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\f~] p\]rudno już dzisiaj przywołać obraz dawnego grodu. Przebieg granic
książęcej stolicy można ustalić jedynie fragmentarycznie na podsta
wie znikomych pozostałości, popierając logiczną analizą układu prze
strzennego późniejszego miasta z okresu umocnień murowanych. Efektem
takich działań może być próba rekonstrukcji grodu, by poskładać go w obraz
najbardziej prawdopodobny do dawnej rzeczywistości.
Widłowy układ ulic Mickiewicza i Krótkiej wskazuje na to, że pierwotne
wały obronne o konstrukcji ziemno-drewnianej biegły w kształcie owalnicy,
otwartej od strony Wisły. Rzeka, której linia brzegowa miała inny, różniący
się od obecnego rysunek, stanowiła naturalną granicę obronną. Od rzeki bie
gło obwałowanie linią naturalnych parowów, a front osady, gdzie w fortyfi
kacjach ulokowano przednią bramę, był odgrodzony wałem wzdłuż sztucznej
fosy. Najbardziej widoczne ślady po wczesnośredniowiecznej osadzie znaj
dują się w południowej części. Z ulicy Wąskiej łatwo dostrzec wzniesienie
skarpy. Na jej górze, szerokością ulicy Rybackiej, biegły ziemno-drewniane
umocnienia. Natomiast ulica Wąska, w połowie swej długości jest dawnym
parowem, wypełnionym niegdyś wodą. T a fosa, będąca przedłużeniem zatoki
wiślanej, sięgała aż do obwałowań czołowych i była systematycznie pogłę
biana przez ludzi Sambora. Utrzymanie fosy ułatwiał biegnący dnem paro
wu ciek, który wówczas miał rozmiary zupełnie pokaźnej rzeczki. Dojście
do miasta z tej samej strony utrudniał drugi głęboki parów, którym również
płynęła rzeczka, a jego pozostałością jest naturalne obniżenie w starej części
parku miejskiego. Potem cieki te zostały osuszone.
Dawny brzeg Wisły miał inną linię. Rzeka była szersza, o bardziej uroz
maiconych brzegach. Woda płynęła bliżej wysoczyzny, szczelnie wypełnia-
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jąc prostopadle ku rzece położone parowy, tworząc owe wąskie zatoki lub
rozlewiska dopływowych strumieni. A to bardzo sprzyjało obronnym planom
miasta.
Gród oglądany z zewnątrz zwraca uwagę resztką obwałowań właśnie od
tej południowej strony, gdzie są one najbardziej widoczne. Podobne ziemnodrewniane umocnienia były usytuowane w północnej części grodu. Biegły
owalnie obecną ulicą Podmurną, w rejonie ulicy Starej ku ulicy Ks. Ściegien
nego. T a ostatnia ulica jest grzbietem drugiego wału obronnego. Naturalna
fosa zatokowego pochodzenia ciągnęła się obniżeniem obecnej ulicy Sambo
ra, skręcając następnie w rejon Łaziennej, gdzie parów się wypłycał.
W rejonie przejścia pieszego, między ulicami Wąską a Jarosława Dąbrow
skiego, natknąć się można na resztki osłony średniowiecznego Tczewa od
strony czołowej, zachodniej, gdzie stała główna brama wjazdowa. Zwracają
tu uwagę pozostałości wyraźnie zaznaczonego parowu poprzecznego. Żeby
zabezpieczyć całą linię przednią, przedłużono go sztucznym przekopem, ce
lem połączenia z naturalnym parowem, który biegł linią dzisiejszej ulicy Ła
ziennej. Przez w ten sposób poprowadzoną fosę przerzucono most do bramy.
Równie dobrze mogła to być grobla, a niektórzy twierdzą, iż było to wąskie
przejście na szerokość wozu, częściowo złożone z grobli usypanej przez fosę
i ruchomego mostu tuż przed samą bramą.

il. 23
Fragment murów z wybitymi otworami okiennymi „bud".
Na tym terenie przedmurza znajdowała się fosa czołowa, wykopana od naturalnej
zatoczki, biegnącej obecną ul. Wąską. Wyżej, w lewo stalą brama
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W tym miejscu nasuwa się główne uzasadnienie położenia miasta pleca
mi do rzeki. Wiślana wysoczyzną była silnie pocięta prostopadłymi parowa
mi. Jeszcze dzisiaj, idąc brzegiem lub płynąc rzeką, dostrzec można głębokie
wcięcia terenowe, będące pamiątką po końcowej działalności lodowca. Owe
parowy, widoczne już od Gorzędzieja, utrudniały komunikację i uniemożli
wiały poprowadzenie traktów wzdłuż wiślanej wysoczyzny. Dlatego do Tcze
wa docierano z drugiej, zachodniej strony. Skrzyżowanie średniowiecznych
szlaków drogowych przebiegało w miejscu obecnego placu Marszałka Piłsud
skiego. Dlatego Tczew skierował swoją twarz w tym właśnie kierunku, skąd
mógł oczekiwać przyjezdnych gości. Miasto odwróciło się plecami do Wisły
z konieczności.
W czasach książęcych główna brama w umocnieniach ziemno-drewnianych była ulokowana na wprost obecnej ulicy Mickiewicza, stanowiącej
pierwszy odcinek traktu miejskiego ku przeprawie wiślanej. Analizując to
pografię przebiegu wału obronnego należy uznać, że miasto zajmowało teren
mniejszy od powszechnie pojmowanej dzisiaj Starówki. Umocnienia biegły
mniej więcej od wewnątrz obecnej ulicy Rybackiej, a przed ulicą Wodną za
kręcały na północ, prostopadle przecinając w połowie dzisiejsze ulice Pod
górną i Okrzei, by łukiem objąć plac przyklasztorny, północny skraj fosy
i zamknąć swój obwód linią ulicy Podmurnej.

il. 24
Rozmieszczenie
ośrodków
osadniczych
Tczewa przed
okresem
książęcym, z których
kształtowało się miasto
(wg J.
Modzelewskiego)
1.

Dawny gród na wzgórzu

2.

Podgrodowa

3.

osada

Osada rolnicza przy
późniejsze

„górne

Zamajte

rzemieślnicza
kościele,
miasto"

4.

Osada rybacka, tworząca później
wraz z osadą
rzemieślniczą
tzw. „dolne miasto"

5.

Legendarna osada Jaśnicz
przy jeziorze o tej samej nazwie

6.

Prom przez

7.

Naturalne zatoki wiślane,
wykorzystane przez Sambora
jako część fosy i port

Wisłę

8.

Linia trasy nadbrzeżnej,
naturalnych obniżeń
terenowych,
ułatwiających
wytyczenie
wałów ziemnych z fosami

9.

Główne trakty

handlowe
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il. 25
Umocnienia

staromiejskie

średniowiecznego

Tczewa

fTTTl) [[Tm

wai ziemno-drewniany

11111111111111

domniemana linia drugiego walu
zrekonstruowany
przebieg linii murów z basztami w czasach

1.
A.
B.
2.

z bramami w okresie

Brama Główna (Wysoka)
w wale ziemno-drewnianym
w murze obronnym
Brama Dolna

4. Brama Niska
5. Brama Młyńska
6. Brama Klesza (Baszta
7. Wieża Wiślana

3. Brama Wodna (Wiślana)
@
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Problematyczny

obszar międzywala

książęcym

8. Brama
i

międzymurza

Zamkowa

krzyżackich

Złodziejska)
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W owalnicy umocnień ziemno-drewnianych umieszczone były trzy bra
my. Poza bramą główną, która już wówczas mogła się nazywać Wyżynną lub
Wysoką, w południowo-wschodniej części grodu znajdowała się brama Dolna
(lub Nizinna) i druga co do ważności brama Wodna, prowadząca obok zamku
do przeprawy przez rzekę.
Jak to zwykle bywa z czasami odległymi i nieudokumentowanymi, nazew
nictwo tych bram jest tylko prawdopodobne. W następnych stuleciach zmie
niały one swoje nazwy.
Umocnienia ziemno-drewniane zachowały się prawdopodobnie do około
1310 roku. Po opanowaniu Tczewa przez Krzyżaków linia obronna miasta nie
uległa zasadniczym zmianom. Ziemno-drewniany wał zastąpiono murem, na
pewnych odcinkach poprowadzonym bardziej na zewnątrz lub do wewnątrz
dawnych umocnień. Nowa, bo murowana brama główna została przesunięta
nieco bliżej rozwidlenia ulic.
Mury nadały miastu bardziej wydłużony kształt, ogarniając swoim zasię
giem także tzw. dolne miasto łącznie z zamkiem. Nowe umocnienia ciągnęły
się ponad kilometr, według prof. Edwina Rozenkranza dokładnie 1,270 m. Ich

il. 26
Fragment
starych
murów
obronnych
przy ul. Podmurnej

wysokość dochodziła 5,2 m. Grubość murów wahała się od 110 do 130 cm.
Górna część wykończona była blankami, a zachodnia linia gęsto wzmocniona
basztami. W narożach stały wieże bądź umocnione baszty narożne. Najob
szerniejsza była wieża Wodna w południowo-wschodnim narożniku, której
głównym celem była obrona portu. We wrześniu 1984 roku pozostałości jej
fundamentów zostały odkryte podczas prac ziemnych dla kolektora kanaliza
cyjnego. Resztki zabytkowego fundamentu dostrzegł Ireneusz Modzelewski,
co spowodowało wstrzymanie robót i zbadanie terenu przez zawiadomioną
stację ochrony zabytków w Gdańsku. Ten fakt potwierdził lokalizację dawnej
wieży Wodnej.
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W pierwszym okresie ilość bram w murach pokrywała się z wyjściami
w wale ziemno-drewnianym. Potem doszły jeszcze dwie bramy - Niska lub
Zamkowa służąca połączeniu zamku z miastem i Klesza, później zwana Młyń
ską, przebita w murze po pożarze w 1577 roku.
Sporo wątpliwości budzi dzisiaj linia murów w północnej części. Ich skąpe
pozostałości dowodzą, że w tej części miasta mur szedł w niewielkiej odle
głości od kościoła farnego. Ale jeśli mur poprowadzony został przez Krzyża
ków linią dawnych obwałowań, a więc w tym rejonie ciągiem obecnej ulicy
Ks. Ściegiennego, to przebieg obu tych umocnień nie jest ze sobą zgodny.
Czy biegły tutaj dwa mury? Twierdząca odpowiedź jednoznacznie sugeruje
istnienie w tej części międzymurza, tego typowego dla średniowiecza przed
mieścia. Chyba trafne były propozycje, by właśnie tutaj poprowadzić badania
archeologiczne, tym bardziej, że budowa dawnego Domu Kultury Kolejarza,
prowadzona na początku X X wieku, spowodowała zniszczenie dawnego obra
zu obwałowań. Ostatni fragment pozostałości tych umocnień zniwelowano
w 1979 roku podczas prac ziemnych na zapleczu domu kultury. Może właśnie
to miejsce było kluczem do otwarcia tajemnicy związku grodu z podgrodziem.
Przebieg pierwszych obwałowań potwierdza hipotezę o dwóch miastach
- górnym i dolnym. We wczesnym średniowieczu, w okresie przedlokacyjnym,
to znaczy do 1260 roku istniał gród i oddzielnie osada rybacka. Czyżby opowieść
o rybaku czy rycerzu Dersławie miała znaleźć historyczne potwierdzenie?
Nim peryferie w klasycznej postaci przeszły drogę z przedmurza do przed
mieścia, minąć musiało kilka wieków. Typowy charakter przedmurza wykształ
cił się w X V - X V I stuleciu. W obrębie murów wyrosło miasto właściwe, zamiesz
kiwane przez rody mieszczańskie. Miasto zapewniało bezpieczeństwo, ochronę
mienia i organizację życia publicznego. Z upływem czasu na zewnątrz murów za
częły się pojawiać drewniane domki rybaków, wędrownych handlarzy, rolników
szukających w mieście zbytu swoich produktów. Niekiedy osiedlali się tu także
karnie z miasta wydaleni obywatele, wypędzona służba lub skłóceni z majstrem
czeladnicy. W czasie wojen i napadów biedota ta znajdowała jednak schronienie
za murem - takie było prawo i tak nakazywał zwyczaj - ale drewniane domostwa
najczęściej wówczas ginęły w płomieniach, wcześniej doszczętnie splądrowa
ne i ograbione. Ponieważ lasy sięgały wtedy bliżej miasta niż obecnie, szybko
wszystko odbudowano w tym samym miejscu, bo drewna było pod dostatkiem.
Gdy ciasnota w mieście zaczęła dokuczać lub pojawiały się inne niedogod
ności, winnych szukano wśród rzemieślników. Najczęściej wypominano im,
że niby byli przyczyną wszelkich zanieczyszczeń, hałasu i zbędnego rwetesu.
Bardziej uciążliwe warsztaty, które zakłócały porządek i spokój albo groziły
pożarem, przenoszono poza mury. Na przedmurzu znajdowały miejsce coraz
liczniej zakładane kuźnie, garbarnie, młyny czy olejarnie. Poza właściwym
miastem umieszczano gospody, zakłócające ciszę dostojnym mieszczanom,
oraz szpitale, zawsze będące źródłem zagrożeń epidemicznych.
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il. 27
Tczew w okresie krzyżackim (wg J. Modzelewskiego)
1. Brama Wysoka
2. Ratusz w rynku
3. Pręgierz na rynku
4. Brama Wodna
5. Wieża Wodna
6. Brama Malborska i prom
7. Zamek
8. Klasztor
dominikanów
9. Kościół famy
10. Wieża Klesza
11. Brama Młyńska
12. Baszty - spichlerze
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Najgwarniej było w rejonie bram. Tam powstawały warsztaty tak zwa
nych partaczy, czyli rzemieślników z różnych powodów pozostających poza
cechami. Przy bramach najwięcej wyrastało straganów wędrownych kupców.
Lokowano je w najkorzystniejszych miejscach: wzdłuż traktu prowadzącego
do miasta.
W X V I I stuleciu przedmurza zmieniły swój widok. Podczas wojen szwedz
kich, gdy Tczew stał się bazą dla Gustawa Adolfa zwanego „Lwem Półno
cy", wokół miasta wzniesiono pierścień fortyfikacji - sieć bastionów, szańców
i ostróg, mających bronić bramy i miejskie mury. Bastiony były stanowiska
mi artylerii, ostrogi usypywano na wprost bram, chroniąc wejścia do miasta
przed ogniem artyleryjskim przeciwnika. Od strony zachodniej, czyli czołowej,
wzniesiono ukośną palisadę drewnianą, osłaniającą przed ostrzałem mury miej
skie. Bale do budowy palisady skonfiskowali Szwedzi miejscowym flisakom.
Jeszcze szerszy zasięg fortyfikacji dookoła miasta przyniosły pierwsze lata
X I X stulecia. Kampania napoleońska na Pomorzu doprowadziła do opanowa
nia także Tczewa przez wojska francusko-polskie. Po dwóch miesiącach od
zdobycia Tczewa (luty 1807 r.) cesarz Bonaparte zarządził budowę umocnień.
W 1813 roku, z kolei jego zwycięzcy zaczęli fortyfikować Tczew. Sprzymie
rzone oddziały rosyjsko-pruskie zabezpieczyły się zespołem dziesięciu redut
wokół miasta, które obejmowały pierścień o łącznej powierzchni 33 hekta
rów. Chociaż działania wojenne przeciw Napoleonowi dawno ustały, bastio
ny na przedpolach Tczewa pozostały, stanowiąc element pruskiego systemu
obronnego. Na przedmieściach długo w krajobrazie trwały usypane szańce,
z których każdy miał swoją nazwę. Oto ich lokalizacje:

il. 28
Wieża Klesza,
od XVII wieku zwana
Basztą
Złodziejską.
Do 1577 roku,
tzn. do pożaru Tczewa
mieściło się tutaj
archiwum rady miejskiej,
później w tej
ośmiobocznej
baszcie
osadzano
skazańców,
zwykle złodziei
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1. szaniec Steltnera albo Gruntowy - na gruntach tczewskiego ziemianina
Steltnera, położony w rejonie byłej Pomorskiej Fabryki Drożdży;
2. szaniec Młyński - na ziemiach ówczesnych właścicieli: Fischera i Mayera,
usypany koło dawnego młyna, w okolicach dzisiejszej ulicy Wierzbowej;
3. szaniec Ostrogowy (Blockhausowy) - usytuowany w miejscu obecnej
Szkoły Podstawowej nr 2 (Zespół Szkół Sportowych);
4. szaniec Wśród Stodół lub Stodolny - umocowany na skarpie w miejscu
Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Obrońców Westerplatte, gdzie dawniej
w otoczeniu stało wiele podmiejskich stodół;
5. szaniec Gdański - najbardziej wysunięty na zachód, przy trakcie prowa
dzącym do Gdańska, w rejonie obecnego OSiR-u, przy ul. Warsztatowej;
6. szaniec Wysoki - szeroka i wysoka reduta na tyłach obecnego Urzędu
Miasta, między ulicami Lecha i Strzelecką;
7. szaniec Klasztorny - na terenach ziemskich należących do zakonu domini
kańskiego, dzisiaj położonych między ulicami Paderewskiego i Kołłątaja;
8. szaniec Środkowy - leżał w środku południowej linii obronnej w okoli
cach obecnej ul. Stromej;
9. szaniec Wodny - usytuowany najbliżej Wisły, za bramą Wodną, w pobliżu
dzisiejszego wzniesienia ul. Czyżykowskiej przy wlocie ul. Kołłątaja;

il. 29
Mur, baszty i furta wiślana (?) na litografii w dziele Krzysztofa Hartknocha z 1684 roku.
Na pierwszym planie osada przeprawowa na „lisewskiej" stronie Wisły
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il. 30a
Szwedzkie bastiony fortyfikacyjne wokół Tczewa
(rysunek z 1628 roku w rękopisie elbląskim Samuela Hoppego, historyka wojen

il. 30b
Szwedzkie bastiony
fortyfikacyjne
wokół Tczewa (na pruskiej mapie
- sztychu z połowy XVIII wieku)
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szwedzkich)

10. szaniec Czyżykowski - najwięk
sza i najdłuższa reduta o powierzchni
około 10 ha, biegnąca od rejonu obec
nego Zespołu Szkół Technicznych do
ul. H . Dąbrowskiego na Czyżykowie.
Gdy w 1868 roku Tczew utracił status
miasta-twierdzy, tereny bastionów zosta
ły przez rząd pruski sprzedane kolei, że
gludze wiślanej lub osobom prywatnym.
Wokół tych szańców, położonych bliżej
miasta, ukształtowały się XIX-wieczne
przedmieścia.
Najwcześniej powstało górne przed
mieście, oficjalnie potem zwane Przed
mieściem Berlińskim, a jeszcze póź
niej Gdańskim. Ukształtowało się ono
wzdłuż historycznego traktu gdańskiego,
czynnego już w X I I I wieku. Ta obecna
ulica Jarosława Dąbrowskiego począt-
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kowo była szosą, z czasem zabudowaną niepokaźnymi chałupkami. Współczes
ny kształt tej głównej ulicy starego Tczewa został nadany w połowie X I X wie
ku, kiedy zasypano frontową groblę przed bramą Wysoką, którą rozebrano już
w 1832 roku. Pierwotnie, od 1898 roku, ulica przedmiejska była węższa - w po
równaniu z obecną szerokością - o około 2,5 m. Na całej długości miała cha
rakter pierwszego jej odcinka, tzn. między bramą a wylotem ulicy Kościuszki.
Z szosy dojazdowej zaczęła się przekształcać po 1850 roku w zabudowaną

il. 31
Rozmieszczenie
dziesięciu szańców obronnych na przedpolach
w I polowie XIX wieku (opr. wg Z. Nawrockiego)

Tczewa
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ulicę, ale domy przy niej po
wstające miały znaczenie
rolniczo-rzemieślnicze. Do
czasów obecnych nie zacho
wał się ani jeden przykład
mieszkalnego budownictwa
ówczesnego
przedmieścia.
Secesyjne kamienice, nawet
te najmniej okazałe, jednopię
trowe, pochodzą już ze schył
ku X I X wieku lub przełomu
z następnym stuleciem.
Jedyną pozostałością tam
tych czasów, gdy powstało
przedmieście, jest budynek
byłego Sądu Grodzkiego,
obecnie - po adaptacji - sie
dziba główna Miejskiej B i 
blioteki Publicznej im. Alek
sandra Skulteta. Budynek
sądu wraz z więzieniem był
il. 32
na owe lata gmaszyskiem
Wyjście Tczewa na przedmieścia.
okazałym. Powstały w 1847
Główne ulice przedmiejskie i kierunki rozwoju
dawnych
przedmieść:
roku kosztem 17.170 tala
obecna ul. Jarosława Dąbrowskiego i Przedmie
rów, rozbudowany w 1887
ście Gdańskie
(Berlińskie)
roku, gdy Tczew stał się
ul. Chopina (Królewiecka) na Przedmieściu Króle
wieckim (A) i Czyżykowska na Przedmieściu (B)
siedzibą powiatu, jest jedy
ul. 1 Maja (Dworcowa) na Przedmieściu Dworcowym
nym świadkiem tamtych lat,
który w formie zewnętrznie
nie zmienionej dotarł do czasów współczesnych. Dzisiaj stanowi najstarszy
przykład budownictwa poza murami dawnego miasta.
Przedmieście Berlińskie (potem Gdańskie) drugi etap swego rozwoju prze
żyło po wybudowaniu linii kolejowej i uczynieniu z Tczewa ważnej stacji na
„żelaznym szlaku". Już po 1860 roku zaczęto burzyć stare podmiejskie chaty
rolników i rzemieślnicze domki, a te nowsze poddano remontom i rozbudo
wie. W cenę poszły parcele, wykupywali je co zamożniejsi obywatele i to
niekoniecznie zamieszkujący w Tczewie.
Zabudowa przedmieścia, szybko oddalającego się od Starego Miasta, około
1880 roku doszła do obecnego placu Marszałka Piłsudskiego. Dawne skrzy
żowanie kupieckich traktów urosło do rangi podmiejskiego placu. Wcześniej
była tam jakaś zabudowa: typowe dla rozdroża kuźnie, zajazdy, karczmy, także
szpital i poczta. U schyłku X I X wieku stał tutaj czekający na gości Hotel Gdań-
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ski. Po tragicznym pożarze hotelu, w jego miejsce wzniesiono w 1908 roku
gmach dzisiejszego Urzędu Miejskiego. Od kilku już lat stał wtenczas okazały,
nowy budynek poczty. W latach pierwszej wojny światowej przy placu powstał
wspólny kompleks kina i hotelu wraz z restauracją. Im bardziej zabudowany,
dawny rozjazd podmiejski stawał się mniej wygodny. Nadal pozostał niere
gularnym skrzyżowaniem, które rozwiązania komunikacyjnego doczekało się
dopiero w 1938 roku, gdy zakończono realizację projektu Ignacego Tłoczka,
wybitnego architekta, późniejszego profesora Politechniki Warszawskiej. Nie
były to jednak rozwiązania tak nowoczesne jak te obecne, z udziałem ronda.
W ostatnim dziesięcioleciu X I X wieku zabudowa przedmieścia przekro
czyła plac i dotarła do torów kolejowych. Wcześniej stały tutaj - przy obec
nej ulicy Wojska Polskiego - jakieś domki podmiejskich rolników i stodoły.
Czynszowe kamienice, stale wydłużające to przedmieście i wytyczenie dru
giej ulicy - obecnej Kopernika - ostatecznie zmieniły stary krajobraz pól i łąk
zachodniego otoczenia Tczewa.
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il. 36a
Okazały budynek
starostwa
(dziś siedziba Rady
Miejskiej i Urzędu Mia
sta) rozpoczął
planową
zabudowę
dawnego
podmiejskiego
rozjazdu (dziś plac Mar
szalka Piłsudskiego).
Budynek został wznie
siony w miejscu
Hotelu
Gdańskiego,
który spłonął

il. 36b
Budynek
starostwa
(obecnie
siedziba
Urzędu Miasta)
od tylu z własnym
zapleczem
zieleni.
Skwer znajdował się
w miejscu
obecnego
podwórka i parkingu
między ulicami
Lecha i Obrońców
Westerplatte
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W tym samym czasie, równolegle z Przedmieściem Gdańskim (Berlińskim),
powstało Przedmieście Kolejowe, zwane też Dworcowym. Nazwę swoją za
wdzięczało, podobnie jak i rozwój, wybudowaniu dworca kolejowego. Wykształ
ciło się ono z dawnego przedmurza za Młyńską bramą, pamiętającego schyłek
X V I wieku. Po tragicznym pożarze miasta w 1577 roku, przy kościele farnym
wybito w murze bramę i w ten sposób przedłużono biegnącą tu ulicę (obecna
Kardynała Wyszyńskiego). Za murem usypano wtenczas groblę lub przerzucono
most przez fosę, by połączyć tę część z miastem. W przeciwieństwie do obszaru
przy bramie Wysokiej, któremu bliski był charakter handlowo-rzemieślniczy,
ten teren pełnił funkcję zaplecza gospodarczo-rolniczego. Wśród ogrodów i łąk
stanęło wiele stodół i stajen. Tę bramę częściej przekraczali parobcy i służba, ale
nazwę przyjęła od dawnej baszty Kleszej albo Księżej.
Przedmieście za bramą Kleszą przez pewien czas pozostawało bez nazwy.
Kiedy na końcu szosy zbudowano młyn, przemianowano bramę i tę samą nazwę
przyjęło przedmieście. Odtąd za bramą Młyńską ciągnęło się Przedmieście Młyń
skie. Na kolejną nazwę musiało poczekać do wybudowania dworca kolejowego.
W połowie X I X stulecia przy drodze za bramą Młyńską zniknęły stodoły
i gospodarskie budynki. Z prawej strony pozostał młyn, po lewej powstały
nowe secesyjne kamienice. To wówczas ta niewielka jeszcze ulica przyjęła
nazwę Przedmieścia Dworcowego. Dość szybko przedmieście wyparło ogro
dy, sięgające aż do Wisły. Zielona dzielnica, położona w dolinie rzeki, nosiła

il. 37
Tu kończyło się stare
śródmieście,
a zaczynało Przedmieście
Młyńskie
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il. 38
Młyn parowy
na Przedmieściu
Młyńskim,
na rogu
obecnych
ul. Kardynała
Wyszyńskiego
i Sambora,
współcześnie
nie istniejący

il. 39
Takie „retro"
dawnego
młyńskiego
przedmieścia
tczewskiego
zobaczyć można
już tylko na starych
kartach
pocztowych
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il. 40a
Fabryka Hermana Heine na Przedmieściu
Czyżykowskim.
Na przednim planie istniejące jeszcze kamienice przy obecnej
ul. Chopina. Z lewej zakład z kominem, a za nim w głębi park.
Za linią tego budynku biegnie dzisiejsza ul. Kołłątaja

il. 40b
Widok fabryki Hermana Heine z ulicznego szyldu
dekoracyjnego
z publicznym
termometrem

il. 41
Podmiejskie peryferie miasta zabudowywały się wolno. W końcu XIX w. na terenach
dawnej reduty środkowej stanęły hale fabryczne wyrobów metalowych
Kelcha,
późniejsza „Arkona", następnie Pomorska Fabryka
Gazomierzy,
jeszcze później ZZSD
„Predom-Metrix",
a obecnie Centrum Wystawienniczo-Regionalne
Dolnej Wisły.
Dopiero w 20. latach XX stulecia zaczęto zabudowę obecnej ul.
Paderewskiego.
Na fotografii za fabryką widoczna budowa pierwszych budynków
mieszkalnych
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nazwę Podlice. Prowadziła do niej ulica Podlicka, obecna Sambora. Po tamtym
krajobrazie ślad wszelki zaginął. Tylko ulica Ks. Ściegiennego, zwana niegdyś
Dawne Ogrody, przez szereg lat zachowała klimat podmiejskiej zieleni. Jesz
cze na planie miasta z 1898 roku widniały pozostałości tej dzielnicy w postaci
Ogrodu Podlickiego, wymienionego na mapach w pobliżu mostu wiślanego. Już
wówczas była to raczej tradycja, nazwa dotyczyła przeszłości, ponieważ w latach
budowy mostu ogrody zostały wyparte przez wielki plac - zaplecze tej imponu
jącej inwestycji. Potem pojawiło się w tym miejscu składowisko tarcicy i targ
bydlęcy, zwany prozaicznie... świńskim rynkiem.
Przedmieście Dworcowe wpłynęło na całkowitą zmianę wyglądu tej czę
ści Tczewa. W ślad za ogrodami zniknęły dawne, choć rzadkie, zabudowania
o charakterze rolniczym. Do historii przeszła pamięć po okazałym polskim
dworze starościńskim, który w wiekach X V I - X V I I I stał mniej więcej u zbiegu
ulic Sambora i Nowej. Najdłużej broniły się tartaki, zlokalizowane od strony
rzeki wzdłuż ulicy Zamkowej.
Jeszcze przed zbudowaniem linii kolejowej, główna ulica przedmieścia
w pierwszym etapie sięgała tylko do obecnej ulicy Słowackiego. Po poja
wieniu się „żelaznej drogi" poprowadzono ją dalej, jako szosę do Gdańska.
Główną ulicę przedmieścia odgięto w kierunku północnym, by po przedłu
żeniu skierować ją do stacji kolejowej. Przedmieście Dworcowe wyszło na
spotkanie podróżnym, wysuwając blisko stacji pierwsze gościnne obiekty. Na
rogu ulicy (styk z ulicą Obrońców Westerplatte) usytuował się Hotel Dwor
cowy. Było to w 1870 roku. W tym samym czasie pojawiła się nieco dalej
restauracja, przez wiele lat zwana „U Słomiona".
Przedmieścia nie miały wówczas jeszcze bezpośrednich połączeń. Docie
rano do nich - z Gdańskiego na Dworcowe lub odwrotnie - okrężną drogą:
przez środek głównego miasta. Koniecznie należało je połączyć trasą krótszą,
z pominięciem centrum. Dlatego powstały dwie ulice, które z czasem nabra
ły dla miasta charakter reprezentacyjny. Obecna ulica Kościuszki na planie
z 1884 roku była ulicą Młyńską, bo prowadziła do młyna. W 1898 roku zmie
niła nazwę na ul. Wilhelma i wtedy nazwę Młyńska przeniesiono na Nowe
Miasto, dla ulicy wytyczonej obok Kanału Młyńskiego. Ta uwaga jest istotna,
by nie wprowadzać zamieszania. Dawna ulica Młyńska (Kościuszki) połączy
ła czoło przedmieścia Gdańskiego z Hotelem Dworcowym. Natomiast szo
sa Gdańska (dzisiejsza Obrońców Westerplatte) skróciła odległość pomiędzy
dwoma hotelami: nowo powstałym Dworcowym a Gdańskim, który stał - o czym
już wspomniano - w rejonie obecnego Urzędu Miasta. Zabudowa ulic nie postę
powała zbyt szybko. Najwcześniej pojawiły się kamienice u wylotów ulic. Naj
starszym budynkiem między przedmieściami jest obecna Szkoła Podstawowa
nr 5, zbudowana w 1861 roku dla potrzeb Gimnazjum Męskiego. Budynek sta
nął na malowniczym uboczu, otoczony niewielkim parkiem. Obiekt aktualne
go Ośrodka Szkolenia Kierowców był pierwotnie szkołą podstawową, wznie-
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siony w 1890 roku. Potem budynek wykupiła loża masońska, czyniąc wokół
swojej działalności wiele sensacji, podniecając wyobraźnię mieszkańców.
Kamienice u wylotu ulicy Młyńskiej (Kościuszki) należały do tych naj
bardziej eleganckich. Pierwszy secesyjny dom pod numerem 23, tuż przy nie
istniejącym już murze sądu (dzisiaj biblioteka) pokazał się w 1880 roku. Ten
następny, wzniesiony dla Emmy Haner, postawiono dopiero po jedenastu la
tach. Okazały dom w dole ulicy, z balkonami-loggiami, postawiono rok przed
upływem X I X wieku. Zabudowa części środkowej, zwłaszcza północnej pie
rzei, powstała najpóźniej, wypełniona mało atrakcyjnymi, jednopiętrowymi
kamieniczkami. Trwało to przy tym długo: ulice łączące przedmieścia kom
pletnie zabudowane zostały w pierwszych latach X X wieku.
Awansu doczekała się droga polna wzdłuż fosy, między obecnymi ulicami
Jarosława Dąbrowskiego i Kardynała Wyszyńskiego. Podniesiona do rangi
ulicy, łukiem połączyła czoła obu przedmieść. Mowa o obecnej ulicy Łazien
nej, która w 1880 roku otrzymała nazwę Fosa Miejska: biegła bowiem na
zewnątrz dawnego muru, linią byłej fosy. Drugi odcinek tej ulicy, wycho
dzący na dzisiejszą ulicę Kościuszki, powstał później, gdy zbudowano przy
nim budynek banku. Początkowo była to samodzielna ulica o nazwie Nowa
Fosa Miejska. Nazwa nie przetrwała zbyt długo, ponieważ po przeciwnej
stronie banku wzniesiono Łazienki Miejskie. Wpłynęły one nie tylko na
zmianę kształtu ulicy, ale również na zmianę nazwy. Odtąd obie Fosy Miej
skie przyjęły wspólne miano ulicy Łaziennej. Układ ten przeżył do czasów
współczesnych.
Trzecie przedmieście powstało w Tczewie przed bramą Czyżykowską, któ
ra chyba najczęściej zmieniała swoją nazwę. Określano ją jako bramę Wodną,
Wiślaną, Niską, Nizinną, Dolną i Malborską. Mieściła się w rejonie zejścia
obecnych ulic Rybackiej, Wodnej i Chopina.
Przedmieście nad Wisłą oficjalnie zwane Malborskim czy Królewieckim,
historycznie zawsze było związane z przeprawą przez rzekę, istniejącą tutaj
od końca X I V wieku, przeniesioną z okolic obecnej ulicy Okrzei. Na starym
przedmurzu istniała już dawniej jakaś osada przeprawowa. Ruch kupieckich
wozów, to w jedną czy drugą stronę, był wystarczającą zachętą osadniczą.
Przeprawa nadawała charakter rozwijającemu się przedmieściu. Była tym, co
handel i rzemiosło dla Przedmieścia Gdańskiego, a stacja kolejowa dla Przed
mieścia Dworcowego.
Przedmieście Malborskie żyło z przeprawy wiślanej, wydłużając swoją za
budowę ku rzece. Ze szczególnego ożywienia korzystało od 1825 roku, kiedy
w tym miejscu poprowadzono przez Wisłę stały most pontonowy, łączący
dwa długie odcinki utwardzonego traktu kołowego z Berlina do Królewca.
Wówczas przedmieście zmieniło nazwę na Królewieckie. Na zimę most de
montowano, a jego pontony-łodzie i pokład przechowywano w porcie zimo
wym, urządzonym również w 1825 roku.
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Tak było do połowy X I X wieku. W 1857 roku w drugiej części miasta od
dano stalowy most drogowo-kolejowy i pływająca przeprawa na Przedmieś
ciu Królewieckim przestała istnieć. Jakby ratując się przed naturalną zagładą,
przedmiejska ulica zmieniła kierunek. Ze zmiany tej skrzętnie skorzystała
dotychczasowa droga Czyżykowską, awansując do rangi ulicy. Przedmieście
obrało trasę na Czyżykowo, po raz kolejny zmieniając nazwę. Już jako Przed
mieście Czyżykowskie podeszło w górę nadwiślańskiej skarpy, następnie
zgodnie z biegiem drogi skręciło na zachód. W latach dziewięćdziesiątych na
końcu tej drogi stała już szkoła podstawowa, obecny Zespół Szkół Rzemieśl
niczych i Kupieckich. Tutaj kończyła się przedmiejska ulica. Dalej zwykła
droga polna biegła do majątku Czyżykowo.
Przedmieście nad Wisłą miało także swój zakład przemysłowy, zbudowa
ny w końcu stulecia. Fabryka Heinego była bardzo znana na Pomorzu. Na
pocztowej widokówce z 1891 roku prezentuje się nader okazale i korzystnie,
podobnie jak na stołach wyroby Heinego. Najpierw była to wytwórnia wódek
i likierów. Koniaki stąd pochodzące też były sławne. Potem „przebranżowiono" wytwórnię na fabrykę octu i musztardy.
Narożnik fabrycznej zabudowy, uwieńczony pięknym ogrodem właścicie
la wytwórni, dał początek wytyczonej wzdłuż parku obecnej ulicy Kołłątaja.
Wtedy była jeszcze zwykłą drogą polną. Na planie Tczewa z 1898 roku nie
było także obecnej ulicy Paderewskiego. Poprowadzona została dopiero na
początku X X wieku.
W dziejach urbanistyki często się zdarza, iż w sąsiedztwie przedmieść po
wstają ulice wyniesione ze skromnych, przeciętnych dróg. Była nią również
droga biegnąca dnem dawnej fosy. Jest to obecna ulica Wąska, za czasów pru
skich zwana Ulryka. Ówczesnym władzom miasta chodziło zapewne o upa
miętnienie wielkiego mistrza Zakonu, wojowniczego von Jungingena, które
mu sprawiedliwy los nie pozwolił wrócić spod Grunwaldu, a może chciano
uczcić któregoś z meklemburskich książąt noszących to imię. Pod względem
zabudowy znowu powtórzyła się cecha drugorzędności: wystawniejsze domy
znalazły się tylko na końcach ulicy. Jej środkowa część nie prezentowała się
ciekawie, niektóre fragmenty pozostały tu niezabudowane do początków X X
wieku. Może to i dobrze, bo w ten sposób przedłużono w czasie koloryt daw
nych ogrodów na skarpie.
Ulica Ulryka połączyła Przedmieście Królewieckie z szosą Starogardzką
- tak bowiem zwała się wówczas ulica 30 Stycznia - która stanowiła natu
ralne odgałęzienie Przedmieścia Berlińskiego z rozjazdowego placu. W rze
czywistości długa ulica połączyła dwa przedmieścia, omijając kłopotliwe dla
komunikacji centrum.
Przy szosie Starogardzkiej w końcu X I X stulecia stała już żeńska szkoła
gimnazjalna (obecnie Centrum Edukacji Dorosłych), fabryka wyrobów bla
szanych (dzisiaj Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły), trzy
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cmentarze, szpital joannitów i fabryka maszyn rolniczych. Stara droga zabu
dowywała się chaotycznie, jakby nie wierząc w zdolność planowego przedłu
żenia wizerunku miasta. Próbowano tę część Tczewa nazwać Przedmieściem
Starogardzkim - zgodnie z kierunkiem dawnego traktu - ale ta nazwa się nie
przyjęła.
Po 1920 roku zabudowy poza dawnymi murami nie traktowano już jako
przedmieść, nawet ich nazewnictwo wyszło z użycia. Przedmieścia zostały po
prostu wchłonięte przez organizm ciągle rozwijającego się miasta. Przybysz,
nie zorientowany w historycznym rozwoju przestrzeni Tczewa, dzisiaj już nie
dostrzeże różnic między starym centrum a częściami przedmiejskimi. Już nie
dowiemy się, jak rzeczywiście wyglądały tczewskie przedmieścia u samych
początków swego istnienia, gdy dachy małych domów przechodzień mógł
dotknąć ręką. Pozostały tylko zapisy kronikarzy.
Naprzeciw obecnej biblioteki, a byłego sądu, stała niegdyś na Przedmieściu
Berlińskim niewielka kuźnia Dombrowskiego, który niebawem w sąsiedztwie
wybudował najokazalszy wówczas dom mieszkalny. I to w miejscu dawnego
cmentarza, na którym złożono rosyjskich żołnierzy, zmarłych w 1734 roku
na cholerę i tyfus. Podczas budowy kamienicy w 1913 roku natrafiono na ich
szczątki.
Na podmiejskim rozjeździe, który dzisiaj jest placem Marszałka Piłsud
skiego, stały dwie kuźnie, domek straży pożarnej, jakieś gospodarstwo i Hotel
Gdański. W 1898 roku wszystko spłonęło, razem z hotelem i... strażacką re
mizą. Po sprzątnięciu zgliszcz przez kilka lat rejon ten świecił pustką. Potem
stanął tu gmach starostwa - dzisiejszy Urząd Miasta.
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T r-sVzed kilkoma wiekami na tczewskim Starym Mieście od rana do samep ^ g o zmierzchu miejskiemu zgiełkowi towarzyszyły charakterystyczne
J L odgłosy i zapachy warsztatów rzemieślniczych. Miarowemu szumowi
pił sprzyjał świeży zapach drewna, ostra woń metalu unosiła się nad kuźniami
i warsztatami kowalskimi. Pachniały piekarnie i browary, czego nie można
powiedzieć o pracowniach skórników i ladach rybackich.
Rzemieślnicze warsztaty istniały w rynku i na wszystkich sąsiednich uli
cach, w różnych częściach miasta. W Tczewie nie skupiały się branżami. Było
to za małe miasto, by mogło sobie pozwolić na „specjalizacyjną" lokalizację
poszczególnych rodzajów rzemiosła. To nie było to, co miał Gdańsk w swo
im szczytowym rozwoju, gdzie ulice wskazywały na obecność ław: Piwna,
Chlebnicka, Kowalska, Tkacka, Garbary; to również nie tak, jak w Toruniu,
gdzie także nazwy ulic wskazywały rzemieślników: Piernikarska, Szewska,
Browarna, Piekary, i nie tak, jak w Poznaniu: Piekary, Rybaki, Szyperska,
a nie wspominając już o Krakowie: Stolarska, Szewska, Garbarska.
W Tczewie nazwy tylko dwóch ulic wskazują na żywą obecność rzemieśl
niczego fachu: Rybacka, Garncarska.
Wyróżnienie tych rzemiosł nazwami ulic nie jest przypadkowe, znajduje
ono swoje logiczne uzasadnienie. Rybacy nigdy nie należeli do zamożnej grupy
mieszkańców. W przeszłości nie byli nawet obywatelami, ponieważ nie posiadali
praw mieszczańskich. Zamieszkiwali na przedmieściach wiślanych jako ludzie
niewolni, dzierżawiący odcinki Wisły - wpierw od Zakonu, potem od rady miej
skiej. Poławiali rybę, sprzedawali ją w stanie surowym lub solonym czy wędzo
nym. Rybacy, ze względu na swoją pozycję społeczną, nigdy nie uzyskali upraw
nień cechowych. Jednak jako środowisko zawodowe stanowili najstarszą grupę.
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W Tczewie istniało już to środowisko od powtórnego nadania praw miej
skich przez Krzyżaków. Przypomnijmy, że było to prawo chełmińskie, na
dawane byłemu grodowi Sambora począwszy od 1328 do 1384 roku. Źródła
przekazały, że np. w 1400 roku umowę dzierżawczą z Zakonem na rybaczenie
na Wiśle, w imieniu wszystkich tczewskich rybaków, zawarł obywatel o peł
nych prawach i nazwisku Gliwic. Roczna dzierżawa wynosiła 100 grzywien.
Owe bractwo zawodowe, zorganizowane na wzór spółdzielni, zyskało coraz
więcej zwolenników. W 1510 roku w Tczewie działało dziewięciu zawodo
wych rybaków, a po sześćdziesięciu latach było ich piętnastu. Po wojnach
szwedzkich wycieńczone miasto zarejestrowało tylko siedmiu rybaków za
wodowo uprawiających połowy. Rewizja ekonomii malborskiej, do której
w okresie Prus Królewskich należał Tczew, wspomina że rybacy tego miasta
płacili 80 złotych prowentu od dochodu za rybaczenie. Kwota ta powtarza się
w roku 1696 jak i 1707. Natomiast inwentarz z 1711 roku na przykładzie ry
baka Adama Wojewódki (występującego prawdopodobnie w imieniu wszyst
kich rybaków Tczewa) odnotował, iż kontrakt za połowy między Tczewem
a Palczewem podwyższono do 90 złotych. Opłatę regulowano zawsze w dniu
Świętego Jana, to znaczy 24 czerwca. Na rybaczeniu trudno było zbić więk
szy majątek. Łowieniem zajmowała się męska część rodziny, zaś żony i córki
trudniły się handlem ryb. Ich kramy stały wzdłuż obecnej ulicy Rybackiej,
stąd późniejsza nazwa tego fragmentu ulicy okrężnej, biegnącej po wewnętrz
nej linii murów.
W X V I I I wieku odnotowano jedno nazwisko kupca rybnego, który jednak
nie traktował tego zajęcia jako główną profesję. Jan Lickfett, właściciel stat
ku wiślanego, a jednocześnie przełożony bractwa gburskiego, posiadacz ka
mienicy przy obecnej ulicy Chopina 1, woził i handlował zbożem, drewnem,
a w pewnym okresie, gdy sprzyjała koniunktura, również rybami.
Drugi, uprzywilejowany tradycją i nazwą ulicy, fach rzemieślniczy w Tcze
wie nie należał do najwcześniej zorganizowanych. Garncarze tczewscy, jak
i ci z pozostałych miast Kociewia, stanowili poważną konkurencję dla rze
mieślników gdańskich. W 1570 roku ta grupa cechowa należała do liczniejszej
organizacji rzemieślniczej. Skupiała sześciu mistrzów, może dlatego, że do
końca X V I wieku garncarze występowali w jednym cechu wspólnie ze zdu
nami i kaflarzami. Ulica Garncarska nie wskazuje na to, by właśnie przy niej
znajdowały się warsztaty rzemieślnicze garncarzy. Późniejsze zapisy hipotecz
ne, po 1577 roku wykazują wielu mistrzów tego zawodu, ale zamieszkujących
w różnych częściach miasta. Pewniejszą wydaje się być hipoteza, że na tej uli
cy w dni targowe garncarze wystawiali swoje wyroby na sprzedaż. Ulica sąsia
dowała z rynkiem i wiadomo, że bez garnków nie obeszła się żadna gospodyni,
czy w domu zamożnych kupców czy w najbiedniejszej nawet kuchni.
Spośród XVII-XVIII-wiecznych garncarzy wymienić należy przy ulicy
Krótkiej Piotra Kuhnarta (1626), przy obecnej ulicy Mickiewicza 14 Michała
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Elandta (1633) i Albrechta Liibbe (1654); Andrzeja Schwenfenera przy ulicy
Podgórnej (1715) oraz Piotra Schultza przy obecnej ulicy Chopina (1750).
W drugiej połowie X V I I I wieku zestawienie samodzielnych rzemieślników
podaje, że w Tczewie pracowało już tylko trzech mistrzów garncarzy i jeden
uczeń. Cechmistrzem tej profesji był wówczas Jan Moczyński.
Spacerując gdzieś znad Wisły Rybacką w górę i skręcając w Garncarską,
każdy przechodzień przed wiekami, jak i obecnie, trafiał na rynek, na owe
centrum handlowo-rzemieślnicze. Na rynku były reprezentowane niemal
wszystkie ławy. Rzemieślnicy obok kupców stanowili główny skład miesz
czan - obywateli miasta, korzystających z pełnych praw. Z praw takich mo
gli robić użytek tylko rodowici mieszczanie po osiągnięciu wieku dojrzałego
i pochodzący z prawego łoża. Obywatelem Tczewa wprawdzie mógł zostać
również przybysz wnoszący godną profesję, a mogący udokumentować swoje
dobre pochodzenie. O prawa miejskie nie mogli się ubiegać ludzie niewolni,
służebni lub urodzeni z nieprawego łoża, a więc wszyscy wyrobnicy, pozosta
jący na służbie, albo nie potrafiący udowodnić godnego przodka.
Mimo tych obwarowań prawnych rzemieślnicy, pozostawieni własnemu lo
sowi, nie czuli się bezpieczni. Zaczęli się więc organizować w związki o tym
samym zawodzie. Ponieważ pierwsze takie organizacje w średniowieczu po
wstały na Zachodzie, więc do ich tradycyjnego słownictwa przeniknęło wiele
niemieckich nazw. Samo określenie „cech" wywodzi się z niemieckiego Zeche.
Stąd też pochodzi czasownik „cechować", co znaczy nadawać symbole własno
ści lub uwidoczniać znak pochodzenia wyrobu rzemieślniczego. Szanujący się
rzemieślnik zawsze umieszczał na swoim wytworze znak cechowy. Z tej samej
tradycji wywodzą się takie określenia jak: trinkgeld (napiwek), majstersztyk
(szczególne udane dzieło rzemieślnicze), bruderszaft (bractwo, braterstwo) itp.
Już w X V I wieku spotykamy kilka polskich nazw, co świadczyło o naro
dowym usamodzielnieniu się rzemiosła. Cechy zastępowano bractwami, szyn
ki karczmami, a schóppenstuhl ławą. Każdy wytwór swej pracy, celem sprze
daży, rzemieślnik prezentował na ławie, która w dawnych latach zastępowała
współczesną ladę. Ława była ukoronowaniem umiejętności. Posiadał ją tylko
mistrz, który z wiekiem wyparł obco brzmiącego majstra. Taki mistrz, dyspo
nujący warsztatem i ławą, mógł wstąpić do cechu. Uprawnienia mistrzowskie
pozwalały na prowadzenie własnego warsztatu czy pracowni, natomiast ława
uprawniała do sprzedaży własnych wyrobów.
Zawodowe organizacje rzemieślnicze, czyli cechy, powszechnie zaczęły
powstawać już w X I V wieku. Organizację cechu regulował statut, czyli spis
przywilejów, praw, obowiązków, kar i innych prawideł, mających na celu
obronę interesów i honoru danego zawodu. Każde rzemiosło miało własny
cech i odrębny statut.
Na czele każdego cechu stał jego przełożony, starszy cechu albo jeszcze
inaczej zwany cechmistrzem, demokratycznie wybierany przez wszystkich
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członków korporacji cechowej, ale zatwierdzony przez radę miejską. To on
przewodniczył posiedzeniom, rozstrzygał spory, czuwał nad skrzynką cecho
wą, w której gromadzono dokumenty, składki i kary pieniężne za przekrocze
nia zawodowe. Cechmistrzem na ogół był zawsze najstarszy wiekiem w ce
chu, mistrz najbogatszy i w rzemieślniczym bractwie najbardziej szanowany.
W dużych miastach, takich jak Gdańsk czy Toruń, na czele licznego cechu stało
zazwyczaj dwóch starszych, a nawet czterech, tworząc radę przełożonych.
Statut, zwany czasem wilkierzem cechowym, nadawała cechowi rada
miejska. Te spisy praw rzemieślniczych obwarowane były bardzo surowymi
zasadami. Określały sposoby produkcji, sprawy edukacji zawodu, hierarchię
rzemiosła, całą procedurę zdobywania uprawnień mistrzowskich. Poza celami
czysto materialnymi, cechy zajmowały się także życiem towarzyskim swo
ich członków, organizowały pomoc socjalną - tak byśmy to dzisiaj nazwali
- wspomagając wdowy po swoich towarzyszach i opiekując się sierotami.
Interes każdego rzemiosła nakazywał kontrolę wielkości cechu, a ta naj
częściej była zapisana już w statucie. B y nie tworzyć kłopotliwej konkuren
cji, bractwo określało - a czasem władze miasta - maksymalną ilość członków-mistrzów. Jedynie wyjątkowa koniunktura, powodująca nagły wzrost
popytu, mogła powiększyć grono mistrzów w cechu. W latach kryzysowych,
nawet mistrzowi, który odkupił ławę po ustępującym z cechu, utrudniano wej
ścia do korporacji. Czyniono tak w imię obrony interesów, która to zasada
często była bezwzględna.
O ilości cechów decydowała specjalizacja rzemiosła i ilość obecnych
w mieście rękodzielników. W przypadku nielicznej ilości mistrzów danej
branży, ci wstępowali do innego pokrewnego cechu. Po upływie lat zdarza
ło się odwrotnie: gdy w cechu wytworzyła się odrębna grupa rzemieślników
tej samej specjalizacji, opuszczali dotychczasowe bractwo, tworząc nowe
- własnej branży. Natomiast pojedynczy rzemieślnicy, osamotnieni w swojej
profesji, gdy nie znajdowali dogodnych warunków po przystąpieniu do jakie
goś pokrewnego cechu, przenosili się do bractwa w innym mieście. Tak było
właśnie w przypadku tczewskich złotników i bursztyniarzy.
Cechy liczebne, skupiające wielu rzemieślników, były typowe tylko dla
dużych miast. W Tczewie mieszkańcy zgłaszali umiarkowane potrzeby
i w ramach tych potrzeb musieli egzystować tutejsi rzemieślnicy. A egzysto
wali zgodnie, bo wieki średnie nie znały jeszcze konkurencyjnych zabiegów
i knowań, które zmuszały do walki o pierwszeństwo unicestwiając jednocześ
nie przeciwnika.
Obok mistrza w warsztacie pracowało najczęściej dwóch czeladników
i jeden uczeń. Praca postępowała wolno ale dokładnie, w rytmie ustalonym
od lat. W niewielkim mieście niemal wszyscy wzajemnie świadczyli sobie
usługi. Szewc szył i naprawiał obuwie swoim rówieśnikom, jego syn następ
nemu pokoleniu, wnuk wnukom rówieśników dziada i tak dalej, do niekiedy
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i szóstego pokolenia. I dopiero wojna lub jakaś epidemia kładła kres rzemieśl
niczej solidnej rodziny. Czasami czeladnik lub jakiś rzemieślnik osiedleniec
żenił się z wdową lub córką nieżyjącego mistrza i rozpoczynał nowy rzemieśl
niczy ród.
Przykładem pokoleniowego rzemiosła w Tczewie, pochodzącym wpraw
dzie już z X V I I - X V I I I wieku, może być nazwisko niemieckiego stolarza i cie
śli okrętowego, Giesbrechta. Samuel przekazał w 1666 roku narzędzia synowi
Abrahamowi, ten wnukowi Henrykowi, który przejął warsztat w 1699 roku.
Henryk wtajemniczył do zawodu swego syna Jana i w roku 1723 przekazał
mu cały warsztat. Ten jednak spłodził tylko jedną córkę, Dorotę, która w 1782
roku wyszła za Gotfryda Langwalda, mistrza ciastkarskiego. Kiedy w następ
nym roku zmarł stary ojciec, zakończyła się historia ciesielskiego fachu przy
ulicy Podgórnej 4.
Jak już wiemy, statuty poszczególnych cechów ustalały podstawowy przy
wilej wielkości grupy rzemieślniczej. Tylko określona liczba rzemieślników
mogła wykonywać w mieście swój zawód. Taka zasada organizacyjna związ
ku limitowała możliwość uzyskania przywileju mistrzowskiego przez więk
sze grono czeladników. Ustalona na przełomie X I V / X V wieku liczba człon
ków cechu, w wielu przypadkach przetrwała przez trzysta, a nawet czterysta
lat. Taka struktura miała zapewne także wpływ na ruchy osiedleńcze, system
prowadzenia nauki, rynek wewnętrzny i zewnętrzny, zaopatrzenie w surowce,
a nawet ingerowała w stosunki osobiste wdów i córek rzemieślniczych rodów.
Każdy warsztat równał się jednej ławie, to znaczy, że jeżeli określony cech
zrzeszał na przykład czterech rzemieślników, to w mieście istnieć mogło tylko
tyle samo miejsc sprzedaży wyrobów danej branży. Bractwo posiadało przy
wilej wyrobu i także rozprowadzania tychże wyrobów w promieniu 1 mili od
miasta, a więc w zasięgu około 8,5 kilometra wokół miasta. Obcych towarów
dla celów handlowych nie wpuszczano do miasta. Takich handlarzy, którzy
sprowadzali obce wyroby, ścigano, chyba że oferowali towary nie wytwa
rzane w mieście. Rzemieślnicy w pierwszym rzędzie pracowali dla swoich
mieszkańców, dopiero nadwyżka wyrobów sprzedawana była poza miasto,
stanowiąc przedmiot wymiany towarowej.
Stała ilość uprawnionych rzemieślników skupionych w cechach utrzy
mywała się niezmiennie do końca X V I I I wieku, a na pewno do pierwszego
rozbioru Polski w 1772 roku. Cech tczewskich szewców składał się wów
czas z dwunastu ław, piekarzy z siedmiu, a stolarzy z czterech ław. Rzeźniczy
cech składał się z sześciu mistrzów. Cechy poszczególnych grup branżowych
współpracowały ze sobą, wzajemnie uzupełniając niezbędny dla mieszkań
ców asortyment.
Wędrówkę po rzemieślniczych warsztatach warto zacząć od prezentacji
cechów grupy spożywczej. Bez żywności nie egzystowała żadna rodzina,
tym bardziej gdy warstwa mieszczuchów, zwłaszcza od X V I I wieku stała
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się wygodna i nie chciała piec domowych chlebów, wyrabiać swoich wędlin
i warzyć własnego piwa. Miasto jednocześnie zaostrzyło rygory, ograniczając
samodzielność gospodarstw domowych. Pamiętajmy, że po pożarze w 1577
roku wilkierz miejski zabraniał posługiwania się ogniem w dowolny sposób.
Cechy spożywcze w Tczewie należą do najstarszych organizacji rzemieślni
czych. Była to grupa rzeźników, piekarzy i browarników. Egzystowali dostat
nio, ponieważ mięso, pieczywo i piwo było podstawą wyżywienia mieszczan.
Pierwsze wiadomości o tczewskich rzeźnikach pochodzą z roku 1351.
Oficjalne źródła potwierdzają ich rzemieślniczą działalność w roku 1443. Inne
dokumenty mówią, że w 1570 roku cech skupiał pięciu mistrzów. Pierwotnym
źródłem zaopatrzenia rzeźników w surowiec była hodowla uprawiana przez
członków bractwa gburskiego. Zrzeszenie to istniało już w X V wieku. T a ów
czesna spółdzielnia skupiająca miejskich rolników, po 1577 roku najwcześ
niej uzyskała potwierdzenie swego statutu, bo dwa lata po owym tragicznym
w skutkach pożarze. Odtworzony statut gburski z 1579 roku po dwudziestu
pięciu latach został znacznie rozszerzony i uzupełniony nowymi przywileja
mi. Dzięki temu dokumentowi wiemy, że wspólnie użytkowane tereny rolni
cze znajdowały się za miastem w pasie między Górkami a Piotrowem. Część
z nich, zajęta na ogrody i sady oraz „użytkowane pod pługiem", była głównym
zapleczem owocowo-warzywnym tczewian. Pozostały areał przeznaczony na
łąki i pastwiska służył hodowli. Członkowie bractwa wypasali na nich owce
i bydło, które potem wędrowało do tczewskich mistrzów rzeźniczych.
Rozwijający się fach rzeźniczy stawiał coraz wyższe wymagania. Rosło
zapotrzebowanie na bydło ubojowe. Rzeźnicy starali się spełnić życzenia swo
ich klientów, mieszczan rozsmakowanych w mięsach. A były one podawane
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na stoły zamożnych tczewian w różnych postaciach. Podstawą mięsiw była
wołowina i baranina. Przyrządzano głównie mięso pieczone, ale nie brakowa
ło też potraw duszonych i gotowanych. Pieczeniom towarzyszyły korzenne
sosy z przyprawą pieprzu, rozmarynu, szafranu i anyżu, nie gardzono również
imbirem czy gorczycą. W mniejszych ilościach podawano wieprzowinę, pta
ctwo i dziczyznę, na którą pozwalali sobie tylko bogaci obywatele Tczewa.
Żeby sprostać tym wszystkim smakom, rzeźnicy sprowadzali bydło z ca
łego Pomorza, z Mazowsza, a nawet z głębi Polski, ponieważ ilości hodowa
ne przez bractwo gburskie nie zabezpieczały potrzeb. Sprowadzaniem bydła
zajmowali się specjalni agenci, skupujący odpowiednie sztuki, pędząc je na
stępnie do miasta. Na miejscu dopasano je jeszcze na nadwiślańskich łąkach
i potem dopiero trafiały pod nóż.
W owych latach wielkie ilości bydła pędzono z Mazowsza do Gdańska. Ów
szlak, przypominający obrazek kowbojskiego spędu, przebiegał przez Tczew.
Zdarzało się, że zmęczeni agenci chętnie pozbywali się całego spędu jeszcze
przed osiągnięciem celu. Często decydowały o tym konkurencyjne, wyższe
ceny, oferowane przez tczewskich rzeźników. Cech rzeźniczy w Gdańsku
nieraz skarżył tczewian o skupywanie bydła przeznaczonego dla Gdańska.
W odwet rzeźnicy gdańscy wykupywali nierogaciznę z okolic Tczewa.
A mieli co skupywać, skoro bractwo gburskie i samodzielni rolnicy podmiej
scy zwiększyli wyjątkowo tę hodowlę do ponad trzystu sztuk wieprza. Co
bardziej przedsiębiorczy i bogatsi mistrzowie gdańskiego cechu rzeźniczego,
chcąc się obronić przed tczewską konkurencją, monopolizowali całe „przed
sięwzięcie". Sami prowadzili spęd, przetwarzali surowiec, konserwowali mię
so przez solenie i sprzedawali je właścicielom okrętów na wyżywienie załóg.
W tczewskim cechu rzeźniczym prawie przez cztery stulecia zasiadało
pięciu do sześciu mistrzów. Nazwiska niektórych znane są jednak dopie
ro od X V I I wieku. W pierwszej połowie tego stulecia przywileje cechowe
posiadał Krzysztof Schaffer w rynku, Andrzej Sprenberg z ulicy Lipowej,
Krzysztof Neudeck z obecnej ulicy Okrzei, Jan Jungenickel z ulicy Krótkiej.
Było to zapewne intratne zajęcie, wielkie tusze zapewniały niemałe fortuny.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że także rodzina małżonki podróżni
ka Jana Forstera prowadziła rzeźniczą ławę. Trzej Galescy - Marcin, Jerzy
i Jakub, w kolejności od 1655 do 1733 roku, prowadzili rzeźnictwo przy
ulicy Krótkiej 16.
Z tego samego okresu znani byli Fryderyk Kleinert, też przy ulicy Krót
kiej, Jerzy Krodler i Jerzy Hesse z ulicy Podgórnej, Jan Bering w rynku.
W X V I I I wieku swoje sztuki mięsa zachwalali Chrystian Pohl z obecnej ulicy
Mickiewicza, a na Podgórnej familianci Krodlerów - Chrystian, a po nim
syn Fryderyk. W rynku znany był wtedy Jakub Miesel. Wykaz rzeźników,
pochodzący już z okresu po 1772 roku, podaje czterech mistrzów i trzech
czeladników. Cechmistrzem był w tym czasie Jakub Schwartz, który osiadł
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w Tczewie po przyłączeniu miasta do Prus i do 1819 roku prowadził swoją
ławę przy ulicy Podgórnej 3.
Rzeźnictwo wówczas polegało głównie na uboju i rozdziale rzeźnej sztuki.
Znane są praktyki, iż dla licznych i bogatych rodzin służba kupowała często
całe tusze na tygodniowe zaopatrzenie, zwłaszcza w porze zimowej. Mistrzo
wie rzeźniccy oferowali również kiełbasy i pasztety, ale wyroby te należały
do rzadkości. Dopiero X I X wiek wykształcił odrębne rzemiosło wędliniar
skie. Wtedy zmienił się również wygląd wyposażenia warsztatu. W Tczewie
znane było paszteciarstwo i wędliniarstwo przy ulicy Krótkiej, prosperujące
od 1848 roku.
Do mięs podawano różne gatunki pieczywa. Jak na owe czasy pieczono
wiele gatunków chleba. Najbardziej powszechny był razowiec z czysto żyt
niej mąki z dodatkiem otrąb. W drugiej połowie X V I wieku karierę zrobił
chleb okrągły zwany holenderskim, który stał się przyczyną długich sporów
między cechami o prawo jego wypieku. Najdroższy był chleb pszenny z białej
mąki i różnego rodzaju bułeczki, obważanki, precelki, suchary. Pojawiły się
też pączki i ciastka, strucle i pierniki.
Cech piekarzy zorganizował się w X V wieku. Rewizja dzierżawią tczew
skiego w 1570 roku wykazała obecność w mieście dziewięciu piekarzy. T a
liczba mistrzów stawia tczewski cech na pierwszym miejscu na Pomorzu
Gdańskim, oczywiście poza samym miastem Gdańskiem. Już w tym okre
sie piekarnictwo tczewskie wyróżniało trzy grupy specjalistyczne: piekarzy
razowca, pieczywa białego i cukierników. Grupy te solidnie ze sobą współ
pracowały. Piekarze służyli wszystkim, bez względu na stopień zamożności,
ponieważ chleb, obok mięsa, był głównym składnikiem pożywienia. Piekarze
razowca zwani „festbeckerami" (fest - mocne, ścisłe) byli monopolistami na
pieczywo żytnie, z dobrze spieczoną skórą. Druga grupa - „losbecker" specja
lizowała się w wypieku chleba pulchnego z jasnej mąki (los - pulchne, luźne).
Grupy te pozostałyby w najlepszej zgodzie, gdyby nie bułki, które pojawiły
się latem w 1577 roku, robiąc niesamowitą karierę na stołach. Obie specjali
zacje w cechu wszczęły spór o prawo wypieku nowego asortymentu. Sprawa
była ważna, bo chodziło o wyłączność wytwarzania, co wpływało na prospe
ritę warsztatu. Inaczej mówiąc, chodziło o duże pieniądze. Jedni i drudzy pie
karze mieli chęć je zarobić. A przy tym ich argumenty nie były pozbawione
racji. Bułka była rumiana i ze skórą, a taka cecha zewnętrzna wszelkiego pie
czywa była statutową domeną festbeckerów. Ale bułka wewnątrz była biała
i pulchna, co jednocześnie przekonywało o słuszności losbeckerów, ponieważ
to właśnie oni posiadali monopol na wszelkie pieczywo luźne i jasne. Nie tak
dawno ucichł spór gdańskich piekarzy o prawo wyłączności wypieku chleba
holenderskiego, tego „owalnego jak księżyc", jak mawiał któryś z poetów,
a znowu król musiał rozstrzygać konflikt piekarzy z Tczewa. Sprawę przed
sąd królewski wnieśli „piekarze pulchni". Stefan Batory akurat gościł
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w Malborku i tczewianie wykorzystali tę okazję. Król zgniewal się strasznie
na piekarzy. Było zaledwie dwa miesiące po wielkim pożarze w Tczewie,
wszak spowodowanym przez królewskie wojska, rąk nie starczało do odbudo
wy miasta, a do tego jeszcze kłótnia o bułki. Ale król szybko się udobruchał
i przyznał korzyść dla grupy piekarzy „pulchnych". „Ściśli" nie spodziewali
się takiego rozstrzygnięcia. Nie zgodzili się z królewskim werdyktem. Konflikt
jeszcze wiele razy trafiał przed oblicze starostów tczewskich i starogardzkich.
Formalnie cały „bułkowy zatarg" piekarzy tczewskich toczył się przez ...sto
lat. Dopiero król Jan I I I Sobieski w 1677 roku, przy okazji podobnego sporu
między cechami gdańskimi, zakończył stare nieporozumienie. Orzeczenie było
wręcz salomonowe. Król stwierdził, że bułki były zupełnie nowym wymysłem
piekarniczym, więc żadna grupa rzemieślników piekarniczych nie mogła żądać
prawa wyłączności ich produkcji. Odtąd mógł je piec każdy mistrz zrzeszony
w cechu. W ten sposób wszystko wróciło do normy i stuletni spór ustał.
Najbardziej ucieszyli się piekarze trzeciej grupy - ciastkarze, którzy zgod
nie z decyzją króla Sobieskiego też mieli prawo do produkcji bułek. Po kilku
latach zapanowała zupełna zgoda, bowiem „festbeckerzy" piekli bułki razowe
z ciemnej mąki, „losbeckerzy" bułeczki pszenne raczej dla zamożnych sto
łów, natomiast cukiernicy uszlachetniali je takimi dodatkami, jak rodzynki,
słodkie kruszonki, polewa miodowo-makowa, glazura jajeczna itp.
W tym samym czasie w tczewskim cechu piekarniczym powstały dwie
samodzielne korporacje rzemieślnicze: piekarzy razowca oraz piekarzy pie
czywa białego i cukierników łącznie. Podział ten zachował się do początków
X V I I I stulecia. Potem cukiernicy wystąpili z cechu i stworzyli własne bra
ctwo rzemieślnicze.
Lokalizacja piekarń tczewskich przez X V I I i X V I I I wiek w wielu przypad
kach pozostawała niezmienna, wtopiła się jakby w krajobraz miasta. Na każ
dej ulicy oraz w rynku wisiały blaszane szyldy przedstawiające bochen chleba.
W rynku pod numerem 21 piekarze rezydowali przez prawie sto pięćdziesiąt
lat, od roku 1632 do rozbiorów. Wyroby swoje pod tym adresem zachwalali
w kolejności: Fryderyk Thiel, Jerzy Schroeder, Jerzy Elbiński oraz Piotr Sterner. Podobną tradycją pochwalić się może piekarnia przy ulicy Podgórnej 7,
w której w latach 1701-1772 wypieku doglądali mistrzowie: Henryk Schmidt,
Filip Feldhusen, Adam Meck, Jerzy Mittwoch. Kilka lat przed rozbiorami na
tej samej ulicy, dwie posesje wyżej rynku, powodzeniem cieszył się Jerzy Vogt.
Natomiast po przeciwnej stronie tej ulicy konkurowała trzecia piekarnia Fry
deryka Falcka oraz Jakuba i Samuela Wolmów. Na obecnej ulicy Mickiewicza
pod nr 17 piekarnia Szymona Lemmela z 1570 roku pamiętała jeszcze sławny
spór o bułki. Na tej samej ulicy egzystowało jeszcze dwóch piekarzy. Smaczny
zapach rozchodził się w początkach X V I I I wieku również na ulicy Lipowej,
gdzie piekarnię prowadził Jan Galdowski, a przy obecnej ulicy Chopina zna
nych było dwóch piekarzy: w X V I I wieku Piotr Milentz, a w następnym stuleciu
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Marcin Szulc. Poza wymienionymi w tamtym czasie egzystowało jeszcze sześ
ciu mistrzów. W ciastkarstwie specjalizowali się mistrzowie rodziny Liedtke.
Albrecht Chrystian piekł - poza słodkimi bułkami - swoje serniki, makowce,
strucle, keksy i zwibaki na początku X V I I I wieku przy ulicy Mickiewicza. Na
tomiast jego krewniak, Jan Abraham pięćdziesiąt lat później przy ulicy Okrzei
zrobił majątek na piernikach i innych ciastkach z korzennymi przyprawami. Był
bowiem piernikarzem, przedstawicielem nowej specjalności w ciastkarstwie.
Tczew liczył wówczas nie więcej niż 1.200-1.500 mieszkańców. Codzien
nie był świeży chleb - ciemny, biały, żytni, pszenny, jaki kto wolał - przeróż
ne bułeczki, rogaliki, obwarzanki, chałki itd. itp... W dużym stopniu było to
zasługą miejscowych młynarzy, bez których żadna piekarnia nie zrobiłaby
interesu.
Najstarszy młyn wodny na Kanale Młyńskim pamiętał Krzyżaków i po
chodził z X I V wieku. W 1590 roku znane były pod miastem dwa młyny,
w tym jeden duży o sześciu kołach, mielący żyto, pszenicę i słody. Wilkierz
tczewski z 1599 roku nakazywał w pierwszej kolejności zaopatrzenie dla
własnych potrzeb miasta. Zbyt i spław rzeczny oraz wykup zboża poza miasto
był możliwy wyłącznie, gdy posiadano dostatecznie duże zapasy nadwyżek.
Młyn parowy w Tczewie stanął w 1856 roku, zbudowany przez kupca
Preussa. Jego kolejnym właścicielem był Karol Grosskopf. Stąd datuje się
dawna ulica Młyńska, która nie miała nic wspólnego z usytuowaniem obec
nej ulicy o tej samej nazwie. Prawdą jest jednak, że w tej części miasta, gdzie
obecnie ulica ta przebiega, też znajdował się młyn, funkcjonujący na użytek
majątku ówczesnej wsi Suchostrzygi.
Nie bez znaczenia pozostawały podmiejskie wiatraki, położone w kilku
miejscach wokół miasta. Wiadomo, że stał taki wiatrak przy szosie Staro
gardzkiej (obecnie ulica 30 Stycznia). Był wiatrak na Rokitkach, w okolicy
obecnej świątyni NMP Matki Kościoła. Ostatni stoi przy ulicy Wojska Pol
skiego, uznany za zabytek typu holenderskiego. Jego żarna pracowały jeszcze
po 1945 roku, dzisiaj jest ozdobą tej części miasta i sprawia nie mały kłopot
konserwatorom zabytków.
Jeszcze po 1945 roku pracowały również lokomobile w młynie parowym
na placu przy styku obecnych ulic Kardynała Wyszyńskiego i Sambora. Na
tomiast w młynie wodnym koła przestały się obracać w połowie X I X wieku.
Jego ostatni właściciele - Karol Reinhold (1800) i Salomon Hupfner (1837)
zakończyli legendę średniowiecznego młyna krzyżackiego, przeniesionego
z Lubiszewa nad Wisłę. Przez długi okres współczesnego już młynarstwa słu
żył młyn przy ulicy Zamkowej. Opustoszały i zapomniany padł pastwą ognia
w 1987 roku. Służył prawie sto lat.
Jadło należało popić. Herbata i kawa pojawiły się na polskich stołach do
piero w połowie X V I I wieku i to nie tak często. Podstawowym napojem tam
tych czasów było piwo. W Gdańsku i jego okolicach najpopularniejsze były
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słynne, mocne i drogie gatunki zwane „gdańskie" i „jopejskie". W średnim
gatunku, nieco tańsze, znane było ciemne piwo „stołowe". Najniższe warstwy
piły najtańsze i gatunkowo najmniej cenione piwo jasne, słabe, zwane cienkuszem lub „krollingiem".
Sekretne receptury tych wyrobów z jęczmienia i dodatkiem pszenicy były
przez każdego browarnika tajnie strzeżone. W 1570 roku oficjalnie działało
w Tczewie pięciu browarników. Poza Gdańskiem największym ośrodkiem piwowarstwa na Pomorzu był właśnie Tczew. Na roczną produkcję piwa w mie
ście przeznaczano 23.225 korców słodu. Była to miara pojemnościowa odpo
wiadająca czterem ćwierciom lub ośmiu garncom, czyli zawierała 128 litrów.
Z uwagi na różną wilgotność zboża trudno dzisiaj precyzyjnie określić, ile to
było kilogramów. W sezonie 1570/71 wywarzono i sprzedano tczewskiego piwa
za 1.502 florenów. Na drugim miejscu produkujący Starogard nawarzył tego
najpopularniejszego trunku za prawie 914 florenów. Mniejszą produkcją wyka
zywały się Nowe, Gniew, Skarszewy; natomiast Świecie ze sprzedaży własne
go piwa uzyskało zaledwie 247 florenów. Tak duża przewaga, przewyższająca
dochody piwowarów innych miast, mogła być spowodowana zarówno więk
szymi możliwościami wytwarzania, jak i zasięgiem rozprowadzania tczewskie
go piwa. Było ono podawane w karczmach w Nowej Cerkwi i Dąbrówce oraz
sprzedawane do miejscowości za Wisłą, między innymi do Palczewa.
Zgodnie z zasadami wilkierza z 1599 roku, każdy właściciel domu co trzy
tygodnie mógł warzyć piwo dla własnych potrzeb, oczywiście po opłaceniu
ustalonej sumy podatku miejskiego. Nie były to jednak wyłącznie własne po
trzeby. Co bardziej udane piwo sprzedawano karczmarzom po cenach usta
lonych przez radę miejską, karczmarz zaś za prawo prowadzenia wyszynku
opłacał rocznie 1 floren podatku. Sześć lat wcześniej wydany przywilej po
zwalał na sprzedaż w karczmach tylko własnego piwa. Za takie uważano piwo
warzone przez danego karczmarza lub ewentualnie kupione od tczewskich pi
wowarów. Ograniczenia te obowiązywały w obrębie jednej mili od karczmy.
Dlatego przepis ten nazywano prawem milowym. Każdy zapewne wówczas
chciał, żeby w tczewskiej karczmie podawano sławne piwa gdańskie, chociaż
własne też nie były złe. Cieszyły się uznaniem w innych miejscowościach,
stały się nawet przedmiotem gospodarczego przemytu.
Smaczne tczewskie piwo znane było już w czasach krzyżackich. Rozsła
wiało je dwóch wędrownych zakonników, wytrawnych piwoszów. Porównu
jąc trunki kilku miast kociewskich, wyrób tczewskich piwowarów uznali za
najlepszy. Starogardzkie piwo porównali do pomyj, gniewskie szkoda było
pić, bo takie było niedobre, a na wspomnienie skarszewskiego opanowywała
ich zgroza. Natomiast radością było pić piwo tczewskie.
Wysoka koniunktura na piwo utrzymywała się ponad dwieście lat.
W X V I I I wieku dochody z tego trunku zaczęły maleć. Okoliczni starostowie
uruchomili własne browary, a w dystrybucji korzystali też z zasad prawa mi-
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lowego. Jednocześnie w Tczewie pojawiło się bardzo dobre piwo klasztorne,
warzone przez dominikanów.
W X V I wieku Tczew posiadał pięciu cechowych piwowarów. Ich wy
robów można się było napić w sześciu karczmach. Znane były trzy kar
czmy miejskie, dwie promowe i jedna w Śliwinach w majątku tczewskie
go bractwa kurkowego. Przez długie lata była znana karczma z własnym
piwem tuż przy głównej bramie na rozwidleniu obecnych ulic Krótkiej
i Mickiewicza. Głośno było także w karczmie flisackiej przy obecnej ulicy
Wodnej. Na trasie ku przeprawie podróżnego kusiły dwie karczmy. Przy
obecnej ulicy Okrzei własnego wyrobu piwo zachwalał Stanisław Apian,
a przy samej przeprawie druga karczma huczała od gości czekających na
prom. Od X V wieku istniała jedna karczma na prawym (nie tczewskim)
brzegu Wisły. Zawsze należała do dzierżawców przeprawy. Przez wiele lat
zarządzała nią rodzina Hartwigów. Ostatnim karczmarzem na przeprawie
promowej był Jan Landman, w 1677 roku wykupiło tę karczmę miasto.
W 1738 roku odnotowano drugą karczmę przy przeprawie na tczewskim
brzegu. Długą sławą cieszyła się również karczma Samuela Schultza, czyn
na w latach 1649-1711.
Za początki tczewskiego piwowarstwa przemysłowego uznać należy
działalność doktora Fryderyka Geissenheinera, który - jak się okazało - spe
cjalizował się nie tylko w zakresie medycyny. Jako właściciel kamienicy
przy obecnej ulicy Mickiewicza 7 (naroże z ul. Kardynała Wyszyńskiego)
właściwie wykorzystał znajdującą się na posesji studnię. Ujęcie dawało
smaczną i czystą wodę, więc pan doktor wyzyskał ją nie tylko dla celów
leczniczych. Przedsiębiorczy lekarz uruchomił browar. Po nim przejął go
Chrystian Wilcke, który już w pierwszych latach X I X wieku produkował
również wino.
Annały sztuki rzemieślniczej oraz księgi hipoteczne zanotowały kilku pi
wowarów, raczących tczewian dobrym trunkiem. Wiek X V I I i X V I I I prze
kazał jeszcze nazwiska Andrzeja Knorra z obecnej ulicy Okrzei 11 (1650 r.),
Chrystiana Rachmanna z ulicy Krótkiej 19 (1692 r.), Jerzego Rothe z ulicy
Podgórnej (1600 r.).
Od 1570 roku tczewscy piwowarzy pędzili też gorzałkę. Nie była tak sław
na jak gdańska złota wódka lub ziołowa, ale zwykła żytniówka przetrwała
wieki. Mówiono o niej z uznaniem i o tej, co ją wymyśliła. A była nią ponoć
kobieta, bo anonimowy autor „Hejnału do gorzałki" wołał:
Bodaj baba w niebie była
co ten trunek wymyśliła.
Tczew miał sześciu szynkarzy owego rozgrzewającego napoju. Nie była to
liczba największa na Kociewiu. W mniejszym Nowem prosperowało siedem
szynków. Mniej, bo trzy do pięciu XVI-wiecznych knajp miało Świecie, Sta
rogard i Skarszewy.
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Wielkość produkcji liczono na kotły gorzelniane. W tym względzie Tczew
znacznie ustępował pozostałym miastom. Gorzałkę pędzono w siedmiu kot
łach; taką samą ilością mógł się pochwalić Gniew. Mniej miało tylko Świecie,
bo trzy czynne kotły. Natomiast większą produkcją wódki zbożowej szczy
ciło się Nowe, zacier gorzelniany gotowano w dziewięciu kotłach. Rekord
bił Starogard z czternastoma kotłami i Skarszewy, które czerpały zyski aż
z dwudziestu czynnych kotłów. Tczew nie był więc najbardziej zapijaczonym
miastem, mimo iż na stałe handlowali tutaj trzej kupcy wina.
Jeżeli piekarze, piwowarzy i gorzelnicy byli w mieście widoczni, to ko
niecznie przy nich musiał się rozwijać handel zbożem. Tczewski rynek zbo
żowy dostarczał przez wiele lat mnóstwo kłopotów sądom i był przyczyną nie
jednej awantury i ostrych zatargów.
Rzecz polegała na zakłóceniu zwyczajowo przyjętej, a potem zatwierdzo
nej edyktem królewskim, rejonizacji skupu zboża. Kupcy gdańscy, zachęceni
ogromnymi zyskami, zachłannie gromadzili wielkie ilości zboża w swoich
spichrzach. Od dnia Świętego Dominika trwały wielkie jarmarki, w czasie
których w Dworze Artusa zawierano umowy z kupcami niemieckimi, francu
skimi, angielskimi, holenderskimi, hiszpańskimi i portugalskimi.
Za zboże otrzymywano korzystne kwoty lub w wymianie „towary kolo
nialne", sukna, szlachetne kruszce, a te były szczególnym źródłem bogactwa
patrycjuszy. Przy intensywnej penetracji okolic zaczęło brakować zboża na
tych terenach. Kupcy gdańscy za pośrednictwem swoich agentów prowa
dzili przeszukania dalszych obszarów. Podkupywali zboże przeznaczone
na tczewski rynek lokalny. Takie działania były sprzeczne z przyjętym pra
wem i wywoływały otwarty konflikt między kupcami gdańskimi i tczewski
mi. W 1551 roku kupcy gdańscy odwiedzali wieś po wsi, wykupując zboże
nawet zadatkowane przez tczewian. Podmiejscy chłopi decydowali się na
ich propozycje tylko ze względu na dużo wyższe ceny. Kupcom gdańskim
opłacało się zwrócić chłopom zaliczki i ponadto podnieść cenę. O prakty
kach takich wspomina rada miejska w Tczewie w liście do rady gdańskiej
z dnia 28 października 1551 roku, oskarżając o tę podstępną działalność
szczególnie trzech kupców: Ambrożego Schlichtinga, Szymona Mertina
i Jana Henniga. Wykupione zboże składali na brzegu Wisły na wysokości
Małej Słońcy. Tak przygotowane do transportu, po kilku tygodniach zała
dowywano na statki. Kupcy gdańscy musieli gburom tczewskiego staro
stwa proponować rzeczywiście korzystne ceny, skoro już po dwóch latach
sami zwozili na brzeg Wisły zakupione zboże, a nawet osobiście wnosili je
na statki.
Działalność gdańszczan dotknęła nie tylko mieszczan Tczewa. Skarżyły
się także rady miejskie innych miast. W tej sytuacji król Zygmunt August
wydał w listopadzie 1556 roku specjalny edykt, upoważniający małe miasta
do konfiskaty towarów rolniczych, wiezionych przez tereny tych miast, jeżeli
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nie pochodziły z własnych zbiorów. Przepis ten nie był jednak skuteczny,
gdyż patrycjusze gdańscy posiadali większą siłę argumentu. Wywierali sil
ny wpływ na chłopów, proponowali bardzo dogodne warunki kontraktacji,
zaliczkowali zakupy wysokimi przedpłatami, dysponowali przy tym gwar
dią przebiegłych pełnomocników, agentów handlowych. Stanisław Wienz,
odznaczający się szczególną przebiegłością, skupywał zboże i zwoził je na
składowisko naprzeciw Koźlin, a potem Wisłą spławiał je do Gdańska.
Znane są przypadki takiej konfiskaty zboża. W roku 1618 i 1622 tczewianie zarekwirowali transporty gdańskie ze zbożem zakupionym w Garcu,
Małej Słońcy, Walichnowach, Rajkowach, Rudnie i Gorzędzieju. Z okolic
tej ostatniej wsi skupiono dużą ilość jęczmienia dla gdańskich piwowarów.
Konfiskata tego transportu wywołała zatarg zakończony głośnym skanda
lem. Otóż podczas tego sporu Melchior Weicher, ekonom malborski stanął
po stronie kupców gdańskich. Cała sprawa przybrała charakter „klasowy",
bo obrońca tłumaczył, że ograniczenie wolności zakupu zboża z pominię
ciem Tczewa jest zamachem na przywileje szlacheckie Gdańska, a tczewian
oskarżył o to, że prawo konfiskaty uzyskali od króla podstępem. Interesów
mieszczan tczewskich podczas procesu w Malborku bronił burmistrz Schroter, który został przez Weichera uwięziony. W tej bezprecedensowej sprawie
musiał zawyrokować osobiście król. Dopiero na skutek jego interwencji, bur
mistrz tczewski został uwolniony po ośmiu tygodniach ciemnicy. W zamian
rada małych miast pruskich wybrała tczewianina na swojego stałego posła
królewskiego dla obrony interesów gospodarczych. Za tę służbę przyznano
mu podwójny zwrot kosztów posłowania.
Kupcy gdańscy w wojnie ekonomicznej pozostali nieugięci. Mimo wyraź
nych poleceń dworu królewskiego, nadal prowadzili proceder niedozwolone
go skupu. W 1625 roku Tczew ponownie skonfiskował transporty zboża. Tym
razem ofiarą własnej nierozwagi padł kupiec Wilibalb Haxberg. Procesem
zakończyła się również konfiskata spławu pszenicy, nielegalnie skupowanej
w okolicach Gniewa. Mieszczanie gniewscy byli tym razem bardziej bezkom
promisowi. Obok zamku zbrojnie zajęli dwa załadowane dubasy, trzymając je
w areszcie pod strażą przez jedenaście dni, do momentu ponownego wykupu
ich zawartości w radzie miejskiej. Była to forma kary pieniężnej w wysokości
kwoty nabytego zboża. Znane są inne przypadki bezwzględnych metod, do
których uciekali się gdańszczanie. Na przykład handlarz Henryk Dreher roz
stawiał na drogach pikiety swoich ludzi, którzy zawracali wozy gospodarzy
wiozące zboże na rynek lokalny. Sprawa, skierowana do sądu królewskiego,
wydarzyła się koło wsi Walichnowy. Nabrała rozgłosu co najmniej z dwóch
powodów: ujawniła bezczelność gdańskich kupców i przede wszystkim dlate
go, że została oddalona przed sądem „z nieznanych przyczyn". Od tego przy
padku przyjął się znany i popularny na ówczas termin; mówiono i pisano „ca
sus Walichnowy". W rzeczywistości był to przypadek szczególny, ale jakiż
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miał być inny, skoro król nie miał wyjścia, stanął na niełatwym rozdrożu. Wy
dawał sprawiedliwe edykty, które trudno mu samemu było przestrzegać. Jak
wiadomo, często król i jego dwór korzystał z pożyczek gdańskiej kasy, która
bogaciła się na nieuczciwym handlu zbożem. A zdarzało się bardzo często,
że dwór pożyczonych kwot przez „zapomnienie" nie zwracał, a „życzliwi"
gdańszczanie o nie wcale się nie upominali.
Był Tczew w owych czasach poważnym partnerem handlowym. Zboże
jego wędrowało statkami do dalekich krajów Europy. X V I I wiek dla Tczewa
śmiało można określić „złotym wiekiem zboża". Złotym był także dla prze
woźników wiślanych. Szyperstwo w Tczewie rozwijało się z tych powodów
bardzo korzystnie. Jeżeli na całym Pomorzu cech przewoźników skupiał dzie
więciu szyprów, to w Tczewie było ich trzech. Było to zapewne zajęcie do
chodowe, skoro np. Michał Wentzel mógł wykupić prawo miejskie (1679)
i nabyć dom za ponad 500 florenów, a Andrzej Dreyer przez piętnaście lat
prowadził proces z gdańskim cechem przewoźników o zwolnienie jego nie
słusznie zaaresztowanych statków.
Zbożem handlowali niemal wszyscy. Świadczyć o tym mogą nazwy tczew
skich spichrzów. Spichrz „starościński" był magazynem starosty, „miesz
czański" albo „miejski" gromadził zapasy zboża obywateli tczewskich, „joannitów" należał do konwentu starogardzkiego, „klasztorny" służył tczewskim
dominikanom, natomiast spichrz „angielski" był pakownią towarów wywo
żonych do Anglii. Najcenniejszym jednak towarem było zboże, to właśnie
z Anglią miasto zapoczątkowało swój wczesny eksport.
Inne, już wspominane, rzemiosło grupy spożywczej wpłynęło na rozwój
przetwórstwa skórzanego. Zwierzęta rzeźne dawały nie tylko mięso. Obok ce
chu rzeźników równolegle powstawały cechy wytwórców, dla których źród
łem utrzymania i usług były skóry. Grupa rzemiosł skórniczych zdradzała
wielkie zróżnicowanie. Poza garbarzami, rymarzami, siodlarzami, pasamonikami (szmuklerzami), kuśnierzami, kaletnikami powstał cech szewców, który
stał się najliczniejszy. W Gdańsku już w około 1380 roku pracowało siedem
dziesięciu siedmiu szewców. Natomiast na początku X V stulecia istniało tam
sto pięćdziesiąt warsztatów skórniczych różnej specjalności.
W Tczewie cech szewców należał do najstarszych organizacji rzemieśl
niczych. Ze wszystkich pozostałych, szewcy przywileje cechowe otrzymali
najwcześniej, bo już w 1358 roku. Nowy ich statut pochodził z 2 sierpnia
1594 roku. Nie od razu jednak nastąpiło usamodzielnienie poszczególnych
grup specjalistycznych. Początkowo szewcy i kuśnierze trudnili się także gar
barstwem. Sami wyprawiali skóry, barwili je i uszlachetniali. Za garbnik słu
żyła im kora, zbierana w okolicznych lasach, a następnie mielona. To szewcy
i kuśnierze równocześnie stali się właścicielami lub dzierżawcami garbuzów
(tak wówczas się zwały warsztaty garbarskie). Dzierżawili albo nabywali też
folusze, tj. młyny do mielenia kory na garbniki i barwniki. W Tczewie, poza
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prywatnymi, znany był głównie folusz starościński, świadczący usługi tym
garbarzom, którzy nie posiadali własnych młynów.
Wspomniany statut z 1594 roku określał maksymalną ilość dwunastu ław
szewskich. Czeladnicy szewscy mieli samodzielne bractwo rzemieślnicze.
Kuśnierze tczewscy mieli swój odrębny cech około 1560 roku. Siodlarze od
początku X V I I stulecia również skupili się w oddzielnej organizacji. W Tcze
wie jednak nie było ich zbyt wielu, skoro w latach 1611-1660 należeli do ce
chu gdańskiego. Limit dwunastu szewców został zapewne określony jeszcze
przed potwierdzeniem nowego statutu z 1594 roku. Wilkierz sprzed dwudzie
stu czterech lat też wymienia dwunastu specjalistów tej branży i być może,
że był to wówczas cech w nazwie określający tylko „skórników". Dokument
wśród dwunastu mistrzów wymienia ośmiu szewców, tylko jednego garbarza
oraz jednego pantofelnika i dwóch siodlarzy. Kuśnierze tczewscy w ilości
pięciu mistrzów stanowili odrębny samodzielny cech.
Dalsze rozdrobnienie specjalności rzemiosła skórniczego nastąpiło
w X V I I stuleciu. Wprawdzie zestawienie u Raduńskiego, według stanu z 1780
roku, wymienia tylko po dwóch kuśnierzy i siodlarzy, czterech rymarzy i aż
trzynastu szewców, którzy mieli siedmiu czeladników i dziesięciu uczniów,
to w poprzednich okresach liczby te przedstawiały się bardziej korzystnie. Na
pewno wiadomo, że ten cech szewski (może zwany skórniczy?) z dwunasto
ma mistrzami przetrwał i liczbę mistrzów zachował do pierwszego rozbioru
Polski. Z grona zidentyfikowanych nazwisk wymienić można cenionych mi
strzów obuwia z obecnej ulicy Mickiewicza 16: Michała Mellera (1650 r.),
Henryka Neumanna (1731 r.), Norberta Schwartza (1741 r.). Przy ulicy Krót
kiej buty szyli: Chrystian Libbe (1676 r.), Gotfryd Skuborius (1734-1762).
Również z tej ulicy w 1636 roku skórzane rękawiczki zachwalał, szczególnie
zimą, Eliasz Schmidt.
Należy podejrzewać, iż oddzielny cech mieli także rymarze, których
w stosunkowo krótkim okresie konkurowało aż sześciu. Przy obecnej uli
cy Mickiewicza 10 i 11, w tym samym czasie (lata 1704-1705) współza
wodniczyło ze sobą dwóch mistrzów toreb - Daniel Osmitius i Jerzy Boese.
Temu ostatniemu chyba nie odpowiadało sąsiedztwo towarzysza po fachu, bo
w 1730 roku jego warsztat mieścił się kilka domów dalej pod numerem 15. Przy
tej samej ulicy, niecałe pół wieku wcześniej, torby wyrabiał Gotfryd Puhlmann.
W X V I I I wieku przy ulicy Podgórnej otworzył warsztat Daniel Hoppe, a na
obecnej ulicy Okrzei - Efraim Neumann, pochodzący ze znanej rodziny skórni
ków. Jak już się dowiedzieliśmy, jego brat Henryk był w Tczewie szewcem, a za
chwilę się dowiemy, że inni członkowie tego rodu trudnili się kuśnierstwem.
Wśród warsztatów kuśnierskich prym wiodła pracownia przy ulicy Krót
kiej 19 i następnie przeniesiona do sąsiedniej kamieniczki pod numerem 20.
W latach 1635-1676 futrzane okrycia szył Andrzej Meyer, potem Jan Róssler.
Od 1691 do 1872 roku kolejno swoje dyplomy mistrzowskie z powodzeniem
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sprawdzali Beniamin Meck, Jan Goenk, Salomon i Gottlib Neumannowie oraz
Otto Goertz. Kuśnierze wówczas mieli co robić, ledwie nadążali z realizacją
zamówień. W skórzaną odzież ubierali się przedstawiciele nawet najniższych
warstw społecznych.
Gdańska ordynacja mody, przygotowana w 1642 roku, która jednak ni
gdy nie weszła w życie, ponieważ została zbojkotowana przez mieszczan,
orzekła, że służba może nosić ubiory uszyte tylko z pospolitych ...lisów i pośredniejszych gatunków skór z ...kuny. Futra gronostajowe i sobolowe były
zarezerwowane dla wielkich kupców i rajców miejskich. Podział społeczeń
stwa gdańskiego według futrzanej odzieży nie doszedł do skutku. I to dobrze,
bo społeczność gdańska w ten sposób jeszcze bardziej potwierdziłaby swoje
zarozumialstwo. Tak więc w dalszym ciągu na ulicach miast pomorskich,
tak jak to bywało od początku X V I I stulecia, roiło się od pysznych ubiorów.
Zwłaszcza w dni świąteczne i podczas uroczystości. W Tczewie nadal zaś
kontynuowano tradycje bogatych ubiorów, pochodzących z warsztatu Andreasa Adellmanna przy obecnej ulicy Mickiewicza.
Podobne, jak między rzeźnictwem a hodowlą bydła i skórnictwem, wzajem
ne zależności rozwoju zachodziły pomiędzy specjalnościami włókienniczymi
a hodowlą owiec. Naturalne warunki przyrodnicze Pomorza nie sprzyjały ow
czarstwu, więc i sukiennictwo nie znajdowało dogodnego gruntu. Hodowla
owiec najsilniej wspierała rzemiosło włókiennicze w rejonach Wielkopolski
i Śląska. Wprawdzie w Gdańsku cechy tkaczy i krawców istniały już w końcu
X I V wieku i rozwijały się pomyślnie w następnych stuleciach, ale to dzięki
wyłącznie importowi surowca oraz osiedlającym się w tym mieście przyby
szom, głównie z Niderlandów.
W Tczewie rzemiosło włókiennicze, inaczej wówczas zwane tkactwem
wełnianym, nie było bogato reprezentowane. W 1565 roku istniał cech tkaczy
lnu czy płócienników, należący do tkactwa lekkiego, który skupiał aż jede
nastu mistrzów. Cztery lata wcześniej udokumentował swoją obecność cech
krawców, szyjących okrycia z sukna sprowadzanego przez kupców lub naj
częściej z materiału dostarczonego przez klientów. Początkowo krawców było
tylko czterech, potem liczebność cechu powiększył jeden czapnik. Do gru
py rzemieślników włókienniczych należeli także powrożnicy: producenci lin,
sznurów i innych powrozów. W 1570 roku wymieniono trzech tczewskich mi
strzów tej branży. Wiadomo także, że w początkach X V I I wieku w jednym ze
straganów przyratuszowych, na rynku, handlował Piotr Ferbert, oferując płót
no, pończochy, pasy, tasiemki. Inną ławę zajmował pewien sukiennik, sprzeda
jący produkty swojego warsztatu tkackiego. Mógł to być Kaspar Muszkę, postrzygacz sukna z ulicy Krótkiej 17 lub Erdman Schultz, mający swój warsztat
w kamienicy przy obecnej ulicy Chopina 1. Po czterdziestu latach egzystencji
warsztat i kamienicę nabył Nesten Wollf, znany tczewski krawiec. W X V I I
wieku strojne suknie i kaftany szył Salomon Holst (1666) przy obecnej ulicy
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Chopina 36, który po dziewięciu latach przeniósł swoją pracownię do nowo
nabytej kamienicy przy ulicy Podgórnej. Był to drugi krawiec w tej części
miasta, gdyż w dole ulicy pracował Jan Mass. W następnej ulicy przyrynko
wej, prowadzącej ku Wiśle, modny krój zapewniał Salomon Schammer. Długą
tradycję dobrej igły w X V I I I wieku posiadał, przy tej samej dzisiejszej ulicy
Okrzei, warsztat prowadzony kolejno przez Pawła Reutera, Kaspara Mehlicha,
Jakuba Doeringa i Natanieła Stoermera. Najlepiej wiodło się temu ostatniemu,
który w 1742 roku - rajca i ławnik w jednej osobie - kupił kamienicę w rynku.
Potomkowie Stoermerów i Doeringów godnie przedłużali krawiecki stan. Syn
Pawła Reutera - Marcin już po 1772 roku pełnił funkcję cechmistrza w tczew
skiej organizacji rzemieślniczej krawców, która wówczas zrzeszała dziewięciu
mistrzów. Po szewcach było to wtedy najliczniejsze bractwo zawodowe.
W X V I I wieku wyodrębniła się grupa kapeluszników, stanowiąca wspól
nie z jedynym czapnikiem własny cech. Często zajmowali się obiema specjal
nościami jednocześnie. Do bardziej znanych kapeluszników Tczewa zaliczyć
należy Balcera Knalhóvera (1627), Jakuba Diestela (1686) i z polskiego rodu
Stanisława Tomaszewskiego (1711). Przy ulicy Lipowej w latach 1735-1758
pracował warsztat tkacki Dawida Kleina. W dokumentach pierwszy personal
nie znany powroźnik pojawił się dopiero w końcu X I X wieku. Kroniki miej
skie nie odnotowały obecności w tczewskim rzemiośle pasamoników czyli
branży pasmanteryjnej, a także farbiarzy tkanin i hafciarzy.
Zapach strużyn ciosanego drewna zapowiadał bliskość warsztatu stolar
skiego. Cechy rzemiosł drzewnych istniały już w czasach zaboru krzyża
ckiego. Około 1380 roku, w Gdańsku pracowało dwudziestu pięciu mistrzów
skrzyniarzy i aż czterdziestu sześciu bednarzy. Licznie byli reprezentowani
również stolarze, którzy - jak nazwa fachu wskazuje - zajmowali się wy
twarzaniem stołów. W następnych stuleciach stali się najpopularniejszą gru
pą wytwórców przedmiotów drewnianych, a w nazwie przetrwali do czasów
współczesnych, występując najczęściej jako specjaliści od produkcji mebli.
W średniowieczu branża ta rozdrabniała się na kilka wąskich specjalności.
Wspominani już skrzyniarze wytwarzali skrzynie bieliźniane, wszelkie kufry,
potem także komody. Krześlarze specjalizowali się w wytwarzaniu różnych
krzeseł, taboretów, zydlów. Było to w tych czasach, gdy nie istnieli jeszcze
tapicerzy i wszyscy bez wyjątku - władcy i podwładni - siadali na twardych
stołkach. Nieco później produkcją tych wszelkich mebli do siedzenia, a także
kołowrotków, trudnili się tokarze, skupiający dawnych krześlarzy. W X V I
stuleciu w Tczewie działał jeden specjalista tej branży.
Każdy proces rzemiosła drzewnego zaczynał się w lesie i pod tym wzglę
dem nic się nie zmieniło do dzisiaj. Miejscy tracze stanowili pierwsze ogniwo
przetwórstwa. Najwięcej było ich w osadach Borów Tucholskich. W okolicach
Gdańska nie znaleźli sprzyjających warunków. Zainteresowani rzemieślnicy mo
gli korzystać z tartaków starościńskich. Tak było również w rejonie Tczewa.
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W mieście egzystowali niemal wszyscy specjaliści rzemiosła drzewne
go. Poza stolarzami, wspominanymi już krześlarzami, tokarzami czy skrzyniarzami w warsztatach pracowali mistrzowie jeszcze siedmiu specjalności.
Łagiewnicy wyrabiali łagwie, baryłki, bachledki, necki, wębory. Bednarze
zajmowali się produkcją bedni czyli cebrzyków, achtelków, kadzi, beczek
i beczułek, balii i wszelkich innych naczyń składanych z klepek i wiązanych
wikliną, drzewnymi łykami bądź rzemieniami. Podobne przedmioty z drewna
wykonywali wiadrownicy. Znanym bednarzem tczewskim był w X V I I wieku
Michał Funck (1687), mający swój warsztat przy obecnej ulicy Chopina. Wy
twarzaniem drewnianych toczonych naczyń stołowych: łyżek, talerzy, misek
i mis trudnili się miśnicy.
Obecność w Tczewie Samuela Glagana, mistrza ciesielskiego zaznaczyła
się w latach 1734-1754 starannie wykonanymi wiązaniami dachowymi do
mów. Nie była to łatwa praca. Dyplom mistrzowski obejmował wykonanie
drewnianej części dwupiętrowej kamienicy mieszczańskiej. Cieśle w Tczewie
- a było ich dwóch - nie posiadali odrębnego cechu. Łączyli się wspólnie ze
stolarzami, którzy już w X V I I I wieku stali się czołową grupą rzemiosł drzew
nych, nie ograniczając się do wyrobu wyłącznie stołów. Przejęli wyrób wszel
kich mebli i drewnianych wykończeń domów.
Strużynami i trocinami pachniało na ulicy Podgórnej u Henryka Kocha
i Jakuba Reimera. Żyli i pracowali w Tczewie na przełomie X V I I - X V I I I stu
lecia. Należeli do grona pięciu mistrzów, którym przywilej cechowy pozwalał
na zrzeszenie w rzemieślniczym bractwie. Natomiast cech bednarzy skupiał
czterech rzemieślników. Pięciu mistrzów mogło wejść do tczewskiego cechu
kołodziei, o czym informuje wilkierz z 1577 roku. Poza tym w Tczewie dzia
łał jeden stelmach, przedstawiciel cenionej i trudnej sztuki budowy wozów,
powozów i innych konnych pojazdów. Jednak bez kołodzieja nie mógł stel
mach ukończyć swego dzieła. Jest to jeden z najstarszych przykładów ko
operacji rzemieślniczej. W X V I I i X V I I I stuleciu wytwarzaniem kół, piastów
i wszelkich obręczy drewnianych zajmował się w Tczewie m.in. Baltazar Preuss i Piotr Berendt.
Cieśle, tokarze i stolarze zastępczo wykonywali także roboty snycerskie.
To rzemiosło drzewne, zbliżone do rzeźbiarstwa, nie było licznie reprezento
wane na Pomorzu. Kroniki cechowe przekazały informację o jednym snyce
rzu w Debrznie i Skarszewach. Personalnie znany rzeźbiarz z Gniewa, Mate
usz Maciej Scholler w 1682 roku wykonał słynną ambonę złoconą dla katedry
pelplińskiej. Wcześniej zaś zrealizował snycerkę prospektu pelplińskich or
ganów (1677-1679). Dzieła te przetrwały do dzisiaj i można je podziwiać
w diecezjalnej bazylice.
Grupa rzemiosł drzewnych była w Tczewie najliczniejsza. Wszystkie
należące do niej cechy skupiały dwudziestu rzemieślników. Po osiemna
stu mistrzów należało do cechu grup rzemiosł spożywczych i włókienni-
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czych. Rzemiosło skórnieze w swoich specjalnościach skupiało siedem
nastu mistrzów.
Najmniejsza była grupa metalowców. W Tczewie w jej skład wchodzi
ły cztery branże z trzynastoma rzemieślnikami. Informacje te dotyczą 1570
roku, w łatach następnych stan liczebny i rodzaj specjalizacji uległy zmianom.
Wśród rzemiosł metalowych największy i najgłośniejszy był cech kowali.
Oprócz zwykłych podkowników i gwoździarzy należeli do niego także płat
nerze, ba! nawet zegarmistrze. Cech zrzeszał sześciu mistrzów. We współ
czesnym pejzażu miasta trudno sobie wyobrazić, że wówczas na zapleczu
rzemieślniczych kamienic przy ulicy Krótkiej hałasowało aż trzech kowali.
Czeladnicy i uczniowie Henryka Weinerta (1649) tradycyjnie walili młotami
w kowadło. W warsztacie Jerzego Drogeria (1696) odgłosy dobiegające z po
dwórza były nieco inne. Wytwarzano tam bowiem kotły. U Piotra Hubrechta
(1624) młotki stukały szybciej i ciszej. Tutaj z kowadeł schodziły różnego
rodzaju i wielkości gwoździe.
Przy ulicy Lipowej działał nożownik Tomasz Kóningsdorff (1660). Nie
o przestępcy mowa, posługującym się nożem, lecz o kowalu wyrabiającym
noże. Dobrze prosperował, bo bez noża nie obeszła się żadna gospodyni do
mowa. Mistrz Tomasz produkował noże różnych wielkości i kształtów. Inne
zamawiali i nabywali skórnicy, inne rzeźnicy, jeszcze inne krawcy. Chrystian
Schultz przy obecnej ulicy Mickiewicza prowadził warsztat wyrobów eks
portowych. Z jego kuźni wydobywały się dźwięki szlachetniejsze. Była to
bowiem pracownia płatnerska (1720). Powstawały w niej poszukiwane bronie
sieczne, mimo iż już wtedy dużo pracy mieli również rusznikarze.
W Tczewie był cech ślusarzy, obejmujący trzech mistrzów i także, o tej sa
mej liczbie rzemieślników, cech konwisarzy. C i ostatni produkowali w swoich
pracowniach naczynia metalowe, zarówno stołowe, jak i do użytku gospodar
czego. Na mieszczańskie stoły trafiały stąd misy, wazy, talerze, dzbany, łyżki,
potem także noże. Mniej piękne w kształcie były konwie, wiadra i kubki. Od
lewy te wykonywał w 1600 roku i w następnych latach m.in. Michał Seidlitz
przy ulicy Podgórnej.
Tczewscy złotnicy nie wymagali reklamy. C i jedyni przedstawiciele rze
miosła „luksusowego" byli dostawcami m.in. ozdób i przedmiotów liturgicz
nych. Ich pracownie odwiedzali tylko najbogatsi mieszczanie, zamawiający
pierścienie, bransolety i łańcuchy ze szlachetnych kruszców. Kroniki infor
mują o obecności w Tczewie zawsze jednego warsztatu złotniczego. Drugi
złotnik na Kociewiu egzystował w Starogardzie. Musieli to być znakomici
mistrzowie swojej sztuki, raczej artyści a nie rzemieślnicy, skoro gdańscy
złotnicy skarżyli się na ich konkurencję. Stąd wniosek, że odwiedzała ich
również klientela gdańska. Dlatego cech Gdańska nie przyjął ich do swego
grona. Czyżby chciano tczewian pozbawić przywilejów mistrzowskich i po
traktować jak partaczy?
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Kim byli więc ci pogardliwie nazywani rzemieślnicy pozacechowi?
0 partaczach mówiono jeszcze: szturarze, szkodnicy. Najczęściej byli to cze
ladnicy, którzy z różnych względów nie zostali przyjęci do cechu i nie otrzy
mali przywilejów mistrzowskich. Decydowała o tym ograniczona liczba ław
w cechu. Nieraz przeszkodą dla uzyskania uprawnień cechowych była sytua
cja materialna czeladnika, który nie mógł uiścić wymaganych opłat.
Droga do rzemieślniczych szczytów była uciążliwa i rzeczywiście stro
ma. A przy tym bardzo długa. Naukę u mistrza zaczynał młody chłopiec jako
terminator, na bardzo różnych warunkach. Kandydat na terminatora musiał
swojemu nauczycielowi przedłożyć „list rodowy", z którego wynikało, że
pochodził z prawego łoża, czyli ze ślubnego związku. Czas nauki w zależno
ści od zawodu trwał od jednego do siedmiu lat. Przeważał jednak najczęściej
okres trzech lat, chociaż zdarzały się - wprawdzie sporadycznie - terminy
dziewięcio- a nawet dwunastoletnie. Po wyzwolinach uczeń stawał się cze
ladnikiem, nie zawsze pracując nadal u swojego mistrza. Zdarzało się często,
że nowo wyzwolony czeladnik udawał się na wędrówkę w poszukiwaniu pra
cy. Czasem osiadał w nowym miejscu albo wracał do rodzinnego miasta, by
w nim zdobyć mistrzowskie uprawnienia.
I wtedy zaczynały się trudności. Do ograniczeń czeladniczych należał
również zakaz ożenku. Zwolnieni z niego byli mastkowie i masełkowie, to
znaczy czeladnicy zawierający związek małżeński z córkami lub wdowami
po zmarłym mistrzu. Z okazji takiej chętnie korzystali kandydaci na mi
strzów, tym bardziej gdy córka była ładna, a wdowa jeszcze młoda i powab
na. Tacy szczęśliwcy byli dodatkowo zwolnieni z połowy okresu próbnego,
jaki poprzedzał wyczekiwanie na dzień złożenia egzaminu mistrzowskiego.
W tej sytuacji sprawy serca odgrywały zasadniczą rolę. Przepisy cechowe
zezwalały na prowadzenie warsztatu przez wdowę, ale nie dłużej niż rok,
wyjątkowo dwa lata. Dlatego obie strony, jeżeli chociaż trochę wykrzesały
z siebie uczucia, szybko dochodziły do porozumienia. Nie należy się więc
dziwić, że tczewianki Anna Bohr i Elżbieta Engel czterokrotnie wychodziły
za mąż, by utrzymać warsztaty swoich pierwszych mężów, a owdowiała
pani Reuter zapałała nagłym uczuciem do swego czeladnika ku jego za
dowoleniu. W X V I I I wieku w środowisku rzemieślników w taki sposób
zawierano ponad połowę małżeństw. Zdarzało się także, jeżeli córka po
zmarłym mistrzu nie odwzajemniała uczuć do ubiegającego się o jej rękę
czeladnika, ten ostatni uciekał się do starego wypróbowanego sposobu in
tymnego przymusu. Po prostu uwodził oporną panienkę i stawiał swoje sta
rania wobec faktu dokonanego. Bywało i tak, chociaż rzadziej, że szpetna
1 niemłoda już wdowa, by zapewnić sobie utrzymanie, zamotała miłosną
intrygę wokół zdolnego czeladnika, by szantażem wymusić małżeństwo.
Czeladnik zdobywał warsztat i uprawnienia mistrzowskie łącznie z leci
wym dodatkiem.
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Nie wszyscy jednak dochodzili do rzemieślniczego szczytu, mimo własnej
wytrwałości i kobiecego udziału. Nie dostąpiwszy cechowych przywilejów
uprawiali rzemiosło na własne ryzyko, zasilając zastępy partaczy. Tułali się
po zaułkach, poddaszach, szopach, a ponieważ nie posiadali praw miejskich,
gnieździli się na przedmurzach i przedmieściach. Wyroby tych nielegalnych
rzemieślników nie były gorsze od tych cechowych, a często nawet lepsze
i tańsze. Zajmując się fachem bez zezwolenia cechu, partacze stanowili wiel
kie zagrożenie i konkurencję dla legalnych wytwórców. Zapewne dlatego tyle
pogardliwości i zawiści kierowano pod ich adresem. Nazywanie ich przesad
nie tymi, kim nie byli, wynikało z chęci skompromitowania ich w środowisku
miejskim, a nie z rzeczywistej oceny kompetencji rzemieślniczej. Ustalenia
statutów cechowych były jednak bezwzględne. Kazały partaczy ścigać. Legal
ny handel odbywał się w obrębie murów, toteż specjalni kontrolerzy cechowi
sprawdzali przy bramach, czy mieszkańcy nie wnoszą z przedmieść nabytych
tam towarów. Znalezione wyroby konfiskowano. Podobny los czekał wyroby
wykrywane podczas obław urządzanych na warsztaty partaczy. Rekwirowano
wówczas materiał, narzędzia i gotowe wyroby. Mimo specjalnych procesów,
rozpraw i jawnie prowadzonej walki, rzemiosło pozacechowe rozwijało się
nader bujnie i szybko.
Władze tczewskie ostro sprzeciwiały się działalności partaczy. Dowiadu
jemy się o tym z memoriałów rady miejskiej, skierowanych do króla w 1633
i 1657 roku. Obrona interesów legalnego rzemiosła kazała protestować prze
ciw takiej działalności. Starostowie tczewscy wydawali zezwolenia na osa
dzenie rzemieślników niecechowych na przedmurzu, natomiast rada miejska
Tczewa silnie się temu sprzeciwiała. Ten właśnie konflikt władz lokalnych
był przedmiotem wspomnianych memoriałów.
Życie samo regulowało nieporozumienia. Z biegiem lat reżim przepisów
cechowych zelżał. Z dawnych nakazów pozostał tylko obowiązek egzami
nów mistrzowskich. Zaniechanie limitowania ilości ław w cechu pozwoliło
na legalizację pracy rzemieślników dotąd nielegalnych i włączenie ich do bra
ctwa zawodowego. Powrócono jakby do dawnych, najstarszych zasad wolnej
konkurencji, znanych jeszcze z okresu książęcego. Sambor I I , dbając o go
spodarczy rozwój nowej siedziby księstwa, zwalniał obcych kupców od cła
i zachęcał do osiedlania się w Tczewie.
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sobistością numer 1 Tczewa od wszechczasów jest Sambor I I . Od
niego biorą początek dzieje tej miejscowości jako miasta, był bowiem
jego założycielem, a potem przez wszystkie wieki emocjonalnym pa
tronem. Dzisiaj obecny na medalach, w nazwach klubów sportowych, firm
czy organizacji społecznych, za życia sprawiał kłopot swoim współczesnym:
sąsiadom, przyjaciołom i wrogom, nawet najbliższej rodzinie.
Władca dzielnicy tczewsko-lubiszewskiej i dawca przywilejów miejskich
dla Tczewa był postacią kontrowersyjną, nawet obecnie nie cieszącą się jed
nomyślną opinią historyków. Skarciła go historia za zbytnią natarczywość
i gwałtowność, a także za łatwowierność. Niektórzy biografowie potraktowali
go podobnie - zuchwale i naiwnie, odsądzając od czci i wiary. Ale miał też
Sambor swoich wielkich zwolenników, potrafiących wyeksponować dosko
nałość jego cnót.
Jednego wszyscy historycy nie mogą mu odmówić: był w dziejach Po
morza postacią znaczącą, obok której nie można przejść obojętnie. Wszy
scy zgodnie przyznają - przeciwnicy i sympatycy - że Sambor I I był wład
cą zdolnym i ambitnym, nader utalentowanym i energicznym, upartym
i ruchliwym, inteligentnym, a nawet wybitnym. Krańcowi oponenci na
przeciwną szalę dorzucają najczęściej prowadzenie przez księcia ponoć
awanturniczego stylu życia, intryganctwo oraz konfliktowanie stosunków
politycznych.
W sumie to jednak tczewianie nie muszą się wstydzić: założyciel ich
miasta był personą niepospolitą. Życie i działalność księcia byłyby nieba
nalnym materiałem dla scenariusza filmu historyczno-przygodowo-obyczaj owego.
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Zacznijmy więc od początku, jak podczas rzetelnego spisania życiorysu, tu
i ówdzie zaczepiając o familię.
Tczewski Sambor urodził się między rokiem 1207 a 1209, prawdopodob
nie w Gdańsku, gdzie rezydował jego ojciec, Mściwoj (Mszczuj, Mestwin) I ,
zwany Spokojnym. Określenie to (Pacificus) historycy przypisują pokojowe
mu usposobieniu ojca Sambora, głównie zapewne dlatego, że dobrowolnie
uznał zwierzchnictwo króla duńskiego, Waldemara I I , który podporządkował
sobie Pomorze Zachodnie, potem pruską Sambię. Podczas wyprawy Duńczy
ka na ową Sambię (obecna ziemia królewiecka) Mściwoj złożył mu hołd, by
uniknąć wojny i zapewnić dziedziczność władzy.
Mówiąc o krewniakach linii wstępnej, czyli o przodkach Sambora I I , ko
niecznie należy wspomnieć, że dziadkiem jego ze strony ojca był Subisław I
Krzewiciel, a babką przypuszczalnie Anna, księżna z Meklemburgii. Matka
tczewskiego księcia, Zwinisława, najprawdopodobniej była córką Grzymisława, księcia pomorskiego w Świeciu. Babką po kądzieli mogła być księżna
sławieńska, Dobrosława, wdowa po księciu kujawskim, Bolesławie. Grzymisław był więc jej drugim mężem.
Mściwoj I miał brata, Sambora I , i dlatego jego bratanek o tym samym
imieniu, książę lubiszewsko-tczewski, we wszystkich chronografiach ozna
czony jest jako I I .
Liczne było rodzeństwo Sambora I I - trzech braci i pięć sióstr. Razem
Mściwoj I Spokojny doczekał się ze Zwinisławy dziewięcioro dzieci. Nie
znane są jednak daty ich urodzin, nawet kolejności narodzin nie sposób usta
lić. Historia nie ocaliła takich dowodów. Wiadomo tylko, która z Samborowych sióstr jest najstarsza. Spośród braci zaś kolejność starszeństwa została
udowodniona. Mniej kłopotów dostarczają daty zgonów, wobec niektórych
Mściwojowiców ustalone nawet bardzo precyzyjnie.
Najstarsza siostra Sambora - Mirosława, urodzona prawdopodobnie oko
ło 1195 roku, wyszła za mąż za Bogusława I I , księcia szczecińskiego. Było to
w 1210 roku lub nieco później. Z małżeństwa tego zrodziło się dwoje dzieci
- syn Barnim i córka Wojsława, która zmarła w dziecięcych latach. Po śmier
ci szczecińskiego księcia (1220) Mirosława, wraz ze swoją teściową Anastazją
- córką Mieszka Starego, sprawowała regencję w zastępstwie nieletniego syna.
Zmarła w 1240 roku, a pochowana została w kościele Św. Jakuba w Szczecinie.
Druga siostra założyciela miasta Tczewa, Jadwiga, między rokiem 1218
a 1220 została żoną Władysława Odonica, księcia wielkopolskiego. Urodziła
dwóch synów, którzy przez historię przeszli zauważeni przez niemal wszyst
kich, Przemysław I ożenił się z Elżbietą, córką Henryka Pobożnego, natomiast
drugi syn Jadwigi, Bolesław Pobożny, wziął za żonę Jolantę, siostrę Kingi,
której mężem był Bolesław Wstydliwy. Po śmierci męża (1239) Jadwiga wraz
z synami zarządzała rozległą dzielnicą wielkopolską. Zmarła 29 grudnia 1249
roku, pochowana w katedrze gnieźnieńskiej.
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II. 152
Najstarsza siostra Sambora II - Miro
sława, księżna szczecińska - według
medalionu Wawrzyńca
Sampa

il. 153
Pieczęć Mirosławy
szczecińskiej,
siostry Sambora II.
Gryf widoczny na proporcu

Energiczną działalność dyplomatyczną prowadziła trzecia siostra Sambo
ra I I , Witosława, przełożona klasztoru norbertanek w Żukowie, założonego
przez Mściwoja I . Do klasztoru wstąpiła po 1226 roku, a przeoryszą konwentu
żeńskiego została już po dwóch, trzech latach. Niektórzy twierdzą, że do Żu
kowa przyszła z innego klasztoru i to właśnie dlatego, by przejąć kierowni
ctwo konwentem. Witosława żyła długo - zmarła 9 lipca 1290 roku, o czym
wiadomo dzięki dokładnym zapisom w kronice klasztornej.
Zakonnicami tegoż samego klasztoru w Żukowie były dwie pozostałe sio
stry Sambora I I , ale żadne annały nie odnotowały ich żywota. Nie są nawet
znane imiona najmłodszych sióstr księcia.
Jeszcze bardziej istotne dla scharakteryzowania stosunków rodzinnych
księcia lubiszewsko-tczewskiego w linii równoległej będą informacje doty
czące jego braci. Najstarszy, Świętopełk zwany Wielkim, urodził się w końcu
X I I wieku. Książę senior miał dwie żony. Eufrozyna, siostra wymienianego
już Władysława Odonica, zmarła wcześnie, bo 23 sierpnia 1235 roku. Z tego
związku zrodził się Mściwoj I I , Wartysław I I i córka Eufemia, późniejsza
żona Jaromira I I , księcia rugijskiego. Druga żona Świętopełka, Ermengarda,
pochodziła z Meklemburgii, ale z możnymi tamtego dworu była tylko spo
krewniona. W linii prostej nie pochodziła z książęcego łoża. Dlatego jej dzie
ci, zrodzone z Świętopełkiem, nie miały praw dziedziczenia władzy. Syn Jan
zmarł wcześnie w wieku dziecięcym, a córka Zwinisława poślubiła pomniej
szego dostojnika, komesa Dobiesława. Tajemnicza, bo do końca nie potwier
dzona w źródłach Dąbrówka została podobno wydana za mąż za hrabiego
Kevenberg (Kevenburg).
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Jeszcze przed śmiercią ojca, Mściwoja I , ale w tym samym 1217 roku,
Świętopełk przejął z jego rąk władzę na Pomorzu, zobowiązując się do
wypełnienia jego woli, iż młodszych braci - po osiągnięciu przez nich
pełnoletności - wyposaży we własne, ustalone wcześniej dzielnice. Najw
cześniej, w 1223 roku praw tych dostąpił Wartysław, urodzony przypusz
czalnie na przełomie X I I i X I I I wieku. Otrzymał dzielnicę obejmującą
ziemię świecką, gniewską i lubiszewską. W kronikach klasztoru żukow
skiego przetrwała dokładna data śmierci Wartysława - 9 maja 1229 roku.
Nikt nie odnotował, czy był żonaty i czy miał dzieci. Po wcześnie zmar
łym Wartysławie, bo rządził tylko sześć lat, najstarszy brat, Świętopełk,
do swojego księstwa gdańskiego przyłączył ziemię świecką. Resztę nale
żało podzielić.
Na zjeździe książąt, który odbył się w Lubiszewie 19 września 1229 roku,
Świętopełk w dokumencie swoim z tego samego dnia usamodzielnił Sam
bora, przyznając mu należną z woli Mściwoja ziemię tczewsko-lubiszewską.
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Ziemia gniewska poszła w dzierżawę klasztoru cystersów w Oliwie, bo tak
chciał w testamencie Wartysław.
Te zdarzenia wyjaśniają, że Sambor w Lubiszewie już przebywał wcześ
niej, ale samodzielność władzy na swojej ojcowiźnie uzyskał dopiero po
śmierci Wartysława, gdy sam ukończył 21 rok życia.
Najmłodszy brat, Ratybor, urodzony gdzieś na początku X I I I wieku, ale po
1209 roku, otrzymał północną część księstwa pomorskiego ze stolicą w Biało
gardzie. Był chyba ze wszystkich najbardziej krnąbrny wobec brata-seniora,
a także najmniej ambitny ze wszystkich braci. Uległ wpływom Krzyżaków,
wojował ze Świętopełkiem, więziony przez niego i praktycznie pozbawio
ny władzy wstąpił w roku 1268 - już po śmierci Świętopełka - do Zakonu
i przywdział rycerski płaszcz. Zapisał też Krzyżakom swoje księstwo białogardzkie, co spowodowało długotrwałe spory i wojny. Ratybor był bezdzietny
i pozostał kawalerem. Zmarł 6 kwietnia 1275 roku.
Sambor I I był trzecim z kolei - według starszeństwa - męskim potom
kiem Mściwoja: młodszy od Świętopełka i Wartysława, starszy od Ratybora.
Po osiągnięciu „wieku sprawnego" swoje rządy w Lubiszewie zaczął bardzo
obiecująco. Potwierdził nadaną ziemię gniewską dla klasztoru oliwskiego,
dodając jeszcze od siebie dwie wsie: Radostowo i Rajkowy, czyniąc w ten
sposób również zadość bratu seniorowi. Często podróżował, a jego ruchli
wość polityczna budziła zainteresowanie.
Zarysowały się wówczas pierwsze różnice poglądów z Świętopełkiem,
który mimo usamodzielnienia terytorialnego braci nadal sprawował nad nimi

il. 156
Wartysław I, drugi brat Sambora II, książę
dzielnicy świeckiej,
przedstawiony
na medalionie Wawrzyńca Sampa
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il. 157
Przedstawiony na medalionie
Wawrzyńca
Sampa najmłodszy brat Sambora II,
Ratybor, książę dzielnicy
białogardzkiej
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hierarchiczną zwierzchność. Książę senior nie był rad z testamentowych de
cyzji ojca, Mściwoja I , bo ich pełna realizacja groziła ponownym rozbiciem
dzielnicowym Pomorza. Te różnice zdań były przez historyków wykorzysty
wane jako argumenty przeciwko Samborowi. Senior Świętopełk w historio
grafii osądzony został jako ten, który zmierzał do jedności Pomorza, prowa
dząc politykę wybitnie antykrzyżacką. Natomiast Samborowi I I , który mocno
zabiegał o samorządny kształt swojej dzielnicy lubiszewsko-tczewskiej i starał
się jej zapewnić bezpieczeństwo i rozwój, przypisano działania destrukcyjne.
Na częściowo negatywną ocenę Sambora I I , lansowaną przez starą szkołę
historii Pomorza, wpływ miały wadliwe odczytania dokumentów przez Ro
berta Klempina i komentarze Maxa Perlbacha, historyków niemieckich X I X
stulecia, na których opiera się niemal cała „baza" pomorzoznawstwa. Wy
kształcone pod ich wpływem interpretacje stawiają często osobę Sambora I I
w świetle bardziej niekorzystnym niż sobie na to zasłużył. Może tutaj tkwi
przyczyna tego, że współczesna historiografia sąsiadów zza Odry nadal uka
zuje tczewskiego Sambora jako „wielkiego przyjaciela Niemiec". Z pewnych
względów propagandowych było im kiedyś wygodniej uzasadniać również
w taki sposób nabrzmiałe problemy pomorskie na swoją korzyść. Poglądy te
odbiły się w jakiejś mierze także na sposób motywacji dawnej polskiej szkoły
wiedzy o Pomorzu.
Dopiero najnowsze badania historyków Pomorza (m.in. Jan Powierski,
Edward Rymar, Józef Spors), ich ponowne dotarcie do źródeł, poprawne od
czytanie książęcych imion czy skorygowanie mylnych dotąd notacji dat, rzuci
ły inne spojrzenie na wiele okoliczności i dawnych niby drobiazgów, z których
przecież składa się każdy dziejowy żywot. Pomylenie imienia choćby tylko
jednego księcia i przesunięcie daty ważnego zdarzenia o tylko dziesięć lat nie
kiedy wystarczy, żeby historyczną postać ustawić po przeciwnej stronie.
Co rzeczywiście zdarzyło się w relacji Świętopełk - Sambor - Prusowie
- Krzyżacy rozstrzygnąć winni naukowcy. A ponieważ tczewskiemu księciu
zarzucano nawet knowania z Prusami przeciw starszemu bratu, to zajrzyjmy
do jego prywatnego życia, by przy okazji i na ten temat czegoś się dowie
dzieć.
Młody Sambor postanowił poślubić córkę pruskiego nobila, Prerocha.
W owych czasach był to mezalians nie do przyjęcia. Na Prusów patrzono
przez pryzmat nieudanej wyprawy biskupa Wojciecha. Przed z górą dwoma
wiekami zamordowali wielkiego misjonarza i odtąd wszystkiemu byli winni,
podobnie jak Żydzi za śmierć Chrystusa. Prawdą jest, że Prusowie odbywali
dość częste wojownicze rajdy na Pomorze, będące odwetem za nękanie ich
przygranicznych terenów.
Od połowy X I I już wieku trwał polski podbój Prus i Jaćwięży. Zbrojnym
wyprawom nadawano charakter krucjat, ale taka chrystianizacja nie na wiele
się przydała. Prusowie nie dawali się nawrócić mieczem. Był to naród pamięt-
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liwy i ambitny, więc nie puszczał płazem spustoszeń i mordów lub innych
krzywd wyrządzonych im w latach 1147, 1166-1167 czy 1192.
Najstraszniejsza w skutkach była wyprawa odwetowa w 1226 roku, kiedy
Prusowie przechodząc przez Tczew - też go niszcząc - wypuścili się aż za
Gdańsk, grabiąc i puszczając z dymem klasztor w Oliwie. Wymordowali przy
tym cały konwent zakonu cystersów.
Ten rajd był zbrojną odpowiedzią, skierowaną przeciw Świętopełkowi,
który w 1223 roku wraz z bratem swoim, Wartysławem i książętami polskimi
- Konradem Mazowieckim i Leszkiem Białym oraz z innymi - wziął udział
w krucjacie na Prusy, podczas której znacznie więcej było miecza niż krzyża,
a krwi i zniszczeń więcej niż Bożego słowa.
Pruscy wojownicy byli trudnymi przeciwnikami. Konni byli dobrze uzbro
jeni, a piechocie towarzyszyły konne tabory - latem wozy, zimą sanie. Naj
silniejszą jednak bronią wschodnich sąsiadów było ich męstwo. Odnotowa
li to wszyscy średniowieczni kronikarze. Odwagę wspierała broń: włócznie
bardziej skuteczne od miecza, żelazne topory i noże, łuki oraz importowane
z Nadrenii i Skandynawii dwusieczne miecze, których było najmniej, bo były
raczej bronią lepiej sytuowanych wojowników. Najgroźniejszym i najliczniej
szym wyposażeniem były bojowe pałki i proce, którymi Prusowie posługiwali
się nadzwyczaj skutecznie.
Ich taktyka również była wyjątkowo prosta, dostosowana do warunków
naturalnych i liczebnie przeważającego przeciwnika. Mieli sprawnych zwia
dowców, którzy dokładnie informowali o sile i uzbrojeniu zbliżającego się
najeźdźcy. Główne siły wojsk pruskich zazwyczaj przepuszczały wchodzące
oddziały, potem z ukrycia - z bagien, zarośli, leśnego gąszczu - atakowano
tyły, powodując ogromne zamieszanie. Taka i podobna pomysłowość zapew
niała powodzenie przez wiele lat. Prusowie zabierali zawsze ze sobą z pola
bitwy swoich poległych i rannych. Poległych palono uroczyście na stosach,
rannych uzdrawiano.
Waleczność Prusów została pokonana dopiero przez Krzyżaków, którzy
z obszaru raz zajętego nie ustępowali. Na tym polegała zaborczość Zakonu. Po
przegranej bitwie przychodziły następne oddziały, a po nich następne - aż do
skutku. Nie pomagały układy czy nałożone kontrybucje, nawet złożona goto
wość przyjęcia chrześcijaństwa nie była gwarancją odejścia „ewangelistów".
Nawracający umiłowali sobie być na zawsze wśród nawróconych. Przy tej
okazji warto przypomnieć, że kiedy Krzyżacy najeżdżali Prusy, większość
mieszkańców tego kraju, po misji ewangelizacyjnej biskupa Chrystiana, była
już ochrzczona. Tym samym argumentem zwalczania pogaństwa posługiwał
się potem Zakon zagarniając chrześcijańskie Pomorze.
Wiedział o tym wszystkim Sambor i jego chęć poślubienia Prerochowej
córki miała wyraz wybitnie polityczny. Wschodni sąsiedzi Sambora składali
się z dziesięciu plemion etnicznych. Nad Zalewem Kurońskim u ujścia Nie-
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il. 158
Podział Pomorza Gdańskiego na dzielnice książęce według woli
testamentowej
Mściwoja I. Stan w latach 1231-1253, kiedy ziemia świecka Wartysława po jego śmierci
włączona została do dzielnicy Świętopełka. Według Jana
Powierskiego
granice dzielnic
granica
pomorsko-krzyżacka
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mna mieszkali Skalowie. Niżej, na półwyspie między Zalewem Wiślanym
była Sambia, do zalewu zaś przylegała Natangia i Warmia. W dorzeczu środ
kowej Pregoły mieszkali Nadrowie, a tam gdzie są największe dziś jeziora
mazurskie - Mamry i Śniardwy, leżała stara Galindia. Wyżej, ku Warmii, nad
Łyną była Bareja. Natomiast Sasinia to późniejsza Ziemia Lubawska. Najbli
żej Samborowej granicy, przez Wisłę, znajdowała się Pogezania (dzisiejsze
Żuławy) i Pomezania (obecne górne Powiśle). Można domniemać, że to stam
tąd pochodził Preroch. Trwająca w tym czasie misja biskupa Chrystiana była
już mocno zaawansowana, lecz Prusy nadal były uważane za pogański kraj.
To przecież odtąd określenie kogoś Prusem, było równane z poganinem.
Plany Sambora I I były proste i mogły się zakończyć pełnym powodze
niem. Małżeństwo z córką pomezańskiego lub pogezańskiego wielmoży za
pewne zakończyłoby prusko-pomorskie konflikty i prawdopodobnie z tego
powodu zostałby przyspieszony proces chrystianizacji. Inaczej musiałby się
wówczas zachować Zakon. Prusowie na związek ten byli chętni, a Sambor
widział w nim szansę na pokój, a może nawet rozszerzenie swoich wpływów
na wschód i rozprzestrzenienie lubiszewsko-tczewskiej dzielnicy. Nie znano
wówczas takiego pojęcia jak historiozofia, ale przyznać trzeba, że młody ksią
żę z Lubiszewa miał o logice dziejów duże pojęcie.
Do małżeństwa nie doszło. Wtrąciła się rodzina. Nie można było przecież
dopuścić do związku z poganką. Nie wiemy jakiej urody była Prerochówna
i jakie nosiła imię. Ale nie to było najważniejsze dla przeciwników tego mał
żeństwa. Jeszcze nie tak dawno, przed kilkoma laty, Samborowi bracia toczyli
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boje na śmierć i życie, a teraz on sam zamierza się „pokładać w łożnicy"
z pogańską bezbożnicą!? Świętopełk obawiał się także interwencji papieża.
Za wszelką cenę należało Sambora odwieść od jego matrymonialnych za
miarów. Mediacji podjęła się Mirosława, najstarsza siostra, od dziesięciu lat
owdowiała, samodzielnie władająca szczecińskim księstwem. W tym miej
scu pojawiają się dwie wersje tej rodzinnej interwencji. W niektórych opra
cowaniach mówi się, że to Świętopełk siłą wysłał Sambora na szczeciński
dwór. Wyczytać to można także w historycznej powieści Lecha Bądkowskiego „Młody książę". Trudno jednak uwierzyć, by dorosły i samodzielny
młodzian, liczący sobie jakieś 22 lata i nie będący ułomkiem, poza tym po
siadający swoją drużynę zbrojną, pozwolił się obezwładnić i pod nadzorem
wyekspediować. Jest to raczej efekt przejaskrawienia niezgodnych stosunków
między braćmi. W dawnych opracowaniach historycznych spotkać można ta
kie określenia, że Sambor bywał wypędzany z Pomorza, że musiał uchodzić
przed gniewem Świętopełka itp. W średniowieczu waśnie między rodzinnymi
włodarzami dzielnic były powszechne, a ponieważ Świętopełk jak i Sambor
do uległych nie należeli, to coś w tym było, lecz nie do końca tak, jak to zosta
ło przez niektórych historyków uogólnione. Wprawdzie Świętopełk nie nale
żał do władców kurtuazyjnych, jednak spór między braćmi rozgorzał dopiero
później, po dziesięciu latach.
Bardziej prawdopodobna jest więc druga wersja, oddająca inicjatywę sa
mej Mirosławie, oczywiście za namową Świętopełka, która zaprosiła Sam
bora do siebie. Tam, w Szczecinie mogło dojść do skojarzenia przyszłych
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małżonków. Wybór padł na Mechtyldę (Matyldę), która bawiła w Szczecinie
u Mirosławy. Całe to spotkanie mogło być oczywiście celowo zaaranżowane.
Mechtylda była córką Henryka Borzywoja (Borwina) I I , księcia meklemburskiego na Roztoce (w Rostoku), wywodzącego się ze starego rodu
obodrzyckiego, wówczas znacznie już zniemczonego. Matką Mechtyldy była
Krystyna, córka Knuta, króla Szwecji.
Trudno będzie jednak zaspokoić ciekawość czytelników i określić do
kładny rok zawarcia tego małżeństwa. Powszechna do niedawna opinia,
że stało się to w 1229 roku, została definitywnie podważona. Ślub odbył
się później; niektórzy historycy twierdzą, że do 1233 roku. Natomiast my
umówmy się, iż przysięgę wierności młodzi złożyli sobie w 1230 roku, po
nieważ na następnych stronicach mogłyby się nie zgadzać łata kolejnych
urodzin książęcych dzieci, a wobec tych zdarzeń historycy też do końca się
jeszcze nie wypowiedzieli.
Małżeństwo to zadowalało wszystkich, przede wszystkim jednak Świę
topełka, który w Samborze zyskał sprzymierzeńca przeciw Prusom. Był to
już okres pierwszego etapu ekspansji Krzyżaków na terenach Pomezanii. Po
umocnieniu się w obecnym Kwidzynie zamierzali prowadzić dalsze wyprawy
zaborcze. Prusowie odbili swój gród i wówczas doszło do bitwy pod Dzierzgonią. Po stronie wojsk chrześcijańskich stanęły oddziały kilku książąt: Henry
ka Brodatego, Konrada Mazowieckiego i jego syna Kazimierza Kujawskiego,
a także oddziały Świętopełka i Sambora I I . Wspierały one wojska Krzyża
ków prowadzone przez Hermana von Balka, jednak całością dowodził Świę
topełk. Bitwa trwała cały dzień, a było to w grudniu 1234 roku. Walczono za
cięcie, z różnym powodzeniem obu stron. Zwyciężyliby zapewne Prusowie,
gdyby nie okrążający manewr Świętopełka i waleczność Sambora, na czele
wojsk zagrzewający oddziały do bezpośredniej walki. Bitwa była krwawa.
Według kronik krzyżackich poległo w niej 9 tysięcy wojowników - 5 tysięcy
Prusów i 4 tysiące rycerstwa krucjaty. Współcześni jednak uważają, że są to
liczby nieco wyolbrzymione. Zakon lubił przejaskrawiać swój trud niesienia
chrześcijaństwa.
W następnych latach wszystko się zmieniło. Świętopełk zorientował się
w rzeczywistych zamiarach Zakonu i stanął przeciw niemu, opowiadając się
za zbuntowanymi Prusami. Mściwoj o wice po różnych stawali stronach, bro
niąc interesu własnych dzielnic. O obłudzie Krzyżaków Sambor przekona się
jednak znacznie później.
Wojenne życie toczyło się nadal. Mechtylda nie miała łatwego życia,
a kiedy tylko mogła, wykorzystywała swoje wpływy, by tłumić zapalczywość
męża. Była przecież osobą inteligentną, a przy tym urodziwą, jak ją przed
stawił Lech Bądkowski w swojej powieści. Miała ciemne włosy, grube brwi,
duże brązowe oczy, szerokie pełne usta i była zawsze uśmiechnięta. Taka
powierzchowność robiła wrażenie.
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il. 161
Świętopełka
i Sambora II,
zjednoczonych
w koalicji
krzyżackiej w bitwie
przeciw
Prusom,
która rozegrała się nad
Dzierzgonią w grudniu
1234 roku.
Na podstawie M. Bielecki,
W. Rezmer, Bitwy
na Pomorzu 1109-1945,
Gdańsk 1993
Manewr

il. 162
Księżna meklemburska, Mechtylda z Roztoku, żona Sambora II
w wyobrażeniu Wawrzyńca Sampa oraz odrys jej pieczęci
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O usposobieniu samego Sambora dowiadujemy się w kolejnej powieści
wspomnianego już autora, mianowicie w „Chmurach". Siostra księcia, Wito
sława mówi tam, że Sambor nie jest złym człowiekiem, czasem tylko ponosi go
krew, zwłaszcza gdy sądzi, że ktoś uchybia jego godności. Tego nikt nie lubi
nawet dzisiaj, a wówczas Samborowi uchybiano często i to z różnych stron.
Robią to często też współcześni historycy.
W przerwie między bitwami, gdy łagodzono konflikty - występujące rów
nież wśród Mściwoj owych synów - na dworze Sambora przybywało potom
stwa. Nie wszystkie dzieci weszły do annałów średniowiecza, jednak przed
stawić należy wszystkie latorośle, ponieważ taki jest cel główny tego spaceru
po Samborowych czasach. Jednak znowu nie będzie można jednoznacznie
określić dat, nawet lat narodzin książęcych dzieci. O zgonach kroniki notowa
ły chętniej i dokładniej.
Dotąd uważano, że Mechtylda i Sambor mieli piątkę dzieci - syna i cztery
córki. Okazuje się, że naukowcy ostatnio, gdzieś przed trzydziestoma laty odna
leźli jeszcze dwie córki. W sumie w książęcych kołyskach było siedem pociech.
Pierwszy urodził się - może już w 1230 roku - syn Subisław (III), ale
zmarł bardzo wcześnie w wieku dziecięcym. Został pochowany w Strzałowie
(Stralsund), między Szczecinem a Rostokiem, co świadczyć może o tym, że
śmierć zastała małego Subisława w czasie jakiejś podróży z matką do rodzin
nego dworu lub do cioci w Szczecinie.
Z córek najstarszą była Małgorzata, której imię mocno wpisało się w dzie
je średniowiecznej Europy. Ze wszystkich Samborowych dzieci była najsław
niejsza. Nim jednak dokładnie podglądniemy jej życie, wyjaśnić trzeba, iż
historycy wyeliminowali już jej niby drugie imię - Zwinisława. Poprzednio

il. 163
Najstarsza córka Sambora II,
Małgorzata, na medalionie
Wawrzyńca Sampa,
przedstawiona
jeszcze pod dwoma imionami
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historiografia energiczną dziewczynę z Lubiszewa rodem, kojarzyła pod po
dwójnymi imionami - Małgorzata Zwinisława: pierwsze dane na chrzcie,
drugie stosowane w domu dla upamiętnienia imienia babci Grzymisławowej.
Niektórzy twierdzili inaczej - na chrzcie dano jej Zwinisława, zaś Małgorzata
przyjęła po przeniesieniu się do Danii. T a hipoteza też miała wiele dziur i nie
wiedziano jak je załatać. Teraz, gdy praktycznie wątpliwości zostały usunięte,
wiemy że Małgorzata to jedna córka, a Zwinisława to inna córka tych samych
rodziców, ale później urodzona.
Najstarszą z córek była więc Małgorzata, urodzona w roku 1231 lub 1232.
Mówią, że po śmierci Subisława całe ojcowskie uczucie Sambor przelał na
Małgorzatę. Wychowywał ją na rycerza: jeździł z nią konno, uczył polowania,
władania bronią, zręcznościowych sztuczek. A że była Małgosia dziewczyną
ładną, na Lubiszewie budziła powszechną sensację.
Za mąż wydana została za Krzysztofa I , duńskiego królewicza. Małżo
nek lubiszewianki był najmłodszym synem Berengueli, córki króla Portugalii
i duńskiego króla Waldemara I I Zwycięzcy, który przez pewien czas wcześ
niej narzucił swoją wolę Mściwojowi I , dziadkowi Małgorzaty. W ten to spo
sób pomorscy włodarze zabezpieczyli się przed zawsze groźną duńską potęgą
i jakbyśmy na ten związek Samborówny nie chcieli patrzeć, to małżeństwo jej
zaliczyć należy do układu politycznego. Ponadto był to już okres zaognionych
waśni między Mściwojowicami. Sambor stanął w koalicji krzyżackiej prze
ciwko bratu. W razie jej zwycięstwa, tron duński też chciał zapewne utrzymać
poprawne stosunki z Zakonem.
Ślub odbył się podobno w 1248 roku. Panna młoda z Pomorza miała już
17 lat, duński królewicz 30 lat. W następnym roku urodził się pierwszy syn,
Eryk V, późniejszy król Danii. W tym miejscu pojawiła się pierwsza sprzecz
ność, ponieważ niektórzy twierdzą, że był to jedyny syn, ale pewne źródła poda
ją, że w małżeństwie z Krzysztofem Małgorzata urodziła pięcioro dzieci - oprócz
Eryka jeszcze Waldemara i Nielsa oraz dwie córki: Mechtyldę i Małgorzatę.
Z oczywistych powodów najwięcej rozpisano się w historii o Eryku. O pozosta
łych synach brak wiadomości. Natomiast córki ulokowały się raczej w dworach
średniej klasy. Mechtylda poślubiła margrabiego Albrechta I I I z brandenbur
skiej Marchii (1269), a najmłodsza wnuczka Sambora I I , Małgorzatka wyszła za
Jana I I , hrabiego Holsztynu, by po jego śmierci wstąpić do klasztoru.
Małgorzata Samborówna, wchodząc po ślubie na duński dwór, zetknęła się
z nowym obrazem życia, pełnym intryg, zawiści i walki o wpływy. Sytuacja
w Danii była dość zagmatwana. Gdy Małgorzata została żoną królewicza
Krzysztofa I , jej teść - król od siedmiu lat już nie żył. Krajem rządził najstarszy
syn Waldemara, Eryk IV. Ten jednak już w roku 1250 został w zagadkowych
okolicznościach zamordowany. Następny syn, Abel, po dwóch latach poległ
w bitwie z Fryzami. W tej sytuacji w roku 1252 królem został Krzysztof. Małgo
rzata zapewne nie przypuszczała, że tak wcześnie zostanie królową.
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Dzielnica

biskupstwa

il. 164
w Xlll-wiecznej Danii rządzonej przez Krzysztofa
Według Karola
Górskiego

i

Małgorzatę.

Krzysztof zmierzał do wzmocnienia władzy królewskiej, a to ograniczało
bardzo rozległe dotąd przywileje hierarchów kościelnych. Na tym tle doszło
do otwartego konfliktu z arcybiskupem Jakubem Erlendsenem. Na zjeździe
w Lund, a miał on miejsce 10 sierpnia 1256 roku, spór załagodził Sambor I I ,
który podjął się mediacji. Nie był to jedyny przykład talentów dyplomatycz
nych tczewskiego księcia. Po krótkiej wojnie z Norwegią konflikt wybuchł
ponownie. Arcybiskup, mimo decyzji papieża, nie zrezygnował z niesłusz
nych przywilejów. Wówczas Krzysztof wtrącił go do więzienia, w wyniku
czego cały kraj objęty został interdyktem, czyli pozbawiony został uczestni
ctwa w praktykach religijnych. W tym samym czasie, w walce z Holsztynem,
król zmarł. Od 1259 roku Małgorzata, pełniąc regencję w imieniu 11-letniego syna, samodzielnie rządziła Danią. Arcybiskup wyszedł na wolność lecz
interdyktu nie cofnął, a jednocześnie odmówił koronacji małego Eryka. Na
Małgorzatę i syna rzucona została ekskomunika, co pociągało za sobą między
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innymi odmowę tytułu królewskiego. Wówczas córka Sambora ruszyła do
ostatecznego ataku. W wojnie z Holsztynem, który opowiedział się po stronie
kościelnej opozycji i zawsze miał wobec Danii jakieś żądania, początkowo
poniosła klęskę i dostała się do niewoli, ale wezwany na pomoc książę brunszwicki, Albrecht, zmusił Holsztyn do zawarcia pokoju. Złośliwi twierdzili,
że z wdzięczności owdowiała Małgorzata związała się z księciem i o tym
romansie 32-letniej królowej mówiono głośno.
Konflikt trwał. Na stolicy apostolskiej zmieniło się dwóch papieży, którzy
w różnym stopniu zaangażowani byli w duński spór, a straty moralne całego
kraju w wyniku interdyktu rosły. Dopiero papież Grzegorz X wezwał strony
do kompromisu.
Małgorzatę pamięta także Estonia, która w przeszłości podbita przez teścia
należała do królestwa duńskiego. Samborowa córka dbała o rozwój Rewia
(dziś Tallina), posiadającego status miasta od 1246 roku. Lokowane zostało
na prawie lubeckim, podobnie jak później Tczew. W rękopisie najstarszego
zachowanego wilkierza miejskiego Rewia z roku 1282 przetrwała miniatura,
przedstawiająca lubiszewską Małgosię.
Dorosły Eryk przeszedł do historii pod złośliwym przezwiskiem Klipping,
a to z powodu marnej monety, klipy, bitej w jego mennicy. Trzeba przyznać,
że był złym monarchą. Praktycznie dalej rządziła Małgorzata i to silną ręką.

Królowa Małgorzata
na miniaturze

il. 165
Samborówna (z lewej) i jej syn, Eryk Klipping,
wilkierza miejskiego Rewia z 1282 roku
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Jej autokratyczne decyzje oraz sprowadzanie coraz to nowych dworzan z Me
klemburgii nasiliło opozycję duńskiego rycerstwa. W końcu doszło do prze
wrotu i Eryk Klipping musiał uchwalić wiele ustępstw. Zniechęcona Mał
gorzata w 1282 roku opuściła Danię i resztę życia spędziła na dobrowolnym
uchodźstwie w Meklemburgii, kraju swojej matki, bowiem Sambor I I od pię
ciu lat już nie żył. Przebywała w klasztorze św. Krzyża w Rostoku i tam po
roku zmarła (1283). Jednak pochowana została w kościele klasztoru cystersów
w Doberanie, skąd przed ćwierćwieczem jej ojciec sprowadził tych zakonni
ków do kociewskich Pogódek, dając początek pelplińskiemu konwentowi.
Warto wiedzieć o tym wszystkim choćby dlatego, żeby zrozumieć jak nie
przeciętną postacią była Małgorzata z Lubiszewa. W kronikach odnotowano,
że była władczynią mądrą, umiała pisać i czytać, co dziś wydawać może się
zabawne, lecz w średniowieczu nie każdy władca to potrafił.
W ludowej tradycji utrwaliła się jako młoda kobieta o męskich cechach
charakteru - była mężna i odważna. W licznych podaniach pomorskich,
holsztyńskich i duńskich występuje pod niezwykłymi przydomkami: Dzika
Małgosia, Małgorzata Co-koń-wyskoczy, Szybka Łowczyni, Czarna Greta.
Czarna dlatego, że miała takie włosy, chodziła w czarnym płaszczu rycerskim
i dosiadała czarnego konia. Tematem tych wszystkich podań jest jej walecz
ność, zręczność, fizyczna sprawność, zamiłowanie dojazdy konnej i polowań.
Jeździła szybko i pewnie. Bronią władała lepiej od niejednego rycerza. Poko
nywała ich w turniejach. Stąd wniosek, iż nauka rycerskiego rzemiosła na lubiszewskim dziedzińcu pod okiem ojca Sambora nie poszła w las. Po dodaniu
do tych umiejętności zalet umysłu i talentów dyplomatycznych - też u ojca
podpatrzonych - powstała sylwetka o wybitnej osobowości.
Jest jednak jedno podanie, którego temat nigdzie się nie powtarza - o gry
fie, który uratował z opresji małą Małgosię. W największym skrócie było to
tak: Podczas spaceru Sambora ze swoją córeczką, gdzieś w okolicach lubiszewskiej siedziby księcia, Małgosia została porwana przez jakiegoś skrzyd
latego potwora. Wówczas z zarośli wzbił się gryf i stoczywszy w powietrzu
z potworem walkę, uratował książęcą córę. Sambor chciał gryfa w jakiś spo
sób wynagrodzić, ale ten dopiero po wielu latach zgłosił się po zapłatę za ten
szlachetny czyn. Kazał założyć miasto w miejscu, gdzie gryf ukończy lot.
Sambor podążał konno za gryfem. Okazało się, że tym miejscem była skarpa
nad Wisłą. Tu powstał Tczew.
Tak chce podanie, a wiadomo, że Tczew powstał z zupełnie innych powo
dów. Ale drugiego takiego podania nie ma w całej literaturze.
Co stało się z synem Małgorzaty? Jak na króla skończył źle. Trzy lata po
śmierci matki został zamordowany. W Jutlandii, w jakiejś stodole we wsi Finderup znaleziono jego ciało, 56 razy przekłute włócznią. Mówiono, że poszło
o kobietę, zwykłą wieśniaczkę, a morderca nie wiedział, że to król. W gruncie
rzeczy zamordowali Eryka jego przeciwnicy, po prostu pozbyli się go, by nie
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dopuścić do rządów możno władco w. A tego najbardziej bała się Małgorzata.
Po jej odejściu królowi zabrakło doradcy.
Trudno ustalić kolejność przyjścia na świat dwóch następnych córek: hi
storycy przyjmują znaczną rozpiętość lat urodzeń (od - do). W zasięgu lat
1231-1245 urodzić się mogły obie. W próbach konkretyzowania między po
szczególnymi autorami występują poważne rozbieżności. Zgodzić się trzeba
na pewien kompromis, żeby wprowadzić chociaż umowny porządek.
Korzystając z analiz genealogicznych Edwarda Rymara, najwygodniej bę
dzie przyjąć propozycję Karola Górskiego, którego datacja sugeruje, że drugą
córką była Zwinisława, dotychczas utożsamiana z Małgorzatą. Najprawdopo
dobniej urodziła się przed 1235 rokiem, a więc jakieś 3-4 lata po Małgorzacie.
Byłaby to druga lubiszewianka.
Nim zajmiemy się małżeństwem i rodziną Zwinisławy, wcześniej należy
się zająć wątkiem jej utożsamienia z Małgorzatą. Nieporozumienie wkradło się
w związku z przywilejem ojca, Sambora I I , który 10 lipca 1258 roku dokonał
fundacji Pogódek na rzecz cystersów sprowadzonych z Doberanu. Świadkami
tej czynności prawnej była cała rodzina księcia. W formule wstępnej określił
Sambor, że stało się to w czasach papieża Aleksandra, króla rzymskiego Ru
dolfa i gdy królem Danii był Krzysztof. Wymienienie zaś w gronie świadków
tego aktu - spośród córek - na pierwszym miejscu Zwinisławy sugerowało,
że była przy tym obecna królowa Danii. Jednak brak przy jej imieniu tytułu
królewskiego, czego usatysfakcjonowany Sambor na pewno by nie pominął.
Poza tym w Danii trwała wówczas wojna domowa - o czym była już mowa
przy życiorysie Małgorzaty - i żona Krzysztofa w tej sytuacji zapewne by się
nie wybrała na Pomorze. Stąd wyłania się klarowny wniosek, że Zwinisława
nie była Małgorzatą, a kolejną, drugą córką czy siostrą królowej Danii.
Ponieważ od dawnych już czasów ślub i wesele miało miejsce zawsze
w domu pani młodej, z całą pewnością około 1257 roku hucznie bawiono
się w niedawno zbudowanym tczewskim zamku. Mężem drugiej Samborówny został Dobiesław I V z Łętowic, kasztelan zawichojski (1256) i żarnowie
cki (1258). Małżeństwo to uznane być może za mezalians. Zwinisława była
bratową króla i należałaby się jej korzystniejsza „partia". Gdyby nawet tak
uważano, to papa Sambor wykazał właściwe zrozumienie, skoro niegdyś sam
chciał popełnić mariaż z źle urodzoną Pomezanką.
Okazuje się, że był to całkiem korzystny związek, bowiem Dobiesław po
chodził z liczącego się rodu Odrowążów, a jego ojciec, Sąd I I I , sprawował
w Małopolsce ważne urzędy. W latach 1233-1255 był kasztelanem wojni
ckim, wiślickim, krakowskim, a nawet wojewodą sandomierskim.
Zwinisława urodziła dwóch synów: chyba w 1261 roku Piotra i o rok młod
szego Andrzeja. Po śmierci Sambora I I (1278) małżonkowie w spadku po nim
otrzymali dwie wsie - Łąg i Otorowo - leżące w kasztelanii wyszogrodzkiej.
Było to w 1280 roku, po którym o Zwinisławie brak wiadomości.
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Trzecią z kolei córką Sambora I I i Mechtyldy była nieznana dotychczas
Alenta. Ostatnie badania dowiodły, że ta Samborówna mogła się ukrywać pod
innym imieniem. Wszystko co tutaj zostanie o niej napisane należy przyjąć
bardzo ostrożnie, choć z dużym prawdopodobieństwem.
Alenta urodziła się ponoć do 1245 roku i wówczas byłaby najwyżej o oko
ło dwanaście lat młodsza od Małgorzaty, postaci nie tylko opiewanej w le
gendach, ale także mocno udokumentowanej. Alenta w tym akurat względzie
jest przeciwieństwem starszej siostry. Jej obecność wśród żyjących jest histo
rycznie domniemana. Ale jeśli domniemania te podnoszą historycy, to należy
z całym szacunkiem je kontynuować i rozwijać.
Urodziła się owa Alenta chyba poza Pomorzem, gdy Sambor z żoną prze
bywał na wygnaniu. Wiele kłopotu sprawia już samo imię, poza Samborówną
w ogóle nie występujące. Przypuszcza się, że jest zniekształconą - albo jak nie
którzy określają: zepsutą - formą Jolanty. Przypuszcza się również, że mogło
to imię być przyjęte przez Samborówę z chwilą jej wstąpienia do klasztoru.
Wedle „Kroniki polskiej", zapisanej około 1285 roku na Śląsku, życiorys
trzeciej córki Sambora I I mógł wyglądać następująco:
Bolesław Rogatka, zwany Łysym, książę wrocławski i legnicki, po śmier
ci w grudniu 1259 roku swojej pierwszej żony Jadwigi z księstwa Anhalt,
po roku poślubił Alentę, córkę Sambora. Śląski książę znany był ze swego
rozrywkowego trybu życia, więc nikt specjalnie się nie zdziwił, gdy odtrącił
drugą żonę i rozpoczął regularny konkubinat z kochanką, a była nią praw
dopodobnie Zofia Doren. Poniżona Samborówna odeszła od męża i ponoć
pieszo - jak podaje owa „Kronika polska" - powróciła do rodzinnego domu
na Pomorzu. W owym czasie dom ten mieścił się już w Tczewie.
Idąc tropem innej wersji mogło być tak, że Alenta nie wróciła na Pomorze, lecz
nie chcąc się dzielić z mężem między nałożnicą, znalazła schronienie w klasztorze
Świętego Krzyża we Wrocławiu. Tutaj zmarła najpóźniej na początku 1309 roku,
ponieważ już 5 lutego wnukowie Jadwigi i Bolesława Rogatki nadali temu klasz
torowi dwór i dom, należące uprzednio do „najukochańszej pramacochy Alenty".
Ta córa Sambora też wykazała dużo odwagi, chociaż z zupełnie innego
powodu. W średniowieczu żony, nawet możnych notabli, nie miały wiele do
powiedzenia, także w sprawach obrony własnej czci. Nie pogodzone z losem
mogły potajemnie wrócić do rodzinnych pieleszy albo ukryć się w klaszto
rze. Alenta nie zaakceptowała niewierności męża. Porzuciła Rogatkę, by nie
oglądać jawnego cudzołóstwa uprawianego na co dzień z kochanką. Ta zaś,
poprzednio będąc już mężatką, po śmierci Bolesława Łysego w 1278 roku,
wybyła ze Śląska i powtórnie wyszła za mąż.
Z ustaleniem kolejności urodzin następnych trzech córek księcia lubiszewsko-tczewskiego nie będzie większych trudności. Wszystkie dużo młodsze od
trzech pierwszych sióstr, przyszły na świat w okresie ustabilizowanego już
życia Sambora. Wcześniej książę wędrował po krewnych i zaprzyjaźnionych
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dworach zachodnich, unikając nieprzychylnego mu Świętopełka. Gdy na stałe
zakorzenił swoją siedzibę w Tczewie, mógł sobie tu pozwolić na powiększe
nie rodziny, zapewne czekając ciągle na męskiego potomka. Trzy najmłodsze
córki Mechtylda urodziła mając przecież ponad 40 lat.
Eufemia przyszła na świat przed 1255 rokiem. Dalsze jej losy nie są jed
nak przejrzyste, choć nie tak skomplikowane jak żywot Alenty. Przypuszcza
się, że w tym czasie, gdy Sambor I I z małżonką przebywał na przymusowej
„emigracji" - i to prawdopodobnie w Meklemburgii - Eufemią zaopiekowała
się dużo starsza siostra, Małgorzata. Goszcząc u niej w Danii została dość
wcześnie zaręczona z Adolfem V zwanym Pomorskim, od 1263 roku hrabią
Holsztynu w Kilonii, a od 1273 roku w Segebergu. Adolf urodził się około
1252 roku i mógł być równolatkiem swojej narzeczonej. Był starszym synem
Jana I z Holsztynu i Elżbiety, księżniczki saskiej. Po śmierci ojca w 1263
roku opiekę nad nim sprawował stryj, Gerhard I . Ślub Adolfa z Eufemią odbył
się prawdopodobnie w 1276 roku. Od Adolfa o rok młodszy brat, Jan I I , był
zięciem Małgorzaty, o czym dowiedzieliśmy się już wcześniej. Duża różnica
wieku między siostrami (około 20 lat) spowodowała, że obaj Holsztyńczycy
weszli do rodziny Sambora I I na różnych poziomach pokrewieństwa, wiążąc
się z córką i wnuczką. Kolejność była następująca: najpierw duńska Małgo
rzata wydała za mąż swoją siostrę Eufemię, a potem swoją córkę, też Małgo
rzatę, wydala za szwagra siostry.
Eufemia z Adolfem V miała tylko jedną córkę Elżbietę, która wyszła za
Burcharda z Lindów. Adolf zmarł w 1308 roku. Trzy lata przed śmiercią
(1305) dokonał nadania dla zakonu cystersów w Segebergu, a był to akt inten
cyjny za dusze rodziców. Na tym dokumencie figuruje Eufemia, co zaświad
cza jej małżeństwo z Adolfem.
Żyła Eufemia jeszcze dziewięć lat. Po śmierci męża przeniosła się do swo
jej jedynej córki. Pochowana została w Neu-Ruppin.
Salomeą, również tczewianka, urodziła się w 1256 roku, a może rok póź
niej. Znowu występuje brak konkretnej datacji. Rozbieżność historyków
jest dość znaczna, podobnie jak u wszystkich poprzednich dzieci Sambora.
Chcąc zachować pewną logiczność, należy się zgodzić po raz któryś z rzędu
z uprawdopodobnieniem Edwarda Rymara, który określa narodziny Salomei
na lata 1256-1257.
Mężem Salomei został Siemomysł, książę kujawski na Inowrocławiu, syn
Kazimierza I kujawsko-łęczyckiego (zm. 14 X I I 1267). Małżeństwo zawarto
w 1275 roku, chociaż część historyków, głównie pruskich, twierdzi że do za
ślubin doszło już w 1268 roku, podczas pobytu Sambora w Inowrocławiu. W i 
zyta księcia z Tczewa na Kujawach wcale nie musiała wiązać się z weselem,
tym bardziej, że młodziutka Salomeą miała dopiero 12 lat. Mógł wówczas
papa Sambor uzgodnić pewne szczegóły z dorosłym już Siemomysłem, który
od swej narzeczonej był starszy co najmniej o 12 lat.
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Doczekała się Salomeą z Siemomysłem sześcioro dzieci - trzech córek
i tyluż synów - urodzonych regularnie w odstępach roku. Najstarsza Eufe
mia, urodzona w 1275 roku, zmarła już po trzech latach. Fenenna pojawiła
się na świecie w 1276 roku, ale przyszła królowa węgierska zmarła w wieku
19 lat. Za mąż wydana została we wczesnym wieku (1290), miała zaledwie
14 lat. Małżeństwo zostało skojarzone przez Władysława Łokietka, szwagra
Salomei. Wybór padł na Andrzeja I I I , króla Węgier, ostatniego z dynastii Arpadów. Po roku urodziła się ostatnia córka Salomei - Konstancja - przyszła
przełożona klasztoru w Trzebnicy (zm. 1331).
Potem rodzili się synowie: jeszcze w 1277 roku Leszek, w 1278 Prze
mysław i w 1279 Kazimierz I I I . Po śmierci męża w 1287 roku, Salomeą
w zastępstwie synów sprawowała wraz z Łokietkiem regencję na Kujawach.
Dopiero po jej śmierci (3 X 1314) dzielnica została podzielona między braci.
Ciało Salomei złożone zostało w klasztorze franciszkanów w Inowrocławiu,
ufundowanym przez jej teścia, Kazimierza I .
Ostatnim już potomkiem Sambora I I jest Gertruda. Najmłodsza córka uro
dziła się prawdopodobnie w 1258 roku. Pozostała niezamężna, a najbliższe kon
takty rodzinne utrzymywała z Salomeą. W jej mało barwnym życiorysie brak
sensacji czy atrakcyjnych zdarzeń historycznych. Los oszczędził jej konfliktów.
Wspólnie z Salomeą uczestniczyła w podziale ojcowizny. Sambor I I , nie do
czekawszy się męskiego potomka, zapisał Salomei całą dzielnicę lubiszewskotczewską, ale po śmierci Świętopełka władający wówczas całym Pomorzem jego
syn, Mściwoj I I , nie respektował żadnych postanowień Sambora. Dla „otarcia
łez" dał Salomei tylko dobra żuławskie. Gertruda zaś otrzymała tzw. Pirsnę, to
znaczy ziemię kościerską, ale też nie całą, a tylko Kościerzynę z 22 okolicznymi
wsiami. Wszechwładnym panem księstwa był wówczas właśnie Mściwoj I I .
Po jawnej inwazji Krzyżaków na Pomorze, w 1309 roku obie siostry sprze
dały im swoje ziemie. Stało się to zapewne pod silną presją Zakonu, który
zabiegając o prawa do Pomorza robił wszystko, by ziemie te połączyć pod
własnymi rządami.
Gertruda Samborówna, pani Pirsny, zmarła podobno w roku 1313.
Jakikolwiek by mieć stosunek do Sambora I I , przyznać trzeba, że sam
książę jak i jego dzieci czy krewni i powinowaci zstępni utrzymywali roz
ległe powiązania rodzinne z wieloma dworami i tronami ówczesnej Europy.
Samborowiców bliższa czy dalsza obecność odnotowana została na Pomorzu
Zachodnim, Meklemburgii, Danii, Portugalii, Holsztynie, na Węgrzech. Spo
krewnieni byli z piastowskimi stolicami księstw Kujaw, Śląska, Wielkopol
ski, Małopolski, Mazowsza.
Jeszcze nie pora na ostateczną ocenę działań Sambora I I . Jak już wiadomo,
jego zasługi dla rozwoju samego Tczewa są niezaprzeczalne. Założył to miasto,
dając jego obywatelom rzadko wówczas spotykane przywileje. Był zwolennikiem
szerokiej wymiany handlowej, silnej waluty i równie silnego stanu kupieckiego.
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Dzięki Samborowi I I powstał w Pogódkach, a potem w Pelplinie klasztor
cystersów. Przy tej okazji nie obeszło się jednak bez głośnego skandalu. Wcześ
niej ziemie nadane konwentowi w Pogódkach należały do klasztoru oliwskiego,
przekazane Wartysławowym testamentem. Sambor wprawdzie początkowo po
twierdził te nadania, nie traktując tego jednak dożywotnio. Klasztor oliwski był
tak bogaty, że mógł sobie darować tę awanturę. Chodziło przecież o sprowa
dzenie tych samych braci cystersów. Fundacja w Pogódkach została zrealizo
wana lecz cystersi w Oliwie rozpoczęli proces w kurii papieskiej. Watykan ka
zał wszystko zwrócić klasztorowi oliwskiemu, ale Sambor I I nie zmienił swego
stanowiska. Na księcia rzucono klątwę, a kiedy ta nie skutkowała, wówczas
Wolimir, biskup włocławski całą dzielnicę tczewską objął interdyktem. Dlate
go Sambor musiał uchodzić ze swego księstwa, ekskomunikowany, przeklęty
i pozbawiony czci. To było w 1266 roku i nikt wówczas Samborowi nie pomógł.
Owszem, pomogły córki - Małgorzata z Danii, mająca wprawę w procesowa
niu się z papieskimi hierarchami, a później Salomeą. Zniewag tych nie przeżyła
Mechtylda; małżonka księcia zmarła mniej więcej w tym samym czasie.
Dzięki pogódkowskiej fundacji utrwalona została scena, w jakiś przybli
żony choćby sposób ukazująca fizyczne oblicze Sambora I I . Na południowej
ścianie transeptu katedry w Pelplinie, nad wejściem do zakrystii, znajduje się

il. 166
Obraz Andrzeja Stecha „Fundacja klasztoru w Pogódkach w 1258 roku",
w południowym skrzydle poprzecznej nawy katedry w Pelplinie
Fot. W. Krysiński i T. Prażmowski z albumu J. St. Pasierba „Pelplin i jego zabytki",

1995
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jeden z najlepszych obrazów Andrzeja Stecha, powstały w 1675 roku, przed
stawiający moment wręczenia przez Sambora I I aktu nadania w 1258 roku dóbr
pogódkowskich opatowi Konradowi. Scena została umiejscowiona w nowo
wzniesionym kościele w Pogódkach, podczas pierwszej mszy pontyfikalnej.
Książę Sambor I I został przedstawiony w płaszczu gronostajowym, a jego
małżonka Mechtylda, cztery córeczki i towarzyszący dworzanie zostali przez
malarza ubrani również według mody obowiązującej w czasie powstania
obrazu (druga pol. X V I I w.). Dziełem sztuki są także ramy wykonane przez
Andrzeja Schliitera z Gdańska.
W innych przedstawieniach przylgnęły do tczewskiego Sambora elemen
ty waleczności. Na medalu z 1860 roku, wybitym na pruskie uroczystości
600-lecia miasta Tczewa, książę w pełnej zbroi dzierży proporzec i tarczę.
Nawet na współczesnym medalionie Wawrzyńca Sampa artysta przedstawił
Sambora z mieczem. Nie ma już tych wojennych atrybutów na medalu „Pro
Dorno Trsoviensi". Tutaj artystka Regina Jeszke-Golicka zaprojektowała wize
runek księcia spokojnego, choć stanowczego, z twarzą skupioną a nie zaciętą.
Opinia o Samborze budowana była przeważnie nie według jego rzeczywi
stych dokonań, a sympatii poszczególnych historyków i to przede wszystkim
na podstawie relacji Sambora z jego bratem, Świętopełkiem i synem tegoż,
Mściwojem I I , uchodzących - i to słusznie - za twórców zjednoczenia Pomo
rza Gdańskiego. Sama idea zjednoczenia jakby przysłania i usprawiedliwia
inne czyny tychże gdańskich książąt. Nie jest tajemnicą, że ich postępowanie
często było ani rycerskie, ani szlachetne. Niektóre konflikty były wywołane
złamaniem przez Samborowych krewniaków wcześniej przyjętych układów.
Wówczas tczewski książę uciekał się do pomocy Zakonu. Ostatecznie czynił
tak nie tylko Sambor. Ufał Krzyżakom, a to było jego słabością, niestety,
brzemienną w skutkach. Sympatia do Krzyżaków pozbawiła Sambora popar
cia własnego rycerstwa pomorskiego.
Objęty ekskomuniką schronił się Sambor w Toruniu u Krzyżaków. Przyję
li go, ponieważ wiele mu zawdzięczali, a jeszcze więcej go wykorzystali. Nie
czuł się jednak bezpiecznym pod opieką Zakonu. Do dzisiaj nie wiadomo, co
było powodem, że książę zapisał Krzyżakom ziemię gniewską. T a darowi
zna została podobno wymuszona. Kroiła się chyba większa tragedia, skoro
potajemnie powiadomiona w Inowrocławiu córka Salomeą wysłała - rów
nie potajemnie - po ojca konie. Pod osłoną nocy, zmyliwszy straże Sambor
przeprawił się przez Wisłę i cwałem pognał na Kujawy. Po prostu uciekł od
Krzyżaków i ukrył się u córki. Zmarł u niej 30 grudnia 1278 roku.
Za wcześnie oceniać „występki" Sambora. Był władcą nader ambitnym,
zabiegającym o samodzielność swojego księstwa, która z taką pasją była
przez Świętopełka krępowana.
Dla mieszkańców Tczewa pozostanie Sambor I I postacią numer 1. Założył
to miasto i uruchomił w nim najstarszy dziś w Polsce samorząd gminny. Au-
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„Wojowniczy"

il. 167
Sambor II na medalu 600-lecia Tczewa z 1860 roku (z lewej)
i na medalionie Wawrzyńca Sampa

tokratyczny władca nigdy by tego nie zrobił. Podzielić się w średniowieczu
władzą i odstąpić ją zbiorowej radzie mógł tylko człowiek o wręcz wrodzo
nym na owe czasy poczuciu demokracji - wierzący, że zespołowe rządzenie
jest wartością zapewniającą rozwój miejskiej społeczności. Ciągle konkuru
jący Gdańsk prawa miejskie posiadał od 1236 roku - też według przywilejów
lubeckich - ale o radzie w okresie książęcym brak wiadomości. Nie zdecydo
wał się na nią ani Świętopełk, ani jego syn, Mściwoj I I . Prawdopodobnie nie
chcieli sobie komplikować życia jakimś obywatelskim przedstawicielstwem.
Miał jednak Sambor mało szczęścia i zbyt ufny stosunek do wrogów. Opusz
czony, oszukany, zniesławiony stanął pod koniec życia twarzą w twarz z niepo
wodzeniami swoich starań. Ale nawet do dzisiaj imponuje konsekwencją.
Początkowo przyjazny stosunek Sambora I I do Zakonu nie przysporzył mu
sympatii u polskich interpretatorów dziejów średniowiecza, w tym głównie
ze starej szkoły historycznej, oceniającej na zasadzie „czarne lub białe", bez
uwzględnienia szarości. Natomiast historiografia niemiecka fakt ten mocno
naginała w swoją stronę, czyniąc z Sambora krzewiciela niemieckiego du
cha na Pomorzu. Skręca człowieka, gdy we współczesnych opracowaniach
niemieckich przeczytać można, że Sambor był przyjacielem Niemców albo
protektorem niemieckości. Takie stwierdzenia figurują w tytułach poszcze
gólnych rozdziałów. Użyto przy tym argumentu niebagatelnego: książę spro
wadził niemieckich cystersów do Pogódek! Tak naprawdę zakon był francuski,
zakonnicy sprowadzeni do Pogódek pochodzili z Doberanu w Meklemburgii,
a ta kraina wówczas jeszcze nie należała do Rzeszy Niemieckiej lub - jak
kto woli - do Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. To tak tylko na
marginesie, ale ten, kto bzdur takich się naczyta, ma później kłopoty z odnaj-
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il. 168
Sambor II na medalu „Pro Dorno Trsoviensi" wykonanym
art. piast. Reginy
Jeszke-Golickiej

według

szkiców

dywaniem własnej tożsamości. Nie należy się dziwić, że byli w Tczewie prze
ciwnicy umieszczenia imienia Sambora na medalu miasta. Medal ma piękną
nazwę „Pro Domo Trsoviensi" (Dla Tczewskiego Domu). Na jego odwrocie
figuruje portretowa sylwetka tczewskiego księcia. Zacny patron dla współ
czesnych zasług! Oby każdy z kawalerów tego medalu zrobił dla Tczewa tyle,
ile dokonał Sambor I I .
Powiedział ktoś kiedyś: że dopóki współcześni nie nauczą się czytać z hi
storii mądrości dla siebie ważnych, dopóty traktować ją będą jak religię pełną
dogmatów ustanowionych przez obcych.
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imo, iż współcześnie już nie ma swojej ulicy, na tczewskiej starów
ce pełno śladów po jego obecności. Śladów tajemnych, bo dziwnie
pomijanych i niezbyt chętnie odsłanianych. Może to wszystko dla
tego, że wiedziano o nim dotychczas bardzo mało. Przemierzając ulice Sta
rego Miasta, zwłaszcza okrążając rynek, przypomina się swoim tczewskim
życiorysem i rodzinnymi powiązaniami, związkami z innymi barwnymi po
staciami swoich sąsiadów. O jego w tym mieście przyjściu na świat informuje
tablica umieszczona na kamienicy w rynku pod numerem 4.
Mowa tutaj oczywiście o Janie Rajnoldzie Reinholdzie Forsterze, urodzo
nym w Tczewie znanym podróżniku i przyrodniku. Pełno o nim w mądrych
książkach, dotyczących historii odkryć geograficznych, ale w rodzinnym mie
ście niewiele o nim wiadomo, jak i o jego zasługach dla nauki światowej.
Rodowód uczonego należy rozpocząć od jego przodka, który przybył do
Polski w 1642 roku. Ów przodek przypłynął samotnie ze Szkocji w bardzo
nieciekawych dla siebie okolicznościach. Żeby wyjaśnić powody przyby
cia szkockiego gościa, trzeba sięgnąć do małej powtórki z historii. Były to
w Szkocji czasy religijnych wojen domowych i sporów toczonych z Anglią.
Rewolucja angielska sprzyjająca protestantom nie szczędziła zwolenników
króla. Lata bratobójczej wojny wycisnęły głęboki ślad w pamięci szkockiego
społeczeństwa. Szalejący terror budził strach i grozę, ale w każdym przyzwo
itym człowieku wzbudzał przede wszystkim odrazę i wstręt. Jednym z tych,
którzy zaprotestowali przeciw zwalczaniu innowierców metodami terroru
i prowokacji był ów przodek Jana, który potem znalazł spokój w nowej, to
lerancyjnej ojczyźnie. Jeden z przedstawicieli następnego pokolenia osiadł
na Pomorzu, a dokładnie w Tczewie. W tym mieście na stale osiadł Adam
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Simon Ferster, bo tak się jeszcze wówczas pisał. Przybył spod Aberdeen
z pokaźnym majątkiem, skoro natychmiast skorzystał z nadarzającej się oka
zji i w 1667 roku nabył przy głównej ulicy kamienicę za 1.080 florenów. War
to przy tej okazji przypomnieć, że floreny, moneta złota o ciężarze 3,54 gram,
jak sama nazwa wskazuje pochodzi z Florencji. Monety florenckie z wize
runkiem lilii pierwszy raz zostały wybite w 1252 roku. W X I V wieku moneta
w kształcie, kruszcu i nazwie była naśladowana w południowych Niemczech,
na Węgrzech, w Czechach i w Polsce. Potem w Niemczech i w Gdańsku
floreny zamieniono na guldeny. Stałą wartością tych monet była wysoka za
wartość złota. 1.080 florenów to był już znaczny mieszek pieniędzy. Za tyle
Adam Simon Forster (wtedy jeszcze Ferster albo nawet - jak inni przekonują
- Ferester) kupił od Michała Wolffa kamienicę położoną przy obecnej ulicy
Mickiewicza 8. Nabywca posiadłości w tym samym roku uzyskał godność
mieszczanina tczewskiego.
Poza zainteresowaniem, jakie wzbudził wokół swojej osoby, musiał za
skarbić sobie poważne uznanie, bo już w 1670 roku powierzono mu godność
burmistrza. O powiązaniach rodzinnych pana Adama niewiele wiemy. Wia
domo tylko, że protoplasta pomorskiego rodu Forsterów zmarł w 1700 roku.
Wdowa po nim sprzedała dom przy ulicy Mickiewicza 8 Jakubowi Galeskiemu
za 1.500 złotych florenów gdańskich. Cztery lata wcześniej dorosły syn Jerzy
zaczął samodzielne życie, a splot przedziwnych, nie pozbawionych atrakcji
powinowaceń oraz pokrewieństw z bogatymi rodami tczewskich mieszczan:
Plathów, Boyów, Galeskich, życie to mu urozmaicały. Każde z tych nazwisk
co najmniej dwa razy figurowało na liście burmistrzów Tczewa.
Po ukończeniu studiów na krakowskiej akademii, Jerzy uzyskał w roku
1690 przywilej mieszczanina. Sześć lat później za 2.500 florenów nabył od
starego rajcy Jakuba Kluckiego dom w rynku oznaczony numerem 17. W tym
samym roku, w którym wszedł do grona mieszczan tczewskich, żona Jerze
go, Maria z Galeskich urodziła syna Jerzego Rajnolda. Przypomnijmy jeszcze
raz, że był to rok 1690. Maria Galeska, babka późniejszego naukowca i po
dróżnika, córka bogatego patrycjusza tczewskiego, była drugą żoną Jerzego
Forstera, burmistrza od 1702 roku.
W X V I I wieku znanych było w mieście trzech Galeskich. Jakub, ten któ
remu Adam Ferster sprzedał dom, zamożny kupiec, był właścicielem kilku
innych domów. Jego dzieci, Karol, Anna i Elżbieta odziedziczyły dom przy
ulicy Krótkiej 13. Rodzeństwo wspólnie w nim zamieszkiwało do momentu
zamążpójścia Anny. Mężem jej został kupiec Grimm (może daleki spokrew
niony przodek przyszłych braci bajkopisarzy?), który w 1718 roku odsprze
dał swoją część szwagrowi i w ten sposób Karol został właścicielem całego
domu. Zmarł w 1738 roku.
Dwaj bracia Jakuba byli właścicielami ławy rzemieślniczej. Martin Galeski, mieszczanin od 1655 roku był rzeźnikiem i właścicielem domu przy
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obecnej ulicy Krótkiej 16. Po jego śmierci w 1709 roku dom i ławę rzeźniczą
odziedziczył syn Jerzy, dzierżący godność mieszczanina od 1697 roku. Był
także właścicielem domu przy obecnej ulicy Okrzei 14.
Natomiast trzeci z rodzeństwa, Kaspar, był właścicielem domu przy
ul. Okrzei 10. Zmarł w 1725 roku i wówczas kamienica przypadła synowi Ja
nowi, który w Tczewie nie przebywał, ponieważ jako doktor medycyny prak
tykował w Tylży nad Niemnem.
Maria, siostra Jakuba, Martina i Kaspara, została żoną Jerzego Forstera
i matką Jerzego Rajnolda.
Pora więc przyjrzeć się dziejom kamienicy w rynku pod numerem 17. Gdy
Jerzy Rajnhold, ojciec przyszłego podróżnika miał dwadzieścia sześć lat, ro
dzice sprzedali dom za 1.750 florenów Janowi Thiele. Był to oficer kwater
mistrzostwa, ożeniony z Anną Katarzyną Wolim, córką Jakuba. Ale w 1740
roku oficer zmarł, a prawie dwadzieścia lat po nimi również wdowa. Kamienicę
odziedziczyła córka, która wyszła za mąż za Beniamina ...Galeskiego. Jego zaś
ojciec, też Beniamin (senior), posiadacz kamienicy przy ul. Mickiewicza 7, są
siadującej z domem pierwszego w Tczewie Forstera, był mężem Anny Doroty
Lange, córki burmistrza.
Prawie wszystko pozostało w rodzinie! Linie pokrewieństw trzech rodów
jeszcze bardziej się pogmatwają, gdy się dowiemy, że siostrą owego Beniami
na była Maria Galeska, żona burmistrza Piotra Platha.
Wiemy już, iż familia Plathów należała do czołowych rodów mieszczań
skich Tczewa. Jakub był mieszczaninem od 1670 roku i właścicielem domu
pod numerem 22 w rynku. Ponadto w 1672 roku odkupił od Christiana Liebbe dom przy obecnej ulicy Krótkiej 11. Mieszkał w nim do 1683 roku, po
tem sprzedał go bratu Piotrowi, który w tym samym roku uzyskał przywileje
mieszczańskie. Ten zaś w 1705 roku zamienił się z Jakubem Wolim, o którym
już coś niecoś wiemy, na dom pod numerem 3 w rynku. Ponieważ właśnie ten
dom okaże się w przyszłości ważny, warto więc przyjrzeć się jego krótkiej
historii.
W latach 1684-1705 jego właścicielem był Piotr Windringer, sekretarz
królewski. Po jego śmierci, wdowa po królewskim urzędniku sprzedała ka
mienicę razem z ogrodem, za sumę 2.400 florenów, wspomnianemu Jaku
bowi Wolim, a ten - jak już wiemy - zamienił się z Piotrem Plathem. Żoną
Piotra była Maria (II) Galeska. Ich syn Martin w roku 1718 zaślubił też Ma
rię, córkę Jerzego Disterwaldta. W tym samym roku umarł jego ojciec. Piotr
i Maria zostali właścicielami domu, a poprzez małżeństwo małżonek uzyskał
posiadłość sąsiedniego domu w rynku pod numerem czwartym. Po ośmiu la
tach małżeństwa, w roku 1726 Martin Plath opuścił ziemski padół. Wówczas
nie było chyba w zwyczaju trwać długo w stanie wdowieńskim, skoro już
w następnym roku do życia mieszczki Marii wszedł inny mężczyzna. A może
trudy utrzymania dwóch kamienic w rynku przerastały możliwości samotnej
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kobiety. Imponował jej 37 letni notariusz sądowy, radca i sekretarz rady miej
skiej z lordowskimi tradycjami, w którym płynęła domieszka szkockiej krwi.
Nowym mężem Marii Plath został Jerzy Rajnold Forster.
Po roku w domu nr 4 przy rynku w Tczewie urodził się syn, któremu dano
dwoje imion: Jan Rajnold. Przyszły podróżnik, geograf przyszedł na świat
dokładnie w środę, 22 października 1729 roku. Po krótkiej chorobie matka
osierociła 8-letniego Jana. Pani Maria zmarła bowiem w roku 1737, kiedy
jej małżonek od czterech lat piastował zaszczyty burmistrza Tczewa. Po po
grzebie nastąpił podział majątku rodzinnego. Dom pod numerem 3 przypadł
w posiadanie Piotrowi Plath - juniorowi, pełnoletniemu synowi nieboszczki
z pierwszego małżeństwa.
Jan Rajnold pilnie uczęszczał do szkoły miejskiej, której rektorem był ław
nik i rajca miejski, Christian Swiderski. Po ukończeniu szkoły parafialnej, gdy
Janowi minęła pierwsza młodość, wyjechał po dalszą naukę. Ale nim opuścił
rodzinne miasto poznawał ludzi, pod pilnym okiem ojca nabywał umiejętno
ści obserwacji otoczenia. Ale nas najbardziej interesuje otoczenie sąsiedzkie
Jana. Jakie ono było?
Poznajmy więc chociaż najbliższych znajomych, tych którzy mieszkali
w rynku, wokół którego obracało się całe życie miasta i na którym Jan spędził
swoje dzieciństwo.
Pod numerem 1 mieszkał wówczas przełożony izby protestanckiej, Jakub
Fischer. Młody Forster znał zapewne z opowieści poprzedniego właściciela
tej kamienicy. Niemal przed stu laty mieszkał tam mieszczanin Baltazar Grzy
mała. Po jego śmierci, w 1661 roku córka Anna wyszła za mąż za pułkownika
Jakuba Willera, komendanta twierdzy w Wisłoujściu. Wiele ciekawych i ta
jemniczych opowieści szeptali sobie ludzie o tej twierdzy i jej komendancie,
tym bardziej że jeszcze świeże pozostały w pamięci wspomnienia o zwycię
stwie pod Oliwą polskiej floty nad szwedzkim najeźdźcą. Po osiemdziesięciu
latach pamiętano komendanta twierdzy, chociaż nie żył już od 1694 roku,
a dom jego dawno został sprzedany.
Sąsiedni dom pod numerem 2 także należał do Jakuba Fischera. Szef gmi
ny kościelnej nie miał jednak szczęścia do małżonek. Jego pierwsza żona,
Elżbieta Molier, wdowa po Janie Kauffmanie, niebawem zmarła. Druga żona,
również wdowa i także o imieniu Elżbieta, podzieliła los poprzedniczki.
W rynku opowiadano, że takie było przeznaczenie, przypisane kobietom
i panu Jakubowi.
Kolejnym sąsiadem była daleka krewna Forsterów, wdowa po burmistrzu
Michale Boy, Katarzyna Galeska. Po niej dom odziedziczył syn, też Michał
(junior) Boy.
Dom nr 6 był w posiadaniu wymienianego już rektora szkoły, Chrystiana
Świderskiego, który kupił go z licytacji po śmierci poprzednich właścicieli,
bezdzietnych małżonków Patzwald.
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Następna, narożna kamienica pod numerem 7 przez wiele lat była własnoś
cią rodziny Bauer, począwszy od roku 1655, kiedy Chrystian, późniejszy bur
mistrz, nabył prawa mieszczańskie. Wdowa po nim ponownie zawarła zwią
zek małżeński z pułkownikiem polskiej artylerii, Natanielem Frommem, a po
jego śmierci sprzedała cały swój majątek synowi z pierwszego małżeństwa,
Karolowi Bauer, za 10.700 florenów. Natomiast kolejna wdowa, po Karolu,
przekazała dom swojej córce Konkordii.
Pod numerem 8 mieszkali kuzyni Jana, synowie Beniamina Galeskiego
- juniora. Nie byli to jednak jedyni sąsiedzi w rynku spokrewnieni z For
sterami. Pod numerem 19 przez wiele lat mieszkał Kaspar Galeski, również
burmistrz. Od 1724 roku dom przeszedł w posiadanie wuja Jana, notariusza
z Malborka, Karola Forstera. W tej samej pierzei narożną kamienicę z nume
rem 24 posiadał wspomniany już krewniak, Beniamin Galeski.
Sąsiednią kamienicę zajmował znany wówczas w mieście nauczyciel mu
zyki i organista, Bogumił Lipczyński. Z numerem 15 kamienicę posiadał spo
winowacony z Forsterami Gotfryd Boy, wybrany w 1728 roku na burmistrza.
Gdy Jan miał 13 lat zmarł jego dziad, Jerzy Forster, właściciel domu w rynku
pod numerem 17.
W atmosferze takiego sąsiedztwa mijała pierwsza młodość Jana. Tczew
jednak nie mógł zaspokoić ambicji młodego Forstera. Po ukończeniu szkoły
miejskiej, wyjechał do Kwidzyna. Tam, pomiędzy 14 a 16 rokiem życia, cho
dził do tzw. szkoły łacińskiej. Po jej ukończeniu zaczepił jeszcze o gimnazjum
akademickie w Toruniu, a następnie wyjechał do Niemiec, by kontynuować
naukę w Gimnazjum Joachimowskim w Berlinie. Po solidnym przygotowaniu
podjął studia w Halle. Było to w roku 1748. Studiował tam teologię i filologie
- starożytne i współczesne. Do języków miał Forster szczególne uzdolnienia.
Po pięciu latach uniwersyteckich studiów wiadomość o śmierci ojca we
zwała go z powrotem do Tczewa. W rodzinnym mieście nad Wisłą przebywał
jednak krótko, tylko tyle, by załatwić sprawy majątkowe. Jan nie zamierzał
pozostać w Tczewie. W spadku otrzymany dom sprzedał przybyłemu do mia
sta Janowi Kayserowi za 3.600 florenów.
Jeszcze w tym samym roku przeniósł się do Mokrego Dworu koło Wiśliny, położonego nad Motławą 20 kilometrów na północ od Tczewa na terenie
Żuław Gdańskich. Tam Jan Forster dość szybko zawarł związek małżeński
z Justyną Elżbietą Nikolai i przyjął posadę miejscowego pastora. Już w na
stępnym roku, 26 listopada 1754, na świat przyszedł pierwszy syn, któremu
nadano dwoje imion - Jerzy, Adam, znanych już w księgach metrykalnych
rodziny Forsterów. Na plebanii w Mokrym Dworze urodzi się jeszcze kilku
synów, ale ten pierwszy przejdzie w przyszłości do historii nauki wspólnie
z imieniem ojca.
Jan Rajnold nie był takim zwykłym pastorem. Poza swoimi obowiązka
mi duszpasterskimi każdą wolną chwilę poświęcał nauce. Pięcioletnie studia
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w uczelniach niemieckich zasiały w rodowitym tczewianinie wielkie zamiło
wanie do nauk matematycznych i naturalnych. A że okres studiów był raczej
krótki, pastor uzupełniał swoją wiedzę pracą samokształceniową przy biurku
domowym. Interesowała go głównie matematyka, filozofia i geografia róż
nych krajów.
Gabinet pastora w plebanii przypominał raczej bibliotekę. Forster niemal
wszystkie oszczędności wydawał na sprowadzanie książek. Oprócz powtórki
z teorii matematyki antycznej, wiele czasu pochłaniało poznanie najnowszych
dziedzin ścisłego myślenia. Studiował prace Daniela BernoullPego i jego sy
nów - Jakuba i Jana, którzy wprowadzili wiele nowości w dziedzinie równań
algebraicznych. Poza pracami tych Szwajcarów nie obce były Forsterowi opra
cowania Włocha Bonaventury Cavalieri'ego, prekursora rachunku całkowego,
i prace francuskiego matematyka Claude'a Clairaut z teorii równań różnicz
kowych. Stałym podręcznikiem pastora była Geometria Kartezjusza i prace
Pascala. Wielkim uznaniem cieszyły się wówczas także opracowania Wallisa, angielskiego matematyka, jednego z założycieli Royal Society, tego który
przygotowywał grunt do powstania rachunku różniczkowego i całkowego.
Jana Forstera żywo interesowały również nowe prądy filozoficzne. Studio
wał dzieła Tomasza Hobbesa, Franciszka Bacona, wspomnianego już Kar
tezjusza, Barucha Spinozy, Godfryda Leibniza, Johna Locke'a i innych mu
współczesnych lub nieodległych myślicieli. Szczególne miejsce na półkach
domowej biblioteki w Mokrym Dworze zajmowały księgi dotyczące odkryć
geograficznych i metod pomiarów Ziemi. Druga połowa X V I I wieku rozpo
częła okres wielkich podróży badawczych. Pastor bardzo się nimi interesował,
studiował ich wyniki. Były to lata, które przyniosły wiele ciekawostek na
ukowych, między innymi także w dziele obliczania i wyznaczania szerokości
i długości geograficznej. Problemem numer 1 był nadal południk zero. Dotąd
każdy ustalał go sobie indywidualnie według swoich własnych potrzeb. Koper
nik uważał, iż był nim południk Krakowa, Merkator przyjął południk Azorów,
a od 1634 roku zjazd matematyków i astronomów w Paryżu ustalił, iż południ
kiem zerowym będzie ten, który przechodzi przez zachodni brzeg wyspy Fer
ro, by sto lat później uznać, że przebiega przez obserwatorium paryskie. Dużo
lat musiało upłynąć nim ostatecznie został nim południk Greenwich. Skonstru
owano wówczas wiele nowych przyrządów pomiarowych. Viviani zbudował
barometr, Pascal sformułował zasadę obliczania wysokości nad poziom morza
na podstawie różnicy ciśnień, a doświadczenia Fahrenheita i Celsjusza pozwo
liły opracować zasadę działania urządzenia, zwanego termometrem. Andersa
Celsjusza (1701-1744) poznał Forster na studiach osobiście.
Przyswojenie sobie tych wszystkich treści, obojętnie w jakim były napi
sane języku, nie sprawiało Forsterowi żadnych trudności. Tczewianin biegle
władał w mowie i piśmie 17 (słownie: siedemnastoma) językami, w tym pol
skim, niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim i wieloma
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innymi nowożytnymi, a także kilkoma starożytnymi: greckim, łacińskim, he
brajskim, aramejskim, syryjskim. A więc rzeczywiście, nie był to zwyczajny
pastor. Może dlatego porzucił swoją dotychczasową profesję i wraz z 11 -let
nim synem Jerzym wyjechał w 1765 roku do Petersburga, załatwiwszy wcześ
niej u władz duchownych roczny urlop. W Rosji włączył się w nurt dyskusji
tamtejszych kół naukowych. W tym miejscu, nie bacząc na obiegowe i histo
ryczne opinie o Katarzynie I I , trzeba przyznać, że jej przychylny stosunek
do osiągnięć naukowych sprzyjał takim dyskusjom. Władczyni Rosji chętnie
sprowadzała różnych obcych specjalistów i doradców, wykorzystując ich dla
realizacji swojego programu reform gospodarczych.
Niektórzy biografowie Forsterów twierdzą, że to 11-letni syn Jerzy, wątły
i od dzieciństwa spokojny, zauroczony botaniką spowodował zmianę zaintereso
wań krewkiego i czasem przykrego ojca, namawiając go na wyjazd do Rosji.
Rosyjska caryca, 36-letnia Katarzyna I I , inteligentna i rozczytana w naj
nowszych dziełach filozofów francuskich i literaturze niemieckiej - co wca
le nie przeszkadzało jej w walce o tron zgładzić własnego męża - popierała
wszelkie tendencje europeizowania rozległego kraju. Forster zapewne nie
wiedział o zakulisowych brudach uczonej carycy, bo wówczas nikt jeszcze
tego nie mógł wiedzieć, ale znał jej prawdziwe pochodzenie. W rzeczywi
stości Katarzyna I I była Niemką urodzoną w Szczecinie. Księżniczka Zofia
Augusta, z rodu Anhalt Zerbst, nowe imię Katarzyna przyjęła podczas uro
czystego aktu nadania prawosławia.
Rosja była wówczas krajem jeszcze słabo zaludnionym. Na wielkim te
rytorium cesarstwa zamieszkiwało zaledwie 20 milionów obywateli. Dlate
go już od 1762 roku podejmowano specjalne starania o ściągnięcie do Rosji
obcokrajowców, celem osiedlenia ich na terenach szczególnie słabo zalud
nionych. Korzystając z wyjątkowo dogodnych warunków przybywało wielu
kolonistów niemieckich. Kierowano ich na środkowe Powołże w rejon Sara
towa. Specjalnie wydawanymi dekretami caryca zapewniła im opiekę praw
ną, wolność religii i znaczne ulgi podatkowe. W takiej sytuacji właściciele
nowych gospodarstw, położonych na żyznych gruntach, dosyć szybko osią
gali materialny dobrobyt. W latach późniejszych w podobny sposób osiedla
no na stepach czarnomorskich kolonistów bułgarskich, serbskich, greckich
i w dalszym ciągu także niemieckich. Katarzyna opiekowała się cudzoziemcami
i chciała poznać dokładnie warunki ich bytowania w nowej ojczyźnie.
Światłej carycy, zasiadającej na tronie od trzech lat, doniesiono o obecności
w Petersburgu nowego naukowca. Zainteresowała się przybyszem z Pomorza
Gdańskiego i skalkulowała możliwość wykorzystania go dla swoich planów.
Zdolny geograf i przyrodnik, władający obcymi językami, bardzo się przydał,
tym bardziej, że imperatorowa aktualnie wprowadzała zamysł skartografowania kraju. Poleciła sporządzenie dokładnych map z zaznaczeniem gleb, rzek,
lasów, stepów, dróg, gospodarstw, klasztorów, wzniesień, gór itp.
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Nie znamy dokładnie okoliczności w jakich się to stało, w każdym razie
wiemy, że Jan Forster otrzymał osobistą nominację Katarzyny na przepro
wadzenie wizytacji osiedli niemieckich kolonistów w okolicach Saratowa.
Tczewianin postawił tylko jeden warunek - by mógł wyjechać tam razem ze
swoim synem.
Odtąd Forster prowadził w rejonie nadwołżańskim wszechstronne ba
dania, połączone ze spisem ludności. Opisał tamtejszą przyrodę, krajobraz,
obyczaje ludzi. Skrupulatnie zbadał warunki osadnictwa, kreślił mapy terenu.
Po rocznej pracy wrócił z synem do Petersburga. Zebrane materiały i wyniki
badań przyniosły tczewianinowi wielki rozgłos w kołach naukowych i szczere
uznanie carycy. Dlatego Katarzyna powołała go do grona członków komisji
naukowej, opracowującej prawodawstwo kolonistów.
Nie są również znane powody, które przyspieszyły decyzję opuszczenia
przez Forstera życzliwej Rosji. Może wynikły jakieś różnice zdań lub opinii
w łonie komisji, a może pomorski naukowiec intuicyjnie wyczuł polityczne
intencje carycy albo przeszkodził trudny charakter Forstera...? W sprawach
własnych twierdzeń nie znosił sprzeciwu, był apodyktyczny. A może spo
dziewał się wyższych godności w naukowych środowiskach rosyjskich? Po
zakończeniu prac komisji i opracowaniu naukowego raportu, mimo powo
dzeń wyjechał z Rosji i latem 1766 roku odpłynął do Anglii. Gdy przybył do
Londynu był już otoczony opinią naukowego autorytetu.
Pracując jako pedagog jednocześnie pilnie śledził efekty pierwszej wypra
wy Cooka dookoła świata. W pierwszym okresie pobytu w Anglii różnie się
wiodło Forsterowi: raz na wozie, raz pod wozem - przekazując za Birkenmajerem. Do powodzeń „na wozie" zaliczyć trzeba opublikowanie w 1767 roku
obszernej pracy pt. „Specimen historiae naturalis Volgensis", w której Jan
Forster dokonał opisu i przeglądu flory i fauny południowo-wschodniej Rosji,
sporządzonego według układu systematycznego Linneusza. Praca była efek
tem badań odbytych w ramach wizytacji osiedli nadwołżańskich. Ukazała się
w 57 tomie londyńskich „Philosophical Transactions" i przyniosła tczewiani
nowi duży rozgłos, wprowadziła go w poczet członków Royal Society.
Owe Towarzystwo Królewskie, zawiązane już w 1660 roku, a dwa lata
później zaakceptowane przez króla Karola I I , było rodzajem angielskiego
stowarzyszenia naukowego o bardzo ograniczonej liczbie członków. Przez
wiele lat, do dzisiejszych czasów włącznie, pełniło funkcję brytyjskiej akade
mii nauk, skupiając najwybitniejszych przedstawicieli nauk matematycznych
i przyrodniczych. Jest uważane za pierwsze na świecie towarzystwo naukowe.
Pierwsza wyprawa morska kapitana Cooka mocno Forstera zaintere
sowała, więc coraz intensywniej zaczął myśleć o tym, by się z nim zabrać
w ponowną podróż. Forster skorzystał z poparcia wpływowego lorda Johna
Sandwicha, który zaprotegował go Cookowi. Sandwich był wielką osobistoś
cią. Jako pierwszy lord admiralicji mógł wiele pomóc w sprawach królew-
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skich wypraw morskich. Od niego niemal wszystko zależało. To na jego cześć
nazwano imieniem lorda jedenaście wysp w pobliżu Antarktydy, odkrytych
w czasie niebawem odbytej drugiej podróży Cooka. Jego nazwiskiem okre
ślono również rów oceaniczny, leżący wzdłuż owego archipelagu, a liczący
głębokość około 8.500 metrów. Admirał Sandwich był postacią bardzo towa
rzyską. Dowódca floty królewskiej wydawał wiele przyjęć, na których bywał
także sławny już wtedy Forster. Na tych to przyjęciach były modne przekąski,
złożone z dwóch cienkich kawałków bułki, posmarowane masłem i przełożo
ne wędliną, mięsem, rybą i serem. Od tego czasu kanapki lorda Johna Montagu Sandwicha nazywają się sandwiczami.
Protekcja lorda okazała się skuteczna. Kapitan Cook nie sprzeciwił się pro
pozycji swego przełożonego. Jan Forster jednak znowu poprosił o uwzględ
nienie tego samego warunku - o zabranie ze sobą 17 letniego już syna Jerze
go. Na to też się zgodził James Cook. Natomiast admiralicja powierzyła obu
Forsterom obowiązki szefostwa naukowego wyprawy. Decyzję taką podjęto
dokładnie 11 czerwca 1772 roku.
Forsterowie niezmiernie gorliwie przygotowani do wyprawy; 26 czerwca
wyruszyli z Londynu do Plymouth. Statków w porcie jeszcze nie zastali. Zja
wiły się po pięciu dniach. Urządziwszy się w wyznaczonej kabinie uzyskali
od kapitana informację, że żaglowce pozostaną w porcie jeszcze około dzie
sięciu dni. By czasu nie marnować, ojciec i syn postanowili zaspokoić swo
ją naukową ciekawość. Udali się na wycieczkę do pobliskich kopalni cyny
w Kornwalii. Zwiedzili zasobne złoża w Poldyce i Kenwyn, by 8 lipca z po
wrotem się zameldować w porcie Plymouth.
13 lipca 1772 roku dwie korwety - „Resolution" i „Adventure" - były
gotowe do odbycia drugiej podróży dookoła świata. Gdy Cook wydał rozkaz
zwolnienia cumów i podniesienia żagli w Plymouth, obaj Forsterowie stojąc
na pokładzie obmyślali sposób ostatecznego rozwiązania zagadki lądu połu
dniowego, o istnieniu którego ciągle przypuszczano. Chociaż był to trzynasty
dzień miesiąca - a przesądnych wśród członków załogi nie brakowało - od
początku wyprawy towarzyszyła atmosfera optymizmu. Podbiła ją informa
cja, którą zdążył Cook odebrać jeszcze w zatoce. Otóż, nim ostatnie żagle
wciągnięto na maszty flagowej korwety, co sił w wiosłach podążała za nią
łódź, z której dawano jakieś znaki. Kiedy zbliżyła się do burty przekazano ra
dosną wiadomość, iż pani Cook urodziła oczekiwane dziecko. Na świat przy
szedł upragniony syn. Wiadomość tę przyjęła załoga gromkim wiwatem, ale
wiatr, wypełniając żagle, kazał wrócić myślom ku trudnym i długim dniom,
jakie oczekiwały śmiałków na oceanicznych wodach.
Statkiem flagowym Jego Królewskiej Mości był „Resolution", co znaczy
tyle co „postanowienie". Na nim mieściło się dowództwo wyprawy z kapi
tanem Cookiem i badaczami Forsterami. Drugą korwetą „Adventure", co
w przetłumaczeniu znaczy „przygoda", przewodził kapitan Tobiasz Furneaux.
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I tak to postanowienie z przygodą wyruszyły na odkrycie i zbadanie tajem
nicy południowego lądu. Trudno w tym miejscu opisać cały przebieg ponad
trzyletniej podróży, dokładnie dokonał tego sam Forster, ale warto odnotować
chociaż podstawowe fakty, jakie złożyły się na bogaty efekt tej wyprawy. Za
równo w dzienniku kapitana Cooka, jak i w notatniku doktora Forstera można
natrafić na zapiski tej samej treści.
W sierpniu obie korwety płynęły wzdłuż Wysp Kanaryjskich i tutaj na
Maderze zarządzono pierwszy postój. W końcu października statki dotarły
na Przylądek Dobrej Nadziei, opływając go z zachodniej strony. Następnie
skierowano żaglowce na wschód. Była to więc pierwsza w historii podróż
zmierzająca w kierunku odwrotnym do ruchu Ziemi. Po opuszczeniu portu
Capetown, 17 stycznia następnego roku okazało się, że była to także pierwsza
w historii morskiej żeglugi wyprawa, która przekroczyła w rejonie Oceanu
Indyjskiego południowy Krąg Polarny. Dotychczas nikt jeszcze nie był tak
blisko Bieguna Południowego. W pobliżu 60° szerokości geograficznej połu
dniowej statki natrafiły na potężne lody. Pływające lodowe fortece wywołały
wśród załogi panikę i tylko wprawne manewry Cooka uratowały wyprawę
przed rozbiciem. Na domiar złego w wietrze i mgle, białej jak lody, obie kor
wety rozstały się. Po prostu się zagubiły. A widok strasznej beznadziejności
jeszcze powiększał panikę.
Forster wówczas zanotował w swoim notatniku: Było to jak tonięcie wzbu
rzonego świata i przypominało poematy opisujące czeluście piekieł. Wrażenie

il. 195
Flagowa korweta wyprawy kpt. Cooka, „Resolution" w całej okazałości,
po powrocie z podróży wydobyta na brzeg.
Ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Gdańskiej PAN
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to spadło na nas z całą brutalnością, a dookoła rozległy się, powtarzane ze
wszech stron przez echo wymysły, przekleństwa i wrzaski załogi.
Ten lodowy rekonesans wzdłuż 60 równoleżnika trwał 117 dni. Kontynen
tu nie znaleziono, mino iż pokonano ponad trzy tysiące mil. Po czterech mie
siącach pobytu na morzu „Resolution" wpłynął 26 marca 1773 roku do Dusky
Bay na Nowej Zelandii. Po dwóch miesiącach ku radości wszystkich odnalazł
się tutaj drugi statek „Adventure", uznany już za zaginiony.
Cały sierpień natomiast upłynął na pobycie na Tahiti, gdzie załoga leczyła
szkorbut, uzupełniono prowiant i wyreperowano sfatygowane w lodach kad
łuby. W grudniu 1773 roku „Resolution" ponownie szukała wiatru w krainie
lodów. Miesiąc po Nowym Roku osiągnęła szerokość geograficzną 71°10'S.
Kontynentu jednak nie odkryto. Zawrócono więc z powrotem na północ.
Z Wyspy Wielkanocnej statek popłynął ponownie ku brzegom Nowej Zelan
dii. Tutaj statki podzieliły swoje zadania. „Resolution" z Cookiem i Forste
rami zajął się badaniem okolicznych archipelagów. Po raz drugi zawitano na
Tahiti, gdzie załoga korwety miała okazję się przekonać, że przyszła sława
o rozkoszach pięknych wyspiarek nie będzie pozbawiona prawdy. Oto co na
ten temat zapisał Forster w swoim notatniku:
Już pierwszego wieczora zjawiło się na statku wiele kobiet i ekscesy noc
ne przeszły wszelkie wyobrażenie. Były to te same osoby, które tak hojnie
szafowały swymi wdziękami podczas naszego pierwszego pobytu na wyspie.
Kobiety, które spędziły na pokładzie poprzednią noc, powróciły wieczorem
przyprowadzając ze sobą wiele towarzyszek, dzięki czemu żaden marynarz
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nie był pozbawiony partnerki. Noc była piękna, że zaś był to dzień świętego
Jerzego, opiekuna i patrona Anglii, przygody spod znaku Wenus uświetniły
uroczyste zwykle obchody.
Z Tahiti skierowano żagle na Wyspy Towarzyskie, Wyspy Przyjacielskie;
zbadano je, a następnie odkryto Nowe Hebrydy, Nową Kaledonię, Norfolk.
Druga jednostka „Adventure" pozostała u wybrzeży Nowej Zelandii, by
przygotować zapasy na drogę powrotną do Anglii. Część załogi łodzią wypły
nęła na brzeg i została zaatakowana przez tubylców, zamordowana i... zjedzona.
Na ślady kanibalskiej uczty natrafili ludzie z drugiej łodzi, którzy zaniepokojeni
długą nieobecnością towarzyszy wyruszyli na ich poszukiwania. Ten tragiczny
incydent spowodował przyspieszenie powrotu „Adventure" do Europy.

|

•
. R m m al- tim
Tern.

t*M*t"

m

t$ł t6 J
K i 3*
Hem '
•y ac
"3 <

-.. tuU

I "3

" SM tę

W)

ZĄ17

7

•

J*

»H 48i

f>7 ' «

StJiiw.

* Ą 7<S P° * |

ł»;

»3« 3*

SC

Andy rtfa u d rimhm

Witl ikewfirsof riia.
A gtntk hrtert aod Mc cleu

treaiber.

TABLE

c i. - V C •
•• 3 v.«

*
V,

-* 1
1

e» •!»•(.!1

1

1 M Sc-.
S«

8 io

9 «|
9 16

91

77

0

fi.

E .

Frclh

gifct.

3,5 N. W. Sąojtty wnh nim~:> u H. R. Łighf bret its cod fitir.
tg 3$ N.jrtScrły.
0 S» fŁ K»

..bit «

CciKta

jo 0 Soułhc-ty, '

3"

S

pic

.ii* *tct to » estat. "\

—1——.—r,
:* ..
Etił. A j-t.il« IIIMBO,

il. 197
Treść dziennika pokładowego
tab. VI: kurs z Wyspy Wielkanocnej

„Resolution"
na Markizy

tab. VII: kurs z Wyspy Ulietea na Nowe

372

Ł

: tę
jo

&

Wintif, Wemhtt, wd Satlłffe.

t

V
8i

4

VII.
,1
Ulktt* to thc New Riykles, j

kam

RwoLłmo*

i i * — Mi

£i ©^ O O, V| Vi Vi

iaaaaaaa

St a -I
*• -O
oa.> Vi

bnsc.-rc.

—

dbc

", *

»ir St

f fcA.

•c

A

j

to 7»t J » i o . DStto.
19 9 1 } IŁ 5, F.
| » o j B*ft.
i
»7
T
3 Hi *9 go! H n a .
j » ojtSbto,
1
4°
Bi; je ofMMo,
«j
*7
j Ł S. 8. Ifooat Iftiad (oorof tt* M B
* tpe&u) W. bjrSL,d8LHMfaafaet.

t«tWM

TKBŁ

Ljjht

1 5
»° * ° l weuiwr.
30JE N.K.
a 4 7 30
JO lv 1 EiiftJy.

it z
5I
10 lift 1
t
*4
4
JSJ **9 3*
4
Ji
4
»

R O F T E of

N. Ł

jEiiirt;.

«4 41 ISO
1*3

to
<>
April
1
3 ę
i 9
.9
P. M. 6
9

jol

!«I jo

Wwiił«ą sftJ Rsnatiu.

i

f

*

t—Nr »

te*4.

Mar.

T A R L E VI.
Ka*ot j non kam Bader Vhad to tfce JMfaajnda*.

Hybrydy

ttmd.

|

JEGO L O R D O W S K A MOŚĆ PODRÓŻNIK
„Resolution" dalej prowadził badania i wrócił dopiero po roku, drogą pro
wadzącą przez Wyspy Wniebowstąpienia, Azory. Gdy 30 lipca 1775 roku za
rzucono cumy w angielskim porcie Spifhead, druga wyprawa Cooka po trzech
latach i osiemnastu dniach została zakończona.
Jedna z pierwszych na pokład weszła pani Cook, prowadząc ze sobą trzy
letniego synka. Malec z podziwem patrzył na swego ojca, którego teraz zoba
czył pierwszy raz.
„Przygoda" zakończyła się tragicznie, zaś „Postanowienie" zostało uwień
czone sukcesem. Obaj Forsterowie prowadzili dokładny dziennik obserwacji
geograficznych i przyrodniczych. Z podróży przywieźli bogate zbiory fauny,
flory, okazy kultury materialnej, minerałów. W ich opinii podróż zakończyła
się pełnym sukcesem. Analiza pierwszej podróży Cooka oraz badania prze
prowadzone podczas drugiej wyprawy pozwoliły Janowi Forsterowi stwier
dzić, że Australia jest odrębnym, samodzielnym kontynentem. Tczewianin był
pierwszym, który określił ten fakt znamienny dla historii odkryć geograficz
nych. Poza tym, jako pierwszy w dziejach nauki, dokonał pomiarów tempe
ratury wody morskiej na dużych głębokościach. Ponadto zbadał podstawową
budowę raf koralowych, na których Cook utknął podczas pierwszej podróży.
Zbadał także integralne cechy różnych form życia wysp Pacyfiku. Obecnie
Forster uważany jest za twórcę podstaw etnografii tego regionu kuli ziem
skiej. Jest uznany również za pierwszego badacza flory Polinezji i jednym
z pierwszych ornitologów świata.
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Przenośne

obserwatorium

il. 199
astronomiczne stosowane
podczas wyprawy Cooka

przez Jana R.

Forstera

Po powrocie z podróży ojciec i syn natychmiast zasiedli do opracowania
przywiezionych notatek. Czynnościom tym nie towarzyszył dobry duch, bo
wiem naukowcy dowiedzieli się, że admiralicja królewska i rząd zabronili
publikowania czegokolwiek, co było związane z wyprawą i jej dotyczyło. Po
prostu otoczono ją tajemnicą. Ograniczono się jedynie do oficjalnego komu
nikatu o odbyciu i zakończeniu podróży. W tej sytuacji obaj Forsterowie już
w 1776 roku wydali pracę wyłącznie przyrodniczą. Była to rozprawa o florze
Polinezji, zawierająca szczegółowy opis 265 gatunków roślin, które nauce nie
były przedtem znane. Książka przyniosła im sławę, ale nie poprawiła sytuacji
finansowej,
Jan, mimo swoich negatywnych cech charakteru, zawsze był życzliwy
i bezinteresowny. Nie potrafił jednak zabiegać o materialne dobra. Skutecz
nie pomógł swemu krewnemu, by ten mógł zrealizować swoje największe
życiowe marzenie. By ten szczegół wyjaśnić, należy się przenieść na chwilę
z wielkiego Londynu do małego Tczewa. Mieszkał tu ławnik miejski, Michał
Koss, spokrewniony z Janem Forsterem. Wyprawami morskimi emocjonował
się jego syn, 12-letni Tomasz. W czasie drugiej wyprawy Cooka, wuj był już
w okolicach Przylądka Dobrej Nadziei, gdy wojska pruskie zaczęły zajmować
pierwsze miasta na Pomorzu. Stary Koss pospiesznie sprzedał kamieniczkę
przy tczewskim rynku i razem z synem ukrył się przed zaborem w Gdańsku,
który - jak wiemy - po pierwszym rozbiorze pozostał jeszcze przy Polsce.
Po niecałych czterech latach pobytu w Gdańsku tczewski ławnik i były radca
wyjechał z synem do Anglii. W Londynie odnaleźli sławnego już krewniaka,
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il. 200
Jan Rajnold
Forster
z synem Jerzym - portret zbiorowy
wykonany po powrocie
z podróży dookoła świata

który niedawno powrócił z dalekich oceanów. Okazało się, że młodemu To
maszowi zupełnie na serio zakorzeniła się myśl o dalekich podróżach. Dobry
i poczciwy, chociaż czasem opryskliwy wuj Jan postanowił mu w tych kło
potach pomóc. Złoży! więc wizytę swemu kapitanowi, bardzo już sławnemu
i świeżo mianowanemu lordowi. Po przekazaniu należnych gratulacji przed
stawił mu krewniaka z Tczewa, którego największym marzeniem było popły
nąć w świat. James Cook kompletował właśnie załogę do trzeciej podróży do
okoła świata. Kapitan nie potrafił odmówić swemu towarzyszowi z niedawnej
wyprawy i zamustrował 16-letniego Tomasza Kossa na korwetę „Discovery",
która wyruszyła tego samego 1776 roku w trzecią i ostatnią podróż Cooka.
Była to tragiczna wyprawa, gdyż dowódca ekspedycji na skutek naruszenia
jakiegoś tabu wyspiarzy stał się ofiarą hawajskich kanibalów. Tomasz Koss,
świadek tego dramatycznego wydarzenia, powrócił cały i zdrowy. Ale o dal
szych losach młodego tczewskiego majtka nic nie wiadomo.
Wróćmy teraz z powrotem do Londynu. Borykając się z ciągłymi kłopo
tami i nie potrafiąc pokonać zakazu władz, dotyczących publikacji o drugiej
wyprawie, zrezygnowany Jan Forster przekazał wszystkie notatki swemu sy
nowi Jerzemu. Sam pozostał w długach po uszy, ponieważ do końca liczył się
z tym, że przyszła publikacja zrekompensuje wszystkie niedostatki. Podobny
dziennik z podróży przywiózł Cook i admiralicja uznała, iż właśnie on winien
ukazać się w pierwszej kolejności. Wtedy znowu odezwał się gwałtowny cha
rakter Jana. Powiedział komu trzeba to, co należało i w sumie popadł w kon
flikt z pierwszym lordem admiralicji Sandwichem, od którego nadal wszystko
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zależało. Straciwszy wpływowego przyjaciela nie uniknął kary za zadłużenia.
W początkach 1777 roku został uwięziony. Z więzienia Jana wykupili ksią
żęta z niemieckiej masonerii. Wtedy znowu los się uśmiechnął. Niebawem
uniwersytet w Oxfordzie nadał mu stopień doktora praw, a dwa lata później
otrzymał nominację profesora historii naturalnej w Halle. W tej niemieckiej
uczelni nad Salą kierował katedrą przez osiemnaście lat, do końca swego ży
cia, które ukończył 9 grudnia 1798 roku.
W Halle Jan Forster spędził najbardziej spokojny okres. Po wydaniu „No
tatek z podróży dookoła świata", które ukazały się jeszcze w Oxfordzie, sfi
nalizował pracę nad „Historią odkryć i podróży polarnych" oraz 3-tomowymi
„Wiadomościami geograficznymi krajów świata". Ostatnią pracą Jana, z tych
najbardziej się liczących, był obszerny 10-tomowy „Magazyn nowych nota
tek z podróży".
Owe notatki z podróży przysporzyły niemało zgryzot, i być może, spo
wodowały nawet rozstanie obu Forsterów na zawsze. Otóż syn Jerzy, mimo
wyraźnego zakazu admiralicji, zdołał obejść surową cenzurę i wydać dwu
tomową książkę, napisaną na podstawie własnych obserwacji i notatek ojca.
Polski tytuł utworu, który wreszcie doczekał się przekładu i wydania w 1977
roku w postaci jednego woluminu, brzmi: „Podróż naokoło świata", a z ory
ginału należałoby jeszcze dodać: „Na statku J K M 'Resolution' dowodzonym
przez kapitana Jamesa Cooka, odbyta w latach 1772-1775". Książka ukazała
się pod autorstwem Jerzego i całkiem to możliwe, że właśnie o to miał ojciec
pretensje do syna. Wiadomo tylko, że po ukazaniu się tej pracy drukiem, ich
drogi rozeszły się na zawsze.
Książka trafiła do czytelników sześć tygodni wcześniej niż wydanie za
akceptowanych przez admiralicję „Dzienników" Jamesa Cooka. Natychmiast
stała się przebojem wydawniczym, a młodemu 23-letniemu autorowi przy
niosła europejski rozgłos. W następnym roku przetłumaczono ją na niemiecki
i francuski, a następnie na inne języki. Jerzemu Forsterowi dostarczyła wie
le zaszczytów. Szefostwo admiralicji zapewne ustąpiło, skoro autor otrzymał
nominację członka londyńskiej Royal Society, Akademii Naukowych w Nea
polu, Madrycie, Berlinie i szeregu innych miast. Zaszczyty te i uznania były
całkowicie zasłużone. Autor w swojej pracy ujawnił wielki dar obserwacji
niecodziennie spotykane wyczucie przyrody, co przy dużych zdolnościach
literackich, żywym i barwnym języku, wnikliwości spostrzeżeń, uczyniły
z książki przykład nowej metody naukowego opisu przyrodniczo-geograficznego. Jerzy Forster nie ograniczył się do informacji formalnych lecz dążył
do przedstawienia całego obrazu natury, starając się jednocześnie wyjaśnić
własne przeżycia słowem zrozumiałym i pięknym. Twierdzono już dawno, że
stworzył nowy okres opisu odkryć geograficznych. Znawcy przedmiotu jego
książkę określali jako najpopularniejszą sprawę swego czasu, nazywając ją
szczytem geograficznej i etnograficznej sztuki opisowej. Aleksander Humboldt
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nieco później napisze, że od Jerzego Forstera rozpoczęła się nowa era nauko
wych podróży, których celem były nauki porównawcze o ludach i krajach. Inny
wybitny stwierdził, że jest to arcydzieło najdokładniejszej i udokumentowanej
obserwacji człowieka, które stoi w jaskrawym przeciwieństwie do fantazjowa
nia. To powiedział Rousseau w swojej pracy O stanie natury.
Podobnym przeciwieństwem, ale pod względem stylu i atmosfery opisu,
była książka Jamesa Cooka, która wypadła bardzo blado przy dziele Forstera.
Przyjęła się obiegowa opinia, zapoczątkowana przez ówczesnego sekretarza
szwedzkiej Akademii Nauk, Wargentina, że książka Cooka jest tylko do pa
trzenia, bo była ładnie wydana edytorsko, a Forstera służy do czytania. Dzieło
Jerzego uczyniło go sławnym, ale w dalszym ciągu nie zamożnym. Jak więc
ułożyły się w tej sytuacji dalsze losy syna sławnego tczewianina?
Kiedy ojciec z synem się rozstali, Jerzy w glorii młodego i zdolnego na
ukowca jesienią 1778 roku opuścił Anglię, by w wędrówce przez Niderlan
dy zameldować się w Niemczech. Młody, 24-letni naukowiec wszędzie był
przyjmowany z wielkimi honorami, jako uczestnik drugiej wyprawy Cooka,
który w tym czasie odbywał swoją trzecią podróż. Jerzy poza tym był przed
stawiany jako autor swojej znanej już i sławnej książki. Sympatii zjednywał
mu przyjazny sposób bycia, odmienny od apodyktycznego ojca.
W nowym kraju, po wielu staraniach i zabiegach, Jerzy Forster otrzymał
posadę profesora historii naturalnej w Collegium Carolinum w Kassel i na
uczyciela geografii w tamtejszym Korpusie Kadetów. Już w wieku X V I I I było
wiadomym, że sława nie zapewnia bytu. Dlatego bardzo pomocne okazywały
się rozległe kontakty, jakie utrzymywał Jerzy ze środowiskami znaczących
rodzin. Były to kontakty zarówno naukowe jak i towarzyskie, prowadzone
także w pobliskiej Getyndze, która szczyciła się własnym uniwersytetem.
Również w tym mieście młody podróżnik bywał na przeróżnych przyjęciach,
gdzie barwnie relacjonował wciąż żywy temat morskich podróży. Najchętniej
przyjmował zaproszenie znakomitego filologa i bibliotekarza getyngskiego,
Heynego. A to ze względu na jego uroczą córkę, Teresę.
W tym czasie Jerzy Forster otrzymał z nieobcej mu Polski interesujące za
proszenie. Był to list wystosowany przez przewodniczącego Komisji Edukacji
Narodowej, księcia biskupa Michała Poniatowskiego, niedawno mianowanego
prymasa i brata króla, a późniejszego targowiczana. Propozycja dotyczyła ob
jęcia katedry historii naturalnej w Szkole Głównej Wielkiego Księstwa Litew
skiego, bo tak się wówczas zwał późniejszy Uniwersytet Wileński. Trzeba nad
mienić, że to nie było pierwsze zaproszenie do powrotu do Polski. Poseł polski
w Londynie, Ferdynand Bukaty zaraz po ukazaniu się książki Jerzego Forstera,
skierował do niego w imieniu króla propozycję objęcia katedry profesorskiej na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jerzy miał kłopoty z ojcem i tamtej
pierwszej propozycji nie przyjął. Była to decyzja podjęta wyłącznie z powodu
powikłań i trudności rodzinnych. Warto także wiedzieć, że ten sam poseł czynił
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starania o sprowadzenie na powrót do Polski ojca, Jana Forstera. W pewnym
okresie jego nadzieje były bliższe realizacji. W liście do króla Stanisława Au
gusta Poniatowskiego z dnia 10 października 1780 roku, Bukaty donosił, że
rozmawiał z doktorem Forsterem ojcem, sławnym naturałistą, który teraz miał
zostać profesorem w Halłe, o możliwościach poszukiwania „min solnych". Tak
wówczas nazywano kopalnie mineralne soli. Forster uważał, że złóż takich na
leżało szukać w innych częściach Polski na drugiej stronie Wisły, ale odmówił
przyjazdu do Polski. Jego Tczew był przecież już pruski.
Natomiast Jerzy Forster zaproszenie przyjął, by objąć po Janie Emanuelu
Gilibercie katedrę historii naturalnej w Wilnie. Prymas Michał Poniatowski,
przewodniczący Komisji Edukacji Narodowej z zadowoleniem stwierdzał
w swojej korespondencji, że Forster nie omieszka z przyjemnością wrócić do
Polski i przyjąć z gorliwością zaproszenie, które przez nasze usta daje mu oj
czyzna, aby wspólnie z nami pracować dla Jej dobra. Umowa zawarta z For
sterem opiewała początkowo pobyt na osiem lat, chociaż liczono się z możli
wością pozyskania młodego naturalisty na stałe. Może dlatego zaproponowano
mu bardzo korzystne warunki. By usunąć ewentualne przeszkody formalne,
zgodzono się pokryć wszelkie zobowiązania Forstera wobec katedry w Kas
sel, które wynosiły 830 dukatów. W ślad za szeroko zakrojonym programem
oświatowym, Komisja Edukacji Narodowej, doceniając rangę naukowca, za
oferowała mu roczną gażę w wysokości 400 dukatów oraz bezpłatne mieszka
nie. Zobowiązano się również pokryć koszty podróży w kwocie 200 dukatów.
Były to sumy bardzo wysokie, dla porównania wynagrodzenie kustosza Muze
um Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie wynosiło w tym czasie 70 dukatów
rocznie, a stypendium szwedzkiego studenta 25 dukatów rocznie.
Ze względu na pośpiech podróży, w Getyndze ogłoszono szybko zaręczy
ny Jerzego Forstera z młodą 20-letnią Teresą Heyne. Potem, po zaręczyno
wym przyjęciu, narzeczony spakował bagaże i wsiadł do dyliżansu. Zabrał
ze sobą kufry z własnymi zbiorami. Powóz wyruszył w maju 1784 roku, po
dążając przez Saksonię, Czechy, Wiedeń, Kraków, Wieliczkę, Warszawę do
Grodna. Z tej podróży powstał niezmiernie ciekawy dziennik. Jest to bardzo
szczegółowy opis podróży po Polsce, będący wynikiem obserwacji krajobra
zu, ludzi z którymi się spotykał. W Grodnie Jerzy bawił kilka dni, chodził do
teatru, odwiedzał znajomych poznanych w Warszawie i tutaj został osobi
ście przedstawiony królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, który
przejazdem gościł w tej miejscowości. Spotkanie z królem odbyło się w so
botę, 6 listopada 1784 roku. Do Wilna Forster przybył w końcu listopada, by
1 grudnia rozpocząć zajęcia w Szkole Głównej.
Z miejsca zyskał uznanie wśród współpracowników i sympatię studentów.
Przekazał na własność uczelni wszystkie swoje przywiezione zbiory, w ten
sposób tworząc pierwszy w polskim szkolnictwie gabinet metodyczny na
uczania przyrody i nauk o Ziemi.
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W następnym roku, 26 lipca 1785 rok Jerzy Forster wrócił do Getyngi,
celem zawarcia związku małżeńskiego. Podczas tej podróży również powstał
szczegółowy dziennik, z którego można się dowiedzieć, jak denerwowało au
tora „samopańskie" postępowanie drobnych urzędników. W notatkach znaj
duje się jedno zdanie, które nigdy nie straciło na swej polskiej aktualności.
Jest to opinia surowa, gorzka ale sprawiedliwa. Nasze polskie instytucje są
jeszcze niedoskonałe - pisze rozdrażniony Forster - i będą takimi dopóty, do
póki nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności ci, którzy teraz z rozmy
słem i bezkarnie łamią przepisy.
W sierpniu w drodze do Getyngi odwiedził bibliotekę Załuskich, po któ
rej oprowadził go ksiądz Jerzy Koźmiński. Wnikliwy opis wrażeń z pobytu
w bibliotece zdradza dużą znajomość literatury i wartości książek. Wszystko
wskazywało na to, że Forster pozostanie w Polsce. Do kraju sprowadził żonę;
w Wilnie urodziła się pierwsza córka, której także dano na imię Teresa. Była to
późniejsza wydawczyni jego pośmiertnie opublikowanych „Pism wszystkich",
zawierających 9 tomów, a poprzedzonych obszernym wstępem Gerviniusa.
Nadzieję pozyskania naukowca w Polsce na stałe podnosił fakt, że w tym cza
sie zrezygnował z intratnej propozycji objęcia posady profesora katedry nauk
naturalnych na uniwersytecie w Wiedniu, założonym już w 1365 roku.
Jerzy Forster był tym, który rozbudził wśród polskiej młodzieży zamiło
wanie do nauk przyrodniczych. Jego słuchaczami było wielu późniejszych
znakomitości naukowych, m.in. Stanisław Bonifacy Jundzill, twórca polskiej
botaniki. Syn tczewianina w wygłoszonym w lutym 1785 roku wykładzie pt.
Limite historiae naturalis wyłożył swoje podstawowe poglądy filozoficzne
oraz sformułował postępowe zadania nauk przyrodniczych. Wykład ten zo
stał uznany za jedną z pierwszych rozpraw filozofii przyrody w Polsce. Wy
chowany na postępowych wzorach Oświecenia podkreślał ciągłą zmienność
form w przyrodzie. W Wilnie stworzył własną teorię ewolucyjną, która wy
przedzała poglądy Lamarcka i Darwina. Był też Forster cenionym pedago
giem, gdyż wykłady jego słynęły z wysokiego poziomu naukowego. Napisano
o nim również, ze wykłady jego dla młodzieży były niezmiernej doniosłości,
gdyż wszystko na przykładach objaśniał, co było rzadkością niepraktykowaną w Wilnie. Inny historyk szkolnictwa polskiego stwierdził, iż obowiązki te
chlubnie sprawował.
Jednak postępowe poglądy Forstera nie wszystkim odpowiadały. Eksjezuickie środowisko wileńskie było przeciwne jego działalności pedagogicznej. Po
wstały rozdźwięki pogłębiane powierzchownym stosunkiem szlachty do jego
nauki, a szczególnie do historii naturalnej. Forstera raził i oburzał dodatkowo
jaskrawy w Polsce ucisk poddanych, co też pogłębiało nieporozumienia.
W tej zniechęcającej sytuacji na przyspieszenie opuszczenia Polski zapew
ne miała swój udział Katarzyna I I . Popularność młodego naukowca o europej
skiej sławie przeniknęła także do Rosji. Szczegóły o obecności Jerzego For-
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stera w Polsce i o powstałych rozdźwiękach doniósł carycy poseł Stackelberg.
Przebiegła władczyni Rosji wiedziała co robi. Znała osiągnięcia obu Forste
rów, a Jana znała przecież osobiście, pamiętając o jego efektach badań na
Powołżu. Po powodzeniach wypraw Beringa, Łoszkina i Gmelina władczyni
rosyjska zamierzała zorganizować wielką ekspedycję na Pacyfik. Kierowni
ctwo naukowe wyprawy caryca postanowiła powierzyć Jerzemu Forsterowi.
Dowódcą wielkiej podróży mianowany został kontradmirał Mułowski i jemu
caryca powierzyła wykonanie zadania specjalnego. Przybył poufnie do Wilna,
by odbyć tajne rozmowy z Forsterem. Były towarzysz Cooka propozycji nie
potrafił odmówić, tym bardziej że władze rosyjskie zobowiązały się zwrócić
Szkole Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego wszystkie zadłużenia, zo
bowiązania i zaliczki pieniężne. Nie wiadomo, jakie zaległości posiadał For
ster wobec władz uczelnianych, ale tak się stało. Forster zniechęcony intry
gami, a jednocześnie zmobilizowany intratą Katarzyny wypowiedział umowę
w Wilnie i zapakował kufry, adresując je do Petersburga.
W taki sposób Polska pozbyła się postępowego naukowca, zresztą nie
pierwszego i nie ostatni raz. Forster pozostawił po sobie jedyną w owych la
tach metodę empirycznego nauczania przyrody, zorganizowany gabinet histo
rii naturalnej z biblioteką, wartościowe zbiory pochodzące z Polinezji, zacząt
ki pierwszego w Polsce uczelnianego ogrodu botanicznego i wiele cennych
rękopisów.
Szczególną ciekawostką jest fakt, że Jerzy Forster jest autorem powie
dzenia „polnische Wirtschaft", co świadczy o tym, jak mocno dokuczyły mu
polskie porządki. Miał zapewne ku temu swoje powody, osobiście odczul samopaństwo urzędników. Jednak nie jest winien, iż w przyszłości powiedzeniu
temu nadano pogardliwe znaczenie.
Część swoich zbiorów Jerzy Forster ofiarował Gdańskiemu Towarzystwu
Przyrodników, które w Zielonej Bramie urządziło Muzeum Przyrodnicze.
Jedna z podróżniczek do Gdańska, Konstancja Biernacka, w swoich dzienni
kach pod rokiem 1816 wymienia wszystkie osobliwości mieszkańców Oce
anu Spokojnego darowane przez Forstera, który na pamiątkę podróży zbiór
swój Ojczyźnie poświęcił.
Ostatecznie Jerzy Forster wraz z żoną i córką pod koniec sierpnia 1787
roku opuścił Wilno. Katedrę po nim objął Ferdynand Spitznagel z Wiednia,
chociaż ubiegał się o nią wspomniany już Stanisław Bonifacy Jundzilł. Otrzy
mał ją jednak dopiero w 1802 roku, piętnaście lat po wyjeździe Forstera.
Natomiast planowana rosyjska ekspedycja oceaniczna, z którą syn tcze
wianina wiązał wielkie nadzieje, licząc na zapewniony rozgłos naukowy, nie
doszła do skutku. Przeszkodził jej wybuch wojny rosyjsko-tureckiej i rosyjsko-szwedzkiej. Jerzy i Teresa Forsterowie jesienią 1787 roku zawrócili swój
dyliżans i udali się z powrotem przez Polskę do Getyngi. Po krótkim pobycie
w rodzinnym domu Teresy, wyjechali do Moguncji.
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W mieście nad Renem Jerzy otrzymał posadę pierwszego kustosza na
ukowego w bibliotece elektora mogunckiego. Tam przypadkowo zetknął się
z Aleksandrem Humboldtem, późniejszym znakomitym podróżnikiem, geo
grafem i przyrodnikiem. Dwudziestoletni wówczas Humboldt wiele godzin
przesiadywał w towarzystwie Forstera, by w ciszy bibliotecznych sal wsłu
chiwać się w jego przepiękne opowiadania o egzotycznych krajach. A Jerzy
Forster umiał opowiadać; poza wielką wiedzą przyrodniczą posiadał ogromny
talent narracyjny, co już udowodnił w swoich publikacjach. Z tych bibliotecz
nych rozmów zrodził się pomysł o wspólnej podróży.
Młody Humboldt w towarzystwie Jerzego przemierzył cale Niderlandy,
Anglię i Francję. Znany do dzisiaj klasyczny opis Humboldta z tej wyprawy
został wykształcony na wzorach literackich Forstera. Sam Forster też opisał tę
podróż. Jego 3-tomowe „notatki" należą do najpiękniejszych opisów podróży
w całej literaturze światowej. Wpływ Forstera w dalszej działalności nauko
wej Humboldta stał się bardzo wyraźny, ten ostatni był mu za to dozgonnie
wdzięczny. Ciągle to powtarzał i podkreślał przy niemal każdej okazji. Póź
niej w swojej autobiografii szczerze a skromnie wyznał: Jemu to (Forsterowi)
po większej części zawdzięczam to trochę wiadomości, które posiadam.
Po powrocie do Moguncji, z końcem lata 1790 roku Jerzy Forster spotkał
się z pierwszymi wątpliwościami odnośnie osobistego życia małżeńskiego.
Gdy odbywał swoją ostatnią podróż, żona jego nawiązała kompromitujący ro
mans ze zdolnym i zapowiadającym się pisarzem, Ludwikiem Ferdynandem
Huberem. Młoda, piękna i dotąd wierna żona przyprawiła kustoszowi rogi.
Dramat osobisty pogłębił niebawem wypadek, w którym Jerzy w mieście nad
Renem stracił dwoje dzieci. Z żyjących pozostała tylko najstarsza córka Te
resa, jakby na przekór imieniem i urodą przypominająca żonę. Jerzy starał się
szybko zapomnieć o swoich osobistych klęskach. Wiary dodała idea Rewolu
cji Francuskiej. Forster stał się jej wielkim zwolennikiem, mocno się zaanga
żował po stronie rewolucyjnych ideałów. Stal się żarliwym jakobinem.
Późniejsze wojny Francji z państwami niemieckimi miały utrwalić zdoby
cze lipcowej rewolucji. Różne jednak były losy tych wojen. Po zwycięskiej
dla Francuzów bitwie pod Valmy, która moralnie umocniła armię francuską,
generał Custine 21 października wkroczył do Moguncji. Burżuazja owacyj
nie witała triumfującego generała. Wśród witających był także Jerzy Forster.
A jednocześnie gorzkimi uczuciami zawodu rozpamiętywał kolejną tragedię
Polski. Za drugi rozbiór nie żywił sympatii do Prus ani do Katarzyny I I , która
jeszcze przed kilkoma laty darzyła naukowca wielkim uznaniem osobistym.
Forster był jednym z pierwszych, wnoszących o założenie Republiki ReńskoNiemieckiej. Z początkiem 1793 roku w imieniu republikanów mogunckich
wyruszył do Paryża z misją o przyłączenie Nadrenii do Francji. Wyslannictwo
polityczne Forstera zakończyło się sukcesem. 31 stycznia 1793 roku francu
skie zgromadzenie narodowe uznało, że granice Francji wyznaczone przez na-

381

LUDZIE I ZDARZENIA
turę należy oprzeć na Renie. Ale tą sympatią do rewolucyjnej Francji naraził
się Forster władzom pruskim. Został uznany zdrajcą interesów niemieckich,
skonfiskowano jego majątek, pozbawiono praw obywatelskich. Wszystko dla
tego, że polityka i historia nie pierwszy raz spłatały figla i Moguncja musiała
skapitulować przed przewagą wojsk księcia brunszwickiego, a Republika Reń
ska upadła. Odtąd Jerzy Forster na stale mieszkał w Paryżu. Żył w atmosferze
ciągłych starć wewnętrznych burzliwej stolicy nad Sekwaną, rozdartej wojną
domową. Rewolucja gasła, wraz z jej upadkiem rozwiewały się szczytne ideały
Forstera, tym bardziej, że nie potrafił sobie uzmysłowić, co miały mieć wspól
nego z tymi ideałami mordy, gwałty i terror, a już zupełnie się rozsypały rewo
lucyjne marzenia, kiedy dowiedział się, że 13 lipca 1793 roku młoda 24-letnia
żyrondystka, Karolina Corday d'Armont, wbiła sztylet w pierś Marata.
Po wielu latach końcowy życiorys rewolucjonisty nadreńskiego, wielkie
go przyjaciela powstańczej Francji, bardzo pozytywnie został oceniony przez
Fryderyka Engelsa. Cóż jednak z tego, gdy wraz z Rewolucją zgasi całko
wicie entuzjazm Jerzego Forstera. Chory, nikomu już niepotrzebny, szybko
zapomniany i zdradzony, zmarł w opuszczeniu i nędzy 11 stycznia 1794 roku,
prawie pięć lat wcześniej od własnego ojca. Przeżył zaledwie 39 lat. Jeszcze
w tym samym roku żona jego, Teresa, wyszła za mąż za Hubera, swego wie
loletniego kochanka.
Siedząc na ławce w rynku można dokładniej obejrzeć kamienicę, w której
się urodził Jan Forster. Ta obecna już nie przypomina dawnego XVIII-wiecz
nego domu. W setną rocznicę śmierci Jana odsłonięto w Tczewie tablicę pa
miątkową, wmurowaną na frontonie kamienicy. Z tej też okazji, w tym samym
1898 roku, ulica ku Wiśle biegnąca nazwana została imieniem naukowca. Tak
było do 1946 roku. I wówczas ktoś sobie brzydko skojarzył nazwisko zacne
go podróżnika z hitlerowskim namiestnikiem, Albertem Forsterem, chociaż
różniło ich dwieście lat i inne życiowe cele. Z kamienicy zniknęła tablica
z napisem w języku łacińskim, a ulicę przydzielono innemu patronowi. Po
myłka raczej żenująca.
Należy wreszcie wyjaśnić wciąż jeszcze dyskutowany problem przynależ
ności narodowej Forsterów. Niektórzy autorzy odmawiają im polskich ko
rzeni, twierdząc że byli Niemcami. Inni rehabilitują ich odważnie, z pełną
odpowiedzialnością włączając ojca i syna w dzieje nauki polskiej.
Różne w tej sprawie można stosować kryteria. Jednym z nich jest zakres
zaliczenia spuścizny naukowej. Pretensje o nią roszczą Anglicy i Niemcy,
bowiem w ich językach zostały napisane niemal wszystkie prace Forsterów.
Ale to jeszcze nie przesądza sporu. Jan Forster posługiwał się kilkunastoma
językami, tak samo sprawnie w mowie jak i w piśmie, natomiast te dwa ję
zyki dla spisania swoich prac naukowych wybrał dlatego, że jako najbardziej
wówczas rozpowszechnione gwarantowały najszybsze opublikowanie prac
i spopularyzowanie ich w naukowych środowiskach Europy.
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W sprawach spornych najpewniej się odwołać do faktów historycznych,
ponieważ oddać mogą najbardziej sprawiedliwą przysługę. A więc rozważ
my je. Jan Forster urodził się w Tczewie, w mieście położonym w granicach
Rzeczpospolitej. By oddać rację prawdzie, to trzeba dodać, że pochodził ze
szkockich przodków. W owych czasach wielu prześladowanych Szkotów
znajdowało schronienie w tolerancyjnej Polsce. Forsterowie byli zatem oby
watelami polskimi. Wprawdzie przodkowie Jana, którzy stosowali jeszcze pi
sownię nazwiska Forester, Foster, wzięli sobie za żony Niemki, ale w rodzie
tym znane były także małżeństwa z Polkami. Warto jeszcze pamiętać o bar
dzo ważnym i istotnym, a może nawet decydującym fakcie, że dla Jana For
stera, urodzonego w Tczewie, macierzystym językiem był polski. Nie przeczy
temu nawet niemiecki biograf tczewianina, H. Koenig, przyznając iż Forster
w dzieciństwie od ojca nauczył się łaciny, od matki i ciotki polskiego; dopiero
jako chłopiec nauczył się niemieckiego. Warto też raz jeszcze przypomnieć:
Maria Forster vel Plath z Galeskich była Polką.
Nie ma żadnych dowodów, które by wskazywały na jakąkolwiek wrogość
obu Forsterów wobec Polski. Prawdą jest, że Jan zamieszkiwał w Polsce trzy
dzieści osiem lat, natomiast Jerzy tylko czternaście. Ale to właśnie syn dostar
czył szereg dowodów przywiązania do Polski, chociaż pracował dla Anglii,
Rosji, Holandii, Niemiec i rewolucyjnej Francji. Istnieje takie twierdzenie, że
nie obywatelstwo jest ważne lecz poczucie narodowe. Niektórzy poddają pod
wątpliwość, czy Jerzy się czuł Polakiem. Wątpliwości w tym względzie nie
mieli Joachim Lelewel i Ignacy Józef Kraszewski. Ten ostatni mocno pod
kreślał liczne więzy przyjaźni Forstera z polskimi przedstawicielami nauki.
Zaprzyjaźniony był z rektorem Poczobutem, mineralogiem Szeflerem i Maliczewskim. To właśnie Maliczewski towarzyszył mu w chwili śmierci. Forster
pozostawał w przyjaźni z Hugonem Kołłątajem, Adamem Naruszewiczem
i Jędrzejem Śniadeckim. Ten ostatni wybitny pedagog i przyrodnik miał chy
ba do Jerzego Forstera największy żal o to, że opuścił wileńską uczelnię.
Najlepiej o związkach z Polską przemawiają wypowiedzi samego Forste
ra. W oficjalnych stwierdzeniach użył takich sformułowań jak: „strony ro
dzinne", „najmiłościwiej nam panujący król", „cała ojczyzna". Natomiast to,
że czasem narzekał na liche porządki, nie może przesądzać opinii w krańcowo
odwrotną stronę, bo przecież nie byliśmy - nadal nie jesteśmy - narodem
uwielbiającym dyscyplinę czy przykładną pracowitość. Polska nie była mu
obojętna, skoro denerwowały go przypadki warcholstwa czy lekceważenia
obowiązków i prawa.
Jerzy Forster na pewno nie czuł się Niemcem. Najdowodniej świadczy
0 tym jego wypowiedź. Otóż w 1792 roku Fryderyk Wilhelm I I za pośredni
ctwem ministra Herzberga przesiał Forsterowi medal Akademii Berlińskiej
1 propozycję dużego zasiłku pieniężnego, wyrażając jednocześnie nadzieję,
że wobec wypadków Wielkiej Rewolucji Francuskiej zachowa się godnie, jak
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członek pruskiego narodu. Forster, mimo że znajdował się w trudnej sytua
cji materialnej, odmówił przyjęcia owych godności. W odpowiedzi odpisał
dosłownie: Urodziłem się na ziemi polskiej, o milę od Gdańska i opuściłem
ziemię rodzinną gdy przeszła pod panowanie pruskie, a więc nie jestem Pru
sakiem. Ten argument, nie do podważenia mocno rozgniewał pruskiego króla.
Jak już wiemy, Fryderyk Wilhelm I I wziął za to srogi rewanż.
Jeżeli Jerzy Forster nie czul się ani Niemcem ani Polakiem, w wypowie
dziach swoich był jednak bardziej polski. Sam czuł się najlepiej obywatelem
świata. Był naukowcem kosmopolitą. Nie przyznawał się osobiście do żadnej
narodowości. Narody wszystkie były mu jednako równe i bliskie.
Pomijając nawet wszelkie spory na ten temat, trzeba jednak pamiętać, że
obaj Forsterowie byli z Tczewem mocno związani: Jan urodzony w tym mie
ście, a Jerzy wywodzący się rodowo z tczewskiego pnia mieszczańskiego.
Z tego faktu tczewianie mogą dziś być dumni. I taka to nachodzi refleksja spa
cerując wokół rynku, gdzie przed wieloma laty Jan Forster po polsku nawo
ływał swoich rówieśników chłopięcych zabaw, a może już wówczas marząc
o dalekich podróżach.
Pamięć o sławnym podróżniku, wymienianym w encyklopediach, na pe
wien czas odżyła przy okazji 200 rocznicy kolonizacji „Terra Australis". Było
to w 1989 roku. Ówczesny ambasador Związku Australijskiego w Polsce
w swoim okolicznościowym wystąpieniu telewizyjnym, mówiąc o kontak
tach polsko-australijskich, z grona zasłużonych dla tamtego kontynentu na
szych rodaków w pierwszej kolejności wymienił Jana Rajnolda Forstera:
O tym Polaku dzieci w Australii uczą się w szkołach. Natomiast rodzinne
miasto nad Wisłą uparcie go przemilcza, jakby zupełnie zapomniało o swo
im obywatelu.
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