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WSTĘP

Tczew jest miastem o  bogatej pisanej historii, liczącej ponad 
osiem wieków. W dziejach Pomorza Gdańskiego odgrywał za-

wsze ważną rolę polityczną, społeczną, gospodarczą i kultural-
ną. Tak jest do dzisiaj. O rozwoju miasta najdobitniej świadczy 
jego powiększający się obszar i  przyrost ludności, szczególnie 
widoczny od  połowy dziewiętnastego wieku. W  jego efekcie 
dzisiaj w Tczewie, na obszarze ponad 22 kilometrów kwadrato-
wych, mieszka blisko sześćdziesiąt tysięcy osób.

Z wielką satysfakcją oddaję w ręce Czytelników publikację 
mającą charakter przewodnika po Tczewie. Jest to książka opo-
wiadająca o położeniu i walorach miasta, jego nazwie, historii, 
zabytkach, miejscach pamięci, osobliwościach i ludziach.

To w Tczewie ukonstytuował się pierwszy na ziemiach pol-
skich samorząd (1258). To w Tczewie rozpoczęła się druga woj-
na światowa – 1 września 1939 roku o godzinie 4.34, a fakt ten 
znalazł już miejsce w podręcznikach szkolnych z historii.

Nie sposób opowiedzieć o  wszystkim szczegółowo i  wy-
czerpująco oraz pokazać to w formie zdjęć. Dlatego zachęcam 
do spaceru po Tczewie, aby zobaczyć i poznać historię miasta. 
Można się z nim zaprzyjaźnić, przewracając karty tej publikacji, 
do czego Czytelników serdecznie zapraszam.
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Warto zwiedzić Tczew z jego unikatowymi zabytkami – ma-
jestatycznymi Mostami Tczewskimi przez Wisłę, wpisanymi na 
listę Międzynarodowych Zabytków Inżynierii Budowlanej czy 
gotyckim kościołem farnym pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go –  perłą sakralnych zabytków na Pomorzu Gdańskim. Cie-
kawa jest historyczna zabudowa Starego Miasta. Atrakcją dla 
turystów, ale i mieszkańców miasta są szlaki spacerowe: Droga 
Widokowa, Szlak Forteczny i Droga Spacerowa. Warto zobaczyć 
również unikaty współczesnej architektury: kościół pw.  Naj-
świętszej Marii Panny Matki Kościoła – największy w diecezji 
pelplińskiej oraz komunikacyjny węzeł integracyjny – jeden 
z  najnowocześniejszych i  najbardziej funkcjonalnych w  kraju.

Zachęcając do  lektury i  zwiedzania Grodu Sambora, skła-
dam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się 
do wydania tej książki. Szczególne słowa uznania za przygotowa-
nie publikacji kieruję do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Alek-
sandra Skulteta w Tczewie, składając je na ręce Dyrektora MBP 
w Tczewie, dr. Krzysztofa Kordy, oraz tczewskiej Oficynie Wy-
dawniczej Edytor.org Lidii Ciecierskiej za opracowanie redak-
cyjne, skład i łamanie. Osobne podziękowania składam autorom 
zdjęć za dostarczony materiał fotograficzny.

Tczew, 30 stycznia 2018 roku

Kazimierz Ickiewicz
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HISTORIA MIASTA

Osadnictwo na terenie Tczewa należało do  najstarszych na 
Pomorzu Gdańskim. Znaleziska archeologiczne wskazu-

ją, że  okolice Tczewa były zasiedlone przez ludzi już około 
3000–1700 lat p.n.e. (młodsza epoka kamienia łupanego – kul-
tura pucharów lejkowatych). O  ciągłości osadniczej świadczą 
ozdoby i narzędzia z okresu Hallstadt D (500–400 lat p.n.e.), 
cmentarzysko z okresu rzymskiego oraz ślady osady wczesno-
średniowiecznej.

Pierwsza źródłowa wzmianka o  Tczewie pochodzi 
z 1198 roku, kiedy to książę świecki Grzymisław nadał dobra 
ziemskie na Pomorzu Gdańskim zakonowi joannitów. W wy-
stawionym dokumencie wymienił osadę Trsow. Na początku 
XIII wieku istniała już prawdopodobnie parafia.

Rosnące znaczenie gospodarczej funkcji Wisły i  kilku 
ośrodków osadniczych, występujących w XII–XIII wieku na te-
renie Tczewa, zadecydowało o budowie zamku i przeniesieniu 
stolicy księstwa przez Sambora II z  Lubiszewa do  Tczewa na 
przełomie 1252/1253 roku.

Powstanie Rady Miejskiej w Tczewie, ukonstytuowanej już 
w 1258 roku za przyzwoleniem wspomnianego księcia Sambora II, 
wyprzedza lokację miasta. Jest to jedyny tego typu przypadek 
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w Polsce. Tczewska Rada Miejska utworzona została wcześniej 
niż uważane za najstarsze w naszym państwie rady we Wrocła-
wiu (1261), w Krakowie (1264) czy w Poznaniu (1280). Miasta 
te wprawdzie wcześniej uzyskały prawa miejskie (np.  Kra-
ków w 1257 roku), jednak tamtejsze rady są wzmiankowane 
w  źródłach kilka lub kilkanaście lat później. W  świetle fak-
tów historycznych samorząd miasta Tczewa jest starszym, więc 
i pierwszym w dziejach na obecnym obszarze Polski.

W 1260 roku Tczew otrzymał z nadania Sambora II prawa 
miejskie (lokacja na prawie lubeckim). W mieście rozwijało się 
rzemiosło i handel. Zamożność powiększała komora celna na 
Wiśle. Do tczewskiego portu zawijały statki zachodnich kupców, 
a własna mennica biła wymienialne srebrne denary.

 � Przywilej miejski Tczewa nadany przez Sambora II w 1260 roku
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Ostatni władca Pomorza Gdańskiego, książę Mestwin II, 
w 1289 roku sprowadził do Tczewa dominikanów, którzy zbu-
dowali w mieście swój kościół i zespół klasztorny.

W 1308 roku Tczew zajęli Krzyżacy. W ręce zakonu do-
stał się przywilej lokacyjny, pieczęć miejska i księga prawa lu-
beckiego. Organizacja miejska przestała istnieć na ponad pół 
wieku. Dopiero bowiem w latach 1364–1383 Krzyżacy nadali 
miastu cztery przywileje, regulujące zakres praw i obowiązków 
mieszczan w  stosunku do  zakonu (lokacja miasta na prawie 
chełmińskim).

W 1410 roku, po bitwie grunwaldzkiej, miasto na krótko 
znalazło się w rękach polskich. Pierwszy pokój toruński pozostawił 

 � Mur, baszty i furta wiślana Tczewa na litografii 
w dziele K. Hartknocha „Alt- und Neues Preussen Oder Preussischer 

Historien Zwey Theile…” z 1684 roku. Na pierwszym planie 
osada przeprawowa na lisewskiej stronie Wisły
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jednak Tczew i całe Pomorze Gdańskie w granicach państwa za-
konnego. W 1440 roku Tczew przystąpił do Związku Pruskiego.

W czasie wojny trzynastoletniej (1454–1466) miasto kilka-
krotnie zmieniało przynależność państwową, by na mocy dru-
giego pokoju toruńskiego w  1466  roku ostatecznie powrócić 
do Polski. Od 1468 roku Tczew był siedzibą starostwa niegrodo-
wego oraz powiatu. Miasto odzyskało swój nadwiślański charak-
ter, stało się ważnym ośrodkiem kupieckim i rzemieślniczym oraz 
istotnym ogniwem polskiego handlu zbożem. W czasach polskich 
w Tczewie wielokrotnie odbywały się zjazdy stanów pruskich.

W  1577  roku miał miejsce, spowodowany nieostrożnoś-
cią żołnierzy Stefana Batorego, wielki pożar, który prawie do-
szczętnie zniszczył miasto. Przetrwały tylko budowle sakralne. 
Odbudowane ze zgliszcz miasto odwiedził w  1623  roku król 
Zygmunt III Waza.

W czasie wojen ze Szwecją w XVII wieku i w okresie woj-
ny północnej (1700–1721) miasto ucierpiało od  przeciągają-
cych tędy obcych wojsk. Niespokojne były dla Pomorza, w tym 
również dla Tczewa, także czasy saskie, poprzedzające rozbiory 
i rządy pruskie.

W 1772 roku, z chwilą pierwszego rozbioru Rzeczypospo-
litej, Tczew znalazł się pod panowaniem pruskim. W germani-
zowanym przez zaborcę mieście działalność na rzecz polskości 
prowadzili dominikanie (do kasacji zakonu w 1818 roku).

Ożywienie nadziei Polaków na zrzucenie jarzma pruskie-
go nastąpiło w 1794 roku w czasie powstania kościuszkowskie-
go, a następnie w latach 1806–1807 podczas wkraczania wojsk 
napoleońskich i  polskich legionów do  Wielkopolski i  na Po-
morze Gdańskie. Pod Tczewem wojska stanęły już 17 stycznia 
1807 roku. Miasto zostało zdobyte przez żołnierzy Henryka Dą-
browskiego 23 lutego 1807 roku, wskutek generalnego szturmu 
na Tczew, do którego włączyła się także ludność polska. W le-
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gionistach tczewianie widzieli swojego opiekuna i reprezentanta 
legalnej władzy polskiej. Na rozkaz Napoleona miasto zostało 
oszańcowane i umocnione. Wokół miasta powstało wtedy dwa-
naście bastionów. W latach 1807–1812 w Tczewie kilkakrotnie 
przebywał cesarz Napoleon.

 � Rozmieszczenie dziesięciu szańców obronnych na przedpolach Tczewa 
w I połowie XIX wieku (opr. Zbigniew Nawrocki)
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Po upadku powstania listopadowego w Tczewie przebywa-
li internowani przez władze pruskie powstańcy, z których część 
osiedliła się tutaj na stałe.

W pierwszej połowie XIX wieku Prusacy rozebrali część 
murów obronnych z basztami i bramami wjazdowymi, polowe 
fortyfikacje z czasów szwedzkich i napoleońskich, a także znisz-
czony zamek tczewski.

Od  połowy XIX stulecia Tczew zaczął się rozwijać jako 
ośrodek przemysłowy oraz ważny węzeł kolejowy i  drogowy. 
W latach 1851–1857 zbudowano pierwszy most na Wiśle. Jego 
filary ozdobiono neogotyckimi wieżami. Na przyczółkach wy-
budowano bogato zdobione bramy wjazdowe. W tym czasie był 
to najdłuższy most w Europie Północnej (837 m). Wkrótce prze-
stał wystarczać i w  latach 1888–1890 wybudowano tuż obok, 
w odległości 30 metrów, drugi most. Przejął on funkcję mostu 
kolejowego, gdyż ten pierwszy służyć miał odtąd potrzebom ru-
chu pieszego i kołowego.

 � Drugi (kolejowy) most na Wiśle z 1890 roku
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W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w Tcze-
wie powstały: młyn parowy, fabryka maszyn Muscate, fabryka 
i  warsztat naprawy maszyn Kriesela, fabryka wyrobów meta-
lowych Kelcha, królewski zakład budowy maszyn, odlewnia 
żelaza, wytwórnie wyrobów cementowych Hoffmana, dwie cu-
krownie, fabryka wafli, browar, gazownia, wodociągi, zakłady 
kanalizacji, wodociągi miejskie. Rozwinął się też handel zbożem 
oraz żegluga na Wiśle.

Aktywnie działali Polacy. W  okresie poprzedzającym od-
zyskanie niepodległości powstały: Ochotnicza Straż Pożarna 
(1897), Zjednoczenie Zawodowe Polskie (1905), Bank Ludo-
wy (1906), Towarzystwo Śpiewacze św. Cecylii (reaktywowane 
w  1918 r.). Ostoją polskości w  Tczewie był Kościół katolicki.

W 1918 roku została utworzona i aktywnie działała Polska 
Rada Ludowa, przejmując nieoficjalnie władzę z rąk niemieckich. 
Rada przygotowała też mieszkańców Tczewa do  uroczystego, 
oficjalnego przekazania miasta oddziałom armii generała Józe-
fa Hallera. W 1919 roku ukazała się polska gazeta „Dziennik 
Tczewski”. Dzień powrotu do Polski był bliski.

Z wielką serdecznością ludność polska witała w Tczewie 
30 stycznia 1920  roku żołnierzy Frontu Pomorskiego, dowo-
dzonych przez generała Józefa Hallera. Przed gmachem sta-
rostwa powitano żołnierzy chlebem i  solą. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił pierwszy po wyzwoleniu starosta polski 
Maksymilian Arczyński. Po kilku dniach, 4 lutego 1920  roku, 
Tczew odwiedził sam generał Józef Haller.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości i powrót Tczewa 
do Macierzy rozpoczynają najnowszą kartę dziejów miasta. Już 
w 1920 roku otwarto tutaj pierwszą w Polsce Państwową Szko-
łę Morską, zwaną „szkołą kapitanów”. Faktycznym jej organi-
zatorem był pierwszy dyrektor tej placówki, komandor Antoni 
Garnuszewski. W ciągu dziesięciu lat istnienia tczewska „szkoła 
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wilków morskich” wydała stu czterdziestu absolwentom dyplo-
my oficerów nawigatorów i oficerów mechaników.

Od 1920  roku trwały też prace nad włączeniem Tczewa 
do  przedsięwzięć gospodarczych związanych z  problematyką 
morską. W 1926 roku na podstawie decyzji Ministra Przemysłu 
Handlu, Wojewody Pomorskiego oraz memoriału Magistratu 
Miasta Tczewa, przy wydatnej inicjatywie Izby Przemysłowo-
-Handlowej w  Grudziądzu powstał w  Tczewie port rzeczno-
-morski. W  oficjalnym otwarciu portu uczestniczył minister 
Eugeniusz Kwiatkowski. Szczególnie korzystne dla portu były 
lata 1926–1928 – okres szczytowej koniunktury na polski wę-
giel, spowodowanej długotrwałym strajkiem angielskich górni-
ków. W samym 1926 roku tczewski port przeładował 230 ton 
węgla. Po 1928 roku port stracił na znaczeniu i znikły nadzie-
je na rozwój funkcji portowych miasta, na rzecz powstającego 
portu w  Gdyni. Nadal działało jednak Towarzystwo Żeglugo-

 � Siedziba Szkoły Morskiej, obecnie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej-Curie
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we Wisła–Bałtyk, powołane do życia przez konsorcjum kopalń 
Zagłębia Dąbrowskiego, dysponujące sześcioma holownikami 
i czterdziestoma lichterami morskimi. I choć skończyły się prze-
ładunki na wielką skalę, żegluga na Wiśle nie ustała. Dziesiątki 
barek i holowników przepływało przez Tczew codziennie. Od-
bywał się też regularny ruch pasażerski w górę i dół Wisły za 
sprawą spółki „Żegluga Rzeczna «Vistula»”. Z Tczewem związa-
na jest również geneza polskiego żeglarstwa, gdyż właśnie tutaj, 
11 maja 1924 roku, powstał Polski Związek Żeglarski.

W 1920  roku zgłoszono w Sejmie postulat ustanowienia 
Tczewa stolicą województwa pomorskiego. Nie został on jednak 
przyjęty, choć argumenty przedstawione przez posła Jana Dąb-
skiego z PSL-Piast były dobrze uzasadnione.

W okresie międzywojennym rósł dorobek miasta w dzie-
dzinie przemysłu. Istniało wiele fabryk, rozwijało się rzemiosło 
i  handel oraz budownictwo mieszkaniowe. Wybudowano koś-
ciół pw. św. Józefa i  stadion sportowy. Zmodernizowano wo-
dociągi i rzeźnię miejską. Ukazywało się kilka gazet i czasopism 
polskich. Liczba mieszkańców wzrosła z około szesnastu tysięcy 
w 1921 roku do dwudziestu ośmiu tysięcy w 1938 roku.

Problemem miasta była mniejszość niemiecka (około dwa 
tysiące czterysta osób w 1939 r.). Liczebnie wprawdzie niewielka, 
ale ekonomicznie i  politycznie niebezpieczna. Posiadała własne 
szkolnictwo, organizację i  prasę. Wielu miejscowych Niemców 
prowadziło wrogą działalność wobec Polski. Równocześnie spo-
łeczeństwo polskie Tczewa niejednokrotnie manifestowało swój 
patriotyzm wobec antypolskich poczynań mniejszości niemieckiej.

Od 1930  roku stacjonował w Tczewie 2. Batalion Strzel-
ców, który na wypadek wojny miał jak najdłużej przeciwstawić 
się Niemcom oraz wysadzić mosty na Wiśle.

W  dniu wybuchu wojny, 1 września 1939  roku, walki 
w  obronie miasta trwały tylko jeden dzień. Żołnierze polscy 
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wykonali jednak swoje zadanie. Na rozkaz ppłka Stanisława Ja-
nika – dowódcy 2. Batalionu Strzelców – mosty zostały zniszczo-
ne. Uniemożliwiono w  ten sposób przegrupowanie Niemcom 
swoich wojsk z  Rzeszy do  Prus Wschodnich, w  celu przepro-
wadzenia planowanego w drugim etapie kampanii wrześniowej 
skrzydłowego uderzenia na linię Bugu.

Rankiem, 2 września 1939  roku, do  Tczewa wkroczyły 
wojska hitlerowskie. Rozpoczęła się okupacja – czas mordów 
i  represji wielu tczewian. Na terenie miasta utworzono obozy 
dla jeńców angielskich i  francuskich oraz obóz pracy dla Po-
laków. Hitlerowcy wysiedlali Polaków do Generalnej Guberni 
i do Rzeszy na przymusowe roboty. W mieście działały różne 
organizacje konspiracyjne ruchu oporu, m.in. Armia Krajowa 
i Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski. 

 � Wysadzone przez wojsko polskie mosty na Wiśle  
fot. z 2 września 1939 r., ze zbiorów NAC (sygn. 2-7553)
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Okupacja hitlerowska skończyła się 12 marca 1945 roku, 
kiedy to Tczew zdobyły wojska radzieckie z 242. i 372. dywi-
zji 2.  Armii Uderzeniowej II Frontu Białoruskiego. W  bitwie 
o Tczew poległo wielu żołnierzy radzieckich.

Po drugiej wojnie światowej Tczew należał do najbardziej 
zniszczonych przez działania frontowe miast Pomorza Gdań-
skiego. Praktycznie nie ostała się żadna zdolna do  produkcji 
fabryka. Nastąpił znaczny ubytek ludności – do  około osiem-
nastu–dwudziestu tysięcy. Mieszkańcy podjęli najpierw trud od-
budowy, a następnie rozbudowy miasta, które dziś liczy prawie 
sześćdziesiąt tysięcy ludności.

W ciągu ponad siedemdziesięciu lat poprawiono warunki 
mieszkaniowe przez wybudowanie nowych osiedli wielorodzin-
nych – Czyżykowa, Garnuszewskiego, Suchostrzyg i  Bajkowe-
go oraz jednorodzinnych – Kolejarz, Bema, Prątnica, Szklane 
Domy, Staszica i Witosa. Unowocześniono i zbudowano nową 
infrastrukturę komunalną w  postaci nowych ulic, wiaduktów 
drogowych, ujęcia wody, kotłowni centralnego ogrzewania 
i miejskiej komunikacji autobusowej. Rozwinął się różnorodny 
przemysł: elektromaszynowy, stoczniowy, metalowy, spożywczy, 
budownictwa wodnego i mostowego. Dzisiaj coraz silniejszy jest 
sektor prywatny, dynamicznie rozwijający się po transformacji 
ustrojowej w 1989 roku.

Obecnie w Tczewie istnieje ponad dwadzieścia szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych. Spośród placówek kultural-
nych wyróżniają się: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra 
Skulteta, Centrum Kultury i Sztuki oraz Fabryka Sztuk.

W  mieście działa Męski Chór „Echo”, Harcerska Orkie-
stra Dęta oraz kilka grup muzycznych. Chlubną tradycję posiada 
młodzieżowy chór „Juventus”, działający przy parafii pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Miasto dysponuje letnim amfitea-
trem w Parku Miejskim.
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Od 1984 roku istnieje w Tczewie Muzeum Wisły – jedyne 
muzeum rzeki w Polsce.

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zapewnia mieszkań-
com i turystom spełnienie zainteresowań w zakresie kultury fizycz-
nej na boiskach, kortach tenisowych, krytym basenie, w saunie 
i hali sportowej. W mieście istnieją też kluby sportowe: MKS Wi-
sła, UŚKS Gryf, KKS Unia i MKS Sambor. Działalność wydawni-
czą prowadzą: Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja Wydawnicza 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Wydawnictwo Pomorskie i  „Ga-
zeta Reklamowa”. Ukazuje się „Gazeta Tczewska” i „Kociewski 
Magazyn Regionalny” oraz rocznik „Teki Kociewskie”. Wydawa-
ne są publikacje zwarte: książki, albumy, tomiki poezji, materiały 
okolicznościowe. Aktywnie działają: Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Tczewskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Ko-
ciewski w Tczewie. Widoczne są także: Nadwiślański Klub Krajo-
znawczy Trsow i Strzeleckie Bractwo Kurkowe.

Tczew jest miastem o bogatej historii i  interesującej teraź-
niejszości. Świadczą o tym również zabytki kultury materialnej.

Chodząc po mieście, nie sposób nie zauważyć pamięta-
jących średniowiecze dwóch kościołów: staromiejskiej fary 
i podominikańskiej świątyni pw. św. Stanisława Kostki. Trzyna-
stowieczna fara jest najbardziej charakterystycznym elementem 
miejskiej panoramy. Najstarszą częścią zbudowanego w  stylu 
gotyku nadwiślańskiego kościoła jest masywna wieża. Wnętrza 
zdobią między innymi malowidła szkoły flamandzko-holender-
skiej. Drugi z  kościołów wyróżnia stylowa wieża (XIV  wiek). 
Fragmenty wystroju nawy i prezbiterium pochodzą z XIII wieku. 
Świątynia wymaga jednak poważnej renowacji.

Wyrazem nowych form w  architekturze sakralnej są koś-
cioły pw. św. Józefa, Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, 
św. Maksymiliana Kolbe, św. Franciszka z Asyżu i Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechświata.
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Unikatem pomorskiego krajobrazu miejskiego jest wiatrak 
typu holenderskiego z 1806 roku, wyposażony w rzadko spoty-
kane pięcioramienne skrzydło.

Oba mosty na Wiśle, kolejowy i  drogowy, stanowią kla-
syczny przykład eklektyzmu zastosowanej tu myśli technicznej 
i konstruktorskiej. Ze względu na strategiczne znaczenie, obiek-
ty te mają burzliwą historię. Do dziś most kolejowy jest jedyną 
przeprawą przez Wisłę w tym rejonie kraju.

 Od ponad stu lat trwałym elementem tczewskiego pejza-
żu jest znajdująca się w  sąsiedztwie parku wieża ciśnień. Cho-
ciaż nie spełnia już funkcji, dla której została wzniesiona, to jest 
świadectwem dawnej architektury urządzeń komunalnych.

Układ lokacyjny (tzw. górnego miasta) przetrwał od  cza-
sów średniowiecznych, niewiele zmieniając się przez wieki. 
Stare wąskie ulice: Gancarska, Kościelna, Podmurna, Rybacka 
i Zamkowa zachowały do dziś dawne nazwy. Do najstarszych 
domów należą budynki poklasztorne, zbudowane na początku 
XIV wieku. W przebudowanym konwencie dominikanów mie-
ści się obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Zabytkowe budynki znajdują się też przy kilku innych uli-
cach Starego Miasta: Kościelnej, Krótkiej, Mickiewicza, Nad Wi-
słą, Rybackiej, Jarosława Dąbrowskiego, Wojska Polskiego, 
30 Stycznia czy placu Józefa Hallera. Na szczególną uwagę zasłu-
guje budynek poczty z 1905 roku i ratusz z początku XX stulecia 
– obecnie siedziba Urzędu Miejskiego i tczewskiego samorządu.

Miejscem relaksu może być piętnastohektarowy Park Miej-
ski. Starsza jego część, położona w parowie, powstała w drugiej 
połowie XIX wieku. Wśród bogatego drzewostanu (także drzewa 
i krzewy egzotyczne) znajduje się amfiteatr i muszla koncertowa.

Wiele innych, ciekawych pod względem architektonicz-
nym budowli znajdą Czytelnicy, odbywając spacer po mieście, 
liczącym ponad osiemset lat.



 � Tczew to jedna z największych stacji węzłowych północnej części 
Polski, powstała w 1852 roku, gdy doprowadzono tutaj linie kolejowe 
z Gdańska i Bydgoszczy, później Malborka i Chojnic. Z miejscowego 
dworca kolejowego odprawia się około 2,5 mln pasażerów rocznie,  

w tym także do Berlina i Wiednia
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POŁOŻENIE

Tczew jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu Gdańskim, 
o ponad 800-letniej potwierdzonej historii. 

Miasto leży nad Dolną Wisłą, w miejscu, gdzie kończy się 
biegnący od Fordonu wysoki zachodni brzeg tej rzeki, i od któ-
rego w kierunku północnym i północno-wschodnim zaczynają 
się Żuławy. Od miasta do ujścia Wisły do Bałtyku jest 26 kilo-
metrów, do Trójmiasta około 30 kilometrów.

Dziś jest to ważny węzeł kolejowy i  drogowy w  Polsce 
Północnej. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 1 (DK1), 
łącząca północ Polski z  południem, stanowiąca polską część 
międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75 Helsin-
ki – Gdańsk – Łódź – Budapeszt – Ateny oraz droga krajowa 
nr 22 (DK22), która prowadzi od przejścia granicznego polsko-
-rosyjskiego w  Grzechotkach do  granicy polsko-niemieckiej 
w Kostrzynie. Tuż za miastem znajduje się węzeł Autostrady A1, 
najbardziej na północ wysunięty fragment A1, która biegnie 
z Torunia,  dalej przez Łódź i Częstochowę w kierunku południo-
wym, aż do granicy państwa w Gorzyczkach. W mieście krzyżują 
się szlaki komunikacyjne z Niemiec do Rosji i  innych państw 
byłego ZSRR oraz ze Skandynawii do Europy Południowej. 
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Położenie Tczewa od zawsze było czynnikiem miastotwór-
czym i stymulatorem wzrostu gospodarczego Tczewa. Fakt ten 
starają się wykorzystać – dążąc do  wszechstronniejszego roz-
woju tego nadwiślańskiego grodu – władze samorządowe mia-
sta. Autostrada A1, obsługa celna oraz utworzenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, dziś funkcjonującej pod nazwą Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., będą miały zapewne 
wpływ na dalszy rozwój miasta. 

Teren przeznaczony  pod strefę ekonomiczną położony 
jest dogodnie w stosunku do gęstej sieci dróg i linii kolejowych 
krzyżujących się w  Tczewie. Pełne zainwestowanie w  obszar 
strefy spowoduje powstanie kilku tysięcy miejsc pracy w samej 
strefie i jej otoczeniu.

Ważnym ogniwem skierowanym na rozwój i promocję go-
spodarki Tczewa są organizowane w mieście działania promu-
jące tczewskie osiągnięcia ekonomiczne, handlowe, turystyczne 
oraz ułatwiające nawiązywanie nowych kontaktów i wymianę 
doświadczeń. 

Od 1990 roku Tczew rozbudowuje sieć miast partnerskich. 
Pierwszym z nich było  leżące w  północno-zachodnich Niem-
czech miasto Witten. Częste kontakty władz samorządowych, 
a także instytucji i organizacji odpowiadających za działalność 
gospodarczą, kulturalną, edukacyjną, rozwój sportu i turystyki 
z Witten oraz innymi miastami partnerskimi – Dębno (Polska), 
Słuck (Białoruś), Kursk (Rosja), Werder/Havel (Niemcy), Lev 
Hasharon (Izrael), Birżai (Litwa), Barking & Dagenham (Anglia), 
Beauvais (Francja), Czarnomorsk (Ukraina), Aizkraukle (Łotwa) 
– przyczyniają się do rozwoju miasta i promocji Tczewa w Euro-
pie i na świecie.
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NAZWA TCZEWA

Ludzi zawsze zajmowało pochodzenie nazw własnych, tj. miej-
scowości, nazwisk, imion itp. Nie mając dostatecznej wiedzy, 

uciekali się często do zewnętrznego brzmienia wyrazów i w ten 
sposób powstawały tłumaczenia ludowe.

Etymologia nazwy Tczew nie została dotąd przez języko-
znawców wyjaśniona w  sposób jednoznaczny. Mamy objaśnie-
nia ludowe, folklorystyczne i  tłumaczenia naukowe; jedne są 
mało prawdopodobne, a inne pewne.

Ludowe  wyjaśnienia  nazwy  Tczew  podał  Florian  Cey-
nowa w  swojej pracy „Skarb kaszubsko-słowiańskiej mowy” 
(Świecie 1866). Sprowadził tę nazwę do czasownika ‘czcić’, po 
kaszubsku tczec. Rybacy bowiem przychodząc do połowu ryb na 
Wiśle, nieśli długie buty rybackie na plecach, a szli pieszo, bo te 
buty oszczędzali, szanowali – po kaszubsku mówiąc tczele. Na 
tę okoliczność pobudowany gród, a potem miasto nazwano Tczew.

Jedno jest pewne. Nazwa Tczew jest dużo starsza niż jego 
pierwotny zapis Trsow, który występuje w przywileju świeckiego 
księcia Grzymisława dla joannitów z 1198 roku. W najstarszych 
pisanych dokumentach z  XII i  XIII wieku występowały obok 
siebie dwie nazwy, odnoszące się do tej samej lub – co również 
prawdopodobne – do dwóch sąsiadujących osad: wspomniane 
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Trsow  –  według  Mikołaja Rudnickiego pochodzenia etruskie-
go i  Derszewo – od  imienia feudała Dersław, odpowiadające 
niemieckiemu Dirschau – jak podaje również Kaspar Schulz. 
Z Mikołajem Rudnickim polemizował Fryderyk  Lorentz, który 
próbował  dowieść, że najpierw była forma Drsow lub Drsew, 
później zaś pojawiły się w źródłach Trsov lub Trsew. Te spekula-
cje F. Lorentza miały zaprzeczyć dwoistość nazewnictwa odno-
szącego się do Tczewa. 

Przekonujące objaśnienie interesującej nas nazwy podał 
w 1975 roku Stanisław Rospond, który uważa, że jest to nazwa 
topograficzna, nawiązująca do nadrzecznej roślinności – trzcin 
i sitowia – której w okolicach Tczewa zawsze było bardzo dużo. 
Ponadto fonetyka przetwarzania nazwy miasta ma potwierdze-
nie w zapisach źródłowych. 

Dzisiejsza postać nazwy Tczew jest wynikiem uproszczeń 
w wymowie, a pojawiła się po raz pierwszy dopiero w 1565 roku, 
przy okazji lustracji województwa pomorskiego. 

Zainteresowanych „podróżą” z  Trsowa do  Tczewa przez 
Derszewo odsyłam do książki Romana Landowskiego pt. „Tczew 
w czasie i przestrzeni” (Tczew 2008). Warto po tą interesującą 
lekturę sięgnąć.
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HERB TCZEWA W LEGENDZIE 
I HISTORII

Przed setkami lat Tczew otaczały ogromne bory. Było w nich 
wiele dzikich zwierząt, które wyrządzały ludziom szkody. Na-

padały one na zwierzęta domowe na pastwiskach, przy chodziły 
nawet na podwórka siedzib chłopskich, zabijały bydło. Nada-
remnie mieszkańcy tej krainy starali się uchronić przed szkoda-
mi wyrządzonymi im przez dzikich napastników. Bezczelność 
i odwaga tych rabusiów stawała się z każdym dniem większa, tak 
że nawet ludzie nie byli pewni swojego życia.

Pewnego razu najmłodszy synek zacnego rajcy miasta Tcze-
wa bawił się wraz z  rówieśnikami w  ogrodzie rodzicielskiego 
domu. Nagle ogromny ptak zleciał na gromadę dzieci, chwycił 
w swoje szpony małego chłopca i uprowadził go. Ptak-rabuś nie 
cieszył się długo swym łupem. Jak błyskawica nadleciał gryf. Po 
długiej i  krwawej walce w powietrzu zwyciężył ogromnego dra-
pieżnika, wyrwał z jego szponów chłopczyka i złożył ostrożnie 
u stóp matki, która wraz z grupą mieszczan z zapartym tchem 
czekała na wynik pojedynku. Dziecko było całe i  nietknięte. 
Wtedy ludzi ogarnęła wielka radość i  wszyscy przybiegli, aby 
dobrego gryfa ujrzeć z bliska. Ten jednak w morderczej walce 
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ze skrzydlatym przeciwnikiem został śmiertelnie ranny i  swój 
bohaterski czyn przypłacił życiem. Obywatele miasta pochowali 
go z wszystkimi honorami i długo opłakiwali.

Z wdzięczności przyjęli wizerunek dzielnego gryfa do her-
bu swego miasta, w którym widnieje jako czerwony gryf na bia-
łym tle.

Legenda o dzielnym gryfie podana została przez Alfonsa 
Wysockiego i  nie jest jedyną, która tłumaczy powód umiesz-
czenia „skrzydlatego lwa” w herbie Tczewa. Inną przytacza Jó-
zef Milewski w przewodniku „Pojezierze Kociewskie i okolice” 
(Gdańsk 1984). Zaczyna  się  ona  podobnie: „Za  czasów  Sam-
bora  nadwiślańskie knieje roiły się od drapieżnych zbójów, ol-
brzymich dzikich zwierząt i ptaków, z których jeden, krogulec, 

 � Rysunek herbu miasta z 1939 roku
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pewnego dnia zakradł się do ogrodu rajcy miejskiego na wiśla-
nym brzegu i porwał w swe szpony beztrosko bawiącego się tam 
jego syna, Borka”. Na tym jednak wyczerpują się  podobieństwa.  
Kto  inny  uratował  chłopca.  Był to Rycerz jadący z  listami 
od  królowej Danii, Małgorzaty, do  jej ojca Sambora, w  Tcze-
wie, który napotkał na drodze rozbójnika z dzieckiem, przebił 
go włócznią, wydarł mu płaczącego Borka i  odwiózł chłopca 
do Tczewa. Ów rycerz miał w herbie na tarczy gryfa.

Legendy odwołują się do  czasów Sambora. Cokolwiek 
by nie powiedzieć o najbardziej niesfornym z braci Świętopełka 
Wielkiego, był on tym, który przekształcił Tczew w miasto. Zbu-
dował warowny gród i przeniósł tutaj z Lubiszewa swoją siedzi-
bę książęcą. Sambor II był jednocześnie tym, który jako jedyny 

 � Obecny herb Tczewa
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z książąt gdańsko-pomorskich – w odróżnieniu od zachodnio-
-pomorskich – pieczętował się gryfem, a czynił to od 1251 roku, 
jak świadczą dokumenty, a więc jeszcze przed nadaniem Tcze-
wowi praw miejskich. Gryf występuje także na denarach, które 
w 1260 roku bito w kilku odmianach w mennicy tczewskiej.

Nie ulega wątpliwości, że do herbu Tczewa gryf trafił z pie-
częci Sambora. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób znalazł 
się na pieczęci i  tarczy księcia tczewskiego? Na ogół sądzi się, 
że za przyczyną jego żony Mechtyldy, która pochodziła z Me-
klemburgii.

Przez ponad siedem stuleci gryf był miejskim znakiem 
Tczewa. To rzadko spotykana wierność. Kolorystyka tczewskie-
go herbu wzbudzała jednak kontrowersje. We wszystkich do-
stępnych herbach symbol Tczewa znany był jako czerwony na 
srebrnym lub białym polu. Raz stało się odwrotnie, co wszyscy 
znawcy heraldyki tłumaczą zwykłą pomyłką drukarską. W  la-
tach międzywojennych, od 1920 do 1938 roku, miasto posłu-
giwało się złotym gryfem na niebieskim polu. Tę odmienność 
przerwało zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z  dnia 
2 marca 1939 roku w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Tcze-
wa. Według tego dokumentu herbem Tczewa jest czerwony gryf, 
wspięty w  prawo, z  dziobem i  pazurami złotymi, z  językiem 
czerwonym, umieszczony w polu srebrnym (białym). Zarządze-
nie w sposób formalny zakończyło spór o barwy tczewskiego 
herbu. Jeszcze raz do sprawy powróciła Rada Miejska Tczewa 
w  1990 roku, a  załączony do  podjętej uchwały szczegółowy 
projekt herbu rozwiał wszelkie wątpliwości, bowiem rysunek 
gryfa precyzuje kształt i  kolorystykę wszystkich elementów 
tczewskiego orło-lwa.
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ZABYTKI TCZEWA

Tczew jest miastem o bogatej ponad 800-letniej historii, która 
pozostawiła swoje ślady w postaci wielu ciekawych zabytków. 

Te najstarsze i najpiękniejsze wciąż są podziwiane, nie tylko przez 
mieszkańców, ale także przez turystów, którzy odwiedzają miasto.

HISTORYCZNE MOSTY TCZEWSKIE – stanowią szczególną 
atrakcję miasta. Pierwszy most zbudowano w latach 1851–1857, 
według projektu Carla Lentze. Kamień węgielny 27 lipca 1851 
roku położył Fryderyk Wilhelm IV. Wsparty na siedmiu filarach, 
liczył 837 metrów długości. Był najdłuższy w Europie i jednym 
z największych na świecie. Jego filary ozdobiono neogotyckimi 
wieżyczkami, a na przyczółkach wzniesiono bogate bramy wjaz-
dowe. Drugi most zbudowano w latach 1888–1890. Przejął on 
funkcję mostu kolejowego, a most starszy zaczął służyć potrze-
bom drogowym. 

W obliczu zbliżającej się II wojny światowej tczewskie mo-
sty stały się ważnym elementem komunikacyjnym w tzw. koryta-
rzu pomorskim, gdyż łączyły Rzeszę z Prusami Wschodnimi. Ze 
strategicznego znaczenia tutejszej przeprawy przez Wisłę dosko-
nale zdawało sobie sprawę dowództwo polskie, jak i niemieckie. 
Niemcy planowali szybkie zdobycie mostów, które pozwoliłoby 
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 � Most tczewski na Wiśle na pocztówce z 1910 roku (w środkowym polu 
budynek dawnego dworca), niżej: mosty tczewskie w 2017 roku



29

na swobodny przerzut sił do Prus, a przede wszystkim, odcię-
cie polskiej obrony Wybrzeża od reszty kraju. Polacy zamierzali 
uniemożliwić Niemcom ruchy wojsk, dlatego w mieście stacjo-
nował 2. Batalion Strzelców, do którego w marcu 1939 roku 
przydzielono osiemnastu saperów. Mosty zostały potajemnie za-
minowane, a dowódca Armii Pomorze wydał rozkaz wysadzenia 
ich w przypadku ataku.

Mosty zostały zniszczone 1 września 1939 roku przez woj-
sko polskie, mimo podstępu Niemców. Na przełomie 1939/1940 
prowizorycznie je odbudowano, a w marcu 1945 roku ponow-
nie uległy zniszczeniu. 

Po II wojnie światowej tczewskie mosty zostały odbudo-
wane i nadal służą celom komunikacyjnym. Oba – ze względu 
na różnorodność rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych, stoso-
wanych w sztuce budowy mostów od połowy XIX wieku – sta-
nowią swoisty „skansen mostowy” i ciekawy europejski zabytek 
techniczny.

Od 1999 roku historycznym mostem tczewskim opiekuje 
się Powiat Tczewski, który wspólnie z przedstawicielami samo-
rządów, władz rządowych oraz Politechniki Gdańskiej współ-
pracuje w dziele przywrócenia jego świetności.

Tczewski most drogowy był do 1939 roku perłą architek-
toniczną w Europie i na świecie. Godny jest ochrony jako euro-
pejski zabytek o znaczeniu historycznym i inżynieryjnym.

W 2004 roku most został uznany przez Amerykańskie Sto-
warzyszenie Inżynierów Budownictwa za międzynarodowy za-
bytek inżynierii budowlanej. 

Most tczewski został zamknięty dla ruchu w  2011  roku 
i poddany odbudowie. Pierwszy etap prac związany z jego prze-
budową zakończyły się w listopadzie 2016 roku, gdy za ponad 
29 mln złotych wyremontowano najstarszą część przeprawy. Dru-
gi etap odbudowy mostu ma ruszyć w 2018 roku, jeśli znajdą się 
wystarczające na ten cel fundusze.
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KOŚCIÓŁ FARNY PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
– pochodzi z XIII wieku i jest najstarszym zabytkiem w mieście. 
Jest to trzynawowa, halowa świątynia zbudowana w stylu nad-
wiślańskiego gotyku z barokowym wystrojem wnętrz. Kościół 
kilkakrotnie był remontowany. Posiada gotyckie sklepienie 
gwiaździste, inne w  każdej części świątyni. Najstarsze z nich, 
o  siatce żeber w kształcie sześcioramiennych gwiazd, znaj-
duje się w prezbiterium, w nawie głównej występują gwiazdy 
ośmioramienne. Obydwa sklepienia łączy tzw. żebro wiodą-
ce, charakterystyczny element architektury sakralnej państwa 
krzyżackiego. Biegnie ono od prezbiterium aż do wieży. Nawa 

 � Kościół farny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
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główna, wsparta na sześciu ośmiokątnych filarach tworzy czte-
rodziałowy układ sklepienia. W  czterech kaplicach występują 
sklepienia krzyżowo-żebrowe. 

Na ścianach kościoła znaleziono zabytkowe freski; naj-
starszy z nich pochodzi z drugiej połowy XV wieku i przedsta-
wia święte niewiasty. Ołtarz główny oraz znajdujące się w nim 
malowidła szkoły flamandzko-holenderskiej pochodzą z końca 
XVII  wieku. Przykładem zachowanej w farze średniowiecznej 
rzeźby jest Pieta z połowy XV w. 

Farę kilkakrotnie niszczyły pożary. W 1982 roku spłonęła 
najwyższa część wieży – drewniana dzwonnica. Dziś po odbudo-

 � Prezbiterium kościoła farnego
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wie szczyt wieży jest murowany. Znajdują się tam – umieszczone 
w 1985 roku – cztery dzwony: Odkupiciel Człowieka, Maryja, 
Jan Paweł II oraz Wacław.

KOŚCIÓŁ PODOMINIKAŃSKI PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
– wybudowany został w  XIV wieku w  stylu gotyckim, z  cha-
rakterystyczną ośmioboczną wieżą. Obecny jej hełm pochodzi 
z  I  połowy XIX wieku (przez wiele wieków zwieńczenie wie-
ży było inne). Po wybudowaniu świątynia była pod wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny, potem św. Mikołaja, a  dzisiaj nosi 
imię św. Stanisława Kostki. Jest to kościół jednonawowy, skle-

 � Fasada kościoła pw. św. Stanisława Kostki przy Placu św. Grzegorza 1
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piony. W  jego wnętrzu zachował się częściowo wystrój z koń-
ca XVII wieku. Po kasacie zakonu dominikanów była tu szkoła. 
W 1852 roku kościół odrestaurowano i jako świątynia użytko-
wany był przez ewangelików do 1945 roku. Po II wojnie świa-
towej kościół wrócił w ręce katolików. Posiada cenne witraże. 
Dziś wymaga poważnej pomocy, gdyż stojąc na wysokiej skarpie 
zaczyna się nieznacznie, ale już ostrzegawczo osuwać.

PODOMINIKAŃSKI BUDYNEK KLASZTORNY – stanowi część 
zespołu klasztornego wraz z kościołem pw. św. Stanisława Kost-
ki. Został wzniesiony w I połowie XIV wieku. Obiekt był wielo-
krotnie przebudowywany, ale zachowano gotyckie piwnice oraz 
ściany do poziomu pierwszej kondygnacji. 

W XIX wieku został przekazany na cele szkolne i funkcję 
tę pełni do dziś, stanowiąc siedzibę Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. Janiny Garści w Tczewie.

 � Podominikański budynek klasztorny, obecnie Szkoła Muzyczna I st.
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PLAC HALLERA – centralny punkt Starego Miasta. Od  XIII/
XIV wieku do 1916 roku na rynku znajdował się Ratusz Miejski. 
Posiadał ozdobną wieżę zegarową i dzwon. Był siedzibą władz 
miejskich. Po pożarze w 1916 roku nie został już odbudowany. 
Wokół rynku znajdują się secesyjne kamienice z XIX i XX wie-
ku, reprezentujące różnorodne style. Zakończone w 1995 roku 
prace budowlane nadały placowi wygląd z  okresu międzywo-
jennego. Różnokolorową kostką zaznaczono miejsca, w których 

 � Secesyjne kamienice wokół 
Placu Hallera; w jednej z nich 
(po przeciwnej stronie placu), 

zamieszkiwał J.R. Forster,  
co upamiętnia tablica
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znajdował się ratusz oraz pręgierz miejski, słup służący do wy-
mierzania kar. 

Przy placu Hallera znajduje się dom, w którym urodził się 
Jan Rainhold Forster (1729–1798), znany geograf, przyrodnik 
i podróżnik, uczestnik drugiej wyprawy kapitana Jamesa Cooka 
dookoła świata.

MURY OBRONNE – pochodzą z XIV wieku. W średniowieczu 
ich długość wynosiła około 1270 metrów, wysokość zaś docho-
dziła do 5,2 metrów, a grubość do 1,3 metra. W XVI wieku mia-
sto posiadało pięć bram, w tym dwie furty oraz dwanaście wież 
i umocnionych baszt. Dziś po średniowiecznych murach obron-
nych pozostały jedynie ich fragmenty przy ulicach: Zamkowej, 
Wodnej, Rybackiej, Podmurnej – wszędzie mocno zniszczone, ale 
systematycznie odbudowywane, dzięki zaangażowaniu samorzą-
du miejskiego. 

W  XVII wieku – w  okresie wojen szwedzkich – wokół 
miasta wzniesiono nowe fortyfikacje: sieć bastionów, szańców 

 � Fragment zabytkowych murów obronnych przy ul. Podmurnej 3
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i ostróg mających bronić bram i murów miejskich. Jeszcze szer-
szy zasięg fortyfikacji wokół miasta przyniósł początek XIX 
stulecia. Gdy w 1868 roku Tczew stracił status miasta-twierdzy, 
wiele umocnień rozebrano. Wokół fortyfikacji ukształtowały się 
XIX-wieczne przedmieścia. Wiele umocnień zostało rozebra-
nych także później, w drugiej połowie XIX wieku.

ZAMEK – prawdopodobnie w  rejonie ulicy Zamkowej 9–13 
do połowy XIX wieku znajdował się zamek. Został on wybudo-
wany na polecenie księcia Sambora II, w latach 1252–1255. Był 
czteroskrzydłowy, z wewnętrznym małym dziedzińcem, otoczo-
ny wałem obronnym i  fosą, a  stał poniżej dzisiejszego kościoła 
podominikańskiego. Zamek na przestrzeni wieków przechodził 
różne koleje losu. W 1308 roku zdobyli go Krzyżacy. Po wojnie 
trzynastoletniej należał do starostów polskich, ale był już poważ-
nie zniszczony. 

Czas tak zatarł ślady zamku, że do niedawna nie wiadomo 
było nawet dokładnie, gdzie się znajdował. Dopiero w 2009 roku 
natrafiono na fundamenty budowli, które – jak się okazało – sta-
nowią pozostałości tczewskiego zamku. Wojewódzki konserwa-
tor zabytków 28 lutego 2013  roku wpisał odkryte fundamenty 
zamku do rejestru zabytków.

BUDYNEK DAWNYCH ŁAZIENEK – zbudowany w 1913 roku, 
z prywatnych funduszy radcy sanitarnego dra Hermanna Schef-
flera, znanego lekarza tczewskich kolejarzy. Wybudował z włas-
nych środków ogólnodostępne Łazienki Miejskie, z myślą 
o uboższych mieszkańcach Tczewa, którzy nie mieli własnych ła-
zienek. Pełniły one funkcje sanitarne, a zarazem wypoczynkowe 
dla mieszkańców miasta. Na parterze znajdowała się poczekal-
nia i łazienki lecznicze, na piętrze mieściły się łazienki pierwszej 
i drugiej klasy. W  latach 1999–2010 obiekt pełnił funkcję sie-
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dziby Starostwa Powiatowego w Tczewie. Obecnie znajduje się 
w rękach prywatnych.

BUDYNEK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ALEK-
SANDRA SKULTETA – dawniej siedziba Sądu Grodzkiego 
z więzieniem. Jest to obiekt z 1847 roku, utrzymany w stylu 
eklektycznym i stanowi najstarszy przykład budownictwa poza 
murami dawnego miasta (na tzw. Przedmieściu Berlińskim). 
Został rozbudowany w  1878 roku. W  tutejszym więzieniu 
w 1901 roku karę odbywali polscy patrioci, filomaci pomorscy 
skazani na więzienie za działalność filomacką na mocy wyro-
ków tzw. procesu toruńskiego. Po II wojnie światowej funk-
cjonował w tym obiekcie nadal sąd oraz areszt, w którym byli 

 � Budynek dawnych łazienek przy ul. Łaziennej 14
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przetrzymywani więźniowie polityczni, np. członkowie mło-
dzieżowej organizacji „Viktoria”. Zostało to upamiętnione tab-
licą umieszczoną na gmachu dawnego więzienia w 1996 roku. 

Od  1986 roku w  budynku mieści się Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. Aleksandra Skulteta. Tczewska książnica ma 
wieloletnią tradycję, ponieważ pierwsza polska biblioteka 
w grodzie Sambora powstała już w 1912 roku. Prowadziło ją 
Towarzystwo Czytelni Ludowych, które zorganizowało ogól-
nodostępną bibliotekę i  wypożyczalnię przy ul. Kościuszki. 

 � Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Skulteta przy ul. Dąbrowskiego 6
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W  czasie okupacji wojska hitlerowskie zniszczyły większość 
tczewskiego księgozbioru. Część ksiąg udało się jednak urato-
wać dzięki pomocy mieszkańców, którzy, ryzykując własnym 
życiem, ukrywali książki. Po wojnie, w 1946 roku, swoją dzia-
łalność rozpoczęła Miejska Biblioteka Publiczna. Dnia 24 stycz-
nia 1946  roku Zarząd Miejski podjął decyzję o  utworzeniu 
Miejskiej Biblioteki i  Czytelni im. Uczestników Walk o  Nie-
podległość, której oficjalne otwarcie i poświęcenie nastąpiło już 
w marcu 1946. W 1986 roku otwarto Budynek Główny Biblio-
teki, który utworzono w zmodernizowanym gmachu dawnego 
Sądu przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6. Rok 2000 przy-
niósł kolejne zmiany. Tym razem w czytelni na dobre zagościł 
Internet, ułatwiając mieszkańcom Tczewa kontakt z wirtualną 
rzeczywistością. 

Obecnie, dzięki dziewięciu filiom, biblioteka jest dostępna 
niemal na każdym osiedlu. Funkcjonują w  jej strukturach: wy-
dawnictwo – Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja Wydawnicza 
Biblioteki, Sekcja Historii Miasta odwiedzana przez miłośników 
dziejów naszego miasta, kluby dziecięce. W obiekcie odbywają 
się lekcje biblioteczne, konferencje, wykłady, promocje książek 
i spotkania z autorami. Biblioteka cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców. W roku 2017 Biblioteka odnoto-
wała ponad 154 tysięcy odwiedzin czytelników.

POCZTA – obiekt wzniesiony w 1905  roku, według projektu 
architekta Karola Hempla, na miejscu dwóch małych budynków 
z tzw. pruskiego muru. Budowa została sfinansowana z odszko-
dowania, jakie Francja musiała wypłacić państwu pruskiemu 
po wojnie francusko-pruskiej w latach 1870–1871 roku. Pocztę 
uruchomiono w Tczewie w 1765 roku, ale mieściła się najpierw 
w kamienicach przy ul. Krótkiej 19–20. W tej lokalizacji zna-
lazła się w 1850 roku, piętnaście lat później zajęła omawiany 
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obiekt. Na budynku umieszczone są herby Tczewa i Gdańska 
oraz godło państwowe. Warto również zwrócić uwagę na naroż-
ny podcień i oryginalne bramy.

BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO – został wzniesiony 
w 1908 roku jako siedziba starostwa. Celom administracji pań-
stwowej służył blisko siedemdziesiąt lat. Od 1975 roku funkcjo-
nują w nim władze miejskie. Obecnie mieści się w tym budynku 
Urząd Miejski – siedziba Prezydenta Miasta.

BUDYNEK DAWNEGO CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH 
– obiekt wzniesiony w  1891  roku. Początkowo mieściło się 
w  nim  Gimnazjum Żeńskie Cesarzowej Augustyny Wikto-
rii. Budynek został odbudowany po pożarze, jaki miał miejsce 

 � Urząd pocztowy z 1905 roku przy ul. J. Dąbrowskiego 7
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 � Siedziba władz samorządowych z 1908 roku

 � Dawne Centrum Edukacji Dorosłych 
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w  1987  roku. Do  niedawna było tu Centrum Edukacji Doro-
słych i Tczewski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz w róż-
nych latach punkty konsultacyjne Akademii Morskiej w Gdyni, 
Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersy-
tetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej. Po likwidacji CED-u w budyn-
ku znajduje się kilka wydziałów Urzędu Miasta i siedziba Rady 
Miasta Tczewa.

MUZEUM WISŁY I FABRYKA SZTUK – funkcjonują w  zabyt-
kowych budynkach z końca XIX wieku. Początkowo mieściła 
się tu Fabryka Wyrobów Metalowych „Arkona”, Pomorska Fa-
bryka Gazomierzy i Zakład Sprzętu Gospodarstwa Domowego 

„Predom-Metrix”. W  1980  roku zaczęto organizować w  tym 
miejscu Muzeum Wisły, a  jego otwarcie nastąpiło 13 kwietnia 
1984 roku. Jest to jedyne tego typu muzeum w Polsce i czwarte 

 � Muzeum Wisły przy ul. 30 Stycznia 4
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na świecie poświęcone rzece. Muzeum Wisły stanowi oddział 
Narodowego Muzeum Morskiego. Twórcą i  wieloletnim kie-
rownikiem Muzeum Wisły był Roman Klim. 

W  2016  roku oddano do  użytku nowoczesne Centrum 
Konserwacji Wraków Statków, stanowiące kolejny oddział Na-
rodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

22 lutego 2007 roku w Tczewie zostało otwarte Centrum 
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły, obecnie noszące na-
zwę Fabryka Sztuk. Dyrektorem placówki została Alicja Gajew-
ska. Od  tego czasu Fabryka stała się dynamicznie rozwijającą 
się placówką kultury. W  latach 2010–2011 w  zarząd Fabryki 
Sztuk weszły zabytkowe kamienice przy ulicy Podmurnej 12 
i  15 w  Tczewie, XIX-wieczne budynki znajdują się w  strefie 

 � Centrum Konserwacji Wraków Statków przy ul. Paderewskiego 24
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ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Starego Mia-
sta. Zostały odrestaurowane w ramach projektu „Rewitalizacja 
Strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007–2013. Kamieniczki również zostały zaadaptowane na po-
trzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Fabryka Sztuk jest miejscem, które można zwiedzić, lecz 
również czynnie uczestniczyć w  różnorodnych wydarzeniach 
kulturalnych, interesujących zajęciach edukacyjnych, przyjem-
nie obcować ze sztuką oraz miło i pożytecznie spędzić czas.

Głównym zadaniem Fabryki Sztuk jest prowadzenie dzia-
łalności kulturalnej, w  tym muzealnej, propagowanie historii 
miasta i regionu kociewskiego, wzmacnianie identyfikacji miesz-
kańców Tczewa z miastem, jego historią oraz tradycją. Placów-
ka jest również pomostem łączącym Tczew i Kociewie z innymi 
regionami etnograficznymi Polski oraz świata, miejscem nawią-

 � Fabryka Sztuk
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zywania przyjaźni oraz wymiany kulturowej. Realizuje zadania 
poprzez działalność koncentrującą się wokół trzech podstawo-
wych płaszczyzn: • działalność wystawiennicza, • działania 
edukacyjne, • działania wspierające lokalne organizacje.

Co  roku Fabryka Sztuk organizuje kilkadziesiąt wystaw. 
Prowadzi też szeroką działalność edukacyjną – lekcje historycz-
ne, regionalne, o sztuce, spacery po Tczewie z przewodnikiem 
oraz warsztaty artystyczne. Od  początku swojej działalności 
placówka prowadzi szerokie działania na rzecz zachowania 
i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Tczewa i  regionu ko-
ciewskiego, a jedną z form jest działalność wydawnicza. 

Bardzo ważnym aspektem działalności Fabryki Sztuk jest 
współpraca z  organizacjami pozarządowymi, działającymi na 
terenie Tczewa i Kociewia. Odrestaurowane budynki stanowią 
wspaniałą oryginalną scenerię dla kultury oraz tradycji. Reali-
zują tu swoje pomysły oraz projekty stowarzyszenia, organiza-
cje pozarządowe, a także grupy nieformalne działające na rzecz 
mieszkańców naszego regionu.

Przy Fabryce Sztuk działają: Lokalna Organizacja Turystycz-
na „Kociewie”, która prowadzi ośrodek informacji turystycznej, 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie, Koło Łowieckie 

„Szarak”, Uniwersytet III Wieku, Nadwiślański Klub Krajoznaw-
czy „Trsow”, Stowarzyszenie „Zawsze Solidarni”. Poza tym 
współpracuje z Tczewskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, Tczewskim Klubem Krótkofalowców, Tczewską 
Grupą Kolarską, Fundacją Domu Kultury. Przy Fabryce Sztuk 
działa także Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta „Torpeda” 
oraz znakomita grupa teatralna Barbary Świąder-Puchowskiej 

„Złe Siostry”.
Przez ponad 10 lat działalności Fabryka Sztuk trwale za-

znaczyła swoją obecność w Tczewie i regionie kociewskim.
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KAPLICA CMENTARNA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGS-
BURSKIEGO z 1883 roku, będąca przykładem neogotyckiego 
budownictwa sakralnego, od 1960 roku służy tczewskim ewan-
gelikom, stanowiąc kościół filialny parafii ewangelicko-augsbur-
skiej w Sopocie. W  latach 1986–1988 dokonano generalnego 
remontu i adaptacji budynku, w którym mieści się również 
mieszkanie wikariusza parafialnego. 

Przy kaplicy istnieje cmentarz ewangelicki, na którego te-
renie znajdują się skupiska zabytkowego starodrzewu. Wejście 
na teren cmentarza prowadzi przez okazałą bramę z  napisem 

„Błogosławieni, którzy w Panu umierają”.

BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY MORSKIEJ – zbudowany 
w 1911  roku, początkowo mieściła się w nim Szkoła Żeńska. 
Szkoła Morska miała tu swoją siedzibę w  latach 1920–1930. 

 � Ewangelicka kaplica ks. Marcina Lutra 
przy ul. 30 Stycznia 61
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W okresie tczewskim ukończyło ją stu czterdziestu absolwentów 
na wydziałach nawigacyjnym i mechanicznym. W latach 1945–
1969 mieściło się w nim Liceum Pedagogiczne, które wykształ-
ciło ponad dwa tysiące nauczycieli. Od 1966 roku w budynku 
funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-
-Curie, przeniesione z ul. Parkowej.

WIEŻA CIŚNIEŃ – zbudowana w 1905 roku stanowi charakte-
rystyczny element panoramy miasta, jest przykładem dawnego 
budownictwa urządzeń komunalnych. Wieża ciśnień powstała 
na potrzeby Miejskich Zakładów Zaopatrywania w Wodę. Wy-
dobywaną z  kilku studni wodę pompowano do wieży, która 
siłą naturalnego ciśnienia rozprowadzała ją do mieszkań. Wieża 
została zaprojektowana w pracowni Davida Grove, ma czter-
dzieści metrów wysokości, posiada stalowy nitowany zbiornik o 

 � W latach 1920–1930 siedziba Szkoły Morskiej  
obecnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej
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 � Wieża Ciśnień z 1905 roku

pojemności 400 metrów sześciennych. Była wykorzystywana na 
potrzeby wodociągu do 1983 roku. 

PARK MIEJSKI – zajmuje powierzchnię 16,5 hektarów. Został 
założony w latach 1898–1900, z inicjatywy tczewskiego przed-
siębiorcy Willego Muscate, prezesa Towarzystwa Upiększania 
Miasta. Usytuowany jest między ulicami Kołłątaja, Parkową, 
Sienkiewicza, Zieloną i Bałdowską. Starsza część parku położo-
na w parowie powstała w drugiej połowie XIX wieku, natomiast 
górna część, południowa, pochodzi z XX stulecia. W bogatym 
drzewostanie parku są nawet egzotyczne drzewa i krzewy. Znaj-
duje się tu także Amfiteatr Miejski, obecnie noszący imię pocho-
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dzącego z Tczewa wokalisty i muzyka Grzegorza Ciechowskiego. 
W pobliżu wejścia do parku leży głaz, na którym umieszczono 
tablicę upamiętniającą kilkudziesięciu tczewskich harcerzy pole-
głych i zamordowanych podczas II wojny światowej.

DAWNA KARCZMA – znajdująca się przy ul. Wojska Polskie-
go 15, zbudowana w końcu XVIII wieku. Budynek wzniesiony 
z drewna na ceglanej podmurówce, podpiwniczony w części po-
łudniowej. W piwnicy posiada sklepienia kolebkowe. Elewacje 
frontowa i boczna szalowane pionowo. W szczycie wschodnim 
zachowany fragment woluty z rozetką. Budynek stanowi cieka-
wy i unikatowy przykład budownictwa podmiejskiego z końca 
XVIII wieku. Obecnie stanowi własność prywatną. Mieszczą się 
w nim sklepy i pierogarnia.

 � Budynek dawnej karczmy przy ul. Wojska Polskiego 15
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WIATRAK – typu holenderskiego z około 1806 roku, założony 
na rzucie ośmioboku, podpiwniczony, na ceglanej podmurówce, 
drewniany o konstrukcji szkieletowej pokrytej od zewnątrz de-
skami. Stropy są w nim drewniane, schody wewnętrzne drew-
niane – drabiniaste. Posiada obrotową głowicę. We wnętrzu 
nie zachowały się żadne elementy dawnego młyna. Stanowi 

 � Wiatrak typu holenderskiego z około 1806 roku
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pamiątkę po dawnych obiektach młynarskich. Zrekonstruo-
wany w 1950  roku, jest turystycznym unikatem pomorskiego 
krajobrazu miejskiego. Posiada rzadko spotykane pięcioramien-
ne skrzydło. Od 1983 roku znajduje się w rękach prywatnych. 
Wizerunek wiatraka stanowi logo miasta. Wiatrak jest wpisany 
do krajowego rejestru zabytków.

KOSZARY WOJSKOWE – wybudowane zostały przez rząd polski 
w okresie międzywojennym (koniec lat dwudziestych). W dniu 
6 marca 1930 roku zostały obsadzone przez 2. Batalion Strzel-
ców, który przybył ze Starogardu Gdańskiego. Przed wojną 
koszary były ośrodkiem szkolenia wojskowego dla działaczy Po-
lonii gdańskiej. Rankiem 1 września 1939  roku zostały zbom-
bardowane przez lotnictwo hitlerowskie i częściowo zniszczone. 
2. Batalion Strzelców opuścił koszary po wysadzeniu mostów na 
Wiśle. Jesienią 1939 roku były miejscem odosobnienia i represjo-

 � Budynek koszar w okresie międzywojennym
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nowania około 1500 Polaków, z których prawie stu dwudziestu  
wymordowano na terenie koszar. W czasie wojny stacjonowała 
w nich niemiecka jednostka wojskowa. Po II wojnie światowej 
do  koszar powróciło Wojsko Polskie. Do  2011  roku stacjono-
wał tu 16. Tczewski Batalion Saperów. W roku 2017 cały kom-
pleks budynków koszarowych został rozebrany. W sąsiedztwie 
znajduje się pomnik i głaz pamiątkowy poświęcone męczeństwu 
i śmierci mieszkańców ziemi tczewskiej w latach II wojny świa-
towej oraz pływający transporter samobieżny (PTS) – pamiątka 
po tczewskich saperach.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JÓZEFA – wybudowany w  latach 1932–
1936, w  stylu będącym wyrazem zastosowania nowych form 

 � Kościół pw. św. Józefa
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w  ówczesnej architekturze sakralnej, według projektu Stefana 
Cybichowskiego, architekta z Poznania. W bocznej nawie znaj-
duje się kaplica z nazwiskami około stu siedemdziesięciu para-
fian zamordowanych i poległych w  latach II wojny światowej, 
tablice poświęcone kapłanom tej parafii – ks. Bernardowi Bącz-
kowskiemu i  ks. Bolesławowi Prabuckiemu – zamordowanym 
w  okresie okupacji hitlerowskiej oraz grobowiec ks.  prałata 
Władysława Młyńskiego – budowniczego i  długoletniego pro-
boszcza parafii.

BUDYNEK DWORCA PKP – wybudowany po zakończeniu 
II wojny światowej w stylu nawiązującym do przedwojennego 
modernizmu. Uroczyste otwarcie dworca nastąpiło 14 sierpnia 

 � Nowoczesny kompleks handlowy naprzeciwko dworca kolejowego
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1949 roku. Posiada on połączenia z peronami za pomocą pasa-
żu nad torami. Z pasażu następuje wyjście schodami na perony 
i osiedle Zatorze. W latach 2009–2012 następowała moderni-
zacja dworca kolejowego. Obecnie należy on do  ciekawszych 
budynków dworcowych w Polsce.

Ukoronowaniem zmian w  strukturze i  wyglądzie stacji 
Tczew było oddanie 14 lutego 2012  roku tzw. Zintegrowane-
go Węzła Komunikacyjnego, którego głównym założeniem była 
rozbudowa Dworca PKP oraz stworzenie w tym miejscu regio-
nalnego węzła komunikacyjnego. Powstało też nowoczesne cen-
trum handlowe – Galeria Kociewska. Budowa węzła to jedna 
z największych inwestycji w historii Tczewa. Za skuteczne po-
zyskiwanie funduszy europejskich na budowę zintegrowanego 
węzła komunikacyjnego miasto zostało nagrodzone przez Mar-
szałka Województwa Pomorskiego.

ŁAWECZKA LANDOWSKIEGO – pomnik znanego tczewiani-
na, kociewskiego pisarza, publicysty, regionalisty, „najbardziej 
kociewskiego z Kociewiaków”  Romana Landowskiego (1937–
2007), odsłonięty 14 listopada 2013 roku na staromiejskim dep-
taku. Na lokalizację ławeczki pisarza nieprzypadkowo wybrano 
jedną z  głównych ulic Starego Miasta oraz bliskie sąsiedztwo 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, z którą Roman Landowski był 
mocno związany. Stawiając ten pomnik, władze miejskie chcia-
ły uhonorować Romana Landowskiego za jego dokonania dla 
Tczewa i regionu. 

Autorem pomnika jest artysta rzeźbiarz Czesław Gajda. 
Ławeczka jest nie tylko atrakcją turystyczną miasta, ale także 
miejscem wielu plenerowych spotkań literackich. Od lat przy 
Ławeczce Landowskiego odbywa się publiczne „Narodowe 
Czytanie” czy też spotkania laureatów konkursów literackich 
i recytatorskich.
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 � Ławeczka Lanowskiego

BULWAR NADWIŚLAŃSKI – w mieście położonym nad rzeką 
wyjątkową przestrzeń miejską stanowi bulwar wiślany. W Tcze-
wie rozległy obszar położony nad brzegiem Wisły zagospodaro-
wano pod promenadę spacerową, ciągnącą się od Starego Miasta 
do Mostów Tczewskich i dalej w kierunku osiedla Czyżykowo. 
Z roku na rok rozbudowywane są ścieżki spacerowe, trasy ro-
werowe, infrastruktura gastronomiczna, plac zabaw dla dzieci 
i miejsce rekreacji dla dorosłych. W planach miasta jest rozbudo-
wa ścieżki rowerowej wzdłuż brzegu Wisły aż do Gniewu. 

Projekt zagospodarowania Bulwaru Nadwiślańskiego 
w  Tczewie, autorstwa architekta Mirosława Piątkowskiego, 
został zrealizowany w 2006 roku. W 2007 otrzymał pierwsze 
wyróżnienie w konkursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną 
Województwa Pomorskiego 2007”. 
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Pozyskana nad Wisłą przestrzeń jest miejscem wielu imprez 
masowych w ciągu roku oraz rekreacji, spacerów rodzinnych 
i spotkań mieszkańców miasta. Cieszy się ogromnym powodze-
niem, zwłaszcza w letnie wieczory.

Chcąc ożywić turystykę wodną na Wiśle, władze miasta 
przystąpiły do budowy przystani rzecznej w Tczewie, umożliwia-
jącej cumowanie jachtów, kajaków, motorówek i małych statków 
żeglugi pasażerskiej. Obok przystani powstał całoroczny obiekt 
z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym, a na nabrzeżu wznie-
siono dwa pomosty i taras widokowy na Wisłę. Budowę pomostu 
zakończono w 2012 roku, w ramach  projektu „Pętla Żuławska 
– rozwój turystyki wodnej. Etap I”, współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. 
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MIEJSCA WALKI  
MĘCZEŃSTWA I PAMIĘCI

Na terenie Tczewa znajdują się upamiętnione w postaci głazów 
narzutowych, tablic, pomników miejsca walki, męczeństwa 

i pamięci. Najważniejsze z nich to:

Tablica upamiętniająca bohaterski czyn żołnierzy 2. Ba-
talionu Strzelców – obrońców mostów na Wiśle – odsłonięta 
1 września 1989 roku na lewym filarze mostu drogowego przez 
Wisłę z inicjatywy Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Tczewie.

Głaz narzutowy 
z  tablicą poświęconą 
bohaterskim żołnie-
rzom 2.  Batalionu 
Strzelców – obrońców 
mostów na Wiśle, pol-
skim celnikom i  kole-
jarzom z  Szymankowa 
– ufundowany 1 wrześ-
nia 1995  roku przez 
społeczeństwo Miasta 
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Tczewa. W tym miejscu, w sąsiedztwie mostów, odbywają się uro-
czystości z okazji kolejnych rocznic wybuchu drugiej wojny świa-
towej w Tczewie.

Tablica upamiętniająca 
miejsce obozu przejściowego 
w  latach 1939–1942 znajdu-
jąca się na budynku Fabryki 
Sztuk przy ul. 30 Stycznia. 
Fundatorem tablicy był Urząd 
Miejski w  Tczewie. Odsłonię-
to ją 1 września 1988  roku. 
Dwadzieścia lat później obok 
odsłonięto drugą tablicę 
z  napisem: „Na terenie daw-
nej fabryki «Arkona» w  la-
tach 1939–1942 mieścił się 
zorganizowany przez oku-
panta niemieckiego «obóz 
przejściowy» o  charakterze 
przesiedleńczym, gdzie cza-
sowo przetrzymywano Polaków, których pozbawiono mieszkań 
i dobytku. Następnie wywożono ich do obozu w Gniewie i dalej 
do Generalnej Guberni oraz na przymusowe roboty do III Rze-
szy, skąd wielu nie powróciło”.

Tablica pamiątkowa obozu przejściowego dla Polaków, 
których następnie wywożono do  Lasu Szpęgawskiego, gdzie 
byli rozstrzeliwani. Znajduje się ona na budynku Środowisko-
wego Hufca Pracy przy ul. Sobieskiego 10. Tablicę odsłonięto 
20 października 1983  roku, z  inicjatywy ówczesnego Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 w Tczewie.

Głaz narzutowy z tablicą pamiątkową oraz wolnostojącymi 
płytami granitowymi przy ul. Wojska Polskiego 20 (niegdyś obok 
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koszar 16.  Tczewskiego Batalionu Saperów) – z  nazwiskami za-
mordowanych patriotów polskich, w miejscu gdzie znajdował się 
obóz dokonano mordu jesienią 1939  roku. Głaz i  tablicę odsło-
nięto 12 marca 1980  roku. Następnie 1 września 1983  roku od-
słonięto płyty granitowe z 74 nazwiskami osób zamordowanych. 
W  1995  roku uzupełniono napisy i  wykonano dodatkową płytę 
granitową z  22 nazwiskami osób zamordowanych. Fundatorem 
tego obiektu upamiętniającego 
mord w  koszarach tczewskich 
jest społeczeństwo Tczewa.

Czarna marmurowa pły-
ta nagrobna przy ul. Lecha 11 
osadzona na murze z  cegły li-
cówki, przypominająca ścianę 
śmierci, pod którą 24 stycznia 
1940  roku rozstrzelano trzy-
nastu mieszkańców Tczewa. 
Miejsce na ówczesnym Placu 
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Niezłomnych upamiętniono 7 października 1945 roku. Na obec-
nym miejscu płyta znajduje się od 15 kwietnia 1986 roku. Płyta 
została wymieniona na nową w 2016 roku.

Pomnik Pamięci na Placu Patriotów (obok dawnych ko-
szar 16. Tczewskiego Batalionu Saperów) zbudowany został jako 
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czworokątny obelisk z  ciosanych elementów granitu, umieszczo-
ny na wzniesieniu. Do 2001 roku przed bryłą pomnika była figu-
ra więźnia o wysokości 2,5 meta. Pomnik odsłonięto 1 września 
1961 roku. Ufundowało go społeczeństwo Tczewa dla tych, którzy 
zginęli w miejscowych koszarach, na Placu Niezłomnych, w Lesie 
Szpęgawskim i w obozie koncentracyjnym Stutthoff.

Tablice pamiątkowe 
ku czci nauczycieli, którzy 
zginęli w 1939 roku, zosta-
li   zamordowani w  obozie 
koncentracyjnym Stutthoff 
w  latach 1939–1945 oraz 
prowadzących tajne na-
uczanie w  czasie okupacji 
hitlerowskiej. Tablice znaj-
dują się na budynku I Lice-
um Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej-Curie 
przy ul. Szkoły Morskiej 1.

Głaz narzutowy z płytą marmurową 
oraz nazwiskami zamordowanych 
i  poległych harcerzy tczewskiego 
hufca ZHP – przy wejściu do  Par-
ku Miejskiego. Uroczystość odsło-
nięcia tego miejsca pamięci odbyła 
się w 1960 roku z okazji 700-lecia 
Tczewa. Fundatorem było społe-
czeństwo Tczewa i Hufiec ZHP.



62

Obelisk z  tablicą od-
laną z  żeliwa czernionego 
poświęconą pamięci tych, 
którzy walczyli pod Monte 
Cassino, Falaise, Arnhem 
oraz w Powstaniu Warszaw-
skim – znajduje się w Parku 
Kopernika przy ul. 30 Stycznia. Miejsce upamiętniono 18 maja 
1994 roku. W imieniu mieszkańców Tczewa fundatorem był ów-
czesny Zarząd Miasta Tczewa i 16. Tczewski Batalion Saperów.

Tablica   pamiątkowa 
poświęcona więzionym po-
litycznym pierwszych lat 
PRL-u – została odsłonięta 
3 maja 1996  roku z  inicjaty-
wy Oddziału Okręgowego 
Związku Byłych Więźniów 
Politycznych. Jej treść ma upa-
miętniać mieszkańców Tcze-
wa i regionu, którzy w latach 
1945–1956 byli aresztowani 
i  torturowani za działalność 
w organizacjach niepodległoś-
ciowych oraz polityczną. Tab-
lica znajduje się na budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie 
przy ul. J. Dąbrowskiego 6.

Pomnik ofiar terroru stalinowskiego – w Parku Miejskim 
przy Zespole Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Gar-
nuszewskiego przy ul. Parkowej 1. Pomnik został odsłonięty 
5 grudnia 1999  roku. Fundatorami byli kombatanci i  osoby 
represjonowane, Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe 
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w Tczewie. Od 2000 roku odbywają się tu uroczystości z okazji 
kolejnych rocznic agresji ZSRR na Polskę w dniu 17 września 
1939 roku oraz odkrycie grobów katyńskich w dniu 13 kwietnia 
1943 roku.

Obelisk z  tablicą poświęconą żołnierzom 47. Batalionu 
Saperów, którzy brali udział w rozminowywaniu terenów Pomo-
rza, ratowali mienie i życie, wybudowali wiele mostów i innych 
obiektów inżynierskich. Tablica została odsłonięta 16 kwietnia 
2000 roku na terenie koszar 16. Tczewskiego Batalionu Saperów 
w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 20, z inicjatywy tczewskie-
go Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i  Oficerów 
Rezerwy Wojska Polskiego. Od 2011 roku znajduje się w Parku 
Kopernika, przy siedzibie organizacji kombatanckich.
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Obelisk poświęcony żołnierskim pokoleniom saperów 
– w dowód wdzięczności i uznania za 60-letnią ofiarną służbę 
dla lokalnej społeczności w  związku z  zakończeniem pobytu 
16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Tczewie w październiku 
2011 roku. Znajduje się w Parku Kopernika (odsłonięto w paź-
dzierniku 2011 roku).

Tablica poświęcona internowanym w stanie wojennym 
działaczom NSZZ „Solidarność” – mieszkańcom Tczewa oraz 
osobom represjonowanym w tym czasie. Tablicę odsłonięto 
13 grudnia 2006  roku w  25. rocznicę ogłoszenia stanu wo-
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jennego na budynku firmy „EATON” przy ul. 30 Stycznia 55. 
Inicjatorem powstania tablicy był NSZZ „Solidarność” 
w Tczewie, a fundatorem samorząd Miasta Tczewa.

Pomnik Solidarności w  30. rocznicę utworzenia NSZZ 
„Solidarność”, odnoszący się również do  protestów społecz-
nych w Polsce w latach 1956, 1968, 1970, 1976 i 1980 oraz do 

wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981  roku. Znaj-
duje się w  Parku Koperni-
ka (odsłonięty 13 grudnia 
2010 roku).

Tablica upamiętnia-
jąca Konstytucję 3 Maja 
1791  roku – znajduje się 
obok wieży ciśnień na Skwe-



66

rze Konstytucji 3 Maja, wyryto na niej cytaty z pierwszej polskiej 
ustawy zasadniczej oraz ze współczesnej Konstytucji z 2 kwiet-
nia 1997 roku. Tablicę odsłonięto 3 maja 2002  roku. Funda-
torem jest społeczeństwo powiatu tczewskiego. Od 2002 roku 
odbywają się tu uroczystości z okazji święta 3 Maja w Tczewie.

Cmentarz żołnierzy austriackich – zmarłych w  cza-
sie epidemii tyfusu w  obozie jenieckim na Suchostrzygach 
w 1866 roku. Pomnik znajduje się na miejscu dawnego cmen-
tarza na Suchostrzygach od  1888  roku. Ponownie miejsce to 
odkryto w 1994 roku dzięki inicjatywie Nadwiślańskiego Klu-
bu Krajoznawczego Trsow. Zostało uporządkowane i wpisane 
do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

Cmentarz-pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej – pole-
głych w walkach o Tczew i na ziemi tczewskiej w  lutym i mar-
cu 1945 roku. W latach 1947–1949 na terenie miasta i powiatu 
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tczewskiego dokonano eks-
humacji 469 żołnierzy Armii 
Radzieckiej. Zwłoki żołnie-
rzy złożono do  zbiorowej 
mogiły w miejscu, które po 
1990 roku uznano za cmen-
tarz wojenny. Cmentarz 
– mogiła zbiorowa znajdu-
je się przy ul. 30 Stycznia, 
w  sąsiedztwie Cmentarza 
Starego.

Cmentarz parafialny 
„Stary” – przy ul. 30 Stycz-
nia 60 istnieje od 1870 roku. 
W  środkowej części cmen-
tarza znajduje się pomnik 
poświęcony Obywatelom 
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miasta Tczewa i  powiatu tczewskiego, którzy zginęli w  różnych 
miejscach podczas drugiej wojny światowej. Na cmentarzu znaj-
dują się groby dziesięciu żołnierzy poległych w wojnie polsko-bol-
szewickiej w latach 1920–1921. Groby stanowią wspólną mogiłę 
i  składają się na pomnik z wizerunkiem Orła białego i wizerun-
kiem marszałka Józefa Piłsudskiego. ej. Na cmentarzu znajduje się 
też grób Michała óżanowskiego – żołnierza 2. Batalionu Strzelców, 
zastrzelonego 16 sierpnia 1939 roku na granicy Polski z Wolnym 
Miastem Gdańskiem za Miłobądzem.

Cmentarz parafialny „Nowy” – przy ul. 30 Stycznia 55 po-
wstał w  1890  roku, w odległości kilkuset metrów od cmenta-
rza „Starego”. Centralnym miejscem cmentarza jest murowana 
kaplica z 1900 roku pw. Matki Boskiej Bolesnej, składająca się 
z małej kruchty, kaplicy właściwej i  zakrystii. W ołtarzu głów-
nym widnieje obraz patronki kaplicy, nad kruchtą jest mały chór. 
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Za kaplicą cmentarną znajdują się groby żołnierzy 2. Batalionu 
Strzelców, którzy zginęli 1 września 1939 roku w obronie miasta 
i mostów na Wiśle.

Tablica na budynku 
Centrum Kultury i  Sztuki 
informująca, że  15 maja 
2009 roku spotkał się w tym 
miejscu z mieszkańcami mia-
sta Tczewa Lech Kaczyński 
– Prezydent RP. Tablicę od-
słonięto w pierwszą rocznicę 
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śmierci Prezydenta RP wraz z małżonką i 94 znamienitymi oby-
watelami Rzeczypospolitej w katastrofie smoleńskiej (odsłonięta 
10 kwietnia 2011 roku).

Tablice pamiątkowe w kościele farnym pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego poświęcone:

((((  ofiarom pomordowanych w czasie drugiej wojny świato-
wej 1939–1945, ufundowana przez Zrzeszenie Kupców Samo-
dzielnych w Tczewie (odsłonięta 8 grudnia 1949 roku);

(((( ofiarom wojny: księdzu Aleksandowi Kupczyńskiemu 
– proboszczowi tczewskiej fary i księdzu Janowi Schwanitzowi 
w 25. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej (odsłonięta 
w 1964 roku);

(((( pamięci tych, którzy wierność idei wolności potwierdzili 
czynem pod Monte Cassino, Falaise, Arnhem oraz w Powstaniu 
Warszawskim (odsłonięta w 1994 roku);

(((( Szkole Morskiej w Tczewie w latach 1920–1930 (odsło-
nięta w 1995 roku);

(((( ofiarom więzień – łagrów – zsyłek, wszelkich miejsc 
kaźni Polaków na „Nieludzkiej ziemi sowieckiej” (odsłonięta 
w 1995 roku);

(((( weteranom walk o  niepodległość Ojczyzny na wszyst-
kich frontach drugiej wojny światowej (odsłonięta 1 września 
1996 roku);

(((( żołnierzom niepodległości, więźniom politycznym obo-
zów hitlerowskich, łagrów sowieckich, terroru komunistyczne-
go (odsłonięta w 1997 roku);

(((( Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu w  40. rocznicę 
wygłoszenia słowa Bożego w tczewskiej farze (odsłonięta 11 li-
stopada 2003 roku);

(((( księdzu prałatowi Wacławowi Preisowi, proboszczowi 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w latach 1950–1987, 
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kanonikowi honorowe-
mu Kapituły Katedralnej 
Chełmińskiej i  dziekanowi 
tczewskiemu w  10. rocz-
nicę śmierci (odsłonięta 
w 2000 roku);

(((( z a m o r d o w a n y m 
w  Katyniu oraz więźniom 
Kozielska, Ostaszkowa 
i  Starobielska (odsłonięta 
w 2000 roku);

(((( żołnierzom polskim 
poległym w  drodze do  Oj-
czyzny w bitwie pod Lenino 
(odsłonięta 12 października 
2003 roku);

(((( pamięci tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskie-
go w katastrofie gibraltarskiej (odsłonięta 11 listopada 2003 roku);

(((( żołnierzom 2. Batalionu Strzelców poległym w  obro-
nie Tczewa dnia 1 września 1939 roku (odsłonięta 1 września 
2005 roku);

(((( pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II – papieża Eucharystii 
(odsłonięta w 2005 roku);

(((( Józefowi Nałęcz-Dylkiewiczowi (18 marca 1906 
– 1929 listopada 1989) w setną rocznicę jego urodzin (odsłonię-
ta 18 marca 2006 roku);

(((( Alojzego Prabuckiego i  Bolesława Prabuckiego, 
w  65.  rocznicę męczeńskiej śmierci w  Dachau (odsłonięta 
30 sierpnia 1995 roku);

(((( poległym w walce o niepodległą i demokratyczną Polskę, 
w 90. rocznicę powstania Związku Inwalidów Wojennych RP 
(odsłonięto 19 kwietnia 2009 roku);



72

(((( 750-lecie nadania praw miejskich miastu Tczew przez 
księcia Sambora II (pobłogosławiona i poświęcona 30 stycznia 
2010 roku przez biskupa Jana Bernarda Szlagę);

(((( pamięci ks.  Jerzego Popiełuszki, beatyfikowanego 
6 czerwca 2010 roku i 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidar-
ność” (odsłonięta 31 sierpnia 2011 roku);

(((( pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, beatyfikowanego 
w 2011 roku (odsłonięta w 2011 roku);

(((( księdzu Januszowi Stanisławowi Pasierbowi, Honorowe-
mu Obywatelowi Miasta Tczewa, wybitnemu humaniście (brak 
daty odsłonięcia);

(((( żołnierzom stacjonującym w  tczewskich koszarach 
z 2. Batalionu Strzelców (1926–1939), 47 Batalionu Saperów 
(1951–1992) i 16 Tczewskiego Batalionu Saperów (1992–2011) 
(odsłonięta 1 października 2011 roku);

(((( ofiarom stanu wojennego 13 grudnia 1981 – 22 lipca 
1983 (odsłonięta 13 grudnia 2011 roku);

(((( bohaterom powstania styczniowego, którzy wskazali 
drogę ku wolności, walcząc z zaborcą – carską Rosją (odsłonięta 
w styczniu 2013 roku).
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Kaplica Męczenników Ziemi Tczewskiej w kościele NMP 
Matki Kościoła i tablice pamiątkowe:

Dnia 18 października 2009  roku biskup pelpliński Jan 
Bernard Szlaga poświęcił kaplicę pamięci w  kościele. Na 
umieszczonych w niej tablicach widnieją nazwiska ponad czte-
rystu mieszkańców Tczewa i powiatu zamordowanych podczas 
hitlerowskiej okupacji. W centrum Kaplicy Męczenników stoi 
pomnik Jana Pawła II autorstwa Stanisława Szwechowicza. Pod 
postacią Ojca Świętego umieszczono cytat z jednej z jego homi-
lii: „Jest ich tak wielu. Nie możemy o nich zapomnieć”. Listę 
407 zamordowanych mieszkańców Tczewa i  powiatu tczew-
skiego przygotowali tczewscy historycy: Kazimierz Ickiewicz, 
Krzysztof Korda, Małgorzata Kruk i  Jacek Cherek z  Oddzia-
łu Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ofiary 
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II wojny światowej mogły też zgłaszać ich rodziny. Do listy do-
łączono 35 nazwisk księży zamordowanych m.in. w tczewskich 
koszarach. Spis ten przygotował ks. prof. Anastazy Nadolny.

Wśród zamordowanych wyjątkiem jest postać robotnika 
Franciszka Henniga. Podczas patriotycznej manifestacji prze-
ciwko wprowadzeniu stanu wojennego, 31 sierpnia 1982 roku, 
doszło w  Tczewie do  ulicznych walk między manifestującymi 
a  funkcjonariuszami ZOMO i  milicji. Hennig został areszto-
wany i pobity. Lekarzom nie udało się uratować obitych nerek, 
zmarł w wieku 26 lat, w 1986 roku.

Obok wykazu zamordowanych i  zamęczonych w  czasie 
drugiej wojny światowej znajdują się następujące tablice:

(((( tablica poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce w 16. rocz-
nicę zabójstwa, ufundowana przez NSZZ Ziemi Tczewskiej (od-
słonięta 30 sierpnia 2000 roku);

((((  tablica odsłonięta w  80. rocznicę powstania Związku In-
walidów Wojennych – uczestników wojny polsko-bolszewickiej, 
kampanii wrześniowej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Narodowych Sił Zbrojnych 
oraz I i II Armii Wojska Polskiego – ufundowana przez ZIW oraz 
społeczeństwo miasta i powiatu tczewskiego (odsłonięta w maju 
1999 roku);

(((( tablica z okazji 80. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości w hołdzie poległym w walce oraz za wolną i niepod-
ległą Ojczyznę, poświęcona żołnierzom Armii Krajowej, TOW 

„Gryf Pomorski” – zawsze wiernym Bogu i Ojczyźnie, ufundo-
wana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i spo-
łeczeństwo Tczewa (odsłonięta 11 listopada 1998 roku);

(((( tablica z  okazji jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa 
i w 20. rocznicę samorządności, kiedy po upadku komunizmu 
po raz pierwszy odbyły się demokratyczne wybory samorzą-
dowe w Polsce. Pamięci tamtych dni i lat minionych wdzięczni 
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proboszczowi tej świątyni 
ks.  prałatowi Stanisławowi 
Cieniewiczowi mieszkańcy 
Grodu Sambora (odsłonięta 
27 maja 2010 roku).

((((  tablica kamienia 
węgielnego wmurowanego 
16 października 1983  roku 
(w  piątą rocznicę wyboru 
Jana Pawła II na Stolicę Pio-
trową);

(((( tablica poświęcona budowniczym kościoła – architektowi, 
konstruktorom i majstrom budowy, murarzowi i 110 pracowni-
kom (odsłonięta w maju 2013 roku).

Pomnik świętego 
Jana Pawła  II – znaj-
duje się w sąsiedztwie 
świątyni pw. NMP 
Matki Kościoła. Już 
w  2005  roku zosta-
ła podjęta inicjatywa 
powstania w  Tczewie 
pomnika Ojca Świę-
tego Jana Pawła  II. 
Władze miejskie za-
akceptowały pomysł 
i  przygotowały miejsce 
– plac przed kościołem 
NMP Matki Kościoła, 
który nazwano Placem 
Papieskim. W  miejscu 
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tym postawiono tablicę z  napisem: „Tu stanie pomnik Ojca 
Świętego”.

Społeczny Komitet Budowy Pomnika pod przewodni-
ctwem Kazimierza Smolińskiego systematycznie zbierał środki 
finansowe. Pomnik powstał dzięki darczyńcom. Jego twórca-
mi są Roman Liebrecht i  Jarosław Potęga. Figura ma 210 cm 
wysokości i  jest wykonana z białego marmuru, który przywie-
ziono z Brazylii. Materiał na postument – ciemny granit spro-
wadzono z Norwegii. Pomnik został odsłonięty przed kościołem 
NMP Matki Kościoła 14 października 2007 roku. Poświęcił go 
biskup Jan Bernard Szlaga. Był to historyczny dzień dla parafii 
NMP Matki Kościoła i miasta Tczewa.

 � Plac Papieski pod kościołem NMP Matki Kościoła
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Panteon Katyński – skwer pamięci o ofiarach ludobójstwa 
sowieckiego  związanych z Tczewem, Pelplinem i Gniewem, 
otwarty 4 kwietnia 2017 roku, z udziałem władz samorządo-
wych i państwowych, na terenie zielonym przy II Liceum Ogól-
nokształcącym w  Tczewie. Na skwerze ustawiono granitowe 
epitafium, słupy symbolizujące sowieckie obozy zagłady oraz 
zasadzono aleję dębów.

Dzięki rozpoczętemu w 2016 roku projektowi realizowane-
mu przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie, do której władze 
miejskie zwróciły się o sporządzenie listy ofiar Sowietów z ziemi 
tczewskiej, udało się bliżej poznać ich liczbę i zweryfikować nazwi-
ska. Zgodnie z wynikami badań Marcina Kłodzińskiego – realizo-
wanych w ramach projektu, opublikowanymi w książce „Tczewski 
Panteon Katyński. Jeżeli zapomnę o Nich, Ty, Boże na niebie, zapo-
mnij o mnie” (Tczew 2017) – co najmniej sześćdziesięciu tczewian 
poniosło śmierć w wyniku ludobójczych działań władz ZSRS. 



 � Panorama miasta od strony Mostów Tczewskich
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WĘDRÓWKI PO TCZEWIE

W ramach rewitalizacji Starówki przez Urząd Miasta wyznako-
wano trzy szlaki spacerowe, dzięki którym lepiej poznamy 

historię Starego Miasta. 
Szlaki te oznakowane są różnymi kolorami, na których 

ustawione są tablice informacyjne z  treścią opracowaną przez 
Stowarzyszenie Dawny Tczew.

1. Na Szlaku Fortecznym, koloru czerwonego, ustawio-
nych jest sześć tablic zatytułowanych:

(((( Fortyfikacje miejskie
(((( Spichlerze
(((( Baszta przy ul. Wąskiej i kościół św. Jerzego
(((( Urlice (wieś)
(((( Brama Wodna i port przy fosie
(((( Szpitale św. Jerzego.

2. Na Szlaku Droga Widokowa, koloru niebieskiego, usta-
wiono pięć tablic zatytułowanych:

(((( Fosy miejskie i most zwodzony
(((( Ogród Różany – Brama Gdańska i poczta
(((( Rynek Staromiejski i ratusz
(((( Browar
(((( Przystań, mosty pontonowe i przeprawy wiślane.
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 � Skwer różany przy zbiegu ul. Mickiewicza i Krótkiej  
na Szlaku Widokowym

3. Na Szlaku Droga Spacerowa, koloru zielonego, usta-
wiono cztery tablice zatytułowane: 

(((( Dominikanie
(((( Hala Miejska i rów strzelecki
(((( Zakład św. Wincentego i cmentarz
(((( Podolice (Łąki).

Oprócz tego istnieje jeszcze Ścieżka Przyrodnicza, usytuo-
wana wzdłuż lewego brzegu Wisły o długości 2,36 km, biegnąca 
od Mostów Tczewskich do ujścia rzeki Drybok (Struga Subkow-
ska), czyli południowej granicy miasta.

Celem Ścieżki jest pokazanie mieszkańcom Tczewa oraz tu-
rystom, jak funkcjonuje przyroda Doliny Wisły i jak o nią dbać, 
aby służyła przez długi czas. Wzdłuż Ścieżki znajdują się tablice 
informacyjne na temat zasobów ornitologicznych i możliwości 
obserwacji ptaków, a  także niezbędna wiedza o rybach wystę-
pujących na tym obszarze. Uzupełnieniem Ścieżki jest mała ar-
chitektura (ławki, stoliki, stojaki na rowery i lunety widokowe).
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ZNANI TCZEWIANIE  
DAWNIEJ I DZIŚ

Z Tczewem wiąże się pamięć o ludziach zasłużonych dla miasta, 
regionu i świata. Wśród nich są:

SAMBOR II – urodzony około 1209 roku, trzeci syn Mestwi-
na  I  i  Zwinisławy. Około 1229  roku otrzymał od  starszego 
brata Świętopełka II dzielnicę lubiszewską. Po kłót niach z jo-
annitami o Turze i Malenin Sambor II przeniósł się z książę-
cym dworem do  Tczewa, gdzie do  1255  roku wybudo wany 
został zamek. W 1260 roku Sambor II nadał Tczewowi przy-
wileje miejskie na prawie lubeckim. Umiejętnie popierał roz-
wój gospodarczy swojej dzielnicy i Tczewa. Utrzymywał bliskie 
kontakty z Krzyżakami, Meklemburgią i Danią. Ostat nie lata 
swojego życia spędził na wygnaniu. Zmarł 30 grudnia 1277 
lub 1278 roku na Kujawach. Jego żoną była Mechtylda – cór-
ka księcia meklemburskiego Henryka Borzywoja II. Z  tego 
małżeństwa urodził się Subisław (zmarł w młodości) oraz czte-
ry córki: Zwinisława (Małgorzata) – późniejsza żona króla 
Danii Krzysztofa I  i  regentka króle stwa, Eufemia – żona ślą-
skiego księcia Bolesława Rogatki, Salomea – żona kujawskiego 
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księcia Siemomysła oraz Ger truda – niezamężna, władająca 
Ziemią Pirsna.

Sambor II był pierwszym z książąt Pomorza Gdańskiego, 
który użył Gryfa jako znaku herbowego na pieczęci i mone tach. 
Miasto Tczew od niego przejęło ten herb.

MAŁGORZATA SAMBORÓWNA – urodziła się między 1230 
a  1234 rokiem w  Lubiszewie jako Zwinisława. Była córką 
księcia lubiszewsko-tczewskiego Sambora II i Mechtyldy Me-
klemburskiej. W 1248 roku wyszła za mąż za przyszłego króla 
Danii, Krzysztofa. Koronacja małżonków odbyła się 25 grud-
nia 1252 roku w katedrze w Lund. Królowa w nowej ojczyźnie 
przybrała imię Małgorzata. Gdy po śmierci króla Krzyszto-
fa I na tron wstąpił niepełnoletni Eryk, Małgorzata sprawowa-
ła władzę w imieniu syna.

W  latach 1266–1282 królowa Małgorzata samodzielnie 
panowała w  Estonii, którą otrzymała w  dożywocie, używając 
tytułu „Pani Estonii”. Do końca życia była osobą wpływową po-
litycznie. W 1282 roku została zmuszona do opuszczenia Danii. 
Zamieszkała w Rostocku, gdzie zmarła po 4 grudnia 1282 roku, 
w tamtejszym klasztorze Świętego Krzyża. Została pochowana 
w kościele cysterskim w Doberanie.

ALEKSANDER SKULTET – urodzony w Tczewie około 1485 roku. 
Ukończył miejscową szkołę parafialną i  gimnazjum we Włoc-
ławku. Studiował pra wo i teologię w Akademii Krakowskiej. Po 
przyjęciu święceń kapłańskich dalsze nauki pobierał w Bolonii 
i Rzymie, gdzie uzyskał ty tuł doktora praw i pełnił różne funk-
cje w Kurii Rzymskiej. Od 1515  roku był kanonikiem kapitu-
ły warmiń skiej we Fromborku i  bliskim współpracownikiem 
Miko łaja Kopernika. Jako naukowiec zajął poczesne miejsce 
w dziedzinie historii i geografii.
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Jest autorem pierwszej mapy Inflant. Wspólnie z Koperni-
kiem opracował kar tografię Prus. Szczególnie ważne jest jego 
monumentalne dzieło Chronographia sive Annales omnium fere 
regum… będące pierwszą w dziejach nauki chronologią zdarzeń 
historycz nych i zestawieniem pocztów władców świata. Przed 
nim nikt tego nie dokonał.

Aleksander Skultet był zwolennikiem myśli reforma-
torskich, w związku z czym popadł w konflikt ze Świętą Inkwi-
zycją. Wiele lat spędził w więzieniu. Ostatecznie po uwolnieniu 
przeszedł na luteranizm i jako pastor osiadł w Prusach Książę-
cych, gdzie zmarł w 1564 roku. Jego po stać jest obecna w wielu 
utworach beletrystycznych, któ rych akcja dzieje się w czasach 
Odrodzenia.

FORSTEROWIE – przybyli do  Polski ze Szkocji, w  poło wie 
XVII wieku. Adam Ferster (tak wówczas pisano to na zwisko) 
osiadł w Tczewie w 1667 roku. Szybko zaskarbił sobie uznanie, 
bo już w 1670 roku został burmistrzem mia sta. Burmistrzami 
byli również: syn Adama – Jerzy Forster oraz syn tego ostatnie-
go Jerzy Rajnhold Forster, który studiował w Berlinie i Halle. 
W 1753 roku został pastorem ewangelickim w Mokrym Dwo-
rze na Żuławach Gdań skich. Tam w 1754 roku urodził się jego 
najstarszy syn Jan Adam Forster. W 1765 roku obaj udali się 
do Petersburga, a stamtąd do Saratowa nad Wołgą, gdzie bada-
li przyrodę, krajobraz i stosunki osadnicze. W roku następnym 
przybyli do Londynu. W Anglii obydwaj zetknęli się ze znanym 
że glarzem kapitanem Jamesem Cookiem, z  którym w  latach 
1772–1775 odbyli podróż dookoła świata. Forsterowie byli 
pierwszymi Polakami, którzy jeszcze przed założeniem pierw-
szych osad przez Europejczyków w Australii dotarli do  tego 
kontynentu i jako pierwsi stwierdzili, że jest on odrębną częś-
cią świata.
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Jan Rajnhold Forster otrzymał w 1778 roku stopień dokto-
ra praw uniwersytetu w Oxfordzie, a dwa lata później został pro-
fesorem historii naturalnej uniwersytetu w Hal le. W 1784 roku 
wydał historię podróży polarnych. Zmarł w Halle w 1798 roku.

Jerzy Adam Forster w  1778  roku opuścił Anglię i  przez 
Holandię udał się do  Niemiec. Od  1784  roku pracował jako 
profesor historii naturalnej w Szkole Głównej Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego w  Wilnie. Katarzyna II zapropono wała mu 
zorganizowanie wielkiej wyprawy naukowej na Ocean Spo-
kojny, do której jednak nie doszło. W 1787 roku Jerzy Forster 
wyjechał do Moguncji nad Renem. Tam przy padkowo zetknął 
się z Aleksandrem Humboldtem, później szym znakomitym po-
dróżnikiem, geografem i przyrodni kiem. Wspólnie przemierzyli 
całą Belgię, Holandię, Anglię i Francję. W Moguncji przeżywał 
w 1792 roku wkrocze nie wojsk francuskich. W 1793 roku oso-
biście zabiegał o przyłączenie Nadrenii do Francji, za co naraził 
się wła dzom pruskim. Ostatnie miesiące swojego życia spędził 
w Paryżu, gdzie zmarł na początku 1794 roku. Sam czuł się oby-
watelem świata.

TOMASZ KOSS – urodzony w 1760 roku w Tczewie w rodzinie 
ławnika miejskiego Michała, spokrewniony z Forsterami. Dzięki 
poparciu Jana Rajnholda Forste ra wszedł w skład załogi angiel-
skiego statku Discovery i odbył z Jamesem Cookiem w latach 
1776–1779 trzecią i  zarazem ostatnią podróż dookoła świata. 
O dalszych jego losach nic nie wiadomo.

W  okresie międzywojennym na szczególne uznanie za-
sługują takie postacie jak:

ANTONI GARNUSZEWSKI – urodził się 26 marca l886  roku 
w  Warszawie. Ukończył Wydział Nawigacyjny Szkoły Mor-
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skiej w Odessie (1906), Wydział Budowy Okrętów Politech niki 
w Petersburgu (1912) oraz Inżynierską Szkołę Morską w Kron-
sztadzie (1913). Pełnił potem służbę we flocie ro syjskiej na 
stanowiskach oficerskich. W 1918 roku wró cił do odrodzonej 
po pierwszej wojnie światowej Polski. W 1920 roku przeszedł 
do Marynarki Wojennej i otrzymał stopień komandora. Organi-
zował od podstaw Szkołę Morską w Tczewie i był jej pierwszym 
dyrektorem (1920–1929). W 1926 roku utworzył Szkołę Rze-
mieślniczo-Przemysłową, która istnieje do dziś jako Zespół Szkół 
Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego. W latach 
1929–1939 pracował w  Urzędzie Morskim w  Gdyni. Po dru-
giej wojnie światowej był początkowo naczelnikiem Wydziału 
Żeglugi w Głównym Urzędzie Morskim w Gdańsku, na stępnie 
dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej w  Gdyni (1947–
1949). Od 1950 roku ponownie pracował w Urzę dzie Morskim 
w Gdańsku, pozostając jednocześnie wykładowcą PSM w Gdyni 
do samej śmierci, która nastąpiła 17 sierpnia 1964 roku. Autor 
wielu podręczników i  ksią żek o  budowie okrętów. Jego imie-
niem nazwano osiedle mieszkaniowe Śródmieście II w Tczewie, 
arktyczny statek badawczy Polskiej Akademii Nauk oraz Zespół 
Szkół Tech nicznych przy ul. Parkowej w Tczewie.

TADEUSZ ZIÓŁKOWSKI – urodził się 5 czerwca 1886  roku 
w  Wiskitnie, nie daleko Bydgoszczy. Studia morskie ukończył 
w Ham burgu. W 1910 roku był już kapitanem żeglugi wielkiej 
floty niemieckiej. W czasie pierwszej wojny dostał się do niewoli 
amerykańskiej. Po zakończeniu wojny powrócił do Bydgoszczy. 
W 1920 roku otrzymał nominację na komandora podporuczni-
ka Marynarki Wojennej. Został komendantem żaglowca Lwów, 
należącego do Szkoły Morskiej w Tczewie. W 1923  roku pod 
tym znakomi tym dowódcą Lwów odbył podróż do  Brazylii. 
W 1924 roku otrzymał nominację na komandora i szefa pilotów 
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Portu Gdańsk. Aktywnie działał w wielu polskich or ganizacjach 
społecznych w Wolnym Mieście Gdańsku. Został aresztowany 
1 września 1939  roku. Odrzucił hi tlerowską propozycję pracy 
w  Krigsmarine lub niemiec kiej marynarce handlowej. Został 
wywieziony do  obo zu koncentracyjnego w  Stutthofie. Zginął 
rozstrzelany w  pierwszej masowej egzekucji na terenie obozu 
22 marca 1940  roku. Honor polskiego marynarza przed kładał 
nad życie, pozostając wiernym do  końca polskiej banderze 
i Rzeczpospolitej.

MAMERT STANKIEWICZ – urodził się 22 stycznia 1890  roku 
w  Mitawie. Ukończył Korpus Gardemarinów w  Pe tersburgu 
(1909) i  Wyższy Kurs Nawigacyjny (1911). Następnie pełnił 
służbę we flocie rosyjskiej. Do Polski wrócił w 1921 roku. Objął 
kierownictwo nauk na żaglow cu szkolnym Lwów. W 1924 roku 
po powrocie Lwowa z Brazylii Mamert Stankiewicz został jego 
komendantem. Pływał jako kapitan na wielu statkach. Zginął 
26 listopada 1939 roku, dowodząc statkiem m/s Piłsudski, który 
został storpedowany, gdy płynął z Anglii po wojsko do Nowej 
Zelandii.

KONSTANTY MACIEJEWICZ – urodził się 11 listopada 
1890 roku w pobliżu Kamieńca Podolskiego. Ukończył Korpus 
Kadetów w  Połtawie (1908) i  Morski Korpus w  Petersburgu 
(1911). W  latach 1915–1916 szkolił się w  Oficerskiej Szkole 
Podwodnego Pływania. Do Pol ski wrócił w 1921 roku jako re-
patriant. Z początkiem 1922 roku znalazł się w Tczewie, gdzie 
podjął pracę jako wychowawca w Szkole Morskiej. Następnie 
został przeniesiony na szkolny żaglowiec Lwów. W 1924 roku 
otrzymał szlify kapitana żeglugi wielkiej, a  na przełomie 
1926/1927 roku objął dowództwo Lwowa. Był komen dantem 
Daru Pomorza, na którym popłynął w  rejs dooko ła świata 
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(1934–1935). W  1939  roku został dyrektorem Państwowej 
Szkoły Morskiej w  Gdyni. Ze szkolnictwem morskim związa-
ny był również po II wojnie światowej. Był dyrektorem PSM 
w Gdyni (1945–1947) i Szczecinie (1947–1953). Będąc już na 
emeryturze, pracował w Pol skim Rejestrze Statków i przewod-
niczył w komisji egza minacyjnej PSM w Szczecinie (do 1969 r.).

Zmarł 25 października 1972 roku w Szczecinie. W czasie 
długoletniej służby w  szkolnictwie morskim w  Tczewie, Gdy-
ni i  Szczecinie Konstanty Maciejewicz wyuczył morskiego za-
wodu ponad tysiąc oficerów-nawigatorów Polskiej Marynarki 
Handlowej. Nazywany kapi tanem kapitanów, za życia przeszedł 
do legendy.

STANISŁAW JANIK – urodził się 21 kwietnia 1895  roku, 
we wsi Cięcina koło Węgierskiej Górki. W czasie pierw szej woj-
ny światowej został powołany do armii austriac kiej. Brał udział 
w  walkach na froncie wschodnim, gdzie dostał się do  niewo-
li rosyjskiej. Do Polski wrócił w 1921 roku i rozpoczął służbę 
w  Wojsku Polskim. W  1932  roku został majorem, a  po czte-
rech latach podpułkownikiem i dowódcą 2. Batalionu Strzelców 
w Tczewie. W krótkim czasie zdobył uznanie tczewian. W dniu 
1 września 1939  roku dowodził obroną Tczewa. Na jego roz-
kaz mosty na Wiśle zostały wysadzone w powietrze. Uniemoż-
liwiono w ten sposób przegrupowanie Niemcom swoich wojsk 
z Rzeszy do Prus Wschodnich. Na początku września 1939 roku 
dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w oficerskim obo-
zie jenieckim Oflag IIc Woldenberg-Neumark. Po odzyskaniu 
wolności w  1945  roku, wrócił do  służby wojskowej, z  któ-
rej w 1950  roku został zwol niony. Pod koniec życia mieszkał 
w Bydgoszczy, gdzie zmarł 7 stycznia 1981 roku.

Po wojnie często odwiedzał Tczew i  groby poległych 
1 września 1939 roku żołnierzy z 2. Batalionu Strzel ców.
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EDMUND RADUŃSKI – urodził się 27 października 1889 roku 
w Jaroszewach. Od 1919 roku przebywał w Tczewie. Był pre-
zesem Banku Ludowego. Działał w  kilku polskich organiza-
cjach społecznych. Pracował w magistracie miasta Tczewa jako 
sekretarz, co pozwoliło mu na zapoznanie się z  dziejami mia-
sta i napisanie książki pt. Zarys dziejów mia sta Tczewa (1927). 
Od 1938 roku redagował dodatek re gionalny „Dziennika Staro-
gardzkiego”, pt. „Kociewie”. Zginął 13 października 1939 roku, 
rozstrzelany przez hitlerowców w  koszarach tczewskich. Pa-
miętając o zasługach Edmunda Raduńskiego, na budynku przy 
ul. Kościuszki 9 w Tczewie w 1980 roku została odsłonięta tab-
lica poświęcona jego osobie.

WIKTOR JAGALSKI – urodził się 16 października 1901  roku 
w Sławoszynie na Kaszubach. Uczył się w Chojnicach i Wejhe-
rowie, gdzie w 1922 roku ukończył Gimnazjum im. Jana III So-
bieskiego. Studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Po 
ukończeniu studiów został radcą prawnym przy starostwie w To-
runiu. Z Tczewem związany był od 1936 roku, kiedy w wyniku 
konkursu został mianowany burmistrzem miasta. Założył Towa-
rzystwo Miłośników Miasta Tczewa (1936). Realizował wiele 
przedsięwzięć celem uatrakcyjnienia miasta dla mieszkańców 
(zwiększenie terenów zielonych, budowa bulwaru nad Wisłą, 
skweru przy Wieży Ciśnień, remont dzisiejszego Placu Hallera). 
Zginął 16 września 1939 roku w koszarach tczewskich. Uważa-
ny był za najlepszego tczewskiego burmistrza w okresie między-
wojennym.

WŁADYSŁAW SŁAWOMIR JURGO – urodził się 9 listopada 
1920  roku. Dzieciństwo i  młodość spędził w  Tczewie, gdzie 
w  1939  roku ukończył gimnazjum i  liceum ogólnokształcące. 
Zamierzał studiować w Centralnym Instytucie Wychowania Fi-



89

zycznego w Warszawie, ale plany te zniweczył wybuch drugiej 
wojny światowej.

Był aktywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskie-
go. W chwili wybuchu wojny zgłosił się na ochotnika do woj-
ska. Dostał się do niewoli i został osadzony w obozie jenieckim 
w Bydgoszczy. Uciekł z transportu i ukrył się w Lublinie. Był żoł-
nierzem Armii Krajowej. Został aresztowany 31 października 
1943 roku i przez kilka miesięcy przebywał w lubelskim więzie-
niu. Zginął śmiercią samobójczą 21 lipca 1944  roku. 14 paź-
dziernika 1971 roku Rada Państwa przyznała mu pośmiertnie 
Srebrny Krzyż Virtuti Militari. Od  1972  roku jego imię nosi 
tczewski hufiec ZHP, a w 1985  roku jego imieniem nazwano 
jedną z ulic w Tczewie.

ANNA ŁAJMING – urodziła się 24 lipca 1904 roku w Przymu-
szewie koło Chojnic, w zasiedziałej na Pomorzu rodzinie Trze-
biatowskich. W latach 1929–1939 mieszkała w Tczewie. Pisać 
zaczęła w 1958 roku. Jej utwory opisują realia życia na Kaszu-
bach i Pomorzu. Pisała po polsku, wplatając w tekst kaszubskie 
dialogi. Od 1973 roku była członkiem Związku Literatów Pol-
skich. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Orderem 
Odrodzenia Polski. Otrzymała Medal Stolema (1974). Wspo-
mnienia „Mój dom” poświęciła Tczewowi w latach trzydziestych 
XX wieku. Po zakończeniu drugiej wojny światowej zamieszkała 
w Słupsku. Została Honorowym Obywatelem Miasta Słupska 
(2000). Zmarła 13 lipca 2003 roku. Jej imieniem nazwano ulice 
w Słupsku i Tczewie. Synem pisarki jest znany plastyk profesor 
Włodzimierz Łajming.

Tczewianie również współcześnie na trwałe zapisali się 
w  różnych dziedzinach życia politycznego, naukowego, kultu-
ralnego, sportowego, społecznego. Józef Ziółkowski poświęcił 
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książkę Drogi do  sukcesu dziesięciu znamieni tym tczewianom. 
Bez wiedzy o nich znajomość Tczewa byłaby niepełna. Stąd też 
tych kilka zwięzłych (z koniecz ności) not biograficznych:

TERESA BUDZISZ-KRZYŻANOWSKA – urodziła się 18 września 
1942 roku w Tczewie, wybitna aktorka teatralna, telewizyjna, fil-
mowa. Ukończyła krakowską Państwową Szkołę Te atralną. Wy-
stępuje w Teatrze Starym w Krakowie, Te atrze Studio i Ateneum 
w Warszawie. Jest laureatką wie lu nagród, m.in. tytułu Najulu-
bieńszej Aktorki Krakowa, nagrody Aleksandra Zelwerowicza, 
Złotego Wawrzynu Grzymały ‘91, nagrody Komitetu ds. Radia 
i Telewizji za tytułową rolę w Elżbiecie królowej Anglii w reży-
serii Laco Adamika. Otrzymała nagrodę za najlepszą rolę ko-
biecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych – Gdynia ‘92, 
w filmie Odjazd w reżyserii Magdaleny i Piotra Łazarkiewiczów. 
W  2000  roku odcisnęła swoją dłoń na Promenadzie Gwiazd 
w Międzyzdrojach.

GRZEGORZ CIECHOWSKI – urodził się w Tczewie 29 sierpnia 
1957 roku. W tym mieście ukończył Liceum Ogólno kształcące 
im. Marii Skłodowskiej-Curie i z tego miasta wyniósł pierwsze 
muzyczne doświadczenia. Lider zespo łu Res Publica, Republika, 
Obywatel GC.

Znany także jako kompozytor muzyki do  filmów. Autor 
tekstów poetyckich, pisanych przede wszystkim do własnej mu-
zyki. Był producentem nagrań płytowych młodych pio senkarzy. 
Sam też nagrał wiele płyt. Autor zbioru wierszy pt. Wokół Niej. 
Zmarł nagle 22 grudnia 2000 roku w Warszawie.

KAZIMIERZ DENEK – urodził się 12 listopada 1932  roku 
w  Krzemień cu, studia odbył w  Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Pozna niu. Pracę nauczycielską rozpoczął w 1957 roku w Tech-
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nikum Ekonomicznym w Tczewie. Tytuł profesora nadzwyczaj-
nego i zwyczajnego nauk humanistycznych uzyskał odpowiednio 
w latach 1980 i 1989. W latach 1975–2007 był kierownikiem 
Zakładu Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w  Poznaniu. Zainteresowania naukowe i  dydaktyczne skupiał 
wokół dydaktyki ogólnej, ekonomiki kształcenia, turystyki 
i  krajoznawstwa. Jego osiągnięcia zyskały uznanie rów nież za-
granicznych uniwersytetów. International Biographical Centre 
Cambridge (Anglia) nadało mu tytuły honorowe International 
Man of the Year for 1991–1992 i 1995–1996, a The American 
Biographical Institut, Interna tional Bard Research (USA) obda-
rzył go wyróżnieniem Man of the Year 1993–1994.

Wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel Miasta Tczewa 
(1998). Zmarł 4 lutego 2016 roku w Poznaniu.

ROMAN DYSARZ – urodził się 4 marca 1943 roku w Tczewie. 
Generał brygady, wieloletni szef Sztabu Pomorskiego Okręgu 
Woj skowego w Bydgoszczy. Jego ojciec, Julian, przed wojną był 
podoficerem zawodowym w tczewskim 2. Batalionie Strzelców. 
Roman Dysarz miał być inżynierem albo leka rzem weterynarii, 
ale zdecydował, że  będzie żołnierzem zawodowym. Ukończył 
Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w  Poznaniu (1965) oraz 
Akademię Sztabu Generalnego w Warszawie. Ciepło wspomina 
Alfonsa Guzińskiego, za palonego działacza klubu sportowego 
Wisła Tczew.

RYSZARD KARCZYKOWSKI – urodził się 6 kwietnia 1949 roku 
w Tczewie. Wybitny polski tenor, artysta operowy. Po czątkowo 
chciał zostać lekarzem, lecz przeszkodziły mu w  tym zajęcia 
w prosektorium. Wolał śpiew. W Tczewie „terminował” u Tade-
usza Abta, następnie w Państwowej Filharmonii i Operze Bałty-
ckiej w Gdańsku, Operetce Szczecińskiej. Śpiewa z najlepszymi 
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orkiestrami symfonicznymi świata. Partneruje naj wybitniejszym 
śpiewakom. Koncertuje we Frankfurcie, Londynie, Los Angeles, 
Tokio i wielu innych miastach świata. Wyróżniony tytułem Ho-
norowy Obywatel Miasta Tczewa (2005).

GRZEGORZ KOŁODKO – urodził się 28 stycznia 1949  roku 
w Tczewie. W naszym mieście uzyskał świadectwo dojrzało ści 
Liceum Ogólnokształcącego. Był wicepremierem i mi nistrem fi-
nansów w III Rzeczpospolitej – w latach 1994–1995 w rządzie 
Waldemara Pawlaka, w  latach 1995–1996 – Józefa Oleksego 
i w  latach 1996–1997 w rządzie Włodzi mierza Cimoszewicza. 
Od 1993  roku posiada tytuł profe sora zwyczajnego. Wykłada 
politykę gospodarczą w Szko le Głównej Handlowej w Warsza-
wie. Autor wielu książek z  dziedziny ekonomicznej. Zwiedził 
160 krajów. Wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel Miasta 
Tczewa (2017).

ZBIGNIEW KORPOLEWSKI – urodził się 5 września 1934 roku 
w Tczewie. Z wykształcenia jest prawnikiem, który stał się estra-
dowcem. Prezenter wielu programów rozrywkowych, muzycz-
nych, reżyser przedstawień estradowych i kabare tów. Prowadził 
koncerty The  Rolling Stones i  The  Animals. Między innymi 
z  Jerzym Połomskim, Ireną Kwiatkowską i  żoną Ireną Santor 
występował w Anglii, Australii, USA, Kanadzie. Aktorski egza-
min zdawał u Kazimierza Rudz kiego. Był dyrektorem Zakładu 
Widowisk Estradowych, wchodzących w skład Zjednoczonych 
Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Przed przejściem na emeryturę 
dyrektor w stołecznym Teatrze Syrena. Autor tekstów satyrycz-
nych dla Hanki Bielickiej i do kabaretów Dudek i Egida.

WŁODZIMIERZ ŁAJMING – urodził się 7 lutego 1933  roku 
w  Tczewie. Malarz, profesor zwyczajny, pracujący w  Akade-
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mii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Na uczelni pełnił funkcję m.in. 
prodziekana na Wydziale Malar stwa i Rzeźby, dziekana Wydzia-
łu Malarstwa, Rzeź by i  Grafiki. Był hospitantem Królewskiej 
Akademii Sztuki w  Kopenhadze. Jest członkiem Instytutu Ka-
szubskiego w Gdańsku. Jego matka, Anna Łajming, jest autor-
ką wielu książek. Najcenniejszą w jej dorobku jest powieść Mój 
dom, w której z iście reporterską pa sją zanotowała wszystko to, 
co dotyczyło jej rodziny. Kilka rozdziałów autorka poświęciła 
życiu w Tczewie w okresie międzywojennym.

MICHAŁ MISIORNY – urodził się 27 września 1933  roku 
w Ino wrocławiu. W 1951 roku ukończył gimnazjum w Tczewie. 
Pisarz, krytyk teatralny, dziennikarz dawnych czaso pism: „Tygo-
dnika Zachodniego”, „Liter”, „Trybuny Ludu”. Współpracował 
z  „Przeglądem Tygodniowym”, pisał tam pod nazwiskiem Mi-
chał Struczyński. O Tczewie napi sał książkę-nowelę pt. Sambora 
róg Nowej. Autor dzie więciu innych książek, w  tym Słownicz-
ka teatru współ czesnego, Listów miłosnych dawnych Polaków. 
Zmarł 2 listopada 2005 roku.

KAZIMIERZ ZIMNY – urodził się 4 czerwca 1935 roku w Tcze-
wie. W  tym mieście ukończył szkołę zawodową. Lekko atleta, 
medalista mistrzostw Europy w  biegach długich. Po uzupeł-
nieniu wykształcenia uzyskał tytuł doktora nauk wychowania 
fizycznego. Zdobywca brązowego medalu na igrzyskach olim-
pijskich w  Rzymie w  1960  roku. Dwukrot ny wicemistrz Eu-
ropy w biegach na dystansie 5 tysięcy metrów: w Sztokholmie 
w  roku  1958 i  Belgradzie w  1962  roku. Był rekordzistą kra-
ju w biegach od 3 do 10 tysięcy metrów. Corocznie organizu-
je maraton Solidarności. Od lat związany jest z klubem Lechia 
Gdańsk. Wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel Miasta 
Tczewa (2016).
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I na koniec jeszcze ponad dwadzieścia nazwisk współczes-
nych. Oto one:

HONOROWI OBYWATELE MIASTA TCZEWA związani z  gro-
dem Sambora poprzez urodzenie, naukę, pracę i  działalność 
publiczną.

KS. PRAŁAT STANISŁAW CIENIEWICZ – urodził się 14 kwiet-
nia 1940 roku w Czersku. Wyświęcony na kapłana w 1964 roku 
w Pelplinie. W latach 1980–2015 proboszcz parafii i budowni-
czy kościoła NMP Matki Kościoła w Tczewie. Wieloletni dzie-
kan dekanatu tczewskiego, kapelan tczewskiej Solidarności 
i opiekun wie lu duszpasterstw. Jest prałatem Jego Świątobliwo-
ści i kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Pelplińskiej. 
Wyróżniony przez Radę Miejską w  Tcze wie tytułem Honoro-
wy Obywatel Miasta Tczewa (1990). Po ukończeniu 75 roku 
życia, zgodnie z  prawem kanonicznym, złożył na ręce bisku-
pa rezygnację z  urzędu, i  w  sierpniu 2015 roku przeszedł na 
emeryturę. Nadal zamieszkuje na plebanii w Tczewie, a funkcję 
nowego proboszcza objął ksiądz Jacek Spychalski, poprzednio – 
od 2009 roku – proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Łebieniu. 

KAZIMIERZ DENEK – patrz biogram na s. 90–91.

KS. PRAŁAT ANTONI DUNAJSKI – urodził się 3 listopada 
1947  roku w  Grucie koło Grudziądza. Święcenia kapłańskie 
przyjął 21 maja 1972 roku w Pelplinie. W 1980 roku uzyskał ty-
tuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym KUL, na podsta-
wie rozprawy „Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach 
Cypriana Norwida”. Od 1 stycznia 1992 roku jest proboszczem 
parafii pw. św. Józefa w  Tczewie. Jest prałatem Jego Świąto-
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bliwości i  kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Pel-
plińskiej. Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego 
w Pelplinie. Otrzymał wiele nagród krajowych i zagranicznych. 
Rada Miejska w Tczewie wyróżniła ks. A. Dunajskiego tytułem 
Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2013).

FRANCISZEK FABICH – urodził się 21 grudnia 1922 roku w Bu-
kowcu. Całe życie był związany z Tczewem. Absolwent Szkoły 
Rzemieślniczo-Przemysłowej w Tczewie (1938). Pracował jako 
maszynista na stacji kolejowej w Zajączkowie Tczewskim. Pra-
wie pół wieku był tczewskim radnym (1954–2002). Z jego ini-
cjatywy w  latach pięćdziesiątych XX wieku powstało osiedle 
Kolejarz, zwane powszechnie „Fabichowem”. Rada Miejska 
w  Tczewie uhonorowała go medalem Pro Domo Trsoviensi 
i  tytułem Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2001). Zmarł 
31 marca 2004  roku. Obecnie sala posiedzeń Rady Miejskiej 
nosi jego imię.

WALENTY FATERKOWSKI – urodził się 25 stycznia 1912 roku 
w Chełmży. Do Tczewa przyjechał w 1934 roku, po ukończeniu 
Dywizyjnego Kursu Podchorążych Piechoty w Grudziądzu. Pra-
cował w Urzędzie Skarbowym i w Kasie Chorych.

1 września 1939  roku był dowódcą plutonu i  jako pierw-
szy o  godz. 4.45 nawiązał walkę na przyczółku wschodnim 
mostu tczewskiego, po wcześniejszym nalocie eskadry niemie-
ckich myśliwców (o godz. 4.34). Lata drugiej wojny światowej 
– od 7 września 1939 do 1 kwietnia 1945 roku – spędził w pię-
ciu obozach jenieckich. Do kraju powrócił w 1946 roku i osiadł 
w Nowej Soli, gdzie mieszkał do końca życia. Pracował jako eko-
nomista w  zakładach przemysłowych. W 1978  roku przeszedł 
na emeryturę. Wyróżniony został tytułem Honorowy Obywatel 
Miasta Tczewa (2009). Krótko przed śmiercią, która nastąpiła 
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7 kwietnia 2013  roku, w  wieku 101 lat, awansowany został 
do stopnia kapitana rezerwy Wojska Polskiego.

ZDZISŁAW JAŚKOWIAK – urodził się 22 sierpnia 1949  roku 
w  Tczewie. Absolwent Liceum Ogółnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Tczewie (1967). Zawodowo związany był z PKP. 
Aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. W  latach 1982–1989 
działał na rzecz podziemnej Solidarności w Tczewie. W 1989 roku 
był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego Miasta Tczewa. 
W latach 1990–2000 był radnym Rady Miejskiej w Tczewie (w la-
tach 1996–2000 wiceprzewodniczący tczewskiego samorządu). 
Zaangażowany we wspólnotach kościelnych (neokatechumenat, 
Odnowa w  Duchu Świętym). Był kwatermistrzem pielgrzymek 
pieszych na Jasną Górę i  nadzwyczajnym szafarzem Komunii 
świętej. Zmarł 4 lutego 2000 roku w Tczewie. Pośmiertnie wy-
różniony tytułem Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2000).

RYSZARD KARCZYKOWSKI – patrz biogram na s. 91–92.

ROMAN KLIM – urodził się 5 lutego 1940 roku w Brześciu nad 
Bugiem. Z Tczewem był związany od początku lat osiemdzie-
siątych XX wieku. Tworzył Muzeum Wisły w Tczewie. Był wie-
loletnim kustoszem i kierownikiem tej placówki. W 1992 roku 
z  jego inicjatywy powstał Nadwiślański Klub Krajoznawczy 

„Trsow”, którego został prezesem i pełnił tę funkcję do śmier-
ci. Był organizatorem wielu pieszych wędrówek po Żuławach 
i Kociewiu. Napisał wiele publikacji z dziedziny historii, mu-
zealnictwa i turystyki. Promował dziedzictwo mennonickie na 
Pomorzu. Zmarł 7 grudnia 2000  roku. Wyróżniony tytułem 
Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2000).

GRZEGORZ KOŁODKO – patrz biogram na s. 92.
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JERZY KUBICKI – urodził się 9 marca 1933 roku w Tczewie. Ab-
solwent tczewskiego Liceum Ogólnokształcącego. Był również 
uczniem Szkoły Muzycznej II stopnia na Wydziale Instruktor-
skim w Gdańsku. Pracował na PKP oraz w Fabryce Przekładni 
Samochodowych „Polmo” w Tczewie. W 1994 roku przeszedł 
na emeryturę. Od 1949 roku był związany z Harcerską Orkie-
strą Dętą w Tczewie. W latach 1958–2002 pełnił funckję kapel-
mistrza. Za swoją pracę i  działalność w  harcerstwie otrzymał 
wiele wyróżnień i nagród. Został również wyróżniony Nagro-
dą Prezydenta Miasta Tczewianin Roku (2003), medalem Pro 
Domo Trsoviensi (1997) oraz tytułem Honorowy Obywatel Mia-
sta Tczewa (2005). Zmarł 19 kwietnia 2017 roku w Tczewie.

ROMAN LANDOWSKI – urodził się 25 listopada 1937  roku 
w Świe ciu nad Wisłą. W latach 1950–2000 mieszkał w Tczewie, 
następnie do 2007 roku w Czarnej Wodzie. Najwybit niejszy pi-
sarz i poeta tczewski, autor wielu książek. Na pisał m.in. Nowy 
bedeker kociewski oraz Tczew w czasie i przestrzeni. Miał w do-
robku kilka tomików poezji, pisał powieści i scenariusze widowisk. 
W  latach 1985–2007 był redaktorem naczelnym Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego i kierował Kociewskim Kantorem Edy-
torskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Skul-
teta w Tczewie. Władze samorządowe Tczewa uhonorowały go 
medalem Pro Domo Trsoviensi, wyróżnieniem Tczewianin Roku 
2000 oraz tytułem Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2003). 
Zmarł 22 sierpnia 2007 roku w Tczewie.

ZENON ODYA – patrz biogram na s. 104–105.

KS. JANUSZ PASIERB – urodził się 7 stycznia 1929 roku w Lu-
bawie. Dzieciństwo spędził w  Tczewie, lata okupacji w  Żab-
nie k. Tarnowa. Po wojnie ukończył Liceum Ogólnokształcące 
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w Tczewie (1946) i Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie 
(1952), gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Kontynuował studia 
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW), 
Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim, Papieskim Instytu-
cie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Uniwersytecie 
Kantonalnym we Fryburgu, studiując sztukę kościelną, poloni-
stykę, archeologię, historię kultury i patrologię. W 1957 roku 
uzyskał doktorat z  teologii, w  1962 doktorat z  archeologii, 
w  1964 roku habilitował się na Wydziale Historycznym UW, 
w 1972 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1982 
– profesora zwyczajnego.

W 1990 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski. Był profesorem ATK (UKSW) oraz innych uczelni 
krajowych i  zagranicznych, członkiem wielu stowarzyszeń na-
ukowych oraz redakcji czasopism.

Rada Miejska wyróżniła ks.  Janusza Pasierba tytułem Ho-
norowy Obywatel Miasta Tczewa (1991). Zmarł 15 grudnia 
1993 roku w Warszawie, a pochowany został w Pelplinie. Jego 
imię nosi Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

KAZIMIERZ PIECHOWSKI – urodził się 3 października 
1919 roku w Rajkowach. Przed II wojną światową mieszkał 
w Tczewie, gdzie ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum 
(1939). W  gimnazjum należał do  harcerstwa. W  czasie pró-
by przedostania się w połowie 1939 roku razem z Alfonsem 
Kiprowskim z  Tczewa (później także więźniem i  uciekinie-
rem z KL Auschwitz) na Węgry, aby następnie przedostać się 
do  Francji i  tam zaciągnąć się do  polskich oddziałów woj-
skowych, został aresztowany i przez kilka miesięcy więziony 
w Sanoku, Krakowie i Nowym Wiśniczu. W dniu 20 czerwca 
1940 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego Aus-
chwitz. Uczestniczył w apelu, podczas którego o. Maksymilian 
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Kolbe ofiarował swoje życie za życie Franciszka Gajowniczka. 
Gdy dowiedział się, że  jest na liście przeznaczonych do eks-
terminacji, za namową kolegi zdecydował się na ucieczkę z 
obozu. 20 czerwca 1942 roku, wraz z trzema innymi więźnia-
mi (por.  AK Stanisławem Jasterem, ukraińskim mechanikiem, 
Eugeniuszem Benderą i księdzem Józefem Lempartem z Wa-
dowic) włamali się do magazynu mundurów i broni, ukradli 
również samochód esesmański Steyr 220 i ruszyli pod punkt 
kontrolny tzw. dużego łańcucha straży wokół terenu obozo-
wego. Piechowski, przebrany w mundur oficera, nie posiadał 
żadnych dokumentów, ale dzięki opanowaniu i biegłej znajo-
mości języka niemieckiego wymusił na strażnikach otwarcie 
bramy. Była to jedna z najbardziej spektakularnych i brawuro-
wych ucieczek z KL Auschwitz. Została przedstawiona w fabu-
laryzowanym dokumencie, nakręconym przez BBC, w którym 
wystąpił także sam Piechowski.

Do końca II wojny światowej Kazimierz Piechowski wal-
czył w  szeregach Armii Krajowej. Po wojnie wrócił na Wy-
brzeże. Za działalność partyzancką został skazany przez sąd 
stalinowski na 10  lat więzienia, wyszedł po 7 latach. Skoń-
czył studia na Politechnice Gdańskiej, uzyskując tytuł inżyniera 
mechanika. Swoje losy opisał w  książce pt. „Byłem numerem: 
historie z Auschwitz”. Mieszkał w Gdańsku. Został wyróżniony 
tytułem Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2006) i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) za wybitne zasłu-
gi dla niepodległości RP. Dopiero na emeryturze, po 1989 roku, 
realizował swoje marzenia o podróżowaniu i z żona Igą odwie-
dził ponad 50 krajów na wszystkich kontynentach. 

Zmarł 15 grudnia 2017 roku, w  wieku 98 lat, został po-
chowany na cmentarzu parafii św. Józefa w Tczewie. W uroczy-
stościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele Urzędu 
Wojewódzkiego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Państwowego 
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Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Odczytano też list 
od ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. 

JAN ROGOWSKI – urodził się 28 lipca 1955  roku w Mławie. 
W 1980 roku uzyskał dyplom lekarski w Akademii Medycznej 
w  Gdańsku. Przez pięć lat pracował w  tczewskim Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej (szpitalu). W  1986  roku został asysten-
tem w  Klinice Kardiochirurgii Akademii Medycznej w  Gdań-
sku. W 1993  roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, 
a  w  roku  2000 stopień doktora habilitowanego nauk me-
dycznych. W  2004  roku został profesorem nadzwyczajnym, 
a w 2010 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Specjalizuje się 
w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. Jest autorem patentów 
„zewnętrzny stabilizator serca”. Opublikował około 300 prac na-
ukowych z  zakresu leczeniem schorzeń i wad układu sercowo-
-naczyniowego. W 2000 roku Prezydent Miasta Tczewa wyróżnił 
Profesora tytułem Tczewianin Roku. W 2008 roku Rada Miejska 
wyróżniła go tytułem Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.

JAN STRELAU – urodził się 30 maja 1931  roku w  Gdań-
sku. Do 16 roku życia mieszkał w Tczewie, następnie w latach 
1947–1956 w Bytowie, po czym na stałe związał się z Warsza-
wą. Studia z  psychologii ukończył na Uniwersytecie Warszaw-
skim, gdzie uzyskał również doktorat i habilitację. Jest jednym 
z  najwybitniejszych psychologów na świecie. Po przejściu na 
emeryturę w  2001  roku pracował w  Uniwersytecie – Szko-
le Wyższej Psychologii Społecznej (2001–2015). Profesor Jan 
Strelau jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk, członkiem 
rzeczywistym PAN, laureatem wielu prestiżowych nagród – pol-
skich i międzynarodowych, doktorem honoris causa Uniwersy-
tetu Humanistycznego w  Moskwie, Uniwersytetu Gdańskiego 
i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był wicepreze-
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sem Polskiej Akademii Nauk (2003–2006). Jest autorem wielu 
książek naukowych, publikowanych w  kraju i  zagranicą (USA, 
Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Chiny i Rosja). Rada Miejska 
w  Tczewie wyróżniła go tytułem Honorowy Obywatel Miasta 
Tczewa (2017).

LUCJA WYDROWSKA-BIEDUNKIEWICZ – urodziła się 
10 sierpnia 1929  roku w Mołodecznie, na Wileńszczyźnie. Po 
zakończeniu drugiej wojny światowej uczęszczała do  Gimna-
zjum Ogólnokształcącego w Kartuzach (1945–1947) i Liceum 
Ogólnokształcącego w Kwidzynie (1947–1949). W 1955 roku 
ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, uzyskując dyplom 
lekarza medycyny. Pracowała w Szpitalu Miejskim w Tczewie, 
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego i na Pogotowiu Ratunko-
wym w ZOZ o. Tczew. W latach 1998–2006 była radną Rady 
Miejskiej w  Tczewie. Wyróżniona została tytułem Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa (1990), Złotym Gryfem (2000) i na-
grodą im. Aleksandy Gabrysiak – za pracę na rzecz uzależnio-
nych i potrzebujących pomocy (2000).

Od  1980  roku związana z  NSZZ „Solidarność”. Współ-
twórczyni Komitetu Obywatelskiego w  Tczewie (1989). Aktyw-
nie działała w Ruchu Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego 
w  Tczewie i  Gdańsku oraz w  Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych jako przedstawiciel Tczewskiego Sto-
warzyszenia „Trzeźwość”.

KS. PRAŁAT PIOTR WYSGA – urodził się 16 kwietnia 1941 roku 
w  Przedborzu koło Radomska. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1965 roku w Pelplinie. W latach 1988–2016 był proboszczem 
tczewskiej fary pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest prałatem 
Jego Świątobliwości i kanonikiem honorowym Kapituły Katedral-
nej Pelplińskiej. Systematycznie prowadził renowację świątyni. 



Doprowadził do utworzenia Zespołu Szkół Katolickich im. Świę-
tej Jadwigi Królowej. Wyróżniony przez tczewski samo rząd tytu-
łem Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (1996). Po ukończeniu 
75 roku życia, zgodnie z prawem kanonicznym, złożył na ręce 
biskupa rezygnację z urzędu, i w sierpniu 2016 roku przeszedł 
na emeryturę. Nadal zamieszkuje na plebanii kościoła farnego. 
Urząd proboszcza objął ks. Adam Gadomski, były proboszcz pa-
rafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach.

KAZIMIERZ ZIMNY – biogram na s. 93.
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PREZYDENCI MIASTA TCZEWA

KAZIMIERZ DEJA – urodził się 30 stycznia 1936 roku w Starej 
Kiszewie. Z wykształcenia był magistrem ekonomii. Był nauczy-
cielem w szkołach podstawowych w powiecie nowodworskim. 
Od 1972 roku pracował w administracji terenowej w Tczewie 
i powiecie tczewskim. Pierwszy Prezydent Miasta Tczewa w la-
tach 1975–1977. Następnie pracował na stanowiskach kierow-
niczych w przedsiębiorstwach rolniczych. W latach 1983–1989 
był dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie, skąd 
przeszedł na emeryturę. Społecznie działał w  LOK i  w  Ogro-
dach Działkowych. Ostatnie lata życia spędził w Gdańsku. Zmarł 
22 kwietnia 2003 roku. 

CZESŁAW GLINKOWSKI – urodzony 7 lipca 1932 roku w No-
wym Dworze koło Pelplina. Absolwent Collegium Marianum 
w Pelplinie (1950) i Liceum Pedagogicznego w Tczewie (1952). 
Studia socjologiczne ukończył w Wyższej Szkole Nauk Społecz-
nych w Warszawie (1966). Przez trzydzieści lat pracował jako 
nauczyciel. W latach 1965–1977 był dyrektorem Zespołu Szkół 
Zawodowych CRS „Samopomoc Chłopska” w  Tczewie (obec-
nie Zespół Szkół Ekonomicznych).
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Prezydent Miasta Tczewa w  latach 1977–1990. Wie-
loletni działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej 
(od 1983 roku honorowy członek TMZT). Wyróżniony meda-
lem Pro Domo Trsoviensi (1998). Przez wiele lat przewodniczą-
cy Klubu Laureatów tego medalu. Współtwórca „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego” (1986). Od  wielu lat członek Rady 
Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, działającego 
w strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

FERDYNAND MOTAS – urodził się 23 października 1942 roku 
w Rakowcu (Bośnia). Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
powrócił z rodzicami do Polski i zamieszkał w okolicach Wroc-
ławia. Studia ukończył w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, 
uzyskując tytuł mgr inż. technologii drewna. Mieszkaniec Tcze-
wa od 1968 roku. Był głównym technologiem Tczewskiej Stoczni 
Rzecznej (1968–1990). Współtwórca Komitetu Obywatelskiego 
w Tczewie (1989). Radny Rady Miejskiej w Tczewie w  latach 
1990–1998 i  2010–2014. Po transformacji ustrojowej został 
prezydentem Tczewa (1990–1994). Był jednym z 13 założycieli 
Związku Miast Polskich. W latach 1995–2007 był dyrektorem 
firmy Impap Sp. z o.o. Był również prezesem Spółdzielni Miesz-
kaniowej Barbakan w Tczewie. Nadzorował wykonawstwo kon-
strukcji dachu kościoła NMP Matki Kościoła w Tczewie. Działał 
w komitecie budowy pomnika Jana Pawła II w Tczewie. Zmarł 
19 czerwca 2015 roku w Tczewie.

ZENON ODYA – urodził się 30 czerwca 1948 roku w Łęgu koło 
Czerska. Ukończył Wydział Elektroniki na Politechni ce Gdań-
skiej (1972). Przez wiele lat pracował jako na czelnik Ośrodka 
Informatyki w PKP Informatyka Spółka z o.o. Przez kilkanaście 
lat był także nauczycielem w Ze spole Szkół Kolejowych w Tcze-
wie. Swoją działalnością publiczną wpisał się w  życie Tczewa 



105

jako radny Rady Miejskiej od 1990 roku i  jej przewodniczący 
(1991–1994), a następnie prezydent Tczewa, wybierany na to 
stanowi sko czterokrotnie od 1994 do 2010 roku. Był również 
delegatem do Sejmiku Woje wództwa Gdańskiego (1990–1994). 
Od 2010  roku jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskie-
go. Otrzymał wyróżnienia: Dżentelmen 2000, Homo Popularis 
2000, Filar Gospodarczy 1995, Przyjaciel Pomorskiej Przed-
siębiorczości 2002. Wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel 
Miasta Tczewa (2011). Należy do  Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Kiwanis oraz Klubu Dżentelmena.

MIROSŁAW POBŁOCKI – urodził się 8 marca 1962  roku 
w Tczewie. Absolwent Politechniki Gdańskiej – mgr inż. elek-
tryk (1987) i Uniwersytetu Gdańskiego – mgr ekonomii (2000). 
Radny Rady Miejskiej w Tczewie (1980–1994) i członek Zarzą-
du Miasta (1994). W latach 1994–1998 był zastępcą kierownika 
Urzędu Rejonowego w Gdańsku. Radny Rady Powiatu Tczew-
skiego i członek Zarządu Powiatu (1998–2002). W latach 2002–
2010 był zastępcą prezydenta Tczewa, natomiast w kadencjach 
2010–2014 i 2014–2018 – Prezydentem Miasta Tczewa.

Jest przewodniczącym Stowarzyszenia na Plus w Tczewie, 
wiceprezesem Związku Miast Nadwiślańskich oraz prezesem 
Stowarzyszenia LOT Kociewie.

Odznaczony Odznaką Honorową Za Zasługi dla Samorzą-
du Terytorialnego (2015).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
W TCZEWIE

JAN KULAS – urodzony 21 lipca 1957  roku w Kościerzynie. 
Od  1972  roku mieszka w  Tczewie. Swoją pracą zawo dową 
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i  działalnością publiczną na stałe wpisał się w  ży cie miasta, 
regionu i  kraju. Pracował jako nauczyciel hi storii w Zespole 
Szkół Kolejowych w Tczewie i do 1992 roku był przewodni-
czącym tczewskiego samorządu. 

W latach 1991–1993 był posłem na Sejm RP z listy NSZZ 
Solidarność. Jako radny Rady Miejskiej w  Tczewie w  latach 
1994–1998 był równocześnie wiceprzewod niczącym prezydium 
Sejmiku Samorządowego Woje wództwa Gdańskiego. Ponownie 
posłem na Sejm RP z listy AWS był w latach 1997–2001. W la-
tach 1998–2007 był radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. 
W 2007 roku został po raz trzeci posłem na Sejm z listy Platformy 
Obywatelskiej. W 2015 roku po raz czwarty, na kilka miesięcy, 
zasiadł w  Sejmie. Wieloletni członek m.in. Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego i  Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej.

ZENON ODYA – przewodniczący Rady Miejskiej w  latach 
1991–1994,  biogram na s. 104–105.

MIROSŁAW OSTROWSKI – urodził się 10 sierpnia 1956 roku 
w  Gdańsku. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersy-
tetu Gdańskiego – mgr ekonomii (1980). Na Uniwersytecie 
Warszawskim ukończył studia podyplomowe z  zakresu ekono-
mii zdrowia (1991), w  Wyższej Szkole Gospodarki Nierucho-
mościami w Warszawie – zarządzanie nieruchomościami (2008) 
i w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu 
– audytor energetyczny (2009). W latach 1980–2002 początko-
wo zastępca dyrektora, później, od 1997 roku, dyrektor Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej w Tczewie. Z samorządem miasta Tczewa 
związany w latach 1994–2002. W kadencji 1994–1998 – prze-
wodniczący Rady Miasta (był również delegatem do  Sejmiku 
Samorządowego Województwa Gdańskiego), w kadencji 1998–
2002 – radny. Członek Zarządu Miasta i w latach 2002–2006 
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– zastępca prezydenta Miasta Tczewa. Założyciel Stowarzyszenia 
Menadżerów Ochrony Zdrowia.

KAZIMIERZ SMOLIŃSKI – urodził się 15 lipca 1955  roku 
w Malborku. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Tczewie (1974) i Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu Gdańskiego (1978). Radca prawny i adwokat. Ukończył 
studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu z prawa spółdzielczego (1984) i na Uniwersytecie 
Gdańskim z zarządzania przedsiębiorstwem (2001).

W latach 1990–1998 był członkiem spoza Rady w tczew-
skim samorządzie. Radny Rady Miejskiej w  Tczewie w  ka-
dencjach 1998–2002 i 2006–2010. W latach 1998–2002 był 
przewodniczącym Rady Miasta Tczewa. Po tragicznej śmierci 
w katastrofie smoleńskiej Macieja Płażyńskiego objął mandat 
poselski (5 maja 2010). Był posłem do  końca kadencji, któ-
ra skończyła się w  2011  roku. Po raz drugi został posłem 
w  kadencji 2015–2019. Dnia 20 listopada 2015 roku został 
powołany na sekretarza stanu w  Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa, a w styczniu 2018 roku przeszedł na to samo 
stanowisko w Ministerstwie Infrastruktury.

Wcześniej pracował w PZU SA, PPU „Veritus” Sp. z o.o. 
(prezes zarządu), jak również prowadził Kancelarię Prawną 
„Vindex”. Wyróżniony Złotym Gryfem za działalność spo-
łeczną (1997) oraz Krzyżem Oficerskim Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP. Prowadzi działalność społeczną w Zrzeszeniu 
Kaszubsko-Pomorskim w  Gdańsku, Klubie Inteligencji Katoli-
ckiej w Gdańsku, Polskim Instytucie Katolickim „Sursum Corda” 
w Gdańsku i Instytucie Gospodarki Narodowej w Warszawie.

ZENON DREWA – urodził się 24 lutego 1955 roku w Gdańsku. 
Absolwent Technikum Mechanicznego w Tczewie (1975) oraz 
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Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w  Gdańsku (1980). 
Grał w  piłkę nożną w  klubach piłkarskich: w  Wiśle Tczew, 
Stoczniowcu Gdańsk i Olimpii Elbląg. Nauczyciel wychowania 
fizycznego w  szkołach tczewskich. Wieloletni dyrektor Zespo-
łu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (1995–2005). 
Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002) i Srebrny 
Krzyż Zasługi (2004).

Z  samorządem miasta Tczewa związany od  1990  roku 
(w latach 1990–1994 – członek spoza Rady; 1994–2006 i 2014–
2018 – radny oraz w  latach 2006–2014 – zastępca prezyden-
ta Miasta Tczewa). W kadencji 2002–2006 – przewodniczący 
Rady Miasta.

WŁODZIMIERZ MROCZKOWSKI – urodził się 22 lipca 1956 roku 
w Brodnicy. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (1982). 
Pochodzi z Brodnicy, ale swoje życie związał z Tczewem. Był żoł-
nierzem zawodowym w 47. Batalionie Saperów i 16. Batalionie 
Saperów (m.in. szef sztabu i dowódca tejże jednostki). Obecnie na 
emeryturze w stopniu pułkownika rezerwy. Pracuje w Starostwie 
Powiatowym w Tczewie od 2002 roku jako naczelnik Wydziału 
Administracji i Zarządzania Kryzysowego. Wyróżniony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami wojskowymi. Lau-
reat nagrody Złotego Gryfa. W latach 2002–2014 radny tczew-
skiego samorządu, w kadencji 2006–2010 przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie.

MIROSŁAW AUGUSTYN – urodził się 14 czerwca 1956  roku 
w  Gdyni. Absolwent Technikum Mechanicznego w  Tczewie 
(1976). Ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego 
w Gdańsku (1980). Jest członkiem Nauczycielskiego Stowarzy-
szenia Sportowego „Belfer” oraz Kiwanis International – po-
moc dzieciom na świecie. Pracował jako nauczyciel wychowania 
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fizycznego w Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie. Obecnie jest 
na emeryturze. Radny Rady Miejskiej w Tczewie od 2002 roku. 
W kadencjach 2010–2014 i 2014–2018 przewodniczący tczew-
skiego samorządu.

INNE OSOBY

Myślę, że warto przybliżyć jeszcze trzy inne wybitne osoby 
związane z Tczewem.

JANUSZ AKERMANN – urodził się 24 lutego 1957 roku w Tcze-
wie. Absolwent Technikum Mechanicznego (1977). W  latach 
1981–1985 studiował na Wydziale Malarstwa w  Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akade-
mia Sztuk Pięknych). Dyplom uzyskał w 1985 roku w pracowni 
prof. Kazimierza Śramkiewicza. Od  1985  roku jest pracow-
nikiem naukowym gdańskiej ASP na Wydziale Architektury 
i Wzornictwa. W latach 1999–2002 wykładał malarstwo i rysu-
nek w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W 2006 roku 
otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych w dyscyplinie arty-
stycznej – sztuki piękne. Jest laureatem kilkudziesięciu nagród 
w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Autor oko-
ło 100 wystaw indywidualnych i uczestnik blisko 400 wystaw 
zbiorowych w kraju i zagranicą. Mieszka w Tczewie.

MIECZYSŁAW CIENIUCH – urodził się 24 stycznia 1951 roku 
w Bydgoszczy. Dzieciństwo i młodość spędził na Kociewiu. Ab-
solwent Technikum Mechanicznego w Tczewie (1970) i Wyż-
szej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1974). 
Ukończył również wojskowe uczelnie w  ZSRR, Rosji i  Sta-
nach Zjednoczonych. Pełnił wiele odpowiedzialnych stano-
wisk w Wojsku Polskim. Był m.in. Szefem Sztabu Generalnego, 
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skowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. W 2010 roku zo-
stał mianowany na najwyższy stopień generalski. W 2013 roku 
został przeniesiony w  stan spoczynku. Był ambasadorem RP 
w Turcji (2013–2016).

EDWIN ROZENKRANZ – urodził się 2 czerwca 1925 roku w Czat-
kowach koło Tczewa. W  1937  roku rozpoczął naukę w  Pań-
stwowym Liceum i  Gimnazjum Męskim w  Tczewie. Na tajnych 
kompletach zdał maturę. Brał udział w Powstaniu Warszawskim 
jako żołnierz Armii Krajowej. W  1952  roku na Uniwersytecie 
Poznańskim ukończył studia prawnicze. Następnie związał się 
z  Gdańskiem. Na Uniwersytecie Poznańskim w  1960  roku uzy-
skał stopień doktora nauk prawnych, a w 1968 roku obronił roz-
prawę habilitacyjną. Pracował w  Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku w Katedrze Historii Starożytnej i Średniowiecza. Był 
również prodziekanem Wydziału Humanistycznego. Po utworze-
niu Uniwersytetu Gdańskiego pracował na Wydziale Prawa, bę-
dąc kierownikiem Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa. 
W 1984 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1992 roku 
profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki swoim 
licznym pracom znalazł powszechne uznanie w świecie naukowym. 
Zmarł 13 września 1992 roku w Gdańsku.
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WYRÓŻNIENIA MIEJSKIE

Współcześnie Rada Miejska w  Tczewie ustanowi ła i  przyzna-
je dwa wyróżnienia dla wybitnych i szczególnie zasłużonych 

osób dla miasta: tytuł Honorowy Obywatel Miasta Tczewa i me-
dal Pro Domo Trsoviensi.

Wyróżnienie Honorowy Obywatel Miasta Tczewa jest 
przyznawane mieszkańcom miasta, jak również oso bom spoza 
jego terenu, którzy swoim zaangażowaniem i działalnością przy-
czynili się m.in. do umocnienia sa morządności, jak też do roz-
woju miasta. Honorowymi Obywatelami Miasta są: Lech Wałęsa 
(1990), Bogdan Borusewicz (1990), Lucja Wydrowska-Biedun-
kiewicz (1990), ks.  Stanisław Cieniewicz (1990), ks.  Janusz 
Stanisław Pasierb (1991), Alfred Schickentanz (1994), ks. Piotr 
Wysga (1996), Kazimierz Denek (1998), Zdzi sław Jaśkowiak 
(2000), Roman Klim (2000), Józef Szaj na (2001), Franciszek 
Fabich (2001), biskup Jan Ber nard Szlaga (2002), Roman Lan-
dowski (2003), Klaus Lohmann (2004), Ryszard Karczykowski 
(2005), Jerzy Kubicki (2005), Józef Lisowski (2006), Kazimierz 
Pie chowski (2006), Jan Rogowski (2008), Walenty Faterkow-
ski (2009), Zenon Odya (2011), ks.  Antoni Dunajski (2013), 
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Kazimierz Zimny (2016) oraz Grzegorz Kołodko (2017) i Jan 
Strelau (2017).

Medal Pro Domo Trsoviensi jest lokalnym odznacze niem, 
przyznawanym od  1994  roku, za szczególne zasłu gi oddane 
miastu w różnych dziedzinach – gospodarczej, społecznej, kul-
turalnej, sportowej, artystycznej, literackiej, naukowej itp. 

Dotychczas medal ten otrzymali: Franciszek Fabich, Wyż-
sza Szkoła Morska w Gdyni, miasto Witten, Roman Landowski, 
Obwód Lecznictwa Kolejowego, Je rzy Kubicki, Tadeusz Abt, 
Janusz Kortas, Czesław Glinkowski, Henryk Lemka, Elżbieta 
Grzenkowska-Hawryluk, Józef Krawczykiewicz, Włodzimierz 
Ziółkowski, Edward Pieczewski, Mieczysław Polewicz, Mieczy-
sław Izydorek, Urszula Giełdon, Norbert Jatkowski, Stanisław 
Zaczyński, Józef Ziółkowski, Koło Polskiego Związku Filateli-
stów Nr 5 w  Tczewie, Hugo Fortenbacher, Bronisław Drewa, 
Tadeusz Grys, Adam Murawski, Józef Bejgrowicz, Jan Stacho-
wiak, Bernard Kapich, Kazimierz Ickiewicz, Adam Przybyłow-
ski, Józef Golicki, Janice Lynn Sherry, Eugeniusz Markowicz, 
Jan Szymała, Tadeusz Magdziarz, Zygfryd Liban, Ryszard Lidz-
barski i Eleonora Lewandowska.

Od 1996 roku Prezydent Miasta przyznaje nagrody i wy-
różnienia Tczewianin Roku.

Tytuł i nagrodę Tczewianina Roku otrzymali: Iwona Mal-
mur, Urszula Giełdon, Tadeusz Abt, Jan Rogowski, Jerzy Kubi-
cki, Krzysztof Szlagowski, Robert Turło, Józef Golicki, Alicja 
Gajewska, ks. Jan Buk, Grażyna Antczak, Józef Ziółkowski, An-
drzej Netkowski, Maciej Sodkiewicz, Klaus Kosowski, Marek 
Moszyński i Kazimierz Smoliński.

Wyróżnienia otrzymali: Roman Klim (dwukrotnie), Bru-
non Kowalski, Małgorzata Samp, ks.  Jan Buk, Józef Golicki, 
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Józef Ziółkowski (dwukrotnie), Ryszard Brucki, Kazimierz 
Ickiewicz (dwukrotnie), Roman Landowski, Czesław Glinkow-
ski, Jerzy Kurek, Andrzej Semborowski, Henryk Mielewczyk, 
Krzysztof Bonikowski, Grażyna Antczak, Zbigniew Flisikowski, 
Stanisław Zaczyński, Adam Murawski, ks. Dariusz Leman, Jerzy 
Konkolewski, Wojciech Rinc, Jerzy Białas, Zofia Petka, Jan Ku-
las i Stefan Kukowski.
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