I.

Położenie
enie obiektu

Park Miejski położony
poło ony jest na terenie miasta Tczew, na południe od Starego
Miasta, w sąsiedztwie
siedztwie Wisły, w powiecie tczewskim, w województwie pomorskim.
Park ograniczony jest od zachodu ul. Bałdowską,
Bałdowsk , od północy ul. Ks. Hugona
Kołłątaja,
taja, od południa ul. H. Sienkiewicza, natomiast od zachodu częściowo
cz
ul. Parkową i zabudową
zabudow wraz z parkingiem przy ul. Czyżykowskiej.
żykowskiej. Założenie
Zało
parkowe obejmuje obecnie ok. 14 ha (13,6005 ha) terenów położonych
poło
na
działkach
ach o nr ewidencyjnych: 524, 525, 526, 527, 523/1, 523/6, 678, 528/1, 528/2,
523/2,, 523/3, 529, 523/5, 549, 548.

1.Położenie
enie parku w skali miasta
Źródło: opr. własne na podstawie http://maps.geoportal.gov.pl

2. Park – zdjęcie satelitarne
Źródło: opr. własne na podstawie http://maps.geoportal.gov.pl

1

II.

Analiza historyczna

1. Wykaz kolejnych właścicieli
Założenie parkowe powstało na terenach należących w średniowieczu do klasztoru
dominikanów,później w XIX wieku do rodziny Petersów. W 1889 r. tereny te przeszły
na własność miasta i wydzierżawiono je rolnikom. W 1898 r. w dzierżawę wzięło 5 ha
parowy Towarzystwo Upiększania, które w kolejnych latach powiększało teren
dzierżawy, aby ostatecznie w 1910 r. wydzierżawić dodatkowo blisko 5 ha terenów. W
latach 20. XX wieku teren powrócił pod miasto i odtąd zarządzał nim Miejski Urząd
Budowlany. Jako tereny publiczne, należące do miasta, park zarządzany jest do dnia
dzisiejszego.
Obecnie do parku przynależy również teren dawnego ogrodu przy szkole mniejszości
niemieckiej, we wschodniej części założenia.
2. Geneza parku i ewolucja układu przestrzennego
Park Miejski w Tczewie powstał z inicjatywy założonego w 1889 r. Towarzystwa
Upiększania, którego jednym z założycieli był Willy Muscate. Ten ceniony właściciel
fabryki maszyn rolniczych i krzewiciel zieleni miejskiej na terenach Tczewa, wraz z
innymi członkami towarzystwa, między innymi Preussem i dr Schefflerem,
doprowadzili do wydzierżawienia w 1898 r. niewielkiego fragmentu parowu na
południe od centrum miasta. Już w tym samym roku, z wykorzystaniem pługa
parowego, niezwykłej nowinki technologicznej produkowanej w zakładach Muscatego,
bez oficjalnej zgody Rady Miasta, przeprowadzono prace i wsadzono pierwsze 2000
sadzonek. Brak zgody miasta powodował liczne konflikty, jednakże po wielu staraniach
zezwolono na założenie parku. Prace postępowały i już w roku 1900 zagospodarowano
kolejne 1,5ha gruntów. W 1901r. Towarzystwo Upiększania, pragnąc wykorzystać
wizytę w Tczewie cesarza Wilhelma II, licząc na wsparcie finansowe inwestycji,
zwróciło się z prośbą o możliwość nadania parkowi miejskiemu jego imienia. Cesarz się
zgodził, lecz odmówił przyznania dotacji. Poniższy plan miasta z 1904r. przedstawia
zakres założenia pierwszego etapu parku.

3. Wycinek planu miasta z 1904 r., 1:2500,
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mapywig.org
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Początek XX wieku to również znaczący rozwój systemu wodociągów miejskich. Z
uwagi na występowanie odpowiednich warstw wodonośnych inwestycje dotyczyły
również parku miejskiego. W 1905 roku zaprojektowano i ogłoszono przetarg na
budowę ujęcia wody Park Miejski. Zespół przedmiotowego ujęcia wody, oprócz studni
obejmował trzy budynki: budynek maszynowni ze stacją filtrów, oficynę i budynek
mieszkalny. Inwestycja znacząco oddziaływała na kompozycje parkową, a owe
elementy architektoniczne na zawsze pozostaną już jej częścią składową.
Zachowały się projekty elewacje budynku maszynowni z 1905 r.

4. Projekt elewacji
Źródło: Lidzbarski R. W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień na podstawie AMT A1/1126

5. Projekt elewacji
Źródło: Lidzbarski R. W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień na podstawie AMT A1/1126
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6 . Pocztówka z początku XX wieku przedstawiająca zabudowę zespołu ujęcia wody.
Źródło: http://www.dawnytczew.pl

W 1905 roku zaplanowano budowę wieży ciśnień w bezpośrednim sąsiedztwie
zachodniej granicy parku, na rozwidleniu dróg. Choć wieża nie znajdowała się w
granicach parku, stała się dominantą architektoniczną na wiele dziesiątków lat górującą
nad parkiem i zamykającą ciągi widokowe w kierunku zachodnim.
Poniżej dokumentacja powykonawcza z budowy wieży z 1906 r. oraz pocztówka z
początku XX wieku przedstawiająca rolę wieży w krajobrazie parku.
7. Źródło: Lidzbarski R. W poszukiwaniu tczewskich wież
ciśnień na podstawie APG 525,1/582
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8.Źródło: Lidzbarski R. W poszukiwaniu tczewskich wież
wie ciśnień .

Poniższa
sza mapa datowana na 1910 r. zawiera już
ju kolejny etap rozwoju parku,
parku z
naniesionymi budynkami zespołu wodociągów
wodoci
i wieżą ciśnień.

9. Wycinek mapy z 1910 r., 1:25 000,
Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie http://www.mapy.eksploracja.pl

Po śmierci dra Schefflera,
flera, jednego z członków Towarzystwa Upiększania
ększania, okazało się,
że część swojego majątku
ątku przekazał
przekaz on na dalsze prace związane
zane z urządzaniem
urz
parku.
Kwota wystarczyła na dzierżawę
dzier
i urządzenie dodatkowych 20 morgów,
morgów czyli ok. 5ha
terenu, na południe względem
względem pierwotnego parku. Obszar ten był już poza parową, na
terenie równym, co urozmaiciło ukształtowanie terenu całego założenia.
zało
założ
Od imienia
darczyńcy cześć tego parku nazywano Laskiem
L
Schefflera. Landowski wskazuje,
wskazuje że
zakupiono ok. 10ha ziemi, jednakże bardziej prawdopodobne są wyliczenia
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Raduńskiego,
skiego, według niego park w 1927r. miał 48 morgów, a w 1910r. zakupiono 20
morgów. Taki stan rzeczy potwierdzałaby
potwierdzała poniższa mapa z 1934 r.
Analizując układ
ład kompozycyjny parku na mapach późniejszych
pó
i
zagospodarowanie parku z 1932 r.,
r. wskazać należy, iż prawdopodobnie mapa jest
uproszczona pod względem
wzglę
przebiegu ścieżek
ek i wykonana na wcześniejszych
wcze
podkładach, jednakże
że przedstawia granice całego założenia
zał
parkowego po urządzeniu
urz
Lasku Schefflera.
Poniżej
ej wycinek mapy z 1934 r. przedstawiający
p
założenie parkowe
arkowe wraz z tzw.
Laskiem Schefflera

10. Wycinek mapy z 1934 r., 1:25 000,
Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie http://www.mapy.eksploracja.pl

W 1912r. na części
ci lasku, dyrektor żeńskiego gimnazjum – dr Gunther – założył
szkolny ogród botaniczny. R. Landowski wskazuje, że sadzono
adzono tam między
mi
innymi: cis
japoński
ski i irlandzki, cyprysiki kalifornijskie, daglezje, jodły kaukaskie i kanadyjskie. W
tej części założenia
enia parkowego nie przetrwały takowe nasadzenia,
nasadzenia za co odpowiedzialny
może być klimat (gatunki obce) i siedlisko, zważywszy,
zwa
żee w tej części
częś parku obecnie
rosną głównie gatunki liściaste,
liś
niepreferujące siedlisk kwaśnych
nych charakterystycznych
charakter
dla drzew iglastych. Jedyną
Jedyn pozostałością dawnego ogrodu botanicznego
tanicznego może
mo być
występujący w tej części
częś parku dąbb wielkoowocowy, gatunek niezwykle rzadki w
założeniach
eniach parkowych w Polsce.
W latach 1910-1915
1910
na terenie parku w północno-zachodnim
zachodnim narożniku
wybudowano toaletęę w konstrukcji szkieletowej,
szkieletowej z dachem ceramicznym, która istnieje
i służyy do dnia dzisiejszego.
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11. Budynek toalety w latach 20- tych XX wieku
Źródło: http://www.nac.gov.pl

W 1915r. zmarł pomysłodawca założenia parku – Willy Muscate. Mieszkańcy
postanowili uczcić jego pamięć tablicą pamiątkową umieszczoną na głazie w parku.
Jednakże I wojna światowa uniemożliwiła upamiętnienie Muscatego i dopiero w
2015r. odsłonięto tablicę z napisem: „Pamięci radcy Willego Muscatego, twórcy i
krzewiciela tczewskiego parku”.
Od samego początku park, poprzez urządzenie w parowie, posiadał niezwykle
urozmaiconą rzeźbę terenu. Naturalne uwarunkowania wzbogaciły krajobraz parku i
niejako narzuciły styl jego kompozycji, popularny w XIX wieku. Park urządzono w
stylu krajobrazowym, a analizując mapy można nawet zakwalifikować go jako typ
kaligraficzny z charakterystycznym, często podkreślanym przez mieszkańców, układem
„precelkowatym” ciągów komunikacyjnych.
Część zachodnią parku urządzono w formie reprezentacyjnej z bardziej
formalnym układem zieleni i małą architekturą w postaci donic z kwiatami i parterów
kwiatowych.
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12. Reprezentacyjne wejście do parku od ul. Bałdowskiej – lata 20 XX wieku.
Źródło: http:// www.mbp.tczew.pl

13. Reprezentacyjne wejście do parku od ul. Bałdowskiej – lata 20 XX wieku. Inne ujęcie.
Źródło: http://www.dawnytczew.pl
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Od samego początku miejscem charakterystycznym była fontanna w centrum starej
części parku. Fontanna była grodzona stalowym, niskim ogrodzeniem. Wodotrysk był
pojedynczy, wysoki, charakterystyczny dla założeń miejskich ówczesnych czasów.

14. Fontanna w parku początek XX wieku.
Źródło: http:// www.mbp.tczew.pl

W późniejszym czasie dysza wodotrysku obudowana została głazami, a w czasach
współczesnych wstawiono dwie żabki, wodotrysk urządzono z betonowego kosza na
śmieci. Wszystkie dostępne pocztówki przedstawiają misę zbiornika wysadzoną
bylinami wodolubnymi, nadającymi zbiornikowi bardziej naturalnego charakteru,
których obecnie brakuje w zagospodarowaniu fontanny.

15. Fontanna w parku początek XX wieku.
Źródło: http:// www.mbp.tczew.pl
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16. Fontanna w parku początek XX wieku.
Źródło: http://www.dawnytczew.pl

Historycznie nawierzchnie ścieżek były gruntowe, jednakże należy
przypuszczać, iż schody i ciągi na skarpie utwardzano kostką bazaltową i granitową, na
co wskazywać może ułożony napis na jednym z ciągów przedstawiający datę 1910 r.
Zgodnie z informacją od Pana Brządkowskiego, społecznicy dopilnowali, aby podczas
remontu i przełożenia nawierzchni oryginalny napis został odtworzony. Utwardzenie
schodów to działanie całkowicie uzasadnione, ponieważ znaczące spadki terenu na
skarpach parkowych uniemożliwiałyby poruszanie się po rozmywanych ciągach
komunikacyjnych. Do budowy schodów próbowano używać różnych materiałów, o
czym świadczy korespondencja z Dyrekcją Kolei Państwowych z 29.12.1932 r.
dotycząca chęci zakupienia używanych progów kolejowych na schody.
W kolejnym piśmie kolej odmówiła.
Zarówno wokół zbiornika, jak i w całym parku poustawiane były drewniane
ławeczki, często, lecz nie zawsze, w specjalnie ukształtowanych wnękach. Poniżej
fontanna w okresie międzywojennym, z wnęką, z charakterystycznymi nasadzeniami
wierzby płaczącej, z których obecnie zachował się jeden okaz, złamany podczas
porywistych wiatrów.
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17. Fontanna w parku w latach 20-tych XX wieku.
Źródło: Lidzbarski R. W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień .

18. Zbiornik z fontanną i ławeczki otoczone wierzbami w latach 20-tych XX wieku.
Źródło: http://www.dawnytczew.pl

Po odzyskaniu niepodległości parkiem zarządzało miasto, przez co zachowały się
dokumenty wskazujące, że o park dbano i uzupełniano powstające ubytki w
zadrzewieniu. Zachowały się miedzy innymi dokumenty potwierdzające zakup trawy do
zadarniania parku z 1928r., a także bardziej użytkowe elementy jak: zapotrzebowanie
na grabie, zakup kosiarek do trawy, czy konewek do podlewania. Z 1932r. zachowały
się pisma wykazujące zapotrzebowanie na parę tysięcy sadzonek drzew liściastych
11

takich jak: świerki, buki, klony czy dęby. Z korespondencji wynika, że sadzono już
większe drzewka o 2-3 m wysokości. Zapotrzebowanie na drzewka w mieście było tak
duże, że w 1932r. magistrat uchwalił przeznaczenie 100zł na założenie szkółki drzewek
na terenie Parku Miejskiego. Z 1933r. zachował się dokument potwierdzający
zapotrzebowanie na byliny w parku. Stąd stwierdzić można, że w parku były kwietniki
z takich gatunków jak: szparag Szprengera, pierwiosnki wielkokwiatowe, werbeny,
kochie, mietelniki, lobelie przylądkowe, cyklameny czy astry. Zadrzewienie parkowe
komponowano w oparciu o układ ścieżek, wprowadzając najpierw nasadzenia alejowe i
szpalery, a następnie wnętrza wypełniano krzewami i nasadzeniami soliterowymi.
Wszystkie pocztówki przedstawiają największe drzewka wzdłuż ciągów
komunikacyjnych, a skarpy obsadzano w formie leśnej, uzupełniając nasadzenia
krzewami.

19. Nasadzenia drzew przy alejach parkowych.
Źródło: http:// www.mbp.tczew.pl

20. Nasadzenia krzewów na skarpie parowy.
Źródło: http://www.dawnytczew.pl
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Na inne podejście do skarp parowy wskazuje również poniższa reprodukcja,
prawdopodobnie z lat 30. XX wieku, przedstawiająca brzozowe poręcze schodów
parkowych.

21. Źródło: Lidzbarski R. W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień .

Z podobnie nietrwałych materiałów wybudowano w parku altanę, którą przedstawia
poniższa fotografia.

22. Źródło: http://www.dawnytczew.pl
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Altana była zlokalizowana w północno-zachodniej części parku, na co wskazuje
poniższa rycina.

23. Źródło: http://www.dawnytczew.pl
Nie odnaleziono fotografii czy pocztówek przedstawiających fragmentu parku zwanego
Laskiem Schefflera, co sugerować może, że ten obszar nie posiadał tak
charakterystycznych elementów kompozycyjnych jak cześć północna założenia. W
Lasku Schefflera znajdował się jednak ogromny kopiec, z okrężna drogą ku szczytowi,
stanowiący piękny punkt widokowy na park i Wisłę. Po II wojnie światowej kopiec
znacząco zniwelowano, ale do dziś znajduje się on w parku i po nieznacznej przycince
odsłoniłaby się zakończona purpurowymi bukami oś widokowa na fontannę.

24. Punkt widokowy w parku..
Źródło: http://www.dawnytczew.pl
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Przebudowa układu drogowego tej części parku, na którą wskazują
wskazuj plany miasta z
1939r. może równieżż dowodzić,
dowodzi żee drzewostan był tam w mniejszym stopniu
zachowany i o znacznie
acznie mniejszym zwarciu. We
W wschodniej części Lasku
L
Schefflera w
latach 30. powstał
stał kort tenisowy i to tam zaplanowano budowę cieplarni.
cieplarni
Lokalizację kortu przedstawia plan zagospodarowania związany
zany z projektem cieplarni
z1932 r.

oznaczon lokalizacją kortu tenisowego
25.. Wycinek projektu lokalizacji cieplarni z oznaczoną
Źródło: Archiwum Miasta Tczew

Już w roku 1927 polecono budowniczemu miejskiemu opracowanie projektu cieplarni.
cieplarni
Zachowały się kosztorysy budowy cieplarni
ci
i jej projekt. Na załączonych
zał
poniżej
planach napisano „pobudowana cieplarnia”, jednakże naa planie miasta z 1939 roku
budynek nie został oznaczony. Plan najprawdopodobniej
najprawdopodobniej był przedrukiem z map
wcześniejszych. Zważywszy
żywszy na duże
du e zapotrzebowanie miasta na sadzonki,
sadzonki należy
przyjąć, że cieplarnięę ukończono,
uko
lecz drewniana konstrukcja budynku nie przetrwałą
przetrwał
działań wojennych.
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26. Plany
lany cieplarni w parku z 1932 r.
Źródło: Archiwum Miasta Tczew

Poniższy plan miasta obrazuje zmiany układu kompozycyjnegoo Lasku
L
Schefflera w
centralnej części parku. Widoczny jest tu regularny układ czterokwaterowy
czt rokwaterowy, który miał
być prawdopodobnie częścią
częś reprezentacyjną parku górnego.

27.. Wycinek planu miasta z 1939 r., 1:2500,
Źródło: http://www.dawnytczew.plna
http://www.dawnytczew.pl podstawie zbiorów Punktu Dystrybucji
ystrybucji Gazu w Tczewie
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Powyższy plan ukazuje również zabudowę wybudowanej w 1935r. szkoły mniejszości
niemieckiej przylegającą do wschodniej części parku. W tych latach przy szkole w
północnej części działki urządzono ogród w nurcie modernistycznym. Założenie
ogrodowe ogrodzono murem, gdyż dostęp do niego miał być ograniczony. Z nasadzeń
pierwotnych drzew zachowały się jedynie pojedyncze okazy, w tym szczególnie istotne,
posadzone w układzie okręgu, dęby czerwone. Wewnątrz okręgu znajdowała się tzw.
„piaskownica”, którą w dokumentacji inwentaryzacyjnej z 1982r. oznaczono jako wodę,
jednakże przekazy słowne i wcześniejsze fotografie wskazują, że wody tam nigdy nie
było. Zbiornik wodny znajdował się na głównej osi założenia, w układzie
prostokątnym. Całość założenia była bardzo regularna, z kwaterami w kształcie
prostokątów, z niskimi nasadzeniami krzewów, bylin i prawdopodobnie, podobnie jak
to jest teraz, z żywopłotami nadającymi kwaterom wyraźny trzeci wymiar. Po wojnie
ogród włączono w tereny parkowe i udostępniono publicznie.
Poniżej pocztówka przedstawiając terenu ogrodu.

28. Ogród przy ul. Parkowej – koniec lat 30-tych xx wieku.
Źródło: http:// www.mbp.tczew.pl
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Wlatach międzywojennych parkiem opiekował się ogrodnik miejski, a nad
porządkiem czuwali obywatele. W aktach miasta zachowały się pisma z lat 1931-1935
dotyczące uszkodzeń ławek, śmietników, nielegalnej wycinki drzew czy obywatelskich
zatrzymań wandali. W 1932r. burmistrz Tczewa poprosił policję o wzmożoną opiekę w
godzinach wieczornych i porannych, w celu zapobiegania wandalizmowi. Jednym z
elementów stanowiących zagrożenie dla nasadzeń miejskich w owym czasie było
rozjeżdżanie parku sankami i nartami w okresie zimowym. W styczniu 1933r. Wydział
Budowlany wniósł o wprowadzenie całkowitego zakazu saneczkowania się czy zjazdów
na nartach w parku, z obawy o nowe nasadzenia drzew i krzewów. Notatka ta jest o tyle
ciekawa, że dowodzi, iż skarpy były obsadzone przez krzewy, czego całkowicie
pozbawiony jest park obecnie.
Mimo aktów wandalizmu park w tym czasie był miejscem popularnym i
cenionym elementem środowiska przyrodniczego, o czym świadczy chociażby pismo z
1931r. w sprawie zezwolenia na wywieszenie w parku hamaka. Schorowany inwalida
wojenny, pragnąc skorzystać z uroków parku i uczynić zadość zaleceniom lekarskim,
wybrał park jako miejsce alternatywne względem wyjazdu klimatycznego, na którego
nie było go stać.
Okres II wojny światowej to znaczne przemiany w parku, zwłaszcza w zakresie
stanu zadrzewienia. Zgodnie z twierdzeniem autorów książki Dawny Tczew w 1945r. z
drzew porastających park budowano zapory przeciwczołgowe i przeszkody na drogach,
z obawy przed szturmem wojsk radzieckich. Podobno wycięto blisko połowę
drzewostanu parkowego. Zważywszy na stan zadrzewienia parku od ul. Bałdowskiej
zauważyć należy, że jest tam starszy drzewostan, zwłaszcza dębowy, w wieku ponad
100 lat, zatem bezsprzecznie wycinka nie była aż tak radykalna lub Niemcy usuwali
drzewa selektywnie. Obszarowo najmłodsze zadrzewienia znajdują się na skarpach.
Prawdopodobnie przeszkody na drogach budowane były z nasadzeń przydrożnych, co
nie wymagało transportu drewna – takie działanie znano już w XVIII w. W związku z
tym należy mniemać, że z parku w celu budowy zasieków wycinano młodsze drzewa,
których transport nie wymagał znaczącego wysiłku.
Po wojnie odbudowa kraju spowodowała, iż park poszedł w zapomnienie. Na
taką kolej rzeczy wskazuje dokumentacja projektowa z 1982r. Cz. Burczyka i
Z. Firmanty, podczas której zinwentaryzowano 10126 sztuk drzew i krzewów. Liczba
drzew i krzewów dowodzi, że park był przegęszczony i zaniedbany. Wyżej wspomina
dokumentacja wymienia w składzie gatunkowym skrzydłorzecha kaukaskiego, którego
nie stwierdzono podczas prac terenowych na okazję niniejszej dokumentacji. W latach
70. nastąpiła istotna dla parku zmiana, wybudowano w parku amfiteatr, który później
powiększono i ogrodzono. W zakresie zmian drzewostanu parkowego należy również
wspomnieć o inwentaryzacji zieleni Parku Miejskiego w Tczewie wykonanej w
1998 r., przez mgr inż. Janusza Landowskiego. Inwentaryzacja objęła 2610 sztuk drzew
powyżej 8m wysokości, co dowodzi, iż od lat 80. znacząco oczyszczono park z
podrostu drzew i krzewów, co zwłaszcza w części górnego parku znacznie prześwietliło
drzewostan i uczytelniło wnętrza parkowe. Inwentaryzacja wspomina o występowaniu
w parku okazu dębu szypułkowego odmiany Fastigiata oraz lipy długoogonkowej,
okazów których nie stwierdzono na potrzeby niniejszego opracowania. Zarówno
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inwentaryzacja z 1982r., jak i z 1998r., przedstawia ukształtowany współcześnie układ
ścieżek w południowo-zachodniej części założenia parkowego, nawiązujący do
historycznego, a obecnie zatarty i nieużytkowany.

3. Źródła do dziejów parku.
Publikacje
1. Dawny Tczew, Ludzie, Miejsca. Wydarzenia, pod red. Ł. Brządkowskiego i P.
Zielińskiego, wydaw. Prolog, Tczew 2016, s. 151-157
2. Glinkowski Cz., Tczew, Tczewskie szlaki turystyczne, wyd. 2, wydaw. Studio
Twórczego Działania Carpe Diem, Tczew 2006, s. 59-68
3. Historia Tczewa, pod red. W. Długokęckiego, wydaw. Kociewski Kantor
Edytorski, Tczew 1998, s.230 - 242
4. Landowski R., Tczew w czasie i przestrzeni, wydaw. Kociewski Kantor
Edytorski, Tczew 2008, s. 87-206
5. Lidzbarski R. W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień, wyd. 2, wydaw.
Bernardinum, Peplin 2014, s. 28-88
6. Raduński E., Zarys dziejów miasta Tczewa, wydaw. Polonia, Tczew 1927,
s. 100-132
Materiały kartograficzne




Wojskowy Instytut Geograficzny http://www.mapywig.org
Archiwalne Mapy Pomorza Gdańskiego. http://www.mapy.eksploracja.pl
Mapa zasadnicza Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
Kartograficznej w Tczewie – skala 1:1000

i

Zbiory Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Gdańsku


Karta ewidencyjna budynku WC w parku Gdańsk 2003.

Zbiory archiwum zakładowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Gdańsku


Uchwała Rady Miasta Tczewz 25 października 2001 r. w sprawie ustanowienia
pomników przyrody.
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Zbiory archiwum zakładowego Gmina Miasta Tczew




Landowski J., Aktualizacja inwentaryzacji zieleni parku miejskiego w Tczewie,
Tczew 1998.
C. Burczyk, Z. Formanty, „Renowacja i modernizacja Parku Miejskiego w
Tczewie” Tczew 1982.
Archiwum Urzędu Gminy Tczew - teczka nr 531.

Archiwum Państwowe w Gdańsku


APG 525,2 nr 148.

Na potrzeby pracy dokonano przeglądu źródeł internetowych:






Pomorska Biblioteka Cyfrowa www.pbc.gda.pl
Narodowe Archiwum Cyfrowewww.nac.gov.pl
Miejska Biblioteka Publiczna www.mbp.tczew.pl
http://www.westpreussen.de
http://www.dawnytczew.pl

20

III.

Charakterystyka stanu istniejącego

1. Układ przestrzenny
Park położony jest we wschodniej części miasta, na południe od Starego Miasta w
pobliżu Wisły. Kształt założenia zieleni to wielobok zbliżony do prostokąta, o długości
boku wschód-zachód wynoszącej 650 m i szerokości boku północ-południe wynoszącej
230 m.
Północną granicę założenia wyznacza ul. Ks. Hugona Kołłątaja, od której stromym
zboczem zaczynają się tereny parkowe. Zachodnią granicę parku wyznacza przebieg
ul. Bałdowskiej do ul. Zielonej, gdzie znajdowały się główne historyczne,
reprezentacyjne wejścia do parku. Ul. Zielona wyznacza cześć granicy południowej do
zabudowań, których granice wyznaczają dalej południową i zarazem zachodnią granicę
parku. Granice nieruchomości położonych przy ul. Zielonej następnie łączą się z
ul. H. Sienkiewicza, która stanowi południową granicę założenia parkowego. Granicę
parku wzdłuż ul. H. Sienkiewicza wyznacza szpaler ze znaczącą przewagą jesiona
wyniosłego. Granice wschodnią wyznacza ul. Parkowa na odcinku od Sienkiewicza na
północ, do granicy nieruchomości Zespołu Szkół Technicznych. Następnie południową
granicę parku wyznaczają granica działki nr 548, wschodnią granica działki 549 i po
granicy działki 523/6 do ul. Hugona Kołłątaja. Park przylega od południa do zabudowy
jednorodzinnej z lat 30. XX, natomiast od północy do XIX-wiecznej zabudowy
wielorodzinnej. Od zachodu park przylega do skweru zakomponowanego wraz z
budową wieży ciśnień, a od wschodu głównie do terenów niezagospodarowanych,
użytkowanych obecnie jako parking.
Kompozycja parku jest swobodna, krajobrazowa z często przegęszczonym
zadrzewieniem, zwłaszcza na skarpach. Część wnętrz jest zarośnięta podrostem,
czytelne natomiast są wnętrza krajobrazowe: przy fontannie, w ogrodzie przy dawnej
szkole mniejszości niemieckiej, reprezentacyjne wnętrze przy wejściu do parku od
ul. Bałdowskiej oraz główne wnętrze, ze współczesnym zegarem słonecznym w
zachodniej części parku, w zagłębieniu dawnego parowu. Główne ciągi widokowe
prowadzą wzdłuż parku, a nieliczne punkty widokowe to głównie szczyt parowy przy
schodach parkowych oraz główny punkt widokowy, obecnie przesłonięty
zadrzewieniem skarp, stanowiący sztuczne przewyższenie w centralnej części parku.
Dominanta architektoniczna wieży jest już prawie przesłonięta drzewostanem i niestety
zabudową amfiteatru. Akcenty roślinne stanowią głównie soliterowe okazy pierwotnych
nasadzeń takie jak: klon srebrzysty, buki zwyczajne Purpurea, lipa amerykańska,
kasztanowiec czerwony czy okazowe dęby szypułkowe. Elementy kompozycyjne i
granice parku oznaczono na załączniku graficznym do niniejszego opracowania.
Elementy architektoniczne w parku to historyczny zespół zabudowy
wodociągów i toaleta parkowa, a także współczesne takie jak: budynek usługowy przy
toalecie, zabudowa związana z kortem oraz amfiteatr.
Układ drogowy jest bardzo rozwinięty za wyjątkiem części południowozachodniej parku, gdzie wcześniejsze ścieżki zostały zatarte. Przez park prowadzą
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wzdłuż trzy główne ciągi komunikacyjne: dwa w starej części parku i jeden prowadzący
od ul. Bałdowskiej po ukosie do ul. Sienkiewicza i wzdłuż południowej granicy parku.
Ten ostatni to ścieżka pieszo-rowerowa wykonana w ostatnich latach, która posiada
sztywny przebieg, bez wyobleń przy zmianach kierunku. Nawierzchnia ciągów
komunikacyjnych jest bardzo zróżnicowana. Występują tu nawierzchnie po remoncie
wykonane z kostki betonowej fazowanej, jak i pozostałości wcześniejszych nawierzchni
asfaltowych. Stwierdzono także nawierzchnie betonowe, ale i poprawne nawierzchnie
żwirowe czy nawierzchnie kamienne, zwłaszcza na schodach i ciągach przy skarpach.
Cały teren amfiteatru wykonany jest z betonu.
Układ drogowy zwłaszcza w starszej części parku podkreślony jest nasadzeniami
alejowymi znacznie mniej czytelnymi w Lasku Schefflera. Wzdłuż ul. H. Sienkiewicza
znajduje się piękny szpaler nasadzeń z przewagą jesiona wyniosłego w rytmie ok. co
4m. Ogólnie przyjmując, należy stwierdzić, iż średni rytm nasadzeń alejowych i
szpalerów w parku waha się od 4 do 4,5 m, za wyjątkiem szpaleru z lipy krymskiej, w
dawnej alei lipowej, gdzie rytm nasadzeń, dość regularny ,wynosi 3,5m.
Układ wodny jest bardzo ubogi i stanowi go betonowy zbiornik w centralnej części
pierwotnego parku w parowie. Zbiornik wyposażony jest w wodotrysk. Ciekawostką
jest niewielkie oczko wodne wykonane w granicach zespołu wodociągów, jednakże nie
spełnia ono żadnej roli krajobrazowej, a jedynie środowisko życia żółwi będących
własnością pracowników wodociągów i atrakcją przyrodniczą dla stałych bywalców
parku.
Mała architektura. Park wyposażony jest we współczesne ławeczki i oświetlenie.
Występują tu także ogrodzenia, zwłaszcza związane z funkcją wodociągów miejskich.
Dodatkowo w parku posadowione są trzy tablice pamiątkowe, mianowicie tablica w
„małym parku” pamięci ofiar terroru stalinowskiego, tablica pamięci harcerzom
poległym i zamordowanym podczas okupacji hitlerowskiej przy ul. Bałdowskiej oraz
tablica pamięci twórcy parku W. Muscatego, na głazie narzutowym w parku. W
największym wnętrzu parkowym znajduje się współczesny zegar słoneczny.

2. Szata roślinna
Podczas inwentaryzacji wyróżniono 51 gatunków drzew i krzewów o formie małego
drzewka. Wskazuje to, że drzewostan parkowy jest niezwykle zróżnicowany. Krzewy
obecnie w parku są rzadkością, są to pojedyncze okazy lilaka pospolitego, jarzębu
pospolitego, śnieguliczki białej, ligustra pospolitego, śliwy ałyczy czy tawuły.
Najistotniejsze krzewy to formy żywopłotowe z ligustra, śliwy, tawuły i śnieguliczki od
ul. Bałdowskiej oraz wzdłuż ul. Kołłątaja. Wspominając o żywopłotach i krzewach,
należy podkreślić ich rolę w części tzw. małego parku, przy dawnej szkole mniejszości
niemieckiej. W tym miejscu ich rola kompozycyjna jest podstawowa – to krzewy
jaśminowca wonnego oraz żywopłoty grabowe – ograniczają wyznaczone kwatery.
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Szczegółowo na mapie oznaczono 1923 sztuki drzew, a dodatkowo zinwentaryzowano
589 sztuk drzew w 15 grupach. Drzewa w grupach to głównie młodsze nasadzenia na
skarpach, w większości samosiewy nieodgrywające większej roli kompozycyjnej. W
miejscu grup oznaczono indywidualnie okazy istotne kompozycyjnie lub po prostu
drzewa okazałe względem otaczającego zadrzewienia.
29. Zinwentaryzowano następujące gatunki drzew i krzewów o formie drzewiastej:
Nazwa polska

brzoza brodawkowata
buk zwyczajny
buk zwyczajny purpurowy
choina kanadyjska
daglezja zielona
dąb czerwony
dąb szypułkowy
dąb wielkoowocowy
dereń świdwa
głóg dwuszyjkowy
głóg jednoszyjkowy
grab zwyczajny
jabłoń domowa
jabłoń rajska
jarząb pospolity
jarząb szwedzki
jesion wyniosły
jodła jednobarwna
kasztanowiec zwyczajny
kasztanowiec czerwony
klon jawor
klon jawor purpurowy
klon polny
klon srebrzysty
klon zwyczajny
leszczyna pospolita
leszczyna turecka
lilak pospolity
lipa amerykańska
lipa drobnolistna
lipa krymska
lipa srebrzysta
lipa szerokolistna
modrzew europejski
morwa biała
olcha czarna
olcha szara

Nazwa łacińska

liczba sztuk

Betula pendula
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica Purpurea
Tsuga canadensis
Pseudotsuga menziesii
Quercus rubra
Quercus robur
Quercus macrocarpa
Cornus sanguinea
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Carpinus betulus
Malus domestica
Malus pumila
Sorbus aucuparia
Sorbus intermedia
Fraxinus excelsior
Abies concolor
Aesculus hippocastanum
Aesculus carnea
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus Atropurureum
Acer campestre
Acersaccharinum
Acer platanoides
Corylus avellana
Coryluscolurna
Syringa vulgaris
Tilia americana
Tilia cordata
Tilia euchlora
Tilia tomentosa
Tilia platyphyllos
Larix decidua
Morus alba
Alnus glutinosa
Alnus incana

skład %

34
64
7
5
12
8
298
1
2
14
3
71
2
2
3
8
512
5
43
1
87
13
172
1
464
2
17
3
1
390
35
4
42
16
3
1
1

1,35
2,55
0,28
0,20
0,48
0,32
11,86
0,04
0,08
0,56
0,12
2,83
0,08
0,08
0,12
0,32
20,38
0,20
1,71
0,04
3,46
0,52
6,85
0,04
18,47
0,08
0,68
0,12
0,04
15,53
1,39
0,16
1,67
0,64
0,12
0,04
0,04
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robinia akacjowa
sosna czarna
sosna zwyczajna
śliwa ałycza
śliwa domowa
świerk kłujący
świerk pospolity
topola maksymowacza
topola sp.
topola szara
trzmielina pospolita
wiąz pospolity
wierzba płacząca
żywotnik zachodni

Robinia pseudoacacia
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Prunus cerasifera
Prunus domestica
Picea pungens
Picea abies
Populus maximowiczii
Populus x canadensis
Populus x canescens
Eonymus europaeus
Ulmus minor
Salix x sepulcralis Chrysocoma
Thuja occidentalis

87
10
3
6
1
9
12
5
5
1
2
16
1
7
2512

3,46
0,40
0,12
0,24
0,04
0,36
0,48
0,20
0,20
0,04
0,08
0,64
0,04
0,28
100,00

Źródło: opracowanie własne.

Znacząca większość składu gatunkowego to drzewa rodzime, jednakże należy tu
podkreślić obecność ciekawych egzotów: lipy amerykańskiej, lipy krymskiej, klona
srebrzystego, lipy srebrzystej, sosny czarnej, choiny kanadyjskiej, dęba
wielkoowocowego, leszczyny tureckiej, daglezji zielonej, żywotnika zachodniego, jodły
jednobarwnej, buków i klonów odmiany purpurowej. Większość egzotów
zlokalizowana jest w najstarszej części parku, jednakże dąb wielkoowocowy o
ciekawych żołędziach, głęboko osadzonych we frędzelkowatych czapeczkach,
posadowiony jest w części Lasku Schefflera, co może być pozostałością nasadzeń
ogrodu botanicznego zakładanego przez dyrektora szkoły żeńskiej.
Podstawę składu gatunkowego parku stanowią: dąb szypułkowy, klon
zwyczajny, lipa drobnolistna oraz jesion wyniosły – stanowiący blisko 20% składu
gatunkowego.
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Skład gatunkowy
buk zwyczajny
3%

robinia akacjowa
3%

inne nie
przekraczające 2%
15%

lipa drobnolistna
16%

dąb szypułkowy
12%

grab zwyczajny
3%

jesion wyniosły
20%

klon zwyczajny
18%
klon polny
7%

klon jawor
3%

30. Skład gatunkowy parku.
Źródło: opracowanie własne.

W porównaniu z inwentaryzacją z 1998r. należy wskazać, iż ilość drzew
iglastych względem drzew liściastych nie uległa zmianom i nadal stanowi znikomy
procent składu gatunkowego. Również całkowita ilość drzew jest zbliżona, choć
podczas inwentaryzacji w 2016r. stwierdzono 40 drzew całkowicie obumarłych, które w
najbliższym czasie na pewno zostaną usunięte. Istotną zmianą w składzie gatunkowym
przez ostatnie blisko 20 lat jest znaczący wzrost udziału klona polnego. Jest to gatunek
łatwo odnawiający się drogami naturalnymi, którego ilość należy ograniczać w parku.
Monitorować należy również robinię akacjową i niedopuszczać do obecności
wszędobylskiego na terenach zurbanizowanych klona jesionolistnego, który nie dotarł
na razie do parku.
Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych drzew, zgodny z załącznikiem
graficznym, wraz z obwodami pni mierzonymi na wysokości 130 cm, znajduje się w
załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.
Zinwentaryzowany drzewostan poddano przeliczeniom dendrochronologicznym
opartym o tabele prof. L. Majdeckiego, dzięki którym wyróżniono 4 podstawowe grupy
wiekowe. Określając klasy wiekowe, wykorzystano szacunkowe obwody graniczne
mierzone na wysokości 130cm. Jest to metoda szacunkowa, o dużym stopniu wahań,
jednakże jako metoda bezinwazyjna nie wywołuje żadnych szkód w zadrzewieniu.
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31. Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych przedstawia poniższy
wykres.

Procentowy udział grup wiekowych w
drzewostanie
70
60
50
40
30
20
10
0
I grupa wiekowa - II grupa wiekowa - III grupa wiekowa - IV grupa wiekowa do 70 lat
70-100 lat
100-120 lat
powayżej 120 lat

Źródło: opracowanie własne.

Do nasadzeń przedwojennych należy zaliczyć grupę II, III i IV. Nie powinna
dziwić obecność nasadzeń szacowanych na starsze niż 120 lat, ponieważ jak wskazują
archiwalia sadzono również drzewka starsze, a wymiary zależą głównie od warunków
siedliskowych i mogą odbiegać od szacunkowych tabel. Wyznaczyć można tu jednak
najstarsze okazy oraz nasadzenia współczesne stanowiące obecnie 58 % drzewostanu,
są to głównie nasadzenia na skarpach parkowych. Powyższy wykres przedstawia, że
blisko połowa zinwentaryzowanych drzew w parku to drzewa sadzone przed 1939 r.,
(podczas wojny nie sadzono drzew, a wręcz je nagminnie usuwano), co wyraźnie
wskazuje na doskonały stan zachowania drzewostanu parkowego. Do drzew starszych,
mimo mniejszego obwodu zaliczono lipy krymskie, których wiek trudno oszacować
zważywszy, że były one szczepione, a mając na względzie ich ewidentną rolę
kompozycyjna i wymiary podkładek szczepień, przyjęto, że są to nasadzania
komponowane przed II wojną światową. Pozostałe lipy, zwłaszcza wchodzące w skład
nasadzeń alejowych historycznych ciągów komunikacyjnych, w większości nie
kwalifikują się nawet do grupy II. Przypuszczać należy, że są starsze, a ich mniejsze
obwody niż szacunki Majdeckiego mogą wynikać z posadowienia na skarpach, gdzie
dostęp do wody jest znacznie ograniczony a do tego systemy korzeniowe uszkadzane
były przez remonty nawierzchni ścieżek. Wszystkie lipy, poza krymskimi, w
opracowaniu zakwalifikowano zgodnie z tabelą prof. Majdeckiego.
Na złączniku graficznym ujęto tylko podziały w trzech grupach zważywszy, że czwarty
podział jest niewielki pod względem czasu i obarczony znaczącym procentem
odchylenia. Oznaczono drzewa w wieku do 70 lat, drzewa w przedziale 70-120 lat oraz
najstarsze drzewa w wieku powyżej 120 lat, zgodnie z granicznymi pierśnicami pni w
tabelach L. Majdeckiego.
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W parku znajdują się trzy pomniki przyrody powołane Uchwałą Rady Miejskiej
w Tczewie z 25 października 2001 r., są to: lipa amerykańska oraz dwa buki zwyczajne
odmiany purpurowej, posadowione przy zbiorniku z fontanną.
W niniejszym opracowaniu, za zasadne ze względów przyrodniczych, uznaje się
wyznaczenie następujących drzew kwalifikujących się do uznania za pomniki przyrody:
 dąb szypułkowy o obwodzie pnia wynoszącym 337 cm (nr inwentaryzacji 123);
 jesion wyniosły o obwodzie pnia wynoszącym 328 cm (nr inwentaryzacji 568);
 dąb szypułkowy o obwodach nisko rozwidlonego pnia wynoszących
216/177/139 cm (nr inwentaryzacji 576);
 klon srebrzysty o obwodzie pnia wynoszącym 322 cm (nr inwentaryzacji 126);
 dąb wielkoowocowy o obwodzie pnia wynoszącym 202 cm (nr inwentaryzacji
1463) – z uwagi na rzadkość występowania w Polsce;
Uznane i proponowane pomniki przyrody oznaczono na załączniku graficznym do
ewidencji parkowej.
3. Analiza stopnia zachowania układu zabytkowego
Poszczególne elementy założenia zachowały się w bardzo dobrym stopniu, a
elementy przekształcone są możliwe do odtworzenia. Bez zmian zachowały się
historyczne granice założenia parkowego, a nawet należy stwierdzić, iż w obecnym
kształcie powiększyły się one o cześć założenia ogrodowego należącego dawniej do
szkoły mniejszości niemieckiej. Zachował się również układ przestrzenny parku.
Niezmienna pozostała niezwykle urozmaicona rzeźba terenu. Zachowane są główne
wnętrza parkowe, choć część jest zniekształcona samosiewami lub ogrodzeniami studni
głębinowych, związanych z wodociągami. Niestety poprzez przegęszczenie drzew na
skarpach ograniczone są widoki z punktów widokowych na szczycie schodów
parkowych oraz widok z punktu widokowego na skraju skarpy. Przekształceniu uległo
reprezentacyjne wnętrze parkowe od ul. Bałdowskiej, gdzie nie zachowały się
charakterystyczne postumenty z donicami. Obecne zagospodarowanie tej części parku
umożliwia odtworzenie tego miejsca w wyglądzie nawiązującym do początków XX
wieku. W dobrym stanie jest również zadrzewienie parku, a zwłaszcza elementy
kompozycyjne. Czytelne pozostały szpalery drzew, zwłaszcza szpaler wzdłuż
ul. H. Sienkiewicza oraz szpaler jesionów, nieco mniej regularny, oddzielający część
starego parku od Lasku Schefflera. Czytelne i częściowo zachowane są główne
nasadzenia alejowe w parku – zarówno lipowe, jak i klonowe. Ogólnie drzewostan
parkowy sprzed II wojny światowej, stanowi znaczny udział drzew. Znaczące braki
należy wskazać głównie w nasadzeniach krzewów, których brakuje względem
historycznego zagospodarowania. Należy podkreślić, iż ubytki w alejach i
charakterystyczne nasadzenia w parku nie są uzupełniane. Nie odtworzono nasadzeń
wierzby płaczącej przy stawie, brak uzupełnienia alej lipowych czy odtworzenia
charakterystycznych kasztanowców czerwonych na granicy największego wnętrza
parkowego. Inwentaryzacja wykazała obecność pojedynczych starszych okazów z
gatunku buk zwyczajny wzdłuż ul. Kołłątaja, drzew silnie zniekształconych dawnymi
cięciami formującymi, które mogą wskazywać, iż ul. Kołłątaja od parku oddzielał
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żywopłot właśnie
ie z tego rodzaju drzew. Buk jest gatunkiem doskonale nadającym
nadaj
się na
formowane żywopłoty.
Analiza układu przestrzennego parku wykazała, iż największym
kszym przekształceniem
kompozycji była budowa amfiteatru,
amfiteatru który poprzez dużą, betonową
betonow bryłę oraz
wygrodzenie terenu całkowicie podzielił cześć
cze parku
arku w parowie na dwie części.
Amfiteatr zniekształca przez to układ drogowy oraz niszczy powiązania
powią
widokowe i
kompozycyjne. Drugim elementem znacząco
znacz
oddziałującym na park jest ścieżka
rowerowa, której zarówno przebieg,
przebieg jak i często ostre kąty
ty załamań
załama całkowicie nie
współgrają z dawnym zagospodarowaniem
zagospodaro
terenu.
W zakresie układu drogowego park nie uległ znaczącym
znacz cym przekształceniom.
przekształc
Jedynie cześć zachodnia Lasku
L
Schefflera pozbawiona jest ścieżek,
ście
ale w tym
przypadku układ drzewostanu pozwala na odczytanie historycznego układu. Stan
zachowania dróg należy
należ określić jako dobry, co przedstawia poniższa
poni
nakładka
obecnego układu drogowego na ostatni zachowany plan parku sprzed 1939 r.

32. Przemiany układu drogowego – skala nieokreślona
Źródło:
ródło: opracowanie własne

Ciągi
gi komunikacyjne nie pokrywają
pokrywaj się idealnie, jednakże zważywszy
ywszy na przesunięcia
przesuni
planu wynikające
ce z jakości
jakoś reprodukcji i skali mapy, należyy stwierdzić,
stwierdzić że po dokonaniu
nieznacznych przesunięć,
przesunięć większość dróg przebiegałaby po historycznych ciągach
ci
komunikacyjnych. Wyjątkowa
Wyją
zgodność dotyczyy zwłaszcza starej części
częś parku, gdzie to
rzeźba
ba terenu dyktowała przebieg ścieżek
ek i niezwykle trudno było je przekształcić.
przekształci Na
schodach częściowo zachował się
si budulec ścieżek tzn. drobna kostka bazaltowa i
kostka granitowa. Za pozytywne
pozytyw działanie obecnie zarządzających
ących parkiem należy
uznać odtwarzanie nawierzchni gruntowych na remontowanych ścieżkach
ścież
parkowych,
ale dopracowania
ania wymagają
wymagaj jeszcze ich przekroje
oje i spadki w stosunku do zbyt wysoko
montowanych na skarpach betonowych rynsztoków.
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Z elementów architektonicznych zachował się zespół trzech budynków wodociągów
oraz toaleta parkowa. Przy zespole wodociągów znajdują się również dobudówki
współczesne. Obecny kort tenisowy umiejscowiono na miejscu przedwojennego kortu,
więc jego lokalizacja nie wpływa negatywnie na kompozycję.
Z elementów kompozycyjnych zachował się punkt widokowy na szczycie skarpy, choć
znacznie mniejszy niż dawniej i o innym układzie drogowym.
Z małej architektury w parku pozostał zbiornik z fontanną, jednakże samą fontannę
przekształcono. Względem historycznego zagospodarowania parku widoczny jest
głównie brak metalowego ogrodzenia i roślin wokół zbiornika.
W części ogrodu przylegającego do właściwego parku brakuje dawnego zbiornika
wodnego i układ kwater został nieznacznie przekształcony. Rozebrano również ceglany
mur dawniej otaczający ogród.
Z elementów małej architektury zachowały się: część kutego ogrodzenia budynków
wodociągów, historyczne włazy związane z infrastrukturą wodociągu oraz niskie, kute
wygrodzenia trawników na wnętrzu przy ul. Bałdowskiej. Niskie ogrodzenia trawników
nie są widoczne na historycznych fotografiach, jednakże ich forma i fakt, iż były bardzo
często stosowane w parkach na początku XX wieku wskazują, że nie znalazły się w
parku przypadkowo.
Z ciekawostek odnalezionych przez forumowiczów stowarzyszenia Dawny Tczew
należy wspomnieć o schodach przy dawnym placu zabaw w centralnej części parku
wykonanych ze słupów wyznaczających przebieg granicy pomiędzy Polską a Wolnym
Miastem Gdańsk.
Zważywszy na burzliwą historię Polski, działania wojenne i konieczność
odbudowy kraju, gdzie zieleń znajdowała się na drugim planie należy stwierdzić, iż
park pod względem granic, kompozycji, jak i drzewostanu zachował się w dobrym
stanie. Świadczy to wyłącznie o jego wartości użytkowej i sentymencie mieszkańców
Tczewa dla tego miejskiego założenia zieleni.

4. Rola obiektu w krajobrazie
Park miejski w Tczewie jest wbudowany w tkankę miasta i stanowi niejako cześć
krajobrazu urbanistycznego budującego jego charakter. Jest to największe założenie
zieleni w mieście i w stosunku powierzchni parku do liczby mieszkańców miasta, jedno
z największych założeń miejskich północnej Polski. Park stanowi nieodłączny element
krajobrazowy ciągów widokowych otaczających go ulic, jest też elementem krajobrazu
roztaczającego się z otaczającej go zabudowy mieszkalnej. Park miejski, z uwagi na
rzeźbę terenu i bogatą szatę roślinną jest niezwykle malowniczy i stanowi ważne
miejsce dla mieszkańców uprawiających zarówno rekreację czynną (ścieżka rowerowa),
jaki bierną – zwłaszcza w północnej części parku.
Opisując rolę parku, należy również wspomnieć o roli przyrodniczej. Park to skupisko
dużej różnorodności biologicznej, od roślin poprzez owady po ptaki. W parku gniazduje
wiele gatunków ptaków. Ciekawostką może być tu stosunkowo mała ilość gatunków z
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rodzaju krukowatych, charakterystycznych i uciążliwych dla zieleni miejskiej. Podczas
inwentaryzacji stwierdzono występowanie na okazałych dębach przy ul. Bałdowskiej,
wepy marmurkowatej, gatunku dużego chrząszcza, bardzo często występującego na
siedliskach zasiedlonych przez pachnicę dębową. Zarówno udział starych dziuplastych
drzew, jak i rola parku w otaczającym krajobrazie wskazują na konieczność
przeprowadzenia inwentaryzacji gatunków chronionych owadów w drzewostanie
parkowym.
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IV.

Wnioski

1. Granice ochrony konserwatorskiej
Park Miejski w Tczewie nie jest objęty prawną ochrona konserwatorską, a bez
wątpienia jako obiekt o wysokich walorach historyczno-kulturowych, zasługuje, aby
zostać nią objęty w ramach wpisu do rejestru zabytków. W granicach ochrony
konserwatorskiej powinien znaleźć się park w swoich historycznych granicach oraz
ogród przy dawnej szkole mniejszości niemieckiej, razem teren o powierzchni
13,6005 ha. Obecnie oba te założenia zieleni, mimo różnej genezy, występują jako
jeden układ funkcjonalno-przyrodniczy. Za takim ujęciem granic przemawia także fakt,
że zarówno park właściwy, jak i teren ogrodu posiadają cechy zabytku. Ochrona
konserwatorska powinna objąć jedną granicą oba założenia zieleni. Współcześnie tereny
te w układzie zieleni miejskiej nie podlegają rozróżnieniu i funkcjonują jako jeden park.
Granice ochrony konserwatorskiej przedstawia załącznik graficzny i powinny one
przebiegać po granicach działek ewidencyjnych o nr: 523/6, 548 i 549, obejmując
następujące działki o nr ewidencyjnych: 524, 525, 526, 527, 523/1, 523/6, 678, 528/1,
528/2, 523/2, 523/3, 529, 523/5, 549, 548.

2. Granice ochrony widokowej
Park jest otoczony ścisłą zabudową od północy, południa, od zachodu ograniczony
skwerem przy wierzy ciśnień, przez co nie wyznacza się granicy ochrony widokowej.
W zakresie ochrony widokowej należ zabezpieczyć park od strony wschodniej i
przylegającego obecnie parkingu. Teren ten jest niezabudowany i należy dążyć, aby nie
powstała tam wysoka, intensywna zabudowa, zwłaszcza, iż będzie miało to wpływ na
ekspozycję krajobrazową od strony Wisły. Należy chronić powiązana widokowe z
otaczających ciągów komunikacyjnych tak, aby wejścia do parku nie były przysłaniane
znakami komunikacyjnymi, wysokimi słupami, a przede wszystkim reklamami
zakłócającymi odbiór widokowy wejść zapraszających do parku.

3. Granice ochrony ekologicznej
Nie występują bezpośrednie zagrożenia ekologiczne dla parku, dlatego granice
ochrony ekologicznej nieznacznie zwiększono względem granicy ochrony
konserwatorskiej o pasy drogowe otaczające park i w części wschodniej rozszerzona
jest o cześć działki 566/1 wchodzącej w głąb założenia parkowego. Od granicy
wschodniej, na działce 566/1, nie należy lokalizować inwestycji mogących negatywnie
oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Zagrożeniami ekologicznym dla drzewostanu
parkowego są: stosowanie substancji chemicznych, wysypywanie soli na jezdniach i
chodnikach podczas zimy. Drzewa przylegające do pasa drogowego należy
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zabezpieczyć przed szkodliwymi substancjami w okresie zimowym lub drastycznie
ograniczyć stosowanie substancji mogących wywołać suszę fizjologiczną i stosować
wyłącznie piasek. Szczególne niebezpieczeństwo dotyczy szpaleru drzew bezpośrednio
przylegającego do pasa drogowego przy ul. H. Sienkiewicza.
Potencjalnym zagrożeniem są także wypadki komunikacyjne pojazdów
przewożących substancje szkodliwe dla środowiska, zwłaszcza na ruchliwej
ul. Bałdowskiej. To należy uznać za największe obecne zagrożenie. Trzeba
monitorować i sukcesywnie eliminować samosiewy gatunków potencjalnie
inwazyjnych jak: klon jesionolistny, robinia akacjowa, czy w przypadku tego parku
klon polny. Zaraz po wykryciu należy eliminować gatunki uznane za inwazyjne jak
bożodrzew gruczołowaty czy wymienione w rozporządzeniu ministra środowiska
inwazyjne gatunki bylin. Dla zwiększenia różnorodności biologicznej sugeruje się
montaż budek lęgowych dla ptaków, budek dla nietoperzy oraz „domków” dla owadów.
Zwierzęta te stanowią naturalne środki ochrony drzewostanu parkowego przed
potencjalnym zagrożeniem występowania szkodników pierwotnych drzew.

4. Wskazania do zmian sposobu użytkowania
Sposób użytkowania tego terenu jest właściwy. Park był i nadal jest terenem zieleni
publicznej o funkcji parku miejskiego. W zakresie pożądanych zmian koniecznym
wdaje się rozgrodzenie amfiteatru i umożliwienie swobodnego przejścia pod sceną jako
kontynuacji jednego z głównych ciągów komunikacyjnych. Amfiteatry otwarte
funkcjonują w wielu założeniach miejskich. Wzmożony dozór służb będzie bardziej
efektywną ochroną tego miejsca, niż wygrodzenie części parku o takim znaczeniu dla
układu kompozycyjnego. Dodatkowo należałoby wprowadzić więcej elementów
drewnianych w substancji amfiteatru, zarówno w zakresie siedzisk, jak i samej
nawierzchni, a dodatkowo zastosować zielony dach w miejscu istniejącego zadaszenia.
Obecnie amfiteatr stanowi betonowy plac w centrum żywej, zielonej przestrzeni.
Należy podjąć działania dostosowujące ten element architektoniczny do charakteru
zabytkowego parku. Kolejne elementy dysharmonizujące przestrzeń to wygrodzenia
ujęć wody. Wygrodzenie konieczne jest ze względów prawnych, jednak należy dążyć
do maksymalnego zmniejszenia wysokości wygrodzeń i podjęcia ewentualnej próby
ich zakamuflowania. Wprowadzenie żywopłotów bukowych czy cisowych w linii
ogrodzenia lub nasadzenia pnączy mogłyby przysłonić te elementy i przy dodatkowej
kompozycji roślinnej u podstaw ogrodzeń, można by zniwelować negatywne
oddziaływanie tych punktowych współczesnych elementów infrastrukturalnych.
5. Pożądany zakres rewaloryzacji
W zakresie drzewostanu parkowego należy wskazać konieczność prześwietlenia
zagęszczonego drzewostanu na skarpach parkowych, co rozświetli dno parku i
umożliwi rozwój runa. Koniecznym jest również wprowadzenie nasadzeń krzewów w
dużych grupach na skarpach i plamami wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.
Taki zabieg wzbogaci szatę roślinną parku i nawiąże do jego historycznego
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zagospodarowania. Należy również prześwietlić i uczytelnić historyczne wnętrza
parkowe i osie widokowe, zwłaszcza wyznaczonych na planie punktów widokowych.
Inwentaryzacja wykazała dużą ilość potężnych okazów drzew o silnie rozwidlonych
pniach. Część z tych drzew już ulega rozłamaniu, dlatego należy podjąć działania
konserwatorskie polegające na spięciu koron wiązaniami elastycznymi. Działanie to
zabezpieczy drzewa przed rozłamaniem, a ponadto poprawi bezpieczeństwo
przebywania w parku i bezpieczeństwo przyległych drzew. Działania takie należy
podjąć w koronach najcenniejszych drzew, szczególnie narażone są rozwidlone jesiony
oraz piękny dąb szypułkowy o trzech pniach w rozwidleniu drogi parkowej (nr inw.
576). W zakresie układu przestrzennego należy, jak wcześniej wspomniano, rozgrodzić
amfiteatr oraz rozwiązać kwestie ogrodzeń ujęć wód. Współczesne zagospodarowanie
terenu związane jest z wprowadzeniem nawierzchni utwardzonych w parku. Należy
zaznaczyć, że nawierzchnie utwardzone betonem, asfaltem czy innymi
nieprzepuszczalnymi materiałami są zawsze szkodliwe dla drzewostanu. Mając też na
względzie historyczne zagospodarowanie parku i czas jego powstania (z wyjątkiem
schodów i ciągów na skarpach parowy) takie utwardzenia są całkowicie nieuzasadnione
pod względem konserwatorskim. W założeniach parkowych ówczesnych czasów
stosowano nawierzchnie gruntowe, bez krawężników. W tym przypadku z uwagi na
często duże spadki terenu, stosowanie krawężników jest uzasadnione, ale wyłącznie w
formie wtopionej i najlepiej z materiałów szlachetnych i trwałych jak oporniki
kamienne surowo-łupane, czy podwójne rzędy kostki granitowej. Najbardziej
pożądanym byłoby stosowanie stalowych bednarek. Należy również zwrócić uwagę na
prawidłowe formowanie spadków poprzecznych ścieżek parkowych. W przypadku
stosowania rynsztoków trzeba brać pod uwagę spływ wód powierzchniowych,
koniecznym jest dopilnowanie, aby ich rzędna nie była wyższa niż krawędź ścieżki.
Omawiając układ drogowy, należy wspomnieć o konieczność korekty przebiegu ścieżki
rowerowej. Ścieżka przez brak wyobleń na zmianach kierunków stała się elementem
niezwykle dysharmonizującym przestrzeń. W tym miejscu warto zauważyć, że dawniej
i obecnie inne ścieżki parkowe na wszystkich zmianach kierunków i łączeniach z
pozostałymi ciągami komunikacyjnymi posiadają i posiadały płynne eliptyczne linie.
Obecne zagospodarowanie terenu umożliwia również odtworzenie układu drogowego i
kompozycję zagospodarowania terenu przylegającego do ul. Bałdowskiej. Odtworzenie
tego wnętrza jako części reprezentacyjnej parku oraz restauracja wnętrza z fontanną
wraz z nasadzeniami bylin w zbiorniku, przywróciłoby tym charakterystycznym
przestrzeniom ich dawną świetność i nadałoby im historycznego charakteru.
Ostatnim elementem, na który należy zwrócić szczególna uwagę jest bar
zlokalizowany w granicach założenia parkowego. Już w aktach z 1914r. Towarzystwa
Upiększania znajduje się wzmianka o potrzebie budowy szynku z napojami
bezalkoholowymi w okolicach toalety. Współczesny obiekt znajduje się w lokalizacji
wskazanej w ww. cytowanych aktach. Jednak obecna forma działalności tego punktu
usługowego negatywnie wpływa na atmosferę i bezpieczeństwo w parku. Sprzedaż
alkoholu i konsekwencje tego działania w miejscu tak reprezentacyjnym i będącym
podstawowym terenem rekreacji w mieście, są wysoce niestosowne i negatywnie
oddziałują na postrzeganie tego miejsca, a zarazem całego założenia parkowego.
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V.

SPIS
MAP,
RYSYNKÓW,
FORTOGRAFII

TABEL,

ZAŁĄCZNIKÓW,

I

1. Położenie parku w skali miasta
Źródło: opr. własne na podstawie maps.geoportal.gov.pl [17.09.2016r.]
2. Park zdjęcie satelitarne
Źródło: opr. własne na podstawie maps.geoportal.gov.pl [17.09.2016r.]
3. Wycinek planu miasta z 1904 r., 1:2500,
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.mapywig.org [17.09.2016r.]
4. Projekt elewacji
Źródło: Lidzbarski R W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień na podstawie
AMT A1/1126
5. Projekt elewacji
Źródło: Lidzbarski R. „W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień”na podstawie
AMT A1/1126
6. Pocztówka z początku XX wieku przedstawiająca zabudowę zespołu ujęcia
wody.
Źródło: www.dawnytczew.pl [17.09.2016r.]
7. Dokumentacja powykonawcza budowy wieży ciśnień.
Źródło: Lidzbarski R. W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień na podstawie
APG 525,1/582
8. Pocztówka przedstawiająca rolę wieży w krajobrazie parku.
Źródło: Lidzbarski R. W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień .
9. Wycinek mapy z 1910 r., 1:25 000,
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.mapy.eksploracja.pl
[17.09.2016r.]
10. Wycinek mapy z 1934 r., 1:25 000,
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.mapy.eksploracja.pl
[17.09.2016r.]
11. Budynek toalety w latach 20- tych XX wieku
Źródło: http://www.nac.gov.pl [24.09.2016r.]
12. Reprezentacyjne wejście do parku od ul. Bałdowskiej – lata 20 XX wieku.
Źródło: www.mbp.tczew.pl [24.09.2016r.]
13. Reprezentacyjne wejście do parku od ul. Bałdowskiej – lata 20 XX wieku. Inne
ujęcie. Źródło: www.dawnytczew.pl [17.09.2016r.]
14. Fontanna w parku początek XX wieku.
Źródło: www.mbp.tczew.pl [24.09.2016r.]
15. Fontanna w parku początek XX wieku.
Źródło: www.mbp.tczew.pl [24.09.2016r.]
16. Fontanna w parku początek XX wieku.
Źródło: www.dawnytczew.pl [17.09.2016r.]
17. Fontanna w parku w latach 20-tych XX wieku.
Źródło: Lidzbarski R. W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień .
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18. Zbiornik z fontanną i ławeczki otoczone wierzbami w latach 20-tych XX wieku.
Źródło: www.dawnytczew.pl [17.09.2016r.]
19. Nasadzenia drzew przy alejach parkowych.
Źródło: www.mbp.tczew.pl [24.09.2016r.]
20. Nasadzenia krzewów na skarpach parowy.
Źródło: www.dawnytczew.pl [17.09.2016r.]
21. Zejście do parku od ul. Kołłątaja
Źródło: Lidzbarski R. W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień .
22. Altana parkowa – zdjęcie
Źródło: www.dawnytczew.pl [17.09.2016r.]
23. Pocztówka z lokalizacją altany
Źródło: www.dawnytczew.pl [17.09.2016r.]
24. Punkt widokowy w parku.
Źródło: http://www.dawnytczew.pl [17.09.2016r.]
25. Wycinek projektu lokalizacji cieplarni z oznaczoną lokalizacją kortu tenisowego
Źródło: Archiwum Miasta Tczew
26. Plany cieplarni w parku z 1932 r.
Źródło: Archiwum Miasta Tczew
27. Wycinek planu miasta z 1939 r., 1:2500,
Źródło: www.dawnytczew.pl na podstawie zbiorów Punktu Dystrybucji Gazu w
Tczewie [17.09.2016r.]
28. Ogród przy ul. Parkowej – koniec lat 30-tych xx wieku.
Źródło: www.mbp.tczew.pl [24.09.2016r.]
29. Wykaz zinwentaryzowanych gatunków i ich udział procentowy w drzewostanie.
Źródło: opracowanie własne.
30. Przemiany układu drogowego – skala nieokreślona
Źródło: opracowanie własne
31. Skład gatunkowy parku.
Źródło: opracowanie własne.
32. Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych.
Źródło: opracowanie własne.

Załącznik nr 1
Spis zinwentaryzowanych drzew wraz z ich numerem porządkowym zgodnym z
załącznikiem graficznym i obwodem pnia mierzonym na wysokości 130 cm.
Źródło: opracowanie własne.
Załącznik nr 2
Mapa ewidencji parku – skala 1:500
Źródło: opracowanie własne.
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Fotografie:
Fot. 1 Widok na zbiornik i pomnikowe buki odmiany purpurowej.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 2 Tor saneczkowy.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 3 Klon srebrzysty.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 4 Toaleta parkowa.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 5 Aleja parkowa z lipą krymską.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 6 Aleja parkowa.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 7 Lipa amerykańska.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 8 Grupa drzew z gatunku leszczyna turecka.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 9 Sztuczny punkt widokowy.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 10 Wnętrze parkowe przy ul. Bałdowskiej.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 11 Główne wnętrze parkowe ze współczesnym zegarem słonecznym.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 12 Kamień pamiątkowy założyciela parku.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 13 Wnętrze parkowe z okazałym dębem szypułkowym.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 14 Ogród przy dawnej szkole mniejszości niemieckiej.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 15 Ogród przy dawnej szkole mniejszości niemieckiej.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 16 Amfiteatr.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 17 Główne wnętrze parkowe z pozostałością nasadzeń kasztanowca czerwonego.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 18 Zachodni fragment lasku Schefflera.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 19 Szpaler jesiona wyniosłego wzdłuż ul. H. Sienkiewicza.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 20 Punkt widokowy na fontannę.
Źródło: fotografia własna.
Fot. 21 Budynek główny zespołu wodociągów.
Źródło: fotografia własna.
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