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Ksi'$% pan i jego rodzina 

Osobisto&ci# numer 1 Tczewa od wszechczasów jest Sambor II. Od 
niego bior# pocz#tek dzieje tej miejscowo&ci jako miasta, by! bowiem 
jego za!o$ycielem, a potem przez wszystkie wieki emocjonalnym pa-

tronem. Dzisiaj obecny na medalach, w nazwach klubów sportowych, Þ rm 
czy organizacji spo!ecznych, za $ycia sprawia! k!opot swoim wspó!czesnym: 
s#siadom, przyjacio!om i wrogom, nawet najbli$szej rodzinie.

W!adca dzielnicy tczewsko-lubiszewskiej i dawca przywilejów miejskich 
dla Tczewa by! postaci# kontrowersyjn#, nawet obecnie nie ciesz#c# si% jed-
nomy&ln# opini# historyków. Skarci!a go historia za zbytni# natarczywo&' 
i gwa!towno&', a tak$e za !atwowierno&'. Niektórzy biografowie potraktowali 
go podobnie � zuchwale i naiwnie, ods#dzaj#c od czci i wiary. Ale mia! te$ 
Sambor swoich wielkich zwolenników, potraÞ #cych wyeksponowa' dosko-
na!o&' jego cnót.

Jednego wszyscy historycy nie mog# mu odmówi': by! w dziejach Po-
morza postaci# znacz#c#, obok której nie mo$na przej&' oboj%tnie. Wszy-
scy zgodnie przyznaj# � przeciwnicy i sympatycy � $e Sambor II by! w!ad-
c# zdolnym i ambitnym, nader utalentowanym i energicznym, upartym 
i ruchliwym, inteligentnym, a nawet wybitnym. Kra"cowi oponenci na 
przeciwn# szal% dorzucaj# najcz%&ciej prowadzenie przez ksi%cia pono' 
awanturniczego stylu $ycia, intryganctwo oraz konß iktowanie stosunków 
politycznych.

W sumie to jednak tczewianie nie musz# si% wstydzi': za!o$yciel ich 
miasta by! person# niepospolit#. )ycie i dzia!alno&' ksi%cia by!yby nieba-
nalnym materia!em dla scenariusza Þ lmu historyczno-przygodowo-obycza-
jowego.
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LUDZIE I ZDARZENIA

il. 151

Rodzice Sambora II 

� M#ciwoj I Spokojny 

i Zwinis$awa 

�Grzymis$awówna� 

na medalionach 

Wawrzy%ca Sampa
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Zacznijmy wi%c od pocz#tku, jak podczas rzetelnego spisania $yciorysu, tu 
i ówdzie zaczepiaj#c o famili%. 

Tczewski Sambor urodzi! si% mi%dzy rokiem 1207 a 1209, prawdopodob-
nie w Gda"sku, gdzie rezydowa! jego ojciec, M&ciwoj (Mszczuj, Mestwin) I, 
zwany Spokojnym. Okre&lenie to (PaciÞ cus) historycy przypisuj# pokojowe-
mu usposobieniu ojca Sambora, g!ównie zapewne dlatego, $e dobrowolnie 
uzna! zwierzchnictwo króla du"skiego, Waldemara II, który podporz#dkowa! 
sobie Pomorze Zachodnie, potem prusk# Sambi%. Podczas wyprawy Du"czy-
ka na ow# Sambi% (obecna ziemia królewiecka) M&ciwoj z!o$y! mu ho!d, by 
unikn#' wojny i zapewni' dziedziczno&' w!adzy.

Mówi#c o krewniakach linii wst%pnej, czyli o przodkach Sambora II, ko-
niecznie nale$y wspomnie', $e dziadkiem jego ze strony ojca by! Subis!aw I 
Krzewiciel, a babk# przypuszczalnie Anna, ksi%$na z Meklemburgii. Matka 
tczewskiego ksi%cia, Zwinis!awa, najprawdopodobniej by!a córk# Grzymis!a-
wa, ksi%cia pomorskiego w *wieciu. Babk# po k#dzieli mog!a by' ksi%$na 
s!awie"ska, Dobros!awa, wdowa po ksi%ciu kujawskim, Boles!awie. Grzymi-
s!aw by! wi%c jej drugim m%$em.

M&ciwoj I mia! brata, Sambora I, i dlatego jego bratanek o tym samym 
imieniu, ksi#$% lubiszewsko-tczewski, we wszystkich chronograÞ ach ozna-
czony jest jako II.

Liczne by!o rodze"stwo Sambora II � trzech braci i pi%' sióstr. Razem 
M&ciwoj I Spokojny doczeka! si% ze Zwinis!awy dziewi%cioro dzieci. Nie 
znane s# jednak daty ich urodzin, nawet kolejno&ci narodzin nie sposób usta-
li'. Historia nie ocali!a takich dowodów. Wiadomo tylko, która z Samboro-
wych sióstr jest najstarsza. Spo&ród braci za& kolejno&' starsze"stwa zosta!a 
udowodniona. Mniej k!opotów dostarczaj# daty zgonów, wobec niektórych 
M&ciwojowiców ustalone nawet bardzo precyzyjnie.

Najstarsza siostra Sambora � Miros!awa, urodzona prawdopodobnie oko-
!o 1195 roku, wysz!a za m#$ za Bogus!awa II, ksi%cia szczeci"skiego. By!o to 
w 1210 roku lub nieco pó(niej. Z ma!$e"stwa tego zrodzi!o si% dwoje dzieci 
� syn Barnim i córka Wojs!awa, która zmar!a w dzieci%cych latach. Po &mier-
ci szczeci"skiego ksi%cia (1220) Miros!awa, wraz ze swoj# te&ciow# Anastazj# 
� córk# Mieszka Starego, sprawowa!a regencj% w zast%pstwie nieletniego syna. 
Zmar!a w 1240 roku, a pochowana zosta!a w ko&ciele &w. Jakuba w Szczecinie.

Druga siostra za!o$yciela miasta Tczewa, Jadwiga, mi%dzy rokiem 1218 
a 1220 zosta!a $on# W!adys!awa Odonica, ksi%cia wielkopolskiego. Urodzi!a 
dwóch synów, którzy przez histori% przeszli zauwa$eni przez niemal wszyst-
kich, Przemys!aw I o$eni! si% z El$biet#, córk# Henryka Pobo$nego, natomiast 
drugi syn Jadwigi, Boles!aw Pobo$ny, wzi#! za $on% Jolant%, siostr% Kingi, 
której m%$em by! Boles!aw Wstydliwy. Po &mierci m%$a (1239) Jadwiga wraz 
z synami zarz#dza!a rozleg!# dzielnic# wielkopolsk#. Zmar!a 29 grudnia 1249 
roku, pochowana w katedrze gnie(nie"skiej.

KSI-), PAN I JEGO RODZINA
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Energiczn# dzia!alno&' dyplomatyczn# prowadzi!a trzecia siostra Sambo-
ra II, Witos!awa, prze!o$ona klasztoru norbertanek w )ukowie, za!o$onego 
przez M&ciwoja I. Do klasztoru wst#pi!a po 1226 roku, a przeorysz# konwentu 
$e"skiego zosta!a ju$ po dwóch, trzech latach. Niektórzy twierdz#, $e do )u-
kowa przysz!a z innego klasztoru i to w!a&nie dlatego, by przej#' kierowni-
ctwo konwentem. Witos!awa $y!a d!ugo � zmar!a 9 lipca 1290 roku, o czym 
wiadomo dzi%ki dok!adnym zapisom w kronice klasztornej.

Zakonnicami tego$ samego klasztoru w )ukowie by!y dwie pozosta!e sio-
stry Sambora II, ale $adne anna!y nie odnotowa!y ich $ywota. Nie s# nawet 
znane imiona najm!odszych sióstr ksi%cia.

Jeszcze bardziej istotne dla scharakteryzowania stosunków rodzinnych 
ksi%cia lubiszewsko-tczewskiego w linii równoleg!ej b%d# informacje doty-
cz#ce jego braci. Najstarszy, *wi%tope!k zwany Wielkim, urodzi! si% w ko"cu 
XII wieku. Ksi#$% senior mia! dwie $ony. Eufrozyna, siostra wymienianego 
ju$ W!adys!awa Odonica, zmar!a wcze&nie, bo 23 sierpnia 1235 roku. Z tego 
zwi#zku zrodzi! si% M&ciwoj II, Wartys!aw II i córka Eufemia, pó(niejsza 
$ona Jaromira II, ksi%cia rugijskiego. Druga $ona *wi%tope!ka, Ermengarda, 
pochodzi!a z Meklemburgii, ale z mo$nymi tamtego dworu by!a tylko spo-
krewniona. W linii prostej nie pochodzi!a z ksi#$%cego !o$a. Dlatego jej dzie-
ci, zrodzone z *wi%tope!kiem, nie mia!y praw dziedziczenia w!adzy. Syn Jan 
zmar! wcze&nie w wieku dzieci%cym, a córka Zwinis!awa po&lubi!a pomniej-
szego dostojnika, komesa Dobies!awa. Tajemnicza, bo do ko"ca nie potwier-
dzona w (ród!ach D#brówka zosta!a podobno wydana za m#$ za hrabiego 
Kevenberg (Kevenburg).

LUDZIE I ZDARZENIA

il. 152

Najstarsza siostra Sambora II � Miro-

s$awa, ksi!'na szczeci%ska � wed$ug 

medalionu Wawrzy%ca Sampa

il. 153

Piecz!& Miros$awy szczeci%skiej, 

siostry Sambora II. 

Gryf widoczny na proporcu
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Jeszcze przed &mierci# ojca, M&ciwoja I, ale w tym samym 1217 roku, 
*wi%tope!k przej#! z jego r#k w!adz% na Pomorzu, zobowi#zuj#c si% do 
wype!nienia jego woli, i$ m!odszych braci � po osi#gni%ciu przez nich 
pe!noletno&ci � wyposa$y we w!asne, ustalone wcze&niej dzielnice. Najw-
cze&niej, w 1223 roku praw tych dost#pi! Wartys!aw, urodzony przypusz-
czalnie na prze!omie XII i XIII wieku. Otrzyma! dzielnic% obejmuj#c# 
ziemi% &wieck#, gniewsk# i lubiszewsk#. W kronikach klasztoru $ukow-
skiego przetrwa!a dok!adna data &mierci Wartys!awa � 9 maja 1229 roku. 
Nikt nie odnotowa!, czy by! $onaty i czy mia! dzieci. Po wcze&nie zmar-
!ym Wartys!awie, bo rz#dzi! tylko sze&' lat, najstarszy brat, *wi%tope!k, 
do swojego ksi%stwa gda"skiego przy!#czy! ziemi% &wieck#. Reszt% nale-
$a!o podzieli'.

Na zje(dzie ksi#$#t, który odby! si% w Lubiszewie 19 wrze&nia 1229 roku, 
*wi%tope!k w dokumencie swoim z tego samego dnia usamodzielni! Sam-
bora, przyznaj#c mu nale$n# z woli M&ciwoja ziemi% tczewsko-lubiszewsk#. 
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il. 154

Najstarszy brat Sambora II, 

ksi"'!-senior )wi!tope$k Wielki 

na medalionie Wawrzy%ca Sampa

il. 155

Odrysy piecz!ci )wi!tope$ka, 

ksi!cia-seniora Pomorza Gda%skiego 

wed$ug  F. A. Vossberga
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Ziemia gniewska posz!a w dzier$aw% klasztoru cystersów w Oliwie, bo tak 
chcia! w testamencie Wartys!aw.

Te zdarzenia wyja&niaj#, $e Sambor w Lubiszewie ju$ przebywa! wcze&-
niej, ale samodzielno&' w!adzy na swojej ojcowi(nie uzyska! dopiero po 
&mierci Wartys!awa, gdy sam uko"czy! 21 rok $ycia.

Najm!odszy brat, Ratybor, urodzony gdzie& na pocz#tku XIII wieku, ale po 
1209 roku, otrzyma! pó!nocn# cz%&' ksi%stwa pomorskiego ze stolic# w Bia!o-
gardzie. By! chyba ze wszystkich najbardziej krn#brny wobec brata-seniora, 
a tak$e najmniej ambitny ze wszystkich braci. Uleg! wp!ywom Krzy$aków, 
wojowa! ze *wi%tope!kiem, wi%ziony przez niego i praktycznie pozbawio-
ny w!adzy wst#pi! w roku 1268 � ju$ po &mierci *wi%tope!ka � do Zakonu 
i przywdzia! rycerski p!aszcz. Zapisa! te$ Krzy$akom swoje ksi%stwo bia!o-
gardzkie, co spowodowa!o d!ugotrwa!e spory i wojny. Ratybor by! bezdzietny 
i pozosta! kawalerem. Zmar! 6 kwietnia 1275 roku.

Sambor II by! trzecim z kolei � wed!ug starsze"stwa � m%skim potom-
kiem M&ciwoja: m!odszy od *wi%tope!ka i Wartys!awa, starszy od Ratybora. 
Po osi#gni%ciu �wieku sprawnego� swoje rz#dy w Lubiszewie zacz#! bardzo 
obiecuj#co. Potwierdzi! nadan# ziemi% gniewsk# dla klasztoru oliwskiego, 
dodaj#c jeszcze od siebie dwie wsie: Radostowo i Rajkowy, czyni#c w ten 
sposób równie$ zado&' bratu seniorowi. Cz%sto podró$owa!, a jego ruchli-
wo&' polityczna budzi!a zainteresowanie.

Zarysowa!y si% wówczas pierwsze ró$nice pogl#dów z *wi%tope!kiem, 
który mimo usamodzielnienia terytorialnego braci nadal sprawowa! nad nimi 

LUDZIE I ZDARZENIA

il. 156

Wartys$aw I, drugi brat Sambora II, ksi"'! 

dzielnicy #wieckiej, przedstawiony 

na medalionie Wawrzy%ca Sampa

il. 157

Przedstawiony na medalionie Wawrzy%ca 

Sampa najm$odszy brat Sambora II, 

Ratybor, ksi"'! dzielnicy bia$ogardzkiej
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hierarchiczn# zwierzchno&'. Ksi#$% senior nie by! rad z testamentowych de-
cyzji ojca, M&ciwoja I, bo ich pe!na realizacja grozi!a ponownym rozbiciem 
dzielnicowym Pomorza. Te ró$nice zda" by!y przez historyków wykorzysty-
wane jako argumenty przeciwko Samborowi. Senior *wi%tope!k w historio-
graÞ i os#dzony zosta! jako ten, który zmierza! do jedno&ci Pomorza, prowa-
dz#c polityk% wybitnie antykrzy$ack#. Natomiast Samborowi II, który mocno 
zabiega! o samorz#dny kszta!t swojej dzielnicy lubiszewsko-tczewskiej i stara! 
si% jej zapewni' bezpiecze"stwo i rozwój, przypisano dzia!ania destrukcyjne.

Na cz%&ciowo negatywn# ocen% Sambora II, lansowan# przez star# szko!% 
historii Pomorza, wp!yw mia!y wadliwe odczytania dokumentów przez Ro-
berta Klempina i komentarze Maxa Perlbacha, historyków niemieckich XIX 
stulecia, na których opiera si% niemal ca!a �baza� pomorzoznawstwa. Wy-
kszta!cone pod ich wp!ywem interpretacje stawiaj# cz%sto osob% Sambora II 
w &wietle bardziej niekorzystnym ni$ sobie na to zas!u$y!. Mo$e tutaj tkwi 
przyczyna tego, $e wspó!czesna historiograÞ a s#siadów zza Odry nadal uka-
zuje tczewskiego Sambora jako �wielkiego przyjaciela Niemiec�. Z pewnych 
wzgl%dów propagandowych by!o im kiedy& wygodniej uzasadnia' równie$ 
w taki sposób nabrzmia!e problemy pomorskie na swoj# korzy&'. Pogl#dy te 
odbi!y si% w jakiej& mierze tak$e na sposób motywacji dawnej polskiej szko!y 
wiedzy o Pomorzu.

Dopiero najnowsze badania historyków Pomorza (m.in. Jan Powierski, 
Edward Rymar, Józef Spors), ich ponowne dotarcie do (róde!, poprawne od-
czytanie ksi#$%cych imion czy skorygowanie mylnych dot#d notacji dat, rzuci-
!y inne spojrzenie na wiele okoliczno&ci i dawnych niby drobiazgów, z których 
przecie$ sk!ada si% ka$dy dziejowy $ywot. Pomylenie imienia cho'by tylko 
jednego ksi%cia i przesuni%cie daty wa$nego zdarzenia o tylko dziesi%' lat nie-
kiedy wystarczy, $eby historyczn# posta' ustawi' po przeciwnej stronie.

Co rzeczywi&cie zdarzy!o si% w relacji *wi%tope!k � Sambor � Prusowie 
� Krzy$acy rozstrzygn#' winni naukowcy. A poniewa$ tczewskiemu ksi%ciu 
zarzucano nawet knowania z Prusami przeciw starszemu bratu, to zajrzyjmy 
do jego prywatnego $ycia, by przy okazji i na ten temat czego& si% dowie-
dzie'.

M!ody Sambor postanowi! po&lubi' córk% pruskiego nobila, Prerocha. 
W owych czasach by! to mezalians nie do przyj%cia. Na Prusów patrzono 
przez pryzmat nieudanej wyprawy biskupa Wojciecha. Przed z gór# dwoma 
wiekami zamordowali wielkiego misjonarza i odt#d wszystkiemu byli winni, 
podobnie jak )ydzi za &mier' Chrystusa. Prawd# jest, $e Prusowie odbywali 
do&' cz%ste wojownicze rajdy na Pomorze, b%d#ce odwetem za n%kanie ich 
przygranicznych terenów.

Od po!owy XII ju$ wieku trwa! polski podbój Prus i Ja'wi%$y. Zbrojnym 
wyprawom nadawano charakter krucjat, ale taka chrystianizacja nie na wiele 
si% przyda!a. Prusowie nie dawali si% nawróci' mieczem. By! to naród pami%t-
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liwy i ambitny, wi%c nie puszcza! p!azem spustosze" i mordów lub innych 
krzywd wyrz#dzonych im w latach 1147, 1166-1167 czy 1192.

Najstraszniejsza w skutkach by!a wyprawa odwetowa w 1226 roku, kiedy 
Prusowie przechodz#c przez Tczew � te$ go niszcz#c � wypu&cili si% a$ za 
Gda"sk, grabi#c i puszczaj#c z dymem klasztor w Oliwie. Wymordowali przy 
tym ca!y konwent zakonu cystersów.

Ten rajd by! zbrojn# odpowiedzi#, skierowan# przeciw *wi%tope!kowi, 
który w 1223 roku wraz z bratem swoim, Wartys!awem i ksi#$%tami polskimi 
� Konradem Mazowieckim i Leszkiem Bia!ym oraz z innymi � wzi#! udzia! 
w krucjacie na Prusy, podczas której znacznie wi%cej by!o miecza ni$ krzy$a, 
a krwi i zniszcze" wi%cej ni$ Bo$ego s!owa.

Pruscy wojownicy byli trudnymi przeciwnikami. Konni byli dobrze uzbro-
jeni, a piechocie towarzyszy!y konne tabory � latem wozy, zim# sanie. Naj-
silniejsz# jednak broni# wschodnich s#siadów by!o ich m%stwo. Odnotowa-
li to wszyscy &redniowieczni kronikarze. Odwag% wspiera!a bro": w!ócznie 
bardziej skuteczne od miecza, $elazne topory i no$e, !uki oraz importowane 
z Nadrenii i Skandynawii dwusieczne miecze, których by!o najmniej, bo by!y 
raczej broni# lepiej sytuowanych wojowników. Najgro(niejszym i najliczniej-
szym wyposa$eniem by!y bojowe pa!ki i proce, którymi Prusowie pos!ugiwali 
si% nadzwyczaj skutecznie. 

Ich taktyka równie$ by!a wyj#tkowo prosta, dostosowana do warunków 
naturalnych i liczebnie przewa$aj#cego przeciwnika. Mieli sprawnych zwia-
dowców, którzy dok!adnie informowali o sile i uzbrojeniu zbli$aj#cego si% 
naje(d(cy. G!ówne si!y wojsk pruskich zazwyczaj przepuszcza!y wchodz#ce 
oddzia!y, potem z ukrycia � z bagien, zaro&li, le&nego g#szczu � atakowano 
ty!y, powoduj#c ogromne zamieszanie. Taka i podobna pomys!owo&' zapew-
nia!a powodzenie przez wiele lat. Prusowie zabierali zawsze ze sob# z pola 
bitwy swoich poleg!ych i rannych. Poleg!ych palono uroczy&cie na stosach, 
rannych uzdrawiano.

Waleczno&' Prusów zosta!a pokonana dopiero przez Krzy$aków, którzy 
z obszaru raz zaj%tego nie ust%powali. Na tym polega!a zaborczo&' Zakonu. Po 
przegranej bitwie przychodzi!y nast%pne oddzia!y, a po nich nast%pne � a$ do 
skutku. Nie pomaga!y uk!ady czy na!o$one kontrybucje, nawet z!o$ona goto-
wo&' przyj%cia chrze&cija"stwa nie by!a gwarancj# odej&cia �ewangelistów�. 
Nawracaj#cy umi!owali sobie by' na zawsze w&ród nawróconych. Przy tej 
okazji warto przypomnie', $e kiedy Krzy$acy naje$d$ali Prusy, wi%kszo&' 
mieszka"ców tego kraju, po misji ewangelizacyjnej biskupa Chrystiana, by!a 
ju$ ochrzczona. Tym samym argumentem zwalczania poga"stwa pos!ugiwa! 
si% potem Zakon zagarniaj#c chrze&cija"skie Pomorze.

Wiedzia! o tym wszystkim Sambor i jego ch%' po&lubienia Prerochowej 
córki mia!a wyraz wybitnie polityczny. Wschodni s#siedzi Sambora sk!adali 
si% z dziesi%ciu plemion etnicznych. Nad Zalewem Kuro"skim u uj&cia Nie-
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il. 158

Podzia$ Pomorza Gda%skiego na dzielnice ksi"'!ce wed$ug woli testamentowej 

M#ciwoja I. Stan w latach 1231-1253, kiedy ziemia #wiecka Wartys$awa po jego #mierci 

w$"czona zosta$a do dzielnicy )wi!tope$ka. Wed$ug Jana Powierskiego

----------- granice dzielnic

�  �  �  �  granica pomorsko-krzy'acka .  .  .  
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mna mieszkali Skalowie. Ni$ej, na pó!wyspie mi%dzy Zalewem Wi&lanym 
by!a Sambia, do zalewu za& przylega!a Natangia i Warmia. W dorzeczu &rod-
kowej Prego!y mieszkali Nadrowie, a tam gdzie s# najwi%ksze dzi& jeziora 
mazurskie � Mamry i *niardwy, le$a!a stara Galindia. Wy$ej, ku Warmii, nad 
+yn# by!a Barcja. Natomiast Sasinia to pó(niejsza Ziemia Lubawska. Najbli-
$ej Samborowej granicy, przez Wis!%, znajdowa!a si% Pogezania (dzisiejsze 
)u!awy) i Pomezania (obecne górne Powi&le). Mo$na domniema', $e to stam-
t#d pochodzi! Preroch. Trwaj#ca w tym czasie misja biskupa Chrystiana by!a 
ju$ mocno zaawansowana, lecz Prusy nadal by!y uwa$ane za poga"ski kraj. 
To przecie$ odt#d okre&lenie kogo& Prusem, by!o równane z poganinem.

Plany Sambora II by!y proste i mog!y si% zako"czy' pe!nym powodze-
niem. Ma!$e"stwo z córk# pomeza"skiego lub pogeza"skiego wielmo$y za-
pewne zako"czy!oby prusko-pomorskie konß ikty i prawdopodobnie z tego 
powodu zosta!by przyspieszony proces chrystianizacji. Inaczej musia!by si% 
wówczas zachowa' Zakon. Prusowie na zwi#zek ten byli ch%tni, a Sambor 
widzia! w nim szans% na pokój, a mo$e nawet rozszerzenie swoich wp!ywów 
na wschód i rozprzestrzenienie lubiszewsko-tczewskiej dzielnicy. Nie znano 
wówczas takiego poj%cia jak historiozoÞ a, ale przyzna' trzeba, $e m!ody ksi#-
$% z Lubiszewa mia! o logice dziejów du$e poj%cie.

Do ma!$e"stwa nie dosz!o. Wtr#ci!a si% rodzina. Nie mo$na by!o przecie$ 
dopu&ci' do zwi#zku z pogank#. Nie wiemy jakiej urody by!a Prerochówna 
i jakie nosi!a imi%. Ale nie to by!o najwa$niejsze dla przeciwników tego ma!-
$e"stwa. Jeszcze nie tak dawno, przed kilkoma laty, Samborowi bracia toczyli 
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boje na &mier' i $ycie, a teraz on sam zamierza si% �pok!ada' w !o$nicy� 
z poga"sk# bezbo$nic#!? *wi%tope!k obawia! si% tak$e interwencji papie$a.

Za wszelk# cen% nale$a!o Sambora odwie&' od jego matrymonialnych za-
miarów. Mediacji podj%!a si% Miros!awa, najstarsza siostra, od dziesi%ciu lat 
owdowia!a, samodzielnie w!adaj#ca szczeci"skim ksi%stwem. W tym miej-
scu pojawiaj# si% dwie wersje tej rodzinnej interwencji. W niektórych opra-
cowaniach mówi si%, $e to *wi%tope!k si!# wys!a! Sambora na szczeci"ski 
dwór. Wyczyta' to mo$na tak$e w historycznej powie&ci Lecha B#dkow-
skiego �M!ody ksi#$%�. Trudno jednak uwierzy', by doros!y i samodzielny 
m!odzian, licz#cy sobie jakie& 22 lata i nie b%d#cy u!omkiem, poza tym po-
siadaj#cy swoj# dru$yn% zbrojn#, pozwoli! si% obezw!adni' i pod nadzorem 
wyekspediowa'. Jest to raczej efekt przejaskrawienia niezgodnych stosunków 
mi%dzy bra'mi. W dawnych opracowaniach historycznych spotka' mo$na ta-
kie okre&lenia, $e Sambor bywa! wyp%dzany z Pomorza, $e musia! uchodzi' 
przed gniewem Swi%tope!ka itp. W &redniowieczu wa&nie mi%dzy rodzinnymi 
w!odarzami dzielnic by!y powszechne, a poniewa$ *wi%tope!k jak i Sambor 
do uleg!ych nie nale$eli, to co& w tym by!o, lecz nie do ko"ca tak, jak to zosta-
!o przez niektórych historyków uogólnione. Wprawdzie *wi%tope!k nie nale-
$a! do w!adców kurtuazyjnych, jednak spór mi%dzy bra'mi rozgorza! dopiero 
pó(niej, po dziesi%ciu latach.

Bardziej prawdopodobna jest wi%c druga wersja, oddaj#ca inicjatyw% sa-
mej Miros!awie, oczywi&cie za namow# *wi%tope!ka, która zaprosi!a Sam-
bora do siebie. Tam, w Szczecinie mog!o doj&' do skojarzenia przysz!ych 
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ma!$onków. Wybór pad! na Mechtyld% (Matyld%), która bawi!a w Szczecinie 
u Miros!awy. Ca!e to spotkanie mog!o by' oczywi&cie celowo zaaran$owane.

Mechtylda by!a córk# Henryka Borzywoja (Borwina) II, ksi%cia me-
klemburskiego na Roztoce (w Rostoku), wywodz#cego si% ze starego rodu 
obodrzyckiego, wówczas znacznie ju$ zniemczonego. Matk# Mechtyldy by!a 
Krystyna, córka Knuta, króla Szwecji.

Trudno b%dzie jednak zaspokoi' ciekawo&' czytelników i okre&li' do-
k!adny rok zawarcia tego ma!$e"stwa. Powszechna do niedawna opinia, 
$e sta!o si% to w 1229 roku, zosta!a deÞ nitywnie podwa$ona. *lub odby! 
si% pó(niej; niektórzy historycy twierdz#, $e do 1233 roku. Natomiast my 
umówmy si%, i$ przysi%g% wierno&ci m!odzi z!o$yli sobie w 1230 roku, po-
niewa$ na nast%pnych stronicach mog!yby si% nie zgadza' lata kolejnych 
urodzin ksi#$%cych dzieci, a wobec tych zdarze" historycy te$ do ko"ca si% 
jeszcze nie wypowiedzieli.

Ma!$e"stwo to zadowala!o wszystkich, przede wszystkim jednak *wi%-
tope!ka, który w Samborze zyska! sprzymierze"ca przeciw Prusom. By! to 
ju$ okres pierwszego etapu ekspansji Krzy$aków na terenach Pomezanii. Po 
umocnieniu si% w obecnym Kwidzynie zamierzali prowadzi' dalsze wyprawy 
zaborcze. Prusowie odbili swój gród i wówczas dosz!o do bitwy pod Dzierzgo-
ni#. Po stronie wojsk chrze&cija"skich stan%!y oddzia!y kilku ksi#$#t: Henry-
ka Brodatego, Konrada Mazowieckiego i jego syna Kazimierza Kujawskiego, 
a tak$e oddzia!y *wi%tope!ka i Sambora II. Wspiera!y one wojska Krzy$a-
ków prowadzone przez Hermana von Balka, jednak ca!o&ci# dowodzi! *wi%-
tope!k. Bitwa trwa!a ca!y dzie", a by!o to w grudniu 1234 roku. Walczono za-
ci%cie, z ró$nym powodzeniem obu stron. Zwyci%$yliby zapewne Prusowie, 
gdyby nie okr#$aj#cy manewr *wi%tope!ka i waleczno&' Sambora, na czele 
wojsk zagrzewaj#cy oddzia!y do bezpo&redniej walki. Bitwa by!a krwawa. 
Wed!ug kronik krzy$ackich poleg!o w niej 9 tysi%cy wojowników � 5 tysi%cy 
Prusów i 4 tysi#ce rycerstwa krucjaty. Wspó!cze&ni jednak uwa$aj#, $e s# to 
liczby nieco wyolbrzymione. Zakon lubi! przejaskrawia' swój trud niesienia 
chrze&cija"stwa.

W nast%pnych latach wszystko si% zmieni!o. *wi%tope!k zorientowa! si% 
w rzeczywistych zamiarach Zakonu i stan#! przeciw niemu, opowiadaj#c si% 
za zbuntowanymi Prusami. M&ciwojowice po ró$nych stawali stronach, bro-
ni#c interesu w!asnych dzielnic. O ob!udzie Krzy$aków Sambor przekona si% 
jednak znacznie pó(niej.

Wojenne $ycie toczy!o si% nadal. Mechtylda nie mia!a !atwego $ycia, 
a kiedy tylko mog!a, wykorzystywa!a swoje wp!ywy, by t!umi' zapalczywo&' 
m%$a. By!a przecie$ osob# inteligentn#, a przy tym urodziw#, jak j# przed-
stawi! Lech B#dkowski w swojej powie&ci. Mia!a ciemne w!osy, grube brwi, 
du$e br#zowe oczy, szerokie pe!ne usta i by!a zawsze u&miechni%ta. Taka 
powierzchowno&' robi!a wra$enie.
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O usposobieniu samego Sambora dowiadujemy si% w kolejnej powie&ci 
wspomnianego ju$ autora, mianowicie w �Chmurach�. Siostra ksi%cia, Wito-
s!awa mówi tam, $e Sambor nie jest z$ym cz$owiekiem, czasem tylko ponosi go 

krew, zw$aszcza gdy s#dzi, "e kto! uchybia jego godno!ci. Tego nikt nie lubi 
nawet dzisiaj, a wówczas Samborowi uchybiano cz%sto i to z ró$nych stron. 
Robi# to cz%sto te$ wspó!cze&ni historycy.

W przerwie mi%dzy bitwami, gdy !agodzono konß ikty � wyst%puj#ce rów-
nie$ w&ród M&ciwojowych synów � na dworze Sambora przybywa!o potom-
stwa. Nie wszystkie dzieci wesz!y do anna!ów &redniowiecza, jednak przed-
stawi' nale$y wszystkie latoro&le, poniewa$ taki jest cel g!ówny tego spaceru 
po Samborowych czasach. Jednak znowu nie b%dzie mo$na jednoznacznie 
okre&li' dat, nawet lat narodzin ksi#$%cych dzieci. O zgonach kroniki notowa-
!y ch%tniej i dok!adniej.

Dot#d uwa$ano, $e Mechtylda i Sambor mieli pi#tk% dzieci � syna i cztery 
córki. Okazuje si%, $e naukowcy ostatnio, gdzie& przed trzydziestoma laty odna-
le(li jeszcze dwie córki. W sumie w ksi#$%cych ko!yskach by!o siedem pociech.

Pierwszy urodzi! si% � mo$e ju$ w 1230 roku � syn Subis!aw (III), ale 
zmar! bardzo wcze&nie w wieku dzieci%cym. Zosta! pochowany w Strza!owie 
(Stralsund), mi%dzy Szczecinem a Rostokiem, co &wiadczy' mo$e o tym, $e 
&mier' zasta!a ma!ego Subis!awa w czasie jakiej& podró$y z matk# do rodzin-
nego dworu lub do cioci w Szczecinie.

Z córek najstarsz# by!a Ma!gorzata, której imi% mocno wpisa!o si% w dzie-
je &redniowiecznej Europy. Ze wszystkich Samborowych dzieci by!a najs!aw-
niejsza. Nim jednak dok!adnie podgl#dniemy jej $ycie, wyja&ni' trzeba, i$ 
historycy wyeliminowali ju$ jej niby drugie imi% � Zwinis!awa. Poprzednio 
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historiograÞ a energiczn# dziewczyn% z Lubiszewa rodem, kojarzy!a pod po-
dwójnymi imionami � Ma!gorzata Zwinis!awa: pierwsze dane na chrzcie, 
drugie stosowane w domu dla upami%tnienia imienia babci Grzymis!awowej. 
Niektórzy twierdzili inaczej � na chrzcie dano jej Zwinis!awa, za& Ma!gorzata 
przyj%!a po przeniesieniu si% do Danii. Ta hipoteza te$ mia!a wiele dziur i nie 
wiedziano jak je za!ata'. Teraz, gdy praktycznie w#tpliwo&ci zosta!y usuni%te, 
wiemy $e Ma!gorzata to jedna córka, a Zwinis!awa to inna córka tych samych 
rodziców, ale pó(niej urodzona.

Najstarsz# z córek by!a wi%c Ma!gorzata, urodzona w roku 1231 lub 1232. 
Mówi#, $e po &mierci Subis!awa ca!e ojcowskie uczucie Sambor przela! na 
Ma!gorzat%. Wychowywa! j# na rycerza: je(dzi! z ni# konno, uczy! polowania, 
w!adania broni#, zr%czno&ciowych sztuczek. A $e by!a Ma!gosia dziewczyn# 
!adn#, na Lubiszewie budzi!a powszechn# sensacj%.

Za m#$ wydana zosta!a za Krzysztofa I, du"skiego królewicza. Ma!$o-
nek lubiszewianki by! najm!odszym synem Berengueli, córki króla Portugalii 
i du"skiego króla Waldemara II Zwyci%zcy, który przez pewien czas wcze&-
niej narzuci! swoj# wol% M&ciwojowi I, dziadkowi Ma!gorzaty. W ten to spo-
sób pomorscy w!odarze zabezpieczyli si% przed zawsze gro(n# du"sk# pot%g# 
i jakby&my na ten zwi#zek Samborówny nie chcieli patrze', to ma!$e"stwo jej 
zaliczy' nale$y do uk!adu politycznego. Ponadto by! to ju$ okres zaognionych 
wa&ni mi%dzy M&ciwojowicami. Sambor stan#! w koalicji krzy$ackiej prze-
ciwko bratu. W razie jej zwyci%stwa, tron du"ski te$ chcia! zapewne utrzyma' 
poprawne stosunki z Zakonem.

*lub odby! si% podobno w 1248 roku. Panna m!oda z Pomorza mia!a ju$ 
17 lat, du"ski królewicz 30 lat. W nast%pnym roku urodzi! si% pierwszy syn, 
Eryk V, pó(niejszy król Danii. W tym miejscu pojawi!a si% pierwsza sprzecz-
no&', poniewa$ niektórzy twierdz#, $e by! to jedyny syn, ale pewne (ród!a poda-
j#, $e w ma!$e"stwie z Krzysztofem Ma!gorzata urodzi!a pi%cioro dzieci � oprócz 
Eryka jeszcze Waldemara i Nielsa oraz dwie córki: Mechtyld% i Ma!gorzat%. 
Z oczywistych powodów najwi%cej rozpisano si% w historii o Eryku. O pozosta-
!ych synach brak wiadomo&ci. Natomiast córki ulokowa!y si% raczej w dworach 
&redniej klasy. Mechtylda po&lubi!a margrabiego Albrechta III z brandenbur-
skiej Marchii (1269), a najm!odsza wnuczka Sambora II, Ma!gorzatka wysz!a za 
Jana II, hrabiego Holsztynu, by po jego &mierci wst#pi' do klasztoru.

Ma!gorzata Samborówna, wchodz#c po &lubie na du"ski dwór, zetkn%!a si% 
z nowym obrazem $ycia, pe!nym intryg, zawi&ci i walki o wp!ywy. Sytuacja 
w Danii by!a do&' zagmatwana. Gdy Ma!gorzata zosta!a $on# królewicza 
Krzysztofa I, jej te&' � król od siedmiu lat ju$ nie $y!. Krajem rz#dzi! najstarszy 
syn Waldemara, Eryk IV. Ten jednak ju$ w roku 1250 zosta! w zagadkowych 
okoliczno&ciach zamordowany. Nast%pny syn, Abel, po dwóch latach poleg! 
w bitwie z Fryzami. W tej sytuacji w roku 1252 królem zosta! Krzysztof. Ma!go-
rzata zapewne nie przypuszcza!a, $e tak wcze&nie zostanie królow#.
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Krzysztof zmierza! do wzmocnienia w!adzy królewskiej, a to ogranicza!o 
bardzo rozleg!e dot#d przywileje hierarchów ko&cielnych. Na tym tle dosz!o 
do otwartego konß iktu z arcybiskupem Jakubem Erlendsenem. Na zje(dzie 
w Lund, a mia! on miejsce 10 sierpnia 1256 roku, spór za!agodzi! Sambor II, 
który podj#! si% mediacji. Nie by! to jedyny przyk!ad talentów dyplomatycz-
nych tczewskiego ksi%cia. Po krótkiej wojnie z Norwegi# konß ikt wybuch! 
ponownie. Arcybiskup, mimo decyzji papie$a, nie zrezygnowa! z nies!usz-
nych przywilejów. Wówczas Krzysztof wtr#ci! go do wi%zienia, w wyniku 
czego ca!y kraj obj%ty zosta! interdyktem, czyli pozbawiony zosta! uczestni-
ctwa w praktykach religijnych. W tym samym czasie, w walce z Holsztynem, 
król zmar!. Od 1259 roku Ma!gorzata, pe!ni#c regencj% w imieniu 11-letnie-
go syna, samodzielnie rz#dzi!a Dani#. Arcybiskup wyszed! na wolno&' lecz 
interdyktu nie cofn#!, a jednocze&nie odmówi! koronacji ma!ego Eryka. Na 
Ma!gorzat% i syna rzucona zosta!a ekskomunika, co poci#ga!o za sob# mi%dzy 
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innymi odmow% tytu!u królewskiego. Wówczas córka Sambora ruszy!a do 
ostatecznego ataku. W wojnie z Holsztynem, który opowiedzia! si% po stronie 
ko&cielnej opozycji i zawsze mia! wobec Danii jakie& $#dania, pocz#tkowo 
ponios!a kl%sk% i dosta!a si% do niewoli, ale wezwany na pomoc ksi#$% brun-
szwicki, Albrecht, zmusi! Holsztyn do zawarcia pokoju. Z!o&liwi twierdzili, 
$e z wdzi%czno&ci owdowia!a Ma!gorzata zwi#za!a si% z ksi%ciem i o tym 
romansie 32-letniej królowej mówiono g!o&no.

Konß ikt trwa!. Na stolicy apostolskiej zmieni!o si% dwóch papie$y, którzy 
w ró$nym stopniu zaanga$owani byli w du"ski spór, a straty moralne ca!ego 
kraju w wyniku interdyktu ros!y. Dopiero papie$ Grzegorz X wezwa! strony 
do kompromisu.

Ma!gorzat% pami%ta tak$e Estonia, która w przesz!o&ci podbita przez te&cia 
nale$a!a do królestwa du"skiego. Samborowa córka dba!a o rozwój Rewla 
(dzi& Tallina), posiadaj#cego status miasta od 1246 roku. Lokowane zosta!o 
na prawie lubeckim, podobnie jak pó(niej Tczew. W r%kopisie najstarszego 
zachowanego wilkierza miejskiego Rewla z roku 1282 przetrwa!a miniatura, 
przedstawiaj#ca lubiszewsk# Ma!gosi%.

Doros!y Eryk przeszed! do historii pod z!o&liwym przezwiskiem Klipping, 
a to z powodu marnej monety, klipy, bitej w jego mennicy. Trzeba przyzna', 
$e by! z!ym monarch#. Praktycznie dalej rz#dzi!a Ma!gorzata i to siln# r%k#. 
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Jej autokratyczne decyzje oraz sprowadzanie coraz to nowych dworzan z Me-
klemburgii nasili!o opozycj% du"skiego rycerstwa. W ko"cu dosz!o do prze-
wrotu i Eryk Klipping musia! uchwali' wiele ust%pstw. Zniech%cona Ma!-
gorzata w 1282 roku opu&ci!a Dani% i reszt% $ycia sp%dzi!a na dobrowolnym 
uchod(stwie w Meklemburgii, kraju swojej matki, bowiem Sambor II od pi%-
ciu lat ju$ nie $y!. Przebywa!a w klasztorze &w. Krzy$a w Rostoku i tam po 
roku zmar!a (1283). Jednak pochowana zosta!a w ko&ciele klasztoru cystersów 
w Doberanie, sk#d przed 'wier'wieczem jej ojciec sprowadzi! tych zakonni-
ków do kociewskich Pogódek, daj#c pocz#tek pelpli"skiemu konwentowi.

Warto wiedzie' o tym wszystkim cho'by dlatego, $eby zrozumie' jak nie-
przeci%tn# postaci# by!a Ma!gorzata z Lubiszewa. W kronikach odnotowano, 
$e by!a w!adczyni# m#dr#, umia!a pisa' i czyta', co dzi& wydawa' mo$e si% 
zabawne, lecz w &redniowieczu nie ka$dy w!adca to potraÞ !.

W ludowej tradycji utrwali!a si% jako m!oda kobieta o m%skich cechach 
charakteru � by!a m%$na i odwa$na. W licznych podaniach pomorskich, 
holszty"skich i du"skich wyst%puje pod niezwyk!ymi przydomkami: Dzika 
Ma!gosia, Ma!gorzata Co-ko"-wyskoczy, Szybka +owczyni, Czarna Greta. 
Czarna dlatego, $e mia!a takie w!osy, chodzi!a w czarnym p!aszczu rycerskim 
i dosiada!a czarnego konia. Tematem tych wszystkich poda" jest jej walecz-
no&', zr%czno&', Þ zyczna sprawno&', zami!owanie do jazdy konnej i polowa". 
Je(dzi!a szybko i pewnie. Broni# w!ada!a lepiej od niejednego rycerza. Poko-
nywa!a ich w turniejach. St#d wniosek, i$ nauka rycerskiego rzemios!a na lu-
biszewskim dziedzi"cu pod okiem ojca Sambora nie posz!a w las. Po dodaniu 
do tych umiej%tno&ci zalet umys!u i talentów dyplomatycznych � te$ u ojca 
podpatrzonych � powsta!a sylwetka o wybitnej osobowo&ci.

Jest jednak jedno podanie, którego temat nigdzie si% nie powtarza � o gry-
Þ e, który uratowa! z opresji ma!# Ma!gosi%. W najwi%kszym skrócie by!o to 
tak: Podczas spaceru Sambora ze swoj# córeczk#, gdzie& w okolicach lubi-
szewskiej siedziby ksi%cia, Ma!gosia zosta!a porwana przez jakiego& skrzyd-
latego potwora. Wówczas z zaro&li wzbi! si% gryf i stoczywszy w powietrzu 
z potworem walk%, uratowa! ksi#$%c# cór%. Sambor chcia! gryfa w jaki& spo-
sób wynagrodzi', ale ten dopiero po wielu latach zg!osi! si% po zap!at% za ten 
szlachetny czyn. Kaza! za!o$y' miasto w miejscu, gdzie gryf uko"czy lot. 
Sambor pod#$a! konno za gryfem. Okaza!o si%, $e tym miejscem by!a skarpa 
nad Wis!#. Tu powsta! Tczew.

Tak chce podanie, a wiadomo, $e Tczew powsta! z zupe!nie innych powo-
dów. Ale drugiego takiego podania nie ma w ca!ej literaturze.

Co sta!o si% z synem Ma!gorzaty? Jak na króla sko"czy! (le. Trzy lata po 
&mierci matki zosta! zamordowany. W Jutlandii, w jakiej& stodole we wsi Fin-
derup znaleziono jego cia!o, 56 razy przek!ute w!óczni#. Mówiono, $e posz!o 
o kobiet%, zwyk!# wie&niaczk%, a morderca nie wiedzia!, $e to król. W gruncie 
rzeczy zamordowali Eryka jego przeciwnicy, po prostu pozbyli si% go, by nie 

LUDZIE I ZDARZENIA



283

dopu&ci' do rz#dów mo$now!adców. A tego najbardziej ba!a si% Ma!gorzata. 
Po jej odej&ciu królowi zabrak!o doradcy.

Trudno ustali' kolejno&' przyj&cia na &wiat dwóch nast%pnych córek: hi-
storycy przyjmuj# znaczn# rozpi%to&' lat urodze" (od � do). W zasi%gu lat 
1231-1245 urodzi' si% mog!y obie. W próbach konkretyzowania mi%dzy po-
szczególnymi autorami wyst%puj# powa$ne rozbie$no&ci. Zgodzi' si% trzeba 
na pewien kompromis, $eby wprowadzi'  chocia$ umowny porz#dek.

Korzystaj#c z analiz genealogicznych Edwarda Rymara, najwygodniej b%-
dzie przyj#' propozycj% Karola Górskiego, którego datacja sugeruje, $e drug# 
córk# by!a Zwinis!awa, dotychczas uto$samiana z Ma!gorzat#. Najprawdopo-
dobniej urodzi!a si% przed 1235 rokiem, a wi%c jakie& 3-4 lata po Ma!gorzacie. 
By!aby to druga lubiszewianka.

Nim zajmiemy si% ma!$e"stwem i rodzin# Zwinis!awy, wcze&niej nale$y 
si% zaj#' w#tkiem jej uto$samienia z Ma!gorzat#. Nieporozumienie wkrad!o si% 
w zwi#zku z przywilejem ojca, Sambora II, który 10 lipca 1258 roku dokona! 
fundacji Pogódek na rzecz cystersów sprowadzonych z Doberanu. *wiadkami 
tej czynno&ci prawnej by!a ca!a rodzina ksi%cia. W formule wst%pnej okre&li! 
Sambor, $e sta!o si% to w czasach papie"a Aleksandra, króla rzymskiego Ru-

dolfa i gdy królem Danii by$ Krzysztof. Wymienienie za& w gronie &wiadków 
tego aktu � spo&ród córek � na pierwszym miejscu Zwinis!awy sugerowa!o, 
$e by!a przy tym obecna królowa Danii. Jednak brak przy jej imieniu tytu!u 
królewskiego, czego usatysfakcjonowany Sambor na pewno by nie pomin#!. 
Poza tym w Danii trwa!a wówczas wojna domowa � o czym by!a ju$ mowa 
przy $yciorysie Ma!gorzaty � i $ona Krzysztofa w tej sytuacji zapewne by si% 
nie wybra!a na Pomorze. St#d wy!ania si% klarowny wniosek, $e Zwinis!awa 
nie by!a Ma!gorzat#, a kolejn#, drug# córk# czy siostr# królowej Danii.

Poniewa$ od dawnych ju$ czasów &lub i wesele mia!o miejsce zawsze 
w domu pani m!odej, z ca!# pewno&ci# oko!o 1257 roku hucznie bawiono 
si% w niedawno zbudowanym tczewskim zamku. M%$em drugiej Samborów-
ny zosta! Dobies!aw IV z +%towic, kasztelan zawichojski (1256) i $arnowie-
cki (1258). Ma!$e"stwo to uznane by' mo$e za mezalians. Zwinis!awa by!a 
bratow# króla i nale$a!aby si% jej korzystniejsza �partia�. Gdyby nawet tak 
uwa$ano, to papa Sambor wykaza! w!a&ciwe zrozumienie, skoro niegdy& sam 
chcia! pope!ni' maria$ z (le urodzon# Pomezank#.

Okazuje si%, $e by! to ca!kiem korzystny zwi#zek, bowiem Dobies!aw po-
chodzi! z licz#cego si% rodu Odrow#$ów, a jego ojciec, S#d III, sprawowa! 
w Ma!opolsce wa$ne urz%dy. W latach 1233-1255 by! kasztelanem wojni-
ckim, wi&lickim, krakowskim, a nawet wojewod# sandomierskim.

Zwinis!awa urodzi!a dwóch synów: chyba w 1261 roku Piotra i o rok m!od-
szego Andrzeja. Po &mierci Sambora II (1278) ma!$onkowie w spadku po nim 
otrzymali dwie wsie � +#g i Otorowo � le$#ce w kasztelanii wyszogrodzkiej. 
By!o to w 1280 roku, po którym o Zwinis!awie brak wiadomo&ci.
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Trzeci# z kolei córk# Sambora II i Mechtyldy by!a nieznana dotychczas 
Alenta. Ostatnie badania dowiod!y, $e ta Samborówna mog!a si% ukrywa' pod 
innym imieniem. Wszystko co tutaj zostanie o niej napisane nale$y przyj#' 
bardzo ostro$nie, cho' z du$ym prawdopodobie"stwem.

Alenta urodzi!a si% pono' do 1245 roku i wówczas by!aby najwy$ej o oko-
!o dwana&cie lat m!odsza od Ma!gorzaty, postaci nie tylko opiewanej w le-
gendach, ale tak$e mocno udokumentowanej. Alenta w tym akurat wzgl%dzie 
jest przeciwie"stwem starszej siostry. Jej obecno&' w&ród $yj#cych jest histo-
rycznie domniemana. Ale je&li domniemania te podnosz# historycy, to nale$y 
z ca!ym szacunkiem je kontynuowa' i rozwija'.

Urodzi!a si% owa Alenta chyba poza Pomorzem, gdy Sambor z $on# prze-
bywa! na wygnaniu. Wiele k!opotu sprawia ju$ samo imi%, poza Samborówn# 
w ogóle nie wyst%puj#ce. Przypuszcza si%, $e jest zniekszta!con# � albo jak nie-
którzy okre&laj#: zepsut# � form# Jolanty. Przypuszcza si% równie$, $e mog!o 
to imi% by' przyj%te przez Samborów% z chwil# jej wst#pienia do klasztoru.

Wedle �Kroniki polskiej�, zapisanej oko!o 1285 roku na *l#sku, $yciorys 
trzeciej córki Sambora II móg! wygl#da' nast%puj#co:

Boles!aw Rogatka, zwany +ysym, ksi#$% wroc!awski i legnicki, po &mier-
ci w grudniu 1259 roku swojej pierwszej $ony Jadwigi z ksi%stwa Anhalt, 
po roku po&lubi! Alent%, córk% Sambora. *l#ski ksi#$% znany by! ze swego 
rozrywkowego trybu $ycia, wi%c nikt specjalnie si% nie zdziwi!, gdy odtr#ci! 
drug# $on% i rozpocz#! regularny konkubinat z kochank#, a by!a ni# praw-
dopodobnie ZoÞ a Doren. Poni$ona Samborówna odesz!a od m%$a i pono' 
pieszo � jak podaje owa �Kronika polska� � powróci!a do rodzinnego domu 
na Pomorzu. W owym czasie dom ten mie&ci! si% ju$ w Tczewie.

Id#c tropem innej wersji mog!o by' tak, $e Alenta nie wróci!a na Pomorze, lecz 
nie chc#c si% dzieli' z m%$em mi%dzy na!o$nic#, znalaz!a schronienie w klasztorze 
*wi%tego Krzy$a we Wroc!awiu. Tutaj zmar!a najpó(niej na pocz#tku 1309 roku, 
poniewa$ ju$ 5 lutego wnukowie Jadwigi i Boles!awa Rogatki nadali temu klasz-
torowi dwór i dom, nale$#ce uprzednio do �najukocha"szej pramacochy Alenty�.

Ta córa Sambora te$ wykaza!a du$o odwagi, chocia$ z zupe!nie innego 
powodu. W &redniowieczu $ony, nawet mo$nych notabli, nie mia!y wiele do 
powiedzenia, tak$e w sprawach obrony w!asnej czci. Nie pogodzone z losem 
mog!y potajemnie wróci' do rodzinnych pieleszy albo ukry' si% w klaszto-
rze. Alenta nie zaakceptowa!a niewierno&ci m%$a. Porzuci!a Rogatk%, by nie 
ogl#da' jawnego cudzo!óstwa uprawianego na co dzie" z kochank#. Ta za&, 
poprzednio b%d#c ju$ m%$atk#, po &mierci Boles!awa +ysego w 1278 roku, 
wyby!a ze *l#ska i powtórnie wysz!a za m#$.

Z ustaleniem kolejno&ci urodzin nast%pnych trzech córek ksi%cia lubiszew-
sko-tczewskiego nie b%dzie wi%kszych trudno&ci. Wszystkie du$o m!odsze od 
trzech pierwszych sióstr, przysz!y na &wiat w okresie ustabilizowanego ju$ 
$ycia Sambora. Wcze&niej ksi#$% w%drowa! po krewnych i zaprzyja(nionych 
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dworach zachodnich, unikaj#c nieprzychylnego mu *wi%tope!ka. Gdy na sta!e 
zakorzeni! swoj# siedzib% w Tczewie, móg! sobie tu pozwoli' na powi%ksze-
nie rodziny, zapewne czekaj#c ci#gle na m%skiego potomka. Trzy najm!odsze 
córki Mechtylda urodzi!a maj#c przecie$ ponad 40 lat.

Eufemia przysz!a na &wiat przed 1255 rokiem. Dalsze jej losy nie s# jed-
nak przejrzyste, cho' nie tak skomplikowane jak $ywot Alenty. Przypuszcza 
si%, $e w tym czasie, gdy Sambor II z ma!$onk# przebywa! na przymusowej 
�emigracji� � i to prawdopodobnie w Meklemburgii � Eufemi# zaopiekowa!a 
si% du$o starsza siostra, Ma!gorzata. Goszcz#c u niej w Danii zosta!a do&' 
wcze&nie zar%czona z Adolfem V zwanym Pomorskim, od 1263 roku hrabi# 
Holsztynu w Kilonii, a od 1273 roku w Segebergu. Adolf urodzi! si% oko!o 
1252 roku i móg! by' równolatkiem swojej narzeczonej. By! starszym synem 
Jana I z Holsztynu i El$biety, ksi%$niczki saskiej. Po &mierci ojca w 1263 
roku opiek% nad nim sprawowa! stryj, Gerhard I. *lub Adolfa z Eufemi# odby! 
si% prawdopodobnie w 1276 roku. Od Adolfa o rok m!odszy brat, Jan II, by! 
zi%ciem Ma!gorzaty, o czym dowiedzieli&my si% ju$ wcze&niej. Du$a ró$nica 
wieku mi%dzy siostrami (oko!o 20 lat) spowodowa!a, $e obaj Holszty"czycy 
weszli do rodziny Sambora II na ró$nych poziomach pokrewie"stwa, wi#$#c 
si% z córk# i wnuczk#. Kolejno&' by!a nast%puj#ca: najpierw du"ska Ma!go-
rzata wyda!a za m#$ swoj# siostr% Eufemi%, a potem swoj# córk%, te$ Ma!go-
rzat%, wyda!a za szwagra siostry.

Eufemia z Adolfem V mia!a tylko jedn# córk% El$biet%, która wysz!a za 
Burcharda z Lindow. Adolf zmar! w 1308 roku. Trzy lata przed &mierci# 
(1305) dokona! nadania dla zakonu cystersów w Segebergu, a by! to akt inten-
cyjny za dusze rodziców. Na tym dokumencie Þ guruje Eufemia, co za&wiad-
cza jej ma!$e"stwo z Adolfem.

)y!a Eufemia jeszcze dziewi%' lat. Po &mierci m%$a przenios!a si% do swo-
jej jedynej córki. Pochowana zosta!a w Neu-Ruppin.

Salomea, równie$ tczewianka, urodzi!a si% w 1256 roku, a mo$e rok pó(-
niej. Znowu wyst%puje brak konkretnej datacji. Rozbie$no&' historyków 
jest do&' znaczna, podobnie jak u wszystkich poprzednich dzieci Sambora. 
Chc#c zachowa' pewn# logiczno&', nale$y si% zgodzi' po raz który& z rz%du 
z uprawdopodobnieniem Edwarda Rymara, który okre&la narodziny Salomei 
na lata 1256-1257.

M%$em Salomei zosta! Siemomys!, ksi#$% kujawski na Inowroc!awiu, syn 
Kazimierza I kujawsko-!%czyckiego (zm. 14 XII 1267). Ma!$e"stwo zawarto 
w 1275 roku, chocia$ cz%&' historyków, g!ównie pruskich, twierdzi $e do za-
&lubin dosz!o ju$ w 1268 roku, podczas pobytu Sambora w Inowroc!awiu. Wi-
zyta ksi%cia z Tczewa na Kujawach wcale nie musia!a wi#za' si% z weselem, 
tym bardziej, $e m!odziutka Salomea mia!a dopiero 12 lat. Móg! wówczas 
papa Sambor uzgodni' pewne szczegó!y z doros!ym ju$ Siemomys!em, który 
od swej narzeczonej by! starszy co najmniej o 12 lat.
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Doczeka!a si% Salomea z Siemomys!em sze&cioro dzieci � trzech córek 
i tylu$ synów � urodzonych regularnie w odst%pach roku. Najstarsza Eufe-
mia, urodzona w 1275 roku, zmar!a ju$ po trzech latach. Fenenna pojawi!a 
si% na &wiecie w 1276 roku, ale przysz!a królowa w%gierska zmar!a w wieku 
19 lat. Za m#$ wydana zosta!a we wczesnym wieku (1290), mia!a zaledwie 
14 lat. Ma!$e"stwo zosta!o skojarzone przez W!adys!awa +okietka, szwagra 
Salomei. Wybór pad! na Andrzeja III, króla W%gier, ostatniego z dynastii Ar-
padów. Po roku urodzi!a si% ostatnia córka Salomei � Konstancja � przysz!a 
prze!o$ona klasztoru w Trzebnicy (zm. 1331).

Potem rodzili si% synowie: jeszcze w 1277 roku Leszek, w 1278 Prze-
mys!aw i w 1279 Kazimierz III. Po &mierci m%$a w 1287 roku, Salomea 
w zast%pstwie synów sprawowa!a wraz z +okietkiem regencj% na Kujawach. 
Dopiero po jej &mierci (3 X 1314) dzielnica zosta!a podzielona mi%dzy braci. 
Cia!o Salomei z!o$one zosta!o w klasztorze franciszkanów w Inowroc!awiu, 
ufundowanym przez jej te&cia, Kazimierza I.

Ostatnim ju$ potomkiem Sambora II jest Gertruda. Najm!odsza córka uro-
dzi!a si% prawdopodobnie w 1258 roku. Pozosta!a niezam%$na, a najbli$sze kon-
takty rodzinne utrzymywa!a z Salome#. W jej ma!o barwnym $yciorysie brak 
sensacji czy atrakcyjnych zdarze" historycznych. Los oszcz%dzi! jej konß iktów. 
Wspólnie z Salome# uczestniczy!a w podziale ojcowizny. Sambor II, nie do-
czekawszy si% m%skiego potomka, zapisa! Salomei ca!# dzielnic% lubiszewsko-
tczewsk#, ale po &mierci *wi%tope!ka w!adaj#cy wówczas ca!ym Pomorzem jego 
syn, M&ciwój II, nie respektowa! $adnych postanowie" Sambora. Dla �otarcia 
!ez� da! Salomei tylko dobra $u!awskie. Gertruda za& otrzyma!a tzw. Pirsn%, to 
znaczy ziemi% ko&ciersk#, ale te$ nie ca!#, a tylko Ko&cierzyn% z 22 okolicznymi 
wsiami. Wszechw!adnym panem ksi%stwa by! wówczas w!a&nie M&ciwoj II.

Po jawnej inwazji Krzy$aków na Pomorze, w 1309 roku obie siostry sprze-
da!y im swoje ziemie. Sta!o si% to zapewne pod siln# presj# Zakonu, który 
zabiegaj#c o prawa do Pomorza robi! wszystko, by ziemie te po!#czy' pod 
w!asnymi rz#dami.

Gertruda Samborówna, pani Pirsny, zmar!a podobno w roku 1313.
Jakikolwiek by mie' stosunek do Sambora II, przyzna' trzeba, $e sam 

ksi#$% jak i jego dzieci czy krewni i powinowaci zst%pni utrzymywali roz-
leg!e powi#zania rodzinne z wieloma dworami i tronami ówczesnej Europy. 
Samborowiców bli$sza czy dalsza obecno&' odnotowana zosta!a na Pomorzu 
Zachodnim, Meklemburgii, Danii, Portugalii, Holsztynie, na W%grzech. Spo-
krewnieni byli z piastowskimi stolicami ksi%stw Kujaw, *l#ska, Wielkopol-
ski, Ma!opolski, Mazowsza.

Jeszcze nie pora na ostateczn# ocen% dzia!a" Sambora II. Jak ju$ wiadomo, 
jego zas!ugi dla rozwoju samego Tczewa s# niezaprzeczalne. Za!o$y! to miasto, 
daj#c jego obywatelom rzadko wówczas spotykane przywileje. By! zwolennikiem 
szerokiej wymiany handlowej, silnej waluty i równie silnego stanu kupieckiego.
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Dzi%ki Samborowi II powsta! w Pogódkach, a potem w Pelplinie klasztor 
cystersów. Przy tej okazji nie obesz!o si% jednak bez g!o&nego skandalu. Wcze&-
niej ziemie nadane konwentowi w Pogódkach nale$a!y do klasztoru oliwskiego, 
przekazane Wartys!awowym testamentem. Sambor wprawdzie pocz#tkowo po-
twierdzi! te nadania, nie traktuj#c tego jednak do$ywotnio. Klasztor oliwski by! 
tak bogaty, $e móg! sobie darowa' t% awantur%. Chodzi!o przecie$ o sprowa-
dzenie tych samych braci cystersów. Fundacja w Pogódkach zosta!a zrealizo-
wana lecz cystersi w Oliwie rozpocz%li proces w kurii papieskiej. Watykan ka-
za! wszystko zwróci' klasztorowi oliwskiemu, ale Sambor II nie zmieni! swego 
stanowiska. Na ksi%cia rzucono kl#tw%, a kiedy ta nie skutkowa!a, wówczas 
Wolimir, biskup w!oc!awski ca!# dzielnic% tczewsk# obj#! interdyktem. Dlate-
go Sambor musia! uchodzi' ze swego ksi%stwa, ekskomunikowany, przekl%ty 
i pozbawiony czci. To by!o w 1266 roku i nikt wówczas Samborowi nie pomóg!. 
Owszem, pomog!y córki � Ma!gorzata z Danii, maj#ca wpraw% w procesowa-
niu si% z papieskimi hierarchami, a pó(niej Salomea. Zniewag tych nie prze$y!a 
Mechtylda; ma!$onka ksi%cia zmar!a mniej wi%cej w tym samym czasie.

Dzi%ki pogódkowskiej fundacji utrwalona zosta!a scena, w jaki& przybli-
$ony cho'by sposób ukazuj#ca Þ zyczne oblicze Sambora II. Na po!udniowej 
&cianie transeptu katedry w Pelplinie, nad wej&ciem do zakrystii, znajduje si% 

il. 166

Obraz Andrzeja Stecha �Fundacja klasztoru w Pogódkach w 1258 roku�, 

w po$udniowym skrzydle poprzecznej nawy katedry w Pelplinie

Fot. W. Krysi%ski i T. Pra'mowski z albumu J. St. Pasierba �Pelplin i jego zabytki�, 1995 
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jeden z najlepszych obrazów Andrzeja Stecha, powsta!y w 1675 roku, przed-
stawiaj#cy moment wr%czenia przez Sambora II aktu nadania w 1258 roku dóbr 
pogódkowskich opatowi Konradowi. Scena zosta!a umiejscowiona w nowo 
wzniesionym ko&ciele w Pogódkach, podczas pierwszej mszy pontyÞ kalnej.

Ksi#$% Sambor II zosta! przedstawiony w p!aszczu gronostajowym, a jego 
ma!$onka Mechtylda, cztery córeczki i towarzysz#cy dworzanie zostali przez 
malarza ubrani równie$ wed!ug mody obowi#zuj#cej w czasie powstania 
obrazu (druga po!. XVII w.). Dzie!em sztuki s# tak$e ramy wykonane przez 
Andrzeja Schlütera z Gda"ska.

W innych przedstawieniach przylgn%!y do tczewskiego Sambora elemen-
ty waleczno&ci. Na medalu z 1860 roku, wybitym na pruskie uroczysto&ci 
600-lecia miasta Tczewa, ksi#$% w pe!nej zbroi dzier$y proporzec i tarcz%. 
Nawet na wspó!czesnym medalionie Wawrzy"ca Sampa artysta przedstawi! 
Sambora z mieczem. Nie ma ju$ tych wojennych atrybutów na medalu �Pro 
Domo Trsoviensi�. Tutaj artystka Regina Jeszke-Golicka zaprojektowa!a wize-
runek ksi%cia spokojnego, cho' stanowczego, z twarz# skupion# a nie zaci%t#.

Opinia o Samborze budowana by!a przewa$nie nie wed!ug jego rzeczywi-
stych dokona", a sympatii poszczególnych historyków i to przede wszystkim 
na podstawie relacji Sambora z jego bratem, *wi%tope!kiem i synem tego$, 
M&ciwojem II, uchodz#cych � i to s!usznie � za twórców zjednoczenia Pomo-
rza Gda"skiego. Sama idea zjednoczenia jakby przys!ania i usprawiedliwia 
inne czyny tych$e gda"skich ksi#$#t. Nie jest tajemnic#, $e ich post%powanie 
cz%sto by!o ani rycerskie, ani szlachetne. Niektóre konß ikty by!y wywo!ane 
z!amaniem przez Samborowych krewniaków wcze&niej przyj%tych uk!adów. 
Wówczas tczewski ksi#$% ucieka! si% do pomocy Zakonu. Ostatecznie czyni! 
tak nie tylko Sambor. Ufa! Krzy$akom, a to by!o jego s!abo&ci#, niestety,  
brzemienn# w skutkach. Sympatia do Krzy$aków pozbawi!a Sambora popar-
cia w!asnego rycerstwa pomorskiego.

Obj%ty ekskomunik# schroni! si% Sambor w Toruniu u Krzy$aków. Przyj%-
li go, poniewa$ wiele mu zawdzi%czali, a jeszcze wi%cej go wykorzystali. Nie 
czu! si% jednak bezpiecznym pod opiek# Zakonu. Do dzisiaj nie wiadomo, co 
by!o powodem, $e ksi#$% zapisa! Krzy$akom ziemi% gniewsk#. Ta darowi-
zna zosta!a podobno wymuszona. Kroi!a si% chyba wi%ksza tragedia, skoro 
potajemnie powiadomiona w Inowroc!awiu córka Salomea wys!a!a � rów-
nie potajemnie � po ojca konie. Pod os!on# nocy, zmyliwszy stra$e Sambor 
przeprawi! si% przez Wis!% i cwa!em pogna! na Kujawy. Po prostu uciek! od 
Krzy$aków i ukry! si% u córki. Zmar! u niej 30 grudnia 1278 roku.

Za wcze&nie ocenia' �wyst%pki� Sambora. By! w!adc# nader ambitnym, 
zabiegaj#cym o samodzielno&' swojego ksi%stwa, która z tak# pasj# by!a 
przez *wi%tope!ka kr%powana.

Dla mieszka"ców Tczewa pozostanie Sambor II postaci# numer 1. Za!o$y! 
to miasto i uruchomi! w nim najstarszy dzi& w Polsce samorz#d gminny. Au-
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tokratyczny w!adca nigdy by tego nie zrobi!. Podzieli' si% w &redniowieczu 
w!adz# i odst#pi' j# zbiorowej radzie móg! tylko cz!owiek o wr%cz wrodzo-
nym na owe czasy poczuciu demokracji � wierz#cy, $e zespo!owe rz#dzenie 
jest warto&ci# zapewniaj#c# rozwój miejskiej spo!eczno&ci. Ci#gle konkuru-
j#cy Gda"sk prawa miejskie posiada! od 1236 roku � te$ wed!ug przywilejów 
lubeckich � ale o radzie w okresie ksi#$%cym brak wiadomo&ci. Nie zdecydo-
wa! si% na ni# ani *wi%tope!k, ani jego syn, M&ciwoj II. Prawdopodobnie nie 
chcieli sobie komplikowa' $ycia jakim& obywatelskim przedstawicielstwem.

Mia! jednak Sambor ma!o szcz%&cia i zbyt ufny stosunek do wrogów. Opusz-
czony, oszukany, znies!awiony stan#! pod koniec $ycia twarz# w twarz z niepo-
wodzeniami swoich stara". Ale nawet do dzisiaj imponuje konsekwencj#.

Pocz#tkowo przyjazny stosunek Sambora II do Zakonu nie przysporzy! mu 
sympatii u polskich interpretatorów dziejów &redniowiecza, w tym g!ównie 
ze starej szko!y historycznej, oceniaj#cej na zasadzie �czarne lub bia!e�, bez 
uwzgl%dnienia szaro&ci. Natomiast historiograÞ a niemiecka fakt ten mocno 
nagina!a w swoj# stron%, czyni#c z Sambora krzewiciela niemieckiego du-
cha na Pomorzu. Skr%ca cz!owieka, gdy we wspó!czesnych opracowaniach 
niemieckich przeczyta' mo$na, $e Sambor by! przyjacielem Niemców albo 
protektorem niemiecko&ci. Takie stwierdzenia Þ guruj# w tytu!ach poszcze-
gólnych rozdzia!ów. U$yto przy tym argumentu niebagatelnego: ksi#$% spro-
wadzi! niemieckich cystersów do Pogódek! Tak naprawd% zakon by! francuski, 
zakonnicy sprowadzeni do Pogódek pochodzili z Doberanu w Meklemburgii, 
a ta kraina wówczas jeszcze nie nale$a!a do Rzeszy Niemieckiej lub � jak 
kto woli � do Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. To tak tylko na 
marginesie, ale ten, kto bzdur takich si% naczyta, ma pó(niej k!opoty z odnaj-

il. 167

�Wojowniczy� Sambor II na medalu 600-lecia Tczewa z 1860 roku (z lewej)

i na medalionie Wawrzy%ca Sampa 
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dywaniem w!asnej to$samo&ci. Nie nale$y si% dziwi', $e byli w Tczewie prze-
ciwnicy umieszczenia imienia Sambora na medalu miasta. Medal ma pi%kn# 
nazw% �Pro Domo Trsoviensi� (Dla Tczewskiego Domu). Na jego odwrocie 
Þ guruje portretowa sylwetka tczewskiego ksi%cia. Zacny patron dla wspó!-
czesnych zas!ug! Oby ka$dy z kawalerów tego medalu zrobi! dla Tczewa tyle, 
ile dokona! Sambor II.

Powiedzia! kto& kiedy&: $e dopóki wspó!cze&ni nie naucz# si% czyta' z hi-
storii m#dro&ci dla siebie wa$nych, dopóty traktowa' j# b%d# jak religi% pe!n# 
dogmatów ustanowionych przez obcych.

il. 168

Sambor II na medalu �Pro Domo Trsoviensi� wykonanym wed$ug szkiców 

art. plast. Reginy Jeszke-Golickiej
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Przy $elaznej drodze

Na drogach królowa!a jeszcze komunikacja dyli$ansowa, gdy gazety 
rozpisywa!y si% ju$ o $elaznych szlakach i sapi#cych parowozach. 
Dzie" 27 wrze&nia 1825 roku w dziejach komunikacji otworzy! now# 

er%. Tego dnia poci#g z!o$ony z 34 wagoników, ci#gniony przez parowóz 
�Active�, przejecha! po $elaznych szynach szesnastokilometrow# tras% mi%-
dzy Stockton a Darlington. Poci#g przeby! t% odleg!o&' w czasie 65 minut, 
pokonuj#c po drodze równie$ pierwszy w dziejach $elazny most kolejowy. 
Nie by!a to jeszcze szybka jazda, tylko na pewnych odcinkach poci#g osi#gn#! 
20 km na godzin%. *rednia pr%dko&' wynosi!a 14,5 km. Dobry zaprz%g gna! 
wówczas z dyli$ansem &rednio 16 km w godzin%. Jedni g!osili zwyci%stwo 
techniki, zapowiadaj#c rych!y post%p, inni mocno krytykowali $elazny wehi-
ku!. Mimo ci#g!ych polemik ju$ w nast%pnym roku (1826) parlament angielski 
zadecydowa! o budowie linii $elaznej z Liverpool do Manchester. Uko"czono 
j# po czterech latach. Trudno&ci terenowe spowodowa!y, $e na d!ugo&ci 56 
kilometrów zbudowano a$ 63 mosty i jeden tunel. Parowóz �Arrow� (Strza!a) 
ci#gn#c poci#g osi#gn#! pr%dko&' do 44 km na godzin%.

Za przyk!adem Anglii posz!a Francja i Stany Zjednoczone AP, nast%p-
nie Belgia, Niemcy, Austria i Szwajcaria. W 1840 roku na &wiecie by!o ju$ 
9 tysi%cy kilometrów linii kolejowych, z tego po!ow% po!o$ono w USA. 
W produkcji parowozów dominowa!a Anglia, zapewniaj#c sobie niemal ab-
solutny monopol. Rozstaw kó! parowozów wynosi! 4 stopy i 8,5 cala, co 
równa si% 1435 mm. Nieliczne kraje, pragn#c si% usamodzielni' i obroni' 
przed naporem brytyjskiego przemys!u, budowa!y linie z szerszymi torami: 
Rosja (1524 mm), Irlandia (1600), Hiszpania (1675). Pomys! by! skuteczny, 
ale po wielu latach okaza! si% k!opotliwy dla komunikacji mi%dzynarodowej.
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Na obszar obecnej Polski, wówczas podzielonej mi%dzy zaborców, kolej 
traÞ !a w 1845 roku jako linia Kolei Warszawsko-Wiede"skich. Maksymalna 
szybko&' jazdy pierwszych poci#gów kurierskich w tym czasie nieznacznie 
przekroczy!a pr%dko&' 55 km na godz. G!o&no by!o ju$ o pierwszych kata-
strofach, które jednak tylko na krótko ch!odzi!y zapa!y entuzjastów stalowych 
szlaków. Na trasie Pary$ � Wersal tragiczny wypadek spowodowa! &mier' 
prawie dwustu pasa$erów, którzy sp!on%li $ywcem w zaryglowanych od ze-
wn#trz wagonach. Taki by! wówczas system zamkni%'. Drzwi zamykali i ot-
wierali na stacjach konduktorzy, gwarantuj#c $e nikt nie wypadnie podczas 
jazdy. Nie pomy&lano jednak o tym, $e nieprzewidziana sytuacja mo$e zmusi' 
do natychmiastowego opuszczenia ca!ego poci#gu. Po tej tragedii skonstru-
owano zamkni%cia wewn%trzne (na wy!#czne ryzyko pasa$erów), ale mimo 
to wielki kompozytor Gioacchino Rossini publicznie przyrzek!, $e nigdy 
w $yciu nie wsi#dzie do �z!owrogiego pud!a�. Tak bowiem nazwa! zdradliwe 
wagony.

W Polsce do g!o&niejszej katastrofy dosz!o w maju 1847 roku pod Cz%-
stochow#. Mo$na si% dowiedzie' o tym z pami%tników ZoÞ i Ko(mianowej 
z Ch!apowskich. Córka genera!a z wypadku tego wysz!a prawie bez szwanku, 
nie licz#c drobnych kontuzji.

Spo&ród pa"stw zaborczych kolejnictwo najwolniej rozwija!o si% w Rosji. 
Petersburg z Moskw# po!#czono niemal prost# lini#, ale dopiero w 1851 roku. 
Wystarczy nawet dzisiaj popatrze' na map% komunikacyjn#, by si% naocz-
nie przekona' o rosyjskich zaniedbaniach. Najszybciej sie' zag%szcza!a si% 
w pa"stwie pruskim. Ju$ w 1848 roku czynna by!a linia Pozna" � Stargard 
przez Krzy$, w nast%pnym roku przed!u$ona do Szczecina. W tym samym 
czasie trwa!y roboty przy budowie wielkiej trasy kolejowej Berlin � Króle-
wiec. Prace rozpocz%to z obu stron jednocze&nie. Z zachodu k!adziono tory 
w kierunku: Kostrzy", Gorzów do Krzy$a, w zasadzie jeszcze +okacza. Krzy$ 
nazw% swoj# zawdzi%cza w!a&nie budowie linii kolejowych, które tutaj si% 
krzy$owa!y. Do po!owy XIX wieku ten wa$ny w%ze! kolejowy zwa! si% +o-
kacz i by! m!od#, bo tylko 150 lat licz#c# wiosk# osadnicz#.

Ze wschodu od Królewca drog% $elazn# budowano w kierunku: Braniewo, 
Elbl#g do Malborka. Lini% t% mo$na by!o odda' wcze&niej ni$ w rzeczywi-
sto&ci to si% sta!o, gdyby nie trudno&ci na etapie robót ziemnych. Zatrudnieni 
robotnicy, pochodz#cy w wi%kszo&ci ze *l#ska, domagali si% podwy$ek p!ac, 
cz%sto przy tym strajkuj#c. W ko"cu pa(dziernika 1846 roku pod Elbl#giem 
przerwano z tego powodu roboty na d!u$szy czas. Robotnicy ze *l#ska porzu-
cili prac%, poniewa$ z zarobionych dniówek nie mogli si% utrzyma'. Trzeba 
przyzna', $e pruski rz#d nie mia! !atwego $ycia w tym czasie. Rewolucyj-
ne wrzenia Wiosny Ludów sta!y si% niebezpieczne dla stolicy. Dlatego te$, 
mimo braku zgody pruskiego parlamentu, skierowano do budowy kolei wielu 
bezrobotnych berli"czyków. Ruszy!y wi%c prace z Krzy$a do Bydgoszczy. 
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W maju 1849 roku polecono rozpocz#' budow% linii z Tczewa do Gda"ska, 
pierwotnie projektowanej jako odga!%zienie trasy berli"sko-królewieckiej. 
Polityczne wydarzenia przyspieszy!y decyzje. Starano si% bardzo i od listopa-
da 1849 roku urz%dowa!a ju$ w Bydgoszczy dyrekcja kolei pruskiej, pierwsza 
na Pomorzu.

Wzd!u$ traktu wyrasta!y robotnicze osady, przesuwaj#ce si% w miar% wy-
d!u$enia linii. Budowniczowie mieszkali w sza!asach i w ziemiankach. Po-
wstawa!y sklepy i kantyny oraz skromne sto!ówki. Obowi#zywa! 10-godzin-
ny dzie" pracy (od 6.00 do 18.00) z 2-godzinn# przerw# na obiad. Kwarta 
obiadowej grochówki (ok. 1,25 litra) z wk!adk# 20 dkg mi%sa w robotniczej 
kantynie kosztowa!a 2 grosze, kwarta s!odzonej kawy � 1 grosz, a dzienny 
zarobek nie przekracza! 12 groszy.

Roboty ziemne wykonywano r%cznie. Bliski transport odbywa! si% tacz-
kami lub lorami na szynach. Na dalsze odleg!o&ci najmowano wozy konne, 
co by!o niez!ym zarobkiem dla okolicznych rolników. Mimo sta!ych k!opo-
tów, 13 lipca 1851 roku z Krzy$a wyjecha! do Bydgoszczy pierwszy poci#g. 
OÞ cjalne otwarcie linii nast#pi!o dwa tygodnie pó(niej z udzia!em samego 
króla Prus, Fryderyka Wilhelma IV. Poci#g wióz! koronowanego dostojnika 
z szybko&ci# 35 km na godzin%. Natomiast do Tczewa budow% linii uko"czo-
no po roku. 

Pocz#tkowy projekt zak!ada! budow% odcinka z Bydgoszczy do Tczewa 
niemal wzd!u$ Wis!y, obejmuj#c le$#ce na trasie miasta � Nowe, *wiecie, 
Gniew. Zamiar by! ambitny, ale naturalne ukszta!towanie nadwi&la"skiego 
terenu nie pozwoli!o na jego realizacj%. Przeszkodzi!y wysokie nadrzeczne 
skarpy oraz k!opotliwe uj&cia najwi%kszych dop!ywów: Wdy i Wierzycy. 
Lini% wi%c odsuni%to, decyduj#c si% tylko na Tczew, jako miejsce budowy 
mostu przez Wis!% i przysz!y w%ze! kolejowy. Gdyby nie ta decyzja, Tczew 
by!by dzisiaj jednym z mniejszych miast, jak Nowe czy Gniew. Mo$e nawet 
mniejszym od *wiecia. Do tych miejscowo&ci poprowadzono znacznie pó(-
niej linie dojazdowe, !#cz#ce z �wielkim &wiatem�. We wrze&niu 1888 roku 
*wiecie po!#czono sze&ciokilometrowym torem z Terespolem Pomorskim, 
w listopadzie 1904 roku do Nowego oddano tyle$ samo kilometrów linii do-
jazdowej z Twardej Góry, a w styczniu nast%pnego roku do Gniewa wjecha! 
poci#g z Morzeszczyna.

Wró'my teraz do Tczewa. W letni poniedzia!ek, 19 lipca 1852 roku do 
5-tysi%cznego wówczas miasta wjecha! pierwszy raz parowóz. Wszyscy niemal 
mieszka"cy wyszli na jego spotkanie. Ka$dy chcia! zobaczy' �diabelski� po-
jazd na szynach, ziej#cy dymem i ogniem. Jak to zwykle bywa!o, po!owa zgro-
madzonych przywita!a dysz#c# lokomotyw% owacjami, pozostali z!orzeczyli 
na szata"ski wynalazek. Przewidywano najgorsze: $e krowy przestan# dawa' 
mleko, kury nie zechc# znosi' jaj, a ptaki wytruje dym z parowozu. Mija! dzie" za 
dniem i nic takiego si% jednak nie zdarzy!o. �Smocze� wyziewy nie zaszkodzi-
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!y mieszka"com, bowiem ju$ 
6 sierpnia 1852 roku nast#pi!o 
oÞ cjalne otwarcie linii Byd-
goszcz � Tczew � Gda"sk, 
z udzia!em pruskiego króla. 
Poci#g z królewsk# &wit# do 
Tczewa przyjecha! w godzinach 
przedpo!udniowych. Trzygo-
dzinn# przerw% przeznaczono 
na wizytacj% budowy mostów 
� przez Wis!% w Tczewie 
i przez Nogat w Malborku. 
Potem poci#g ruszy! w kie-
runku Gda"ska, dok#d dotar! 
o godzinie 16.30.

Budowa mostów opó(-
nia!a oddanie ca!ego traktu 
berli"sko-królewieckiego. 
Le$a!y ju$ tory na odcinku 
z Malborka do Braniewa; lini% 
t% uko"czono w pa(dzierniku 

1852 roku. W nast%pnym roku �$elazna droga� otworem sta!a ju$ do Królew-
ca. Do czasu uko"czenia budowy mostów, z Tczewa do Malborka je$d$ono 
konno. Pasa$erów po prostu dowo$ono do Malborka. Zim# przez Wis!% i No-
gat przeprawiano si% po lodzie, na specjalnie u!o$onej drewnianej jezdni dla 
wozów.

Pierwsze plany budowy mostu pochodzi!y z 1845 roku. Prace jednak nie 
zosta!y podj%te, m.in. z powodu braku wykwaliÞ kowanej si!y roboczej, za-
plecza produkcyjnego, a tak$e niepokojów spo!ecznych. W sumie wysz!o to 
przysz!emu mostowi raczej na korzy&', gdy$ przyst#piono do opracowania 
nowego projektu, znacznie zmodernizowanego, w którym wykorzystano naj-
nowocze&niejsze do&wiadczenia budownictwa stalowych kolosów. W nowych 
planach uwzgl%dniono system konstrukcji kratownicowej, wzorowanej na 
ameryka"skich mostach drewnianych, masowo wznoszonych od 1820 roku.

Prace przy budowie mostu rozpocz%to na lewym brzegu Wis!y, tzn. od 
brzegu tczewskiego. Na dzie" rozpocz%cia prac wyznaczono pi#tek, 27 lipca 
1851 roku. Tego dnia pod budow% pierwszego Þ lara po!o$ono kamie" w%-
gielny. Pi%' lat opó(nienia przeznaczono tak$e na przygotowania techniczne. 
Wcze&niej ujawnione trudno&ci transportowe zach%ci!y do zorganizowania na 
miejscu ca!ej niemal bazy materia!owej i zaopatrzeniowej. W Knybawie zbu-
dowano cegielni%, która produkowa!a specjaln# ceg!% klinkierow# w $ó!tym 
kolorze z minera!u sprowadzanego spod Gniewa. Z tej ceg!y wzniesiono bra-

il. 86

Pierwsze parowozy jakie pojawi$y si! w Tczewie. 

Ten dolny model, spotykany na liniach lokalnych, 

od 1867 roku produkowany by$ w zak$adach 

F. Schichau w Elbl"gu 
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my i wie$e mostu oraz budynek dworcowy wraz z towarzysz#cymi obiektami 
kolejowymi. Cz%&' tych budowli obejrze' mo$na jeszcze w rejonie przychod-
ni lekarskiej na terenie tzw. starego dworca.

Na terenach by!ej Pomorskiej Fabryki Dro$d$y w XIX stuleciu mie&ci!a 
si% cukrownia oraz m!yn. W 1848 roku w obiektach cukrowni urz#dzono ce-
mentowni%, natomiast mechanizm m!yna wykorzystano do przesiewania $wi-
ru oraz transportu kamieni budowlanych, które zwo$ono barkami, a w Tcze-
wie obrabiano je do odpowiednio wymaganych wielko&ci.

Materia!y metalowe zabezpiecza!a specjalnie w tym celu powo!ana i zbu-
dowana odlewnia $elaza, pó(niejsza �Muscata� oraz fabryka wyrobów me-
talowych Kelcha, znana potem jako �Arkona�, pó(niej Pomorska Fabryka 
Gazomierzy, gdzie obecnie mie&ci si% Centrum Wystawienniczo-Regionalne 
Dolnej Wis!y.

Po sze&ciu latach budowy na mo&cie ukaza! si% pierwszy poci#g. T!umy, 
zgromadzone na brzegu rzeki, znowu wiwatowa!y. By!o si% z czego cieszy': 
wtedy, 12 pa(dziernika 1857 roku most nie mia! sobie równego w Europie. 
Most razem z przyczó!kami mia! 837 m d!ugo&ci. Wed!ug zachowanych do-
kumentów d!ugo&' prz%se! i odleg!o&' osiowa mi%dzy podporami wynosi!a 
130,88 m. Rzeczywista d!ugo&' konstrukcji wisz#cych � bez przyczó!ków 
� wynosi!a 785,28 m. Ten najd!u$szy wówczas most na kontynencie, na pi%-
ciu Þ larach-podporach (w tym dwa sta!y w nurcie rzeki) i na kraw%dziach obu 
przyczó!ków, zdobi!o siedem par wie$ i dwie bramy wjazdowe upi%kszone 
portalami. Wzd!u$ kratownicowego pud!a, które robi!o wra$enie a$urowego 
tunelu metalowego, &rodkiem bieg! pojedynczy tor. Po bokach toru znajdowa-
!y si% niczym nie oddzielone jezdnie. Na zewn#trz mostu bieg!y dwa chodniki 
dla pieszych o szeroko&ci metra.

W ostatnim roku budowy mostu u!o$ono tor ostatniego odcinka linii ber-
li"sko-królewieckiej, !#cz#cego Tczew z Malborkiem, a &ci&lej: Wis!% z No-
gatem. OÞ cjalne oddanie do eksploatacji obu mostów, odcinka kolejowego 
Tczew � Malbork, jak i ca!ej linii berli"sko-królewieckiej nast#pi!o 27 pa(-
dziernika 1857 roku. Tczew znalaz! si% w centrum zainteresowania ca!ej Eu-
ropy. Po roku oddano ju$ wspania!y dworzec kolejowy, który wraz z mostem 
&ci#ga! wielu ciekawskich. O obiektach tych pisali i mówili wszyscy, i to wy-
!#cznie z zachwytem i podziwem.

Jednym z pierwszych podró$ników, spiesz#cym obejrze' te nowe cuda, 
by! znany literat i publicysta, Franciszek Salezy Dmochowski (1801-1871). 
Tekst jego szkicu pt. �Wycieczka do starych Prus, a mianowicie do dawnej 
Ziemi Che!mi"skiej, Malborga, Gda"ska i nizin nadwi&lanych� zosta! wydru-
kowany w �Kalendarzu astronomiczno-gospodarskim� na 1858 rok. Autor 
poda! w nim pewn# kolejno&' wa$nych faktów, która obecnie jest trudna do 
udokumentowania. Relacja literacka w takim przypadku musi zast#pi' mate-
ria! (ród!owy. Dmochowski podró$ swoj# odby! w 1857 roku, na krótko przed 
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uko"czeniem budowy mostu. Podró$owa! po Pomorzu ró$nie: wozem, pieszo 
i promem. Przez *wiecie dotar! do Terespola Pomorskiego, stacji kolejowej 
na trasie bydgosko-gda"skiej. St#d poci#g powióz! go �szybko&ci# b!yskawi-
cy� tylko do Tczewa. Z reporta$u wynika, $e od Czczewa do Malborga jesz-

cze nie by$a otwarta kolej "elazna, doko%czano budowy mostu pod Czczewem 

i drugiego na Nogacie pod Malborgiem. Ale dalej pisze autor, $e Niesiony 

gwa$townym p&dem parowozu zaledwie mog$em dojrze) kilka pi&knych wio-

sek, wznosz#cych si& po jednej i po drugiej stronie kolei w okolicy Gda%-

ska. Poci&te wa$y warowni mign&$y si& tylko przed moim okiem i ju" byli!my 

u dworca kolei na Przedmie!ciu.

Jest to wa$na informacja stwierdzaj#ca, $e w 1857 roku przed oddaniem 
mostu w Tczewie by!a ju$ czynna linia kolejowa do Gda"ska � z przesiadk# 
w Tczewie. W niektórych opracowaniach nies!usznie si% sugeruje, $e do 
chwili oddania mostu czynna by!a tylko trasa Bydgoszcz � Tczew, a Gda"sk 
zosta! po!#czony z chwil# uruchomienia ca!ej linii berli"sko-królewieckiej. 
Z Tczewa do Gda"ska je$d$ono ju$ kilka lat, tzn. od 1852 roku.

G!ównym powodem wycieczki Dmochowskiego by! jednak Tczew. Tyle 

po drodze nas$ucha$em si& o mo!cie pod Czczewem � pisze autor w swoim 
szkicu � zbudowanym dla kolei "elaznej, która w tym miejscu przerzuca si& 

na drug# stron& Wis$y i d#"y do Królewca, "e umy!li$em zatrzyma) si& na noc 

w Czczewie i obejrze) te arcydzie$a tegoczesnego budownictwa... Szkoda, 
$e nie wspomina pisarz, w którym hotelu nocowa!. Nast%pnego dnia obej-
rza! �arcydzie!o�. Spacer nad rzek% by! udany, bo w swoich sprawozdaniach 
Dmochowski z zachwytem opisa! z du$# dok!adno&ci# konstrukcj% mostu.

Skoro ju$ mowa o zachwytach, to najpe!niej odda! je opis Jadwigi +usz-
czewskiej-Deotymy (1834-1908). M!oda, 24-letnia pisarka, pó(niejsza au-
torka do dzisiaj popularnej �Panienki z okienka�, w sierpniu 1858 roku wraz 
z rodzicami odby!a d!ug# podró$ po Pomorzu. Po trzech latach opis tej podró$y 
zosta! opublikowany w �Tygodniku Ilustrowanym� przez dziesi%' kolejnych 
numerów czwartego tomu, pod wspólnym tytu!em �Wycieczka do Gda"ska�.

Pa"stwo +uszczewscy rozpocz%li swoj# wycieczk% 3 sierpnia na pok!adzie pa-
rowca �P!ock�, którym pop!yn%li do Nieszawy. Nast%pnie ko"mi, ko!o S!u$ewa, 
przekroczyli granic% Królestwa, by polnymi i le&nymi drogami pod#$y' do Toru-
nia. St#d znowu statkiem kontynuowali podró$ do Bydgoszczy, a nast%pnie czyn-
n# ju$ kolej#. Do poci#gu wsiad!a panna Jadwiga wraz z rodzicami 5 sierpnia.

Tak pó(niej opisa!a swoje prze$ycia:
O jedenastej w nocy poci#g zatrzyma$ si& w Czczewie, gdzie si& rozchodz# 

dwie koleje: jedna po trzech kwadransach drogi doprowadza do Gda%ska, 

druga jedzie a" do Królewca, a pierwszym jej przystankiem jest Malbork. 

Dworzec kolei "elaznej w Czczewie, chocia" ciemno!ci# otoczony, uderzy$ nas 

pyszn# swoj# budow#, dziwnie si& w cieniu rysuj#c#: jego !ciany ca$e krysz-

ta$owe jarzy$y si& od niezliczonych !wiate$ gazowych, jak gdyby pa$ac czar-
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noksi&ski. Pomijaj#c nieco egzaltowany styl tego opisu, który w ca!ej krasie 
ujawni si% dopiero w nast%pnych cz%&ciach wspomnienia (ale Deotyma taka 
ju$ by!a), dowiadujemy si%, $e w po!owie XIX wieku stosowano pisowni% 
Czczew, o czym ju$ sygnalizowa! F. S. Dmochowski. W#tpliwo&' budzi in-
formacja o o&wietleniu gazowym. Wiadomo, $e gazowni% w Tczewie zbudo-
wano dziesi%' lat pó(niej. Deotyma mog!a si% pomyli', w kolejnej informacji 
sama wspomina o &wiecznikach w budynku dworcowym, a to sugeruje, $e 
by! o&wietlany &wiecami albo substancj# t!uszczow#. Ale równie dobrze kolej 
mog!a mie' dla swoich celów w!asn# gazowni%.

Nast%pnego dnia, 6 sierpnia, po zwiedzeniu zamku malborskiego pa"stwo 
+uszczewscy udali si% do Gda"ska. W Tczewie musieli przesi#&'. Skorzystali 
wi%c z okazji, by na w!asne oczy dok!adnie w czasie dnia obejrze' tczewski 
powód do dumy. Nale$y wybaczy' m!odej autorce ra$#cy nas dzisiaj ton za-
chwytu. O dworcu i mo&cie w Tczewie pisano z emfaz# w niejednej gazecie, 
a Deotyma tak pi%knego dworca jeszcze nie widzia!a. Oto jej relacja:

Jest to prawdziwy wzór architektury dziewi&tnastego wieku, utwór z same-

go "elaza i kryszta$u, najtrwalsze z najtrwalszych, po$#czenie dziwne a poci#-

gaj#ce, jak !lub powiewnej dziewicy z pancernym rycerzem, jak przejrzysto!) 

my!li uj&ta w moc czynu. Najpierw wychodzisz do sali z trzech stron wy$o"o-

nej zwierciad$ami, z czwartej ogromna oszklona !ciana przedziela j# od dru-

giej sali pó$kolistej; ta cala jest ulana ze szk$a, oprawionego w sie) "elaznych 

s$upów, wiotkich i powik$anych, jakby ga$#zki roz$o"ystych drzew. Kierunek 

il. 87

Dworzec kolejowy w Tczewie, którym zachwyca$a si! Jadwiga *uszczewska-Deotyma. 

Z lewej wej#cie na peron gda%ski, z prawej na bydgoski. 

FotograÞ a z pocz"tku XX wieku (1902 r.?)
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budowy tak zwrócony, i" gdziekolwiek staniesz, na wskro! wszystkich !cian, 

jak jedno okno, widzisz ca$y most.

Do opisu dworca autorka jeszcze powróci. A teraz, jak widzia!a most, na 
zwiedzanie którego udali si% +uszczewscy po podwieczorku, spo$ytym na 
dworcu na �karmazynowej otomanie�:

Most czczewski nie jest ani oparty na arkadach, ani zawieszony na drutach, sie-

dem s$upów ogromnych, jak pagórki, wznosi si& (...), na nich po$o"ona jest skrzynia 

przezroczysta, z "elaza wypleciona, tak d$uga jak (szeroka � R. L.) rzeka.

W tym miejscu warto doda', o czym Deotyma chyba nie wiedzia!a, $e 
do budowy Þ larów, wie$ i bram wjazdowych zu$yto 15 milionów cegie!, 
wyprodukowanych w knybawskiej cegielni. Powierzchnia podstawy Þ la-
rów &rodkowych, tzn. tych które sta!y w wodzie, wynosi!a 4.444 stóp kwa-
dratowych.

I dalej Deotyma pisa!a o mo&cie, $e sk$ada si& z czterech wst&g utworzo-

nych przez belki "elazne, pozbijane i nitowane; dwie takie wst&gi ci#gn# si& 

na dole, dwie na górze: cztery !ciany mi&dzy nimi s# uwi#zane z szyn "e-

laznych uplecionych uko!nie, jak szachownica, którejby kwadraty pozosta-

$y pró"ne. Ta uko!no!) sprawia, "e si$a ci&"aru le"#cego w budowli mostu, 

i ci&"arów po nim przeje"d"aj#cych, rozpryskuje si& i rozdrabnia w tyle kie-

runków, i" wsz&dzie sama sobie znajduje równowag&; g$ówna moc jednak le"y 

w belkach górnych, których jest dwa razy wi&cej jak na dole.
Wybrano taki rodzaj budowy, dla unikni&cia zniszcze% jakie sprawia kra, 

kiedy si& przerzyna mi&dzy w#skimi arkadami; tu s$upy s# w odleg$o!ciach 

zdolnych przepuszcza) ca$e ska$y lodowe, a wyd'wigni&te tak wysoko nad 

il. 88

Tczewski most kratownicowy, który zachwyci$ Jadwig! *uszczewsk"-Deotym!
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wod#, "e najwi&ksze statki z podniesionymi masztami mog# pod mostem prze-

p$ywa). Ka"dy s$up taki zdaje si& wysepk#: usypany z granitów, bazaltów 

i niezliczonych innych pot&g przeciw wodzie, wygl#da jak warownia falom 

niezdobyta.

Nieco dalej potwierdza to, o czym ju$ wiemy:
Wje"d"a si& wi&c i wchodzi w sam# skrzyni&, jej !ciana spodnia, równie 

przejrzysta jak inne, wy$o"ona zosta$a drzewem, na którem po !rodku biegn# 

szyny dla kolei "elaznej, po bokach drogi dla konnych i pojazdów; dla pie-

szych s# dwa otwarte ganeczki na zewn#trz krat biegn#ce.
I jeszcze jeden wa$ny szczegó!, pochodz#cy z nast%puj#cych fragmentów 

opisu kratownicowej skrzyni:
Lekka i silna jak uple) dziewiczych lasów, odznacza si& jeszcze swoim ko-

lorem; dla uchowania "elaza od rdzy umalowano j# farb# gor#co-czerwo-

n# i wygl#da jak szpaler z ognia. (...) W po$owie purpurowego kru"ganku 

ogarn&$o nas mocne zdumienie: nadchodzi ku nam cz$owiek, (...) poznali!my 

w nim jednego z malarzy powlekaj#cych czerwieni# kraty mostu, który wów-

czas dopiero ko%czono.
A wi%c most by! ju$ czynny od roku, ale jeszcze w sierpniu 1858 roku ma-

lowano go farb# antykorozyjn#. By!o to zaj%cie bardzo czasoch!onne. A by!o 
przecie$ co malowa'! Ca!a powierzchnia cz%&ci metalowych, przeznaczonych 
do pokrycia farb#, liczy!a sobie prawie 4 ha.

Potem panna Jadwiga most obejrza!a na zewn#trz, z drugiego brzegu Wis!y:
Ale nie do!) nam by$o przechadza) si& wewn#trz skrzyni i po zewn&trznych 

gankach; pragn&li!my znale') jakie bardziej oddalone stanowisko, sk#dby oczy 

nasze mog$y ca$o!) mostu ogarn#). Pokazano nam schody pi&knie murowane, 

zst&puj#ce nad sam# wod&, od nich wywija si& chodnik kamienny tak przepro-

wadzony, "e mo"na pod mostem przechodzi). Widzieli!my nad g$owami nasze-

mi zawieszon# ow# d$ug#, jarz#c# klatk&, w której lokomotywy przelatuj#c niby 

ma$e czarne ptaszyny, !wiergota$y po!wistem pary.

Nieco dalej wst#pili!my na wzgórze nadbrze"ne i stamt#d dopiero ca$y 

ogrom dzie$a nam si& uwidoczni$; owe s$upy samotne a mocne jak ska$y, czter-

na!cie owych wie" kra!nych we dwie grz&dy rozkwitaj#cych, a mi&dzy niemi 

aleja z p$omieni, wszystko to mi si& wydawa$o urzeczywistnieniem tych czaro-

dziejskich ogrodów, co prowadz# do miedzianych zamków o szklanych scho-

dach, gdzie mieszka królewna w niebieskich ró"ach na g$owie.
W tym miejscu Deotyma chyba ju$ przesadzi!a ze swoimi alegoriami, ale 

usprawiedliwia j# emocja wyzwolona po obejrzeniu owego �ogromu dzie!a�.
Tczewski most by! rewelacj#, zdobywaj#c rozg!os tak$e ze wzgl%du na 

swoj# warto&' materialn#. Budowa mostu kosztowa!a 4 miliony talarów.
Wspomniane przez Deotym% w innym miejscu p!askorze(by portalu bram 

wjazdowych, to rzeczywi&cie pi%knie wykonane reliefy Schievelbeina z Ber-
lina, wypalone u Marcha w Scharlottenburgu. Na tczewskiej stronie widnia! 
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król Fryderyk Wilhelm z ca!# swoj# rodzinn# &wit#. Natomiast na bramie li-
sewskiej relief ilustrowa! ho!d litewskiego ksi%cia Kiejstuta, sk!adany wiel-
kiemu mistrzowi Zakonu, Winrykowi von Kniprode.

Potem pa"stwo +uszczewscy z córk# wrócili do dworca, pozostaj#c ci#gle 
pod urokiem mostu, wpatruj#c si% w niego przez wielkie kryszta!owe szy-
by, jak w pomnik, którego s$upy !wiadcz# o twórczo!ci ludzkiej my!li, nik$ej 

a trwa$ej, jak ta sie) kruszcowa.
Odjechali w ko"cu nasi podró$nicy do Gda"ska, a jazda zaj%!a im godzin% 

czasu. Szybko&' nie by!a wi%c imponuj#ca. Nast%pne lata dostarczy!y $ela-
znym drogom nowe typy parowozów i szereg usprawnie" technicznych. Przy-
spieszy!o to bieg poci#gów oraz poprawi!o standard jazdy.

Warunki podró$owania, podobnie jak dzisiaj, uzale$nione by!y od kla-
sy. Poci#gi prowadzi!y trzy rodzaje wagonów osobowych. Najni$sza klasa 3 
� to odkryte wagony z twardymi, poprzecznymi siedzeniami. Co& w rodza-
ju letnich tramwajów. Wagony klasy 2 by!y kryte, zamykane i oszklone, 
z mi%kkimi siedzeniami. Najwy$sza, klasa 1 przeznaczona by!a raczej dla 
osób zamo$nych. By!y to bowiem obszerne apartamenty z kanapami, fotelami 
i stoliczkami � pierwociny pó(niejszych salonek pulmanowskich. Od ko"ca 
lutego 1856 roku do ruchu wprowadzone zosta!y wagony 4 klasy: bez szyb, 
z miejscami stoj#cymi. Pocz#tkowo kursowa!y tylko na trasie Tczew � Gda"sk, 
nast%pnie tak$e na innych odcinkach.

il. 89

Brama wjazdowa na most kratownicowy po przeznaczeniu go wy$"cznie 

dla ruchu ko$owego i pieszego
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Od pocz#tku istnienia kolei nie by!o wagonów ani przedzia!ów dla niepal#-
cych. Na!óg nikotynowy by! ju$ mocno rozpowszechniony; palono wsz%dzie 
i w ka$dym miejscu. W grudniu 1853 roku w ka$dym poci#gu wprowadzono 
po jednym przedziale klasy 1 i 2 dla niepal#cych. Pospólstwem si% nie przej-
mowano, bo w ni$szych klasach podzia!u takiego nie dokonano.

Zró$nicowany by! natomiast kolor biletów i oczywi&cie cena w klasach. 
Bilet klasy 1 mia! kolor ró$owy i przejazd kosztowa! 6,5 groszy za jedn# mil% 
(ok. 7,5 km). Kupuj#c kartonik koloru brunatnego, w klasie 2 nale$a!o zap!a-
ci' 4,5 groszy za mil%, natomiast za bia!y bilet klasy 3 � 3,5 groszy. Przejazd 
klas# 4 by! najta"szy: 1,5 groszy za mil%. Taryfa ta obowi#zywa!a od 1 lipca 
1851 roku.

Ciekawym zaj%ciem jest dzisiaj studiowanie starych rozk!adów jazdy. We-
d!ug takiego rozk!adu z 1860 roku, poci#g osobowy, wychodz#cy z Bydgosz-
czy o 19.21, do Tczewa przybywa! o 22.31. Nieco szybciej jecha! w kierunku 
odwrotnym: z Tczewa odje$d$a! o 18.28 i w Bydgoszczy zjawia! si% o 21.21. 
Nale$y pami%ta', $e ruch odbywa! si% jeszcze po jednym torze i wszystko 
zale$a!o od organizacji mijanek. By!y tak$e poci#gi osobowo-towarowe. Te 
porusza!y si% du$o wolniej, zabieraj#c i wy!adowuj#c na poszczególnych 
przystankach przesy!ki towarowe. Dla przyk!adu: z Bydgoszczy wyje$d$a! 
taki poci#g o 13.58, by w Tczewie sko"czy' bieg o godz. 21.09. W relacji 
przeciwnej � z Tczewa wyrusza! o 6.49, a w Bydgoszczy by! o 15.09.

W tym samym 1860 roku mi%dzy Tczewem a Gda"skiem kursowa!o pi%' 
poci#gów: po dwa osobowe, dwa lokalne i jeden towarowo-osobowy.

Oto przyk!ad takiego rozk!adu:

Relacja osobowy lokalny lokalny osobowy tow.-osob.

Tczew 6.34 10.30 13.01 18.38 22.59

Gda"sk 8.16 11.29 14.22 19.32 23.58

Gda"sk 5.05 9.00 15.04 17.12 20.26

Tczew 6.06 10.01 16.20 18.13 22.12

Dzisiaj trudno poj#', czym si% te poci#gi ró$ni!y. Rozbie$no&ci w czasach 
jazdy prawdopodobnie uzale$nione by!y od czasu postoju na stacjach mijania. 
Ale niebawem podró$ sta!a si% szybsza i wygodniejsza.

W Ameryce doskonalono uk!ady hamulcowe i konstrukcje wagonów. 
Tym ostatnim zajmowa! si%, szczególnie w tej dziedzinie zas!u$ony, George 
Pullman (1831-1897), od nazwiska którego pochodz# znane wagony pulma-
nowskie. Ich nowo&' polega!a na wprowadzeniu samodzielnych zamykanych 
przedzia!ów, !#czonych bocznym korytarzem. Architektura tych wagonów 
$yje do dzisiaj. Ten sam konstruktor wprowadzi! wagony sypialne (1863) 
i restauracyjne (1875).
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il. 90a

Tczewskie mosty sta$y si! s$ynne tak'e dzi!ki cz!stej ekspozycji na kartach widokowych. 

Pozdrowienia z Tczewa pisane 24 grudnia 1898 roku

il. 90b

Tczewskie mosty w latach 30-tych. 

Niemiecki nadruk wykonany na polskiej widokówce w 1939 roku
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Po 1866 roku w!adze pruskie postanowi!y skróci' przejazd na trasie ber-
li"sko-królewieckiej. Zdecydowano odci#' tzw. �bydgoski garb� i w prostej 
linii po!#czy' si% z Tczewem. Zbieg!o si% to z pewnymi korzystnymi dla Prus 
zmianami politycznymi w Europie. Wygrana wojna z Francj# na pocz#tku 
1871 roku, stworzy!a zwyci%zcy nowe warunki rozwoju gospodarczego, a to 
g!ównie dzi%ki otrzymanej kontrybucji wojennej, która stanowi!a niebagatel-
n# sumk% 5 miliardów franków.

Zabrano si% ostro do uk!adania torów jednocze&nie z obu stron. Odcinek 
Pi!a � Z!otów uko"czono ju$ w po!owie stycznia 1871 roku. Dok!adnie w tym 
samym dniu budowniczowie dotarli z Tczewa do Starogardu. St#d do Zblewa 
tor zbudowano do 15 kwietnia 1873 roku, a równo po czterech miesi#cach lini% 
przez Czersk poci#gni%to do Chojnic i w taki oto sposób przez Bory Tuchol-
skie (odcinek ze Z!otowa do Chojnic by! ju$ gotowy nieco wcze&niej) pobieg!a 
nowa �droga $elazna� na wa$nym europejskim szlaku. Ruch na niej trwa!, ale 
prace post%powa!y dalej: po trzech latach linia by!a ju$ dwutorowa.

Drog% do Królewca skrócono wprawdzie tylko o 35 kilometrów, ale po-
wa$nie odci#$ono odcinek Bydgoszcz �Tczew. Od 1870 roku tzw. tras# 
bydgosk# je(dzi!o si% z Wiednia przez Kraków, Skierniewice i dalej na pó!-
noc przez Bydgoszcz, Tczew na Gda"sk do Sopotu, modnego ju$ kurortu. 
W sk!adach poci#gów przybywa!o wagonów, a doskonalonym parowozom 
te$ przybywa!o wagi. Robiono wszystko, by �kuriery� nie traci!y opinii �lot-
nych b!yskawic� lub �torped�. Sprz%t stawa! si% bezpieczniejszy, jazda wy-
godniejsza i szybsza, ale w ci%$szych wagonach i coraz d!u$szych poci#gach. 
Kiedy wprowadzono wielkie parowozy, nale$a!o umocni' torowiska, a pi%kny 
w Tczewie most z bramami i wie$ami poczu! si% zagro$ony. Dlatego w latach 
1888-1890 zbudowano nowy, ca!kowicie metalowy most kolejowy. Cho' 
wzorowany na budowli !#cz#cej brzegi +aby pod Alton#, konstrukcyjnie by! 
podobny do swego starszego brata w Tczewie. Mia! t% sam# ilo&' Þ larów 
i tak# sam# rozpi%to&'. Biegn#cy 40 metrów obok s!awny most kratownicowy 
zosta! przeznaczony wy!#cznie dla ruchu ko!owego i pieszego.

Tczew umocni! swoj# pozycj% wa$nego w%z!a kolejowego. O$ywi!o si% 
miasto, a w dworcowej restauracji i w poczekalniach w&ród zapachu per-
fum i cygar unosi! si% obcoj%zyczny gwar. Przez Tczew przeje$d$ali wielcy 
go&cie z Petersburga i Pary$a. Warto pami%ta' o tym, $e do 1866 roku linia 
z Berlina do Królewca przez Tczew by!a jednym z dwóch mi%dzynarodo-
wych po!#cze" z Cesarstwem Rosyjskim. Jeszcze bardziej europejskim sta! 
si% tczewski dworzec od 1896 roku, kiedy zacz#! kursowa' �Nord-Express� 
relacji Pary$, Berlin, Pozna", Tczew, Królewiec, Tallin, Petersburg. Je(dzi! 
trzy razy w tygodniu, ci#gniony przez 10 metrów d!ugi, 40 tonowy paro-
wóz francuski �Nord�, jakby specjalnie skonstruowany dla tego ekspresu. 
Ci#gn#! wytrwale, nim nie zosta! wyparty przez d!u$sze i dwa razy ci%$sze 
niemieckie �Schwartzkopffy� o kszta!cie rakiety. Dudnienie tczewskiego 
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mostu jakby spot%$nia!o i wyd!u$y!o si%, bo w 1911 roku most te$ wyd!u$o-
no o prawie 200 metrów, a to z powodu przesuni%cia wa!ów ochronnych na 
lisewskiej stronie.

Parowóz �Nord� prowadzi! w sk!adzie �Nord-Expresu�, oprócz ambulansu 
pocztowego, trzy wagony sypialne, niekiedy dwa i jedn# salonk%, a potem do-
dano jeszcze sta!y wagon restauracyjny. Mi%dzynarodowy kurier przeje$d$a! 
przez Tczew do wybuchu pierwszej wojny &wiatowej. Powróci! na $elazny 
szlak po 1926 roku. Kursowa! wtedy tylko do Tallina, bo mi%dzynarodowe 
poci#gi po&pieszne nie przekracza!y jeszcze granic ZSRR. Pierwszy parowóz 
ekspresu, s!ynny �Nord� z du$# dymnic#, stoi dzisiaj w muzeum w Miluzie.

W latach mi%dzywojennych tczewska stacja w%z!owa by!a najwa$niejsz# 
w pó!nocnej Polsce. Przebiega!y t%dy dwie znacz#ce linie kolejowe: z Ino-
wroc!awia do Gda"ska oraz tranzytowa od Chojnic (jako pierwszej polskiej 
stacji) do Malborka i dalej.

W krajowym ruchu osobowym Tczew le$a! na linii trzech licznie ucz%sz-
czanych relacji kolejowych:

� z Poznania przez Gniezno, Inowroc!aw, Bydgoszcz, Laskowice, Tczew, 
Gda"sk do Gdyni � licz#c# 333 km,

� i dwóch z Warszawy do Gdyni,
� przez Kutno, Aleksandrów, Toru", Bydgoszcz, Laskowice, Tczew, 

Gda"sk,

il. 91

Fragment stacji osobowej z peronem �bydgoskiej� strony. Z lewej budynek pocztowy 

Tczew 2 � dworzec. Z prawej dok$adnie widoczna szosa prowadz"ca na most
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� oraz przez M!aw%, Dzia!dowo, Brodnic%, Grudzi#dz, Laskowice, Tczew, 
Gda"sk.

Pierwsza trasa liczy!a 466 km, a Wis!% przekracza!a w Toruniu, druga 
przez most w Grudzi#dzu by!a krótsza: mia!a 407 km.

W porównaniu z warunkami sprzed pierwszej wojny &wiatowej znacznie 
przyspieszono jazd%, skracaj#c czas przejazdu. Z Warszawy do Gdyni skró-
cono z 555 do 393 minut. Przy tej okazji warto pami%ta', $e w 1985 roku 
najszybszy poci#g na tej trasie, Ex Nr 9501 jecha! 340 minut (odjazd z War-
szawy 5.25 � przyjazd do Gdyni 11.05). Ale ten poci#g ekspresowy kursowa! 
tras# krótsz# � przez Malbork, I!aw% (350 km), a wi%c przez tereny nie b%d#ce 
polskimi w latach mi%dzywojennych. W tej sytuacji najsprawiedliwszym b%-
dzie przeliczenie &redniej szybko&ci na godzin%. W latach mi%dzywojennych 
wynosi!a ona 62 km (407:393x60). Ekspres w 1985 roku przemierza! swoj# 
odleg!o&' z pr%dko&ci# 61 km na godzin%. Trzeba te$ pami%ta', $e ten przed-
wojenny poci#g by! tylko pospieszny. 

Jeszcze jedno porównanie: w 1937 roku rozk!ad jazdy wymienia! poci#g 
pospieszny, wyje$d$aj#cy z Tczewa o godz. 14.50 i bez postoju zg!aszaj#cy 
si% w Gda"sku o 15.17, a wi%c jecha! 27 minut. Dzisiejsza przyspieszona ko-
lejka elektryczna jedzie do 28 min., ekspres 24 minuty.

W dziejach rozwoju miast mo$na znale(' takie, które zawdzi%czaj# swoj# 
karier% kolejowym szlakom. Tak si% sta!o z Krzy$em, Koluszkami, Karszni-
cami czy Herbami. Z miast obcych, które powsta!y dzi%ki kolei wymieni' 
mo$na Amberieu, Uf%, Czelabi"sk, Harbin; znaczny rozwój $elazne drogi 
przynios!y FiladelÞ i i Chicago. Powszechnie uwa$a si%, $e era kolejnictwa 
by!a pocz#tkiem rozwoju nowoczesnego Londynu. W 1865 roku to wielkie 

il. 92

Francuski parowóz �Nord� z 1886 roku prowadzi$ pierwsze �Nord-expressy� 

z Pary'a do Petersburga przez Tczew
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miasto mia!o ju$ cztery dworce kolejowe i pierwsze na &wiecie metro, wpraw-
dzie jeszcze parowe. Oczywi&cie, trudno porówna' Tczew do Londynu. To 
nadwi&la"skie miasto mia!o zawsze tylko jeden dworzec, ale to on nada! mia-
stu nowy kszta!t, nowy styl, inne wyobra$enie o $yciu.

Co miasto zyska!o w zwi#zku z budow# linii kolejowej, poza rozg!osem 
i powstaniem kilku zak!adów przemys!owych? W pierwszej kolejno&ci sta-
rano si% zmieni' oblicze miasta, na bardziej estetyczne, godne modnej stacji 
kolejowej. Tczew zacz%li odwiedza' przejezdni go&cie, bardzo cz%sto obco-
krajowcy, wi%c ulice nale$a!o dostosowa' do nowych wymogów.

Wymieniono bruki, a tam gdzie ich jeszcze nie by!o, po!o$ono je po raz 
pierwszy. Ulice rozdzielono na chodniki i jezdnie. Przedmie&cie M!y"skie 
sta!o si% Dworcowym, wyd!u$aj#c ulice ku stacji. Jednym s!owem: Tczew 
zmierza! bli$ej Europy.

Miano �miasta mostów� przylgn%!o do Tczewa dopiero na pocz#tku XX 
wieku, mostem nazywano ka$dy wiadukt. Przez niemal czterdzie&ci lat ruch 
kolejowy i ko!owy przebiega! na jednym poziomie. Po prostu nie od razu 
zbudowano wiadukty. Lokalizacja dworca w s#siedztwie Wis!y by!a zapewne 
podyktowana wzgl%dami praktycznymi. Koncentracja jego budowy wspólnie 
z projektem wzniesienia mostu przez rzek% u!atwia!a realizacj% ca!ej inicjaty-
wy. Most i zabudowa dworcowa potraktowana by!a jako jeden kompleks ko-
lejowy. Niebawem ujawni! si% brak koordynacji mi%dzy budowniczymi kolei 
a drogowcami. Ci ostatni po prostu si% spó(nili.

il. 93

Peron gda%ski w latach mi!dzywojennych. 

Nad zej#ciem do tunelu informacja o komorze celnej
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il. 94a

Hotel Dworcowy na Przedmie#ciu Dworcowym, w naro'u obecnych ulic Obro%ców 

Westerplatte i Kardyna$a Wyszy%skiego. Stan z lat 1914-1916, po zadrzewieniu ulic 

il. 94b

Ten sam hotel w latach mi!dzywojennych z widocznym na wysepce 

s$upem og$oszeniowym. Przed hotelem nie ma ju' drzew wzd$u' ulicy
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W%ze! kolejowy powa$nie skomplikowa! ruch ko!owy. Z konieczno&ci pojawi!o 
si% wiele przejazdów przez tory w bezpo&rednim s#siedztwie skrzy$owania drogo-
wego, które powsta!o przed dworcem. Najwi%cej k!opotów sprawia! ruch ko!owy 
w kierunku Gda"ska. Pocz#tkowo, kiedy ulice nie si%ga!y jeszcze linii torów, ruch 
bieg! dawnym kierunkiem: z Przedmie&cia Dworcowego (ul. Kardyna!a Wyszy"-
skiego) prosto przez tory na szos% Gda"sk#. Po wytyczeniu i zabudowaniu obecnych 
ulic: Ko&ciuszki i Obro"ców Westerplatte, ci%$ar ruchu skupi! si% na w%(le drogowym 
przed dworcem. Mo$na by rzec, $e wszystkie drogi prowadzi!y do dworca lub od-
wrotnie: drogi bra!y pocz#tek z dworcowego placu. Z tego placu przez skrzy$owanie 
na wprost wyje$d$a!o si% na obecn# ulic% Gda"sk#, a na lewo do miasta. Od Gda"ska 
i z miasta w kierunku Malborka po zewn%trznych stronach toru poprowadzono 
szosy na most.

Od 1890 roku, kiedy przez Wis!% przerzucono drugi most, ruch ko!owy do 
Gda"ska zosta! zmieniony. W%ze! drogowy przed placem dworcowym pod-
wy$szono poprzez wzniesienie nasypu, a nad wszystkimi torami wzd!u$ szos 
postawiono wiadukty. Dawna szosa w kierunku Gda"ska zosta!a zamkni%-
ta, bowiem w jej miejscu nad torami przerzucono wiadukt-k!adk% tylko dla 
pieszych. Pó(niej, w 1912 roku dojrza!a propozycja wymiany tego w#skiego 
wiaduktu pieszego na ko!owy, ale wybuch pierwszej wojny &wiatowej prze-
szkodzi! tym zamiarom. Dopiero w 1999 roku k!adk% zast#pi! nowoczesny 
wiadukt 800-lecia, oddany dla upami%tnienia (ród!owej zapiski nazwy Tcze-
wa (Trsow, 1198 w akcie Grzymis!awa).

il. 95

Plan terenu dawnego dworca kolejowego z 2 po$owy XIX wieku. Szkic przedstawia 

ówczesny uk$ad komunikacyjny, gdy tory kolejowe znajdowa$y si! na jednym poziomie 

z ulicami. Droga do Gda%ska prowadzi$a #ladem dzisiejszego wiaduktu 800-lecia 
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Z ostatnich lat ubieg!ego stulecia pochodzi ulica Sobieskiego, któr# od-
prowadzono ruch z miasta na ulic% Gda"sk#. Z dworca do Gda"ska bieg!o 
po!#czenie krótsze: wzd!u$ torów przez wiadukt i dalej ulic# Mostow#.

Rozwój miasta towarzysz#cy kolei to nie tylko przebudowa ulic i zabu-
dowa dawnych szos. Nowej drodze, tej $elaznej, Tczew zawdzi%cza powsta-
nie ca!ej nowej dzielnicy kolejowej, której nadano nazw% Nowe Miasto, do 
dzisiaj funkcjonuj#c# w &wiadomo&ci mieszka"ców i w oÞ cjalnym podziale 
administracyjnym.

Kolej, dworzec i powsta!e nowe urz%dy oraz zak!ady techniczne &ci#ga!y 
ludzi. Na robotnicze i urz%dnicze zaplecze kolei przyszli pracownicy przyby-
wali z okolicznych wsi, a nawet odleg!ych miast. Je$eli w 1849 roku Tczew 
zamieszkiwa!o 3.636 osób, to w 1855 by!o ich ju$ 5.866, a w 1880 roku pra-
wie 11.000. Efektem tego wzrostu ludno&ci by!o znaczne zag%szczenie zabu-
dowy na obszarze miasta tradycyjnego, zwanego Starym Miastem. Wymusi!o 
to potrzeb% rozpocz%cia realizacji programu urbanistycznego, który przewi-
dywa! wyprowadzenie granic miasta poza obr%b dawnej zabudowy. Takim 
pierwszym planowym za!o$eniem rozwoju przestrzennego � dla konkretnych 
potrzeb � by!a w!a&nie budowa Nowego Miasta.

Dzielnic% osadzono na pó!noc od szosy Gda"skiej, wzd!u$ obu stron to-
rów. Budow% pierwszych domów rozpocz%to w 1873 roku. Pocz#tkowo mia!a 
to by' dzielnica robotnicza z pi%trowymi domkami i ogródkami na zapleczu. 
Przysz!o&' wykaza!a, $e budowa przekroczy!a zakres planowych za!o$e".

Po po!udniowej stronie linii kolejowej, mi%dzy obecnymi ulicami Gda"sk# 
i Pomorsk#, wytyczono ulice ku torom o nazwach: Pó!nocna, Karola, Jaku-
ba, Mostowa, Po!udniowa. Dwie ostatnie zachowa!y swoje nazwy do czasów 
wspó!czesnych. *rodkiem tego osiedla poprowadzono, niby o&, ulic% *rodko-
w#, dzisiaj Kaszubsk#.

Na obecnym Zatorzu, a wi%c na pó!nocnej stronie torów, po trzech latach 
wyznaczono drugie osiedle. Jego budow% zacz%to w odwrotnej kolejno&ci od 
poprzedniego. Najpierw okre&lono ulic% &rodkow#, a nazwano j# Rozwojow#. 
Nast%pnie w poprzek niej wymierzono cztery ulice o nazwach $e"skich imion: 
Matyldy, Gertrudy, El$biety i Marii. Mo$na domniema', $e inicjatorom cho-
dzi!o o upami%tnienie $e"skiej cz%&ci rodziny ksi%cia Sambora: ma!$onki 
i córek, chocia$ Maria nie jest notowana w historii ksi#$%cego rodu.

Pierwsze osiedle doczeka!o si% realizacji, ale w zmienionej postaci. 
W 1890 roku, gdy uko"czono jego budow% okaza!o si%, $e odst#piono od pier-
wotnej idei domków robotniczych z ogródkami. Ulice wype!ni!a zwarta zabu-
dowa domów wielorodzinnych. Natomiast budowa osiedla po drugiej stronie 
kolejowego wykopu od samego pocz#tku napotyka!a na powa$ne trudno&ci. 
By!y ni# naturalne przeszkody podmok!ych !#k po Kanale M!y"skim, który 
w zwi#zku z budow# linii kolejowej zosta! przesuni%ty. Woda pop!yn%!a no-
wym korytem, ale na dawnym miejscu pozosta!y podmok!e !#ki i bagna. Pro-
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pozycje ulic pozosta!y tylko na planach, bowiem do 1898 roku zabudowano 
jedynie dwie: obecn# +#kow# i Wierzbow#.

Dalszy rozwój Nowego Miasta nast#pi! po kilku latach, kiedy ostatecznie 
zrezygnowano z mokrego terenu. Plac budowy przesuni%to na pó!noc, wyzna-
czaj#c w tym rejonie ulice: Rodzinn#, Komunikacyjn#, Wilcz#, Kana!ow#, 
Górzyst#. Zabudow% uko"czono oko!o 1912 roku, gdy powsta! wielki, pó(niej 
uznany za najwi%kszy w Polsce kolejowy w%ze! przetokowy w Zaj#czkowie. 
Po 1920 roku, ju$ w polskim Tczewie niektóre ulice zmieni!y nazwy. Poja-
wi!a si% Krucza, Pó!wiejska, Kozia, M!y"ska. Du$o pó(niej tak$e )u!awska, 
!#cz#ca teren planowanych dawniej zamierze" z obecnym Zatorzem.

Geneza tych nazw jest nawet ciekawa. Obok ulicy najdalej po!o$onej, gdzie 
ko"czy!o si% miasto, a by!a to raczej polna droga, od jesieni do wiosny groma-
dzi!y si% stada w%drownych gawronów, zwanych na Kociewiu gapami albo myl-
nie krukami. St#d ulica Krucza. Ten fragment dzielnicy nie by! ju$ wiosk# i jak-
by jeszcze nie miastem. Dlatego inn# z ulic nazwano Pó!wiejska. Kolejarze na 
swoich skromnych podwórkach hodowali przydomowy $ywy inwentarz, w tym 
najliczniej kozy. Wi%c i ulic% tak nazwano. W lokalnym nazewnictwie, jeszcze 
z czasów pruskich, przyj%!o si% okre&lenie �kozenfyrtel�, po polsku jakby kozi 
zau!ek. By!o to osiedle robotników, maszynistów i ni$szego personelu ruchu.

Urz%dnicy, jak przysta!o na warstw% najwy$ej posadowion# w kolejowej 
hierarchii, upatrzyli sobie mieszkania przy obecnej ulicy Sobieskiego. Istnie-
j#ca w mie&cie od 1898 roku Spó!dzielnia Budowlana Urz%dników Pa"stwo-
wych � do jej rodowodu przyznaje si% obecna tczewska Spó!dzielnia Miesz-
kaniowa � wznios!a na tej przestrzennej ulicy kilka dwupi%trowych domów.

Powsta!e przy �$elaznej drodze� Nowe Miasto $y!o w!asnym rytmem. Do 
pracy wstawano tutaj o ró$nych porach doby, a zegarki regulowano wed!ug 
przejazdu poci#gów, o czym z dum# wspominaj# jeszcze najstarsi mieszka"cy. 
Od 1878 roku nowo powsta!a dzielnica mia!a przy ulicy Po!udniowej w!asn# 
szko!%, funkcjonuj#c# do czasów obecnych. Wcze&niej znana by!a ma!a szkó!-
ka przy szosie Gda"skiej (róg ul. Pomira) � dzi& ju$ rozebrana.

Po 1893 roku Nowemu Miastu doszed! drugi rozpoznawczy element za-
budowy. Charakterystyczny zapach surowego mi%sa, a nie by!a to zbyt mi!a 
wo", i dym z w%dzarni przypomina! o wybudowaniu rze(ni miejskiej. Zak!ad 
stan#! przy ul. Kaszubskiej, wówczas zwanej Mittelstrasse, a wi%c *rodkowej. 
Rze(ni% budowano trzy lata pod kierunkiem znanego Bartholomeusza z Gies-
sen. Wraz z du$# ch!odni# s!u$y!a ca!ej okolicy. Statut nowego zak!adu g!o-
si!, $e wszelkie bicie zwierz#t mog!o odbywa' si% wy!#cznie w tej$e rze(ni, 
w której lekarze przed i po uboju prowadzili obowi#zkowe badania weterynaryj-
ne. W pierwszym roku dzia!alno&ci ubito ponad 10 tysi%cy zwierz#t rze(nych, 
w tym 7 tysi%cy &wi". Na tamte czasy by!o to du$o. Zak!ad zosta! przez 
budowniczego z Hesji postawiony bardzo solidnie, g!ówne budynki tech-
nologiczne s!u$y!y do ko"ca XX stulecia.

OD OSADY DO MIASTA



137

Dzielnica kolejarzy, oddzielona torami od centralnej cz%&ci Tczewa, mu-
sia!a zapewni' swoim mieszka"com w!asne us!ugi handlowe i rzemie&lnicze. 
Funkcj% t% nadano ulicy Gda"skiej, wprawdzie tylko jednostronnie zabudo-
wanej, ale w parterowej cz%&ci licznie wype!nionej sklepami i warsztatami. 
Dzielnie sekundowa!a jej ulica Mostowa. Nowe Miasto mia!o tak$e swój ry-
nek, le$#cy przy wiadukcie u styku ulic Mostowej i Pomorskiej. Przy Nowym 
Rynku, w s#siedztwie rze(ni powsta!a potem mleczarnia. Du$o wcze&niej, 
w pierwszych latach egzystencji Nowego Miasta, dzielnica mia!a jeszcze dwa 
zak!ady produkcji spo$ywczej. Du$a piekarnia jeszcze przed pierwsz# wojn# 
&wiatow# zwa!a si% �fabryk# chleba�, a wytwórnia waß i mie&ci!a si% w obec-
nych warsztatach szkolnych przy ulicy Sobieskiego.

Budowa linii kolejowej oraz dworca dostarczy!a wielu przyk!adów zderze-
nia starego z nowym. Niekiedy tradycja bezkonß iktowo przyjmowa!a napór 
technicznej cywilizacji, to znów ust%powa!a bezsilna wobec bezpardonowego 
nacisku. Naturalne konß ikty wycisza!o $ycie spiesz#ce ku nowemu, pozosta-
wiaj#c za sob# tylko $al po utraconej przesz!o&ci. Chocia$ by!o równie$ i tak, 
$e dwa &wiaty doskonale si% uzupe!nia!y.

Wiemy ju$, $e Tczew by! otoczony wieloma szerokimi parowami, bieg-
n#cymi prostopadle lub uko&nie ku Wi&le, które utrudnia!y ruch komunika-
cyjny na dawnych szlakach dojazdowych do grodu. Jeden z takich parowów 
wykorzystano podczas budowy linii kolejowej w kierunku Bydgoszczy. Na 
jego dnie, którym dawniej szed! trakt konny do Lubiszewa, po!o$ono tory, za-
oszcz%dzaj#c w ten sposób na robotach ziemnych. Sztuczny wykop rozpocz%-
to dopiero na wysoko&ci obecnej ulicy Wojska Polskiego, $!obi#c go wzd!u$ 
dzisiejszej ulicy Targowej.

Obok parowu znajdowa!o si% wzgórze, które budowniczym wyra(nie 
przeszkadza!o. Podczas budowy pierwszego mostu przez Wis!% i dworca ko-
lejowego, wzgórze zniwelowano. Niewielkie pozosta!o&ci zrównano potem 
z ziemi# w okresie wytyczania dzia!ek dla osiedla mieszkaniowego. Z tego 
samego powodu przesuni%to Kana! M!y"ski, p!yn#cy w tym miejscu od cza-
sów krzy$ackich. Kana! omija! wzgórze Zamajte !agodnym zakolem, tworz#c 
jakby ochronne rami% dla jego pradawnych mieszka"ców. W podobny sposób 
ca!kowicie zniszczona zosta!a osada Ja&nicz, a legendarne jeziorko o tej samej 
nazwie podczas budowy dworca po prostu zasypano.

W takich to okoliczno&ciach zatarto &lady ostatnich &wiadectw kultury 
materialnej, mówi#ce o najstarszym okresie dziejów Tczewa. Cywilizacja 
techniczna wyda!a bezwzgl%dn# walk% kulturze sprzed kilku stuleci. I o to 
mo$na mie' $al do budowniczych $elaznego szlaku. Obecny stan terenu nie 
pozwala ju$ nawet na odtworzenie przestrzennej lokalizacji wzgórza i osady. 
Wspó!czesne przedstawienia topograÞ czne s# mniej lub bardziej dok!adnymi 
wykre&leniami domniema", poparte niedok!adn# dokumentacj# z pocz#tków 
ubieg!ego wieku.
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Kiedy budowano lini% kolejow# i dworzec, nie zastanawiano si% nad tym, 
co mog# ods!oni' rozkopy. Przypadkowe znaleziska przekazano do muzeum 
gda"skiego. Nawet to, co znaleziono podczas robót niwelacyjnych, stanowi-
!o nader obiecuj#cy materia!. By!y to historycznie warto&ciowe przedmioty 
z br#zu: naramienniki, grot, d!utka, pr%ciki z uchami, fragmenty pier&cienia, 
naszyjniki i grzebie" o czternastu z%bach. Przedmioty te przypadkowo wpad!y 
na !opat%, wi%c je od!o$ono. Dalej nie szukano, nie przebrano nawet ziemi po 
zniwelowanym wzgórzu. Budowniczym si% spieszy!o, ziemi% przemieszczono 
w inne miejsce, gdzie nale$a!o uformowa' nasypy pod przyczó!ek mostowy. 
Gdyby owe wzgórze Zamajte pozosta!o nie naruszone, albo przed niwelacj# 
dok!adnie zbadane, dzi& najwcze&niejsze losy miasta nie stanowi!yby $adnej 
zagadki. Wzgórze i osada by!y kluczem do najstarszych wrót historii Tczewa. 
Historycy przypuszczaj#, $e Zamajte, prawdopodobna siedziba feudalnego 
rycerza Pokos!awa, da!a pocz#tek ksi#$%cej osadzie, przeniesionej pó(niej na 
nadwi&la"sk# skarp%, a nast%pnie systematycznie przekszta!canej w miasto. 
S# to przypuszczenia najbardziej prawdopodobne. Ale tylko przypuszcze-
nia, bo wzgórza ju$ nie ma i trudno cokolwiek zrekonstruowa' i udowodni'. 
W zamian, w miejscu dawnego wzgórza pe!nego historii i zagrzebanych fak-
tów, stan#! dworzec, którego obecnie te$ ju$ nie ma.

Kolejowy pa!ac � bo i tak si% wyra$ano o pi%knym tczewskim dworcu � po 
90 latach s!awnej s!u$by $elaznym szlakom, cz%&ciowo opar! si% bombardowa-
niu w lutym 1945 roku, by kilka dni po wkroczeniu radzieckich wojsk nieocze-
kiwanie sp!on#'. Mówi#, $e ogie" pod!o$ono celowo. Przez niemal dziesi%' lat 
straszy!y ruiny dawnej wspania!ej budowli. Potem jej resztki rozebrano. Nie 
zachowa! si% nawet &lad po dworcu. Przez pewien czas w jego miejscu sta!y 
jakie& baraczki, sterty budowlanych materia!ów. Pozosta! dzisiaj tylko plac, 
zwany Dworcowym, upami%tniaj#cy lokalizacj% dawnego dworca.

W 1950 roku uko"czono budow% nowego dworca kolejowego, usytuowa-
nego 500 metrów na pó!nocny zachód od poprzedniego. W pierwszych latach 
by!o wokó! niego wiele radosnej wrzawy: $e nowoczesny, bez podziemnych 
tuneli, a z przej&ciami górnymi itd. Jednak $ycie szybko zweryÞ kowa!o ów 
�cud dworcowego budownictwa�. Okaza! si% za ma!y, niefunkcjonalny, na 
którego przej&ciach hula wiecznie wiatr, a w godzinach szczytu panuje t!ok. 
Dzisiaj wiemy, $e nie uda! si% Tczewowi kolejowy dworzec. Niczym nie mo$e 
konkurowa' ze s!ynnym �pa!acem� Jadwigi +uszczewskiej.

Jednym z argumentów przeniesienia dworca znad Wis!y by!o z!e rozwi#-
zanie w%z!a. G!ówny klin trójk#ta wskazywa! na pierwsze"stwo kierunku ku 
Królewcowi. Temu szlakowi podporz#dkowane by!y inne po!#czenia. W%ze! 
uniemo$liwia! bezpo&redni przejazd w relacji Bydgoszcz � Gda"sk. Koniecz-
na by!a przesiadka, b#d( zmiana kierunku jazdy przy k!opotliwych manewrach 
lokomotywy. Po drugiej wojnie linia Berlin � Królewiec straci!a na znaczeniu. 
Niegdy& europejska trasa kolejowa zosta!a po prostu zlikwidowana. Nawet 
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il. 96

Moment wysadzenia tczewskich mostów w dniu 1 wrze#nia 1939 roku. 

Zdj!cie wykonane z �niemieckiego� brzegu Wis$y

il. 97

Zniszczone mosty w 1939 roku. Najbardziej charakterystyczne zdj!cie, 

wykonane z polskiej strony, które obieg$o Europ!
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rozebrano drugi tor, po!o$ony ponownie po wielu latach. Mi%dzynarodowe 
ekspresy zosta!y zast#pione przez mi%dzymiastowe ciuchcie. Degradacja tej 
trasy by!a dodatkowym argumentem przeniesienia dworca kolejowego i re-
zygnacji z jego odbudowy po zniszczeniach wojennych.

Na nowym dworcu funkcjonalno&' w%z!a nie uleg!a poprawie, nadal pozo-
sta!o trójk#tne rozwi#zanie, z t# ró$nic#, $e �klin� g!ównego kierunku zmieni! 
po!o$enie. Jak poprzednio nie by!o bezpo&redniego przebiegu na linii Byd-
goszcz � Gda"sk, tak obecnie brak przelotu w kierunku Bydgoszcz � Mal-
bork. A jest takie miejsce w zej&ciu trójkierunkowego w%z!a, które zapewni' 
mog!o wzajemne powi#zanie wszystkich relacji.

A mosty? Wojna obesz!a si% z nimi bezlito&nie. W planach hitlerowskiej 
agresji w 1939 roku zajmowa!y wa$ne miejsce i na strategicznych mapach 
ataku oznaczone by!y szczególnym symbolem. W akcji pod kryptonimem 
�Zug� mia!y by' b!yskawicznie opanowane, celem przerzucenia hitlerow-
skich jednostek z Prus. Po odci%ciu pomorskiego �korytarza� wojska mia!y 
zaatakowa' Polsk% od pó!nocy. Plan by! podst%pny, uwzgl%dniaj#cy element 
zaskoczenia. Za tranzytowym poci#giem towarowym nr 963 mia!a jecha' dre-
zyna, a za ni# poci#g pancerny. Po szybkim przejechaniu mostu, hitlerowcy 
mieli zaj#' stacj% kolejow#, mosty i miasto. Mo$e by si% to wszystko uda!o, 
gdyby nie spostrzegawczo&' kolejarzy z Szymankowa i $o!nierzy polskich, 
patroluj#cych brzeg Wis!y na tczewskiej stronie. Kolejarze w Szymankowie 

il. 98

Wysadzone mosty z ca$kowicie zniszczon" pierwsz" par" Þ larów z wie'ami. 

By$ wrzesie% 1939 roku, a na brzegu pracuj" ß isacy
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zorientowali si% w podst%pnych zamiarach Niemców. Zd#$yli powiadomi' 
stacj% w Tczewie, a poci#g pancerny skierowali na &lepy tor. To spowodowa!o 
opó(nienie ca!ej akcji. Poci#g pojawi! si% ju$ po zako"czeniu nalotu w Tcze-
wie. Zamkni%ta zapora stalowa, która na lisewskim przyczó!ku zainstalowa-
na by!a od marca 1939 roku, uniemo$liwi!a przeprowadzenie zaplanowanej 
akcji. W tej sytuacji oddzia! wojsk hitlerowskich wyskoczy! z poci#gu, by 
szturmem opanowa' most. W wyniku wymiany ognia z 2 baonem strzelców, 
Niemcy zdobywali przewag%. Wówczas polskie dowództwo uzna!o, $e nie 
utrzyma mostów i postanowi!o je zniszczy'. Ostatnia detonacja rozerwa!a ko-
lejne prz%s!o o godzinie 6.45.

Po roku mosty zosta!y przez okupanta przywrócone do funkcji, trudno jed-
nak uzna', $e je odbudowano. W lutym 1945 roku ponownie leg!y w nurtach 
rzeki. Prowizorycznie wzniesione s!u$y!y komunikacji ju$ od 1946 roku, ale 
deÞ nitywnie odbudowano je dopiero w 1959 roku.

Oprócz �miasta kolejarzy� Tczew mia! przyznane drugie charaktery-
styczne miano: �miasto mostów�. Jest to okre&lenie niezbyt precyzyjne, 
bowiem � jak powszechnie wiadomo � most to taka budowla, która wznie-
siona zosta!a nad wodami. Pozosta!e konstrukcje tego rodzaju, przerzucone 
przez inne szlaki komunikacyjne lub przeszkody terenowe, poprawnie zw# 
si% wiaduktami. Otó$ mostów i wiaduktów jest w Tczewie pi%tna&cie. Pi%' 
wiaduktów usytuowanych jest w samym mie&cie, le$# na trasie najd!u$szego 
szlaku spacerowego.
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il. 99

Ulica Dworcowa z widokiem na far! )wi!tego Krzy'a
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Marsz, marsz D'browski

Nim Mazurek D#browskiego &piewany by! na ulicach Tczewa, wie-
le si% wydarzy!o na kartach historii Pomorza. Polacy nie pogodzeni 
z utrat# niepodleg!o&ci, po rozbiorach próbowali uwolni' si% z obce-

go jarzma, zbrojnie wyst%puj#c przeciw zaborcom. Tak# powa$n# prób# przy-
wrócenia suwerenno&ci by!a Insurekcja Ko&ciuszkowska 1794 roku, trwaj#ca 
niemal dziesi%' miesi%cy.

Drugim zrywem by!y walki w ramach kampanii napoleo"skiej, kiedy 
w krótkim czasie 1806 roku legiony gen. Jana Henryka D#browskiego osi#g-
n%!y 30 tysi%cy $o!nierzy. Dywizja Polska sk!ada!a si% z czterech batalionów 
�legii pozna"skiej�, tyle$ samo �legii kaliskiej� gen. Józefa Zaj#czka, dwóch 
szwadronów jazdy, jednego pu!ku kawalerii narodowej i oddzia!ów pospo-
litego ruszenia, zwerbowanych g!ównie w Wielkopolsce. Dywizja ta wesz!a 
w sk!ad nowo utworzonego X Korpusu marsza!ka Francois Josepha Lefebvre�a 
(1755-1820), tego samego niegdy& sier$anta, który o$eni! si% ze s!ynn# potem 
praczk# Catherine Hübscher (1753-1826), legendarn# wr%cz Madame Sans-
Géne, jednych bulwersuj#c#, innych bawi#c# brakiem manier i plebejsko&ci# 
j%zyka. Korpus francuskiego marsza!ka i polskie legiony mia!y pobi' albo 
wyp%dzi' z lewego brzegu Wis!y pruskiego zaborc%, by oczy&ci' drog% na 
Gda"sk, który by! g!ównym celem tej kampanii wielkopolsko-pomorskiej.

Po opuszczeniu Wielkopolski oddzia!y gen. Antoniego Amilkara Kosi"skie-
go ju$ 2 stycznia 1807 roku zaj%!y *wiecie. Kawaleryjskie patrole p!k. Dominika 
Dziewanowskiego zasz!y a$ pod Borzechowo, a 25 stycznia legioni&ci weszli do 
Nowego. Nast%pnego dnia wojska Dziewanowskiego zaj%!y Gniew. Do miasta 
wesz!o 4.000 piechurów oraz 500 kawalerzystów. Za nimi poci#gn%!y wojska 
pomocnicze i sztab. Tam te$ niebawem z dowództwem stan#! genera! Jan Hen-
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ryk D#browski. Tego samego dnia, a wi%c 27 stycznia przednie stra$e osi#gn%!y 
Subkowy, a oddzia!y kpt. Bystrama podesz!y do Zelgoszczy.

28 stycznia stan#! gen. Jan Henryk D#browski na kwaterze w Gniewie, sk#d 
kierowa! dalszymi dzia!aniami w kierunku Tczewa. Syn genera!a, p!k Jan Mi-
cha!, przesun#! si% w stron% Opalenia, by zablokowa' czynn# tam przepraw%.

Takie wyczyta' mo$na formalne relacje o przygotowaniach do zdobycia 
Tczewa podczas kampanii pomorskiej. Ka$da niepodleg!o&ciowa legenda 
broni si% przed rzeczywistymi szczegó!ami, zw!aszcza gdy s# one cho'by 
w jakiej& odrobinie niekorzystne dla urobionego ju$ obrazu. Stefan )eromski 
te$ napisze potem w �Popio!ach�: Stan#$ wreszcie kwater# (gen. D#browski 
� wyja&n. R. L.) w Gniewie nad Wierzyc# (...). Mocne posterunki wys$ane 

zosta$y na trakt bydgosko-gda%ski ku Tczewu i na drogi do Starogardu (...), 
ponad wiejskie jezioro ko$o Rakowca (...) i do Królówlasu nad rzek# Jonk#. 

Z Gniewa do Gda%ska zosta$o jeszcze sze!) mil drogi bronionej.
Nim legioni&ci wyruszyli na t% drog%, sta!a si% rzecz niezbyt s!awna, 

a bardziej zabawna, o której nie pisze si% ch%tnie w dziejach polskiego or%$a 
tamtych czasów, bo to przecie$ by!a zwyk!a wpadka. Wy&ledzi' j# mo$na 
w opracowaniach szczegó!owych b#d( relacjach i wspomnieniach uczestni-
ków tamtych wydarze".

il. 201

Portret gen. Jana H. D"browskiego 

nieznanego malarza
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Tajemnicy uchyla w swoich �Pami%tnikach genera!a� Jan Weyssenhoff 
(1774-1848), który w walkach o Tczew by! komisarzem wojennym 4 pu!-
ku, a w obl%$eniu Gda"ska ju$ jego dowódc#. Wojaczk% zacz#! w stopniu 
podporucznika podczas Insurekcji Ko&ciuszkowskiej, gdzie by! adiutantem 
gen. Jakuba Jasi"skiego, awansuj#c do stopnia majora. Po kampanii gda"-
skiej otrzyma! stopie" pu!kownika. W marszu na Moskw% w 1812 roku by! 
szefem sztabu gen. Józefa Zaj#czka. Po kl%sce, rok pó(niej otrzyma! szlify 
generalskie. W czasie powstania listopadowego 1830-1831 by! ju$ genera!em 
dywizji. Po upadku dyktatury gen. Józefa Ch!opickiego odmówi! przyj%cia 
po nim obowi#zków naczelnego wodza. Pozosta! jednak dowódc# jazdy pol-
skiej w powstaniu. Potem kilka lat sp%dzi! na carskim zes!aniu w Kostromej. 
U!askawiony wróci! do kraju, ale odmówi! s!u$by w rosyjskiej armii. Reszt% 
$ycia sp%dzi! w Samokl%skach w Lubartowskiem.

Pami%tniki Weyssenhoffa s# wyj#tkowo dok!adne, chocia$ spisane dopiero 
w latach 1841-1843, a wydane w roku 1904 przez Þ rm% edytorsk# �Gebethner 
i Wolff�. W czasie walk o Tczew autor s!u$y! w randze podpu!kownika pod 
dowództwem p!ka Stanis!awa Pomi"skiego. Z jego wspomnie", zwi%z!ych 
i opartych wy!#cznie na faktach w których sam uczestniczy!, wyziera kryty-
cyzm co do niektórych decyzji &redniego szczebla dowódczego. Po prostu 
nie uznawa! zarozumia!o&ci i zb%dnej szar$y. By! te$ surowy dla oÞ cerów 
lekcewa$#cych podstawowe obowi#zki. A te wszystkie wady spowodowa!y 
w!a&nie wpadk% w Tczewie.

Gdy kompania kpt. Bystrama z Zelgoszczy przesun%!a si% do Starogardu, 
przednie stra$e g!ównego natarcia wesz!y do Tczewa. Bez $adnych k!opo-
tów rozmie&ci! si% tutaj szwadron jazdy pp!ka Jana Nepomucena Umi"skiego 
(1780-1851) i kompania strzelców kpt. Go!aszewskiego.

Pp!k Umi"ski zawiadomiony przez $yczliwych mieszczan, $e niedaleko 
Tczewa, w Swaro$ynie stacjonuje oddzia! pruskiego wojska, natychmiast 
wys!a! tam ze swego szwadronu kompani% kpt. Tadeusza Suchorzewskiego 
(1779-1852), daj#c te$ do pomocy strzelców Go!aszewskiego. Zadanie zosta-
!o wykonane tylko cz%&ciowo: wzi%to do niewoli pruskich stra$ników i odbito 
uwi%zionych Polaków, ale oddzia!u w Swaro$ynie ju$ nie by!o. Prusacy udali 
si% do Starogardu, by tam rozbroi' i uwi%zi' kpt. Bystrama wraz z jego kom-
pani#. I to si% im uda!o.

Gdy dowiedzia! si% o tym spiesz#cy do Starogardu p!k Dominik Dziewa-
nowski (1759-1827), ówczesny dowódca 2 pu!ku jazdy, zawróci! ku Tcze-
wowi. W po!owie drogi doszed! pruski oddzia!, który zmierza! do Gda"ska, 
prowadz#c polskich je"ców � ca!# kompani% kpt. Bystrama. Dziewanowski 
nie nale$a! do dowódców, którzy d!ugo si% zastanawiali. Dysponuj#c nieca-
!# setk# je(d(ców, bocznymi drogami wyprzedzi! prusk# kolumn% i uderzy! 
z zupe!nego zaskoczenia. Wszystko odby!o si% bez wielkiej walki. W ko"-
cu pruscy oÞ cerowie byli podobno tak pijani, $e nie potraÞ li oceni' sytuacji 
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i wyda' w!a&ciwej komendy. P!k Dominik Dziewanowski odbi! kompani% 
Bystrama i do niewoli zabra! dwie pruskie kompanie piechoty, dwa dzia!a 
i kilkudziesi%ciu je(d(ców. Reszta si% rozpierzch!a.

Sukces Dziewanowskiego by! wyj#tkowy, jak i wyj#tkowa by!a pó(niejsza 
jego kompromitacja. Pu!kownik poprowadzi! wszystkich do Tczewa i tutaj po-
pe!ni! kilka kardynalnych b!%dów. Po prostu, zarozumia!y i pyszny z powodu 
swego powodzenia, przysz!y genera! i dowódca 28 brygady kawalerii polskiej 
w marszu na Moskw% w 1812 roku, w Tczewie przeceni! swoje mo$liwo&ci. 
Pruskich je"ców kaza! umie&ci' w ratuszu, a ich bro" wraz z uzbrojeniem 
polskich $o!nierzy � ustawi' na rynku w koz!y. Dla ochrony wystawi! tylko 
lekkie stra$e przy ratuszu i przy g!ównej bramie. Przy pozosta!ych bramach 
sta!y zwyk!e posterunki, a brama Wi&lana pozosta!a nawet bez $adnej ochro-
ny. P!k Dominik Dziewanowski poleci! swoim wojskom rozsiod!a' konie 
i uda' si% na kwatery, rozmieszczone w ró$nych cz%&ciach miasta.

To by! niewybaczalny b!#d, który w jakim& stopniu historycy próbuj# 
usprawiedliwi' niesprzyjaj#cymi warunkami atmosferycznymi. Chimeryczna 
tego roku zima wszystkim da!a si% we znaki. Wspominali o tym w pami%t-
nikach uczestnicy tamtych wydarze", a Stefan )eromski potem te$ ponarze-
ka w �Popio!ach�, $e zima by$a niesta$a: dzie% mrozu, nag$a odwil", wicher 

i deszcz, znowu przymrozek...

Nie wiemy, co wp!yn%!o na zadziwiaj#ce dzi& decyzje Dziewanowskiego 
� odwil$ czy przymrozek. Powszechnie jednak wiadomo, $e jego podstawo-
wym b!%dem by!o pozostawienie je"ców w Tczewie, w tym ca!ego, zorga-
nizowanego oddzia!u pruskiego por. Schierstaedta. Bez wzgl%du na pogod% 
nale$a!o ich jeszcze tego samego dnia odtransportowa' do Gniewa, gdzie 
mie&ci!a si% g!ówna kwatera gen. Jana Henryka D#browskiego. Wokó! Tcze-
wa pu!kownik winien wystawi' wzmocnione posterunki, a w okolic% wys!a' 
sta!y zwiad. Zupe!nym nieporozumieniem by!o ustawienie broni na rynku 
w koz!y, w bliskim s#siedztwie pruskich je"ców. Tego wszystkiego � je"ców 
i broni � pilnowa!y w#t!e wachty zm%czone marszem.

Ówcze&ni mieszka"cy Tczewa podzielone mieli sympatie. Byli w&ród nich 
szpiedzy, informuj#cy systematycznie pruski sztab o nastrojach w mie&cie 
i sytuacji w polskich szeregach. Równie$ w taki sposób dotar!a odpowiednia 
wiadomo&' do pu!kownika Schäffera i samego marsza!ka Fryderyka Adolfa 
Kalkreutha. Wiadomo&' dotyczy!a tego, $e w Tczewie wszyscy &pi#, a warty 
s# �dziurawe�, za& jedna brama pozosta!a bez obstawy stra$y. Nie trzeba si% 
wi%c dziwi', $e pruski hrabia podj#! odpowiednie kroki.

Byli w Tczewie tak$e mieszka"cy $yczliwi Polakom, czekaj#cy na jak naj-
szybsze wyp%dzenie zaborców z Pomorza. Jeden z takich sprzymierze"ców, 
pracuj#cy na rzecz polskiego wywiadu, dotar! do kwatery Dziewanowskiego 
i powiadomi! go o informacjach przekazanych przez okolicznych wie&-
niaków:
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� Idzie do Tczewa wielka si!a!
Rozespany pu!kownik zlekcewa$y! ostrze$enie:
� Czekam na nich... Niech przyjd#!
T# wielk# si!# by!o 400 ludzi p!ka Schäffera. Od Skarszew po&piesznie 

a ostro$nie sz!o 150 dragonów i 250 Þ zylierów, czyli trzy szwadrony jaz-
dy i tyle$ batalionów piechoty. Prusacy, nie spotkawszy $adnych podjaz-
dów ani zwiadu, szybko i cicho podeszli pod same mury Tczewa. Wi%kszo&' 
z nich wesz!a do miasta przez niestrze$on# bram% Wi&lan#. Cz%&' przy bramie 
g!ównej rozpocz%!a utarczki z polskimi posterunkami. Dopiero gdy rozgorza!a 
strzelanina, zatr#biono na alarm. Sygna! okaza! si% du$o spó(niony. Prusacy 
znali nawet rozmieszczenie kwater. Wyci#gali z !ó$ek ca!kowicie zaskoczo-

il. 202

Kierunki podej#& wojsk 

przed atakiem na Tczew 

(w oprac. J. Pacho%skiego)
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nych polskich dowódców. Jednym z nich, uwi%zionym na samym ju$ pocz#tku 
zaj&cia, by! pp!k Jan Nepomucen Umi"ski, dowódca szwadronu jazdy, pó(niej-
szy genera!, dwudniowy przywódca powstania listopadowego w 1831 roku.

By! to pono' $a!osny widok! Ci, którym uda!o si% mimo wszystko wy-
biec z kwater, cz%sto tylko w samej bieli(nie, w kalesonach, rozpierzchli si% 
w styczniow# noc. Rozsiod!ane konie stawa!y d%ba, wiele z nich zerwa!o si% 
z uwi%zi i pogalopowa!o poza miasto.

Do walki uformowa!a si% tylko kompania kpt. Go!aszewskiego. M!ody do-
wódca wraz ze swoimi strzelcami broni! si% rozpaczliwie przy bramie M!y"-
skiej (rejon obecnego Centrum Kultury i Sztuki). Pod jego os!on# wycofywali 
si% nierozwa$ni kawalerzy&ci. Pospieszy!a mu z pomoc# cz%&' jazdy. M!ody, 
bo 28-letni kpt. Tadeusz Suchorzewski, dowodz#cy 1 kompani# ze szwadronu 
jazdy uwi%zionego ju$ pp!ka Jana Nepomucena Umi"skiego, ruszy! na prze-
wa$aj#ce si!y nieprzyjaciela. Obaj m!odzi dowódcy poderwali swoich pod-
komendnych i w pewnym momencie szala zwyci%stwa przechyla!a si% ju$ na 
ich stron%.

W tym$e samym czasie wzmog!a si% za ich plecami strzelanina dochodz#ca 
z rynku. Okaza!o si%, $e opuszczeni i nie pilnowani ju$ je"cy pruscy uwolnili 
si% z ratusza i ruszyli do ustawionych na rynku koz!ów z broni#. Waleczni $o!-
nierze Go!aszewskiego i Suchorzewskiego zostali zaatakowani z drugiej stro-
ny, od wewn#trz miasta. Kpt. Tadeusz Suchorzewski straci! po!ow% oddzia!u 
i zmuszony do odwrotu wycofa! si% z trudem poza miasto bocznymi ulica-
mi. Natomiast kpt. Go!aszewski straci! niemal wszystkich strzelców. Zgin%li 
w m%$nej obronie Tczewa. Sam dowódca tej kompanii, ci%$ko ranny dosta! 
si% do niewoli. Przewieziony do gda"skiego klasztoru karmelitów, który zosta! 
przez Prusaków zamieniony na szpital wojskowy, zmar! tego samego dnia.

W wyniku zadziwiaj#cej nieostro$no&ci Dominika Dziewanowskiego zgi-
n%!o w Tczewie prawie stu $o!nierzy broni#cych miasta. Tyle$ samo zosta!o za-
branych do niewoli. W r%ce nieprzyjaciela wpad!a tak$e kasa wojenna, zawie-
raj#ca oko!o 1.000 talarów. Sam sprawca tej kl%ski, korzystaj#c z os!ony cz%&ci 
ocala!ej jazdy polskiej, z reszt# wojska wycofa! si% do Gniewa. Tam z du$ym 
za$enowaniem raportowa! gen. D#browskiemu powody swojej kl%ski. Wys!u-
cha' musia! wiele gorzkich s!ów s!usznych wymówek genera!a oraz bolesn# 
prawd% o tym, $e zarozumienie, ta najzgubniejsza bojowników przywara � jak 
to okre&li! pó(niej w swoich wspomnieniach gen. Weyssenhoff � w przypadku 
Dziewanowskiego wyrz#dzi!a wielkie szkody moralne w polskich szykach.

Pora$ka w Tczewie nie spowodowa!a jednak powa$niejszych skutków dla 
ca!ej kampanii pomorskiej. Przykra ta wpadka, która mia!a miejsce 27 stycz-
nia 1807 roku, wstrzyma!a do&' g!adki marsz legionistów ku Gda"skowi. 
Poza tym � jak ju$ wspomniano � nie wp!yn%!a dodatnio na m!odych polskich 
ochotników, którzy z bliska mogli popatrze' na beztrosk% swoich dowódców. 
Cz%&' wojska na wypraw% pomorsk# by!a montowana do&' pospiesznie. Pu!k 
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kawalerii narodowej Jana Micha!a D#browskiego, syna gen. Jana Henryka, 
by! zupe!nie nowy, wzmocniony ochotnikami z pospolitego ruszenia. Z wer-
bunku traÞ a!o wielu tak$e do 2 pu!ku jazdy. P!k Dominik Dziewanowski mia! 
ju$ wówczas opini% dobrego dowódcy i zdolnego stratega. Wówczas 48-let-
ni oÞ cer, dawny adiutant ksi%cia Stanis!awa Poniatowskiego, uczestnik po-
wstania ko&ciuszkowskiego by! silniejszym punktem dowódczego zespo!u 
D#browskiego. To w!a&nie z jego polecenia Dziewanowski zaj#! si% formo-
waniem pu!ku jazdy. Trzon nowo powstaj#cej formacji stanowili... dezerterzy 
z pruskiego pu!ku wcielonych tam Polaków. To im przypad!o by' &wiadkami 
kompromituj#cego zachowania ich dowódcy, co spowodowa!o, $e stali si% 
oÞ arami w!asnego wyboru. Cz%&' zgin%!a od ich niedawnych �towarzyszy�, 
a ci w niewoli nie mieli !atwego $ycia, bo byli przecie$ dezerterami.

Dla ponownego zebrania si! i uleczenia moralnych ran, zadanych sobie 
w Tczewie jakby z w!asnej winy, oddzia!y polskie � z polecenia gen. Jana 
Henryka D#browskiego � wycofa!y si% za lini% Wdy. Za wst%g# Czarnej 
Wody przeformowywano wojsko celem ponownego zaj%cia Tczewa, który 
by! w%z!owym punktem na linii do Gda"ska. Tym razem jednak nale$a!o si% 
przygotowa' do zdobycia miasta atakiem.

Po wpadce Dziewanowskiego, Prusacy umocnili si% w Tczewie znacznie 
lepiej ni$ poprzednio. �Wypadek przy pracy� Polaków uznali za wyra(ne 
zwyci%stwo. Prawd% mówi#c, by!o to pierwsze ich powodzenie w kampanii 
pomorskiej, stwarzaj#ce zach%t% i nadziej% na dalsze sukcesy.

Pruska za!oga garnizonu tczewskiego, usytuowana w mie&cie, sk!ada-
!a si% z prawie 700 $o!nierzy. Nie by!a to liczebnie si!a wielka, ale z!o$ona 
z doborowych oddzia!ów pozostaj#cych w osobistej dyspozycji marsza!ka 
hr. Kalkreutha. Polacy posiadali wyolbrzymione informacje.

Jeszcze 17 lutego gen. D#browski zawiadamia! p!ka Dziewanowskiego, 
$e Tczewa broni' b%dzie 2.000 $o!nierzy pruskich, dysponuj#cych czterema 
dzia!ami. Po dwóch dniach polski dowódca meldowa! marsza!kowi Francois 
J. Lefebrve, g!ównodowodz#cemu kampani# pomorsk#, $e w mie&cie znajdu-
je si% 4.000 $o!nierzy, a na przedpolach dodatkowo 2.000 ludzi pod broni#.

Prawda by!a nieco inna. W samym Tczewie, jak ju$ wcze&niej wspomnia-
no, by!o dok!adnie 680 $o!nierzy. Na t% za!og% sk!ada!o si% pi%' kompanii pie-
choty (po 100 $o!nierzy w ka$dej kompanii) wybranych z pu!ków genera!ów 
Courbiera (100), Hambergera (80), Dierecke�a (20), Bessera (100), Kamff-
berga (100) i marsza!ka Kalkreutha (100) oraz 90 strzelców konnych (60 
Schötze i 30 Jäger) i 30 huzarów. Kadr% stanowi!o 18 oÞ cerów (poruczników 
i kapitanów) i 36 bezpo&rednio dowodz#cych podoÞ cerów. By!o jeszcze pi%-
ciu doboszy i jeden tr%bacz. Poza tym w wyniku zarz#dzonego przymusowe-
go zaci#gu mieszka"ców Tczewa narodowo&ci niemieckiej, zorganizowano 
uzbrojone oddzia!y obronne, liczniejsze od regularnego wojska, bo osi#gaj#ce 
liczb% 800 ludzi.

MARSZ, MARSZ D-BROWSKI



392

Si!ami prawie 1.500 obro"ców pruskiego garnizonu dowodzi! do&wiad-
czony mjr Both (w niektórych opracowaniach mylnie zwany Roth), który po 
odwo!aniu z Tczewa mjra Stermenfelsa zjawi! si% w mie&cie rano 21 lutego. 
Natychmiast rozkaza! rozstawi' przed bramami koz!y hiszpa"skie, pl#tanin% 
uko&nych palisad, utrudniaj#cych dost%p do miasta.

Mjr Both pochodzi! z Meklemburgii, mia! 50 lat, z czego 33 lata s!u$-
by wojskowej, a stopie" majora uzyska! w kwietniu 1806 roku. Na dowódc% 
obrony Tczewa skierowany zosta! z 52 pu!ku piechoty gen. Hambergera.

Os!on% zewn%trzn# pruskiej za!ogi Tczewa stanowi!y dwie grupy z!o$one 
z 700 piechurów i 200 kawalerzystów, dysponuj#ce po jednej armacie � dla 
artylerii konnej i pieszej. Oddzia!y te obozowa!y pod Mi!ob#dzem, a dowo-
dzi! nimi mjr Wostrowski, pochodz#cy ze *l#ska 48-letni oÞ cer pruski, po-
przednio dowodz#cy batalionem w pu!ku piechoty gen. Dierecke�a.

Mjr Both zna! swoje wojskowe rzemios!o. Przygotowuj#c miasto do obro-
ny kaza! nad bramami i na murach wyku' strzelnice, a te które istnia!y od daw-
nych czasów � wyremontowa' i przystosowa' do nowych potrzeb. Trzy g!ówne 
bramy � Gda"sk# (rozwidlenie obecnych ulic Mickiewicza i Krótkiej), M!y"-
sk# (rejon obecnej ul. Kardyna!a Wyszy"skiego tu$ za far#) i Wodn# (zej&cie 
obecnych ulic Wodnej, Chopina i Rybackiej) obsadzi! si!ami jednej kompanii 
� ka$da brama wraz z przedmie&ciem. Dwie kompanie zatrzyma! w odwodzie 
i umie&ci! je na rynku. Wzd!u$ murów stanowiska zaj%li uzbrojeni mieszczanie 
niemieccy z oddzia!ów obronnych. Celem utrudnienia podej&cia do Tczewa, 
mjr Both z cz%&ci huzarów i konnych strzelców utworzy! kompani% na przedpo-
lach miasta, umieszczaj#c ten oddzia! w Czy$ykowie. Wsz%dzie, gdzie by!o to 
mo$liwe, rozmieszczono punkty obserwacyjne, m.in. na wie$ach obu ko&cio!ów.

Zadaniem majora Botha by!o utrzyma' miasto przez dob%, potem nadej&' 
mia!a pomoc z Gda"ska, a w pierwszej kolejno&ci udzieli' jej mia!y oddzia!y 
os!onowe majora Wostrowskiego spod Mi!ob#dza.

Taka by!a rzeczywista obsada oddzia!ów pruskich w Tczewie. Strona 
polska przygotowana by!a na wi%ksze si!y. Je&li okaza!y si% przesadzone in-
formacje o liczebno&ci garnizonu, to prawdziwe by!y wiadomo&ci o samym 
mie&cie. Sztab gen. D#browskiego doskonale wiedzia!, jak miasto jest usytu-
owane. Tczew mia! wówczas dwa ko&cio!y, 201 domów mieszkalnych i 1.645 
mieszka"ców, z czego po!owa � ta cz%&' niemiecka � stan%!a pod broni#.

Co w tym czasie dzia!o si% po stronie polskiej? 
Po dokompletowaniu sk!adu poszczególnych oddzia!ów, w dniu 10 lutego 

1807 roku ca!e zgrupowanie pomorskie sk!ada!o si% z dwunastu batalionów 
piechoty, a wi%c z ponad 11.000 $o!nierzy wraz z dowództwem oraz ponad 
3.000 kawalerzystów, w tym 2.000 jazdy z pospolitego ruszenia.

21 lutego wyznaczone oddzia!y rozpocz%!y operacj% systematycznego po-
dej&cia pod Tczew. Gen. D#browski realizowa! j# z udzia!em dwóch grup 
uderzeniowych. Pierwsz#, na prawym skrzydle dowodzi! gen. Antoni Amil-
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kar Kosi"ski (1769-1823), uczestnik powstania ko&ciuszkowskiego, potem 
oÞ cer w armii francuskiej i Legionów D#browskiego. Do Tczewa zbli$a! si% 
wzd!u$ Wis!y od *wiecia. Jego wojsko sk!ada!o si% z dwóch cz!onów. Przed-
ni# stra$#, stoj#c# ju$ w Narkowach, dowodzi! gen. Józef Niemojewski, je-
den z czo!owych legionistów w!oskich, dowódca powstania wielkopolskiego 
1806 roku, który pó(niej przeka$e dok!adne relacje z walk o Tczew.

W sk!ad jego stra$y przedniej wchodzi! kompletny 1 pu!k piechoty, dowo-
dzony przez ksi%cia p!ka Antoniego Su!kowskiego (1785-1836), tego samego, 
który po &mierci ksi%cia Józefa Poniatowskiego w roku 1813 przejmie naczel-
ne dowództwo armii polskiej.

Z 3 pu!ku piechoty uczestniczy!y cztery kompanie dowodzone przez pp!ka 
Stanis!awa Fiszera (1769-1812), dawnego adiutanta Tadeusza Ko&ciuszki, 
wspó!organizatora Legii Naddunajskiej, pó(niejszego genera!a, inspektora 
generalnego piechoty, który poleg! podczas wyprawy moskiewskiej w 1812 
roku. W rejonie Gorz%dzieja przez niego dowodzony batalion ubezpiecza! 
marsz ca!ej grupy uderzeniowej. Do grupy tej nale$a! równie$ 1 pu!k jaz-
dy narodowej p!ka Jana Micha!a D#browskiego � zwanego Ja&kiem � syna 
gen. Jana Henryka.

Natomiast w Gr%blinie skupione by!y pozosta!e si!y tej grupy: 2 pu!k pie-
choty mjra Antoniego Downarowicza, 4 pu!k piechoty p!ka Stanis!awa Po-
ni"skiego, a tak$e pu!k jazdy lekkiej znanego nam ju$ p!ka Dominika Dzie-
wanowskiego.

Grup% lewoskrzyd!ow# stanowi!a ca!a dywizja bade"ska, dowodzona przez 
gen. Jeana Xaviera Menarda oraz cztery bataliony Legii Pó!nocnej, którymi 
dowodzi! gen. Francoise Puthod. Dywizja bade"ska sk!ada!a si% z zaci#gu 
przeprowadzonego w&ród $o!nierzy ksi%stwa Badenii. Natomiast Legia Pó!-
nocna powsta!a w wyniku wrze&niowego dekretu 1806 roku wydanego przez 
Napoleona w czasie wojny z Prusami. Zosta!a utworzona z Polaków, którzy 
s!u$yli w wojsku pruskim, a pod Jen# wzi%ci zostali do niewoli. Akcja two-
rzenia polskich jednostek w armii francuskiej powodowa!a wiele masowych 
dezercji Polaków z pruskiego wojska oraz ucieczek przedpoborowych do 
wojska napoleo"skiego. Takie zjawiska towarzyszy!y zaci#gom �z ochoty�.

Oprócz naborów ochotniczych formowano oddzia!y z poboru i wówczas 
stosowano tzw. system kantonalny. Pobór ten polega! na tym, $e ka$da gmina 
albo miasto � podobnie jak we Francji ka$dy kanton � zapewnia!y po jednym 
rekrucie �z dziesi%ciu dymów�, tzn. z dziesi%ciu zagród lub domów. Rekrutów 
w gminach wiejskich wyznacza!a szlachta, a w miastach w!adze samorz#do-
we czyli rady miejskie. Pozbywano si% przy tej okazji przeró$nych �ludzi nie-
spokojnych� � w!ócz%gów, $ebraków czy zwyk!ych hultajów pozostaj#cych 
na bakier z prawem. Cz%sto wi%c traÞ a! do wojska tak$e trudny element.

Wracaj#c teraz pod Tczew w 1807 roku nale$y uzupe!ni', $e to drugie 
zgrupowanie, id#ce lewym skrzyd!em, otrzyma!o zadanie wsparcia od za-
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chodu g!ównych si!, a tak$e i zablokowania ewentualnej pomocy mjra Wo-
strowskiego spod Mi!ob#dza. Wsparcie zapewni' mia!a dywizja bade"ska, 
ulokowana w ostatnim etapie akcji w rejonie Stanis!awia. Natomiast blokad% 
zabezpiecza!a Legia Pó!nocna, która obozowa!a ko!o D#brówki.

Do szturmu na Tczew gotowa!o si% oko!o 12.500 $o!nierzy, w tym � jak 
przyzna! sam gen. D#browski � 7 batalionów piechoty, 6 szwadronów strzel-
ców konnych, bateria artylerii, 700 kawalerzystów i 100 kanonierów. By!o 
to razem oko!o 6.000 $o!nierzy, reszt% (ok. 6.500) stanowi!y jednostki pod 
dowództwem francuskim.

Na atak wyznaczono dzie" 23 lutego. Marsz w kierunku Tczewa g!ówne 
oddzia!y rozpocz%!y o godz. 4.00 rano. Wojsku towarzyszy!a paskudna aura. 
Nie by!o mrozu. D$d$ysty przed&wit, z dokuczliwymi opadami szybko top-
niej#cego &niegu, nie sprzyja! szybkiemu marszowi na b!otnistych traktach.

Po dwóch godzinach, o brzasku, wszystkie oddzia!y ruszy!y do natar-
cia. Niebawem stra$ przednia kolumny gen. Niemojewskiego osi#gn%-
!a Czy$ykowo. Podtczewsk# wie& opanowano do&' !atwo. Dokona!a tego 
kompania wolty$erów por. Dezyderego Ch!apowskiego (1788-1879), wcze&-
niejszego ordynansa Napoleona, a pó(niejszego uczestnika wyprawy moskiew-
skiej 1812 roku, powstania listopadowego i znanego dzia!acza narodowego 
w Wielkopolsce.
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(Portret nieznanego artysty)
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Podmiejski folwark, zwany wówczas Czy$ykowo Ma!e, zmusi! do wi%k-
szego wysi!ku. Polskie natarcie zosta!o przywitane silnym ogniem. Dopu!cili 

nas Prusacy blisko domów, a z tych oknami, drzwiami i dziurami w !cianach 

porobionymi dali razem ognia do mojej pó$kompanii, tak "e podoÞ cer, który 

przy mnie na lewo bieg$ naprzód, pad$ !miertelnie ugodzony � relacjonowa! 
potem oÞ cer prowadz#cy natarcie. � Pad$o i za mn# kilku, wi&cej rannych zo-

sta$o. Pierwszy ten ogie% zrobi$ wra"enie na wszystkich, poprzewracani zabici 

i mocno ranni zostali oczywi!cie na placu, a zdrowi poszli w rozsypk&. Przy-

znaj& si& "em g$ow& w tej chwili straci$. Tak pisa! w swoich �Pami%tnikach� 
Dezydery Ch!apowski.

Po tym kontrataku Prusaków polscy wojacy w pop!ochu wycofali si% na 
bezpieczn# odleg!o&' 150 metrów. Wówczas pojawi! si% osobi&cie szef sztabu 
legionu gen. D#browskiego, by!y powstaniec ko&ciuszkowski � p!k Maurycy 
Hauke (1773-1830), który zaprowadzi! w szeregach dyscyplin% i w!asn# po-
staw# zagrzewa! do boju. Sprowadzi! dzia!o i po oddaniu kilku strza!ów na 
folwark poszed! do natarcia na czele przyby!ej z nim kompanii grenadierów. 
Od ostrza!u z dzia!a w ogniu stan%!o kilka zabudowa" Czy$ykowa Ma!ego. 
Silny szturm Polaków wypar! Prusaków z folwarku, a dowodz#cy p!k Hauke 
straci! pod sob# konia. Do niewoli wzi%to 30 je"ców pruskich, w&ród nich 
rannego kapitana Heselaua, dowódc% tczewskiego przedpola w Czy$ykowie.

Dla wielu legionowych ochotników by!a to pierwsza próba ogniowa. 
Nogi pode mn# zadr"a$y, duszy nie czu$em prawie w ciele � wspomina! jeden 
z nich � gdy nam, strzelcom, dano znak do tyralierki. Ale ledwom raz wystrzeli$ 

i zobaczy$, "e kule !wistaj#, a "adna mnie nie traÞ a, pomy!la$em sobie: ch$op 

strzela, a Pan Bóg kule nosi, proch mnie obszed$, strach min#$ i odt#d nie 

ba$em si& ju" nigdy, gdy!my bitw& zaczynali.
Mjr Both wprawdzie wys!a! z Tczewa kompani% piechoty pod wodz# 

kpt. Schoena wraz z drug# armat#, a na pomoc ruszy!a równie$ grupa 
kpt. Montowta, ale zabiegi te nie zdo!a!y utrzyma' Czy$ykowa w r%kach Pru-
saków. Gdy jeden z pruskich dowódców zosta! ranny, w szeregach $o!nier-
skich nast#pi!a panika, co skrz%tnie wykorzysta! p!k Hauke, nasilaj#c natarcie. 
Obie pruskie grupy � broni#ca Czy$ykowa i ta &piesz#ca tej pierwszej na po-
moc � zosta!y zmuszone do odwrotu w stron% miasta. Polacy rzucili si% w po-
go", ale do murów przybyli za pó(no, poniewa$ uciekaj#cy zd#$yli zamkn#' 
za sob# bram% Gda"sk#.

Z powodu terenowych trudno&ci, a zw!aszcza bardzo b!otnistej drogi, ba-
talion z 3 pu!ku nie zd#$y! w por% z Gorz%dzieja dotrze' wzd!u$ Wis!y do 
Czy$ykowa, $eby odci#' odwrót Prusakom. Tylko dlatego uda!o si% im uciec 
za bram%.

By!a godzina 9.30 i w tym czasie pod drug# bram% � Wodn# � te$ podesz!y 
polskie oddzia!y. Gen. D#browski, znaj#c ju$ rzeczywisty stan liczebny obro"-
ców Tczewa, wys!a! do komendanta garnizonu swojego parlamentariusza. By! 
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nim kpt. Feliks Grotowski. Zgodnie z poleceniem D#browskiego, zapropono-
wa! mjr. Bothowi, $eby unikn#! rozlewu krwi i dobrowolnie z!o$y! bro".

Na podstawie bardzo zbli$onych do siebie relacji pami%tnikarskich ró$-
nych autorów nale$y przypuszcza', $e pod bram# Gda"sk# mia! miejsce na-
st%puj#cy dialog:

� Jakie to wojsko oblega miasto? � spyta! pruski oÞ cer.
� Polskie, majorze � odpar! Grotowski.
� W tej wojnie znam tylko wojsko francuskie � oburzy! si% major Both. 

� I takie uznaj%. Nie b%d% zawiera! umowy z $adnymi polskimi pastuchami.
Polski kapitan przyj#! obelg% spokojnie i po krótkim milczeniu rzek!:
� Prosz% si% dobrze rozejrze', czy w&ród oblegaj#cych s# pastuchy. To 

przecie$ regularne oddzia!y polskich legionów.
� Powtarzam: polskim pastuchom si% nie poddam!
Kapitan Grotowski chcia! jeszcze co& odpowiedzie', ale pruski dowódca 

ostro go ostrzeg!:
� Prosz% nie nadu$ywa' mojej cierpliwo&ci, bo kiedy si% zapomn% ka$% 

pana pojma' i powiesi', jako buntownika namawiaj#cego do tchórzostwa!
Po takim o&wiadczeniu polski parlamentariusz powróci! do obozu gen. D#-

browskiego.
Mjr Both mocno przesadzi! z tym epitetem o pastuchach. Stwierdzenie ta-

kie by!o tym bardziej obra(liwe, gdy si% zwa$y, $e polskie pu!ki prezentowa!y 
si% zupe!nie dobrze, jak na warunki wojenne wygl#da!y nawet elegancko.

Dzi%ki wspomnieniom Antoniego Bia!kowskiego oraz dosy' bogatej lek-
turze przedmiotu mo$na odtworzy' umundurowanie $o!nierzy i podoÞ cerów 
np. 4 pu!ku, z którego pochodzi! parlamentariusz, kpt. Feliks Grotowski.

4 pu!k nosi! sukienny mundur koloru granatowego z $ó!tymi wypustkami 
i wy!ogami oraz z bia!ymi guzikami. Lejbik czyli kaftan by! bia!y z sukiennym 
ko!nierzem, a dragony czyli patki � granatowe. P!aszcz szaraczkowy (sza-
ry: tkany bia!o-czarno) mia! ko!nierz i dragony $ó!te, a guziki równie$ bia!e. 
Kaszkiet granatowy w kszta!cie czapki u!a"skiej by! obszyty czarn# skórk#, 
na wierzchu g%sto pikowany i ozdobiony z!otymi sznurkami. Z lewej strony 
czapki widnia!a trójkolorowa francuska kokarda (niebiesko-bia!o-czerwona), 
a nad ni# przyszyty by! oko!o 6 calowy pompon. Jego kolor stanowi! cech% 
odró$niaj#c# poszczególne specjalno&ci piechoty. Pompon z!oty nosili $o!nie-
rze kompanii tyralierskich, p#sowy � grenadierskich, a zielony przypisany by! 
dla oddzia!ów wolty$erskich. Buty, skórzane czarne krótkie kamasze, zdobi!y 
bia!e cynowe guziki, których musia!o by' zawsze osiem.

P!aszcze innych jednostek piechoty szyte by!y z sukna w nast%puj#cych 
kolorach: 1 pu!k � granatowe z bia!ym ko!nierzem i dragonami, 2 pu!k � zie-
lone z granatowymi, 3 pu!k � niebieskie z granatowymi. 

Nie nale$y si% wi%c dziwi', $e po wys!uchaniu raportu kpt. Grotowskiego, 
gen. D#browski mocno si% oburzy!. Nim zdo!a! wyda' odpowiednie rozkazy, 
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mjr Both ostrzela! polskie pozycje silnym ogniem artyleryjskim z kartaczy. 
I w tym miejscu zaczynaj# si% k!opoty z ustaleniem konkretnych okoliczno&ci 
ranienia gen. Jana H. D#browskiego i jego syna, p!k. Jana Micha!a.

W niektórych wspomnieniach uczestników walk, co pó(niej wykorzystali 
autorzy opracowa" historycznych, mówi si% o tym, $e to ju$ w!a&nie podczas 
pierwszego ostrza!u na polskie pozycje na przedmurzu obaj D#browscy zo-
stali ranni. Bardziej prawdopodobne jest to, $e raniony zosta! wówczas tylko 
p!k Ja& � pocisk zmia$d$y! mu !okie' lewej r%ki. Gen Jan Henryk ranny zosta! 
chyba dopiero podczas ataku na miasto. Ale nawet przy zachowaniu tej wersji 
trudno ustali' jak#& wiarygodn# kolejno&' zdarze".

Dowódca kompanii w 4 pu!ku, wspomniany ju$ ppor. Antoni Bia!kowski 
twierdzi!, $e gen. D#browski zdrowy i ca!y by! w Tczewie obecny do czasu 
wzi%cia pruskich je"ców. Podobnie uwa$a! ówczesny pp!k Jan Weyssenhoff. 
Natomiast Jan Pacho"ski w obszernej biograÞ i o J. H. D#browskim przekonu-
je, i$ genera! zosta! ranny na samym pocz#tku walki. Na podstawie raportu 
gen. Józefa Niemojewskiego autor twierdzi, $e D#browski straci! pod sob# 
trzy konie. Potwierdzi! to tak$e sam g!ównodowodz#cy w swoim sprawo-
zdaniu, u&ci&laj#c i$ kolejno koni odst#pili mu p!k Dominik Dziewanowski 
i p!k Maurycy Hauke.

Zupe!nie inn# opini% prezentowa! Stefan )eromski, który w ko"cowych 
fragmentach II tomu Popio$ów pisze: Kiedy po dokonanej kapitulacji D#-

browski wje"d"a$ na g$ówn# ulic& miasta, w pobli"u ko!cio$a katolickiego 

!w. Krzy"a z okna kamienicy pad$o kilka strza$ów. Jeden z tych zdradzieckich 

pocisków rani$ genera$a w nog&. Rozj#trzone wojsko rzuci$o si& na ten dom 

i przetrz#sn&$o jego wn&trze nie szcz&dz#c nikogo.

Przypomnijmy, $e Stefan )eromski pisa! �Popio!y� od lata 1899 roku do 
1903 roku, nim ukaza!y si% najbardziej dzi& znane i cenione relacje pami%t-
nikarskie uczestników walk o Tczew. Dlatego ko"cowe sekwencje II tomu 
�Popio!ów�, w!a&nie te które dotycz# Tczewa, s# u )eromskiego lakoniczne, 
wr%cz zdawkowe, pozbawione szczegó!ów akcji i sk#pe w fabu!%. Autor ko-
rzysta! z materia!ów prasowych, szczególnie z roczników 1806 i 1807 �Gaze-
ty Warszawskiej�, �Gazety Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego� 
oraz �Gazety Pozna"skiej�.

Interesuj#cy jest u )eromskiego w#tek dotycz#cy tczewskiego pastucha 
o nazwisku 0wikli"ski, który pomóg! $o!nierzom polskim w zdobyciu mia-
sta, wskazuj#c im tyln#, zupe!nie nie bronion# bram%. Informacj% t% )eromski 
zdoby! z 12 tomu �S!ownika GeograÞ cznego Królestwa Polskiego i innych 
krajów s!owia"skich�, wydawanego w ca!o&ci w latach 1880-1902. W tym$e 
tomie pod has!em �Tczew� znajduje si% tekst ks. prof. Romualda Frydrychowi-
cza, wed!ug którego fakt taki mia! mie' miejsce. Pelpli"ski naukowiec, profe-
sor Collegium Marianum, powo!ywa! si% na anonimowy pami%tnik uczestnika 
walk o Tczew, który jednak nie wyst%puje w $adnych bibliograÞ ach. Szcze-
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gó! ten zosta! tak$e powtórzony na !amach pelpli"skiego �Pielgrzyma�, gdzie 
ks. prof. Frydrychowicz w latach 1888-1891 og!asza! poszczególne opracowa-
ne przez siebie has!a dla potrzeb wspomnianego �S!ownika GeograÞ cznego�.

Powracaj#c do rzeczywistych zdarze" na przedmurzach Tczewa w dniu 
23 lutego 1807 roku, trzeba bezstronnie przyzna', i$ pruscy obro"cy zupe!-
nie dobrze sobie radzili. Odparli pierwszy atak, zarzucaj#c Polaków ogniem 
z murów miasta. Po godzinnej wymianie strza!ów, oko!o godz. 11.00 polskie 
oddzia!y wycofa!y si% na bezpieczn# odleg!o&' w rejon rozwidlenia szosy Sta-
rogardzkiej i drogi Skarszewskiej, a wi%c dok!adnie tam gdzie obecnie znaj-
duje si% plac Marsza!ka Pi!sudskiego. Czekano po prostu na sprowadzenie 
artylerii.

Gen. D#browski wprawdzie dysponowa! plutonem artylerii francuskiej, 
dowodzonym przez por. Charlot, ale brakowa!o polskiej, wyszkolonej obs!u-
gi. Gdy sprowadzono dzia!a i bade"skich artylerzystów, D#browski rozstawi! 
stanowiska artyleryjskie na wprost obu bram � pluton francuski pod bram# 
Wodn#, artyleri% bade"sk# i jedno dzia!o polskie pod Gda"sk#. Oko!o po!u-
dnia strona polska rozpocz%!a ostrza!.

Jednocze&nie z lewego skrzyd!a ca!ej operacji, gdzie zosta!a zgrupowana 
dywizja bade"ska pod dowództwem gen. Jeana X. Menarda, nadszed! meldu-
nek o ruchach pruskich oddzia!ów z kierunku Gda"ska. By!y to dwie kolum-
ny mjr. Wostrowskiego, który otrzymawszy wiadomo&' przywiezion# przez 
por. Scharza o z!ej sytuacji w Tczewie, pospieszy! spod Mi!ob#dza na pomoc 
mjr. Bothowi. Wed!ug informatorów mia!o to by' w sumie 2.000 ludzi piechoty 
i dwa szwadrony jazdy z czterema dzia!ami.

Gen. D#browski zareagowa! natychmiast. Rozkaza! gen. Puthodowi, by 
ten si!ami batalionu Legii Pó!nocnej, pu!kiem piechoty bade"skiej i dwoma 
dzia!ami powstrzyma! Wostrowskiego. Przed D#brówk# zacz%!a si% zaciek!a 

il. 204

Dzia$o artylerii konnej dywizji polskiej w 1807 roku podczas bitwy o Tczew 

(rekonstrukcja rys. S. Haykowski)
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walka. Prusacy zostali zmuszeni do odwrotu do obozu w Mi!ob#dzu. Tam 
mjr Wostrowski umocni! si% i z powodzeniem odpar! natarcie gen. Puthoda. 
Przeci#gaj#ca si% bitwa zaniepokoi!a D#browskiego. Kaza! wi%c wzmocni' 
uderzenie, wysy!aj#c dodatkowo gen. Menarda z czterema batalionami pie-
choty bade"skiej, które zabra!y ze sob# nast%pne dwa dzia!a, ponadto ruszy!y 
te$ odwody kawalerii p!k. Dominika Dziewanowskiego.

Pod Mi!ob#dzem wywi#za!a si% zaci%ta i krwawa bitwa. )o!nierze Le-
gii Pó!nocnej i Bade"czycy kilka razy w walce wr%cz atakowali na bagnety. 
Prowadzi! ich osobi&cie gen. Menard, trac#c pod sob# konia. Po prze!amaniu 
obrony pop%dzono oddzia!y Wostrowskiego a$ do Pruszcza. Niemal$e do sa-
mej nocy Prusaków &cigali kawalerzy&ci Dziewanowskiego i jazda bade"ska. 
Mi%dzy Mi!ob#dzem a Pruszczem naliczono ponad 250 zabitych, a prawie 
100 Prusaków wzi%to do niewoli.

Nie czekaj#c na rozstrzygni%cie tego, co si% pod Mi!ob#dzem zdarzy!o, 
D#browski wierz#c, $e Wostrowski b%dzie pokonany, dalej prowadzi! atak 
artyleryjski na miasto. Po godzinnej wymianie ognia pruskie dzia!o w bramie 
Gda"skiej zamilk!o, a w samej bramie pojawi!y si% wy!omy. Sprowadzone 
przez mjr. Botha drugie dzia!o z bramy Wodnej równie$ niezbyt d!ugo si% 
odzywa!o. Po zniszczeniu dzia! i wybiciu ich obs!ugi do szturmu wyznaczono 
II batalion 1 pu!ku piechoty. Poniós! on dot#d najwi%ksze straty, wi%c reszta 
oddzia!u, znacznie wycie"czona, niezbyt ch%tnie garn%!a si% do ataku. Widz#c 
to zniech%cenie, pp!k Jan Weyssenhoff wyt!umaczy! polskim $o!nierzom, $e 
po wybiciu wi%kszych wy!omów w bramie rusz# Bade"czycy, którzy ju$ szy-
kowali si% w kolumn% szturmow#.
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� Dacie si% wyprzedzi' tym Niemcom!? � krzykn#! Weyssenhoff.
To poskutkowa!o. Polacy poderwali si% na bram%. Czego nie dokona!a arty-

leria, wyr#bano siekierami. Przodem sz!a kompania grenadierów kpt. Stefana 
Koszarskiego, pó(niejszego pu!kownika, dowódcy 17 pu!ku piechoty w wy-
prawie moskiewskiej roku 1812. Za grenadierami przez bram% wpad!a na plac 
kamlarski (dzi& przed rozwidleniem ulic Mickiewicza i Krótkiej) reszta bata-
lionu z p!k. ksi%ciem Antonim Su!kowskim i pp!k. Stanis!awem Mojaczew-
skim. Prusacy rozpierzchli si% w mgnieniu oka. Tylko jeden oÞ cer ze szpad# 
w r%ku próbowa! stawi' opór. Uzyskawszy zapewnienie, $e nie stanie mu si% 
$adna krzywda, odda! bro" i zosta! odprowadzony do polskiego sztabu.

W tym samym czasie I batalion tego$ pu!ku sforsowa! bram% Wodn#, która 
wcze&niej zosta!a ca!kowicie zniszczona przez artyleri%. Pierwsi wdarli si% 
wolty$erzy por. Dezyderego Ch!apowskiego, a za nim mjr Jan Kanty Sieraw-
ski (1777-1849), ten sam, który pi%' lat pó(niej pójdzie na Moskw%, dowodz#c 
6 pu!kiem piechoty oraz wspomniany ju$ wcze&niej pp!k Stanis!aw Fiszer.

Bój o Tczew by! twardy i bezwzgl%dny. Na ulicach miasta, tu i ówdzie 
rozgrywa!y si% sceny walki wr%cz. Opór Prusaków by! ju$ ca!kowicie zb%dny, 
przybywa!o tylko oÞ ar. Gen. Józef Niemojewski jeszcze w tym samym roku 
pisa! do �Gazety Pozna"skiej� (nr 23): Dnia 23 lutego dowodzi$em przed-

niej stra"y, która szturmem wzi&$a miasto Tczew. Sta$em przez godzin siedem 

w ogniu kartaczowym i z r&cznej broni, ale "adna kula mnie nie chcia$a. Pod 

moim pierwszym adiutantem ubito konia i samego raniono. Pod drugim tak"e 

ubito konia. Adiutant mój (ten drugi � R. L.), Muchowski, niegdy! geometra 

dzieli$ wraz ze mn# niebezpiecze%stwo, ale go tak"e pomija$y kule. W tym 
miejscu warto wyprzedzi' genera!a, by poinformowa', $e Muchowski w 1814 
roku, jako szef sztabu jednego z batalionów, do ko"ca trwa! przy Napoleonie 
nad Marn#.

A Niemojewski pisa! dalej: Na koniec odebrali!my bagnetem miasto 

(Tczew), które losu wojennego do!wiadczy) musia$o. Ja mia$em w 1 regi-

mencie walecznego ksi&cia Su$kowskiego, który do szturmu prowadz#c mia$ 

p$aszcz przestrzelony i kilku oÞ cerów ranionych.
Po przekroczeniu murów bitwa na ulicach miasta przetoczy!a si% szybko 

na korzy&' Polaków. Mjr Both, widz#c zdobyte dwie bramy i trzeci#, M!y"-
sk#, skutecznie zablokowan# przez polsk# kawaleri% i Bade"czyków, którzy 
tylko czekali, by si% kto& w niej ukaza!, z resztk# Prusaków wycofa! si% na 
cmentarz, a wi%c w rejon obecnych ulic Dominika"ska, Skromna i Kardyna!a 
Wyszy"skiego. Rych!o stamt#d wyparty, ukry! si% w murach fary. Ko&ció! 
otoczono i wówczas dowódca pruskiego garnizonu, nie maj#c ju$ $adnych 
nadziei, podda! si%.

Gen. D#browski, ju$ ranny, ale trzymaj#cy si% jeszcze na koniu, rozkaza! 
wszystkim polskim $o!nierzom zgromadzi' si% w okolicach bramy Gda"skiej, 
przez któr# wyprowadzano pruskich je"ców.
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� Widzia! wa'pan takich pastuchów � nie bez ironii zagadn#! g!o&no id#-
cego na czele kolumny majora Botha. � A co, pozna!e& ich waszmo&'?

Poniewa$ polski genera! odezwa! si% po niemiecku, w szeregach pruskich 
je"ców zawrza!o. )o!nierze zacz%li Botha i innych swoich oÞ cerów obrzu-
ca' kamieniami i b!otem. )eby zapobiec dalszym incydentom, eskortuj#cy 
kawalerzy&ci polscy oddzielili oÞ cerów od $o!nierzy. Tak rozdzielonych po-
prowadzono w dwóch kolumnach do Gniewa, gdzie jak wiadomo mie&ci!a si% 
g!ówna kwatera kampanii pomorskiej i areszt.

Jednak nie wszyscy niedawni obro"cy Tczewa oddali si% w niewol%. 
Cz%&' z nich, widz#c w!asn# kl%sk%, szuka!o ratunku. Po pokonaniu mu-
rów obronnych Prusacy uciekali przez Wis!% ku Lisewu. Lód na rzece by! 
jednak s!aby, a ponadto D#browski kaza! skierowa' dzia!a na Wis!%. Nie 
by! to zbyt rycerski gest. W wyniku ostrza!u lód ca!kowicie si% rozkruszy! 
i wielu uciekinierów znalaz!o &mier' w nurtach rzeki. By!o to oko!o godz. 
16.00, to te$ racj% mia! J%drzej Daleki, $o!nierz 1 pu!ku, pisz#cy potem 
w swoich pami%tnikach: Jeszcze wieczór nie nadszed$, a ju" prusacy co 

"ywo uciekali ku Gda%sku, a na Wi!le pod Tczewem wida) by$o potem 

p$ywaj#ce kapelusze stosowane i warkocze. Bo!my ich te" wtenczas nie-

ma$o po$o"yli trupem, i niema$o nagnali do rzeki. Ale i naszych te" du"o 

zgin&$o.

Ilu po obu stronach zgin%!o walcz#cych nigdy nie uda!o si% dok!adnie 
zliczy'. Ka$da ze stron, jak to zazwyczaj bywa!o, podawa!a ró$ne liczby. 
Mjr Both w swoim oÞ cjalnym raporcie z 20 marca 1807 roku wymienia! 
9 oÞ cerów poleg!ych i 21 rannych. Ponad 300 rannych $o!nierzy odes!ano do 
Gniewa. Nie wspomina o !#cznej ilo&ci poleg!ych. Wed!ug polskich (róde! 
poleg!o ponad 150 pruskich $o!nierzy. Do niewoli traÞ !o, wed!ug raportu gen. 
D#browskiego, 19 oÞ cerów i oko!o 600 $o!nierzy.

Po stronie polskiej zgin#! jeden oÞ cer, a pp!k Muchowski z 1 pu!ku wraz 
z 30 $o!nierzami zmarli na skutek odniesionych ran. Wielu zosta!o rannych. 
Oprócz obu D#browskich rany w gniewskim szpitalu po bitwie leczyli: 
z 1 pu!ku piechoty � mjr Bojanowski, kapitanowie Mojaczewski, Puchalski, 
Geisler, Koszarski i Jagodzi"ski, porucznicy Tomicki, Typi"ski, Lossow, 
podporucznicy Koziarski i Paprocki. W 2 pu!ku piechoty rany odniós! kpt. 
Zeydel. W 1 pu!ku kawalerii narodowej poza dowodz#cym p!k. Janem Mi-
cha!em D#browskim rannym zosta! kpt. Ludwik Montrezor. Tym jedynym 
poleg!ym w czasie walk oÞ cerem by! ppor. Bergonzoni, adiutant sztabowy 
pu!ku jazdy narodowej.

Heroizm walk o Tczew w 1807 roku zosta! upami%tniony w polskiej poezji. 
Do niedawna ma!o kto wiedzia! o utworze mówi#cym o tym, jak to $o!nierz 
bi! si% jako lew za"arty i przeciwnika r#ba$ na sztuki. Chodzi tu o wiersz ma!o 
znanego poety Hiacynta Jab!o"skiego, zatytu!owany Batalia pod Tczewem. 
Wspó!czesnemu czytelnikowi utwór zosta! udost%pniony dzi%ki poka(nej an-
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tologii poezji polskiego O&wiecenia: �*wiat poprawia' � zuchwa!e rzemio-
s!o�, opracowanej przez Teres% Kostkiewiczow# i Zbigniewa Goli"skiego, 
a wydanej w 1981 roku przez Pa"stwowy Instytut Wydawniczy.

Jest to utwór z!o$ony z jedenastu czterowierszowych strof o regularnym 
podziale mi%dzywyrazowym czyli tzw. &redniówce, przypadaj#cej zawsze 
po pi#tej sylabie. Jego tre&', jak i budowa wersyÞ kacyjna, dziel# go na dwie 
cz%&ci. Sze&' pierwszych strof, to wy!#cznie jedenastozg!oskowce o uk!a-
dzie rymu w stroÞ e a-b-b-a. Pozosta!e pi%' strof s# zbudowane z wyst%-
puj#cych na przemian wersów dziesi%cio- i o&miozg!oskowych, wi#zanych 
rymem a-b-a-b.

Oto ten utwór Hiacynta Jab!o"skiego, wiernie przedrukowany tu z anto-
logii.

Ju$ nieprzyjaciel spróbowa! nas w bitwie, 
Pod Tczewem ze rdzy pa!asz krwi# obdarty: 
Rzuci! si% Polak jako lew za$arty, 
R#ba! na sztuki przeciwnych w gonitwie.

Ani ich mury nie mog!y zas!oni', 
Chocia$ na g!owy zwaliska spada!y, 
Chocia$ grom straszny roznosi!y dzia!y, 
Nie mia! si! d!ugo Sarmatom si% broni'.

Na czele m%$ny D#browski przewodzi!, 
Ten, co dwana&cie lat na cudzej ziemi 
Walczy! za wolno&', a z braci# w!asnemi. 
W biednej ojczy(nie odwag% odrodzi!...

Krzykn#!, a $o!nierz na jego rozkazy 
Impetem strza!y w szyk si% drabów cisn#!, 
Miecz si% na karki opuszczony b!ysn#!, 
Srogie zadaj#c najezdnikom razy.

W pierwszej rozprawie dowódca cnotliwy 
Prowadz#c na plac wojowniki m!ode 
Z synem raniony; na tak# przygod% 
Podwoi! atak $o!nierz tym gorliwiej.

Ani si% oprze' przed natarciem zdo!a!, 
Rzuci! bro" zl%k!y i prosi! lito&ci, 
W!a&ciwej dozna! Polaka ludzko&ci, 
Temu przebaczy!, kto o pardon wo!a!.
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Takowy huÞ ec bohatyr &wiata 
Z mi!ym uczuciem przyjmuje, 
Polak, w Francuzie znalaz!szy brata, 
Sztychy przeciwnym gotuje...

Szcz%kiem or%$a matka zbudzona, 
�Bo$e! co widz%? to syny!�
Spojrzy na wojsko i zadziwiona 
�Wy to powstali z ruiny...

Gdzie wódz wasz i sk#d to bóstwo mocy? 
Co was wzgl%dami zasila? 
K%dy zmierzacie, czy ku pó!nocy? 
Jaka$ szcz%&liwa to chwila,

W której mi jeszcze, dzieci kochane, 
Los Marsa widzie' dozwala, 
Id(cie co pr%dzej, zagojcie ran%, 
Niech was ma mi!o&' ustala.�

W tym rzek!y dzieci: �Matko zel$ona, 
Idziem &mier' ponie&' za ciebie, 
Bóg nam tu zes!a! Napoleona, 
Stawiem si% wsz%dzie w potrzebie�.

Równocze&nie nale$y te$ przekaza' cz%&' wyja&nie". Drab w 14 wersie, 
to $o!nierz pieszy, natomiast bohatyr &wiata w wersie 25 � to po prostu Napo-
leon. Mars w wersie 38 oznacza w przeno&ni polskie wojsko, a �matk#� jest 
Polska.

Nie wiadomo, gdzie i kiedy urodzi! si% autor �Batalii pod Tczewem�. Praw-
dopodobnie pochodzi! gdzie& z P!ockiego. S!u$y! w Legionach D#browskiego 
i zapewne przeszed! powstanie wielkopolskie w 1806 roku, o czym mówi inny 
jego wiersz �Zbrojne powstanie�. Uczestniczy! w kampanii pomorskiej 1807 
roku walcz#c pod Tczewem, przy zdobywaniu Gda"ska i pod Friedlandem 
w 5 pu!ku strzelców konnych, dowodzonym przez p!k. Kazimierza Turno. 
Potem, w stopniu rotmistrza (kapitana) s!u$y! w 2 pu!ku jazdy galicyjsko-
francuskiej. Wiersz �Batalia pod Tczewem� by! zapewne, jak i inne utwory 
$o!nierskie, pisany na postojach, biwakach, na przemarszach mi%dzy bitwami. 
W antologii zamieszczony zosta! wed!ug zbiorku �Pie&ni dla $o!nierzy wojsk 
polskich�, wydanego w 1809 roku.

Batalia tczewska 1807 roku uwieczniona zosta!a tak$e w sztukach pla-
stycznych. Malarz i rysownik Jan Rosen (1854-1936) pozostawi! po sobie 
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obraz �Szturm do Bramy Gda"skiej w Tczewie�. Obraz pochodzi! z cyklu 
scen batalistycznych z czasów wojen napoleo"skich, którym to tematem 
twórca ten szczególnie si% interesowa!. Warto&' artystyczna p!ócien by!a ró$-
na. Du$a ilo&' prac Rosena, znajduj#ca si% w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, posiada walory tylko dokumentalne. Obrazy przedstawiaj# re-
alia tamtej epoki, podobnie jak ca!a niemal spu&cizna Jerzego Kossaka (1886-
1955). Ten malarz batalista, syn Wojciecha, wnuk Juliusza, równie$ si%ga! 
do tematów narodowo-patriotycznych z czasów kampanii napoleo"skiej. 
Obrazy �trzeciego Kossaka�, gloryÞ kuj#ce m%$no&' polskiego $o!nierza, 
przemawia!y w mniejszym stopniu &rodkami malarskiego wyrazu, co tre&ci# 
bohaterskich czynów. W 1911 roku m!ody, 25-letni Jerzy Kossak wystawi! 
w krakowskim Towarzystwie Sztuk Pi%knych kilka swoich pierwszych prac. 
Sceptyczna krytyka uzna!a, $e trzy obrazy stanowi!y najlepsze rzeczy trzeciego 

Kossaka, które pojawiaj# si& na widowni publicznej. W&ród tych najlepszych 
scen z epopei polskiego or%$a, obok �Pod Wagram�, �Przej&cie Napoleona 
przez Niemen�, znalaz!o si% �Zdobycie Tczewa przez Legiony D#browskiego 
w 1807 roku�. Tu dla odmiany utrwalona zosta!a brama Wodna. Trudno orzec, 
czy ta na p!ótnie pokazana rzeczywi&cie tak wygl#da!a, bowiem z wierno&ci# 
realiów u Jerzego Kossaka te$ ró$nie bywa!o. Jemu wspó!cze&ni twierdzili, $e 
pe!ni!y w malarstwie tak# sam# rol%, jak u Sienkiewicza w literaturze. A wi%c 
bardzo dowoln#.

Ranienie w czasie bitwy a$ szesnastu oÞ cerów oraz wy!#czenie z dal-
szej walki samego g!ównodowodz#cego &wiadczy!o, $e rzeczywi&cie � jak 
to okre&la! gen. Niemojewski � by$a to walka oÞ cerów i genera$ów, którzy 
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musieli zaprawia) m$odego "o$nierza. Jenera$ D#browski by$ w tej bitwie 

pierwszym grenadierem. Taka by!a prawda. Tczew zosta! zdobyty przez m!o-
dych, nieostrzelanych $o!nierzy, którym nale$a!o da' przyk!ad. Natomiast 
sam cesarz Napoleon nazwa! tczewsk# batali% �pierwsz# polsk# bitw#�.

Gen. D#browski, przebywaj#c ju$ w gniewskim szpitalu, w pierwszych 
dniach marca otrzyma! od Napoleona korespondencj% z gratulacjami. Ce-
sarz Francji, przebywaj#c wówczas w Ostródzie, dwa razy poprzez swo-
ich adiutantów zasi%ga! wiadomo&ci o stanie zdrowia polskiego dowódcy. 
W pi&mie gratulacyjnym Napoleon prosi! jednocze&nie o podanie nazwisk 
kandydatów do Legii Honorowej za walki o zdobycie Tczewa. Cesarz przy-
zna! a$ 14 krzy$y. Dla D#browskiego by! to balsam na rany moralne i Þ -

zyczne � jak pisa! z zadowoleniem do Józefa Wybickiego. Dotychczas jed-
norazowo tylu odznacze" nie otrzyma!a $adna dywizja, nawet francuska. 
D#browski zg!osi! do wyró$nienia dwóch sztabowców, sze&ciu oÞ cerów 
i tyle$ samo podoÞ cerów i $o!nierzy. W&ród sztabowców Legi% otrzyma! szef 
sztabu dywizji, p!k Maurycy Hauke i adiutant g!ównodowodz#cego, pp!k Karol 
Czes!aw Pakosz, pó(niejszy genera!, dowódca stra$y tylnej podczas odwrotu 
spod Moskwy w 1812 roku. Krzy$ami Legii udekorowani zostali m.in. p!k ks. 
Su!kowski, por. Ch!apowski i ppor. Charlot. Uj#! Napoleona fakt wytypowania 
francuskiego oÞ cera, a jednocze&nie zdziwi! brak na wykazie pp!k. Jana Mi-
cha!a, syna D#browskiego. Dowódca polskiej dywizji uczyni! tak ze wzgl%dów 
osobistych, by nie skierowa' na siebie podejrze" o to, $e zamierza wyró$ni' 
syna. Popularny i lubiany w&ród $o!nierzy �pu!kownik Jasio� po tczewskiej 
bitwie musia! zrezygnowa' z dalszej kariery wojskowej. W wyniku k!opotliwej 
rany !okcia lewej r%ki, zmia$d$onego kartaczowym pociskiem, uj%to w gniew-
skim szpitalu t% r%k%. Amputowano j# powy$ej !okcia.

Po rannym gen. D#browskim dowództwo kampanii pomorskiej powierzo-
no gen. Ignacemu Gie!gudowi. I to jemu Napoleon przykaza! dostarczenie 
p!k. Janowi Micha!owi D#browskiemu w Gniewie francuskiej Legii Hono-
rowej. �Pu!kownik Jasio� ponadto otrzyma! Krzy$ Wojskowy Polski i awans 
na stopie" genera!a brygady rezerwy w Korpusie Inwalidów, z zapewnieniem 
po!owy nale$nej pensji generalskiej. Po wyj&ciu ze szpitala w Gniewie dalsze 
leczenie umo$liwiono mu we W!oszech. Przy tej okazji mo$na wspomnie' 
to, $e gen. Gie!gud by! ju$ starszym cz!owiekiem i nie wytrzyma! trudów 
wojennych. Zmar! wyczerpany 6 czerwca 1807 roku w gniewskim szpitalu. 
Nim wcze&niej przej#! dowodzenie dywizj#, czasowo obowi#zki te wype!nia! 
gen. Antoni Amilkar Kosi"ski, z woli gen. D#browskiego, który przekaza! mu 
dowództwo tu$ przed wyjazdem na leczenie rany w Gniewie. To Kosi"skie-
mu przypad!a najwi%ksza troska o miasto i u$eranie si% z rozpaskudzonym 
wojskiem.

Wielka gloria tczewskiej batalii mia!a tak$e swoje skutki uboczne, któ-
re odczuli obywatele miasta, zw!aszcza ich niemiecka cz%&', przewa$aj#ca 
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w owym okresie. By!y to w g!ównej mierze skutki tzw. czasu swobody, przy-
j%tego prawem ka$dej ówczesnej wojny. Korzystano z tego czasu raczej do-
wolnie, z ró$nym nasileniem odwetu, w zale$no&ci od tego, jak przeciwnik 
zachowywa! si% przed i w czasie walki. Postawy rycerskie zawsze wzbudza!y 
szacunek, natomiast zachowania naganne odp!acane by!y tym samym.

Zdradziecki post%pek niemieckich mieszczan w czasie kwaterowania 
pp!k. Dominika Dziewanowskiego w styczniu 1807 roku, co � jak ju$ wiemy 
� spowodowa! odbicie Tczewa przez Prusaków i &mier' wielu legionistów 
z oddzia!u kpt. Go!aszewskiego, uznany zosta! przez samego cesarza Napo-
leona za czyn naganny. Dlatego te$ zarz#dzi! prawo dwugodzinnego rabun-
ku miasta. Po up!ywie tego czasu wszystko musia!o wróci' do porz#dku. 
Kto rozochoci! si% za bardzo i nie powróci! do obozu swojego oddzia!u po 
odtr#bionym hejnale zako"czenia rabunku, móg! dos!ownie straci' g!ow%. 
Traktowano to jako brak dyscypliny, a takie wykroczenie odpowiada!o ka-
rze &mierci.

Epizody owych dwóch godzin dozwolonego rabunku przekazali w swoich 
wspomnieniach niektórzy uczestnicy kampanii. Z �Pami%tnika starego $o!-
nierza� Antoniego Bia!kowskiego mo$na si% dowiedzie', $e do&' powszechne 
by!o grabienie sklepów i mieszka" w Tczewie. Najbardziej sromotny odwet 
brano w tych domach, których w!a&ciciele szczególnie wyró$nili si% w stycz-
niowych wydarzeniach, zdradzaj#c pruskim stra$om miejsca zakwaterowania 
polskich oddzia!ów. Sk#din#d wiadomo, $e podobno najbardziej odczu! swo-
je przewinienia kupiec Hildebrand i jego du$y sklep po!o$ony w rynku.

il. 207

Gen. Amilkar Kosi%ski. 

Portret na frontyspisie ksi"'ki 

J. Willaume!a, Pozna% 1930 r.
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Z pami%tników Bia!kowskiego wyczyta' mo$na, jak to w jednym !adnie 
urz#dzonym mieszkaniu niemieckiego w!a&ciciela sklepu towarów kolonial-
nych wolty$erzy pot!ukli wszystkie lustra i portrety na &cianach. Kolbami 
strzelb rozbili klawiatur% pantalona, instrumentu b%d#cego przodkiem forte-
pianu. )o!nierze podczas rabunku szukali przede wszystkim pieni%dzy. Nie-
mieckie mieszczki ukrywa!y swoje oszcz%dno&ci w pos!aniach, same k!ad#c 
si% na nie i udaj#c ci%$ko chore. W takich to przypadkach kobieta w%drowa!a 
na pod!og% razem z materacem, a waluta stawa!a si% !upem w#satych wolty$e-
rów. Z relacji Bia!kowskiego wynika, $e za prób% uratowania swego dobytku 
$o!nierze byli gotowi nawet kobiet% zabi'.

Trudne chwile prze$ywa!y m!ode kobiety i dziewcz%ta niemieckie. 
W jednej z opisanych scen osobi&cie interweniowa! gen. Kosi"ski, najsurowszy 
z polskich dowódców, czyni#cy wszystko, by zaprowadzi' jaki& porz#dek 
i dyscyplin%. Odart# z odzie$y do naga dziewczyn% uwolni! od rozbestwio-
nych wojaków i kaza! j# pod stra$# odprowadzi' do domu.

W jakiej& piwnicy w Tczewie $o!nierze do woli uraczyli si% winem 
i pitnymi miodami. Pijani, nie wrócili do swoich oddzia!ów. Zgodnie 
z regulaminem �czasu swobody� czeka!a ich &mier'. Nast%pnego dnia rano 
znaleziono ich zabitych na ulicach. Odkry!y to polskie patrole, które si% roze-
sz!y po mie&cie. Natychmiast podj%te &ledztwo wykaza!o, i$ zbrodni tej doko-
nali Prusacy, którzy ukryli si% w podziemiach ko&cio!a. Rzeczywi&cie, a$ 60 
pruskich $o!nierzy odkryto w krypcie fary. O ich pó(niejszym losie pami%tni-
karz jednak nie wspomina.

Odej&cie gen. D#browskiego do Gniewa wprowadzi!o pewien bez!ad 
w szeregach polskich oddzia!ów. Ca!e wojsko kampanii pomorskiej pozosta!o 
w r%kach francuskiego dowódcy, gen. Menarda, natomiast gen. Kosi"ski spra-
wowa! komend% tylko nad polsk# dywizj#. Dosz!y do tego jeszcze spory mi%-
dzy polsk# generalicj#. W mie&cie sytuacja by!a niezbyt spokojna. W czasie 
dwugodzinnego rabunku zupe!nie niepotrzebnie straci!o $ycie 14 niemieckich 
mieszka"ców.

Ale te$ i pó(niej grabiono dobytek tczewskich obywateli. Po 23 lutego 
Tczew sta! si% baz# koncentracji wojsk przeznaczonych do obl%$enia i zdoby-
cia Gda"ska. Stacjonuj#ce w mie&cie i jego okolicach oddzia!y powi%kszone 
zosta!y o skompletowany kontyngent dywizji saskiej i pu!ki francuskie.

Na skutek bitwy pad!o wiele sztuk byd!a i koni. Ogó!em szacowano straty 
na oko!o 700 zwierz#t. Sp!on%!o te$ w otoczeniu 80 stodó! i zabudowa" go-
spodarskich. Miasto nie mia!o z czego utrzyma' obozuj#cego wojska. Przej-
&cie komisariatu wojennego w r%ce francuskie jeszcze bardziej pogorszy!o 
sytuacj%. Francuzi w dalszym ci#gu prowadzili rabunkow# gospodark%.

Ju$ 27 lutego Kosi"ski, za po&rednictwem specjalnego kuriera wys!anego 
do Gniewa, informowa! gen. D#browskiego, którego nadal uwa$a! za swego 
prze!o$onego: Zmi$uj si&, Panie Generale! Zarad' zniszczeniu zupe$nym. Je-

MARSZ, MARSZ D-BROWSKI



408

"eli te okropne rabunki i spustoszenia nie wezm# ko%ca, g$ód nas przymusi do 

wycofania si& spod Gda%ska, a rozpacz mieszka%ców doda nieprzyjacio$om 

si$y. Polski genera! wyst%powa! w obronie tczewian i chcia! ukróci' wszelkim 
nadu$yciom. Spraw% dodatkowo komplikowa! fakt, $e wracali ju$ do Tczewa 
ci mieszka"cy, którzy na czas bitwy uciekli do Gda"ska. Po powrocie zastali 
cz%sto zrujnowane domy, a w najlepszym przypadku ograbione i okradzio-
ne. Po prostu nie mieli z czego $y'. Gen. Kosi"ski wierzy!, $e Tczew, jak 
i reszta Pomorza, po zdobyciu Gda"ska powróc# do Polski, wi%c takie trakto-
wanie mieszka"ców mog!o w przysz!o&ci zaszkodzi' sprawom narodowym. 
Protestowa! przeciwko z!emu traktowaniu ludno&ci. Stara! si% pomóc cho'-
by najbiedniejszym, zapewniaj#c im z magazynów wojskowych najbardziej 
niezb%dne &rodki. Kosi"ski wyra$a! si% tak$e (le o lekcewa$#cym stosunku 
francuskiej komendy miasta do polskiego wojska i mieszka"ców Tczewa.

Mia! gen. Kosi"ski wszelkie podstawy do wyra$enia swoich obaw. Dostar-
czy! mu je jakoby sam dowódca X Korpusu, marsza!ek Francois Joseph Le-
febvre. Napoleo"ski dygnitarz nie grzeszy! dobrymi obyczajami; mimo up!y-
wu czasu jego maniery pozosta!y na poziomie zachowa" dawnego sier$anta. 
Cztery dni po bitwie przyby! do Tczewa i bardzo nie$yczliwie ustosunkowa! 
si% do Polaków. Potem gen. Niemojewski powie, $e marsza!ek gada na ca$# 

nasz# dywizj& stylem grenadierskim. Traktuje oÞ cerów ka"dej rangi gorzej 

ni" Moskale traktowali swoich przed 50 laty. Natomiast gen. Kosi"ski skar$y! 
si% do gen. D#browskiego: Nie masz rodzaju grubia%stwa, którym bym nie 

s$ysza$ i za ka"dym uspokojeniem si&, kiedy chcia$em mu wyt$umaczy) ca$# 

rzecz, znowu musia$em s$ucha) (i tutaj genera! po francusku wymieni! kilka 
nieprzyzwoitych s!ów � wyj. R. L.) i tym podobne komplimenta.

W lutym 1807 roku prze$y! Tczew wojn% jak ka$d# inn#: surow# i dokucz-
liw# dla ludno&ci cywilnej. Wojsko, jak zwykle, ukaza!o swoje niemi!e obli-
cze. Ale kiedy dowiedziano si% ju$ po bitwie, $e dowództwo X Korpusu za 
wiedz# cesarza Napoleona zamierza zlikwidowa' Dywizj% Polsk#, na ulicach 
Tczewa odezwa!a si% znowu, wielokro' ju$ &piewana, pie&" legionowa �Jesz-
cze Polska nie umar!a�. Rado&nie &piewana by!a w czasie powstania wielko-
polskiego rok wcze&niej i na ulicach Bydgoszczy. Jakby zamilk!a na przedpo-
lach Gda"ska. W tamtej bitwie Polacy uczestniczyli ju$ bez w!asnej dywizji, 
rozdzieleni do ró$nych pu!ków francuskich, cz%sto pod obcym dowództwem.
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Na podgrodziu, przedmurzu 

i przedmie"ciach

Trudno ju$ dzisiaj przywo!a' obraz dawnego grodu. Przebieg granic 
ksi#$%cej stolicy mo$na ustali' jedynie fragmentarycznie na podsta-
wie znikomych pozosta!o&ci, popieraj#c logiczn# analiz# uk!adu prze-

strzennego pó(niejszego miasta z okresu umocnie" murowanych. Efektem 
takich dzia!a" mo$e by' próba rekonstrukcji grodu, by posk!ada' go w obraz 
najbardziej prawdopodobny do dawnej rzeczywisto&ci.

Wid!owy uk!ad ulic Mickiewicza i Krótkiej wskazuje na to, $e pierwotne 
wa!y obronne o konstrukcji ziemno-drewnianej bieg!y w kszta!cie owalnicy, 
otwartej od strony Wis!y. Rzeka, której linia brzegowa mia!a inny, ró$ni#cy 
si% od obecnego rysunek, stanowi!a naturaln# granic% obronn#. Od rzeki bie-
g!o obwa!owanie lini# naturalnych parowów, a front osady, gdzie w fortyÞ -
kacjach ulokowano przedni# bram%, by! odgrodzony wa!em wzd!u$ sztucznej 
fosy. Najbardziej widoczne &lady po wczesno&redniowiecznej osadzie znaj-
duj# si% w po!udniowej cz%&ci. Z ulicy W#skiej !atwo dostrzec wzniesienie 
skarpy. Na jej górze, szeroko&ci# ulicy Rybackiej, bieg!y ziemno-drewniane 
umocnienia. Natomiast ulica W#ska, w po!owie swej d!ugo&ci jest dawnym 
parowem, wype!nionym niegdy& wod#. Ta fosa, b%d#ca przed!u$eniem zatoki 
wi&lanej, si%ga!a a$ do obwa!owa" czo!owych i by!a systematycznie pog!%-
biana przez ludzi Sambora. Utrzymanie fosy u!atwia! biegn#cy dnem paro-
wu ciek, który wówczas mia! rozmiary zupe!nie poka(nej rzeczki. Doj&cie 
do miasta z tej samej strony utrudnia! drugi g!%boki parów, którym równie$ 
p!yn%!a rzeczka, a jego pozosta!o&ci# jest naturalne obni$enie w starej cz%&ci 
parku miejskiego. Potem cieki te zosta!y osuszone.

Dawny brzeg Wis!y mia! inn# lini%. Rzeka by!a szersza, o bardziej uroz-
maiconych brzegach. Woda p!yn%!a bli$ej wysoczyzny, szczelnie wype!nia-
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j#c prostopadle ku rzece po!o$one parowy, tworz#c owe w#skie zatoki lub 
rozlewiska dop!ywowych strumieni. A to bardzo sprzyja!o obronnym planom 
miasta.

Gród ogl#dany z zewn#trz zwraca uwag% resztk# obwa!owa" w!a&nie od 
tej po!udniowej strony, gdzie s# one najbardziej widoczne. Podobne ziemno-
drewniane umocnienia by!y usytuowane w pó!nocnej cz%&ci grodu. Bieg!y 
owalnie obecn# ulic# Podmurn#, w rejonie ulicy Starej ku ulicy Ks. *ciegien-
nego. Ta ostatnia ulica jest grzbietem drugiego wa!u obronnego. Naturalna 
fosa zatokowego pochodzenia ci#gn%!a si% obni$eniem obecnej ulicy Sambo-
ra, skr%caj#c nast%pnie w rejon +aziennej, gdzie parów si% wyp!yca!.

W rejonie przej&cia pieszego, mi%dzy ulicami W#sk# a Jaros!awa D#brow-
skiego, natkn#' si% mo$na na resztki os!ony &redniowiecznego Tczewa od 
strony czo!owej, zachodniej, gdzie sta!a g!ówna brama wjazdowa. Zwracaj# 
tu uwag% pozosta!o&ci wyra(nie zaznaczonego parowu poprzecznego. )eby 
zabezpieczy' ca!# lini% przedni#, przed!u$ono go sztucznym przekopem, ce-
lem po!#czenia z naturalnym parowem, który bieg! lini# dzisiejszej ulicy +a-
ziennej. Przez w ten sposób poprowadzon# fos% przerzucono most do bramy. 
Równie dobrze mog!a to by' grobla, a niektórzy twierdz#, i$ by!o to w#skie 
przej&cie na szeroko&' wozu, cz%&ciowo z!o$one z grobli usypanej przez fos% 
i ruchomego mostu tu$ przed sam# bram#.

il. 23

Fragment murów z wybitymi otworami okiennymi �bud�. 

Na tym terenie przedmurza znajdowa$a si! fosa czo$owa, wykopana od naturalnej 

zatoczki, biegn"cej obecn" ul. W"sk". Wy'ej, w lewo sta$a brama 
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W tym miejscu nasuwa si% g!ówne uzasadnienie po!o$enia miasta pleca-
mi do rzeki. Wi&lana wysoczyzna by!a silnie poci%ta prostopad!ymi parowa-
mi. Jeszcze dzisiaj, id#c brzegiem lub p!yn#c rzek#, dostrzec mo$na g!%bokie 
wci%cia terenowe, b%d#ce pami#tk# po ko"cowej dzia!alno&ci lodowca. Owe 
parowy, widoczne ju$ od Gorz%dzieja, utrudnia!y komunikacj% i uniemo$li-
wia!y poprowadzenie traktów wzd!u$ wi&lanej wysoczyzny. Dlatego do Tcze-
wa docierano z drugiej, zachodniej strony. Skrzy$owanie &redniowiecznych 
szlaków drogowych przebiega!o w miejscu obecnego placu Marsza!ka Pi!sud-
skiego. Dlatego Tczew skierowa! swoj# twarz w tym w!a&nie kierunku, sk#d 
móg! oczekiwa' przyjezdnych go&ci. Miasto odwróci!o si% plecami do Wis!y 
z konieczno&ci.

W czasach ksi#$%cych g!ówna brama w umocnieniach ziemno-drewnia-
nych by!a ulokowana na wprost obecnej ulicy Mickiewicza, stanowi#cej 
pierwszy odcinek traktu miejskiego ku przeprawie wi&lanej. Analizuj#c to-
pograÞ % przebiegu wa!u obronnego nale$y uzna', $e miasto zajmowa!o teren 
mniejszy od powszechnie pojmowanej dzisiaj Starówki. Umocnienia bieg!y 
mniej wi%cej od wewn#trz obecnej ulicy Rybackiej, a przed ulic# Wodn# za-
kr%ca!y na pó!noc, prostopadle przecinaj#c w po!owie dzisiejsze ulice Pod-
górn# i Okrzei, by !ukiem obj#' plac przyklasztorny, pó!nocny skraj fosy 
i zamkn#' swój obwód lini# ulicy Podmurnej.

il. 24

Rozmieszczenie o#rodków 

osadniczych Tczewa przed okresem 

ksi"'!cym, z których 

kszta$towa$o si! miasto 

(wg J. Modzelewskiego)

1.  Dawny gród na wzgórzu Zamajte

2.  Podgrodowa osada rzemie#lnicza

3.  Osada rolnicza przy ko#ciele, 

 pó(niejsze �górne miasto�

4.  Osada rybacka, tworz"ca pó(niej 

wraz z osad" rzemie#lnicz" 

 tzw. �dolne miasto�

5.  Legendarna osada Ja#nicz 

 przy jeziorze o tej samej nazwie

6.  Prom przez Wis$!

7.  Naturalne zatoki wi#lane, 

 wykorzystane przez Sambora 

 jako cz!#& fosy i port

8.  Linia trasy nadbrze'nej, 

 naturalnych obni'e% terenowych, 

u$atwiaj"cych wytyczenie 

 wa$ów ziemnych z fosami

9.  G$ówne trakty handlowe
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il. 25

Umocnienia staromiejskie #redniowiecznego Tczewa

wa$ ziemno-drewniany z bramami w okresie ksi"'!cym

domniemana linia drugiego wa$u
zrekonstruowany przebieg linii murów z basztami w czasach krzy'ackich 

1. Brama G$ówna (Wysoka)

A. w wale ziemno-drewnianym

B. w murze obronnym

2. Brama Dolna

3. Brama Wodna (Wi#lana)

4. Brama Niska

5. Brama M$y%ska

6. Brama Klesza (Baszta Z$odziejska)

7. Wie'a Wi#lana

8. Brama Zamkowa 

Problematyczny obszar mi!dzywala i mi!dzymurzaM
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W owalnicy umocnie" ziemno-drewnianych umieszczone by!y trzy bra-
my. Poza bram# g!ówn#, która ju$ wówczas mog!a si% nazywa' Wy$ynn# lub 
Wysok#, w po!udniowo-wschodniej cz%&ci grodu znajdowa!a si% brama Dolna 
(lub Nizinna) i druga co do wa$no&ci brama Wodna, prowadz#ca obok zamku 
do przeprawy przez rzek%.

Jak to zwykle bywa z czasami odleg!ymi i nieudokumentowanymi, nazew-
nictwo tych bram jest tylko prawdopodobne. W nast%pnych stuleciach zmie-
nia!y one swoje nazwy.

Umocnienia ziemno-drewniane zachowa!y si% prawdopodobnie do oko!o 
1310 roku. Po opanowaniu Tczewa przez Krzy$aków linia obronna miasta nie 
uleg!a zasadniczym zmianom. Ziemno-drewniany wa! zast#piono murem, na 
pewnych odcinkach poprowadzonym bardziej na zewn#trz lub do wewn#trz 
dawnych umocnie". Nowa, bo murowana brama g!ówna zosta!a przesuni%ta 
nieco bli$ej rozwidlenia ulic.

Mury nada!y miastu bardziej wyd!u$ony kszta!t, ogarniaj#c swoim zasi%-
giem tak$e tzw. dolne miasto !#cznie z zamkiem. Nowe umocnienia ci#gn%!y 
si% ponad kilometr, wed!ug prof. Edwina Rozenkranza dok!adnie 1,270 m. Ich 

il. 26

Fragment starych 

murów obronnych 

przy ul. Podmurnej

wysoko&' dochodzi!a 5,2 m. Grubo&' murów waha!a si% od 110 do 130 cm. 
Górna cz%&' wyko"czona by!a blankami, a zachodnia linia g%sto wzmocniona 
basztami. W naro$ach sta!y wie$e b#d( umocnione baszty naro$ne. Najob-
szerniejsza by!a wie$a Wodna w po!udniowo-wschodnim naro$niku, której 
g!ównym celem by!a obrona portu. We wrze&niu 1984 roku pozosta!o&ci jej 
fundamentów zosta!y odkryte podczas prac ziemnych dla kolektora kanaliza-
cyjnego. Resztki zabytkowego fundamentu dostrzeg! Ireneusz Modzelewski, 
co spowodowa!o wstrzymanie robót i zbadanie terenu przez zawiadomion# 
stacj% ochrony zabytków w Gda"sku. Ten fakt potwierdzi! lokalizacj% dawnej 
wie$y Wodnej.
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W pierwszym okresie ilo&' bram w murach pokrywa!a si% z wyj&ciami 
w wale ziemno-drewnianym. Potem dosz!y jeszcze dwie bramy � Niska lub 
Zamkowa s!u$#ca po!#czeniu zamku z miastem i Klesza, pó(niej zwana M!y"-
sk#, przebita w murze po po$arze w 1577 roku.

Sporo w#tpliwo&ci budzi dzisiaj linia murów w pó!nocnej cz%&ci. Ich sk#pe 
pozosta!o&ci dowodz#, $e w tej cz%&ci miasta mur szed! w niewielkiej odle-
g!o&ci od ko&cio!a farnego. Ale je&li mur poprowadzony zosta! przez Krzy$a-
ków lini# dawnych obwa!owa", a wi%c w tym rejonie ci#giem obecnej ulicy 
Ks. *ciegiennego, to przebieg obu tych umocnie" nie jest ze sob# zgodny. 
Czy bieg!y tutaj dwa mury? Twierdz#ca odpowied( jednoznacznie sugeruje 
istnienie w tej cz%&ci mi%dzymurza, tego typowego dla &redniowiecza przed-
mie&cia. Chyba trafne by!y propozycje, by w!a&nie tutaj poprowadzi' badania 
archeologiczne, tym bardziej, $e budowa dawnego Domu Kultury Kolejarza, 
prowadzona na pocz#tku XX wieku, spowodowa!a zniszczenie dawnego obra-
zu obwa!owa". Ostatni fragment pozosta!o&ci tych umocnie" zniwelowano 
w 1979 roku podczas prac ziemnych na zapleczu domu kultury. Mo$e w!a&nie 
to miejsce by!o kluczem do otwarcia tajemnicy zwi#zku grodu z podgrodziem.

Przebieg pierwszych obwa!owa" potwierdza hipotez% o dwóch miastach 
� górnym i dolnym. We wczesnym &redniowieczu, w okresie przedlokacyjnym, 
to znaczy do 1260 roku istnia! gród i oddzielnie osada rybacka. Czy$by opowie&' 
o rybaku czy rycerzu Ders!awie mia!a znale(' historyczne potwierdzenie?

Nim peryferie w klasycznej postaci przesz!y drog% z przedmurza do przed-
mie&cia, min#' musia!o kilka wieków. Typowy charakter przedmurza wykszta!-
ci! si% w XV-XVI stuleciu. W obr%bie murów wyros!o miasto w!a&ciwe, zamiesz-
kiwane przez rody mieszcza"skie. Miasto zapewnia!o bezpiecze"stwo, ochron% 
mienia i organizacj% $ycia publicznego. Z up!ywem czasu na zewn#trz murów za-
cz%!y si% pojawia' drewniane domki rybaków, w%drownych handlarzy, rolników 
szukaj#cych w mie&cie zbytu swoich produktów. Niekiedy osiedlali si% tu tak$e 
karnie z miasta wydaleni obywatele, wyp%dzona s!u$ba lub sk!óceni z majstrem 
czeladnicy. W czasie wojen i napadów biedota ta znajdowa!a jednak schronienie 
za murem � takie by!o prawo i tak nakazywa! zwyczaj � ale drewniane domostwa 
najcz%&ciej wówczas gin%!y w p!omieniach, wcze&niej doszcz%tnie spl#drowa-
ne i ograbione. Poniewa$ lasy si%ga!y wtedy bli$ej miasta ni$ obecnie, szybko 
wszystko odbudowano w tym samym miejscu, bo drewna by!o pod dostatkiem.

Gdy ciasnota w mie&cie zacz%!a dokucza' lub pojawia!y si% inne niedogod-
no&ci, winnych szukano w&ród rzemie&lników. Najcz%&ciej wypominano im, 
$e niby byli przyczyn# wszelkich zanieczyszcze", ha!asu i zb%dnego rwetesu. 
Bardziej uci#$liwe warsztaty, które zak!óca!y porz#dek i spokój albo grozi!y 
po$arem, przenoszono poza mury. Na przedmurzu znajdowa!y miejsce coraz 
liczniej zak!adane ku(nie, garbarnie, m!yny czy olejarnie. Poza w!a&ciwym 
miastem umieszczano gospody, zak!ócaj#ce cisz% dostojnym mieszczanom, 
oraz szpitale, zawsze b%d#ce (ród!em zagro$e" epidemicznych.

OD OSADY DO MIASTA



49

il. 27

Tczew w okresie krzy'ackim (wg J. Modzelewskiego)

 1. Brama Wysoka

 2. Ratusz w rynku

 3. Pr!gierz na rynku

 4. Brama Wodna

 5. Wie'a Wodna

 6. Brama Malborska i prom

 7. Zamek

 8. Klasztor dominikanów

 9. Ko#ció$ farny

 10. Wie'a Klesza

 11. Brama M$y%ska

 12. Baszty � spichlerze
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Najgwarniej by!o w rejonie bram. Tam powstawa!y warsztaty tak zwa-
nych partaczy, czyli rzemie&lników z ró$nych powodów pozostaj#cych poza 
cechami. Przy bramach najwi%cej wyrasta!o straganów w%drownych kupców. 
Lokowano je w najkorzystniejszych miejscach: wzd!u$ traktu prowadz#cego 
do miasta.

W XVII stuleciu przedmurza zmieni!y swój widok. Podczas wojen szwedz-
kich, gdy Tczew sta! si% baz# dla Gustawa Adolfa zwanego �Lwem Pó!no-
cy�, wokó! miasta wzniesiono pier&cie" fortyÞ kacji � sie' bastionów, sza"ców 
i ostróg, maj#cych broni' bramy i miejskie mury. Bastiony by!y stanowiska-
mi artylerii, ostrogi usypywano na wprost bram, chroni#c wej&cia do miasta 
przed ogniem artyleryjskim przeciwnika. Od strony zachodniej, czyli czo!owej, 
wzniesiono uko&n# palisad% drewnian#, os!aniaj#c# przed ostrza!em mury miej-
skie. Bale do budowy palisady skonÞ skowali Szwedzi miejscowym ß isakom.

Jeszcze szerszy zasi%g fortyÞ kacji dooko!a miasta przynios!y pierwsze lata 
XIX stulecia. Kampania napoleo"ska na Pomorzu doprowadzi!a do opanowa-
nia tak$e Tczewa przez wojska francusko-polskie. Po dwóch miesi#cach od 
zdobycia Tczewa (luty 1807 r.) cesarz Bonaparte zarz#dzi! budow% umocnie". 
W 1813 roku, z kolei jego zwyci%zcy zacz%li fortyÞ kowa' Tczew. Sprzymie-
rzone oddzia!y rosyjsko-pruskie zabezpieczy!y si% zespo!em dziesi%ciu redut 
wokó! miasta, które obejmowa!y pier&cie" o !#cznej powierzchni 33 hekta-
rów. Chocia$ dzia!ania wojenne przeciw Napoleonowi dawno usta!y, bastio-
ny na przedpolach Tczewa pozosta!y, stanowi#c element pruskiego systemu 
obronnego. Na przedmie&ciach d!ugo w krajobrazie trwa!y usypane sza"ce, 
z których ka$dy mia! swoj# nazw%. Oto ich lokalizacje:

il. 28

Wie'a Klesza, 

od XVII wieku zwana 

Baszt" Z$odziejsk". 

Do 1577 roku, 

tzn. do po'aru Tczewa 

mie#ci$o si! tutaj 

archiwum rady miejskiej, 

pó(niej w tej 

o#miobocznej baszcie 

osadzano skaza%ców, 

zwykle z$odziei
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1.  szaniec Steltnera albo Gruntowy � na gruntach tczewskiego ziemianina 
Steltnera, po!o$ony w rejonie by!ej Pomorskiej Fabryki Dro$d$y;

2.  szaniec M!y"ski � na ziemiach ówczesnych w!a&cicieli: Fischera i Mayera, 
usypany ko!o dawnego m!yna, w okolicach dzisiejszej ulicy Wierzbowej;

3. szaniec Ostrogowy (Blockhausowy) � usytuowany w miejscu obecnej 
Szko!y Podstawowej nr 2 (Zespó! Szkó! Sportowych);

4.  szaniec W&ród Stodó! lub Stodolny � umocowany na skarpie w miejscu 
Szko!y Podstawowej nr 5 przy ul. Obro"ców Westerplatte, gdzie dawniej 
w otoczeniu sta!o wiele podmiejskich stodó!;

5.  szaniec Gda"ski � najbardziej wysuni%ty na zachód, przy trakcie prowa-
dz#cym do Gda"ska, w rejonie obecnego OSiR-u, przy ul. Warsztatowej;

6.  szaniec Wysoki � szeroka i wysoka reduta na ty!ach obecnego Urz%du 
Miasta, mi%dzy ulicami Lecha i Strzeleck#;

7.  szaniec Klasztorny � na terenach ziemskich nale$#cych do zakonu domini-
ka"skiego, dzisiaj po!o$onych mi%dzy ulicami Paderewskiego i Ko!!#taja;

8.  szaniec *rodkowy � le$a! w &rodku po!udniowej linii obronnej w okoli-
cach obecnej ul. Stromej;

9.  szaniec Wodny � usytuowany najbli$ej Wis!y, za bram# Wodn#, w pobli$u 
dzisiejszego wzniesienia ul. Czy$ykowskiej przy wlocie ul. Ko!!#taja;

il. 29

Mur, baszty i furta wi#lana (?) na litograÞ i w dziele Krzysztofa Hartknocha z 1684 roku.

Na pierwszym planie osada przeprawowa na �lisewskiej� stronie Wis$y
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10. szaniec Czy$ykowski � najwi%k-
sza i najd!u$sza reduta o powierzchni 
oko!o 10 ha, biegn#ca od rejonu obec-
nego Zespo!u Szkó! Technicznych do 
ul. H. D#browskiego na Czy$ykowie.

Gdy w 1868 roku Tczew utraci! status 
miasta-twierdzy, tereny bastionów zosta-
!y przez rz#d pruski sprzedane kolei, $e-
gludze wi&lanej lub osobom prywatnym. 
Wokó! tych sza"ców, po!o$onych bli$ej 
miasta, ukszta!towa!y si% XIX-wieczne 
przedmie&cia.

Najwcze&niej powsta!o górne przed-
mie&cie, oÞ cjalnie potem zwane Przed-
mie&ciem Berli"skim, a jeszcze pó(-
niej Gda"skim. Ukszta!towa!o si% ono 
wzd!u$ historycznego traktu gda"skiego, 
czynnego ju$ w XIII wieku. Ta obecna 
ulica Jaros!awa D#browskiego pocz#t-

il. 30a

Szwedzkie bastiony fortyÞ kacyjne wokó$ Tczewa 

(rysunek z 1628 roku w r!kopisie elbl"skim Samuela Hoppego, historyka wojen szwedzkich)

il. 30b

Szwedzkie bastiony fortyÞ kacyjne 

wokó$ Tczewa (na pruskiej mapie 

� sztychu z po$owy XVIII wieku)
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il. 31

Rozmieszczenie dziesi!ciu sza%ców obronnych na przedpolach Tczewa 

w I po$owie XIX wieku (opr. wg Z. Nawrockiego)

kowo by!a szos#, z czasem zabudowan# niepoka(nymi cha!upkami. Wspó!czes-
ny kszta!t tej g!ównej ulicy starego Tczewa zosta! nadany w po!owie XIX wie-
ku, kiedy zasypano frontow# grobl% przed bram# Wysok#, któr# rozebrano ju$ 
w 1832 roku. Pierwotnie, od 1898 roku, ulica przedmiejska by!a w%$sza � w po-
równaniu z obecn# szeroko&ci# � o oko!o 2,5 m. Na ca!ej d!ugo&ci mia!a cha-
rakter pierwszego jej odcinka, tzn. mi%dzy bram# a wylotem ulicy Ko&ciuszki. 
Z szosy dojazdowej zacz%!a si% przekszta!ca' po 1850 roku w zabudowan# 
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ulic%, ale domy przy niej po-
wstaj#ce mia!y znaczenie 
rolniczo-rzemie&lnicze. Do 
czasów obecnych nie zacho-
wa! si% ani jeden przyk!ad 
mieszkalnego budownictwa 
ówczesnego przedmie&cia. 
Secesyjne kamienice, nawet 
te najmniej okaza!e, jednopi%-
trowe, pochodz# ju$ ze schy!-
ku XIX wieku lub prze!omu 
z nast%pnym stuleciem.

Jedyn# pozosta!o&ci# tam-
tych czasów, gdy powsta!o 
przedmie&cie, jest budynek 
by!ego S#du Grodzkiego, 
obecnie � po adaptacji � sie-
dziba g!ówna Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Alek-
sandra Skulteta. Budynek 
s#du wraz z wi%zieniem by! 
na owe lata gmaszyskiem 
okaza!ym. Powsta!y w 1847 
roku kosztem 17.170 tala-
rów, rozbudowany w 1887 
roku, gdy Tczew sta! si% 
siedzib# powiatu, jest jedy-
nym &wiadkiem tamtych lat, 
który w formie zewn%trznie 

nie zmienionej dotar! do czasów wspó!czesnych. Dzisiaj stanowi najstarszy 
przyk!ad budownictwa poza murami dawnego miasta.

Przedmie&cie Berli"skie (potem Gda"skie) drugi etap swego rozwoju prze-
$y!o po wybudowaniu linii kolejowej i uczynieniu z Tczewa wa$nej stacji na 
�$elaznym szlaku�. Ju$ po 1860 roku zacz%to burzy' stare podmiejskie chaty 
rolników i rzemie&lnicze domki, a te nowsze poddano remontom i rozbudo-
wie. W cen% posz!y parcele, wykupywali je co zamo$niejsi obywatele i to 
niekoniecznie zamieszkuj#cy w Tczewie.

Zabudowa przedmie&cia, szybko oddalaj#cego si% od Starego Miasta, oko!o 
1880 roku dosz!a do obecnego placu Marsza!ka Pi!sudskiego. Dawne skrzy-
$owanie kupieckich traktów uros!o do rangi podmiejskiego placu. Wcze&niej 
by!a tam jaka& zabudowa: typowe dla rozdro$a ku(nie, zajazdy, karczmy, tak$e 
szpital i poczta. U schy!ku XIX wieku sta! tutaj czekaj#cy na go&ci Hotel Gda"-

il. 32

Wyj#cie Tczewa na przedmie#cia. 

G$ówne ulice przedmiejskie i kierunki rozwoju 

dawnych przedmie#&:

1.  obecna ul. Jaros$awa D"browskiego i Przedmie-

#cie Gda%skie (Berli%skie)

2.  ul. Chopina (Królewiecka) na Przedmie#ciu Króle-

wieckim (A) i Czy'ykowska na Przedmie#ciu (B)

3.  ul. 1 Maja (Dworcowa) na Przedmie#ciu Dworcowym
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ski. Po tragicznym po$arze hotelu, w jego miejsce wzniesiono w 1908 roku 
gmach dzisiejszego Urz%du Miejskiego. Od kilku ju$ lat sta! wtenczas okaza!y, 
nowy budynek poczty. W latach pierwszej wojny &wiatowej przy placu powsta! 
wspólny kompleks kina i hotelu wraz z restauracj#. Im bardziej zabudowany, 
dawny rozjazd podmiejski stawa! si% mniej wygodny. Nadal pozosta! niere-
gularnym skrzy$owaniem, które rozwi#zania komunikacyjnego doczeka!o si% 
dopiero w 1938 roku, gdy zako"czono realizacj% projektu Ignacego T!oczka, 
wybitnego architekta, pó(niejszego profesora Politechniki Warszawskiej. Nie 
by!y to jednak rozwi#zania tak nowoczesne jak te obecne, z udzia!em ronda.

W ostatnim dziesi%cioleciu XIX wieku zabudowa przedmie&cia przekro-
czy!a plac i dotar!a do torów kolejowych. Wcze&niej sta!y tutaj � przy obec-
nej ulicy Wojska Polskiego � jakie& domki podmiejskich rolników i stodo!y. 
Czynszowe kamienice, stale wyd!u$aj#ce to przedmie&cie i wytyczenie dru-
giej ulicy � obecnej Kopernika � ostatecznie zmieni!y stary krajobraz pól i !#k 
zachodniego otoczenia Tczewa.

il. 34

Przedmie#cie Gda%skie 

po ca$kowitej zabudowie 

przyj!$o kszta$t 
przestronnej ulicy 

(obecnie J. D"browskiego)

il. 33

Budynek dawnego s"du 

(obecnie siedziba Miejskiej 

Biblioteki  Publicznej), 

jedyny obiekt 

na Przedmie#ciu 

Gda%skiem, 

który zachowa$ si! 

w nienaruszonym 

stanie zewn!trznym
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il. 35

Na ko%cu 

Przedmie#cia 

Gda%skiego 

stan"$ du'y gmach 

poczty, który 

zamkn"$ zabudow! 

tej cz!#ci miasta

il. 36a

Okaza$y budynek 

starostwa 

(dzi# siedziba Rady 

Miejskiej i Urz!du Mia-

sta) rozpocz"$ planow" 

zabudow! dawnego 

podmiejskiego 

rozjazdu (dzi# plac Mar-

sza$ka Pi$sudskiego). 

Budynek zosta$ wznie-

siony w miejscu 

Hotelu Gda%skiego, 

który sp$on"$

il. 36b

Budynek starostwa 

(obecnie siedziba 

Urz!du Miasta) 

od ty$u z w$asnym 

zapleczem zieleni. 

Skwer znajdowa$ si! 

w miejscu obecnego 

podwórka i parkingu

mi!dzy ulicami 

Lecha i Obro%ców 

Westerplatte
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W tym samym czasie, równolegle z Przedmie&ciem Gda"skim (Berli"skim), 
powsta!o Przedmie&cie Kolejowe, zwane te$ Dworcowym. Nazw% swoj# za-
wdzi%cza!o, podobnie jak i rozwój, wybudowaniu dworca kolejowego. Wykszta!-
ci!o si% ono z dawnego przedmurza za M!y"sk# bram#, pami%taj#cego schy!ek 
XVI wieku. Po tragicznym po$arze miasta w 1577 roku, przy ko&ciele farnym 
wybito w murze bram% i w ten sposób przed!u$ono biegn#c# tu ulic% (obecna 
Kardyna!a Wyszy"skiego). Za murem usypano wtenczas grobl% lub przerzucono 
most przez fos%, by po!#czy' t% cz%&' z miastem. W przeciwie"stwie do obszaru 
przy bramie Wysokiej, któremu bliski by! charakter handlowo-rzemie&lniczy, 
ten teren pe!ni! funkcj% zaplecza gospodarczo-rolniczego. W&ród ogrodów i !#k 
stan%!o wiele stodó! i stajen. T% bram% cz%&ciej przekraczali parobcy i s!u$ba, ale 
nazw% przyj%!a od dawnej baszty Kleszej albo Ksi%$ej.

Przedmie&cie za bram# Klesz# przez pewien czas pozostawa!o bez nazwy. 
Kiedy na ko"cu szosy zbudowano m!yn, przemianowano bram% i t% sam# nazw% 
przyj%!o przedmie&cie. Odt#d za bram# M!y"sk# ci#gn%!o si% Przedmie&cie M!y"-
skie. Na kolejn# nazw% musia!o poczeka' do wybudowania dworca kolejowego.

W po!owie XIX stulecia przy drodze za bram# M!y"sk# znikn%!y stodo!y 
i gospodarskie budynki. Z prawej strony pozosta! m!yn, po lewej powsta!y 
nowe secesyjne kamienice. To wówczas ta niewielka jeszcze ulica przyj%!a 
nazw% Przedmie&cia Dworcowego. Do&' szybko przedmie&cie wypar!o ogro-
dy, si%gaj#ce a$ do Wis!y. Zielona dzielnica, po!o$ona w dolinie rzeki, nosi!a 

il. 37

Tu ko%czy$o si! stare #ródmie#cie, 

a zaczyna$o Przedmie#cie M$y%skie
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il. 38

M$yn parowy 

na Przedmie#ciu 

M$y%skim, 

na rogu obecnych 

ul. Kardyna$a 

Wyszy%skiego

i Sambora, 

wspó$cze#nie 

nie istniej"cy

il. 39

Takie �retro� 

dawnego 

m$y%skiego 

przedmie#cia 

tczewskiego 

zobaczy& mo'na 

ju' tylko na starych 

kartach pocztowych
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il. 40a

Fabryka Hermana Heine na Przedmie#ciu Czy'ykowskim. 

Na przednim planie istniej"ce jeszcze kamienice przy obecnej 

ul. Chopina. Z lewej zak$ad z kominem, a za nim w g$!bi park. 

Za lini" tego budynku biegnie dzisiejsza ul. Ko$$"taja

il. 40b

Widok fabryki Hermana Heine z ulicznego szyldu 

dekoracyjnego z publicznym termometrem

il. 41

Podmiejskie peryferie miasta zabudowywa$y si! wolno. W ko%cu XIX w. na terenach 

dawnej reduty #rodkowej stan!$y hale fabryczne wyrobów metalowych Kelcha, 

pó(niejsza �Arkona�, nast!pnie Pomorska Fabryka Gazomierzy, 

jeszcze pó(niej ZZSD �Predom-Metrix�, 

a obecnie Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wis$y. 

Dopiero w 20. latach XX stulecia zacz!to zabudow! obecnej ul. Paderewskiego. 

Na fotograÞ i za fabryk" widoczna budowa pierwszych budynków mieszkalnych
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nazw% Podlice. Prowadzi!a do niej ulica Podlicka, obecna Sambora. Po tamtym 
krajobrazie &lad wszelki zagin#!. Tylko ulica Ks. *ciegiennego, zwana niegdy& 
Dawne Ogrody, przez szereg lat zachowa!a klimat podmiejskiej zieleni. Jesz-
cze na planie miasta z 1898 roku widnia!y pozosta!o&ci tej dzielnicy w postaci 
Ogrodu Podlickiego, wymienionego na mapach w pobli$u mostu wi&lanego. Ju$ 
wówczas by!a to raczej tradycja, nazwa dotyczy!a przesz!o&ci, poniewa$ w latach 
budowy mostu ogrody zosta!y wyparte przez wielki plac � zaplecze tej imponu-
j#cej inwestycji. Potem pojawi!o si% w tym miejscu sk!adowisko tarcicy i targ 
bydl%cy, zwany prozaicznie... &wi"skim rynkiem.

Przedmie&cie Dworcowe wp!yn%!o na ca!kowit# zmian% wygl#du tej cz%-
&ci Tczewa. W &lad za ogrodami znikn%!y dawne, cho' rzadkie, zabudowania 
o charakterze rolniczym. Do historii przesz!a pami%' po okaza!ym polskim 
dworze staro&ci"skim, który w wiekach XVI-XVIII sta! mniej wi%cej u zbiegu 
ulic Sambora i Nowej. Najd!u$ej broni!y si% tartaki, zlokalizowane od strony 
rzeki wzd!u$ ulicy Zamkowej.

Jeszcze przed zbudowaniem linii kolejowej, g!ówna ulica przedmie&cia 
w pierwszym etapie si%ga!a tylko do obecnej ulicy S!owackiego. Po poja-
wieniu si% �$elaznej drogi� poprowadzono j# dalej, jako szos% do Gda"ska. 
G!ówn# ulic% przedmie&cia odgi%to w kierunku pó!nocnym, by po przed!u-
$eniu skierowa' j# do stacji kolejowej. Przedmie&cie Dworcowe wysz!o na 
spotkanie podró$nym, wysuwaj#c blisko stacji pierwsze go&cinne obiekty. Na 
rogu ulicy (styk z ulic# Obro"ców Westerplatte) usytuowa! si% Hotel Dwor-
cowy. By!o to w 1870 roku. W tym samym czasie pojawi!a si% nieco dalej 
restauracja, przez wiele lat zwana �U S!omiona�.

Przedmie&cia nie mia!y wówczas jeszcze bezpo&rednich po!#cze". Docie-
rano do nich � z Gda"skiego na Dworcowe lub odwrotnie � okr%$n# drog#: 
przez &rodek g!ównego miasta. Koniecznie nale$a!o je po!#czy' tras# krótsz#, 
z pomini%ciem centrum. Dlatego powsta!y dwie ulice, które z czasem nabra-
!y dla miasta charakter reprezentacyjny. Obecna ulica Ko&ciuszki na planie 
z 1884 roku by!a ulic# M!y"sk#, bo prowadzi!a do m!yna. W 1898 roku zmie-
ni!a nazw% na ul. Wilhelma i wtedy nazw% M!y"ska przeniesiono na Nowe 
Miasto, dla ulicy wytyczonej obok Kana!u M!y"skiego. Ta uwaga jest istotna, 
by nie wprowadza' zamieszania. Dawna ulica M!y"ska (Ko&ciuszki) po!#czy-
!a czo!o przedmie&cia Gda"skiego z Hotelem Dworcowym. Natomiast szo-
sa Gda"ska (dzisiejsza Obro"ców Westerplatte) skróci!a odleg!o&' pomi%dzy 
dwoma hotelami: nowo powsta!ym Dworcowym a Gda"skim, który sta! � o czym 
ju$ wspomniano � w rejonie obecnego Urz%du Miasta. Zabudowa ulic nie post%-
powa!a zbyt szybko. Najwcze&niej pojawi!y si% kamienice u wylotów ulic. Naj-
starszym budynkiem mi%dzy przedmie&ciami jest obecna Szko!a Podstawowa 
nr 5, zbudowana w 1861 roku dla potrzeb Gimnazjum M%skiego. Budynek sta-
n#! na malowniczym uboczu, otoczony niewielkim parkiem. Obiekt aktualne-
go O&rodka Szkolenia Kierowców by! pierwotnie szko!# podstawow#, wznie-
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siony w 1890 roku. Potem budynek wykupi!a lo$a maso"ska, czyni#c wokó! 
swojej dzia!alno&ci wiele sensacji, podniecaj#c wyobra(ni% mieszka"ców.

Kamienice u wylotu ulicy M!y"skiej (Ko&ciuszki) nale$a!y do tych naj-
bardziej eleganckich. Pierwszy secesyjny dom pod numerem 23, tu$ przy nie 
istniej#cym ju$ murze s#du (dzisiaj biblioteka) pokaza! si% w 1880 roku. Ten 
nast%pny, wzniesiony dla Emmy Haner, postawiono dopiero po jedenastu la-
tach. Okaza!y dom w dole ulicy, z balkonami-loggiami, postawiono rok przed 
up!ywem XIX wieku. Zabudowa cz%&ci &rodkowej, zw!aszcza pó!nocnej pie-
rzei, powsta!a najpó(niej, wype!niona ma!o atrakcyjnymi, jednopi%trowymi 
kamieniczkami. Trwa!o to przy tym d!ugo: ulice !#cz#ce przedmie&cia kom-
pletnie zabudowane zosta!y w pierwszych latach XX wieku.

Awansu doczeka!a si% droga polna wzd!u$ fosy, mi%dzy obecnymi ulicami 
Jaros!awa D#browskiego i Kardyna!a Wyszy"skiego. Podniesiona do rangi 
ulicy, !ukiem po!#czy!a czo!a obu przedmie&'. Mowa o obecnej ulicy +azien-
nej, która w 1880 roku otrzyma!a nazw% Fosa Miejska: bieg!a bowiem na 
zewn#trz dawnego muru, lini# by!ej fosy. Drugi odcinek tej ulicy, wycho-
dz#cy na dzisiejsz# ulic% Ko&ciuszki, powsta! pó(niej, gdy zbudowano przy 
nim budynek banku. Pocz#tkowo by!a to samodzielna ulica o nazwie Nowa 
Fosa Miejska. Nazwa nie przetrwa!a zbyt d!ugo, poniewa$ po przeciwnej 
stronie banku wzniesiono +azienki Miejskie. Wp!yn%!y one nie tylko na 
zmian% kszta!tu ulicy, ale równie$ na zmian% nazwy. Odt#d obie Fosy Miej-
skie przyj%!y wspólne miano ulicy +aziennej. Uk!ad ten prze$y! do czasów 
wspó!czesnych.

Trzecie przedmie&cie powsta!o w Tczewie przed bram# Czy$ykowsk#, któ-
ra chyba najcz%&ciej zmienia!a swoj# nazw%. Okre&lano j# jako bram% Wodn#, 
Wi&lan#, Nisk#, Nizinn#, Doln# i Malborsk#. Mie&ci!a si% w rejonie zej&cia 
obecnych ulic Rybackiej, Wodnej i Chopina.

Przedmie&cie nad Wis!# oÞ cjalnie zwane Malborskim czy Królewieckim, 
historycznie zawsze by!o zwi#zane z przepraw# przez rzek%, istniej#c# tutaj 
od ko"ca XIV wieku, przeniesion# z okolic obecnej ulicy Okrzei. Na starym 
przedmurzu istnia!a ju$ dawniej jaka& osada przeprawowa. Ruch kupieckich 
wozów, to w jedn# czy drug# stron%, by! wystarczaj#c# zach%t# osadnicz#. 
Przeprawa nadawa!a charakter rozwijaj#cemu si% przedmie&ciu. By!a tym, co 
handel i rzemios!o dla Przedmie&cia Gda"skiego, a stacja kolejowa dla Przed-
mie&cia Dworcowego.

Przedmie&cie Malborskie $y!o z przeprawy wi&lanej, wyd!u$aj#c swoj# za-
budow% ku rzece. Ze szczególnego o$ywienia korzysta!o od 1825 roku, kiedy 
w tym miejscu poprowadzono przez Wis!% sta!y most pontonowy, !#cz#cy 
dwa d!ugie odcinki utwardzonego traktu ko!owego z Berlina do Królewca. 
Wówczas przedmie&cie zmieni!o nazw% na Królewieckie. Na zim% most de-
montowano, a jego pontony-!odzie i pok!ad przechowywano w porcie zimo-
wym, urz#dzonym równie$ w 1825 roku.
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il. 42

Ulica Jaros$awa D"browskiego w czasie drugiej wojny #wiatowej
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Tak by!o do po!owy XIX wieku. W 1857 roku w drugiej cz%&ci miasta od-
dano stalowy most drogowo-kolejowy i p!ywaj#ca przeprawa na Przedmie&-
ciu Królewieckim przesta!a istnie'. Jakby ratuj#c si% przed naturaln# zag!ad#, 
przedmiejska ulica zmieni!a kierunek. Ze zmiany tej skrz%tnie skorzysta!a 
dotychczasowa droga Czy$ykowska, awansuj#c do rangi ulicy. Przedmie&cie 
obra!o tras% na Czy$ykowo, po raz kolejny zmieniaj#c nazw%. Ju$ jako Przed-
mie&cie Czy$ykowskie podesz!o w gór% nadwi&la"skiej skarpy, nast%pnie 
zgodnie z biegiem drogi skr%ci!o na zachód. W latach dziewi%'dziesi#tych na 
ko"cu tej drogi sta!a ju$ szko!a podstawowa, obecny Zespó! Szkó! Rzemie&l-
niczych i Kupieckich. Tutaj ko"czy!a si% przedmiejska ulica. Dalej zwyk!a 
droga polna bieg!a do maj#tku Czy$ykowo.

Przedmie&cie nad Wis!# mia!o tak$e swój zak!ad przemys!owy, zbudowa-
ny w ko"cu stulecia. Fabryka Heinego by!a bardzo znana na Pomorzu. Na 
pocztowej widokówce z 1891 roku prezentuje si% nader okazale i korzystnie, 
podobnie jak na sto!ach wyroby Heinego. Najpierw by!a to wytwórnia wódek 
i likierów. Koniaki st#d pochodz#ce te$ by!y s!awne. Potem �przebran$owio-
no� wytwórni% na fabryk% octu i musztardy.

Naro$nik fabrycznej zabudowy, uwie"czony pi%knym ogrodem w!a&cicie-
la wytwórni, da! pocz#tek wytyczonej wzd!u$ parku obecnej ulicy Ko!!#taja. 
Wtedy by!a jeszcze zwyk!# drog# poln#. Na planie Tczewa z 1898 roku nie 
by!o tak$e obecnej ulicy Paderewskiego. Poprowadzona zosta!a dopiero na 
pocz#tku XX wieku.

W dziejach urbanistyki cz%sto si% zdarza, i$ w s#siedztwie przedmie&' po-
wstaj# ulice wyniesione ze skromnych, przeci%tnych dróg. By!a ni# równie$ 
droga biegn#ca dnem dawnej fosy. Jest to obecna ulica W#ska, za czasów pru-
skich zwana Ulryka. Ówczesnym w!adzom miasta chodzi!o zapewne o upa-
mi%tnienie wielkiego mistrza Zakonu, wojowniczego von Jungingena, które-
mu sprawiedliwy los nie pozwoli! wróci' spod Grunwaldu, a mo$e chciano 
uczci' którego& z meklemburskich ksi#$#t nosz#cych to imi%. Pod wzgl%dem 
zabudowy znowu powtórzy!a si% cecha drugorz%dno&ci: wystawniejsze domy 
znalaz!y si% tylko na ko"cach ulicy. Jej &rodkowa cz%&' nie prezentowa!a si% 
ciekawie, niektóre fragmenty pozosta!y tu niezabudowane do pocz#tków XX 
wieku. Mo$e to i dobrze, bo w ten sposób przed!u$ono w czasie koloryt daw-
nych ogrodów na skarpie.

Ulica Ulryka po!#czy!a Przedmie&cie Królewieckie z szos# Starogardzk# 
� tak bowiem zwa!a si% wówczas ulica 30 Stycznia � która stanowi!a natu-
ralne odga!%zienie Przedmie&cia Berli"skiego z rozjazdowego placu. W rze-
czywisto&ci d!uga ulica po!#czy!a dwa przedmie&cia, omijaj#c k!opotliwe dla 
komunikacji centrum.

Przy szosie Starogardzkiej w ko"cu XIX stulecia sta!a ju$ $e"ska szko!a 
gimnazjalna (obecnie Centrum Edukacji Doros!ych), fabryka wyrobów bla-
szanych (dzisiaj Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wis!y), trzy 
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cmentarze, szpital joannitów i fabryka maszyn rolniczych. Stara droga zabu-
dowywa!a si% chaotycznie, jakby nie wierz#c w zdolno&' planowego przed!u-
$enia wizerunku miasta. Próbowano t% cz%&' Tczewa nazwa' Przedmie&ciem 
Starogardzkim � zgodnie z kierunkiem dawnego traktu � ale ta nazwa si% nie 
przyj%!a.

Po 1920 roku zabudowy poza dawnymi murami nie traktowano ju$ jako 
przedmie&', nawet ich nazewnictwo wysz!o z u$ycia. Przedmie&cia zosta!y po 
prostu wch!oni%te przez organizm ci#gle rozwijaj#cego si% miasta. Przybysz, 
nie zorientowany w historycznym rozwoju przestrzeni Tczewa, dzisiaj ju$ nie 
dostrze$e ró$nic mi%dzy starym centrum a cz%&ciami przedmiejskimi. Ju$ nie 
dowiemy si%, jak rzeczywi&cie wygl#da!y tczewskie przedmie&cia u samych 
pocz#tków swego istnienia, gdy dachy ma!ych domów przechodzie" móg! 
dotkn#' r%k#. Pozosta!y tylko zapisy kronikarzy.

Naprzeciw obecnej biblioteki, a by!ego s#du, sta!a niegdy& na Przedmie&ciu 
Berli"skim niewielka ku(nia Dombrowskiego, który niebawem w s#siedztwie 
wybudowa! najokazalszy wówczas dom mieszkalny. I to w miejscu dawnego 
cmentarza, na którym z!o$ono rosyjskich $o!nierzy, zmar!ych w 1734 roku 
na choler% i tyfus. Podczas budowy kamienicy w 1913 roku natraÞ ono na ich 
szcz#tki.

Na podmiejskim rozje(dzie, który dzisiaj jest placem Marsza!ka Pi!sud-
skiego, sta!y dwie ku(nie, domek stra$y po$arnej, jakie& gospodarstwo i Hotel 
Gda"ski. W 1898 roku wszystko sp!on%!o, razem z hotelem i... stra$ack# re-
miz#. Po sprz#tni%ciu zgliszcz przez kilka lat rejon ten &wieci! pustk#. Potem 
stan#! tu gmach starostwa � dzisiejszy Urz#d Miasta.
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