃSKI - Prezes Stowarzyszenia
2. Eugeniusz LALA - Wiceprezes
3. Ryszard JÓŹWIAK - Wiceprezes
4. Leon WOSZCZYNA - Skarbnik
5. Roman SALACH - Sekretarz
6. Zdzisław POLCIKIEWICZ - Członek ZG
7. Jan SZYMAŃSKI - Członek ZG 
8. Mariusz WYSOCKI - Członek ZG 
9. Stanisław KALSKI - Członek ZG
10. Jerzy KOCIAŁKOWSKI - Członek ZG  
11. Artur DANIELSKI - Członek ZG

5-ciolecie działalności Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Główną uroczystością był pierwszy jubileusz Stowarzyszenia – 5-ciolecie.
Uroczystość tą zorganizowaliśmy 30.11.2017 roku. W mojej ocenie miała ona podniosły
charakter i należytą oprawę.
Część oficjalną w Toruńskim Ratuszu zaszczycili przedstawiciele Władz Samorządowych,
Generalicja WP, Prezesi zakładów wspierających, sympatycy Stowarzyszenia oraz liczna
grupa członków Stowarzyszenia.
Inaugurujący koncert Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej połączony był z wręczeniem
Odznak Honorowych i pamiątkowych specjalnie wykonanych na tą okazję. W dalszej
części odbyła się uroczysta kolacja, na której uhonorowano zasłużonych członków
Stowarzyszenia oraz zasłużonych Artylerzystów.
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Realizacja działań statutowych Stowarzyszenia

Działania statutowe ZG i Stowarzyszenia zostały ukierunkowane na:
1. Integrację środowisk byłych i obecnych żołnierzy wojsk rakietowych i

artylerii.
2. Kultywowanie tradycji i dorobku pokoleń rakietowców i artylerzystów.
3. Upowszechnianie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, szczególnie

wśród młodzieży.
4. Podwyższanie poziomu wiedzy historycznej i artyleryjskiej oraz

przekazanie doświadczeń młodszym pokoleniom.
5. Troskę o pamięć rakietowców i artylerzystów oraz kontakt z ich rodzinami.
6. Dokumentowanie wybranych wydarzeń artyleryjskich i historyczno –

obronnych.
7. Kształtowanie koleżeńskiej więzi, wzajemnego szacunku oraz

środowiskowej solidarności.

I. Letnie Spotkania Artyleryjskie

1. 17-19.05.2017 r. obejmujące dzień artyleryjski na poligonie z pokazaniem strzelań,
działań bojowych śmigłowców, straży miejskiej i saperów zakończony spotkaniem
pokoleń w Forcie IV oraz dzień organizacyjno-teoretyczny z seminarium nt
„Bezpieczeństwo militarne Polski w aktualnych uwarunkowaniach”.

2. 22-24.05. 2018 r. pod hasłem „100 lat Polskiej Artylerii w niepodległej Polsce”
obejmujące działania bojowe artylerii oraz seminarium na ten temat.

3. 26-28.06.2019. podróż studyjna Toruń – Wrocław – Bolesławiec nt. „Szkolenie
oficerów WRiA oraz praca na pierwszych stanowiskach dowódczych” obejmująca
zapoznanie się z procesem kształcenia podchorążych w AWL we Wrocławiu oraz
praca na pierwszych stanowisk w Bolesławcu w 23 pa. W czasie podróży uczestnicy
zwiedzili wybrane obiekty Wrocławia, zamków obronnych, fabryk ceramiki oraz piękną
ziemię dolnośląską.

Maj 2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego...
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Materiały promocyjne tych fi rm wzbogacały szkolenia, szczególnie młodzieży. Zarząd Główny dziękuj
acę.

Szczególne słowa podziękowania Zarząd Główny kieruje do Delegatów-członków Oddziałów Terenow
często odległych garnizonów.

Mjr w st. spocz. Roman Salach

I. Letnie Spotkania Artyleryjskie

Maj 2018

Czerwiec 2019

II. Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii

1. 01.12 - 03.12.2016 r. obejmujące seminarium dotyczące historii WR oraz aktualne
kierunki rozwoju WRiA oraz udział w centralnych obchodach święta.

2. 20.11 - 01.12. 2017 r., 06.12 – 08.12.2018 r., 28.11 – 30.11. 2019 r. obejmujące
zebrania świąteczne i podziękowania oraz udział w spotkaniach pokoleń. W czasie
obchodów następowały również pasowania na „honorowych artylerzystów”.

02-12-2016 01-12-2017 29-11-2019

07-12-2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego...
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III. Konferencja naukowa
Konferencja naukowa Stowarzyszenia na temat „100 lat
artylerii i wojsk rakietowych w niepodległej Polsce”
zrealizowana 12.09.2018 roku.
Konferencję prowadził płk dr hab. Zdzisław Polcikiewicz.

IV. Konkursy Artyleryjskie Seniora
W Konkursach Artyleryjskich Seniora, za wyjątkiem 2018
r. gdzie po pierwszym strzelaniu z powodu pożaru
konkursu nie rozstrzygnięto, mistrzami ognia zostali:
- w 2016 roku – Kolega Henryk Buryta,
- w 2017 roku – Kolega Roman Salach,
- w 2019 roku – Kolega Andrzej Orłowski.

02-12-2016

20-11-2019

12-09-2018

V. Bieg na Orientację

Zrealizowano w dniu 14.08.2018 r. Biegi na Orientację z okazji Święta WP, zastępując
nimi turniej tenisa ziemnego.
Pierwsze, i jak dotychczas jedyne, zawody wygrały drużyny:
1. W grupie powyżej 45 lat drużyna OT z Bolesławca w składzie:

- Kol. Edward Faltyn
- Kol. Henryk Gliński.

2. W grupie do 45 lat drużyna CSAiU w składzie:
- Kol. Emil Juźków
- Kol. Agnieszka Lechowska.

14-08-2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego...
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PRACA Z MŁODZIEŻĄ
Seminaria

1. Marzec 2018 r. – „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.
2. Marzec 2019 r. – „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w NATO”.
3. Styczeń 2020 r. – „100-lecie powrotu Pomorza i Kujaw w granice Rzeczypospolitej”.

15-03-2018

08-03-2019

16-01-2020

PRACA Z MŁODZIEŻĄ
Szkolenie pro obronne

W ramach podwyższania poziomu wiedzy obronnej i historycznej oraz upowszechniania
pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz WRiA Stowarzyszenie w czasie minionej
kadencji zorganizowało trzy szkolenia pro obronne oraz trzy Biegi Zesłańca jako zawody
sportowo-obronne.
Szkolenia pro obronne realizowane były na bazie CSAiU przy pełnym zabezpieczeniu
sprzętowym oraz wsparciu instruktorskim, a w 2017 r. na poligonie Toruńskim
zabezpieczonym przez 5 pa.
Szkolenia takie obejmowały budowę sprzętu, szczególnie artyleryjskiego, topografię
wojskową, sprzęt łączności, prezentację szkolenia w salach wykładowych i na poligonie,
pierwszą pomoc medyczną oraz wybrane tematy historii wojskowej. Szkolenie kończyło
się zawsze grochówką wojskową serwowaną przez kuchnie polowe. Każdorazowo w
szkoleniu brało udział ok. 250-300 studentów i uczniów.

24-05-2017

10-05-2018

31-05-2019

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego...
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PRACA Z MŁODZIEŻY
Zawody sportowo-obronne 

Bieg Zesłańca zainaugurowany 15.09.2017 r. miał przybliżyć młodzieży martyrologię
Narodu Polskiego na nieludzkiej ziemi w okresie zesłań oraz martyrologię społeczeństwa
Kujaw i Pomorza na Barbarce, w Forcie VII i innych więzieniach. Część historyczną
przeplataliśmy zagadnieniami pro obronnymi z topografii, pomocy medycznej, ratownictwa
wodnego, łączności. Uczestnicy zawodów mieli okazję osobiście porozmawiać z
Sybirakami i uczestniczyć w konkurencjach przez nich prowadzonych (rozpalanie ogniska
bez zapałek, cięcie pnia piłą). W każdych zawodach uczestniczyło ok. 100 uczniów.

13-09-2019

14-09-2018

15-09-2017

Działalność wydawnicza

Zarząd Główny poza organizacją tych zasadniczych przedsięwzięć zorganizował wydanie 4-
ech numerów „Artylerzysty” o bardzo zróżnicowanej tematyce. Egzemplarz nr 1 (7) 2018 jako
wydanie specjalne zawiera materiały z seminariów i konferencji nt. „100 lat artylerii w
niepodległej Ojczyźnie”.
Propagując działalność Stowarzyszenia w różnych środowiskach kontynuowaliśmy
uhonorowania ryngrafami, odznakami Stowarzyszenia oraz innymi upominkami z logiem
Stowarzyszenia (filiżanki, albumy, długopisy, smycze).

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego...
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Członkowie wspierający

Członkowie wspierający Stowarzyszenie to po pierwsze możliwości informacji o najnowszych
rozwiązaniach technicznych szczególnie militarnych, po drugie wsparcie finansowe, które
umożliwia realizację przedsięwzięć na odpowiednim poziomie. Serdeczne podziękowania.
Stowarzyszenie SALUTARIS, Związek Sybiraków, Bractwo Kurkowe to organizacje, z
którymi współpracujemy w wielu dziedzinach.
Szczególną pozycję w naszej działalności zajmuje Prezydent Torunia. Jako bezpośredni
przełożony Stowarzyszenia, a jednocześnie jako sympatyk artylerii wspierając działalność w
wielu aspektach. Serdeczne podziękowania.
Słowa podziękowania kieruję do dyrektorów szkół, a o zakresie naszej współpracy już
Państwo słyszeli.

Niżej wymienione firmy wspierają finansowo działalność Stowarzyszenia:

1. Huta Stalowa Wola S.A. – Prezes Bartłomiej Zając
2. Przedsiębiorstwo EL-IN sp. z o.o. – Prezes Jan Wach
3. Przedsiębiorstwo Aviomet sp. z o.o. – Prezes Lechosław Kumoch
4. WB Electronics S.A. – Prezes Piotr Wojciechowski
5. Jelcz Sp. z o.o. - p.o. Prezes Dominik Gerbszt
6. Moto Mar Sp. z o.o. - Prezes Marek Kamiński
7. Demarko Sp. z o.o. Sp. k. - Prezes Mateusz Komarec

Członkowie honorowi i weterani artylerii

Opoką Stowarzyszenia są nasi członkowie honorowi i dostojni weterani na czele
z Panem generałem Antonim SKIBIŃSKIM i płk. Włodzimierzem RUDZIŃSKIM.
Serdecznie dziękujemy, że chce Wam się chcieć. Jesteście dla nas wzorcem.
Dziękujemy, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Członkom
Honorowym i Weteranom WRiA.

Członkowie honorowi Stowarzyszenia:

1. Generał brygady Antoni Skibiński
2. Generał dywizji Sławomir Owczarek
3. Płk dypl. Zenon Wiśniewski
4. Generał brygady Jarosław Kraszewski
5. Generał brygady Jarosław Wierzcholski
6. Generał brygady Czesław Borowski
7. Generał broni Zbigniew Głowienka
8. Mjr Józef Kasperowicz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego...
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Płk w st. spocz. Roman Kłosiński

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego...
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Uchwała Nr 04/S-WZD...

Uchwała Nr 04/S-WZD
z dnia 06.03.2020 r.

w sprawie programu działania 
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 

§ 1
Zmiany organizacyjne i systemowe, związane z wdrożeniem z dniem 21 grudnia 2018 roku nowego Systemu Kierowania i Do-

wodzenia (SKiD) Siłami Zbrojnymi RP, bazującego na powrocie zasady jednoosobowego dowodzenia poprzez odtworzenie 

struktur Sztabu Generalnego WP, jak również rozbudowaWojsk Obrony Terytorialnej,obligują Stowarzyszenie Polskich Artyle-

rzystów, do podjęcia bardziej efektywnychdziałań, mających na celu dalszą integrację środowiska rakietowców i artylerzystów 

oraz wzmacnianie więzi z jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 2
Działania Stowarzyszenia należy przede wszystkim ukierunkować na realizację następujących celów:

1. Przekazywanie wiedzy oraz dzielenie się doświadczeniamiz zakresu użycia wojsk rakietowych i artylerii z przedstawiciela-
mi organów samorządowych.

2. Rozpowszechnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, postaw akceptacji dla spraw obronności i bezpieczeń-
stwa kraju.

3. Popularyzowanie działań służb mundurowych na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie. 
4. Integrowanie środowiska rakietowców i artylerzystów ze środowiskiem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
5. Popularyzowanie tradycji wojsk rakietowych i artylerii oraz działalności Stowarzyszenia.
6. Popularyzowanie opinii i przekazywanie doświadczeń z zakresu użycia polskiej artylerii i jednostek rakietowych.
7. Kultywowanie pamięci o byłych członkach Stowarzyszenia oraz żołnierzach wojsk rakietowych i artylerii.
8. Kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad współżycia opierających się na: koleżeńskiej więzi i wzajemnym 

szacunku, środowiskowej solidarności.
9. Utrzymywanie pokoleniowej i międzypokoleniowej więzi z kombatantami, żołnierzami rezerwy oraz żołnierzami pełniący-

mi czynną służbę wojskową.
10. Podwyższanie poziomu wiedzy artyleryjskiej oraz doskonalenie umiejętności członków Stowarzyszenia.
11. Popularyzowanie sportów obronnych, zwłaszcza wśród młodzieży.

§ 3
Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie zamierza skupić się na:

1. Realizacji przedsięwzięć (seminaria, konferencje, itp.) związanych z pogłębianiem wiedzy na temat wojsk rakietowych 
i artylerii.

2. Współudziale w przedsięwzięciach organów administracji samorządowej w zakresie obchodów świąt i przedsięwzięć 
rocznicowych.

3. Prowadzeniuprzedsięwzięć (seminaria, konferencje, itp.) nawiązujących do obchodów ważnych rocznic historycznych.
4. Aktywnym współdziałaniu z jednostkami artyleryjskimi Wojska Polskiego oraz jednostkami wojskowymi regionu, zwłasz-

cza Wojsk Obrony Terytorialnej, poprzez m.in. odbywanie podróżystudyjnych, organizowanie kolejnych spotkań integra-
cyjnych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć.

5. Aktywnym współdziałaniu z organami administracji samorządowej województwa kujawsko-pomorskiego.
6. Działaniu na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez współpracę ze służbami mundurowymi i or-

ganami administracji samorządowej województwa kujawsko-pomorskiego, m. in. poprzez aktywny udział członków Sto-
warzyszenia w pracy Zespołu ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie.
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7. Organizowaniu spotkań świątecznych oraz okolicznościowych z myślą o członkach Stowarzyszenia oraz o społeczeństwie, 
zwłaszcza młodzieży. 

8. Udzielaniu wzajemnej, życzliwej pomocy oraz pielęgnowanie życia towarzyskiego wśród członków Stowarzyszenia. 
9. Rozpowszechnianiu wiedzy na temat wojsk rakietowych i artylerii poprzez wydawanie biuletynów i publikacji poświęco-

nych tradycjom artyleryjskim.
10. Organizowaniu konferencji, wystaw, Konkursu Artyleryjskiego Seniora oraz publikowanie wydawnictw o tematyce artyle-

ryjskiej.
11. Organizowaniu szkolenia proobronnego oraz zawodów historyczno-obronnych i sportowo-obronnych dla studentów UMK 

i młodzieży klas mundurowych szkół ponadpodstawowych, zarówno w regionie, jak i w całej Polsce.
12. Organizowaniu marszobiegów na orientację oraz zawodów strzeleckich z udziałem członków Stowarzyszenia, przedstawi-

cieli organów administracji samorządowej oraz jednostek wojskowych, policji i straży pożarnej.
13. Współpracy z WKU w Toruniu i WSzW w Bydgoszczy w naborze młodzieży do pełnienia służby wojskowej.

 § 4
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 04/S-WZD...
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DZIAŁ IV
Z życia oddziałów 

terenowych



152

VII Konkurs Artyleryjski Seniora...

płk w st. spocz. Roman Kłosiński 

VII Konkurs Artyleryjski Seniora
Realizując cele statutowe Stowarzyszenia oraz plan działania na 2020 rok Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzy-

stów przeprowadził VII edycję Konkursu Artyleryjskiego Seniora. W dniu 14 października 2020 roku odbył się fi nał Konkursu 
Artyleryjskiego Seniora ze strzelaniem amunicją bojową. Zadania ogniowe były wykonywane z ugrupowania bojowego:

• SO – rejon Batory,

• PO – wzg. Czarnieckiego.

Strzelania wykonywała bateria 122 mm samobieżnych haubic 2S1 „Goździk”.
Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

• przewodniczący – płk w st. spocz. Roman Kłosiński,

• członek – mjr Dariusz Laskowski z CSAiU
Przebieg konkursu obserwowali: Szef Oddziału Szkolenia – Zastępca Szefa Zarządu WRiA – płk. Andrzej Kupis oraz Komen-

dant CSAiU – płk. dypl. Remigiusz Zieliński.

Do fi nału zakwalifi kowali się:

• płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia,

• płk w st. spocz. Stanisław Kalski z Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia,

• ppłk w st. spocz. Jan Szymański z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia.
Finaliści wykonywali zadanie ogniowe nr 3, mając do dyspozycji: mapę poligonu w skali 1:25 000, przyrząd PA-1, lornetkę 

7x45, Tabele Strzelnicze do 122 mm haubicy 2S1 oraz własne notatki.
Do oceny wykonania zadania ogniowego przyjęto jako wskaźnik podstawowy – dokładność pierwszej serii ognia skutecznego, 

zaś jako wskaźnik pomocniczy – czas przygotowania pierwszej komendy.
W ramach sportowej, koleżeńskiej i artyleryjskiej rywalizacji po wykonaniu przez wszystkich fi nalistów zadań:

• I miejsce i tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniora za 2020 rok zdobył płk w st. spocz. Stanisław Kalski,
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•  II miejsce i tytuł I Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniora za 2020 rok zdobył płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński,

• III miejsce i tytuł II Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniora za 2020 rok zdobył ppłk w st. spocz. Jan Szymański.

Zawody zakończono uroczystym wręczeniem pucharów oraz okolicznościowych pamiątek w obecności Szefa Zarządu WRiA 
– płk. dypl. Zenona Wiśniewskiego.

Ponadto Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów ufundowało nagrodę dla Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych za 
2020 rok. W obecności Szefa Zarządu WRiA – płk. dypl. Zenona Wiśniewskiego oraz wszystkich fi nalistów konkursu Mistrz Ognia 

Artyleryjskiego Wojsk Lądowych za 2020 rok kpt. Piotr Krupa z CSAiU otrzymał lornetkę fi rmy Delta Optical.

 

VII Konkurs Artyleryjski Seniora...
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mjr w st. spocz. Roman Salach

UDZIAŁ TORUŃSKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 
W OBCHODACH 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ 
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
Wstęp

W dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, która przesądziła o losach wojny polsko-ro-
syjskiej oraz zatrzymała pochód Armii Czerwonej na Europę Zachodnią. Okrzyknięto ją później jedną z 18. przełomowych bitew 
w historii świata

Konfl ikt zbrojny między odradzającą się Rzecząpospolitą a Rosją Radziecką rozpoczął się 4 stycznia 1919 roku (według nie-
których źródeł miało to miejsce 3 stycznia) z chwilą uderzenia wojsk rosyjskich na Wilno. W kolejnych miesiącach na rozległych 
obszarach Kresów dawnej Rzeczypospolitej toczyły się w różnych punktach walki pomiędzy oddziałami polskimi i rosyjskimi.

Wydarzenia nabrały dynamicznego przyspieszenia wiosną 1920 roku w czasie wyprawy kijowskiej przeciwko oddziałom rosyj-
skim, dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego. Zajęcie Kijowa przez wojska polskie działające w sojuszu z atamanem wojsk ukraiń-
skich Semenem Petlurą podbudowały morale armii, ale nie rozstrzygnęły toczącej się wojny.

2 lipca 1920 roku Michaił Tuchaczewski stojący na czele oddziałów rosyjskich, nacjonalista i arystokrata „na służbie rewolucji” 
wydał w Smoleńsku słynny rozkaz „Na Zachód” wzywający oddziały Frontu Zachodniego do uderzenia na Wilno, Mińsk i Warsza-
wę. W ten sposób rozpoczął się atak Armii Czerwonej na Polskę, do którego skierowano ponad 800 tysięcy żołnierzy (ok. 400 tys. 
Frontu Zachodniego oraz ponad 355 tys. Frontu Południowo-Zachodniego w Galicji).

23 lipca 1920 roku w Moskwie podjęto decyzję o utworzeniu Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski (Polrewkomu), 
który miał przejąć władzę na zajętych obszarach. Na jego czele stanął Julian Marchlewski, a aktywną rolę odgrywał Feliks Dzier-
żyński, przewodniczący Czeka.

Zbliżanie się Armii Czerwonej w kierunku Warszawy w lipcu 1920 roku spowodowało kryzys rządu Władysława Grabskiego 
i powołanie gabinetu pod kierunkiem przywódcy ludowców Wincentego Witosa, który wezwał do powszechnej obrony kraju, także 
mieszkańców wsi. W wyniku zarządzonego poboru zwerbowano ponad 130 tys. osób. Licznie zgłaszali się też ochotnicy, którzy 
napływali na apel Rady Obrony Państwa.

8 sierpnia Michaił Tuchaczewski, dowódca Frontu Zachodniego, podjął decyzję o tym, że część oddziałów nie będzie atakowała 
Warszawy, ale uderzy w kierunku Pomorza i Kujaw. Zadanie to powierzono 4. Armii pod dowództwem Aleksandra Szuwajewa i 3. 
Korpusowi Konnemu Gaja Dimitrijewicza Gaja. Bolszewicy mieli wkroczyć na ziemię dobrzyńską chełmińską, a następnie sforso-
wać Wisłę pomiędzy Dobrzyniem a Nieszawą. Planowano, że manewr ten doprowadzi do zniszczenia połączeń kolejowych na linii 
Gdańsk–Warszawa, co spowoduje wstrzymanie dostaw żywności oraz broni do stolicy. Z zajętych przyczółków na lewej stronie 
Wisły Rosjanie zamierzali wysłać zagony zwiadu na Toruń, Radziejów, Lubraniec, Osięciny i Kowal. Najważniejszym celem bol-
szewików po przekroczeniu rzeki było uderzenie na tyły wojsk polskich broniących stolicy. Dla strony polskiej odparcie natarcia 
rosyjskiego w rejonie Pomorza i Kujaw miało więc kluczowe znaczenie – sforsowanie rzeki przez wroga i oskrzydlenie sił polskich 
zagrażało wygranej w Bitwie Warszawskiej.

O losach Warszawy zdecydowała nie tylko bohaterska postawa mieszkańców, ale przede wszystkim śmiały manewr podjęty 
przez Józefa Piłsudskiego jako wodza naczelnego – kontrofensywa znad rzeki Wieprz przeprowadzona po brawurowym przegrupo-
waniu wojsk polskich w dniach 6-12 sierpnia 1920 roku. Przeszkodziła ona w połączeniu się sił rosyjskich – armii Tuchaczewskiego 
atakującej na przedpolach Warszawy i Armii Konnej Siemiona Budionnego, walczącej w okolicach Lwowa.

W trakcie bitwy rozpoczętej 13 sierpnia 1920 roku w kolejnych dniach zatrzymano, a następnie odepchnięto Armię Czerwoną 
daleko od Warszawy. Oddziały Tuchaczewskiego uniknęły jednak zniszczenia, uciekając w stronę granicy pruskiej. Po Bitwie War-
szawskiej stoczono jeszcze kolejne spektakularne potyczki. Bitwa pod Komarowem na Zamojszczyźnie wygrana przez oddziały 
polskie 31 sierpnia 1920 roku została uznana za największą bitwę kawaleryjską od 1813 roku. Bitwa nad Niemnem w dniach 23-25 
września 1920 roku przypieczętowała zaś polskie zwycięstwo. 18 października 1920 roku o północy doszło do zawieszenia broni. 
Wojnę polsko-rosyjską zakończył ostatecznie traktat ryski podpisany 18 marca 1921 roku.

Bitwa Warszawska określana Cudem nad Wisłą, a także osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata, przekreśliła rosyjskie 
plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz rozpętania międzynarodowej rewolucji.

Udział Toruńskich Członków SPArt w obchodach...
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Wojewódzkie obchody 100. rocznicy Obrony Włocławka

Foto. 1 Złożenie wieńców pod Pomnikiem Obrońców Wisły

Wojewódzkie obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły się we Włocławku pod hasłem „100. rocznica Obrony Wło-
cławka”. Obchody związane były z bitwą stoczoną w obronie Włocławka w dniach 13-19 sierpnia 1920 roku. Żołnierze i społeczeń-
stwo Włocławka obroniło miasto odpierając ataki rosyjskiego 3. Korpusu Kawalerii.

Organizatorami uroczystości byli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Włocławka dr 
Marek Wojtkowski oraz Dowódca Garnizonu Toruń płk dypl. Remigiusz Zieliński.

Świętowanie tej doniosłej rocznicy rozpoczęło się 15 sierpnia o godz. 9:30 złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wi-
sły. Godzinę później na placu przed Bazyliką Katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła się uroczystość 
wojskowa. Następnie uczestnicy wzięli udział w mszy świętej, celebrowanej przez Ordynariusza Diecezji Włocławskiej, JE ks. bp. 
Wiesława Meringa. Z katedry, ulicami Włocławka odbył się uroczysty przemarsz, który zakończył się na Bulwarach im. Marszałka 
J. Piłsudskiego. Na mieszkańców czekało tam historyczne miasteczko z epoki z wieloma atrakcjami: musztrą oddziału konnego, 
pokazem władania białą bronią i umiejętnościami jazdy konnej, przejażdżkami konnymi, polowym punktem poboru i punktem me-
dycznym, obronnym stanowiskiem piechoty, obozem żołnierzy bolszewickich oraz pokazem sprzętu wojskowego.

O godz. 16:00 na scenie na Bulwarach z repertuarem pieśni patriotycznych wystąpiła Orkiestra Wojskowa z Torunia, a o 17:00 
dobrze znana włocławianom Kapela z Szaconkiem. Na zakończenie uroczystości grupa rekonstrukcyjna ZHR Bydgoszcz przepro-
wadziła inscenizację historyczną pod nazwą „Młodzi w obronie Włocławka”.

W uroczystości wzięła udział delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z Kolegą Romanem Kłosińskim na czele.

Miejskie obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Toruniu
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego były wyjątkowe, bo zbiegły się w czasie z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej 

i 100. rocznicą powrotu Pomorza do wolnej Polski. 
16 sierpnia 1920 roku oddziały rosyjskiego 3. Korpusu Kawalerii zdobyły Lubicz, a patrole rosyjskich kawalerzystów pojawiły 

się na toruńskich przedmieściach. Dzięki zdecydowanemu działaniu dowódcy Obozu Warownego „Toruń” generała Hausera pol-
skim pododdziałom udało się zatrzymać, a następnie odrzucić Rosjan w kierunku Lipna. Tym samym zostało zażegnane bezpośred-
nie zagrożenie dla Torunia. 

Udział Toruńskich Członków SPArt w obchodach...
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W ramach obchodów święta w Toruniu na Martówce i w ruinach Zamku Krzyżackiego zostały przeprowadzone pikniki histo-
ryczne. Odsłonięty został także Pomnik Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych, a w Muzeum Twierdzy Toruń w ramach dnia 
otwartego można było obejrzeć wystawione ekspozycje. 

13 sierpnia o godz. 11:00 w Książnicy Kopernikańskiej zainaugurowano wystawę poświęconą wojskom balonowym w Toruniu. 
Od 14 sierpnia na Rynku Staromiejskim można było oglądać wystawę „Bitwa Warszawska – stulecie zwycięstwa”.

Foto. 2 Członkowie Stowarzyszenia podczas odsłaniania Pomnika Poległych żołnierzy Wojsk Balonowych

14 sierpnia od godz. 15:00 do 17:30 na Martówce zorganizowany został piknik historyczny. Obejmował on pokaz sprzętu woj-
skowego (łącznie z historycznymi samochodami pancernymi), pokazy musztry i walk na szable, poczęstunek grochówką i możli-
wość zobaczenia, jak wyglądała rekrutacja hallerczyków. O godz. 18:00 z ceremoniałem wojskowym został odsłonięty Pomnik Po-
ległych Żołnierzy Wojsk Balonowych. Dzień zakończył się o godz. 19:00 koncertem toruńskiej Orkiestry Wojskowej w amfi teatrze 
w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.

Foto. 3 Zwiedzanie Muzeum Twierdzy Toruń

15 sierpnia o godz. 12:00 w Kościele Garnizonowym na pl. św. Katarzyny odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, po której 
nastąpiło symboliczne złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. O godz. 18:00 odbył się koncert polskiej przedwo-
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jennej piosenki fi lmowej, a o godz. 20:00 koncert „Mechanicy Shanty”. Od godz. 10:00 do 18:00 można było wziąć udział w pierw-
szym udostępnieniu dla zwiedzających Muzeum Twierdzy Toruń.

16 sierpnia od godz. 10:00 do 14:00 w ruinach Zamku Krzyżackiego odbył się piknik historyczny, który zakończył czterodniowy 
cykl imprez związanych z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej.

W uroczystych obchodach 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, zarówno w dniu 14, jak i 15 sierpnia, wzięli udział toruńscy 
członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. 

Festiwal Wisły w setną rocznicę Cudu nad Wisłą
W 2020 roku Festiwal Wisły trwał trzy dni. Czwarta edycja festiwalu rozpoczęła się we Włocławku i Bobrownikach, gdzie do-

kładnie sto lat wcześniej rozgrywały się najbardziej dramatyczne, związane bezpośrednio z rzeką, sceny Cudu nad Wisłą.
14 sierpnia 1920 roku bolszewicy ostrzelali statek uzbrojony Flotylli Wiślanej „Moniuszko”, płynący z Torunia do Warszawy. 

W starciu z rosyjską artylerią parowiec nie miał szans. Jego 20-letniemu dowódcy, porucznikowi Jerzemu Pieszkańskiemu udało się 
doprowadzić tonącą jednostkę do lewego brzegu Wisły, gdzie dalej walczono z bolszewikami. Atak Rosjan odparła dopiero załoga 
statku uzbrojonego „Neptun”, przybyłego w rejon Bobrownik. Po bitwie pod Odolionem i starciu ze statkami uzbrojonymi „Mo-
niuszko” i „Neptun” rosyjskie dowództwo doszło do wniosku, że przeprawa na drugi brzeg Wisły w tym miejscu jest niemożliwa 
i nakazało odwrót.

Pierwszy dzień festiwalu, 14 sierpnia 2020 roku, minął zatem na wspominaniu tego, co nad Wisłą działo się dokładnie sto lat wcze-
śniej. Najpierw, między godz. 10.00 i 10.30, po powitaniu wszystkich uczestników festiwalu odbył się Apel Pamięci pod Pomnikiem 
Poległych Obrońców Wisły we Włocławku, później festiwalowa armada wzięła kurs na Bobrowniki, gdzie pojawiła się koło godz. 15.
Obchody setnej rocznicy Cudu nad Wisłą w Bobrownikach rozpoczęły się 14 sierpnia o godz. 15.30 od bezpłatnych rejsów po 
rzece połączonych z opowieściami o tym, co równo sto lat wcześniej w tym miejscu się na Wiśle działo. O godz. 16.30 została 
otwarta wystawa „Wisła w ogniu”. Bobrownicki apel pamięci odbył się o godz. 17.00, godzinę później rozpoczął się rejs szlakiem 
porucznika Pieszkańskiego, połączony z przemarszem do miejsca, w którym dowódca „Moniuszki” zginął i gdzie znajduje się jego 
symboliczna mogiła.

15 sierpnia o godz. 8.00 społecznicy z Czernikowa, których jak zwykle na festiwalu nie zabrakło, zaprosili na śniadanie u menno-
nitów. Później festiwalowa armada ruszyła do Torunia. Część załóg uczyniła to bardzo szybko, startując w 55. Długodystansowych 
Regatach na Wiśle. Meta regat została ulokowana na wysokości punktu widokowego u wylotu ul. Mostowej.

W związku z pandemią uczestnicy wydarzeń festiwalowych musieli przestrzegać obostrzeń i zakazów mających chronić przed 
zakażeniem.

Trzeciego dnia Festiwal rozpoczął się od mszy w kościele św. Janów. Wśród atrakcji przewidzianych na 16 sierpnia na pewno 
wart uwagi był rejs do Parku Etnografi cznego w Kaszczorku w godz. 10.30 - 11.30, wielka parada festiwalowych jednostek, które 
przepłynęły z bębniarzami na pokładach wzdłuż Bulwaru Filadelfi jskiego (w godz. 14.00 - 14.30), czy spektakl „Frycowe”, który 
rozpoczął się o godz. 18.00. Spektakl zakończył IV Festiwal Wisły oraz stanowił zwieńczenie obchodów 100. rocznicy Bitwy War-
szawskiej.

W związku z pandemią organizatorzy i uczestnicy wydarzeń festiwalowych musieli przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowią-
zujących w stanie epidemii.

Obchody 100. rocznicy Bitwy pod Brodnicą
We wtorek 18 sierpnia 2020 roku przypadła setna rocznica bitwy polsko-rosyjskiej pod Brodnicą, która była ważnym elementem 

Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.
Dla odradzającej się po latach niewoli Polski wojna polsko-rosyjska z 1920 roku była wydarzeniem szczególnym. W godzinie 

wielkiej próby cały naród stanął do walki, by bronić z trudem wywalczonej niepodległości. Bitwa pod Brodnicą, będąca starciem 
zbrojnym, które miało miejsce 18 sierpnia 1920 roku między oddziałami polskimi pod dowództwem płk. Jarosława Witolda Alek-
sandrowicza i rtm. Ignacego Mielżyńskiego, a wojskami rosyjskimi z 12. Dywizji Strzelców pod dowództwem komendanta Rewy 
wspartymi przez ofi cerów niemieckich, to ważne zwycięstwo polskich wojsk. Dzięki zwycięstwu Polaków wojska rosyjskie nie 
zdołały przedrzeć się do Warszawy. Nastąpiło też szybsze połączenie oddziałów polskich z armią gen. Władysława Sikorskiego.
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Podczas ofi cjalnych wtorkowych uroczystości odbył się również ponowny pochówek 4 polskich żołnierzy, którzy polegli w bi-
twie 100 lat temu. Szczątki poległych zostały ekshumowane z mogiły w Szawdzie przez służby współpracujące z Instytutem Pa-
mięci Narodowej.

Z uwagi na sytuacje epidemiczną w naszym kraju, uroczystości upamiętniające rocznicę bitwy odbyły się na cmentarzu woj-
skowym w lasku miejskim i miały skromniejszy charakter. Po zakończeniu ofi cjalnych uroczystości Burmistrz Przemysław Górski 
w imieniu mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie złożył kwiaty w kaplicy wzniesionej ku czci żołnierzy poległych 
w bitwie polsko-rosyjskiej pod Brodnicą.
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mjr Paweł Kierach

100. rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskie-
go w Afganistanie

W dniu 15 sierpnia o godz. 8.00 w Polskim Kontyngencie Wojskowym w bazie Bagram w Afganistanie, gdzie służą żołnierze 
z 5. pułku artylerii z Sulechowa, odbyła się Msza Święta i uroczysty apel z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Woj-
ska Polskiego.

Foto. 1 - Msza święta

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji żołnierzy Wojska Polskiego, którą odprawił ksiądz por. Mariusz 
Leonik. Kapelan życzył żołnierzom, aby ich codzienna służba przepełniona była najwyższymi wartościami jakimi są Bóg, Honor 
i Ojczyzna. Przekazał także życzenia od Biskupa Polowego WP JE ks. bp. dr. gen. bryg. Józefa Guzdka wszystkim żołnierzom i ich 
rodzinom.

Foto. 2 - Uroczysty apel

Po mszy świętej odbył się uroczysty apel, na którym dowódca kontyngentu płk Daniel Butryn wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie. „Przez kilkanaście dni sierpnia 1920 roku pod Warszawą toczyła się bitwa uznawana za jedną z najważniejszych w dzie-
jach świata. Sto lat temu Wojsko Polskie, budowane od podstaw dzięki wielkiemu patriotycznemu wysiłkowi wszystkich Polaków, 
powstrzymało bolszewicką nawałę” - powiedział dowódca. Następnie złożył życzenia wszystkim żołnierzom, pracownikom resortu 
obrony narodowej i ich rodzinom. Odczytane zostały listy od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Dowódcy Opera-
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cyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasza Piotrowskiego, dowódcy 5. pułku artylerii płk. Sławomira Kuli i burmistrza 
Sulechowa Wojciecha Sołtysa.

W dalszej części apelu odczytano rozkazy o mianowaniach i wyróżnieniach. Pułkownik Daniel Butryn wręczył listy gratulacyj-
ne i imienne coiny dla najlepszych żołnierzy kontyngentu.

W trakcie uroczystości medalami pamiątkowymi „20 lat Polski w NATO” uhonorowani zostali ofi cerowie armii amerykańskiej. 
Apel pamięci, złożenie zniczy przy pomniku upamiętniającym poległych polskich żołnierzy w Afganistanie, odśpiewanie pieśni 
reprezentacyjnej Wojska Polskiego zakończyły uroczystości w bazie Bagram.

Foto. 3 - Zapalenie znicza przy pomniku polskich żołnierzy poległych w Afganistanie

Uroczystości z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego, odbyły się również w innych bazach 
w Afganistanie, gdzie stacjonują polscy żołnierze.
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Tekst: kpt Mieczysław HUSAR 
Zdjęcia: kpt Katarzyna Tyszko, archiwum żołnierzy PKW EUFOR

Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej w garnizonie Węgo-
rzewo

W dniach 14 i 15 sierpnia br. węgorzewscy artylerzyści obchodzili Święto Wojska Polskiego

Bitwa Warszawska, nazywana też „Cudem nad Wisłą” została stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na 
Europę Zachodnią. Setną rocznicę tych wydarzeń węgorzewscy artylerzyści i pracownicy RON uczcili uroczystymi apelami nie 
tylko w macierzystym Węgorzewie, lecz również w bazie Butmir w Bośni i Hercegowinie, gdzie obecnie stacjonuje XIX zmiana 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR ALTHEA, w której składzie znajduje się wielu żołnierzy pułku.

Tegoroczne Święto Wojska Polskiego w Węgorzewie rozpoczęto od zapalenia zniczy na grobach weteranów II wojny światowej 
oraz na grobie żołnierza 11 pa, st. kpr. Marcina Rutkowskiego, który zginął śmiercią tragiczną w 2004 r. wykonując zadania na misji 
w Iraku. Nie zapomniano o poległych również w bazie Butimir gdzie zgromadzono się przy Memory Alley by złożyć kwiaty przed 
tablicą upamiętniającą plut. Mieczysława Sternika, który również zginął podczas pełnienia służby w ramach Międzynarodowych 
Sił Wojskowych IFOR.
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Główną częścią obchodów zarówno na terenie jednostki wojskowej w Węgorzewie, jak i w bazie XIX zmiany EUFOR był Uro-
czysty Apel. W Węgorzewie oprócz stanu osobowego 11 pa, obecni byli poprzedni dowódcy jednostki, przedstawiciele lokalnych 
instytucji i samorządów, duchowieństwa oraz organizacji kombatanckich. Dowódca Pułku ppłk dypl. Krzysztof Malankiewicz po 
odczytaniu listu Ministra Obrony Narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, nawiązał do wydarzeń sprzed 100 lat oraz podkreślił ich 
szczególne znaczenie. Podziękował żołnierzom oraz pracownikom RON za wytrwałość, obowiązkowość i poświęcenie, życząc 
jednocześnie dalszych sukcesów w służbie i pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

W imieniu władz samorządowych głos zabrała starosta węgorzewski, pani Marzenna Supranowicz, zastępca burmistrza Węgo-
rzewa pani Lidia Czerniewicz oraz były Dowódca 1 Mazurskiej Brygady Artylerii płk rez. Wiesław Pietrzak. Uroczysty apel był też 
okazją do wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe i wyróżnień jak również wyrażania gratulacji i podziękowań. 
Zaszczyt oddania salutu armatniego na cześć Wojska Polskiego przypadł w tym roku pierwszemu kapelanowi węgorzewskiego gar-
nizonu, księdzu mjr rez. Henrykowi Dąbrowskiemu. Następnie odczytano Apel Pamięci Oręża Polskiego i oddano salwę honorową.

Uwieńczeniem apelu była defi lada pododdziałów pułku, którą poprowadził dowódca uroczystości ppłk Janusz Szpadzik.
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Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbywały się analogiczne uroczystości w bazie Butimr. Po złożeniu meldunku dowódcy 
kontyngentu ppłk. Arkadiuszowi Rożnowskiemu oraz przywitaniu szacownych gości na czele z Konsulem RP w Sarajewie Miło-
szem Pieńkowskim, podniesiono na maszt biało-czerwoną fl agę i odśpiewano Hymn Państwowy.

Dowódca XIX zmiany PKW w swoim przemówieniu przytoczył krótki rys historyczny przypominający wydarzenia Bitwy War-
szawskiej, po czym odczytano rozkazy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy PKW w sprawie wyróżnień 
żołnierzy kontyngentu. Dowódca, ppłk Rożnowski podziękował wszystkim za trud włożony w służbę, ponadprzeciętne zaangażo-
wanie oraz za kreowanie pozytywnego wizerunku żołnierza Sił Zbrojnych RP wśród międzynarodowej społeczności wojskowej. 
W następnej kolejności odczytano apel pamięci oraz uczczono minutą ciszy wszystkich imiennych i bezimiennych żołnierzy, którzy 
oddali życie w służbie Ojczyzny.
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Uwieńczeniem obchodów „święta żołnierzy” w Bośni i Hercegowinie były odprawione w sobotę 15.08.2020 r. msze święte 
w intencji żołnierzy Wojska Polskiego w Medziugorie oraz w kościele pw. św. Barbary w Węgorzewie, gdzie ponadto nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Oprócz tego, w Węgorzewie przy Klubie 11. 
MPA miał miejsce festyn wojskowy z pokazami sprzętu artyleryjskiego i strzeleckiego, trenażerów strzeleckich, strzelaniem z pi-
stoletu pneumatycznego, grochówką i atrakcjami dla najmłodszych. Wszystko pod hasłem „Wspólne śpiewanie najpiękniejszych 
pieśni wojskowych” z zespołami Impuls, Sonos Corde i Moderato z koncertami zespołów San Quentin i Planeta Małp oraz Studia 
Wokalnego WCK. 
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ppłk w st. spocz. Andrzej Duljasz
Działalność SPArt. Oddział Warszawa od marca do września 
2020 r.

Wybuch pandemii wywołanej koronawirusem, spowodował podjęcie przez rząd działań w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu 
się zachorowań, w tym wprowadzenie wielu ograniczeń. W związku z tym została również ograniczona działalność Oddziału. Dla-
tego Zarząd Oddziału podjął decyzję o wstrzymaniu aż do odwołania realizacji planowanych zadań w 2020 r., pozostawiając sobie 
możliwość zdalnej pracy zarządu. Głównym powodem było to, że duża część członków Oddziału – to ofi cerowie w podeszłym 
wieku – średnia 89 lat (w tym pięciu powyżej 90 lat: Kazimierz Chodelski, Tadeusz Maśliński, Władysław Misiewicz, Apolinary 
Prokop i Leon Rabuszko).

Zarząd Oddziału w okresie marzec – kwiecień pracował zdalnie (telefonicznie wymieniając informacje), od maja rozpoczął cy-
kliczne posiedzenia, z przerwą na lipiec. Na posiedzeniu sierpniowym Zarządu Oddziału podjęto decyzję o spotkaniu koleżeńskim 
we wrześniu, przy założeniu, że ze wszystkimi kolegami uzgadniamy telefonicznie, czy ich obecność na zebraniu będzie możliwa. 
Zdecydowana większość kolegów ucieszyła się ze spotkania i potwierdziła swój udział. 

Dnia 14 września bieżącego roku, po 6 miesiącach przerwy, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, odbyło się pierwsze 
spotkanie członków SPA Oddział Warszawa. Uczestniczyło w nim 16 członków z 22, którzy potwierdzili chęć udziału. Celem głów-
nym i zasadniczym było po prostu spotkanie się. Ponieważ w minionym półroczu trzech spośród nas obchodziło okrągłe jubileusze 
urodzin, była więc okazja do wręczenia im listów gratulacyjnych od Prezesa ZG SPArt., a upominków – od kolegów. 90. urodziny 
obchodził kolega płk Tadeusz Maśliński, a 80 lat mają za sobą koledzy generałowie Alfons Kupis i Marek Oleksiak. 

Przybyli wyrazili chęć do organizowania dalszych spotkań – w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Warszawie i przy 
zachowaniu podstawowych środków bezpieczeństwa. Zostały też uaktualnione tematy wystąpień z cyklu historii artylerii i nie tylko, 
np. kol. płk Zbigniew Moszumański zaprezentuje swoje dwie najnowsze książki: jedną poświęconą w całości artylerii lwowskiej 
1918–1919, a drugą – częściowo artylerii, tzn. 1. Pułkowi Artylerii Polskiego Korpusu Posiłkowego 1917-1918. 

Zarząd, oprócz spotkania wrześniowego przygotowującego zebranie Oddziału, spotykał się jeszcze dwa razy: w kwietniu 
i czerwcu br. Tematami były sprawy bieżące Oddziału i jego członków. W czerwcu br. został przyjęty w szeregi SPArt. kol. płk 
Franciszek Roman Szalewski. Członkowie Zarządu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, starali się utrzymywać kontakt z człon-
kami oddziału osobiście bądź telefonicznie.

W dniu 5 czerwca 2020 r. na cmentarzu Wolskim delegacja SPA OW uczestniczyła w pogrzebie kol. płk. Andrzeja Marciniaka, 
aktywnego członka SPA. W imieniu Prezesa SPArt. oraz Oddziału Warszawa złożyła wieńce na grobie zmarłego. 

Uczestnictwo Oddziału w uroczystościach państwowych i wojskowych na terenie Garnizonu sprowadzało się do symbolicz-
nego udziału w nich członków Zarządu bez możliwości ofi cjalnego złożenia – jako SPA OW – kwiatów przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza czy pod Ścianą Pamięci w Dniu Weterana. Kolega płk. Stanisław Kalski w okresie pandemii współpracował z innymi or-
ganizacjami (ZŻWP, FSSM RP) i brał udział, między innymi, składaniu kwiatów przed GNŻ z okazji rocznic i świąt państwowych 
oraz wojskowych.

Niewątpliwym sukcesem Zarządu Oddziału jest podpisanie umowy z Prezesem Stowarzyszenia Polska – Wschód o udostęp-
nienie sali na spotkania SPA Oddział Warszawa w roku 2021. Przy okazji, Prezes SP-W zaprosił naszych członków do udziału 
w przedsięwzięciach międzynarodowych organizowanych przez to stowarzyszenie.

Realizacja kolejnych zaplanowanych zamierzeń, będzie trudna do zrealizowania bądź wręcz niemożliwa.
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Zdjęcia i tekst: mjr Remigiusz KWIECIŃSKI
100. rocznica Bitwy Warszawskiej. 
Święto Wojska Polskiego w Garnizonie Bolesławiec

14 sierpnia br. żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii uczcili 100. rocznicę Bitwy 
Warszawskiej.

Głównym punktem obchodów najważniejszego dla żołnierzy Święta był uroczysty Apel, na którym ramię w ramię z polskimi 
żołnierzami i pracownikami resortu obrony narodowej 23. pa stanęli żołnierze amerykańscy stacjonujący w Bolesławcu. W związku 
z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia COVID-19, w uroczystości wzięli udział jedynie komendanci instytucji garnizono-
wych oraz dowódcy pododdziałów amerykańskich.

Foto. 1 Uroczysty Apel dla uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Po podniesieniu polskiej i amerykańskiej fl agi państwowej i odegraniu narodowych hymnów, wagę i znaczenie Bitwy Warszaw-
skiej dla zachowania suwerenności Ojczyzny i ochrony Europy przed rewolucją bolszewicką podkreślił dowódca pułku p.o. ppłk 
Marek Wasielewski.

„Obchodzone dziś Święto Wojska Polskiego zajmuje w Naszej tradycji miejsce szczególne.15 sierpnia 1920 roku na przedpolach 
Warszawy rozegrała się bitwa, w której Armia Polska ocaliła niedawno odzyskaną niepodległość i zatrzymała niszczycielski pochód 
bolszewizmu na Europę. Wojsko Polskie dowodzone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło wielką Wiktorię nad Armią Czer-
woną. Nasi przodkowie dając przykład największej determinacji i bohaterstwa nad Wisłą, Wieprzem i Wkrą zapewnili Ojczyźnie 
niepodległy byt. W dniu dzisiejszym, po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielkim szacunkiem i zadumą. Oddając hołd naszym 
żołnierskim poprzednikom dajemy wyraz pamięci o Ich doniosłych czynach oraz krzewionych wartościach moralnych, które pomimo 
upływu lat pozostają dla żołnierza i obywatela niezmienne - O „Bogu, Honorze i Ojczyźnie” – mówił ppłk Wasielewski do żołnierzy 
23. pa oraz studentów Legii Akademickiej, którzy kilka dni temu rozpoczęli szkolenie podstawowe w bolesławieckiej jednostce.

Dowódca bolesławieckich artylerzystów odniósł się także do współpracy polsko – amerykańskiej, zarówno w obszarze szkole-
niowym jak i współuczestnictwie w obchodach świąt i wydarzeń historycznych ważnych dla obydwu narodów.
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Apel artylerzystów stanowił okazję do wręczenia awansowanym żołnierzom aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe, 
medali i odznaczeń resorowych, a także nagród rzeczowych i listów gratulacyjnych. Uroczystość zakończyła defi lada pododdziałów 
pułku.

Jak co roku w dniu żołnierskiego święta na strzelnicy garnizonowej w Bolesławcu odbyły się drużynowe zawody strzeleckie 
o puchar dowódcy 23 pułku artylerii z pistoletu wojskowego oraz karabinka kbs Beryl. Do rywalizacji przystąpiły drużyny repre-
zentujące pododdziały pułku, a także reprezentacja żołnierzy amerykańskich. Po omówieniu regulaminu zawodów oraz warunków 
bezpieczeństwa żołnierze rozpoczęli walkę o punkty dla swoich pododdziałów. W tym roku najlepsi okazali się żołnierze baterii do-
wodzenia 3 dywizjonu artylerii rakietowej. Drugie miejsce zajęła drużyna 2 baterii artylerii rakietowej 3 dar, a trzecie reprezentacja 
1 dywizjonu artylerii samobieżnej. Po turnieju strzeleckim, żołnierze Legii Akademickiej wspólnie z żołnierzami amerykańskimi 

rywalizowali w rozgrywkach w koszykówkę oraz piłkę nożną, które po raz kolejny pozwoliły wzmocnić sojusznicze więzi.
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Adres Redakcji: „Artylerzysta”, ul. Sobieskiego 36, 87–100 Toruń, 
tel. 510 998 732, e-mail: ryszard-jozwiak@wp.pl
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