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DECYZJA
w sprawie wpisania do rejestru zabytk w
Na podstawie art. 89 pkt 2, art.91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 pkt 1 lit. g, art. 9 ust.1 Ustawy z dniaŁ3lipca 2003 r.
o ochronie zabytkÓw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446 t'j. z pÓŹniejszymi zmianami) oraz art. 104 Ustawy z dnia
14 czeruuca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U' 2016. 23 t.j.)

orzekam:
wpisaÓ do Ęestru zabytk w wojewodztwa pomorskiego pod numerem

A-

Ęestru

1942

wrazz działkami o numerach: 523/6, 548, 549, 52311,52a2,52313,52a5,524,525,526,
527,52811,52812,529,678 usytuowanymi między ulicami: Kołłątaja,Bałdowską Zieloną Sienkiewicza i Parkową
2. Szalet parkowy położony pzy ul Kołłątaja'w pn.zach. częściparku
1. Park Miejski w Tczewie

gmina Tczew, powiat tczewski

działki: nr 523/6, 548, 549' 52311,52312,52313,52315,524,525,526,527,52811,52812,529,678,

obręb 0008, jednostka ewidencyjna 221401 _1 Tczew - M
cDlT/00029916/8, GDlT/00016853/4, GDlT/000474'1110, GDlT/00007057/8
właściciel:Gmina Miejska Tczew, pl. Piłsudskiego 1, 83 - 1 'l0 Tczew
uŻytkownik wieczysty: Zakład Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o., ul' Czatkowska 8, 83 - 1 10 Tczew
granice wpisu: zaznaczono kolorem czeruonym na mapie stanowiącej integralny załącznik niniejszej decyzji.

KW:

UZASADNIENIE
Postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do Ęestru zabytkÓw Parku Miejskiego w Tczewie zostało wszczęte z
uzędu pzez Pomorskiego Wojew dzkiego Konsenratora ZabytkÓw w dniu 08'12'2016 r' W oparciu o pzedłozone dowody,

wypisy i wyrys z Ęestru gruntÓw oraz odpisy ksiąg wieczystych, PWM stwierdził, że wpisywany obiekt stanowi własnośÓ
Gminy Miejskiej Tczew, ktora w myślart. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego posiada pzymioty strony, podobnie
jak Zakład Wodociąg w i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą pzy ul' Czatkowskiej 8 w Tczewie, będący uzytkownikiem
678 o KW GD1T/00029916/8. Na mocy
wieczystym działek nr:52311,52312,52313,524,526,527,52812,549,
postępowaniu na prawach strony
postanowienia PW}śZ dn' 07'12.20'16 r. (RD.5140.32.2016.AS.8) do udziału
dopuszczone zostało Stowazyszenie Ruch lnicja$w obywatelskich Tczewa, ktÓre zwrÓciło się z wnioskiem w powyższej
tj.

w

z

sprawie dn. 30'1 1.2016 r. (wplynął 01,12.2016 r.)

W toku prowadzonego postępowania zebrano materiały dowodowe w postaci dokumentÓw pzechowywanych w
Archiwum Panstwowym w Gda sku w zespole Akta miasta Tczewa w serii Acta des Magistrats zu Dirschau: 1) VerschÓnerung
Verein 18B9 - 1921' 2) Sprawy budowlane' Rysunkitechniczne oraz W serii Magistrat m' Tczewa' Wydział Budownictwa - Park miejski i

w Archiwum Uzędu Miejskiego w Tczewie - Acten des Magrstrafs zu Dirschau' Stadt-Bauamt'
w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie - Bericht iiber den Stand und die Verwaltung der Stadt
oraz
Dhschau 1892-1910. Niezwykle obszerny zespÓł materiałÓw ikonograficznych i kartograficznych pochodzi ze skony
internetowej www.dawnytczew'pl oraz www.mapy'eksploracja'pl' Wykozystano ponadto literaturę: 1) M. HesdÓlfer (hrsg)' Die

planty 1906

-

Stadtpark 1906

1939, ponadto
1935

E' Raduftski. Zarys dziejÓw miasta Tczewa. Tczew 1927, 3) W' Długokęcki (red.) Histoia Tczewa' Tczew
R' Landowski' Tczew w czasie i przestrzeni' Tczew 2008, 5) K' Rozmarynowska' ogrody odchodzące? Z dziejÓw gda skiej
zielenipublicznej1708- 1945' Gda sk2011,6) R' Lidzbarski. W poszukiwaniutczewskichwieŻciśnie ' Pelplin 2014,7) J. Golicki'
Album tczewski. Fotografie do 1945 r' cz'3. Tczew 2015, 8) M. Zawadzki. W. Muscate' Pnedsiębiorca i filantrop [w:] Ł. Bnądkowski, P'
Zeliitski (red.) Dawny Tczew' Ludzie' Miejsca. Wydarzenia. Tczew 2016' Skozystano rownież z dokumentai1i: 1) M. Urba ski. Park
Miejski w Tczewie. Gda sk 2016' 2) J' Landowski' Aktualizacja inwentaryzacji zieleni Parku Mieiskiego w Tczewie. Tczew 1998, 3) Ł'
Ga

enwelt. Bd'7.1903' 2)

1998, 4)

ogonowski' lnwentaryzacja ornitologiczna parku miejskiego w Tczewie. Tczew 2016, 4) A. Peichert. Badania obecności nietoperzy w
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parku miejskim' Tczew 2016, 5) W' Szczuczko, Z' Nawrocki. Tczew
studium h.istoryczno
urbanistyczne' T. 1 Toruń 1980 oraz kańy
ewidencyjnejbudynku WC wykonanej w 2003 r' i przechowywanej w gdańskim
óodziale Narodówego lnstytutu Dziedzictwa.

-

-

W dniu 23'12'2016 r. przedstawiciel Wojewódzkiego i,rrzęou oórrrony ZabytkÓw
w Gdańsku dokonał, w obecności stron,

oględzin szczegółowych pzedmiotowego obiektu zikończónych sn91ź4zeniem podpisaniem
i
protokołu ń.tń.,,jn.go.
'słg
Wpisem do rejestru zabytkÓw objęto obszar Wyznaczony granicami działek
nr 52il6,
i słg, obejmujący wszystkie
pozostałe, wymienione wyżej działki' Ponadto ustalono, że półozone
na terenie parku budynki dawnego
po'p
wpisane zostaną do Ęestru zabytków odrębną decyĄą razem z położoną'wpobliżu
'ó'póiii
'uóitwozyły
wiezą ciśnień,
z ktÓrą
pienuotnie jeden układ funkcjonalno
- kompozycyjny. W świetle zebranych matóriańw dowodowych ustalono jak niżej.
Jak większoŚĆ miast pruskich, takze Tczew pzechodził w lV Ów. Xlk i pocz. xx

w. orres Jyńamicznego ,oińoju il *ielu
dziedzinach. Brakowało w nim jednak zieleni. Jednym z inicjatorÓw..zaózewiania
stał sĘ Willi Muscate (1846 - 1915)'
właścicielfabryki maszyn rolniczych, ktÓry częŚciowo z własnfch ŚrodkÓw finansował
twozenie

terenÓw zielonych. Był on
takze współzałozycielem i prezesem powstałego w 1889 r. Towarzystwa Upiększania
Miasta, które już od 1893 r. plinowało
założenie parku. W tym celu, na działce położonejwogrodzie pzy Szpitalu
JoannitÓw, zorganizońało w 1896 r.'szkÓłkę z
sadzonkamj dębów, jodeł,brzÓz, białych olch, jesionów, lip, dzew iglasĘch i wielobanłnych'ńewow
kolczastych. Dwa lata
pÓŹniej wydzierzawiło ponad dwa hektary na obszaze jednego
z gięoołicrl i szerokich ;arow ciągnących się
ńo ńo. itronie
miasta. Dostosowując się do niezwykle urozmaiconej zeŹby terenu-przysąiło
do twozenia parku w stylu krajobrazowym,
popularnym w XlX w. ZaczynĄąc prawdopodobnie od częścizach',
w któĘ usytuowano głÓńne wejście, rozmiószczono ok.
dwa tysiące sadzonek ze wspomnianej szkÓłki.
te zostały jeonił ńskymanó, nie otrzymały bowiem aprobaty
-Działania
władz miejskich' ktÓre przeznaczyĘ omawiany teren
na cele rolniózó:.9!9j?|.nąąóJó l'1,'r,ano W 1899 r., rok pÓŹniej
zadrzewiono następny fragment (niecały hektar), a po nim kolejne. w tgot 1.. pr'.ó
załozeniem musiały już byĆ
zaawansowane skoro, wykozystując obecnośĆ cesaza Wilhelma ll w Tczewie,
Towarzystwo zwrÓciło się z iiosną o
pozwolenie na nadanie parkowijego imienia, a takze o wsparcie finansowe.
Zgodę uzyskano jedynie na to iienłsze. Nie
zrezygnowano jednak z dalszych działań' W najbliższych latach w pn. części-pariu
i'na dnió jaru zamie,nańo posaozie
kolejne drzewa, wykonaÓ ściezki i duzy plac zabaw, zgodnie z planern Gebrga
wilrrelńa Schnibbe (1853
1932),
wspÓłzałozyciela i długoletniego pzewodniczącego Towlrzystwa Budowy ogrolow
w Gdańsku, .nrn.go pro.,ełtanta
parkÓw, wykładowcy iautora artykułów. Koszt prac szacowano na
6000 -rb odo marek, ktÓL pochodzie ńałrjz'ouozetu
miasta, spzedaży cegiełek i ofiar darczyńcÓw. Planowano równiez postawiĆ pomnik
Bismarcka.
Analiza archiwalnych przekazÓw kańograficznych pozwala stwierdziÓ' że do 1904
r' Kaiser Wilhelm Park zĄmował)uż
niemal cały parów. Główne wejście znajdowało się w pn.zach' narozniku' Wybiegały
niógo dwie ściezkiskierowane na
wsch. oraz szersza od nich droga prowadząca na pd., określanajako aleja gŃnai obcnoJz"ń
ona do wydłuzonej, wąskiej
rabaty' Dalej usytuowana była kolista forma o nieznanej juz dziŚ kompozycji'-TuŻpny
niej znajdowało się jeoyne ,,ió;scie oo
strony zach. Kilka wejśÓ bocznych usytuowanych było od pn., przy wytyczonej,
ile fiszcźe niezanuńwinej ulicy (ob.
Kołłątaja),jedno w pd.wsch. narozu założenia. Pzy twozeniu ukiadrr pzestzónnejo
wzÓr tźw. ogroou
precelkowego z owalnym rysunkiem dróg i ściezek o płynnej linii i esowatych
'.'toro*ano
kształtach,-' grunto*ą
n'*CIr'.n'ą. nłailriały
ikonograficzne oraz zachowany dzewostan pozwalają pnypuszczać, że najpierw *próńo..nó
nasaorenia atEowe i
szpalery, a następnie wnętza na skarpach zadarniano i wypełniano
pojedynczymi, ozdobnymi gatunkami
oraz
lzewami
drzew' Dokumenty archiwalne wspominają o ,,brzozowych, bukowych i świerkowych
zoaćzaćn, '
W 1905 r' park wzbogacono o istotny element kompozycyjny - staw z fontannąusytuowany
we wsch' częściparowu. Miał
owalny kształt, obsadzony został wodolubnymi bylinami, ogrodzony niskim,
płotłiem.Hodowano w nim złote
ryb!' a w cenhum znajdował sję pojedynczy wodotrysk wyzucaląci wodę na '.taó*y'
wysokośÓ 8 m, obudow.ny , .rrró' głazami
z tufu wulkanicznego. Po stronie wsch. i zach. posadzono wierzoi płaczące,a wokÓł
zbiornika, podobnie jak

iłi

-

'

w

całyń|arru,

Ustawiono drewniane ławki w specjalnie ukształowanycn wńęrach. Uruchomienie
układu wodnego wiązało się ze
wzniesieniem w 1906 r. istotnego dla całego załoŻenia elementu'architektonicznego stacji pomp połozonej na wsch. od
stawu. Pusty teren wokół niej zadzewiono, doprowadzono brukowaną zachowiną
do ó'is oiogę, a grinicę iespołu
parkowego pzesunięto w kierunku wsch.
Pienrvsza dekada XX w. przyniosła rÓwniez inne ważne zmiany. W 19o5 r' park przekroczył
granice pienłotnego WąWozu
jego obszar powiększono o kotlinkę usytuowanąod pd.zaclr' powiezc'hni
o
nieco po*vzJi 1,5 ha. oosaońoli m.in.
dwoma gatunkami sosen oraz pojedynczymi buozami,l. Kontynuowano także prace
nad iońpozyc;ę pzestzenną óałego
założen'ia - pojawiło się w nim ok. 600 róŻorazls!'1!
żywopłotÓw
o
zrÓznicowanej
opuowych
(od 60 do 120
-postiwiono
Ęśokości
cm), ktÓre sprowadzono z Berlina. W tym okresie (1909710 r.)
rÓwniez elementy małej architektury takie jak
prosta, drewniana altana. (Scńutzhiltte) usytuowana na nayyŻszym wzniesieniu
w częŚc1 pn'zóch. osadzóno ją na
wysokim, kamiennym cokole, nakryto dwuspadowym dachóm, śiianyboczne przeszklóno
duzymi, wielokwaterowymi
oknami, a od frontu ustawiono azurową konstrukcję przypominającą s'jłas dzięki
wykorzystaniu przeplecionych konarów i
gałęzi. Pzed nią rozmieszczono kilkanaście głazów słuzących jałó miejsce
oopóczyńłu dL spaceiujących.
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W 1910 r. nastąpiły także inne znaczące pzekształcenia. Doktor Hermann Scheffler, niezwykle zasłużony dla Tczewa radca
sanitamy, fundator Łazienek Miejskich, członek wspomnianego Towazystwa Upiększania, w testamencie zapisał miastu
środkifinansowe, z ktÓrych utworzono fundację jego imienia. Dzięki niej zakupiono za 31 000 marek dalszych 5 ha ziemi
połozonej powyzej parowu, po jego pd. stronie. Ta częśÓ parku otzymała nazwę Lasku Schefflera' Zlokalizowana na
płaskim terenie, stanowiła istotne urozmaicenie całego załoŻenia' Jej kompozycja nawiązywała do wspomnianego wcześniej
wzoru owalnym rysunkiem drÓg i ściezek o długości1700 m. Do zadzewienia przeznaczono ok. 30 000 sadzonek, z
których znacznączęŚÓ pzeniesiono z istniejącego juz parku. W części pd'wsch. zaplanowane były rabaty w regularnym
układzie czterokwaterowym, ktÓry stanowiÓ miał pzypuszczalnie reprezentacyjną częśÓ gÓrnego parku. Na pd' od niego
usytuowano zachowane do dziŚ, koliste wnętze z wyniesionym nieco ponad poziom gruntu klombem otoczonym ławkami i
drzewami. Najbardziej charakterystycznym elementem Lasku była jednak budowla ziemna imponujących rozmiarÓw w
kształcie ściętego stożka, opleciona spiralną drogą prowadzącą na szczyt. Dzięki 6 metrowej wysokości pełniÓ mogła
funkcję punktu widokowego na park oraz rozciągające się po jego pn. stronie miasto, Wisłę, a nawet połozone za nią
Żuławy. Dwa lata pÓŹniej, z inicjatywy kolejnego działacza Towarzystwa, dyrektora gimnazjum zeńskiego, dr Gtinthera,
unądzono w lasku szkolny ogród botaniczny, W ktÓrym posadzono ok' 100 zadkich odmian drzew ikzewÓw m. in' cisy
japońskie i irlandzkie, złote cyprysiki kalifornijskie, daglezje, jodły kaukaskie i kanadyjskie. Jego dokładna lokalizacja nie jest

dziśmozliwa - nasadzenia nie zachowały się, pzypuszczalnie ze względu na nieodpowiedni klimat lub glebę. Być moze
właśnie one twozyly wspom n ianą częŚĆ reprezentacyjną.
Kolejna inwestycja dotyczyła ciąÓw komunikacyjnych' Prawdopodobnie w 1910 r. częŚÓ alejek na stokach parowu
zastąpiono schodami wykonanymi z kostek granitowych i bazaltowych. Wspomniana data wykonana z tych właśnie
materiałów (pzełozonych wtórnie w 2013 r,) znajduje się na spoczniku schodÓw na skarpie pn. W latach 1911 -19'15 w
poblizu głównego wejścia pojawił się następny element maĘ architektury - zachowany do dziśniewielki szalet o ryglowej
konstrukcji, z dachem czterospadowym krytym pienrvotnie podwÓjną karpiówką. Kiedy w 1915 r. zmarł twórca tczewskiego
parku W. Muscate, Towarzystwo uczciło jego pamięć stawiając głaz nazutowy w Lasku Schefflera. Plany umieszczenia na
nim stosownej tablicy zniweczyła l wojna światowa, zrealizowano je dopiero sto lat póŹniej.

Po odzyskaniu niepodległości parkiem zarządzało miasto zatrudniające stałego ogrodnika i strÓzów. NadzÓr nad pracami
1940). Systematycznie uzupełniano dzewostan,
sprawował m. in. budowniczy miejski Walerian Radziejowski (1877
zadarnienie i rośliny na kwietnikach: m' in' pierwiosnki wielokwiatowe, werbeny, cyklameny, szparag Szprengera, kochie,
mietelniki, lobelie pzylądkowe i astry sprowadzane m.in. z Torunia i Grudziądza. Dbano także o modernizację spzętu

-

pielęgnowania zieleni. Dzięki pzekazom ikonograficznym z tego czasu odtwozyÓ mozna układ
reprezentacyjnego wnętza pzy wejściugłÓwnym. 0d strony zach. niewysoką skarpę zamykał niski zywopłot i szpaler
drzew. Wydłużony, owalny parter ponizej obsadzony był geometryczną regularną kompozycją z kwiatÓw i kzewÓw. Zdobiły
go ponadto okazałe donice w formie kielichÓw z szerokimi misami wypełnionymi kwiatami' CzęśÓ z nich posadowiona była
potrzebnego

do

na czworobocznych postumentach dekorowanych płycinami, zwieńczonych profilowanymigzymsami. W poblizu usytuowany
był drewniany pawilon pełniący funkcję kiosku spozywczego. Wzmianki o potzebie budowy ,,domku mlecznego''
(Milchhausschank) z napojami bezalkoholowymi pojawiały się w aktach Towazystwa Upiększania juŻ od 1912 r. lnicjatorem
tej inwestycji była organizacja Błękitnego KrzyŻa' Nie wiadomo jednak czy projekt ten został wÓwczas zrealizowany, ze
względu na wybuch wojny. Zdjęcia archiwalne pzedstawiające obiekt o podobnej funkcji pochodząz 1927 r. Widoczną na
nich drewnianą altanę nakrywa dwuspadowy dach wysunięty przed jedną ze Ścian szczytowych. Podpańo go prostymi

słupkami, twoząc ganek z dwustopniowym podestem' Witrynę i okno podawcze o drobnym podziale szczeblinowym
osłaniały okiennice zdobione od wewnętznej strony rysunkiem uproszczonych festonÓw. obok kiosku rozstawione były
kzesła i stoliki. Z relai1i ustnych wynika, że poza wyzej wymienionymi, w parku znajdowała się jeszcze jeden obiekt maĘ
architektury - altana muzyczna przeznaczona dla orkiestry, umożliwiająca organizowanie konceńów czy piknikÓw. Jej
lokalizacja nie jest juz dzisiaj znana. Być moze wykorzystywano w tym celu opisany wyżej ,,szałas''.

W 1931 r. na pd.wsch' skraju załoŻenia usytuowano kortyTczewskiego Klubu Tenisowego. Rok póŹniej zrealizowano po
ich pn' stronie budowę cieplarni projektowanej w nieco innej formie i wielkości juz 5 lat wcześniej przez Wspomnianego
W. Radziejewskiego. ostatecznie wzniesiono budynek o wymiarach 5 x 23,5 m. zagłębiony w ziemi na ok. 70 cm., nakryty
dwuspadowym, pzeszklonym dachem osadzonym na drewnianej więŹbie o konstrukcji płatwiowo kleszczowej. Jego
wnętze podzielone zostało na dwie częŚci z osobnymi kotłowniami, piecami i kanałami gzewczymi umieszczonymi w
poblizu ścian. Doniczki do uprawy roślin dostarczyła Cegielnia Wola z okolic Pelplina. W tym samym roku, z inicjatywy
burmishza Stefana Wojczyńskiego, magistrat zdecydował o założeniu przez ,,ogrodowego miejskiego'' szkółki dla kilku
tysięcy dzewek na terenie parku. Hodowane tam klony, lipy, akacje, świerki,buki i dęby służyÓ miały pzede wszystkim do
obsadzania nowych ulic. Jej lokalizacja nie jest niestety znana' Starając się utzymaĆ naturalny charakter całego załoŻenia
pod koniec lat 30.XX w. wprowadzano w nim takie rozwiązania jak bzozowe poręcze schodów w częściwsch. czy sosnowe
pale wzmacniające nasadzenia alejowe. W 1937 r. park wymagał,,ponownego odbudowania'' - nieodpowiednia pielęgnacja

-
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spowodowała zniekształcenie pienrotnego projektu, przerost dzewostanu, a w konsekwencji jego skarłowacenie i
obumieranie słabszych egzemplarzy. Pojawiła się inicjatywa reorganizacji ogrodów Miejskich w Tczewie, w tym m.in.
likwidacji wspomnianej cieplarni, jako niewystarcząącE na zaspokojenie bieżących potzeb oraz pzeniesienia ogrodnictwa
na działkę w poblizu ul. Wodnej. Niezbędne prace miały być poprzedzone szczegÓłowym projektem i rozłozone na kilka lat'
Plany zniweczył wybuch wojny. W 1945 r., w związku z budową zasiekÓw na drogach wylotowych, przy których park jest
połozony, prawdopodobnie wycięto z niego częŚÓ dzew. Zaniedbany w latach pÓŹniejszych, zarastał samosiewami, ktÓre
zacierały jego kompozycję pzestrzenną. W latach 70.XX W. W znaczący sposÓb naruszyła ją budowa, a następnie
powiększenie i ogrodzenie amfiteatru. Kolejne dziesięciolecie pzyniosło korzystne zmiany - park oczyszczono z podrostÓw,
co znacząco uczytelniło jego wnętza i pześwietliłodzewostan.
W granicach obecnego parku miejskiego, w jego wsch. częŚci, znajduje się załozenie będące pierwotnie ogrodem
nalezącym do wzniesionejw 1935 r. szkoły mniejszości niemieckiej. otoczono go, podobnie jak sąsiadujące z nim budynki
szkolne, wysokim, ceglanym murem z głÓwnym wejŚciem od zach' ZachowaŁy się dwa projekty ogródu, które mimo
pewnych rÓznic, zawierają podstawowe elementy zrealizowanego pÓŹniej układu. Na pienuszym, barunym, zwraca uwagę
wnętze zamykające główną oŚ. Ma ono kształt ułożonych koncentrycznie, półkolistych rabat rózanych okalających bliżej
nieokreśloną dekorację plastyczną. Zbiornik wodny pzesunięty jest na pd., a symetryczna, dośrodkowakompozycja w
narożniku pd.wsch. składa się z prostokątnych rabat kwiatowych otaczających kolejny element plastyczny. Drugi z planÓw
jest bardziej zblizony do ostatecznej realizacji znanej z archiwalnej fotografii' ogrÓd uządzony w stylu modernistycznym,
otzymał regularną i upoządkowaną kompozycję złozoną z prostokątnych, kawiastych kwater z niskimi nasadzeniami z
kzewów, bylin i kwiatÓw. Prawdopodobnie' tak jak obecnie, istotnym elementem układu pzestzennego były żywopłoty. Na
głÓwnej osi znajdował się prostokątny zbiornik wodny. Urozmaicenie zgeometryzowanej struktury stanowiło wnętze w
narozniku pd'wsch. utwozone z drzew posadzonych na zucie koła, otaczających dużą kolistą formę obwiedzioną niskim
murkiem' Po wojnie tzw. mały park został udostępniony mieszkańcom, w l.80'XX w. rozebrano wydzielający go mur'
Park znajduje się w centrum Tczewa, na pd. do Starego Miasta, w poblizu Wisły. Posiada zarys wieloboku zblizonego
do prostokąta wydłuzonego na osi wsch. - zach., zamkniętego ulicami: Kołłątaja (od pn.), Bałdowską i Zieloną (od zach.),
Sienkiewicza (od pd.)i Parkową(od wsch.). Dawne wejściasązachowane i nadal pełniąswoje funkcje' Historyczne granice
rÓwniez nie uległy zasadniczym zmianom, przesunięte zostały jednak na wsch. po dołączeniu w okresie powojennym
ogrodu należącego do szkoły mniejszości niemieckiej. Pierwotna powiezchnia powiększyła się wówczas i wynosi obecnie
13,6 ha.

Dobze zachowała się kompozycja całego założeniao swobodnej, naturalistycznej formie, doskonale wykozystującej
niezwykle malownicze uksztaftowanie terenu. Wśród licznych wnętrz krajobrazowych częŚciowo przekształconych,

zarośniętych podrostem i samosiewami, na szczegÓlną uwagę zasługują cztery najbardziej czytelne: przy głÓwnym wejściu,
stawie, w pd.zach. kotlince i wspomnianym ogrodzie. Mimo zmian możliwe jest ich odtworzenie w dawnym kształcie.
Niewątpliwie cennym elementem zespołu jest znaczna ilośÓ punktÓw widokowych usytuowanych m.in. na pd. krawędzi

parowu, pzy zbiorniku wodnym i w częŚci zach. Niestety wskutek zbyt duzego zagęszczenia dzew na skarpach
podziwianie okolicy jest ograniczone' Podobne uwagi dotyczą wymienionego wyżej sztucznego wzniesienia, które po

obniżeniu utraciło swoja pienrotną funkcję'
Kolejny składnik układu przestrzennego stanowiączęściowozachowane aleje iszpalery o średnim rytmie nasadzeń od 4 do
4,5 m, podkreślające układ drogowy. WyrÓżniają się wŚród nich dwa szpalery z przewagąjesiona wyniosłego: ciągnący się
wzdłuŻ ul. Sienkiewiczaoraz nieco mniejregularny, oddzielającyczęśĆstarego parku od Lasku Schefflera. Cenne sątakze
aleje klonowe i lipowe, w tym z lipy krymskiej o rytmie nasadzeń Wynoszącym 3,5 m' lstotne dla kompozycji akcenty
'
roślinne stanowią pzede wszystkim soliterowe egzemplaze takie jak: klon srebrzysty, lipa amerykańska, kasztanowiec
czerwony, wiezba płacząca czy okazowy dąb szypułkowy, buki zvlyczĄne i purpurowe oraz modzewie europejskie. Nie
zachowały się niestety żywopłoty mające szczególne znaczenie w kształtowaniu pzestrzeni parkowej. Pojedyncze buki
zwyczajne ze śladamidawnych cięc formujących rosnące przy ul. Kołłątaja wskazują ze zywopłot z tego rodzaju dzew
mÓgł tworzyÓ pn' granicę założenia bądŹ jej fragment. Bogaty materiał ikonograficzny pozwala stwierdzić, ze szatę roślinną
wzbogacały takze nasadzenia kzewów umieszczane w dużych grupach na skarpach i plamami wzdłuż głÓwnych ciągÓw
komunikacyjnych. Niestety nie przetrwały one do naszych czasÓw.
W kompozycji całoŚci duzą rolę odgrywała architektura. Pienrotnie dominantę stanowiła położonaw poblizu wieza ciŚnień,
obecnie pzesłonięta drzewami i rozbudowaną bryłą amfiteatru, ktÓry sztucznie podzielił parkowy wąwÓz i zniszczył
powiązania widokowe. W dobrym stanie zachował się natomiast kompleks budynkÓw stacji pomp oraz szalet o konstrukcji
szkieletowej. Kontynuowana jest rÓwnież lokalizacja dawnych końÓw tenisowych' Nie ocalała natomiast usytuowana obok
nich cieplarnia, a takze drewniane altanki znane z materiałów archiwalnych. W pobliżu miejsca, gdzie prawdopodobnie
usytuowany był opisany vuyżej kiosk spożywczy znajduje się obecnie kamień z tablicą upamiętniającą tczewskich harcezy
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wojny światowej. Z elementÓw maĘ architektury pozostały fragmenty niskich, kutych ogrodzeń
nalezy takze o głazie nazutowym umieszczonym w pd. częŚci parku w
jego
zasługują
rÓwnież granitowe słupy pochodzące z granicy między Polską a
załoŻyciela.
Na
uwagę
celu upamiętnienia
Wolnym Miastem Gdańskiem wykozystane wtÓrnie do budowy schodÓw na placu zabaw.
Układ drogowy W znacznym stopniu pokrywa się z pzekazami kańograficznymi za wyjątkiem fragmentu pd'zach., w którym
poległych W czasie

ll

trawnikÓw w poblizu głównego wejŚcia. WspomnieÓ

wcześniejsze ścieżkizostały zatarte. Rozmieszczenie dzewostanu pozwala jednak na odtworzenie pierwotnego
rozplanowania. GłÓwne ciągi komunikacyjne biegną wzdłużparku - dwa niemal rÓwnoległe w starszej części,kolejny
pzecina ukoŚnie częśÓ zach. i kieruje się ku wsch. obok pd. granicy. Rozkład drÓg i Ścieżek podkreślają wspomniane

nasadzenia alejowe i szpalery, znacznie mniej czytelne w Lasku Schefflera. Historyczne nawierzchnie nie zachowały się,
jedynie na częścischodów wykozystano wtÓrnie pzełozone granitowe kostki i krawężniki oraz drobną kostkę bazaltową.
Układ wodny stanowił staw z wodotryskiem twozący niezwykle malowniczy fragment parkowej doliny wraz ze starannie

zakomponowanym otoczeniem' Pozbawiony został niestety okalającego go ogrodzenia

i

wodolubnej roślinnoŚci, nie

odtworzono takze nasadzeń z wierzby płaczącej.

lnwentaryzacja wykonana w 2016 r. obejmująca 2512 drzew i kzewów o formie drzewiastej wykazała, że dzewostan
parkowy jest niezwykle bogaty i zrÓznicowany, zachowany w dobrym stanie. Twozy go 51 gatunków dzew i krzewów z
przewagą rodzimych. Podstawę składu gatunkowego stanowią jesion wyniosły (20%), klon zwyczajny (18%)' lipa
drobnolistna (16%) i dąb szypułkowy (12o/o). W znacznie mniejszych iloŚciach występują grab zwyczajny, klon polny, robinia
akacjowa, buk zwyczajny, klon jawor. Znikomy procent stanowią dzewa iglaste. Na szczególne wyróżnienie zasługują
ciekawe gatunki egzotyczne: lipa amerykańska, lipa krymska, klon srebzysty, lipa srebrzysta, sosna czarna, choina
kanadyjska, dąb wielkoowocowy, leszczyna turecka, daglezja zielona, żywotnik zachodni, jodła jednobaruna, buki i klony
odmiany purpurowej. WiększoŚĆ z nich położona jest w starszej częściparku. Dąb wielkoowocowy rosnący w centrum
Lasku Schefilera jest byó moze jedynym reliktem wzmiankowanego ogrodu botanicznego.
Szacunkowa analiza dendrochronologiczna pozwala stwierdzić, ze blisko połowa zinwentaryzowanych drzew posadzona
została pzed 1939 r. Nie wyklucza się, że ich iloŚÓ moze byÓ większa, biorąc pod uwagę bardzo zróznicowane warunki
siedliskowe, ktÓre mająznaczący wpływ na rozwój nasadzeń. CzęŚÓ z nich liczy ponad 120 lat, co może wynikaĆ ztaktu,Że

pzy komponowaniu załoŻenia wykozystywano takze dzewka starsze' co potwierdzĄą przekazy archiwalne. Tzy
lipa amerykańska i dwa buki zwyczĄne odmiany purpurowej, uznane zostały za pomniki
egzemplarze starodrzewu
pzyrody. Kolejnych pięć kwalifikuje się do objęcia tąformąochrony:jesion wyniosły, klon srebzysty, dwa dęby szypułkowe
i unikatowy w Polsce dąb wielkoowocowy.
Nasadzenia krzewów, podobnie jak dawne zywopłoty grabowe, nie przetrwały do naszych czasów. Zastąpiono je
pojedynczymi okazami lilaka pospolitego i jazębu pospolitego oraz śnieguliczkibiaĘ, ligustra pospolitego, Śliwy ałyczy i

-

tawuły' Z tych ostatnich powstały graniczne żywopłoty od strony pn. i pn. zach.

We wspomnianym ogrodzie szkolnym przy ul. Parkowej zaszły największe zmiany. Rozebrano otaczające go, ceglane
ogrodzenie, po ktÓrym zachowały się jedynie fragmenty podmurÓwki' Zlikwidowano zbiornik wodny znajdujący się na
głÓwnej osi założenia zastępując go miejscem pamięci ofiar terroru stalinowskiego. Mimo to wnętza krajobrazowe pozostały
czytelne. Utrzymano pierwotną regularną kompozycję z prostokątnych kwater, w ktÓĘ podstawową rolę w dalszym ciągu
odgrywają grabowe zywopłoty i niskie nasadzenia, m. in. kzewy jaśminowca Wonnego. Ścieżki utrzymały ziemną
nawiezchnię. WśrÓd najstarszych egzemplazy drzewostanu wymieniĆ mozna liczną grupę klonÓw zwyczajnych, następnie

klony jawory, jesiony wyniosłe, kasztanowce zwyczajne oraz dąb szypułkowy i lipę drobnolistną. Na szczegÓlne wyroznienie
zasługują jednak cĄery okazałe dęby czeruone stanowiące dominujący element niewielkiego, kolistego wnętza w
.narozniku pd.wsch.
Znacząca rola tczewskiego parku wynika nie tylko z bogactwa i rozmaitościtwozących go roślin.Jest on skupiskiem dużej
rÓznorodności biologicznej, na ktÓrą składają się takze ptaki. Gniazduje w nim 39 gatunków W zagęszczeniu 196 par na 1 0
ha. Dominują wśród nich ptaki pospolite związane zluŻnym zadrzewieniem i terenami zurbanizowanymi. Wiek dzewostanu
stwarza jednak kozystne warunki także dla gatunków leśnych,spotkaÓ mozna również ptaki występujące na granicy pÓl i

o

wysokich walorach
lasÓw. RóznorodnośÓ oraz wysokie zagęszczenie na stosunkowo niewielkim terenie świadczą
przyrodniczych parku. lch potwierdzeniem jest także występowanie chronionych owadów i nietopezy'
Park Miejski w Tczewie posiada duzą wańośÓ historyczno - naukową jako materialne świadectwo pzestzennego i
kulturalnego rozwoju miasta. Stanowi niezwykle istotny element jego układu urbanistycznego' Jako największe założenie
zieleni pzeznaczonej do powszechnego użytkowania, jest jednym z podstawowych obszarów rekreacji dla tczewian od
pzełomu XlX iXX w' aŻ do chwili obecnej. Jesttakże jednym z największych miejskich zespołÓw parkowych północnej
Polski, biorąc pod uwagę jego powierzchnię w stosunku do liczby mieszkańców. Podkreślićnależy takze jego wy1ątkową
malowniczość wynikającą
ukształtowania terenu bogatej szaty roŚlinnej. Stanowi ponadto zasadniczy element
krajobrazowy dla ciągów widokowych otaczających go ulic i położonej w poblizu zabudowy mieszkalnej.
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Jego powstanie pod patronatem organizacji społecznej, a pÓŹniej takze władz miejskich, było pzejawem popularnego od
poł. XlX w. zjawiska tworzenia załoŻeń ogrodowych do uzytku publicznego. Podobnie jak one, park iczewslii
miał chaiakter
spacerowo - wypoczynkowy, usytuowany został na obrzeŻach miasta, pzy głównych drogach wjazdowych' W jego
struktuze pzestzennej dominowały tendencje naturalistyczne, wykorzystujące rozwiązania opańe n-a istnie;ącej
konfiguracji terenu, sprawiające wrazenie swobodnego kĘobrazu, w ktÓrym celowa działalnośĆjest mało widoczna. orogi i

ścieżkiwspinały się zakolami po pochyłościachparowu, linie proste i układy symetryczne, jako nieistniejące w przyrodzie,
zostały wyeliminowane. Elementy regularne w formie geometrycznych pańerÓw wyrÓżniały pzede wśzystkim głÓwne
wejście. lstotną rolę odgrywał akcent wodny - staw z fontanną chociaż wtÓrnie wprowadzony, otrzymał otóczenie]dzięt<i
ktÓremu stał się jednym z najbardziej uzekających zakątków parku. RozwÓj nauk pzyrodniczych spowodował z.naczne
wzbogacenie form roŚlinności zastosowanej w nasadzeniach. Umoż|iwił także załoŻsnie w Lasku Schefflera ogrodu
botanicznego o odrębnym programie i sposobie uzytkowania. Pełniłon pzede wszystkim funkcję dydaktyciną gromadzono w nim rÓzne gatunki flory rodzimej i obcej. Jednocześnie stanowił takze niezwykłe urozmaicenie całego

zespołu.

odmienną regularną i symetryczną kompozycją pzestzenną charakteryzuje się dawny ogrÓd przy szkole mniejszości

niemieckiej stanowiący pzykład rozwiązania modernistycznego z lat 30.XX w. obecnie obazałożeniia, mimo rÓżnej gónezy
formy zagospodarowania, twozą jeden układ funkcjonalno - pzyrodniczy o dużej wańościzabytkowej i kulturowej.

i

PodkreŚlić naleŻy, ze dla pzeprowadzenia rzetelnej oceny historycznego znaczenia i kĘobrazowój roli parku niezwykle
istotne okazaĘ się bogate materiały ŹrÓdłowe, ktÓre pozwoliły pześledziĆ etapy jego powstawania i rozwoju' Dokumeniują
one także dokonania W:' Muscatego - twÓrcy całego założenia, jednego z nĄbardziej zasłużonych o-bywateli miasta.
Zaprezentowana historia potwierdza, ze Park Miejski w Tczewie planowany i zakładany był z dużym rozmachem, co
pozwoliło uczynić go jednym z największych i najciekawszych w regionie. W istotny sposób podnosi to jego rangę i wpływa
na wańoŚÓ zabytkową.

Powyższe ustalenia znajdują pełne potwierdzenie w materiale dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie.
Pzedstawione wańości naukowe i historyczne jednoznacznie wskazują ze park w Tczewie jest zabytkiem w myŚ1 ał. s pt<t
1 Ustawy o ochronie zabytkÓw i opiece nad zabytkami i powinna zostaÓ objęty ochroną prawną

przez wpisanió do Ęestru

zabytków' Wzwiązku ztym,woparciuoań.6 us!'h"b!*1'l[$ orazań.9 ust. 1 UstawyoochroniezabytkÓwiopiecb
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