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Na styku Kujaw i Pomorza
Każdemu, kto kiedykolwiek znalazł się w tej wsi - lub 

tylko na chwilę, czy z nią związały go losy życia - na 
zawsze pozostają w pamięci obrazy pięknych lasów, 
pól i mniejszych czy większych jezior, dzięki którym 
miejscowość ta jest szczególnie urokliwa i malownicza. 
Pozostają w pamięci obrazy wielu dobrych, życzliwych 
i prostych ludzi, którzy sprawiali i sprawiają swoją 
obecnością, że Suchatówka nie była i nie jest miejscem 
standardowym, lecz stawała się i pozostaje przestrzenią 
radości, spokoju i dobra kształtującego życie przyszłych 
pokoleń. Dla jej mieszkańców ważna jest tak samo jej 
przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość, dlatego 
właśnie w takich trzech rozdziałach pragniemy zapre-
zentować Państwu tę piękną, malowniczą i spokojną 
wieś. Wieś, w której jak w wielu innych nie brak trosk 
i zmartwień. Nie brak również wspaniałych i radosnych 
chwil. Wieś, która ma swoją historię i dzień współcze-
sny. Wieś, która przede wszystkim ma wielkie ambi-
cje, by na pokolenia pozostać oazą spokoju, miejscem 
do którego wraca się z utęsknieniem, w którym war-
to żyć, mieszkać, wypoczywać jak również  pracować. 
Suchatówka bowiem, to nie tylko miejsce wytchnienia 
po dniu pracy, lecz także  dla coraz większej liczby jej 
mieszkańców – miejsce codziennej pracy. To właśnie 
w tej wsi z roku na rok powstaje coraz więcej małych 
i średnich przedsiębiorstw, dających samozatrudnienie 
lub pracę mieszkańcom. 

Suchatówka to także miejsce, w którym zrodziło się 
i  dojrzewa wiele życiowych pasji. To miejsce, w którym 
tworzą poeci, to raj dla mistrzów fotografii, to kolebka 
kilku znamienitych muzyków. Suchatówka to miejsce 
duchowego wzrostu kapłanów, pracowników kultury 
i oświaty. To niesamowite możliwości codziennego ob-
cowania z przyrodą, która staje się weną, muzą i na-
tchnieniem w dziele tworzenia. 

Każdemu, kto mieszka tu na stałe lub choć na chwi-
lę przebywa w Suchatówce, życzę wielu wspaniałych 
wrażeń, jakie niosą życzliwe serca jej mieszkańców 
i nieocenione walory malowniczej przyrody naszej wsi. 

Łucja Zagórska
Sołtys
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Suchatówka „wczoraj”
Pierwszy z rozdziałów niniejszej publikacji poświęcony zostanie przedwojennej i wojennej przeszłości wsi. Stano-

wić będzie kompilację wiadomości pozyskanych z dokumentów czy dawnych książek z wspomnieniami najstarszych 
mieszkańców Suchatówki, a więc tego, co pozostało na papierze czy mikrofilmach z tym, co pozostało w sercach 
i pamięci ludzi, którzy z tą wsią związali swoje życie. Zapewne zwłaszcza ta drugiej już nieco zębem czasu - może 
się nieco różnić, jednak to właśnie ona stanowi tę najcenniejszą historię, wciąż żyjącą w sercach i umysłach najstar-
szych mieszkańców i ich dzieci, wnucząt, prawnuków...

Zacznijmy jednak od tego, co można znaleźć w różnego typu dokumentach. Jeśli przyjrzymy się mapie Da-
vida Gilly’ego z 1803 roku, zauważymy brak miejscowości o nazwie Suchatówka, choć zaznaczone zostały tam 
okoliczne wsie, takie jak Perkowo czy Buczkowo (wówczas Buszkowo). Pojawia się ona jednak kilkadziesiąt lat 
później, na mapie Reymanna jako Colonie Suckatówka z 31 punktami, prawdopodobnie oznaczającymi domostwa.

[Rys 1a] Suchatówka na mapie Gilly’ego [Rys 1b] Suchatówka na mapie Reymanna 
Źródła: a) C1, 1:150000?, Special Karte von Südpreussen… von David Gilly, 1802 – 1803 
 b) 64 Thorn, 1:200000, Reymann’s topographischer Special-Karte von Central Europa, przed 1871.

Wraz z budową szosy
 Ci, którzy dociekali historii Suchatówki, zgodnie twierdzą, iż rozwój wsi ma związek z budową  szosy Ino-

wrocław - Toruń (1843 r.) oraz nieco późniejszym poprowadzeniem linii kolejowej Poznań - Toruń (1873 r.). 
Trzeba tu jednak dodać, iż sam przystanek kolejowy w Suchatówce powstał najprawdopodobniej po 27 maja 
1896 roku.  Dziennik Kujawski nr 123 z 1896 roku podaje, iż tego właśnie dnia miał miejsce przyjazd komisji 
w celu obejrzenia gruntu należącego do Ludwika Ogrodowskiego, który to grunt miał zostać przeznaczony pod 
planowany przystanek kolejowy.

Nieco prędzej więc czy odrobinę później - na pewno w związku z powstaniem na tym terenie linii kolejowej 
Suchatówka zaczęła się dynamiczniej rozwijać. Nastąpił tu wzrost osadnictwa, a spora część ludności, poza 
rolnictwem, zatrudniana była również na kolei. Część zabudowań mieszkalnych i gospodarskich skupiała się 
wzdłuż szosy i torów, druga część ludności natomiast (prowadząca małe gospodarstwa rolne) zajmowała przede 
wszystkim południową część wsi. Ludność Suchatówki w dużej mierze utrzymywała się także, wykorzystując 
dobrodziejstwa okolicznych lasów. Zbierano grzyby, jagody, poziomki, pracowano przy sadzeniu i wycince drzew. 
Gospodynie sprzedawały na okolicznych targach masło, jajka i to, co udało się uchować w gospodarstwie czy 
zebrać w lesie. Ciężkiej pracy nie bał się nikt - niezależnie od tego, po której stronie wsi przyszło mu żyć. Pra-
wą i lewą stronę Suchatówki łączył drewniany most, zbudowany na murowanych filarach, który istniał od lat 
siedemdziesiątych XIX wieku po lata czterdzieste wieku XX. 
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Podzielona wieś
 Ten podział na dwie części wsi zarysowywał się wyraźnie już w czasach zaboru pruskiego, kiedy to Słownik 

geograficzny Królestwa Polskiego wydany na przełomie XIX i XX wieku odnotowuje nazwę wsi, Polnisch Sucha-
towko obok Deutsch Suchotowko, co potwierdzają także niemieckie mapy topograficzne z 1940 i 1944 roku.

[Rys. 2] Waldow (Deutsch Suchatowko) i Suchatowko (Polnisch Suchatowko) 
Źródło: 3076 Schirpitz, Topographische Karte (Messtichsblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940 oraz 3077 Podgorz, 
Topographische Karte (Messtichsblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1944.

Ta pierwsza część - Polnisch Suchatowko - nazywana była w dwudziestoleciu międzywojennym Suchowica-
mi (przestały one istnieć od czasu powstania podczas II wojny światowej na tym terenie poligonu w ramach 
okręgu wojennego Posen, a o dawnych zabudowaniach świadczą dziś już tylko rosnące na tamtych terenach 
kępy bzów). Drugą natomiast część, niemal dwa razy liczniejszą pod koniec XIX wieku od pierwszej - Deutsch 
Suchotowko nazywano także z racji leśnych terenów Waldow, a w czasie okupacji hitlerowskiej Waldowsee. 
Dzisiejsza Suchatówka zajmuje zasadniczo tereny tej właśnie „niemieckiej” części.

Restauracja i kręgielnia
W relacji pana Stanisława Ogrodowskiego, jednego z najstarszych dziś mieszkańców Suchatówki, jego rodzi-

na „od zawsze” zajmowała się prowadzeniem restauracji. Pierwsza jednak „knajpa” czy też „karczma” znaj-
dowała się naprzeciw tej, która znana jest z opowiadań i zdjęć (w miejscu, w którym dziś znajduje się dom pp. 
Szafrańskich), kryta była strzechą. Prowadzili ją dziadkowie pana Stanisława. Obok tej krytej strzechą chaty 
znajdował się dom komorniczy oraz stajnie dla dziesięciu koni, którymi podróżowali wówczas zatrzymujący się 
tu handlujący. Później (w II połowie XIX wieku) pobudowali oni parterowy dom (obecny dom pp. Ogrodowskich, 
z czasem podwyższony o hotelowe piętro na początku XX wieku, które często zajmowali wypoczywający w Su-
chatówce „letnicy”), do którego została przeniesiona re-
stauracja, zyskując nazwę „Restauracji Leśnej” (niem. 
„Waldrestaurant”). Z dawnych pocztówek i zdjęć można 
wywnioskować, jak znamienity był ów przedwojenny 
obiekt. Obok restauracji znajdował się piękny park, w nim 
zadaszony grzybek, kręgielnia, gołębnik, a nawet duża 
grająca niemiecka szafa, z której płynęły dźwięki pięknych 
piosenek, do dziś wspominanych z łezką w oku przez 
pana Stanisława. W takiej scenerii ówcześni mieszkańcy 
Suchatówki oraz przyjezdni spotykali się na zabawach 
i potańcówkach, które, jak wspomina pan Kazimierz Lu-
barski, odbywały się głównie w niedziele, nie w soboty.
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 W trakcie wojny Niemcy przez dwa lata pozwolili jeszcze Sylwestrowi Ogrodowskiemu na prowadzenie 
restauracji. Później jednak rodzina Ogrodowskich została wyrzucona ze swojego budynku i uciekała na Pału-
ki, a w ich miejsce zamieszkał tam Emil Becker, przed II wojną mieszkający z rodziną tam, gdzie dziś mieści 
się leśniczówka. W czasie wojny i przed nią leśniczówki bowiem w Suchatówce w ogóle nie było. Emil Becker 
zajmował się wraz ze swoim ojcem Gottfriedem uprawą pieczarek, Został również szefem utworzonej przez 
Niemców w budynku państwa Ogrodowskich   - poczty w Suchatówce. 

 Po zakończeniu II wojny światowej państwo Ogrodowscy wraz z rodziną wrócili do swego domu i kontynu-
owali restauratorskie tradycje - na miejscu dawnej restauracji funkcjonował teraz „Gościniec”. Później w bu-
dynku tym również funkcjonowała Poczta Polska (do końca lat siedemdziesiątych XX wieku).

Zabytkowa szkoła 

Niemal naprzeciw budynku, w którym mieściła się restauracja, znajduje się zabytkowy budynek szkoły, wy-
budowanej jeszcze w czasie zaborów przez mieszkających w Suchatówce Niemców. Przed wojną była to szkoła 

wydziałowa, składająca się z siedmiu klas. Uczyły się 
w niej zarówno dzieci polskie, jak i niemieckie (wyjątek 
stanowiły lekcje religii, na które dzieci te uczęszczały 
osobno). Dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi było 
to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale przede 
wszystkim ośrodek życia społeczno - kulturalnego. 
W pamięci rdzennych mieszkańców wsi po dziś dzień 
pozostaje przed- i powojenny kierownik szkoły, pan An-
toni Nadolny - człowiek, który dla wielu tutejszych ludzi 
był nie tylko wzorowym nauczycielem, ale i wspania-
łym człowiekiem. Jak wspomina najstarszy z żyjących 
mieszkańców Suchatówki - pan Kazimierz Lubarski - 
przyszkolny różany ogród, w którym kierownik Nadol-
ny hodował róże, nie ma sobie równych po dziś dzień. 
Prowadził on także chór.

Niemy świadek wiary
Dziś tuż za szkołą znajduje się przydrożny krzyż - niemy świadek wiary mieszkających w Suchatówce lu-

dzi. To przy nim jeszcze 20 lat temu gromadziły się w maju grupy osób śpiewających litanię do Matki Bożej. 
Krzyż ten to jednak nie pierwszy krzyż w Suchatówce. Jeszcze przed I wojną światową - jak głoszą miejscowe 
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wspomnienia - dwóch żołnierzy armii francuskiej poniosło śmierć naprzeciw budynku szkoły, gdzie postawio-
no pierwszy krzyż, który został zniszczony przez Niemców podczas II wojny. Władze ludowe nie zgodziły się, 
aby po wojnie w tym samym miejscu (wówczas już na ziemi gminnej) mieszkańcy Suchatówki wznieśli kolejny 
krzyż, dlatego uczyniono to naprzeciwko dawnego miejsca - na prywatnej ziemi pana Siwińskiego (dziś pana 
Ogrodowskiego), gdzie znajduje się on po dziś dzień.

 Pan Stanisław Ogrodowski wspomina także, iż po tej samej stronie, co jego dom, mieścił się, oprócz ist-
niejącego do dziś zabytkowego domu pp. Cabaniów (który w czasach II wojny światowej stanowił posterunek 
SS) tartak (tuż przed dzisiejszą stacją benzynową), którego pracownicy zamieszkiwali stojące nieopodal dwa 
domy (dziś już nieistniejące). 

Po przeciwnej stronie szosy natomiast nie było wielu budynków - poza budynkiem ówczesnej restauracji 

„Waldhaus” z początku XX wieku (dziś „Szumu Lasu”) znajdował się dom pp. Lewandowskich, a obok niego 
jeszcze jeden budynek mieszkalny, który został rozebrany (mieszkala w nim miejscowa znachorka - pani Wi-
śniewska). Budynek restauracji został pobudowany przez Niemców (należał do tartaku), a obok niego mieściła 
się stajnia dla koni, później przerobiona na budynek mieszkalny, a także park. Jak wspomina pan Lubarski, była 
tam też obok „piękna sala! Gniewkowo takiej nie miało!”. Przed II wojną światową budynek ten kupili państwo 
Średzińscy i również tam - poza restauracją prowadzoną przez państwa Ogrodowskich - odbywały się liczne 
potańcówki i zabawy - tak dla młodzieży, jak i dorosłych. 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Pan Lubarski ze wzruszeniem wspomina do dziś potańcówki. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej 

i Żeńskiej, założonego w Suchatówce w 1935 roku, którego pierwszym prezesem został Jacek Żywica, kolej-
nym zaś (aż do wojny) on. Dodaje też, że młodzież należąca do tego stowarzyszenia brała udział w wielu oko-
licznych wycieczkach, na które wyjeżdżano pięknie przystrojonym wozem drabiniastym. W pamięci utkwił mu 
też niezwykły, jak na tamte czasy, udział suchatowskiej młodzieży w zjeździe młodzieży KSM na Jasnej Górze 
w latach trzydziestych XX wieku.  

 Warto też wspomnieć, iż w budynku restauracji Średzińskich mieścił się po wojnie Urząd Gromadzkiej Rady 
Narodowej, czyli oddział gminy składający się z Suchatówki, Perkowa i Buczkowa, której przewodniczącym był 
pan Jesionowski z Buczkowa.

 Walory turystyczne Suchatówki zdawały się być o wiele bardziej niż dziś doceniane w czasach przedwojennych 
(a także jeszcze przed przemianami). Nad jezioro - dzierżawione, jak wspomina pan Lubarski, przed wojną przez 
dekarza Iwańskiego z Gniewkowa - ściągały pociągami i konno tłumy turystów z Inowrocławia (zwłaszcza przed 
II wojną) i Torunia (tych więcej było po wojnie). Organizowane były tam festyny, potańcówki, a nawet harcerskie 
obozy. Suchatowskie jezioro było też miejscem licznych wycieczek szkolnych. Uprzywilejowanym czasem tych 
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wojaży była oczywiście niedziela, kiedy to nad jeziorem gromadziły się istne tłumy ludzi, choć i w inne dni tygo-
dnia, zachęceni urokiem przyrody, ludzie ciągnęli i na spacery, i na plażowanie wśród suchatowskich lasów. Na 
środku jeziora znajdowała się wyspa z budką strażniczą. 
Do Suchatówki zjeżdżali na chwilę turyści i na dłużej 
letnicy (poza wspominanymi już, także na przykład pp. 
Siwińscy - dziś dom pp. Drogowskich - wynajmowali 
kwaterę rodzinie oficera z Torunia), a niektórzy mieli tu 
nawet swoje domy letniskowe (obecny dom p. Adamskiej 
był przed wojną letniskowym domem bardzo znanego 
architekta z Poznania). Nawet Ilustrowany przewodnik 
po Inowrocławiu i Kujawach z 1933 r. autorstwa Karo-
la Kopcia zachęcał do odwiedzania tego wyjątkowego 
miejsca. Także w prasie zachęcano społeczeństwo do 
przejazdu do Suchatówki. A i pocztówkę zachwalającą 
jej walory można było wówczas - mimo braku techno-
logii cyfrowej - wysłać. Jak widać więc, promocja wsi 
nie rozpoczęła się dopiero w wieku XXI.

Dziś jeziora - zarówno Jezioro Nowe jak i przeciwległy 
„Maziak” to przede wszystkim raj dla rybaków, czasami 
też plener sesji ślubnych, ostoja dzikiej przyrody, trochę 
„prywatny skarb” suchatowian... Cóż, może i w tym jest 
jakiś głębszy sens i urok.

 Jak już zostało wspomniane, dzisiejsza Suchatówka 
zajmuje przede wszystkim obszar, który w czasach zabo-
rów nazywany był Deutsch Suchotowko, a to głównie ze 
względu na sporą liczbę ludności niemieckiej zamiesz-
kującej ówcześnie tę wieś. 

Najstarsi mieszkańcy wspominają następujące na-
zwiska zamieszkujących Suchatówkę Niemców: Gogolin 
- murarz (mieszkał za szkołą, tam gdzie później p. Pie-
trzak) ; Hoffman (mieszkał tam, gdzie później państwo 
Gałek); Rait - rzeźnik ; piekarz ; Szulc (mieszkał tam, 
gdzie dziś pani Sadowska, obok państwa Szymańskich) ; 

Ogłoszenie - źródło: Gazeta Toruńska, nr 149 z dnia 04.07.1914 r.
Pocztówka z Suchatówki | Suchatówka (gm. Gniewkowo), 1918 
Źródło: delcampe.de
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Elke - rybak (mieszkał tam, gdzie dziś rodzina Polaków); Althaus (mieszkał niedaleko Maziaka) ; Greenholtz 
(leśniczy, mieszkał po Beckerze na miejscu dzisiejszej leśniczówki) ; Becker (mieszkał przed wojną gdzie dzi-
siejsza leśniczówka, w czasie wojny u Ogrodowskich, zajmował się uprawą pieczarek) oraz Rahn (właściciel tar-
taku także w Zajezierzu, odkupił plajtujący tartak przed wojną od jednego z Polaków). Żadna natomiast z osób, 
które pamiętają dawne losy Suchatówki nie przypomina sobie, by poza Niemcami i Polakami mieszkali tu też 
przedstawiciele innych narodów (np. Żydzi).

 O przedwojennych losach Niemców świadczą dziś pozostałości niemieckiego cmentarza - niestety w bar-
dzo złym stanie - który znajduje się w lesie u rozwidlenia asfaltowej drogi prowadzącej do Kijewa drogi polnej 
łączącej tę drogę asfaltową z polną kamienną drogą prowadzącą w kierunku Perkowa.

Dramat II wojny światowej 
Dramatyczne wspomnienia pozostały także w pamięci najstarszych suchatowian z II wojny światowej. Pan 

Stanisław Ogrodowski wspomina 7 niemieckich samolotów lecących 2 IX 1939 roku od strony Gniewkowa, któ-
re zrzucały bomby na Suchatówkę. Jedna z takich bomb zrzucona została w parku obok restauracji, niszcząc 
wszystkie okna w budynku oraz frontową ścianę stodoły, a także zabijając pana Kiełbasę i jego synka. Od bom-
by tego dnia zginęło też na brzegu lasu siedmiu polskich żołnierzy, którzy zostali pochowani naprzeciw budki 
kolejowej pana Mikołajczaka i ekshumowani po wojnie. W jego wspomnieniach wraca też fakt pochówku roz-
strzelanego żołnierza niemieckiego w suchatowskim lesie, którego ciało szybko jednak zostało ekshumowane 
przez rodzinę.

 We wspomnieniach pana Kazimierza Lubarskiego utkwiło pierwsze bombardowanie z 1 września 1939 roku, 
kiedy to dwa samoloty lecące od Gniewkowa zrzuciły zapalającą bombę na obrzeża pobliskiego Buczkowa, które 
wówczas zamieszkiwał. 

 Pan Stanisław Polak wspomina natomiast, jak dzieci z Suchatówki chodziły w czasie II wojny światowej do 
szkoły do Zajezierza, chowając się niejednokrotnie przed zaczepkami ze strony niemieckich rówieśników. Wspo-
mina także, że w rejonie Suchatówki postanowiono wybudować zespół umocnień wchodzących w skład pier-
ścienia zewnętrznego Twierdzy Toruń (w ich skład wchodziły dwa schrony bojowe Ringstad 58c i jeden schron 
bierny Regelbau 668), które to rowy ochronne kopali zarówno przywożeni tu Polacy, jak i miejscowa ludność 
polska. Dodatkowo jeszcze Niemcy wybudowali w 1944 roku trzy betonowe bunkry, których pozostałości można 
dostrzec po dziś dzień.

 Niewielu już mieszkańców Suchatówki pamięta jej dawne czasy, dlatego tym cenniejsze są świadectwa tych, 
którzy mieszkali we wsi jeszcze przed II wojną światową. Są oni swoistymi skarbami, dzięki którym pamięć 
o przeszłości - z pewnością trochę subiektywna, bardzo emocjonalna i nieco już zatarta przez czas, może stać 
się udziałem każdego mieszkańca Suchatówki. Żal tylko, że nikt wcześniej nie wysłuchał i nie spisał wspomnień 
tych, których już wśród nas nie ma. Z pewnością dramat II wojny światowej w Suchatówce, będzie przyczyną 
do powstania kolejnej publikacji. 

Powojenna historia
 Owo „WCZORAJ” Suchatówki to dla wielu współczesnych jej mieszkańców także lata powojenne. Dla wielu 

nie były to czasy łatwe, jednak ten, kto przeżył wojnę i w pamięci miał jeszcze jej koszmar, z radością wkra-
czał w kolejną rzeczywistość - daleką wprawdzie od marzeń, ale już wolną od wszechobecnego strachu o życie. 
W roku 1965 do Suchatówki dotarła elektryfikacja, a z czasem kolejne, coraz liczniejsze udogodnienia dla życia. 
Jak niemal w każdej wsi w tamtym czasie, powstał sklep GS (naprzeciw dzisiejszej stacji benzynowej), restau-

rację państwa Średzińskich upaństwowiono (stała się 
własnością GS-u), a mieszkańcy wsi pracowali w dużej 
mierze w zakładach pracy w pobliskim Toruniu, Gniew-
kowie i Inowrocławiu, inni zatrudnieni byli w Lasach 
Państwowych czy w Polskich Kolejach Państwowych, 
w milicji, jeszcze inni pracowali w gospodarstwach. 

 Od 1945 roku dzieci znów uczyły się w swojej 
szkole, do której z wojennej tułaczki powrócił ukocha-
ny kierownik pan Antoni Nadolny. Kolejni kierownicy 
tej placówki to pan Marceli Jarzębski, a po nim pa-
nie: Bożena Pawłowska oraz Małgorzata Siewkowska. 
Wśród nazwisk nauczycieli dawni uczniowie wymieniają 
także między innymi: panów Stanisława Głowackie-
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go i Bronisława Pawłowskiego oraz  panie: Lidię Weber, Zofię Stutze, Marię Polak, Barbarę Zagórską, Iwonę 
Adamską, Ewę Pilch, Dorotę Wieczorek. Kolejne pokolenia zawdzięczały swoim nauczycielom nie tylko rzetelną 
wiedzę i umiejętności, ale także życzliwą atmosferę, w której rozwijały się szkolne przyjaźnie. Wraz z wprowa-
dzanymi reformami, kiedy w Gniewkowie powstała w 1974 roku Zbiorcza Szkoła Gminna, suchatowska szkoła 
stała się jedną z filii podległych tej placówce. Zmieniła się też struktura jej działania: zamiast siedmiu klas, 
w Suchatówce dzieci uczyły sie od „zerówki” do klasy trzeciej lub czwartej (to też podlegało zmianom), po czym 
kontynuowały naukę w Gniewkowie, dojeżdżając tam pociągiem lub autobusem PKS.

 Szkoła jednakże była nie tylko miejscem przekazywania wiedzy, ale swoistym centrum kulturalnym wsi. 
Ileż to pokoleń dzieci oklaskiwanych licznie przez swoich najbliższych brało udział w karnawałowych przedsta-
wieniach, tańczyło krakowiaka, bawiło się przy karnawałowych tańcach i brało udział w konkursach... Boisko 
szkolne zaś z małym placem zabaw otwarte było dla uczniów nie tylko w czasie lekcji, ale i poza nimi. Budynek 
nieco rozbudowano od strony podwórza. 

 Ci, którzy do szkoły podstawowej już nie chodzili, a których łączyły wspólne sportowe pasje, spotykali się, 
by je rozwijać i dzielić się radością przebywania w gronie kolegów i koleżanek. Miłośnicy łyżew licznie groma-
dzili się zimą na stawach państwa Kulaszewiczów czy Polaków, by rozgrywać hokejowe mecze (na pierwszym 
z wymienionych stawów ówcześni nastolatkowie pod kierunkiem Wojciecha Łady sami założyli oświetlenie, by 
można było grać i jeździć na łyżwach także wieczorami). Jak widać więc, młodym mieszkańcom Suchatów-
ki, którzy nie mogli w tamtych czasach marzyć nawet 
o sztucznych „lodolandiach”, wystarczały zaradność, 
pomysłowość i talent połączone z przyjaźnią. 

 
Jednak sportowe zainteresowania rozwijano w Su-

chatówce nie tylko zimą, lecz przez cały rok. Wyko-
rzystywano do tego zarówno pobliskie lasy, wiejskie 
podwórka i stawy (wszystko oczywiście w granicach 
bezpieczeństwa). Wielu mieszkańców Suchatówki nad 
jeziorem czy w stawach nauczyło się świetnie pływać. 
Szczególnym zainteresowaniem jednak cieszyła się pił-
ka nożna. Młodzież zbierała się między innymi na wiej-
skim boisku (które w latach sześćdziesiątych powstało 
przy drodze prowadzącej do Zajezierza na ziemi pana 
Malickiego) i tworzyła tzw. „dzikie drużyny” piłkarskie. 
Swoisty przełom nastąpił 30 maja 1975 roku, gdy po-
wstało Koło LZS Słowianin Suchatówka. Utworzono je 
z fuzji dzikich drużyn wsi Suchatówka, Buczkowo, Zaje-
zierze, Michałowo i Familijny Dom (osada należąca dziś 
do Suchatówki, znajdująca się w lasach w stronę Toru-
nia). Pierwszym prezesem Koła został Andrzej Adam-
ski, a wiceprezesami: Tadeusz Maciejczyk i Zenon Bała. 
Funkcję sekretarza powierzono Józefowi Adamskiemu, 
zaś skarbnika Józefowi Milewskiemu. 

Trenerem piłki nożnej został Józef Jabłoński. Koło 
LZS Słowianin Suchatówka składało się z czterech 
sekcji: piłki nożnej jako dyscypliny wiodącej, siatków-
ki, tenisa stołowego oraz kometki. Jego członkowie nie 
tylko rozwijali sportowe pasje, ale także postawili sobie 
cele, aby uprzątnąć dość zaniedbane wówczas boisko 
i stworzyć kompleks sportowo - kulturalny w pobliżu 
tegoż boiska. Pierwszy mecz drużyna piłki nożnej LZS 
Słowianin Suchatówka rozegrała 1 czerwca 1975 r. 
w Markowie, pokonując tamtejszą drużynę 3:0.  

 Członkowie tego koła sportowego brali udział w róż-
nego typu zawodach, rozgrywkach, a także - co było 
swoistym znakiem tamtych czasów - w czynach społecz-
nych (np. sadzeniu lasu 8 maja 1976 roku). Nie sposób 
wymienić wszystkich osiągnięć sportowców (zresztą nie 
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miejsce na to w tej broszurze - zapisane są one w kro-
nikach Klubu), ale warto wspomnieć, iż podczas Święta 
Sportu Wiejskiego w Lipiu w lipcu 1976 roku Suchatów-
ka reprezentowana była zarówno z lekkoatletyce kobiet, 
jak i w grze w kometkę, lekkoatletyce mężczyzn (nawet 
w rzucie oszczepem) i siatkówce, podobnie zresztą jak 
podczas Gminnego Dnia Sportu i rekreacji we wrześniu 
tegoż samego roku. W I Mistrzostwach Kół LZS Gminy 
Gniewkowo w szachy natomiast przedstawiciele tutejszej 
wsi zajęli 2. i 3. miejsce. Wiele jeszcze innych sukce-
sów, o których można przeczytać w kronikach Klubu, 
świadczy o tym, że Suchatówkę zawsze zamieszkiwali 
ludzie ambitni, twórczy, mający swoje pasje. 

Tym, co integrowało także społeczeństwo wsi, była 
również wiara. I choć czasy powojenne nie sprzyjały jej 
zbytnio, dorośli mieszkańcy, jak i spora grupa dzieci 
gromadzili się w maju pod przydrożnym krzyżem sto-
jącym obok szkoły i śpiewali litanię, a w październiku 
przychodzili do salki katechetycznej na nabożeństwo 
różańcowe. Do kościoła było daleko - parafialna fara 
oddalona jest o 6 km od Suchatówki - ale co tydzień 
w piątki dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. 
jeździły tam na dodatkowe nauki. Z Pasterki całe gru-
py mieszkańców Suchatówki wracały wspólnie pieszo, 
mimo siarczystego mrozu śpiewając kolędy i nie tylko. 
Owa wspomniana salka katechetyczna była niewielkim 
murowanym budynkiem z drewnianą altanką, znajdującym się na prywatnej posesji tuż za torami kolejowymi 
(w stronę Kijewa). Posesję tę zamieszkiwały bezhabitowe siostry zakonne - Siostry Służki Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej. Spora część mieszkańców Suchatówki znała je jako np. pielęgniarki czy nauczycielki, gdyż 
pracowały one w „świeckich” zawodach. Dodatkowo uczyły dzieci religii. 

 Wieś powoli, ale systematycznie rozbudowywała 
się. Przybywały nowe domy - zwłaszcza po lewej stro-
nie szosy, jadąc w kierunku Torunia (przy samej szosie, 
jaki i przy bocznej drodze wiodącej do Zajezierza). W la-
tach osiemdziesiątych XX wieku Nadleśnictwo Gniew-
kowo pobudowało w Suchatówce dwa bloki mieszkalne 
dla swoich pracowników. Znajdują się one za boiskiem 
sportowym, po lewej stronie wsi, jadąc w kierunku To-
runia. I tak Suchatówka wzbogacała się o kolejnych 
mieszkańców. Również w latach osiemdziesiątych sta-
ry, mały budynek stacji kolejowej PKP zamieniono na 
nowy budynek z białej cegły, z dużą poczekalnią dla 
podróżnych, który licznie w tamtych czasach dojeżdżali 
do szkół i zakładów pracy pociągiem. W tym samym mniej więcej czasie drewniana wieża obserwacyjna z lat 
czterdziestych XX wieku na wzniesieniu zwanym Byczyna (dziś niedaleko znajduje się tartak) została zamienio-
na na wyższą, stalową budowle służącą do obserwacji okolicznych lasów i terenów.

Jak wspomina pani sołtys Łucja Zagórska, mieszkańcy Suchatówki jeszcze w latach sześćdziesiątych czy 
siedemdziesiątych XX wieku chętnie spotykali się, tworzyli swoistą „wspólnotę”, często bawili się przy dźwię-
kach akordeonu nad pobliskim jeziorem. Mieli wiele wspólnych tematów, które ich łączyły, a dzieci i młodzież 
poza szkolnymi i domowymi obowiązkami znajdowały czas, aby spotkać się po lekcjach z rówieśnikami, pograć 
w piłkę, pojeździć rowerem. Z czasem każdy bardziej zajmował się swoim własnym życiem, a poczucie „wspól-
noty wsi”  i „dobra wspólnego” już nie dla wszystkich znaczyło tyle, co w dawnych czasach. Na szczęście wciąż 
jeszcze dla wielu pojęcia te miały znaczenie i były przekazywane kolejnym pokoleniom suchatowian.

Tekst i opracowanie mgr Anna Polak
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SUCHATÓWKA „DZIŚ”
Suchatówka „dziś” - to niewielka wieś położona w centralnej części województwa kujawsko - pomorskiego, przy drodze 
krajowej nr 15, między Toruniem a Inowrocławiem. Nie bez znaczenia jest jej położenie niemal 10 km od węzła 
autostradowego A1 – autostrady północ – południe. Suchatówka znajduje się obecnie w powiecie inowrocławskim, 
w gminie Gniewkowo. Zajmuje obszar 2,6 km2, na którym zamieszkują obecnie 502 osoby

Trudno określić granicę, od której zaczyna się owo „DZIŚ” Suchatówki. Na potrzeby niniejszej broszury 
umownie datę tę wyznaczy przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku - rok początku demo-
kratycznych przemian w Polsce.

 Co zmieniło się w tym czasie w Suchatówce? Jedne rzeczy zdecydowanie na lepsze, inne wprost przeciw-
nie - jak to w życiu. Ważne, aby umieć dostrzec dobro, ale nie można też pominąć tego, co jest swoistą łyżką 
dziegciu w historii tutejszej wsi. I to wynikającą zazwyczaj z uwarunkowań, na które sami mieszkańcy Sucha-
tówki nie mieli większego wpływu.

 Czas zmian i reform oświatowych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku nie przyniósł szkole w Suchatówce 
nic dobrego - z przyczyn finansowych oraz w obliczu niżu demograficznego w roku 1999 placówkę zamknięto, 
a klasy przerobiono na mieszkania. W budynku pozostawiono jedną salę, która służy mieszkańcom wsi jako 
swoista świetlica. W tym czasie zamknięto również budynek stacji PKP, zostawiając jedynie przystanek kolejowy, 
ale ze znacznie zmniejszoną liczbą połączeń. Nie dziwi więc fakt, iż duża liczba korzystających z tego środka 
transportu przesiadła się do własnych samochodów czy prężnie rozwijającej się w tym czasie komunikacji au-
tobusowej.

 Zupełnie odmiennie potoczyły się losy prowizo-
rycznej kaplicy. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku ówczesny proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja 
i Św. Konstancji w Gniewkowie, ks. kanonik Stanisław 
Kujawa podjął inicjatywę odprawiania mszy świętych 
w każdą niedzielę i wybrane dni powszednie w tygo-
dniu właśnie w owej salce katechetycznej, przerobionej 
teraz na kaplicę. Od tej chwili mieszkańcy Suchatówki 
nie musieli już pokonywać 6 km drogi do parafialne-
go kościoła. Jednak pomieszczenie było małe i niskie, 
składające się z trzech odrębnych części, tak że przy 
sprzyjającej pogodzie lepiej było odprawiać nabożeństwa 
przed kaplicą niż w jej środku. W związku z powyższym, 
siostry przekazały na rzecz parafii sąsiadującą ziemię 
pod budowę nowej kaplicy „z prawdziwego zdarzenia”. 
Ziemię tę poświęcił ks. bp Bogdan Wojtuś. Już po wy-
prowadzce sióstr, w drugiej połowie lat dziewięćdzie-
siątych, mieszkańcy podjęli tę inicjatywę. Tak naprawdę 
własnymi środkami, ofiarnością i pracą mieszkańców 
Suchatówki w niespełna trzy lata powstała kaplica, któ-
ra przez cały czas służy celom religijnym (prace mu-
rarskie wykonywał pan Zbigniew Ciejek z Gniewkowa, 
z wielką pomocą pana Kazimierza Orenta). Została ona 
poświęcona przez ks. abpa Henryka Józefa Muszyń-
skiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego. Kaplica ta to nie 
tylko miejsce odprawiania mszy i nabożeństw, ale tak-
że udzielania ślubów i chrztów kolejnym mieszkańcom 
Suchatówki (choć nie tylko). Pewną tradycją stała się 
też piesza pielgrzymka z Gniewkowa do Suchatówki, 
do obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, która ma 
miejsce pod koniec sierpnia każdego roku.

 Wypiękniała też miejscowa restauracja. Obecnie jest 
ona prywatną własnością pana Stefana Augustyniaka 
i nosi nazwę „SZUM LASU”. 
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 Po przeciwnej stronie szosy znajduje się stacja benzynowa, a przy niej wylicytowany przez nieżyjącego już 
jej pierwszego właściciela pana Włodzimierza Augustyniaka podczas jednego z finałów WOŚP  - samolot.

Dzięki staraniom obecnej pani sołtys - Łucji Zagórskiej zostało zmodernizowane i wypiękniało także miej-
scowe boisko, obok którego znajduje się również plac zabaw dla dzieci. Na boisku tym organizowane są rów-
nież coroczne festyny wiejskie.

 Wieś doczekała się również dwóch asfaltowych dróg (jednej w kierunku Zajezierza, drugiej w kierunku Ki-
jewa). Suchatówka została także zwodociągowana.

 Okoliczne lasy i jeziora to nadal najpiękniejsze zakątki Suchatówki - może nieco bardziej dzikie niż ongiś, 
ale wciąż tak samo zachwycające i emanujące ciszą. Wiele osób wciąż przyjeżdża nad Jezioro Nowe - mimo iż 
nie jest już ono kąpieliskiem. Powstał jednak na wzniesieniu u jego brzegów ładny leśny parking, na którym 
po długim spacerze można przysiąść na ławeczkach wokół drewnianych budek. Na terenach tutejszych lasów 
oraz łąk spotkać można wiele gatunków drzew, krzewów i roślin (m. in. sosny, świerki, brzozy, dęby, jałowce, 
leszczyny, graby, mchy, paprocie, maliny, jagody, borówki). Czasami można również dostrzec drzewa i rośliny 
chronione, takie choćby jak: jarząby, goryczki, ostnice, sasanki, storczyki i widłaki. Bogactwo przyrody to także 
liczne owady (ponad 1500 gatunków), traszki, żaby, ropuchy, gady (np. zaskrońce, padalce, jaszczurki), około 
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MEGA PRMOCJA 

CIĄGNIKÓW MAGNUM

Zamów ciągnik Magnum z silnikiem od 260 do 370 KM 
do 31 października

W zamian otrzymasz: 
Bezpłatny sygnał RTK na 2 lata, 
kredyt – bez żadnych odsetek; 

gwarancję na 2 lata; 
szkolenie w Stanach Zjednoczonych!!!

Od początku października przeprowadzimy bezpłatne testy 
MAGNUMA w Twoim gospodarstwie. Więcej informacji : 

Tomasz POLAK – Dyrektor Handlowy 519-309-755

150 gatunków ptaków (m. in. dzięcioły, bażanty, jastrzębie, kukułki, kaczki, myszołowy, sowy) oraz liczne ssaki 
(sarny, dziki, jelenie, zające, łosie, lisy, kuny, borsuki, nietoperze, jeże, krety i wiele innych).

 W miejsce dawnej leśniczówki powstał zupełnie nowy budynek. Zmieniło się też okoliczne obejście.
 Tradycyjne rolnictwo zaniknęło niemal zupełnie, jednak wieś rozwija się przemysłowo. Funkcjonuje tu tar-

tak i zakłady produkujące znicze, ale obok tych największych rozwija się kilka małych firm i inicjatyw przed-
siębiorczych - czy to w zakresie mechaniki pojazdowej, produkcji opakowań, hodowli drobiu, usług tokarskich 
czy usług budowlanych, usług sprzątających i innych. Mieszkańcy Suchatówki bowiem to ludzie, którzy nie boją 
się pracy i mają wiele ciekawych pomysłów. Istnieją też małe sklepy spożywczo - przemysłowe, w których su-
chatowianie zaopatrują się w podstawowe produkty.

 To urokliwe miejsce w połowie trasy z Torunia do Inowrocławia sprawia, iż wielu ludzi marzy o tym, by wła-
śnie tu się osiedlić. Niektórzy wracają tu po latach, inni budują domy i osiedlają się w tej nieznanej im dotąd 
wsi. Każdy z mieszkańców jest wyjątkowy i niepowtarzalny, każdy ma inny talent, inną drogę życia. Są jednak 
wśród mieszkańców Suchatówki czy osób stąd pochodzących również ci, którzy są może bardziej „charaktery-
styczni”, rozpoznawani tu i ówdzie. 
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W SUCHATÓWCE         
   
   Mrówka na białym płaskowyżu   

   stołu to wiosny       
   zwiadowca        
   Na polach marzec wytapia

   resztki śniegu
   uparcie
   Ziemia błotna i kochana 
   zapamiętuje nasze miękkie 
   kroki
  (Z tomu „Lekcja muzyki” 1994)

    

 Na pewno jedną z takich osób jest Prymas Wojciech Polak - Arcybiskup Matropolita Gnieźnieński. To tu od 
urodzenia wychowywał się, tu pobierał pierwsze nauki, tu miał kolegów i rodzinę, wśród których wzrastał. Tu 
kształtowała się jego osobowość, rozwijała się jego wiara. Dziś już tu nie mieszka, ale w każdej chwili czasu 
wolnego wraca do małego domu, gdzie czekają na niego jego rodzice i najbliżsi. Równie chętnie spaceruje po 
suchatowskich lasach.

 Ale to nie jedyna znana osoba. W Suchatówce od wielu już lat mieszka także poeta, członek Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich - dr Michał Siewkowski. Jego żona - pani Małgorzata - jest wychowawczynią wielu pokoleń 
suchatowskich dzieci. Pierwszy zbiór wierszy pana Michała, noszący tytuł „Erotyk codzienności” pochodzi z 1989 
roku, kolejnymi spośród dwunastu wydanych tomików są na przykład „Lekcja muzyki”, „Ogrody i ogrójce”, „Po-
między”, „Krajobraz ze studnią”, „Ile waży perła...”. W jego wierszach odbijają się także echa Suchatówki:

W STRONĘ JEZIORA
    
    Spróbuj zapomnieć
    Ten szum w przypływach
    I odpływach łaskotany
    Skrzydłem śpiewu
    Słońce
    Rozchylające się przez
    Stare sosny w stronę 
    Muzyki
    Na jeziorze
    Raz po raz klarnety
    To znów rożek angielski
    I cóż
    Tęsknota jęknęła cięciwą
    Gdzieś kołatka podkuwa
    Echo
  (Z tomu „Zbieraczowi martwych natur” 2001)
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NA WSI
    
    Patrzysz wysoko
    Białego obłoku piwonią
    Przecierasz zmęczone
    Oczy
    Patrzysz nisko
    Cytrynkiem pulsuje
    Chwila na wilgotnej
    Ścieżce
    Patrzysz daleko
    Prześcieradła czystego powietrza
    Roześmiane brzózki
    Wyszły z lasu
    Patrzysz w siebie
    Suchy badyl wspomnień
    Kresce coraz trudniej
    Być literą
     (Z tomu „Zbieraczowi martwych natur” 2001)

 
Kolejna bardziej znana osoba, która od niedawna poznaje uroki tego pięknego miejsca jako jego mieszkaniec 

to jeden z czołowych polskich karnistów - prof. Marian Filar, wykładowca na UMK w Toruniu.

 Suchatówka wciąż przyciąga ludzi. I tych, którzy się tu osiedlają, i tych, którzy przyjeżdżają tu tylko na 
chwilę - do bogatych w grzyby lasów, nad jezioro, na ryby czy z wizytą do znajomych, rodziny. Jaka będzie Su-
chatówka „JUTRO”? Z pewnością zależy to od wielu uwarunkowań społecznych i gospodarczych, ale także od 
wszystkich mieszkańców, od ich zaangażowania i wspólnego działania dla dobra tej wsi.

Dzięki staraniom obecnej pani sołtys – Łucji Zagórskiej oraz byłemu radnemu Rafałowi Milewskiemu i sto-
warzyszeniu „Równe szanse” zostało zmodernizowane i wypiękniało także miejscowe boisko, obok którego 
znajduje się również plac zabaw dla dzieci. Na boisku tym organizowane są również coroczne festyny wiejskie.

Tekst i wywiady: mgr Anna Polak



Wywiady i  teksty: mgr Anna Polak
Zdjęcia i opracowanie graficzne: Tomasz Polak
Wykorzystano zdjęcia rodzinne udostępnione przez mieszkańców Suchatówki
Druk : Drukarnia Super Print Pleszew

Publikację wydano ze środków Funduszu Sołeckiego 
wsi Suchatówka dzięki staraniom 
Pani Sołtys Łucji Zagórskiej


