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WSTĘP

Wszyscy lubimy tajemnicze opowieści, wszystkich nas, niezależnie od wieku,
pasjonuje odkrywanie „skarbów” przechowywanych na zapomnianych strychach,
ukrytych w domowych zakamarkach, eksponowanych w muzealnych gablotach. Sekcja
Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie również posiada w swoich
zbiorach unikatowe przedmioty, historyczne perełki, archiwalne materiały, wzbogacające
i systematyzujące wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora. Rękopisy, medale,
XIX-wieczne mapy, odbitki prasowe wykonane techniką drzeworytniczą, karty pocztowe
z przełomu wieków, plany miasta, kroniki, miedzioryty … Wszystkie one potrafią „mówić”,
snuć zapierające dech w piersiach opowieści, zdradzać miejskie tajemnice, prezentować
świat miniony, odległy, a jednocześnie tak bliski, bo przeniesiony na papier: opisany,
naszkicowany, sfotografowany.
Wspólnie wyruszmy zatem w pasjonującą podróż śladami tczewskich pamiątek,
poznajmy historię Grodu Sambora „opowiedzianą” nie przez ludzi, a przez przedmioty,
które tę historię współtworzą i które tę historię utrwalają.
Przyjrzyjmy się z nieco innej perspektywy miejscom znanym, oglądanym na co
dzień, regularnie mijanym w drodze do pracy lub szkoły.
Przenieśmy się na moment w czasie do schyłku XIX oraz początku XX stulecia
i zapoznajmy się z dziejami miejsc zapomnianych, nieistniejących współcześnie,
uwiecznionych na dawnych widokówkach, zdjęciach, rycinach.
Zabawmy się w historyków-poszukiwaczy: analizujmy, przyglądajmy się uważnie
kolejnym eksponatom, wyłapujmy najdrobniejsze szczegóły, bo to właśnie z nich
jesteśmy w stanie wyczytać najwięcej.
Dreszcz emocji odkrywcy stać się może udziałem każdego z nas.
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Gotowi?

A zatem zaczynamy!

Cud XIX-wiecznej techniki, czyli tczewski most drogowo-kolejowy
uwieczniony na odbitkach wykonanych techniką drzeworytniczą

Drzeworyt
Drzeworyt uznawany jest za jedną z najstarszych,
a jednocześnie najpopularniejszych technik graficznych,
należących do tak zwanego druku wypukłego.
Mianem tym określa się ponadto
wszelkiego rodzaju odbitki,
powstałe przy użyciu drewnianych,
żłobionych matryc
powlekanych barwnikiem drukarskim.
W XIX wieku odbitki drzeworytnicze
wykorzystywane były głównie
jako materiał ilustracyjny,
wzbogacający treść artykułów
zamieszczanych na łamach prasy,
m.in. „Tygodnika Ilustrowanego”
oraz „Kłosów:
czasopisma ilustrowanego tygodniowego
poświęconego literaturze, nauce i sztuce”.
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Drzeworyt,
z jego misternie rytowanymi detalami kompozycyjnymi,
zachwycał i nadal zachwyca swą szczegółowością,
realistycznym oddaniem przedstawianych obiektów,
mistrzostwem wykończenia technicznego.

Tczewski most drogowo-kolejowy (współcześnie most drogowy), w momencie otwarcia będący najdłuższym mostem w Europie,
zaś do roku 1859 również najdłuższym mostem na świecie, wywarł ogromne wrażenie na Jadwidze Łuszczewskiej (Deotymie),
poetce, powieściopisarce, autorce popularnych powieści historycznych dla młodzieży. Na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”
Deotyma w sposób następujący opisywała poszczególne detale i elementy XIX-wiecznej konstrukcji:
Wszedłszy nie tylko na most, ale tu można powiedzieć w most, długo używaliśmy przechadzki pełnej. (…) Już sama moc tej budowy byłaby
zdolną zdumieć najbardziej wymagające oko, lecz co powiększa wrażenie to uczucie estetyczne z jakim ją ozdobiono. Na dwóch brzegach
u wejścia i wyjścia mostu, wystawione są dwie bramy wspaniałe jak tryumfalne łuki. (…) Nieco dalej wstąpiliśmy na wzgórze nadbrzeżne
i stamtąd dopiero cały ogrom dzieła nam się uwiadomił: owe słupy samotne a mocne jak skały, czternaście owych wież kraśnych we dwie
rzędy rozkwitających, a między niemi aleja z płomieniami, wszystko to wydawało się urzeczywistnieniem tych czarodziejskich ogrodów,
co prowadzą do miedzianych zamków, (…) gdzie mieszka królewna w niebieskich różach na głowie.
źródło: Deotyma, Wycieczka do Gdańska. Czczewo, Tygodnik Ilustrowany, nr 109, Warszawa 1861, s. 155

XIX-wieczne
drzeworyty
prasowe
z widokiem
mostu
na Wiśle
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Duży drzeworyt prasowy przedstawiający pierwszy parowy lodołamacz na Wiśle, 1883 rok, w tle widoczna panorama Tczewa.

Ddrzeworyt ukazujący tczewski most drogowo-kolejowy, 1864 rok. Obok charakterystycznego, zdobionego reliefami Gustawa Bläsera
portalu wjazdowego, uwagę zwracają wieże w stylu neogotyckim wznoszone kolejno w latach: 1856 - na środkowym filarze, 1857 na pierwszym i drugim filarze, 1858 - na czwartym i piątym filarze / źródło: Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien [Księga
11 wynalazków, handlu i przemysłu]; wyd. Otto Spamer, Lipsk - Berlin 1864, s. 271.

A oto kilka ciekawostek
dotyczących tczewskiego mostu drogowo-kolejowego:
O
Do budowy filarów, bram wjazdowych oraz neogotyckich wież zużyto łącznie 15 milionów cegieł
wyprodukowanych w knybawskiej cegielni.
O
Jeszcze w sierpniu 1858 roku (tczewski most drogowo-kolejowy czynny był wówczas od niemal roku)
zajmowano się pokrywaniem ostatnich elementów konstrukcji farbą antykorozyjną. A było co malować!
Metalowe komponenty mostu tworzyły powierzchnię liczącą łącznie około 4 ha!
O
Podczas zorganizowanej w 1862 roku Wystawy Światowej w Londynie
tczewskiemu obiektowi drogowo-kolejowemu przyznano główną nagrodę w kategorii:
Inżynieria Cywilna, Architektura i Wynalazki Budowlane.
O
A jak wyglądało testowanie mostu tuż przed oddaniem go do użytku? Wystarczył do tego jeden skład
z 39 załadowanymi po brzegi wagonami towarowymi. Pociąg testowy pokonał liczącą ponad 780 metrów
długość mostu trzykrotnie, za każdym razem z inną prędkością. To właśnie na podstawie przeprowadzonych
analiz tczewski most drogowo-kolejowy uznano ostatecznie za obiekt spełniający wszelkie wymogi
bezpieczeństwa.

Drzeworyt prasowy, flisacy na Wiśle, w tle widoczny most drogowo-kolejowy projektu Carla Lentze.

13

Miedzioryty
na papierze
czerpanym,
pochodzące
z dzieła
Samuela
Puffendorfa
De rebus
a Carolo
Gustavo Sueciae
Rege gestis
commentrariorum
libri septem
elegantissimi
tabulis aeneis
exornati cum
triplici indice
/ publikacja
wydana
w Norymberdze
w 1696 roku

Miedzioryt

czyli historia wyryta w metalu
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Miedzioryt ze swym artyzmem, dbałością o detale,
precyzyjnym oddaniem poszczególnych elementów kompozycji
jest jedną z najbardziej cenionych,
a zarazem najstarszych technik graficznych.
Samo wykonanie odbitki w tak zwanej technice wgłębnej,
czy jak kto woli w technice druku wklęsłego,
nie jest szczególnie skomplikowane,
przynajmniej z technicznego punktu widzenia.
Podstawą jest gładko wypolerowana płyta miedziana na której,
przy użyciu stalowych rylców, żłobi się konkretny rysunek,
projekt mapy, rycinę. No właśnie… rysunek.
Jak się okazuje to wykonanie obrazu,
a nie jego późniejsze skopiowanie,
sprawia rytownikowi największą trudność.
Kontury, cieniowanie, wrażenie głębi - wszystko to uzyskuje się
poprzez naniesienie na płytę szeregu cienkich,
równoległych bądź przecinających się linii.
Trudne, pracochłonne, wymagające perfekcji
i skrupulatności ze strony artysty. Efekt zdecydowanie jednak wart
jest włożonych w przygotowanie rysunku starań.
W tak zaprojektowaną, ogrzaną matrycę miedzianą wciera się
barwnik, po czym, po usunięciu jego nadmiaru,
odciska się płytę na wilgotnym papierze. I gotowe!

Kim był Johann Reinhold Forster?
Najkrócej rzecz ujmując był tczewianinem,
który zapisał się na kartach dziejów
jako światowej sławy badacz historii naturalnej,
podróżnik, geograf, a przede wszystkim uczony,
zajmujący się analizowaniem i dokumentowaniem
działalności kulturowej człowieka na przestrzeni wieków.
Wraz z synem Georgiem Forsterem uczestniczył
w trwającej trzy lata i siedemnaście dni (!) wyprawie
naukowej, zorganizowanej przez angielskiego
żeglarza i kartografa – Jamesa Cooka.
Poczynione podczas wieloletniej ekspedycji
obserwacje i analizy, jak również skrupulatnie
odnotowane informacje, dotyczące m.in. nieznanych
dotąd gatunków roślin i zwierząt, okazały się
krokiem milowym w rozwoju ówczesnej
myśli przyrodniczej, a także geograficznej.
Ostatnie lata życia Johann Reinhold Forster spędził
w Halle, prowadząc na tamtejszym Uniwersytecie
zajęcia z historii naturalnej oraz mineralogii.
Portret Johanna Reinholda Forstera, 1795 rok – unikatowy miedzioryt
wydany w Halle dwa lata przed śmiercią uczonego; format: 11 x 18,5 cm
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Armia pruska kontra wojska dowodzone przez Jana Henryka Dąbrowskiego, czyli bitwa o Tczew 1807 - francuski staloryt autorstwa Josepha Skeltona,
grafika wykonana na podstawie obrazu Jeana-Antoine’a Forta. Oryginał znajduje się w Wersalu. Format grafiki: 14 x 22,5 cm. Format arkusza: 25,5 x 34,5 cm

Staloryt
W stali wyryte,
czyli staloryt jako jedna z odmian druku wklęsłego.
Wprowadzony i rozpowszechniony około 1820 roku staloryt
jest techniką graficzną, wywodzącą się i w wielu aspektach
przypominającą znany nam już i ceniony,
niezależnie od okresu historycznego, miedzioryt.
Jedna z różnic polega na tym,
że wykorzystywaną w technice miedziorytniczej
wypolerowaną płytę miedzianą, zastępuje się
w przypadku stalorytu hartowaną płytą stalową,
na której żłobi się wybrany wzór,
ograniczając się przy tym wyłącznie do cięć prostych,
kratkowanych bądź punktowanych.
Cały zabieg wymaga ogromnej precyzji ze strony rytownika.
Nanoszenie jakichkolwiek poprawek, retuszowanie
choćby najmniejszych elementów obrazu
czy też posługiwanie się swobodną linią uniemożliwia,
a przynajmniej w ogromnym stopniu utrudnia
twardość materiału, na którym
wspomniane cięcia są wykonywane.
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Staloryt uznawany jest współcześnie
za jedną z najskuteczniejszych technik zabezpieczających (!)

Czy wiesz, że:
O
Tczewski dworzec kolejowy należał do największych i najpiękniejszych obiektów użytkowych
w XIX- wiecznych Prusach Zachodnich.
O
Pierwszy tczewski budynek dworcowy wzniesiono w latach 1856-1857
między dwiema liniami kolejowymi łączącymi Tczew z Gdańskiem oraz Tczew z Bydgoszczą.
W tym samym czasie powstały również inne obiekty wchodzące w skład tak zwanego kompleksu
dworcowego, m.in. lokomotywownia, wagonownia, magazyn towarowy z rampą przeładunkową,
a także pierwsze budynki mieszkalne przeznaczone dla rodzin kolejarskich.
O
Dawny gmach dworcowy, projektu Friedricha Augusta Stülera, zachwycił przebywającą w Tczewie
w sierpniu 1858 roku Jadwigę Łuszczewską (ps. literacki Deotyma). W tekście wspomnieniowym
zatytułowanym Wycieczka do Gdańska. Czczewo, zamieszczonym na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”,
autorka Panienki z okienka pisała: Jest to prawdziwy wzór architektury dziewiętnastego wieku,
utwór z samego żelaza i kryształu, najtrwalsze z najtrwalszych, połączenie dziwne a pociągające (…)
Najpierw wchodzisz do sali z trzech stron wyłożonej zwierciadłami, z czwartej ogromna oszklona ściana
przedziela ją od drugiej sali półkolistej; ta cała jest ulana ze szkła, oprawionego w sieć żelaznych słupów,
wiotkich i powikłanych, jakby gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak zwrócony,
iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszystkich ścian, jak jedno okno, widzisz cały most.
O
Tczew, obok Paryża, Berlina, Poznania, Królewca, Tallina oraz Petersburga, był jednym z przystanków
na trasie, kursującego od roku 1896, czterdziestotonowego (!) parowozu francuskiego Nord-Express.
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Dworzec kolejowy w Tczewie, 1850-1851 - dwie kartki formatu 29,6 x 45,4 cm z planami budynku tczewskiego dworca kolejowego
wykonanymi w technice stalorytu. Projekty pochodzą z opracowania Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen.

Stereofotografia z mostem autorstwa G. Fademrechta, 1870-1876, format: 8,6 x 17,7 cm

Ot, taka XIX-wieczna „rzeczywistość wirtualna”.

Stereofotografia
czyli efekt 3D w wersji retro

Mianem stereofotografii,
fotografii stereoskopowej
bądź litografii przestrzennej
określa się technikę polegającą na
jednoczesnym wykonaniu dwóch zdjęć
z dwóch różnych punktów widzenia.
Do oglądania uwiecznionych w ten sposób miejsc,
osób lub obiektów wykorzystuje się stereoskop,
czyli przyrząd złożony
z dwóch sąsiadujących z sobą
soczewek powiększających,
dających efekt widzenia przestrzennego.
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Tak zwana stereopara,
po raz pierwszy wprowadzona do obiegu w roku 1851,
szybko zyskała uznanie wśród mieszczan.
Statystyki podają, że w roku 1856 sprzedano w Anglii
ponad milion (!) domowych aparatów optycznych,
stereoskopów oraz fotoplastykonów,
służących do przeglądania fotografii
wykonanych metodą stereoskopii.
Ot, taka XIX-wieczna
„rzeczywistość wirtualna”.

Historia w pocztówce zaklęta…
Pocztówka! Cóż to za wynalazek! Niby niepozorny, a jednak tak ważny zarówno z historycznego,
jak i kulturowego punktu widzenia. A wszystko za sprawą, charakterystycznego dla kart korespondencyjnych, bogactwa
ikonograficznego, poszerzającego oraz systematyzującego wiedzę współczesnych na temat miejsc i obiektów dawno już
nieistniejących, zapomnianych bądź zwyczajnie trudnych do rozpoznania, choć nadal obecnych w przestrzeni miejskiej.
Każdy zabytek jest ściśle powiązany ze swoją epoką i udziela nam o niej historycznych informacji.
Można go porównać do zwierciadła, w którym ta epoka znajduje odbicie. Przytoczoną sentencję należałoby odnieść
nie tylko do zabytków w szerokim znaczeniu tego słowa, ale również do kart korespondencyjnych,
tak zwanych „odkrytych listów”, które obok jednorazowej funkcji użytkowej, wraz z upływem lat zaczynają pełnić drugą,
ważniejszą funkcję… funkcję informacyjną. Z pocztówek wiele można wyczytać, wiele można się z nich dowiedzieć,
wystarczy tylko przyjrzeć się im uważnie, dokładnie przeanalizować każdy element, począwszy od widoku, datowania,
poprzez znaczek pocztowy, litografowane zdobienia, aż po dane korespondencyjne oraz zastosowane techniki drukarskie.
Pocztówki są jedną z form służących do komunikowania się, to nie ulega wątpliwości, ale są one także,
a może nawet przede wszystkim dokumentem, materiałem źródłowych pomocnym w badaniu historii, kultury, obyczajowości.
Polityka, sztuka, architektura, religia, ubiór - nie ma takiej dziedziny życia, która nie znalazłaby odzwierciedlenia
w niepozornym, a jednocześnie tak zaskakującym swą formą plastyczną druku pocztowym.
Udajmy się zatem w jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną wyprawę „w czasie i przestrzeni”.
Wyprawę, której punktami docelowymi będą widoki prezentowane na awersach kart korespondencyjnych.
Poznajmy sekrety miasta, którego już nie ma, miasta, którego nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy,
miasta, które się zmieniało, ulegało licznym przeobrażeniom, było świadkiem,
a zarazem mimowolnym uczestnikiem ważnych wydarzeń dziejowych.
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Świat utrwalony na dawnych kartach pocztowych jest inny od świata, który otacza nas współcześnie.
Ale czy jest przez to mniej barwny? Zdecydowanie nie!

Przyjmuje się, że złoty wiek
karty korespondencyjnej
przypada na lata 1900-1925.
Są to oczywiście granice umowne,
mające związek z procesem
upowszechniania się
technik fotograficznych,
które z czasem
wyparły popularną
i cenioną w wieku XIX
litografię.
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Producentami oraz wydawcami
XIX i XX-wiecznych druków pocztowych
były zarówno lokalne oficyny,
podtrzymujące i pielęgnujące
drukarskie tradycje rodzinne,
jak również ogromne,
liczące się na ogólnokrajowym
rynku wydawniczym
zakłady poligraficzne,
a także litograficzno-artystyczne.
Własne karty pocztowe
wydawali ponadto,
głównie w celach reklamowych,
właściciele hoteli, restauracji,
zajazdów, sklepów
oraz firm produkcyjno-usługowych.

Czy wiesz, że:
O
Do roku 1900 w rodzimym słowniku brakowało polskojęzycznego terminu, będącego odpowiednikiem
niemieckiej Correspondenz-Karte, francuskiej carte postale, angielskiej postcard czy też rosyjskiej
otkrytki (открытка). Twórcą popularnego i stosowanego po dziś dzień określenia „pocztówka” jest…
Henryk Sienkiewicz – powieściopisarz, publicysta, dziennikarz, laureat Literackiej Nagrody Nobla.
Zgłoszony przez Sienkiewicza termin, odnoszący się do kartonika korespondencyjnego zwanego dotąd
potocznie „korespondentką”, był jedną z ponad 300 (!) form, nadesłanych przez uczestników konkursu
ogólnopolskiego, którego finał zorganizowano w listopadzie 1900 roku,
w ramach wernisażu warszawskiej Wystawy Kart Pocztowych.
Nazwa wymyślona przez autora Trylogii z miejsca przypadła do gustu członkom redakcji
Słownika polskiego, deklasując pozostałe propozycje, takie jak: bezkopertówka, czytanka,
jawka, kartolist, kilkusłówka, nagopis, nibylist, niezalepka, półliścik, pośpieszka, wiadomostka.
O
Pierwsze karty korespondencyjne różniły się od swoich późniejszych, bogato ilustrowanych
odpowiedników: kart litograficznych, kart widokowych oraz kart fotograficznych.
W wersji pierwotnej zarówno rewers, jak i awers blankietu, nazywanego potocznie „listem otwartym”,
pozbawiony był dodatkowych zdobień graficznych: nadruków, rycin, ornamentów. Oszczędność papieru,
wyeliminowanie popularnych i wykorzystywanych dotąd masowo kopert, niska opłata pocztowa –
wszystko to przemawiało na korzyść nowej, zdecydowanie tańszej od tradycyjnego listu formy służącej
do komunikowania się. Liczba zwolenników karty korespondencyjnej, ku zaskoczeniu nie tylko jej
pomysłodawców, ale również zadeklarowanych przeciwników, rosła wręcz lawinowo.
Do stycznia 1870 roku, czyli w ciągu zaledwie trzech miesięcy od momentu wprowadzenia blankietu

pocztowego do oficjalnego obiegu, wysłano
tą drogą łącznie 3 000 000 wiadomości (!)
Liczba ta może zaskakiwać, może budzić
niedowierzanie. A jednak… Pocztówka, w języku
niemieckim określana mianem Postblatt,
już w swej początkowej, mało zdobnej formie
wywołała ogromne poruszenie wśród nadawców
i adresatów, stając się alternatywą dla
tradycyjnej, rozbudowanej, a tym samym nieco
bardziej wymagającej epistolografii.
O
No właśnie: prostota, skrótowość,
łatwość nawiązywania kontaktów,
ograniczona liczba znaków…
Czy czegoś Wam to nie przypomina?
Oczywiście, chodzi o SMS!
Jakby nie patrzeć pierwsza,
nieilustrowana wersja karty korespondencyjnej
w wielu aspektach przypomina popularną
współcześnie, krótką formę tekstową odbieraną
i przesyłaną za pośrednictwem telefonu
komórkowego bądź smartfona.
Sprawdźmy zatem jak wyglądały
29 XX-wieczne „SMS-y” tczewskie:

O
Oblicze dawnych pocztówek zmieniło się diametralnie
wraz z wprowadzeniem do obiegu tzw. kart ilustrowanych.
Niewielkich rozmiarów zdobienia graficzne,
początkowo umieszczane wyłącznie w części adresowej
blankietu pocztowego, z czasem zaczęły pojawiać się również
na awersie, czyli w strefie zajmowanej pierwotnie przez
korespondencję: pozdrowienia, życzenia, powiadomienia,
zwięzłe komunikaty. Dopiero na podstawie zarządzenia
Światowego Związku Pocztowego z dnia 23 października 1904 r.
wprowadzono nowy, obowiązujący do dziś podział rewersu
karty pocztowej na część adresową i korespondencyjną,
z wyłączeniem awersu jako strony w całości wypełnionej
ilustracją, grafiką bądź fotografią.
O
Pod koniec XIX wieku dużą popularnością cieszyły się
barwne pocztówki opatrzone niemieckojęzycznymi
pozdrowieniami, rozpoczynającymi się od słów:
„Gruss aus…” [pozdrowienia z…, pamiątka z…].
Elementami charakterystycznymi dla tego rodzaju kart,
zwanych potocznie „grussami”, były litografowane ilustracje,
składające się z kilku mniejszych widoków,
urozmaicanych dodatkowymi zdobieniami w postaci
ornamentów roślinnych, motywów zwierzęcych
oraz różnorakich przedstawień figuralnych.

Wydaje się, że burzliwe dzieje Grodu Sambora, historię reprezentacyjnych obiektów tczewskich,
a w szczególności słynną panoramę miasta od strony Wisły zna każdy szanujący się tczewianin.
Czy aby na pewno? Warto zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły, mogą się one bowiem okazać
pomocne w końcowym datowaniu widoku. A zatem do dzieła! Karta pocztowa przedstawia: Mosty
Tczewskie, budynek Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Obrońców Westerplatte 18 (dawniej m.in.:
Real Progymnasium, Państwowe Męskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne), a także siedzibę
Urzędu Miejskiego przy ulicy 30-go Stycznia 1 (pierwotnie: Szkoła Żeńska im. Cesarzowej Augusty Wiktorii).
Karta korespondencyjna
opatrzona została odręczną
datą 15 maja 1911 roku.
Widok pochodzi jednak
z końca wieku XIX,
o czym świadczą choćby
zaprezentowane na awersie
blankietu pocztowego
barwne ryciny, wykonane
w popularnej w latach
1885-1895 technice litografii.
Uważniejsi obserwatorzy
powinni zwrócić również
uwagę na brak w tczewskiej
panoramie tak zwanej Szkoły
Czerwonej, wybudowanej
w roku 1891 (chodzi
o zlokalizowany przy Placu
Św. Grzegorza piętrowy obiekt
do roku 2002 będący siedzibą
31 Zespołu Szkół Kolejowych).

Panorama miasta - widok od strony ulicy Jana z Kolna (daw. Chausse nach Marienburg).
Przednia fasada XIX-wiecznego, nieistniejącego współcześnie dworca kolejowego,
do roku 1945 znajdującego się w rejonie obecnej ulicy 1-go Maja.
Poczekalnia dworcowa dla pasażerów I i II klasy.
Zaprezentowana karta korespondencyjna,
będąca przykładem
tak zwanej
litografii
koloryzowanej,
wzbogaconej
dodatkowymi
elementami
graficznymi,
stanowi rodzaj
dokumentu
źródłowego,
prezentującego
nie do końca
odpowiadające
oryginalnej
kolorystyce,
ale
mimo wszystko
wyjątkowe
i rzadko spotykane
ujęcie
tczewskiej
panoramy
z końca
XIX stulecia.

Przednia elewacja oraz wnętrze
działającego w 2. połowie wieku XIX
tczewskiego Hotelu Kronprinz [Hotel “Następca Tronu”]
- rejon obecnej ul. Jarosława Dąbrowskiego 12-13.
Obiekt wraz z przyległymi zabudowaniami uległ zniszczeniu
w wyniku pożaru, do którego doszło 20 listopada 1897 roku.
W latach 1914-1917, w miejscu dawnego Hotelu Kronprinz,
wzniesiono piętrowy budynek, który w pierwotnym kształcie
przetrwał do czasów współczesnych.

Wnętrze gmachu dworcowego
projektu Friedricha Augusta Stülera
Obiekt wzniesiono w tym samym czasie co wieże i portale tczewskich mostów
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Ostatnie lata XIX oraz początek XX stulecia to okres, w którym wydawcy kart korespondencyjnych
zaczęli prześcigać się i rywalizować ze sobą w kwestii wdrażania nowatorskich technik drukarskich,
a co za tym idzie wzbogacania i uatrakcyjniania awersów wydawanych przez siebie blankietów pocztowych.
Chromolitografia, miedzioryt, staloryt, akwaforta, autotypia, drzeworyt… Wszystkie spośród wymienionych
metod nadawały niepozornej karcie korespondencyjnej rangę dzieła sztuki. Oleodruki, kartki-olbrzymy,
kartki-miniatury, księżycówki, dopuszczane do obiegu pocztówki komponowane z różnorodnych, często
nieoczywistych materiałów: ptasich piór, płatków kwiatów, paciorków, suszonych liści, opiłków metalu…
Do wyboru, do koloru. Istny wachlarz pomysłów, koncepcji artystycznych, technik drukarskich. Inwencja
twórcza producentów dawnych „korespondentek” wprost nie znała granic.
Pozostańmy jednak przy pocztówkach księżycowych, zwanych potocznie „księżycówkami”. Karty określane
tym mianem to, najprościej rzecz ujmując, jednokolorowe, przyciemniane obrazy imitujące widok nocny.
Ot, taki smaczek z przełomu wieków.
Zarys staromiejskich kamienic skąpanych
w poświacie księżyca – rejon obecnej ulicy
Zamkowej. W tle dwa tczewskie kościoły:
dawny kościół podominikański - współcześnie
Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława
Kostki (ufundowany w roku 1289 przez
księcia pomorskiego Mestwina) oraz Kościół
Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego wzniesiony z fundacji księcia
pomorskiego Sambora. Na awersie i rewersie
karta pocztowa wypisana odręcznie korespondencja datowana na 28 marca 1899 roku.

Na przełomie XIX i XX stulecia popularne dotąd blankiety pocztowe, wykonywane techniką litograficzną, ustąpić
musiały miejsca nowym, równie atrakcyjnym, a co najważniejsze, jeszcze dokładniej odzwierciedlającym
rzeczywistość kartom fotograficznym. Charakterystyczna dla tego rodzaju kart mnogość, a przede wszystkim
szczegółowość prezentowanych widoków sprawiła, że w wielu przypadkach pozostały one cennym, a niekiedy
również jedynym świadectwem ikonograficznym sięgającym przełomu wieków. Jak się zatem okazuje
pocztówka to nie tylko cieszący oko wynalazek, to nie tylko „otwarty
list”, w znacznym stopniu upraszczający i usprawniający kontakty
międzyludzkie. Pocztówka to przede wszystkim materiał źródłowy,
będący jednym z podstawowych wzorców służących do rekonstrukcji
dawnych układów urbanistycznych, pomników, zabytkowych obiektów,
detali architektonicznych. Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze
jednym, istotnym walorze karty pocztowej, mianowicie o możliwości
przeniesienia się dzięki niej do nieistniejącego współcześnie
świata malowanego czernią, bielą, sepią. Świata zapomnianego,
nieco przykurzonego, ale mimo to niezwykle barwnego,
odkrywanego na nowo za sprawą XX-wiecznej fotografii.
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Osiedle Zatorze. Co widzimy?
Po pierwsze powstały około 1900 roku budynek przy obecnej ulicy Kolejowej 5,
opatrzony szyldem Friedrich Wesollek Restauration - Kolonialwaren [restauracja,
sklep kolonialny]. Po drugie dwukondygnacyjne budynki mieszkalne przy obecnych
ulicach Wilczej, Prostej oraz Półwiejskiej, będące przykładem najwcześniejszej
zabudowy tczewskiego Osiedla Kolejowego. Warto podkreślić, że choć korespondencja
na odwrocie pochodzi z 9 marca 1913 roku, samo ujęcie należałoby datować
maksymalnie na lata 1900-1908, w widoku brakuje bowiem budynków przy obecnej
ulicy Wilczej 7/8 wzniesionych w roku 1909. Uwagę zwracają ponadto, pojawiające się
na awersie karty pocztowej, błędne nadruki w języku niemieckim.

Budynki przy ulicach Wilczej i Młyńskiej,
będące przykładem wysokiej, dwupiętrowej zabudowy
Osiedla Kolejowego.
Widok datowany na lata 1909/1910 – 1914.

Ulica Czyżykowska
(daw. Zeisgendorferstrasse, Koeningsberger Vorstadt).
Na awersie karty korespondencyjnej uwieczniono
m.in. kamienicę czynszową przy ulicy Czyżykowskiej 8
(czas powstania obiektu: około 1880 roku)
oraz nieistniejące współcześnie parterowe budynki mieszkalne
(widoczne na pierwszym planie).
Korespondencja na rewersie pochodzi z roku 1913,
sam widok należałoby jednak datować maksymalnie na lata
1900-1904 z uwagi na brak w kadrze charakterystycznej,
kilkukondygnacyjnej kamienicy o numerze 111,
wybudowanej w roku 1905 dla p. Litwińskiego

Pozdrowienia z Lunau! Spokojnie, nadal pozostajemy w Tczewie i to na jednym z miejskich osiedli. Kto z Was rozpoznaje w tej wyjątkowej
pocztówce z początku XX wieku fragment tczewskich Suchostrzyg (daw. Lunau)? W kadrze widzimy m.in. powstały w 4. ćwierćwieczu XIX
wieku budynek przy obecnej ul. Armii Krajowej 52 (dawniej sklep kolonialny), a także Gasthaus zum Deutscher Kaiser, czyli gospodę
37 zlokalizowaną w rejonie obecnej ulicy Armii Krajowej 50 A i 52. Korespondencja na rewersie pochodzi z roku 1914.

Pora przenieść się na moment w rejon Nowego Miasta – dzielnicy powstałej w drugiej połowie
XIX stulecia na północno-zachodnich przedpolach Tczewa. Przed nami kilka ciekawych widoków
z początku wieku XX:
Dawna Szkoła Nowomiejska przy obecnej ul. Południowej 6 (czas powstania obiektu: 1891-1898;
współcześnie szkoła podstawowa - filia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie).
W tle widoczna
kamienica przy
obecnej ulicy
Kaszubskiej 17,
wzniesiona
około 1905 roku
(pierwotnie dom
zakonny; obecnie:
Przedszkole Sióstr
Miłosierdzia
św. Wincentego
à Paulo).
Po roku 1920
w budynkach
tczewskiej placówki
zaczęły działać
równolegle Szkoła
Powszechna nr 2
oraz Szkoła
Powszechna nr 3.
Około 1973 roku
oba budynki
zespolono
łącznikiem.

Reprezentacyjna kamienica narożna
u zbiegu ulic Gdańskiej i Mostowej
(czas powstania obiektu: 1911 rok).
Fragment kamienicy przy ul. Gdańskiej 51.
Budynek przy ulicy Gdańskiej 52
(tzw. “Apteka Na Nowym Mieście”,
pierwsza apteka z koncesją osobistą
otwarta 25 października 1913 roku;
kolejni właściciele obiektu począwszy od roku 1913:
Alfred Laskowski, Leon Szulc-Rembowski,
Estończyk W. Steding, Paweł Pałkowski - dzierżawca)

Zabudowania przy obecnej ulicy Chłodnej,
pierwotnie osada
założona przez zarejestrowany w Tczewie Związek Kolejowy.
Obszar obejmujący łącznie 12 mórg pruskich,
decyzją Królewskiej Komisji Generalnej we Wrocławiu
podzielony został na 21 działek przekazanych następnie
20 pracownikom kolei oraz jednemu nauczycielowi.
Ulica przy której powstały
widoczne w kadrze budynki mieszkalne
nosiła pierwotnie nazwę Rimrottstrasse
na cześć dra Rimrotta
39 - Prezydenta Królewskiej Dyrekcji Kolei w Gdańsku.

Tczew. Ulica Sobieskiego
(wcześniej: Gosslerstrasse, Ringstrasse)
– fotografia wykonana od strony skrzyżowania
z obecną ulicą Wyzwolenia.
Okazałe kamienice wybudowane przez pierwszą
w dziejach miasta spółdzielnię mieszkaniową.

Okolice Wiaduktu 800-lecia Tczewa.
Wśród uwiecznionych na awersie karty korespondencyjnej
obiektów uwagę zwracają m.in. kamienica przy ulicy
Gdańskiej 56 (wzniesiona w latach: 1870-1880),
kamienice przy ulicy Południowej 1, 2 i 8, wiadukt drogowy
prowadzący w kierunku obecnych ulic Kolejowej i Łąkowej,
wieloboczna parowozownia wachlarzowa typu „Potsdam”
zwana potocznie “okrąglakiem”,
a także budynki przy ulicy 1-go Maja 1, 6 i 10.
W tle widoczne są ponadto kominy fabryczne dwóch
działających na terenie Tczewa zakładów przemysłowych:
Cukrowni Ceres / Cukrowni Królewieckiej oraz założonej
w roku 1879 Cukrowni Tczewskiej (po I Wojnie Światowej,
ze względu na zniszczenia będące następstwem
pożarów, miejskie cukrownie nie wznowiły produkcji;
w dwudziestoleciu międzywojennym w części obiektów
pofabrycznych uruchomiono m.in. suszarnię ziół,
destylarnię olejków, produkcję płyt korkowych,
tartak oraz młyn zbożowy).

Obszar staromiejski:
Dawna ulica Królewiecka (obecnie Chopina).
Na pierwszym planie widoczna jest kamienica
z restauracją i pokojami gościnnymi
opatrzona szyldem “Zum deutschen Kaiser”
(czas powstania obiektu: 2. połowa XIX wieku).
Korespondencja na odwrocie pochodzi z roku 1915

Nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego à Paulo,
zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach
(obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego). Widoczna na
awersie karty korespondencyjnej lecznica katolicka
wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza
tczewskiej Fary - ks. Roberta Sawickiego. Od pierwszych
dni działalności placówce przyświecało motto:
Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność.
Obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku,
już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną.
Zaprezentowana fotografia pochodzi
z lat 1913/1914 – 1916/1917, jednym z elementów pomocnych
w datowaniu widoku jest uwiecznione w kadrze dwupiętrowe
skrzydło szpitalne dobudowane do już istniejącego
41 Domu Chorych w roku 1913.

A teraz coś dla miłośników rowerów. Rowerów? Przecież tu nie ma żadnych
rowerów! Otóż są, wystarczy tylko uważnie przyjrzeć się fotografii. Na awersie
karty korespondencyjnej widoczny jest fragment obecnej ulicy Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Obok budynku staromiejskiego opatrzonego szyldem
O. Wichert [zakład fotograficzny, punkt wydawniczy] oraz fragmentu kamienicy
przy obecnej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 33 uwagę patrzącego
powinna zwrócić witryna sklepowa z napisem Brennabor [chodzi o tczewską
filię Zakładu Brennabor Gebr. Reichstein, specjalizującego się w produkcji
wózków dziecięcych, rowerów, samochodów oraz motocykli]. Teraz bierzemy
w dłonie lupy, przyglądamy się sklepowej wystawie… I co widzimy?

Wspólnie dotarliśmy do ulicy Pocztowej (obecnie Jarosława Dąbrowskiego),
przy której dawniej znajdowała się siedziba sądu grodzkiego, następnie zaś,
w okresie okupacji hitlerowskiej, niemieckiego Sądu Rejonowego.
Obecnie, zlokalizowany przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 obiekt, rozbudowany
do dzisiejszych rozmiarów w roku 1887, kojarzony jest wyłącznie jako budynek
główny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta.
W tym miejscu nasuwa się pytanie: gdzie jest poczta od
której staromiejski trakt wziął swoją nazwę? Spokojnie,
jest i poczta. I to na pierwszym planie. Uważniejsi
obserwatorzy już przy pobieżnym zapoznaniu się
z pocztówkowym widokiem powinni dostrzec parterowy,
wzniesiony w roku 1850, budynek, będący siedzibą
dawnego urzędu pocztowego (lewa strona kadru).
To właśnie w jego miejscu, w kilkadziesiąt lat później
(1905 rok), wybudowano okazały, neogotycki gmach
pocztowo-telegraficzny projektu Karola Hempla,
uznawany współcześnie za jeden z reprezentacyjnych
obiektów tczewskich.

Odetchnijmy nieco świeżym powietrzem
i przenieśmy się na moment do miejsca,
w którym niepodzielnie króluje zieleń,
które wprost idealnie nadaje się dla osób
szukających wytchnienia od codziennego zgiełku miasta.
Przed nami kilka znanych i mniej znanych ujęć tczewskiego parku.
Prawda, że piękny? Prawdziwa oaza ciszy i spokoju.
Pytanie tylko gdzie podziały się, podziwiane niegdyś
przez spacerowiczów, kilkumetrowe bluszcze,
ocieniające parkowe ławki wierzby płaczące,
szlachetne dęby, jaśminowce, chińskie lilaki?
Tczewski park przez lata diametralnie się zmienił.
Któż z nas nie chciałby przenieść się na moment
do początku XX stulecia i poczuć tę niepowtarzalną atmosferę
dawnego „ogrodu” miejskiego?
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Na koniec tczewski rynek widziany
z czterech różnych perspektyw:
Plac Generała Józefa Hallera z początku XX stulecia
(daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego,
Stary Rynek, Rynek). Ujęcie pochodzi z lat 1904-1915.
Nad rynkowymi kamieniczkami dumnie wznosi się wieża
nieistniejącego współcześnie ratusza staromiejskiego,
który spłonął doszczętnie w maju 1916 roku
wraz z przylegającymi do niego budynkami
mieszkalno-usługowymi.

Średniowieczne centrum Tczewa,
czyli Plac Generała Józefa Hallera
– widok na obecną ul. Krótką (daw. Berliner Strasse).
Uwagę zwraca nieistniejąca współcześnie kamienica
o numerze 19 (około 1924 roku w staromiejskim budynku
mieścił się m.in. skład obuwia Franciszka Szykowskiego
oraz mleczarnia Augustyna Sakersdorffa).

Zachodnia pierzeja rynku
– widok od strony ulicy Garncarskiej.
W tle wieża kościoła farnego.

Północna pierzeja rynku, w tle widoczny fragment
obecnej ulicy S. Okrzei (daw. Forsterstrasse, Forstera,
Langestrasse). Na uwagę zasługują dwie kamieniczki
rynkowe: narożna kamienica numer 1 opatrzona szyldem
„Joseph Sternberg – Eisenhandlung” [wyroby z żelaza]
oraz sąsiadująca z nią kamienica numer 2
z widniejącą na przedniej elewacji nazwą „Central Hotel”
45 (hotel wyposażony w centralne ogrzewanie).

Warto podkreślić,
że w kartach pocztowych
typu fotograficznego
nierzadko retuszowano zbędne fragmenty
bądź, co było równie częstą praktyką,
nanoszono na awersy kart korespondencyjnych
dodatkowe elementy w postaci chmur, drzew,
aeroplanów, zeppelinów, sterowców itd.
Fragment Parku Miejskiego
- rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza
Mosty Tczewskie – wewnętrzna perspektywa
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Teraz powróćmy na moment do tytułowej strony folderu. W drukach ukryta – HISTORIA – odkryta. Od
drzeworytu po fotografię… Co zainspirowało nas do wymyślenia takiego właśnie tytułu? Pomysł wziął
się z potrzeby usystematyzowania i uporządkowania bibliotecznych zbiorów pod kątem ich rodzajów,
chronologii, jak również wykorzystanych technik graficznych. Zaprezentowany folder stanowi zatem
przegląd najciekawszych, a zarazem najcenniejszych eksponatów Sekcji Historii Miasta Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie. A skoro znaczna część publikacji
jest już za nami warto pokusić się o szybką powtórkę materiału.
Były drzeworyty, miedzioryty i staloryty. Była stereofotografia.
Były pocztówki litograficzne oraz fotokarty, czyli tak zwane
pocztówki fotograficzne. Pytanie brzmi: gdzie jest tytułowa
fotografia? Spokojnie, jest i ona i to w wydaniu nie byle jakim,
bo reporterskim. A skoro mowa o fotografii reporterskiej nie
wypada nie wymienić w tym miejscu nazwiska najwybitniejszego
fotożurnalisty związanego z Grodem Sambora. O kim mowa?
Oczywiście o Alfredzie Eisenstaedcie, tczewianinie, któremu,
dzięki wrodzonej wrażliwości, jak również rzadko spotykanej
umiejętności dostrzegania tego, co niewidoczne dla oka, udało się
utrwalić w fotograficznych kadrach setki wyjątkowych miejsc oraz
dziesiątki najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z XXwieczną polityką i kulturą. Mediolan, Florencja, Wenecja, Paryż,
Londyn… Marlena Dietrich, Sophia Loren, Marilyn Monroe, Ernest
Hemingway, Winston Churchil, John Fitzgerald Kennedy… Gdzie nie
bywał i kogo nie miał okazji poznać urodzony w Tczewie pionier
fotografii reportażowej!
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W latach 1936-1972 Alfred Eisenstaedt pracował jako fotograf dla amerykańskiego magazynu „Life”.
Był autorem 92 okładek pisma oraz 2500 ilustracji zamieszczonych na jego łamach.

Na tym kończy się nasza wyjątkowa, emocjonująca podróż do miejsc odległych, a jednocześnie tak
bliskich, bo utrwalonych w formie pisemnych przekazów, uwiecznionych w postaci fotograficznych
kadrów, wiekowych map, odbitek prasowych wykonanych m.in. techniką drzeworytniczą.
Na tym kończy się wyprawa, której punktami docelowymi były zabytkowe obiekty, urzekające uliczki,
staromiejskie zaułki... Czas powrócić do teraźniejszości. Ale tylko na chwilę. Bo w zanadrzu mamy jeszcze
niejeden sekret i niejedną ciekawą opowieść. Po więcej materiałów, unikatowych zbiorów, publikacji
poświęconych burzliwym dziejom Grodu Sambora zapraszamy do Sekcji Historii Miasta Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie!
Sekcja Historii Miasta w liczbach (stan na dzień 31 grudnia 2019 roku; materiały opracowane hasłowo):
• Publikacje książkowe: 974 woluminy
• Pocztówki (ze zbiorów: Ireneusza Dunajskiego,
Stanisława Zaczyńskiego oraz Tomasza Spionka): 904
• Fotografie: 22 398
• Plakaty: 1 200
• Dokumenty życia społecznego (ulotki, prospekty,
rozkłady jazdy publicznych środków lokomocji,
ulotki, zaproszenia, cenniki, druki propagandowe,
klepsydry, formularze, ankiety): 410
• Wycinki prasowe: 700
• Kroniki (m.in. kronika Żeńskiej Służby
Samarytańsko- Pożarniczej w Tczewie, kronika PKP
Zajączkowo, kronika tczewskiego Chóru Lutnia): 206
• Zbiory I. Dunajskiego (miedzioryty, staloryty,
drzeworyty, kalendarze parafialne, mapy, fotografie,
publikacje; bez pocztówek): 117

• Mapy katastralne z lat 1881-1928: 46
• Dokumentacja techniczna (między innymi
Studium Historyczno-Urbanistyczne
Miasta Tczewa): 94
• Materiały archiwalne (statuty, regulaminy,
schematy organizacyjne, sprawozdana,
rejestry publiczne): 312
• Wspomnienia, biografie: 32
• Kalendarze: 56
• Foldery: 250
• Opracowania w formie maszynopisów: 53
• Czasopisma [spisane rocznikami]: 385
• Prace konkursowe, prace dyplomowe: 130
• Pozostałe zbiory (muzykalia, numizmaty,
medale, notacje historyczne, ekslibrysy,
materiały kartograficzne): 73

Łącznie: 28 340 opracowanych i zdigitalizowanych materiałów dotyczących burzliwych dziejów Grodu Sambora (!)

I jeszcze ostatni rzut oka
na biblioteczne zbiory:
Zdigitalizowane karty pocztowe
wraz z poszerzonymi opisami
dostępne są na stronie:
www.skarbnica.tczew.pl
Jeśli chcesz dowiedzieć się:
Ile żelaza użyto
do budowy tczewskiego mostu?
Kiedy tczewskie ulice
po raz pierwszy zostały oświetlone
przez latarnie zasilane gazem?
Co wspólnego
ma most drogowo-kolejowy
(późniejszy most drogowy)
z paryską Wieżą Eiffla?
Odwiedź Sekcję Historii Miasta
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
ul. Kościuszki 2
51 lub zadzwoń - kom. 572 779 200

Z A KO Ń C Z E N I E

Historia z jej nadziejami i straconymi złudzeniami, chwilami triumfu
i momentami zwątpienia, rozstrzygającymi zwycięstwami i brzemiennymi
w skutkach wyborami jest tą z nauk, bez znajomości której człowiek gubi się
w meandrach współczesności. I choć popularne stało się w ostatnich czasach
przekonanie, że życie teraźniejszością, skupianie się na realizacji bieżących
planów, podejmowanie nowych wyzwań jest jedynym słusznym kierunkiem,
to jednak trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe okazuje się zdefiniowanie siebie
tu i teraz bez wiedzy i znajomości tego, co minione. Historia edukuje, poszerza
horyzonty, uczy pokory, uwrażliwia, choć nierzadko, pewni własnych decyzji,
odrzucamy nauki płynące z nabytych doświadczeń.
Historia jest wszędzie, towarzyszy nam w różnych momentach życia,
obecna jest zarówno w ustnych, jak i w pisemnych przekazach, w pieczołowicie
gromadzonych pamiątkach rodzinnych, w każdej chwili bezpowrotnie stającej
się przeszłością, w każdym wydarzeniu utrwalonym w fotograficznym kadrze…
Historia zaklęta jest w zapomnianym nagrobku, w prywatnej korespondencji, w staromiejskim zaułku, w monumentalnym, podziwianym oczami
milionów turystów zabytku, w niepozornym, choć posiadającym ogromną
wartość emocjonalną przedmiocie codziennego użytku.
Wszyscy jesteśmy zawieszeni pomiędzy przeszłością a przyszłością,
żyjąc i skupiając się na sprawach bieżących, nie możemy zapominać
o odpowiedzialności jaką ponosimy za historyczną spuściznę. Troszczmy
się o dorobek minionych wieków, pielęgnujmy wspomnienia, przekazujmy
historię kolejnym pokoleniom!

