
Osiemdziesiàta piàta rocznica Bitwy Warszawskiej,
zwanej Cudem nad Wis∏à

„Byç zwyci´˝onym i nie polec, to zwyci´stwo,
zwyci´˝yç i spoczàç na laurach to - kl´ska”.

       Józef Pi∏sudski

Kolejnà rocznic´ zwyci´stwa polskiego nad Armià
Czerwonà 15 sierpnia 1920 roku pod Warszawà przy-
pominajà epitafia nazwiskami poleg∏ych mieszkaƒców
Kujaw. Zazwyczaj okoliczna ludnoÊç umieszcza∏a je
ku pami´ci potomnych w kruchtach swych koÊcio∏ów.
Mo˝na je odczytaç w pobliskiej Nieszawie, Racià˝ku,
Aleksandrowie Kujawskim i w samym Ciechocinku.

Znalezienie si´ licznych rzesz Polaków w Rosji si´-
ga swymi poczàtkami czasów odleg∏ych, datujàcych
si´ poprzez rozbiory Polski i powstania narodowe
1830 i 1863 roku. Po ich kl´skach, okupant carski w
ramach represji, zsy∏a∏ na katorg´ Sybiru jeƒców wo-
jennych, skàd nie by∏o drogi powrotnej. Wybuch pierw-
szej wojny Êwiatowej w 1914 roku i rewolucji w 1905
oraz 1917 roku niós∏ ze sobà nadziej´ na odzyskanie
przez Polsk´ upragnionej niepodleg∏oÊci w dniu 11
listopada 1918 r.

W przygotowaniach do Rewolucji Paêdziernikowej
i w jej póêniejszym przebiegu niema∏à rol´ odegra∏y
polskie partie polityczne - Socjaldemokracja Królestwa
Polskiego i Litwy oraz od∏am lewicowy Polskiej Partii
Socjalistycznej. Niektórzy z ich przywódców nale˝eli
do grona bliskich wspó∏pracowników W. I. Lenina i
zajmowali kierownicze stanowiska w nowych w∏adzach.
G∏ównym inicjatorem i pierwszym zwierzchnikiem
„Nadzwyczajnej Komisji do Walki z kontrrewolucjà”
by∏ Polak Feliks Dzier˝yƒski.

G∏ównym has∏em Lenina i czo∏owych bolszewików
by∏a mi´dzynarodowa rewolucja Êwiatowa. Twórcy tej
ideologii byli niezbicie przekonani, ˝e za przyk∏adem
rosyjskim rewolucje b´dà wybuchaç w kolejnych kra-
jach Europy. Ostatecznie mia∏o to doprowadziç do
powstania „Mi´dzynarodowej Republiki Rad”. Zgodnie

z tymi za∏o˝eniami Julian Marchlewski wraz z Feliksem
Dzier˝yƒskim i Feliksem Konem organizowali w Bia∏ym-
stoku przyczó∏ek pod przysz∏à republik´ rad, w wypad-
ku pomyÊlnego przebiegu kampanii w 1920 roku. W.
I. Lenin poleci∏ Radzie Rewolucyjno - Wojennej w de-
peszy z 27 lutego 1920 r. podj´cie przygotowaƒ na
froncie zachodnim do majàcej nastàpiç rych∏o wojny
z Polskà.

Bolszewicy pod dowództwem marsza∏ka Armii
Czerwonej Micha∏a N. Tuchaczewskiego (1893-1937),
swe g∏ówne uderzenie skierowali w rejon P∏ocka i
Torunia. Ów manewr oskrzydlajàcy mia∏ na celu prze-
kroczenie Wis∏y i tym samym umo˝liwienie cz´Êci armii
bolszewickiej obejÊcie Warszawy od zachodu, tak by
móc zamknàç pierÊcieƒ okrà˝enia i z pozosta∏à cz´Êcià
Armii Czerwonej, nacierajàcà od wschodu, dokonaç
jego zamkni´cia.

Marsza∏ek Józef Pi∏sudski zawczasu przewidzia∏ ten
manewr i niepostrze˝enie skoncentrowa∏ na lewym
brzegu Wis∏y w rejonie D´blina i ujÊcia Wieprza do
Wis∏y dwie armie - II pod dowództwem gen. Edwarda
Rydza - Âmig∏ego i IV dowodzonà przez gen. Leonarda
Siewierskiego.

G∏ówne losy Bitwy Warszawskiej rozegra∏y si´ sier-
pnia 1920 r. przez zmasowane natarcie Naczelnego
Wodza na boki i ty∏y Armii Czerwonej, która dotar∏a
ju˝ na przedpola Warszawy. Wydarzenia te nadzwyczaj
wyraziÊcie przedstawi∏ Stefan ˚eromski w powieÊci
„PrzedwioÊnie”. Nies∏ychanie forsownymi marszami
armie polskie osiàgn´∏y pierwotny zamiar Naczelnego
Dowództwa. Nast´puje druzgocàca kl´ska Armii
Czerwonej, mimo jej liczebnej przewagi w ludziach i
sprz´cie oraz paniczny odwrót spod Warszawy. Fina∏
Bitwy Warszawskiej, która zdaniem historyków oca-
li∏a Europ´ przed ekspansjà komunistycznà, znalaz∏

Obroƒcy W∏oc∏awka w okopach na wiÊlanym bulwarze w kampa-
nii 1920 r. Fot. K. Domont. Ze zbiorów Prof. Tadeusza Foppa z
W∏oc∏awka.

LegioniÊci uczestnicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 r.
˚o∏nie˝ w he∏mie z ∏y˝kà w prawej r´ce- stryj autora - Rudolf
Ruprecht (1900-1935). Ze zbiorów dr A. L. Ruprechta z Ciechocinka.
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ROK 1920 W CIECHOCINKU

O naszym mieÊcie w czasie wojny polsko - bolsze-
wickiej zachowa∏o si´ niewiele relacji i wspomnieƒ.
W Kronice Szko∏y Powszechnej w Ciechocinku mo˝-
na znaleêç zapiski prowadzone przez kierownika Ma-
riana Gembickiego, które oddajà atmosfer´ burzli-
wych wydarzeƒ pami´tnego roku 1920. Poni˝ej
publikujemy wybrane fragmenty.

13 stycznia. Przyjecha∏ do Ciechocinka gen. MuÊ-
nicki na uroczystoÊç pu∏kowà.

15 stycznia. Przeje˝d˝a∏ przez Ciechocinek gen.
Józef Haller - w Ciechocinku bawi∏ krótko.

18 stycznia. Pu∏k U∏anów Krechowieckich opuszcza
Ciechocinek, udajàc si´ na Pomorze.

3 maja. Dzisiaj obchodziliÊmy uroczystoÊç sadze-
nia „D´bu WolnoÊci” na placu przed domem Zarzàdu
Zdrojowego przy pierwszym numerze ¸azienek z oka-
zji zdobycia Kijowa przez Komendanta Józefa Pi∏suds-
kiego, tego wielkiego i niezmordowanego bojownika
o wolnoÊç Polski.

18 lipca. Zwyci´stwa bolszewików zaczynajà byç
zastraszajàce. Nasze wojska, które tak dzielnie posuwa-
∏y si´ naprzód i zdoby∏y Kijów, teraz cofajà si´ z nie-
bywa∏à szybkoÊcià. Tworzy si´ armia ochotnicza - m∏o-
dzie˝, jak s∏ychaç, wsz´dzie wst´puje ch´tnie w szeregi,
tylko w Ciechocinku jakoÊ nie ma ch´tnych. Wstàpi∏o
wprawdzie kilkanaÊcie osób z klasy robotniczej, rze-
mieÊlniczej i zasadniczej, lecz z∏ota m∏odzie˝ czeka,
aby jà bolszewicy zaprosili.

20 lipca.  Sytuacja na froncie coraz gorsza. Nau-
czycielstwo Okr´gu W∏oc∏awskiego i Nieszawskiego
powzi´∏o uchwa∏´, aby wszyscy nauczyciele do lat 35
wstàpili do wojska jako ochotnicy. W myÊl tej uchwa-
∏y wst´puj´ i ja.   ˚a∏uj´ bardzo, ˝e nie b´d´ móg∏ byç
obecnym przy przeprowadzaniu remontu w kupionym
Êwie˝o gmachu szkolnym, ale sàdz´, ˝e  pozosta∏e
nauczycielstwo wraz  z oddanym naprawd´ szkole
Prezesem Dozoru Szkolnego ks. J. Sowiƒskim posta-
ra si´, aby roboty przeprowadzono dobrze.

20 listopada. Powróci∏em z wojska. W szkolnictwie
miejscowym zmiany, gdy˝ dom, kupiony z wiosnà, ju˝
oddany do u˝ytku.

8 stycznia 1921 r. B´dàc w wojsku, nie mog∏em
Êledziç osobiÊcie za wypadkami, jakie mia∏y miejsce w
Ciechocinku podczas mej nieobecnoÊci, lecz w wolnych
chwilach stara∏em si´ zebraç wiadomoÊci z jak
najwiarygodniejszych êróde∏ i od naocznych Êwiadków

- przewa˝nie czerpa∏em je z kroniki parafialnej, którà
prowadzi∏ ks. J. Sowiƒski. I tak w dniu 14 sierpnia o
godzinie szóstej wieczorem zaalarmowany zosta∏ szpi-
tal wojskowy, ˝e nad Wis∏à ukaza∏y si´ pojazdy bol-
szewickie i ostrzeliwujà Nieszaw´. Zaraz te˝ wojsko,
szpitale wojskowe, Zarzàd Wód Mineralnych, Policja
Paƒstwowa, ˚andarmeria Wojskowa, Zarzàd Kolei
Wileƒskiej i Miƒskiej (chwilowo tu ulokowany), kura-
cjusze i pewna iloÊç (wojskowych) miejscowych miesz-
kaƒców wyjecha∏a z Ciechocinka. W nocy z 14 na 15
sierpnia niektórzy robotnicy, pozak∏adawszy czerwone
przepaski, wyszli na spotkanie  bolszewików w stron´
Nieszawy. Pewna zaÊ cz´Êç ludnoÊci, us∏yszawszy, ˝e
bolszewicy sà ju˝ na tej stronie Wis∏y, rzuci∏a si´ na
szpitale i zacz´∏a rabowaç, co si´ da∏o. Dopiero prze-
mówienie ks. J. Sowiƒskiego  na kazaniu, jak równie˝
obawa przed odpowiedzialnoÊcià, gdyby bolszewicy
nie wkroczyli, zmusi∏y z∏odziei do zwrotu rzeczy skra-
dzionych. Po po∏udniu 15 sierpnia przyby∏ z Aleksan-
drowa do Ciechocinka oddzia∏ wojska z∏o˝ony z re-
konwalescentów szpitala wojskowego i rozmaitych
˝o∏nierzy - ∏azików w liczbie 150 z 80 karabinami i
broni∏ wraz z miejscowà ludnoÊcià przejÊcia przez
Wis∏´ na przestrzeni od Czerwonego Krzy˝a (dawna
granica rosyjska) do Nieszawy. Po po∏udniu tego˝ dnia
odby∏ si´ wiec, na którym przemawiali zast´pca staros-
ty p. Bolssa i dr Szerzeniewski, przestawiajàc zebranym
ca∏à groz´ po∏o˝enia i wzywajàc do jak najwi´kszego
spokoju. Po przemówieniu tych panów ks. Sowiƒski
zwróci∏ si´ do zebranych o ˝ywnoÊç dla walczàcych
na wy˝ej wspomnianym odcinku. W ciàgu krótkiej
chwili ludnoÊç znios∏a olbrzymià iloÊç ˝ywnoÊci. W
ogóle trzeba zaznaczyç, ˝e ludnoÊç miejscowa, poza
uciekinierami, zachowa∏a si´ z wielkà godnoÊcià.
Oprócz ˝ywnoÊci z∏o˝ono 10 tys. marek.

17 sierpnia wróci∏y szpitale i zacz´to zwoziç ran-
nych z W∏oc∏awka, których ulokowano w Ciechocin-
ku oko∏o 30. Z przywiezionych rannych umar∏o tu na
miejscu czterech: Adam Szymczak (lat 23), Antoni S∏oƒ
(lat 19), Stanis∏aw JaÊko (lat 18), Micha∏ Chlebowski
(lat 26). Przez te kilka dni trwogi i niebezpieczeƒstwa,
kiedy inni potracili g∏owy lub uciekali z Ciechocinka,
ks. Sowiƒski z ca∏ym spokojem i odwagà pracowa∏ w
pocie czo∏a, niosàc gdzie nale˝a∏o  odwag´ i otuch´,
a ju˝ w sprawie zaj´cia si´ dostarczeniem ˝ywnoÊci
dla wojska po∏o˝y∏  niezaprzeczone zas∏ugi.

Wybra∏a Aldona Nocna
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epilog w póêniejszej wielkiej bitwie, stoczonej z nie-
dobitkami Armii Czerwonej w koƒcu wrzeÊnia 1920r.
nad Niemnem. Zawieszenie broni pomi´dzy niepodle-
g∏à Polskà a Rosjà Radzieckà nastàpi∏o 18 paêdziernika
1920 r., a 18 marca 1921 r. zosta∏ podpisany traktat
pokojowy w Rydze.

Andrzej Lech Ruprecht
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