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Wprowadzenie

Dzisiejsza Nieszawa to urokliwe małe
nadwislańskie miasteczko, położone na
uboczu głównych szlaków komunikacyjnych
w połowie drogi pomiędzy Włocławkiem
a Toruniem. Ta miejscowość nie jest
jednak przedmiotem naszego zainteresowania. Ta, o której traktuje poniższa praca istniała, jak podają źródła,
w latach 1424 -1460 i była położona na lewym brzegu Wisły naprzeciwko Torunia.
W wyniku przeobrażeń terenu do dzisiaj zachowały się tylko relikty, znajdującego się
na wschód od miasta, zamku dybowskiego.
Niniejsza publikacja jest podsumowaniem prowadzonych na interesującym
nas terenie różnorakich prac badawczych.
Przy okazji prowadzonych na zamku badań
archeologiczno-architektonicznych, kierująca nimi Lidia Grześkiewicz-Kotlewska rozpoczęła wykopaliska sondażowe, także i na
terenie byłego miasta. Badania te rozpoczęły
się w roku 1999 i trwały do roku 2002.

Jednym z elementów ich dokumentacji były zdjęcia lotnicze, które wykonał
Wiesław Stępień. Pomimo tego, że pierwsze
zdjęcia nie wykazały zróżnicowania terenu,
w latach następnych wykonano kilka nalotów, których efektem było zaobserwowanie
zmian roślinnych.
Było oczywistym, że trudno będzie o
środki na szerokopłaszczyznowe badania archeologiczne. W związku z tym postanowiono,
że należy teren byłej Nieszawy objąć szerokopłaszczyznowymi badaniami nieinwazyjnymi. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów
Polskich, Oddział w Łodzi w roku 2011 przygotowało aplikację do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Ochrona zabytków archeologicznych
w programie Dziedzictwo kulturowe.
Projekt został uznany i w roku 2012
przeprowadzono
pierwsze
badania
nieinwazyjne. Ich efekty były bardzo pomyślne i na tyle obiecujące, że otrzymano także
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środki na dwa kolejne sezony 2013-2014.
Ich wynikiem była możliwość rekonstrukcji
rozplanowania XV-wiecznej Nieszawy.
Zdając sobie sprawę ze skali badań
i bardzo satysfakcjonujących wyników
prac prowadzonych przez 15 lat postanowiliśmy przygotować niniejszą publikację.
Poza opracowaniem badań prowadzonych
w latach poprzednich podjęto także próbę
rozpoznania podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego. Wykonano także kwerendę archiwalną i źródłową,
która zaowocowała opracowaniem historii
zaginionego miasta. Przeprowadzono także analizę urbanistyczną rekonstruowanego
ośrodka miejskiego.
Mamy nadzieję, że zaprezentowane wyniki badań, zwłaszcza nowoczesnych
metod nieinwazyjnych, zainteresują nie
tylko archeologów, ale także i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych oraz liczną
grupę miłośników historii regionu.
Na zakończenie pragniemy podziękować Panu prof. Leszkowi Kajzerowi za
niezmienną życzliwość i możliwość dyskusji nad wynikami badań nieszawskich na
Jego seminarium w Katedrze Archeologii
Historycznej UŁ.
Dziękujemy także Pani Dyrektor

Instytutu Archeologii UŁ prof. Lucynie
Domańskiej
za
umożliwienie
nam
przedstawienia wyników naszych badań
studentom archeologii UŁ.
Podziękowania kierujemy także do
Pana dr. Jerzego Sikory z Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Instytutu
Archeologii UŁ za godziny dyskusji bardzo
pomocne w interpretacjach wyników badań
i projekt okładki naszej publikacji.
Równie wielkie podziękowania kierujemy w stronę Genowefy i Michała Wdowczyków, Luizy i Piotra Sadurskich, Katarzyny i Dariusza Kamionków oraz Jolanty
i Nikodema Wasiewskich czyli właścicieli
i dzierżawców terenów, na których prowadziliśmy badania. Serdecznie podziękowania kierujemy również w stronę mieszkańców Torunia Wojciecha Klabuna, Szymona
Spandowskiego, którzy czynnie wspierali
nasze działania.
Osobne podziękowanie kierujemy
na ręce naszego recenzenta architekta
prof. Jana Salma za życzliwe uwagi krytyczne mające wpływ na ostateczny obraz
prezentowanej monografii.

Aleksander Andrzejewski, Piotr Wroniecki

Wprowadzenie

Ryc.1. Translokacja Nieszawy na przestrzeni dziejów. A) Zamek komturski w Małej Nieszawce rozebrany w
1423
B) Miasto lokacyjne Nowa Nieszawa/Dybowo funkcjonujące w latach 1424- circa 1460
C) Współczesna Nieszawa
Fig.1. Historical translocations of Nieszawa. A) Teutonic commandry dismantled in 1423 B) The town
of New Nieszawa/Dybowo founded in 1424 and dismantled circa 1460 C) Contemporary town of Nieszawa

Ryc.2. Schemat porównujący Nową Nieszawę i Zamek Dybowski z Toruniem (Stare i Nowe Miasto)
w pierwszej połowie XV wieku
Fig.2. Schematic comparison of New Nieszawa and the Dybów Castle with Toruń (Old and New Town)
in the first half of the 15th century.
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Sławomir Jóźwiak

Nowa Nieszawa (Dybów) naprzeciw
Torunia w latach 1423-1460/62
w świetle średniowiecznych
źródeł pisanych

Geneza Nowej Nieszawy i jej
patrymonium miejskie
Na mocy pokoju kończącego kilkumiesięczną wojnę polsko-krzyżacką, zawartego
27 IX 1422 r. nad jeziorem Mełno, strona
polska uzyskała zakonne posiadłości na Kujawach, obejmujące obszary leżącego przy
Wiśle właściwego komturstwa nieszawskiego i enklawy terytorialne w Orłowie (koło
Inowrocławia) i Murzynnie (koło Gniewkowa) oraz połowę nurtu tej rzeki wraz z przynależną do niej częścią przeprawy naprzeciw
Torunia. Ponadto Krzyżacy zobowiązywali
się zburzyć były zamek komturski w Nieszawie1. Jednak strona zakonna, licząc na efekty sojuszu z Zygmuntem Luksemburskim
i spodziewaną rewizję warunków tego
traktatu, nie spieszyła się z realizacją jego
1 Staatsverträge, Bd.1, nr 152, nr 154.

postanowień. Dlatego też w liście z 2 IV
1423 r. skierowanym do krzyżackiego marszałka Ludwika von Landsee król Władysław Jagiełło przynaglał Zakon do przekazania dóbr i posiadłości wchodzących w skład
dawnego komturstwa nieszawskiego kasztelanowi rypińskiemu Janowi z Kretkowa
i Rusinowa2. Zapewne niedługo potem do
tego doszło. W tym samym czasie Krzyżacy spełnili również inny warunek traktatu
pokojowego. Do 24 VI 1423 r. zburzyli mianowicie swój zamek komturski, który był
zlokalizowany na terenie dzisiejszej wsi
Mała Nieszawka, 5 km na południowy zachód od Torunia3. Wszystko to było spowodowane fiaskiem antypolskiej polityki pro2 GStAPK, OBA, nr 4087. O roli odgrywanej przez
Jana z Kretkowa i Rusinowa w administrowaniu terytorium nieszawskim por. dalej.
3 Obszernie na ten temat w: Jóźwiak 2003,s. 19-33.
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wadzonej wówczas przez Zakon w ścisłym
sojuszu z Zygmuntem Luksemburskim.
Ustanowienie w praktyce w 1423 r.
granicy między Królestwem Polskim a państwem krzyżackim w połowie nurtu Wisły
miało ogromne znaczenie dla wzrostu znaczenia politycznego i rozwoju gospodarczego
byłych terytoriów zakonnych na Kujawach.
Nieprzypadkowo o ich zdobycie strona polska gorliwie zabiegała już od 1410 r., podczas
gdy Krzyżacy rozpaczliwie bronili się przed
ich utratą. Wiele wskazuje na to, że pewne
konkretne zamierzenia wobec tych obszarów Władysław Jagiełło zaczął realizować
już w 1423 r. Co istotne, jego uwaga skupiła
się na szczególnie ważnym pod względem
strategicznym i gospodarczym miejscu –
na położonym w bezpośrednim sąsiedztwie
Torunia kujawskim brzegu Wisły, przy jednej w ważniejszych przepraw przez tę rzekę
w jej dolnym odcinku. Zagadkowa jest informacja zawarta z zredagowanym przez
kierownictwo krzyżackie w październiku
1432 r. memoriale skierowanym do króla
Danii Eryka Pomorskiego, w którym naświetlało mu ono przyczyny mającego wówczas
miejsce kolejnego konfliktu zbrojnego między Władysławem Jagiełłą a Zakonem. Znalazło się tam między innymi stwierdzenie, że
na mocy pokoju (z 1422 r.) Polacy zobowiązywali się do niewznoszenia jakichkolwiek warowni, miasta lub zamku w odległości trzech
mil od Torunia. Nie dotrzymali jednak tego
uzgodnienia i natychmiast po przeciwnej
stronie tego miasta w zasięgu strzału armatniego zbudowali „Dybów” (Nową Nieszawę)
– zamek i miasto4. Nie wiadomo, na jakiej
podstawie władze krzyżackie przywoływa4 „Ex post iterum fuit pax facta et firmata, quod
Poloni aliquam seram, civitatem seu castrum in tribus
miliaribis a Thorun edificare debuerunt. Illa omnia
non fuerunt tenta, sed statim edificaverunt ex opposito Thorun unum castrum cum civitate Dybow dicta,
quod cum una pixide de una civitate ad aliam attingere potest (...)”, CEXV, t. 2, nr 208, s. 304.

ły w tym memoriale rzekome zobowiązanie
strony polskiej do niewznoszenia czegokolwiek w odległości trzech mil od Torunia.
W każdym razie w dokumentach traktatu
pokojowego z 1422 r. takiego punktu nie
ma5.
Jak zasygnalizowano wyżej, istnieją przesłanki przemawiające za tym, że już
w drugiej połowie 1423 r. we wspomnianym
tu miejscu nastąpiła lokacja nowej osady –
Nieszawy6. Pierwszy wskazujący na to ślad
znajduje się w liście skierowanym przez
kasztelana rypińskiego Jana z Kretkowa
i Rusinowa7 do wielkiego mistrza Pawła von
Rusdorf 9 I 1424 r. Urzędnik polski odpowiadał między innymi na skargę najwyższego zwierzchnika Zakonu dotyczącą zrabowania jego „towarzyszowi”, niejakiemu Janowi
(trudno powiedzieć, kto konkretnie miałby
się kryć pod takim określeniem), dwóch
pancerzy, konia (wałacha) i innych sprzętów
„w borze nieszawskim w odległości mili od
miasta Torunia”8. Jan z Kretkowa prostował, że wydarzenie to w rzeczywistości miało
miejsce „dwie mile od Nieszawy” („duo
miliaria factum est a Nessovie”) i odrzucał wszelkie insynuacje, że na zarządzanym przez niego terytorium dzierżawnym
(„in tenutario nostro”) ktoś z jego ludzi dopuszczałby się takich czynów, ponieważ
on czegoś takiego nigdy by nie tolerował.
Zacytowany fragment nie dawałby jeszcze
podstaw do wyciągania zbyt daleko idących
5 Staatsverträge, Bd. 1, nr 152, s. 150-156; nr 154,
s. 157-164; Dokumenty strony polsko-litewskiej, s. 1-13.

6 Na temat nazw nowo lokowanej wsi a następnie
miasta por. dalej.
7 Jan z Kretkowa i Rusinowa był w tym czasie
kasztelanem rypińskim i od połowy 1424 r. starostą
inowrocławskim. Na pewno też od 1423 r. zarządzał
jako tenutariusz terytorium nieszawskim, choć z tytułem starosty akurat dla tego obszaru nigdy nie był
wymieniany w źródłach – por. Urzędnicy kujawscy,
s. 142-143, 224-225, 286.
8 „(...) in borra Nessoviensi in diste[a]ncia unius
miliare a ciuitate Thorun”.
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wniosków, jednak sam list został przez kasztelana wystawiony w Nieszawie („datum
et actum Nessovie”)9, a to jest już bardzo
interesujące. O jakiej miejscowości byłaby
tutaj mowa? Na pewno nie o byłym zamku
komturskim, który przecież w 1423 r. został
rozebrany. W jego sąsiedztwie znajdowały
się co prawda dwie wsie lokowane na prawie
chełmińskim w czasach panowania krzyżackiego: Wielka (1388, 1403, 1415) i Mała Nieszawka (1409)10, ale nic nie wskazuje na to,
by Jan z Kretkowa, Władysław Jagiełło czy
też inni urzędnicy polscy kiedykolwiek po
1422 r. przywoływali akurat te wsie11. Wygląda więc na to, że już w drugiej połowie
1423 r. z drugiej strony Torunia na kujawskim brzegu Wisły lokowano nową wieś, która otrzymała nazwę „Nieszawa” zaczerpniętą
z dawnej, jeszcze przedkrzyżackiej, trzynastowiecznej nomenklatury osadniczej12.
Na fakt istnienia wsi w miejscu lokowanego następnie przez polskiego monarchę miasta Nowa Nieszawa jednoznacznie
wskazuje wzmianka zawarta w zachowanym
w kopii i opublikowanym przez Jana Tęgowskiego, pozbawionym niestety jakichkolwiek elementów datacji, dokumencie
lokacyjnym: „Quoniam volumus [monarcha
– S. J.], ut ciuitas nostra Nowa Wesch quam
ex uilla Nowa Wesch nuncupata in ciuitate
suasu nostrorum prelatorum et baronum
ereximus”13. W tym miejscu pozostaje więc
9 GStAPK, OBA, nr 4230.
10 Maercker, 1899-1900, Anhang, nr 29, 33, 40,
41.
11 Por. dalej.
12 Należy bowiem pamiętać, że w lipcu lub w sierpniu 1230 r. książę Konrad mazowiecki nadał Krzyżakom gród „quod dicitur Nissoue cum hiis quatuor
villis: Ozchotino, Nissoue, Nissoueca, Occola” – Preußisches Urkundenbuch. Bd. I, nr 76. W późniejszych
czasach w bezpośredniej bliskości tego dawnego grodu polskiego wyrósł krzyżacki zamek komturski.
13 Tęgowski, 1983, Aneks źródłowy, s. 319-320.
Szczegółowo na temat lokacji miasta Nowej Nieszawy
por. dalej.
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jedynie poszukanie odpowiedzi na pytanie,
kiedy dokładnie doszło do lokacji tego nowego ośrodka miejskiego.
Przez długi czas uczeni przyjmowali,
że pierwsza informacja o Nowej Nieszawie
jako o mieście („civitas nostra Nowemyasto”) pochodzi z zachowanego w kopiariuszu w formie odpisu dokumentu nadania dokonanego 29 V 1425 r. przez króla
Władysława Jagiełłę. Na jego mocy Marcin
z Gaworzyny, kanonik gnieźnieński i sekretarz królewski oraz jego brat, określony
jedynie syglem „N”, uzyskali w Nieszawie
działkę pod budowę domu i spichlerza. Była
ona zlokalizowana przy innej, należącej do
podkanclerzego koronnego i kustosza gnieźnieńskiego Stanisława Ciołka, obok kościoła pod wezwaniem Rozesłania Apostołów.
Obdarowani Marcin z Gaworzyny i jego brat
mogli we wzniesionym przez nich spichlerzu magazynować zboże na prawach, które
przysługiwały innym mieszkańcom miasta14.
Z informacji zawartych w tym źródle wynika, że Nowa Nieszawa jako ośrodek miejski
musiała już istnieć od pewnego czasu, skoro
stały tam kościół parafialny, domy mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze. Niestety,
odpowiedzi na kluczowe pytania nie udziela treść zachowanego do dzisiaj (w postaci
odpisu) dokumentu lokacyjnego miasta.
Nie posiada on bowiem nie tylko pełnego
imienia wystawcy, ale także koroboracji, testacji, sigillacji i datacji. W sumie więc jego
wydawca, Jan Tęgowski, niekonsekwentnie
przyjmował, że został on zredagowany między 26 II (w innym miejscu – 9 III) 1424
a 29 V 1425 r.15.
Istnieją jednak dwa dowody źródłowe
wskazujące na to, że miasto Nowa Nieszawa
było faktycznie lokowane już w 1424 r. W zasobach byłego archiwum wielkich mistrzów
14 CEV, nr 1201, s. 702, przyp. 1.
15 Tęgowski, 1983, s. 313-314, 317-319.
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z Malborka zachowało się złożone najprawdopodobniej około połowy lat trzydziestych
XV w. (lub nieco później) w Pradze obszerne
świadectwo-zeznanie mieszczanina nieszawskiego16 (sam w odniesieniu do opisywanych
wydarzeń z roku 1430 określił się jako „starszy ławnik” – „scheppen alderman”), Kacpra Steffana17 na temat losów dokumentów
mieszkającego przez pewien czas w Nowej
Nieszawie uciekiniera z państwa krzyżackiego, Hansa Davida. Ten ostatni pochodził
16 Przypuszczenie na temat daty złożenia tego
zeznania około połowy lat trzydziestych XV w. lub
nieco później bierze się stąd, że w pewnym miejscu Steffan wspomniał o „panu Oporowskim” byłym podkanclerzym Królestwa Polskiego, a obecnie „biskupie Kujaw” – GStAPK, OBA, nr 27993.
Skądinąd wiadomo natomiast, że Władysław Oporowski przestał być podkanclerzym po 25 VII 1434
r., natomiast na biskupa włocławskiego został wyświęcony 19 IX tego roku – por. Gąsiorowski, 1979,
s. 143. Zeznanie to musiało więc zostać złożone najwcześniej dopiero jakiś czas po tej ostatniej dacie.
17 Kacper Steffan znany jest także z innych źródeł.
Figuruje on w sporządzonym najprawdopodobniej
na początku września 1431 r. wykazie jeńców wziętych do niewoli przez wojska krzyżackie w zdobytym
3 IX tego roku Inowrocławiu – GStAPK, OBA, nr
5762. Jednak analizowane w tym miejscu jego późniejsze świadectwo-zeznanie z Pragi potwierdza jedynie niezbicie, że był on obywatelem Nowej Nieszawy.
Co w takim razie robiłby na początku września 1431
r. w Inowrocławiu? Istnieje kilka możliwych wyjaśnień. Albo sporządzający wykaz Krzyżacy pominęli
informację, że zostali w nim również wymienieni ci
jeńcy, którzy dostali się do niewoli w zdobytej wcześniej przez wojska zakonne Nowej Nieszawie (na temat wydarzeń z przełomu sierpnia i września 1431 r.
por. dalej), albo też Kacper Steffan zdołał uciec przez
najeźdźcami do Inowrocławia i tam został pojmany.
Istnieje również możliwość, że był on obywatelem
obu tych miast kujawskich, a do niewoli dostał się
akurat w tym drugim. Z recesu zjazdu stanowego z
25 VII 1441 r. z Kwidzyna wynika, że Kacper Steffan
wchodził z paroma Torunianami w jakąś spółkę, która
miała sprowadzić zboże z Warszawy. Łamało to jednak zarządzenia obowiązujące w państwie zakonnym
– Bd. II, nr 241, s. 357-358. Parę lat później, w 1445
r., wysłannik strony krzyżackiej, Jerzy Merkel, szukał
na Kujawach (Nieszawa, Inowrocław) świadków, którzy ponownie złożyliby zeznanie w nadal toczącej się
sprawie Hansa Davida i konsultował się w tej kwestii
z Kacprem Steffanem. Jeden z dawnych świadków
(Nicze Lytmmen) już nie żył, ale trzej inni (Jan Lamke, Mikołaj Knolle i Hannus Cleynsmet) mieli być gotowi do złożenia odnośnych zeznań – GStAPK, OBA,
nr 8938 (list z 24 X 1445 r.).

z Miłakowa (niem. Liebstadt, 37 km na północny zachód od Olsztyna). Jego ojciec był
tam kupcem. Jednak na początku XV w. nieruchomości i renty starszego Davida zostały
z powodu długów zajęte i zlicytowane przez
władze zakonne. Syn, nie mogąc się z tym
pogodzić, począwszy od lat dwudziestych
tego stulecia prowadził początkowo w Prusach, a potem za granicą, trwający kilkadziesiąt lat proces z Krzyżakami, domagając się
od Zakonu odszkodowań za bezprawnie –
w jego rozumieniu – zagarnięty rodzinny
majątek18. Przez pewien czas do 1430 r. Hans
David mieszkał z Nowej Nieszawie. Posiadał
również obywatelstwo tego miasta19. Otóż
w początkowym fragmencie swojego zeznania Kacper Steffan stwierdził, że „Dybów”, czyli miasto Nową Nieszawę, zaczęto
budować w 1424 r., a nieco po tym czasie
(nie podał jednak dokładnie, kiedy) przybył tam i zamieszkał Hans David20. Ta data
lokacji wydaje się być bardzo prawdopodobna. Trudno bowiem zakładać, że Kacper Steffan po nieco ponad dekadzie nie wiedziałby,
kiedy powstało jego rodzinne miasto.
Rozstrzygający dowód za tym, że król
Władysław Jagiełło rzeczywiście lokował
Nową Nieszawę zimą 1424 r. przynosi treść
wystawionego przez tego monarchę 11 III
tego roku dokumentu (zachowanego do
dzisiaj w oryginale), mocą którego dodawał on do dotychczasowego wiana i posagu
swojej żony, królowej Zofii, ziemię sanocką
i inowrocławską oraz terytorium nieszawskie wraz między innymi „z miastem Nowa
Nieszawa przed Toruniem”21. Na pewno
18 Na temat tzw. sprawy Davida por. 1999,
s. 154-157. Tam również podana starsza literatura na
ten temat.
19 Por. dalej.
20 „Item in dem jare XXIIII do wart Dybaw usgegeben zcu buwende; dornoch qwam Hans David mit
der wonunge doselbigest” – GStAPK, OBA, nr 27993.
21 „(...) necnon districtum Nieschouien(sem)
cum villis, navigo et thaberna, cum civitate Nowa
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więc odnośna lokacja musiała mieć miejsce
niedługo przed 11 III 1424 r.
O tym nowym ośrodku miejskim była
więc już mowa w liście wielkiego mistrza
Pawła von Rusdorf do mistrza inflanckiego z 25 III 1424 r. w sprawie miejsca odbycia negocjacji (niedoszłych do skutku)
przez posłów polskich i krzyżackich22. Także
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Nowej
Nieszawy na brzegu Wisły nieco ponad dwa
miesiące później (między 2 a 7 VI 1424 r.)
odbyły się rozmowy z osobistym udziałem
wielkiego mistrza Pawła von Rusdorf i króla
Władysława Jagiełły23. Miejsce prowadzenia negocjacji delegacji obu stron w treści
odnośnych dokumentów sprecyzowano
jednak dość enigmatycznie: „in ripa fluminis (fluvis) Wysla in hereditate Nessova
(Nyeschowa) Wladislaviensis diocesis ex
opposito oppidi Thorun”24.

Nyeschowa ante Thorun ac aliis omnibus et singulis pertinenciis, quibus ex concordia cum Cruciferis
facta ad possessionem et ad manus nostras devenerunt (...)” – ZDM, cz.7 nr 1961, s. 150. Przez długi
czas badaczom dziejów Nowej Nieszawy nie był znany oryginał tego dokumentu. J. Tęgowski w swoich
analizach oparł się na jego odpisie zawartym w XVwiecznym kopiarzu przechowywanym w kórnickiej
bibliotece PAN, opublikowanym w końcu XIX w.
przez A. Prochaskę (CEV, nr 1128; Tęgowski, 1983,
s. 313, 317). Tyle że tamtejszy odpis tego dokumentu
jest bardzo niestaranny. Brak w nim protokołu, eschatokołu wraz z datacją i licznych drobnych fragmentów
treści, w tym kluczowego dla prowadzonych tu rozważań. Z kolei wydawcy oryginału tego dyplomu błędnie
uznali, że jest w nim mowa o Nieszawie w powiecie
Aleksandrów Kujawski – por. ZDM, cz. 7, nr 1961,
s. 150, przyp. 9. Dopiero niedawno w oparciu o informacje zawarte w oryginalnym dokumencie monarszym na fakt lokacji Nowej Nieszawy przed 11 III
1424 r. zwrócił uwagę Janusz Pietrzak – por. 2003,
s. 59.

J. Tęgowski, analizując treść opublikowanego przez siebie odpisu dokumentu
lokacyjnego Nowej Nieszawy, przyjął, że
erygowany przez króla Władysława Jagiełłę
ośrodek nosił nazwę Nowa Wieś („Nowawesch”)25. Można mieć co do tego poważne
wątpliwości, przede wszystkim dlatego, że
nazwa ta nie pojawiła się już nigdy w żadnym z licznych źródeł z omawianego okresu.
Nie jest natomiast wykluczone, że kopista
przepisujący treść tego dokumentu lokacyjnego popełnił błąd omyłkowo odczytując
nazwę miejscowości „Nowa Nesch[owa]”
jako „Nowawesch”26. Za słusznością takiego
rozumowania przemawia gruntowne prześledzenie określeń nowo lokowanego miasta
we wszelkiego rodzaju zachowanych źródłach z lat 1424-1431. W przekazach proweniencji polskiej kryło się ono pod nazwami: Civitas Nowa Nyeschowa ante Thorun
(1424)27, Nowemyasto (1425)28, Nÿeschowa
(1425, 1426, 1430)29, Neschowa (1425, 1426,
1430)30, Nieschowa (1425)31, Nieschowa
ante Thorun (1425)32, Nova Ciuitas (1426)33,
Neuwestat/Neuwue Nessow (1427)34, Noua
Ciuitas Nyeschaw (1428)35, Nuwe Stad
Neßaw (1428)36, Noua Nieschewa (1428)37,
Noua
Ciuitas
Nyeschowa
(1428)38,
25 Tęgowski, op. cit., s. 315 i n.
26 Na co już zwracano uwagę w literaturze – por.
Jóźwiak, 2002a, s. 169-170.
27 ZDM, cz. 7, nr 1961.
28 CEV, nr 1201, s. 702, przyp. 1.
29 GStAPK, OBA, nr 4423, nr 4583; KDLit., nr 7,
s. 321-322; ZDM, cz. 7, nr 2051.
30 GStAPK, OBA, nr 4431; KDLit., nr 4, s. 317-318;
CEV, nr 1415, s. 904.
31 CEV, nr 1199.
32 ZDM, cz. 7, nr 1984.

22 „(...) das des herren koniges von Polan und
ouch unser rethe beider seit sollen am tage Ascensionis Domini hirnehest folgende innehalben der Weisel
bei Nessow zu sampne kommen czu handeln (...)” –
CEV, nr 1130.

33 APT, Kat. I – Listy i dokumenty, nr 1186.

23 Obszernie w kwestii tematyki tych negocjacji
por. Szweda, 2009, s. 394-396.

37 APG, Missiva, 300, 27/3, k. 17.

24 GStAPK, OBA, nr 4292; Acten, Bd. I, nr 329.
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34 GStAPK, OBA, nr 4766.
35 GStAPK, OBA, nr 5016.
36 GStAPK, OBA, nr 4913.
38 APG, Missiva, 300, 27/1, k. 99v.; cyt. GStAPK,
Perg. Urk., Schiebl. 47, nr 15; Staatsverträge, Bd. I, nr
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Nowanyeschowa (1428)39, Novum Opidum
Neschoua (1429)40, Opidum Neschowa
(1429)41, Nyeschava (1429)42, Novacivitas Neschowa (1430)43, Nouum Opidum Neschow
(1430)44, Nova Civitas in Nieschowa (1430)45,
Nowaneschowa (1430)46, Nowanyeschewa (1430)47, Opidum Neschavia (1430)48.
W tym samym czasie w źródłach proweniencji krzyżackiej (wraz z recesami pruskich
zjazdów stanowych) miasto to występowało
jako: Neuwe Nessow (1426)49, Newnessow
(1426)50, Nessow (1427, 1429)51, ale zdecydowanie częściej jako: Stad Dybaw (1425)52,
Neuwe Stad Dybow (1426)53, Dybaw (1427,
1428, 1430)54, Dybow (1427, 1431, 1432)55.
W analogiczny sposób (Dybow) miasto
zostało określone w liście wielkiego księcia Witolda do wielkiego mistrza z 10 IX
1430 r.56. Niestety, na podstawie obecnej wiedzy trudno przekonująco wyjaśnić,
dlaczego przynajmniej w tym najwcześniejszym okresie (do 1431 r.) urzędnicy krzyżaccy i ich poddani nowo erygowane miasto
167.
39 Inwentarz,t. 3, nr 1095.
40 GStAPK, OBA, nr 5242.
41 GStAPK, Perg. Urk., Schiebl. 91, nr 11.
42 ZDM, cz. 7, nr 2034, s. 263.
43 CEV, nr 1356, s. 833-834.
44 GStAPK, Perg. Urk., Schiebl. 91, nr 2.
45 ZDM, cz. 7, nr 2052, s. 295.
46 Inwentarz, t. 3, nr 1124
47 Inwentarz, t. 3, nr 1145.
48 Berichte,Bd. IV Halbband 1, nr 134, s. 178.
49 Acten, Bd. I, nr 350, s. 449-450; nr 355,
s. 458; Hanserecesse, Bd. VIII, nr 92-93.
50 Acten, Bd. I, nr 352, s. 453.
51 Hanserecesse, Bd. VIII, nr 190, s. 140; CEV,
nr 1350.
52 GStAPK, OBA, nr 4474; CEV, nr 1203.
53 CEV, nr 1222.
54 GStAPK, OBA, nr 4221; Acten, Bd. I, nr 384;
Berichte, Bd. IV/1, nr 165.
55 CEV, nr 1306; Acten, Bd. I, nr 405, s. 541-542;
CEXV, t. 2, nr 208, s. 304.
56 CEV, nr 1442.

Nieszawę i wzniesiony w jej sąsiedztwie zamek określali mianem „Dybowa”. Nie wiadomo również, jaka była geneza tej nazwy.
Gdzie dokładnie była zlokalizowana
Nowa Nieszawa i jak duży był zasięg jej patrymonium miejskiego? Na pierwsze pytanie
wyczerpującą odpowiedź dały prowadzone
w ostatnich dwóch dekadach badania archeologiczne. Miasto rozciągało się na zachód
od ruin zamku dybowskiego57. Natomiast
najdokładniejsze informacje o wielkości jego
patrymonium przynosi treść dokumentów
lokacyjnych Nowej Nieszawy: pierwszego –
z 1424 i drugiego – rozszerzonego, zachowanego w oryginale, jednak w bardzo złym stanie – z 16 III 1431 r. Począwszy od Wisły idąc
na południe od dzisiejszej dzielnicy Torunia
– Podgórza granica patrymonium przebiegała na północ od istniejącej w tym czasie
wsi Wielkie Stawki (obecnie część dzielnicy
Torunia Stawki) i następnie dochodziła
do Wisły. W skład tego patrymonium miejskiego Nowej Nieszawy została włączona
ówczesna wieś Małe Stawki i karczma przy
przewozie wiślanym wraz z przynależnymi
do niej dobrami58. Nie może być również
wątpliwości, że w skład wschodniej części
patrymonium Nowej Nieszawy weszły posiadłości powstałego w 1380 r. młyna zwanego „Sandmühle”. Musiał on znajdować
się w najbliższej okolicy dzisiejszych ruin
zamku dybowskiego59, choć nie ma pewno57 Por. w niniejszym tomie.
58 ADW, Dokumenty, nr 264; Oryginalne dokumenty), nr 264 (regest), s. 64-65; Tęgowski, 1983,
s. 316-320. Bardzo dokładna lokalizacja karczmy przy
przewozie na kujawskim brzegu Wisły na wysokości
Bramy Mostowej Starego Miasta Torunia jest znana
z szeregu źródeł począwszy od 1337 r. – por. Jóźwiak,
1996, s. 32 i n.
59 Na taką jego lokalizację wskazują dokumenty
z 13 XI 1380, 6 XII 1404 oraz list komtura nieszawskiego do wielkiego mistrza z 7 III 1418 r., w którym
administrator zakonny wspominał, że „dy mole genand dy Sandmole” jest „kegen Thorun obir gelegin”
– por. Maercker, 1899-1900, Anhang, nr 27, nr 38;
GStAPK, OBA, nr 2688.

Sławomir Jóźwiak: Nowa Nieszawa (Dybów) naprzeciw Torunia w latach 1423-1460/62

ści czy sam młyn istniał jeszcze po 1422 r.
Błyskawiczny rozwój nowy ośrodek miejski
zawdzięczał niewątpliwie swojemu położeniu nad Wisłą przy granicznej przeprawie
przez tę rzekę, na trasie niezwykle ważnego
szlaku handlowego z Kujaw przez państwo
krzyżackie nad Bałtyk, z wykorzystaniem
zarówno drogi lądowej, jak i wodnej (spław
Wisłą).

Ustrój miasta i jego zabudowa
W opublikowanym przez J. Tęgowskiego dokumencie lokacyjnym Nowej Nieszawy brak niestety jakichkolwiek informacji o ustroju miasta. Pewne mało konkretne
wmianki na ten temat można natomiast znaleźć w treści drugiego dyplomu lokacyjnego
dla Nieszawy, wystawionego przez króla
Władysława Jagiełłę 16 III 1431 r.60. Dokument ten zachował się w oryginale do dzisiaj, jednak w na tyle złym stanie, iż w dużej
części jest nieczytelny. Dla prowadzonych
tu rozważań da się jednak z niego pozyskać
dwie istotne informacje. Po pierwsze, miasto było lokowane na prawie chełmińskim,
mającym swoje zastosowanie w sąsiednim
Toruniu. Po drugie, otrzymało ono między
innymi prawo ważenia i mierzenia wszystkich towarów w pomieszczeniach znajdujących się w ratuszu61. A skoro jest mowa
o tym obiekcie, można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że miastem rządziły
60 Można się zastanawiać, dlaczego 7 lat po pierwszym król zdecydował się na wystawienie następnego dokumentu lokacyjnego dla Nowej Nieszawy.
J. Tęgowski starał się uzasadnić, iż drugi z nich był po
prostu korzystniejszy, gdyż oferował miastu szeroką
paletę zwolnień od ciężarów prawa polskiego i dodatkowych przywilejów ekonomicznych – por. Tęgowski,
1983, s. 318. Król mógł być jednak po prostu nieusatysfakcjonowany zbyt wolnym – w jego rozumieniu –
rozwojem Nieszawy. Nie można również zapominać
o powodzi z czerwca 1430 r., która uczyniła zapewne
w mieście znaczne szkody (por. dalej).
61 ADW, Dokumenty, nr 264; Oryginalne dokumenty, nr 264 (regest), s. 64-65; Tęgowski, 1983,
s. 316-318.
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organy samorządowe składające się z rady
i stojącego na jej czele burmistrza.
Wszystkie te przypuszczenia potwierdzają dotąd nieuwzględniane przez
uczonych źródła. List zredagowany 26 XII
1426 r.62, z prośbą o nadanie Januszowi
(„Janussius”) mieszczaninowi z Inowrocławia obywatelstwa nieszawskiego wraz
z parcelą do zabudowy („area”) i zwolnieniem z opłacania ceł w granicach Królestwa
Polskiego (wzorem innych obywateli tego
ośrodka), starosta inowrocławski i nieszawski Mikołaj Tumigrała skierował do „burmistrza i rajców miasta nieszawskiego”63.
Już tylko ten krótki zapis adresowy dowodzi, że od samego początku w omawianym
ośrodku istniał radziecki ustrój samorządowy z wybieralnymi organami władzy.
Dużo informacji na analizowany tu temat
przynosi wspomniane wyżej, złożone około połowy lat trzydziestych XV w., obszerne
świadectwo-zeznanie Nieszawianina Kacpra
Steffana. Przedstawiając pewien ciąg wydarzeń (z których znaczną część można umieszczać w połowie 1430 r.64), dotyczących losów
62 List ten został przez starostę inowrocławskiego i nieszawskiego Mikołaja Tumigrałę wystawiony
w czwartek w dniu św. Szczepana pierwszego męczennika („in feria quinta ipso die sancti Scephani
Prothomartiris”) nieokreślonego roku. Dotąd badacze
przyjmowali, że Mikołaj Tumigrała z Siekowa pełnił
funkcję starosty inowrocławskiego i nieszawskiego od
roku 1427 do najazdu krzyżackiego na Kujawy (sierpień/wrzesień 1431 r.) – por. Urzędnicy kujawscy,
s. 219, 225. Tyle że w żadnym z tych lat dzień św. Szczepana (26 XII) nie przypadał w czwartek. Taka sytuacja
miała natomiast miejsce w 1426 r. Z tego można więc
wnioskować, że swój urząd Mikołaj Tumigrała uzyskał
wcześniej niż dotąd sądzono.
63 „Prouidis viris proconsuli et consulibus ciuitatis Nyeschowyensis amicis dilectis” – APT, Kat. I –
Listy i dokumenty, nr 1186.
64 Na to, że zasadnicza część relacjonowanych
przez Steffana wydarzeń rozegrała się w połowie
1430 r. wskazuje szereg przesłanek. Dwukrotnie wspomniał on o tym, że rok po nich zostały spalone i spustoszone Kujawy. Faktycznie, doszło do tego po najeździe
wojsk krzyżackich pod koniec sierpnia – na początku
września 1431 r. Pastwą pożaru padły wówczas Nowa
Nieszawa i Inowrocław – por. dalej. Gdy Steffan mó-
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dokumentów Hansa Davida, mieszczanin
ten przemycał przy okazji informacje na temat organów samorządowych Nowej Nieszawy i na tych kwestiach zostanie tutaj
skupiona uwaga. Według Kacpra Steffana,
Hans David od pewnego momentu (nie wiadomo jednak dokładnie, od kiedy) znalazł się
w posiadaniu czterech dokumentów (komtura elbląskiego, wielkiego mistrza Michała
Küchmeistra i dwóch wystawionych przez
ławników z Miłakowa), które miały dowodzić jego praw do majątku po ojcu. W nieznanym bliżej czasie (ale nie wcześniej niż
w 1429 r.), zapewne z powodów finansowych zastawił jednak te dyplomy za 70 grzywien pruskich żupnikowi wielickiemu i bocheńskiemu Mikołajowi z Tarnawy h. Sas65.
wił o zjeździe z udziałem panów polskich z reprezentantami strony zakonnej, na którym między innymi
oglądano dokumenty Hansa Davida, wymienił liczne
ich grono: „her Ostrorock der alde, her Jon Lichinczke
woywodde zcum Briske (...), her Jerant der woywodde
of der Koye zcu Leslaw of dy zcit, her Jon von Ternaw
woywodde off dy zcit zcu Cracaw, her Scherambe, der
des koniges marschalk was, her Dobrigost vom Sampter, her Jon von Pynnaw, her Oporawschky der under
kenczler was und nu bischof of der Koye” – GStAPK,
OBA, nr 27993. Skądinąd wiadomo, że Jan z Lichenia na urzędzie wojewody brzeskiego występował od
3 IV 1430 r., natomiast Wawrzyniec Zaręba z Kalinowy
po raz ostatni na urzędzie marszałka koronnego pojawił się 24 VII tego roku – por. Urzędnicy kujawscy,
s. 192; . Urzędnicy centralni i nadworni, s. 78. Steffan zeznał również, że w trakcie tego zjazdu aktywną
rolę w dyskusji nad autentycznością dokumentów
Davida odegrał ówczesny komtur toruński, Ludwik
von Landsee – GStAPK, OBA, nr 27993. Skądinąd
wiadomo, że pełnił on ten urząd między 31 X 1428
a 22 VII 1431 r. – por. Jähnig, 2000, s. 117. Wszystko wskazuje więc na to, że chodziło tu o zjazd polskokrzyżacki w Nieszawie i Toruniu, który odbył się 9 VII
1430 r. (termin i miejsce jego zwołania ustalono
w trakcie spotkania posłów krzyżackich z królem
Władysławem Jagiełłą 11 VI 1430 r. w Inowrocławiu
– GStAPK, OBA, nr 5389). Z biorących udział w tym
wydarzeniu dostojników polskich zajmującym się
dotąd tym zagadnieniem uczonym byli znani jedynie
dwaj duchowni – arcybiskup gnieźnieński Wojciech
Jastrzębiec i biskup włocławski Jan Szafraniec – por.
Szweda, 2009, s. 402-403.
65 Mikołaj z Tarnawy pochodził z rodziny
wołoskiej, która pod koniec XIV w. przybyła z Rusi do
Małopolski. Od 1422 r. był żupnikiem przemyskim.
W 1428 r. król Władysław Jagiełło uczynił go dodat-

W niewyjaśnionych przez zeznającego okolicznościach w pewnym momencie roszczenia do tych dokumentów zgłosił starosta inowrocławski i nieszawski Mikołaj Tumigrała.
Z tego powodu Mikołaj z Tarnawy wezwał
Hansa Davida za pośrednictwem niewymienionego z imienia burmistrza nieszawskiego
przed tamtejszą radę miejską, aby przedstawić sprawę długów (100 grzywien za jakieś
dobra), jakie wobec żupnika miał uciekinier
z Prus. David przed tym gronem potwierdził
swoje zobowiązania wobec urzędnika polskiego, ale zaznaczył zarazem, że ten dysponuje przecież jego czterema dokumentami,
które otrzymał za 70 grzywien od mieszczanina nieszawskiego (pełnomocnik Davida?)
Macieja (Mateusza? – „Matcz”) Messersmede66. Faktycznie, na tym spotkaniu żupnik
pokazał te dokumenty, ale zaznaczył, że jest
nimi zainteresowany starosta. Mogą się więc
u niego w tej sprawie rozmówić. David miał
się jednak obawiać jakichś niekorzystnych
dla siebie poczynań tego polskiego urzędnika, dlatego poprosił burmistrza, obecnych
(rajców?) i żupnika, by udali się z nim do
starosty. Takie spotkanie w tym gronie się
odbyło. Na nim to David prosił, by Tumigrała nie odbierał mu jego dokumentów. Ten
oświadczył, że nie zrobi tego o ile zainteresowany uiści swoje zobowiązania finansowe
wobec żupnika. Ze swojej strony David zaproponował, by jego dyplomy zostały tytułem powiernictwa przekazane nieszawskiej
radzie. Starosta zasugerował natomiast, by
były poddany krzyżacki dorzucił jeszcze do
kowo współdzierżawcą żup wielickich i bocheńskich
– por. Laberschek, 1976, s. 143-144. Trudno powiedzieć, jaki związek Mikołaja z Nową Nieszawą mógł
mieć fakt, że 18 V 1425 r. akurat w tym mieście („in
Nieschowa ante Thorun”) Władysław Jagiełło wystawił dokument,w którym zaświadczał, iż tenże żupnik
Mikołaj z Tarnawy wraz z bratem kupił za 700 grzywien miasto Krakowiec (w dawnym powiecie przemyskim, dziś na Ukrainie) wraz z przyległościami – ZDM,
cz. 7,nr 1984.
66 Skądinąd nieznany.
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puli tych dokumentów posiadany przez siebie instrument notarialny (zawierający odpis treści wszystkich czterech dyplomów)
i wówczas dopiero część z nich należałoby
zdeponować u starosty, część natomiast
u rady nieszawskiej. Przy okazji David miał
jeszcze złożyć przysięgę, że innych dyplomów
dotyczących swoich roszczeń nie posiada67.
Dodatkowo cała sprawa i odnośne dokumenty miały zostać zaprezentowane licznym
dostojnikom polskim (a także krzyżackim),
którzy w połowie 1430 r. pojawili się w Nieszawie68. Następnie zostały one podzielone.
Dwa wziął starosta, natomiast trzy (w tym
instrument notarialny sporządzony przez
Senftopa69) przekazano rajcom. W tym miejscu pojawił się jeszcze jeden interesujący,
a niemożliwy do sprawdzenia wątek. Otóż
po wspomnianym wyżej zjeździe nieszawskim Mikołaj Tumigrała miał się zwrócić do
Kacpra Steffana z prośbą, by ten wziął dokumenty Davida i pojechał z nimi do Torunia,
gdyż jakiś tamtejszy mieszczanin chciał się
przyjrzeć ich autentyczności i zapłacić za nie
sumę zastawną (czyli zapewne je wykupić).
Steffan bał się jechać sam z tymi dyplomami i poprosił starostę, by mógł wyruszyć
w drogę przynajmniej w towarzystwie jakiegoś rajcy nieszawskiego. David dowiedział
się o tych zamiarach i zasugerował Tumigrale, że on sam sprowadzi tego Torunianina do Nieszawy, by mógł sobie oglądnąć
te dokumenty, co starosta uznał za dobry
pomysł. Jednak, jak z przekąsem stwierdził
w swoim zeznaniu Steffan, zainteresowany
zakupem tych dyplomów „nigdy nie dotarł
do starosty”. Nieszawianin wspomniał ponadto, że w trakcie krzyżackiego ataku na
Kujawy (koniec sierpnia-początek września
67 GStAPK, OBA, nr 27993.
68 Tu najprawdopodobniej jest mowa o zjeździe polsko-krzyżackim, który odbył się w Nieszawie
i Toruniu 9 VII 1430 r. – por. przypis 64.
69 Na temat tej postaci por. dalej.
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1431 r.) wszystkie powyższe dokumenty
Hansa Davida zaginęły70.
Akurat w tym miejscu Kacper
Steffan podał szczególnie ważną informację
w kontekście omawianych tu spraw. Oświadczył on mianowicie, że „na ten czas” (a więc
niewątpliwie chodziło o rok 1430) burmistrzem w Nowej Nieszawie był Hans Hagen,
jego kompanem Matthias Beman, Mikołaj
Senftop był tam mieszczaninem (pełniona
przez niego funkcja nie została sprecyzowana), podczas gdy sam Steffan miał być
wtedy „starszym ławnikiem”71. Zarówno
z tego, jak i z wcześniejszych fragmentów zaprezentowanej relacji widać więc wyraźnie,
że w Nowej Nieszawie od samego początku
jej istnienia funkcjonował ustój radziecki
o w pełni uformowanych instytucjach samorządowych (burmistrz, rada, ława).
Jednak wbrew sugestiom wyrażonym przez Kacpra Steffana w jego zeznaniu,
w zasobach byłego malborskiego archiwum
wielkich mistrzów zachowały się do dzisiaj
dwa instrumenty notarialne (odpis jednego
z nich przetrwał również dodatkowo w postaci pochodzącej z tego samego czasu nieuwierzytelnionej kopii) z nieszawskiego okresu
aktywności Hansa Davida. Pytanie, jak do
tego doszło? Być może zostały one przechwycone przez stronę krzyżacką w trakcie
ataku wojsk dowodzonych przez toruńskiego komtura zamkowego na Nieszawę pod
koniec sierpnia lub na początku września
1431 r.?72 Niełatwo jednak przypasować je do
konkretnych dokumentów, które w swoich
zeznaniach wymieniał Kacper Steffan. Widoczne są również pewne rozbieżności chronologiczne. Oto więc 30 XII 1429 r. w Nowej
Nieszawie, w domu tamtejszego mieszczanina Macieja Forstera (Vorstera), został wysta70 GStAPK, OBA, nr 27993.
71 Ibidem.
72 Na ten temat por. dalej.
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wiony przez notariusza publicznego, kleryka
diecezji włocławskiej, Mikołaja Senfftopa,
instrument notarialny, w którym znalazły
się odpisy dwóch dokumentów zredagowanych przez sąd ławniczy z Miłakowa (z 23
VI 1400 r.) oraz przez wielkiego szpitalnika
i komtura elbląskiego Konrada von Kyburg
(z 18 VII 1400 r.)73. W treści obu miały być
zawarte dowody na wiarygodność roszczeń
Davida. Co ciekawe, w liście świadów instrumentu notarialnego z 30 XII 1429 r. nie
wymieniono żadnego przedstawiciela nieszawskich organów samorządowych74. Pojawia się natomiast trudna do rozstrzygnięcia zagadka notariusza Mikołaja Senfftopa.
Dużo uwagi osobie o takim imieniu i nazwisku poświęcił bowiem w swoich zeznaniach
Kacper Steffan. W kontekście mającej miejsce w połowie 1430 r. prezentacji dokumentów Davida dostojnikom polskim, wspomniał on, że jednym z tych dyplomów był
instrument notarialny sporządzony przez
„Senftopa”. Miał on być tytułem zabezpieczenia przekazany na przechowanie radzie
73 GStAPK, Perg. Urk., Schiebl. 91, nr 11. Pochodząca z tego samego czasu nieuwierzytelniona kopia
tego instrumentu notarialnego w: GStAPK, OBA, nr
5242 (za pomoc w pozyskaniu i weryfikacji treści obu
tych dokumentów autor składa gorące podziękowanie
panu prof. Sobiesławowi Szybkowskiemu z Uniwersytetu Gdańskiego). Osobnego wyjaśnienia wymaga
kwestia datacji tego instrumentu notarialnego. Został
on zredagowany „sub anno (...) millesimo quadringentesimo tricesimo, indiccione octava, die vero penultima mensis decembris”. Wydawcy dwóch jego regestów popadli w logiczną sprzeczność, gdyż jako datę
wystawienia oryginału przyjęli 30 XII 1430 r., podczas
gdy jego nieuwierzytelnionej kopii – 30 XII 1429 r. –
por. Regesta, Pars II, nr 2325, s. 263; Regesta, Pars.
I, Vol. 1, nr 5242, s. 328. Kilka istotnych przesłanek
przemawia jednak za tym, że właściwą datą jest 30 XII
1429 r. Po pierwsze, notariusz zastosował najprawdopodobniej styl „a Nativitate”, więc jego rok 1430 byłby
wobec obecnie stosowanego stylu „a Circumcisione”
w rzeczywistości rokiem 1429. Ponadto inne źródła,
w tym przede wszystkim zeznanie Kacpra Steffana,
wskazywałyby na to, że po połowie 1430 r. David nie
byłby już w posiadaniu swoich dokumentów, stąd tę
późniejszą datę wystawienia tego instrumentu notarialnego należałoby odrzucić – por. dalej.
74 Por. dalej.

Nowej Nieszawy. A w gronie jej członków
Steffan wymienił również Mikołaja Senfftopa, którego określił dodatkowo jako tamtejszego mieszczanina („burger”). Dalej zeznający przytoczył niemożliwą do zweryfikowania
w innych źródłach historię, jak to w późniejszym czasie (bliżej momentu spisywania tej
relacji, a więc około połowy lat trzydziestych
XV w.) „Senftop” miał mu opowiedzieć, że
jego ojciec (brak imienia) był niegdyś w posiadaniu jakiegoś dokumentu dotyczącego
sprawy Davida wystawionego przez wielkiego mistrza Henryka von Plauen. Uciekinier z państwa krzyżackiego chciał koniecznie pozyskać ten dyplom. Senfftop zapytał
go więc, do czego jest mu on potrzebny.
Na co David wyjśnił mu, że usunąłby z niego
obecną treść (razura?) i wpisałby tam nowy
tekst pogrążający Zakon i wielkiego mistrza.
Senfftop sprzeciwił się tym pomysłom, jednak David uspokajał go, iż zrobiłby to tak,
że nikt by tego nie zauważył75. Nie wiadomo,
jaki dalszy ciąg miała ta historia. Ważniejsze
w tym miejscu jest natomiast ustalenie tożsamości Mikołaja Senfftopa. Czy to możliwe,
by notariusz publiczny, kleryk diecezji włocławskiej był zarazem obywatelem Nieszawy
(„burger”)? A może jednak chodziło o dwóch
ludzi o takim samym imieniu i nazwisku?
Nie można bowiem zapominać, że w zasobach byłego archiwum wielkich mistrzów
z Malborka znajduje się również sporządzone w drugiej połowie lat czterdziestych
XV w.76 zeznanie niejakiego Hansa Senfftopa wskazującego między innymi na fałszerstwa dokumentów dokonywane przez Hansa
Davida77. Czy nie byłby on przypadkiem
synem lub bratem mieszczanina nieszawskiego Mikołaja Senfftopa przywołanego
75 GStAPK, OBA, nr 27993.
76 Wydawcy regestu tego źródła podają, że powstało ono między 1445 a 1448 r. – Regesta, Pars. I,
Vol. 3, nr 28711, s. 522.
77 GStAPK, OBA, nr 28711.
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przez Kacpra Steffana w jego zeznaniach
dotyczących wydarzeń z połowy 1430 r.?
To nie koniec zagadek. Bardzo interesujące informacje na temat nieszawskich
organów samorządowych przynosi treść
drugiego instrumentu notarialnego wystawionego 19 V 1430 r. Tym razem w obecności miejscowego sądu gajonego Hans
David przekazał do przechowania swojemu
zaufanemu pełnomocnikowi, Maciejowi
Forsterowi, obywatelowi Nieszawy, cztery
dokumenty dowodowe w sporze spadkowym prowadzonym przez siebie z zakonem krzyżackim. Uczynił to, gdyż właśnie
wybierał się do króla polskiego Władysława Jagiełły, zapewne w celu zapoznania go
z istotą konfliktu. Analizowany tu instrument notarialny został wystawiony przez
notariusza publicznego Pawła Hechta z Torunia w Nowym Mieście Nieszawie w domu
wójta Jakuba Wolfa78, w obecności jego
i zgromadzonych tam trzech ławników:
Mikołaja Mislike, Mikołaja Muratora
(murarza) i Jana Vrienstada oraz pięciu
świadków spośród mieszczan: Andrzeja
Grucze, Jakuba Schwebe, Macieja Beme
(Czecha), Closza Engela i Mokołaja Grzecha79. Gdy porówna się treść tego instrumentu notarialnego z informacjami zawartymi
w zeznaniach Kacpra Steffana, dostrzega się kilka wyraźnych rozbieżności.
Nieszawianin faktycznie wspominał o czterech dokumentach Davida, ale – jak to
wynikałoby ze złożonego przez niego świadectwa – w maju 1430 r. ich dysponentami
byliby już albo żupnik Mikołaj z Tarnawy,
albo starosta inowrocławski i nieszawski
Mikołaj Tumigrała (chyba że przywołany
w relacji Steffana zastaw tych dokumentów miał miejsce dopiero bezpośrednio
78 „(...) in nouo opido Neschow et in domo discreti
viri Jacobi Volff schulteti ibidem”.
79 GStAPK, Perg. Urk., Schiebl. 91, nr 2.
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po 19 V 1430 r.). Zastanawia ponadto,
dlaczego w wyżej przytoczonym instrumencie notarialnym w gronie ławników nieszawskich lub też w charakterze tamtejszego
wójta nie wystąpił sam Kacper Steffan, skoro w swoich zeznaniach w kontekście wydarzeń z połowy 1430 r. określił się on jako
„starszy ławnik” („scheppen alderman”)80.
W swojej relacji, spośród kilku Nieszawian,
Steffan wymienił także Macieja Bemana,
kompana burmistrza81. Jest on zapewne
tożsamy z Maciejem Beme z instrumentu
notarialnego z 19 V 1430 r.82. Niestety, na
podstawie dostępnych źródeł trudno wyjaśnić inne rozbieżności zawarte w ich treści.
Scharakteryzowany wyżej, istniejący
w mieście od momentu jego powstania
ustrój radziecki został niewątpliwie zachowany po odbudowie Nowej Nieszawy w drugiej połowie lat trzydziestych XV w. Potwierdza to informacja zamieszczona pod rokiem
1440 w Księdze Ławniczej Starego Miasta
Torunia. W wynegocjowanej wówczas ugodzie w sprawie obrabowania i zranienia
niejakiego „pana Jana”, w charakterze pełnomocników-rozjemców ze strony pokrzywdzonego wystąpili Mikołaj, pisarz miejski
z Dybowa (Nowej Nieszawy) oraz tamtejszy burmistrz, którego imienia nie podano83. Być może o tym ostatnim („burgermeister”) jest również mowa w sporządzonym
7 IV załączniku do listu, który rycerz Henryk
Skolim (uciekinier z państwa zakonnego
80 GStAPK, OBA, nr 27993.
81 „Item der burgermeister of dy zcit was zcu Dybaw: Hans Hagen, Mattias Beman syn compan, Caspar
Steffan scheppen alderman, Niclus Senftop burger do
selbigest of dy zcit” – GStAPK, OBA, nr 27993.
82 GStAPK, Perg. Urk., Schiebl. 91 nr 2.
83 „Niclos Bader und pan Jan habin gekoren,
yderman czwene man, van der sache, do Jan vorschart
und vorwund was, von eyme teile Petir Rogir und Petraschen, den jungen, vom andern teile Nicolaen, den
statschreibir und den burgermeister czu Dybaw, volmechtig vom andern teile (...)” – Księga Ławnicza, cz.
I, 1992, s. 162.
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posiadający najprawdopodobniej od 1443 r.
obywatelstwo nieszawskie)84 skierował 18 V
1446 r. do swojej żony Klary. Na jego prośbę (w tym czasie siedział on w więzieniu na
zamku krzyżackim w Świdwinie) miała ona
załatwić w kujawskim mieście sprawy majątkowe rodziny85. W okresie wojny trzynastoletniej pismo do rady gdańskiej, w którym
była mowa o nieuzasadnionych restrykcjach
handlowych ze strony mieszkańców Nowego
(w państwie krzyżackim), skierowali 30 III
1457 r. rajcy nieszawscy („consules Nyeschouienses”)86. Z kolei w dokumencie króla
Kazimierza Jagiellończyka z 22 IX 1460 r.,
w którym władca zobowiązał się do likwidacji i przeniesienia omawianego miasta, znalazła się również wzmianka o konieczności
zburzenia tamtejszego ratusza („pretorium”)87.
Być może ostatnim burmistrzem
tej właśnie Nowej Nieszawy był kuśnierz
Mikołaj. Co prawda jest on znany dopiero
z materiałów procesowych z 1480 r. (uznano go winnym praktykowania herezji
pelagiańskiej, do której wrócił po uprzednim jej odrzuceniu, za co spalono go na stosie przed 10 VI tego roku), ale w źródłach
tych jest też mowa o tym, że Mikołaj po raz
pierwszy wyrzekł się praktykowanej przez
siebie herezji już w czasach, gdy biskupem
włocławskim był Jan Gruszczyński88. Wydarzenia te miałyby więc miejsce gdzieś między
1450 a 1463 r. Otwartym pozostaje więc pytanie, o której Nieszawie byłaby tu mowa?
Co w ogóle można powiedzieć o zabudowie omawianego miasta na podstawie
84 Obszernie na temat tzw. sprawy Henryka Skolima por. Górski, 1986, s. 169-192.
85 GStAPK, OBA, nr 9088.
86 APG, Listy i dokumenty, 300, D/7, nr 33; I.
Janosz-Biskupowa, 1954, s. 171.
87 CDP, t. II, pars 2, nr 605.
88 Obszernie na ten temat w: Szweda, Szweda,
2000, s. 47-48, 52-53.

średniowiecznych źródeł pisanych? Najprawdopodobniej znajdujące się w Nowej Nieszawie (w obu fazach jej istnienia
– przed 1431 i po 1436 r.) obiekty reprezentacyjno-kultowe (ratusz, kościoły) były
wzniesione z cegły, podobnie jak i umiejscowiony na wschód od miasta zamek89.
Sama natomiast zabudowa mieszkalnogospodarczo-użytkowa miała raczej charakter mieszany i nie brakowało zapewne
w Nieszawie obiektów drewnianych bądź
wznoszonych w konstrukcji szachulcowej.
Wskazują na to chociażby przekazy źródłowe o charakterze ogólnym. Jan Długosz,
przedstawiając krótko wydarzenia związane
ze zdobyciem miasta przez wojska krzyżacko-toruńskie pod koniec sierpnia lub na początku września 1431 r., wspomniał, iż Nieszawę spalono, a co za tym idzie – zburzono
wszystkie jej kosztowne i znakomite domy
wzniesione z cegieł i drewna90. Łatwość
z jaką najeźdźcy opanowali w 1431 r. miasto przemawiałaby za tym, iż w tym czasie
nie było ono jeszcze otoczone żadnymi obwarowaniami, także drewniano-ziemnymi.
W tym kontekście duże zainteresowanie
wzbudza fragment źródła z późnej wiosny
1430 r.91. Jest to sporządzony ówcześnie
89 Na temat kościołów i zamku nieszawskiego
(dybowskiego) por. dalej.
90 „In opidum vero, quoniam novis tectis et auspiciis Thorun redigebat in solitudinem, igne servitum
est et omnes domus illius sumptuose et nobiles, multis impensis ex muro et lignis facte, demolite, quatenus opidi predicti delecta memoria et nomine Thorun
ad pristinam gloriam et fortunam resurgeret” – Długosz, lib. XI et XII, s. 39-40. W relacji komtura toruńskiego do wielkiego mistrza z 8 IX 1431 r. opisującej
te wydarzenia jest tylko mowa o tym, że dowodzący
akcją militarną toruński komtur zamkowy niepotrzebnie tracił cenny czas na palenie miasta Nieszawy zamiast zająć się opanowaniem w ogóle nie bronionego
zamku dybowskiego, co skrzętnie wykorzystali mieszczanie toruńscy („Do das dy stad itzunt brante, do
irst czok her hinobir, und dy burger woren dy irsten
und funden eyn wust hus, das sy euwern gnoden solden haben gehalden mit allem gute”) – Acten, Bd. I,
nr 405, s. 542.
91 Czas jego powstania wydawcy datowali na maj-
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odpis zawierający informacje przekazane
wielkiemu mistrzowi Pawłowi von Rusdorf
przez prokuratora krzyżackiego przebywającego przy kurii papieskiej w Rzymie, zapewne Kacpra Wandofen. Ten duchowny
Zakonu wszedł mianowicie w posiadanie
instrukcji przesłanej przebywającym tam
wysłannikom polskim92, zawierającej żądania jakie wobec króla Władysława Jagiełły
formułował wielki książę Witold. A był to
trudny czas stosunków polsko-litewskich
w kontekście tzw. burzy koronacyjnej, co
skrzętnie starała się wykorzystać strona
krzyżacka chcąc doprowadzić do zerwania unii. Dlatego też w konflikcie aktywnie
wspierała polityczne ambicje Witolda93.
W instrukcjach tych znalazł się między innymi postulat (który niewątpliwie został
podsunięty wielkiemu księciu przez Krzyżaków), by miasto Nowa Nieszawa nigdy nie
zostało obwarowane murami obronnymi,
oraz by nie wznoszono tam składów towarów, lecz aby były tam jedynie utrzymywane
oberże i gospody dla podróżnych, na wzór
innych miast na Kujawach94. Nie wiadomo,
na ile strona polska (wraz z Władysławem
Jagiełłą) poważnie traktowała tego typu żądania Witolda, faktem jednak jest, że zarówno wówczas, jak i potem Nieszawa rzeczywiście nie została otoczona ceglanymi bądź
kamiennymi murami obronnymi. Dopiero
zapewne po 1436 r. doczekała się jedynie obwarowań drewniano-ziemnych, co wykazały
ostatnie badania archeologiczne95.
czerwiec tego roku.
92 Prokurator informował, że otrzymał ją w tajemnicy od jakiegoś duchownego polskiego przebywającego w Rzymie.
93 Na ten temat por. Błaszczyk, 1998, s. 114-130.
94 „Item, quod civitas seu opidum Neschavia nullo
muro muniatur nec aliquid depositoriarum mercanciarum ibi fiat, sed solum teneatur pro tabernis et conservacione hospiciorum, sicud alia opida in terra Cuyavie consistunt” – Berichte, Bd. IV/1, nr 134, s. 178.
95 Na ten temat por. w niniejszym tomie.
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W zakulisowych twardych negocjacjach na temat dalszych losów Nowej Nieszawy, prowadzonych w 1457 r. przez zainteresowane strony, mieszkańcy zagrożonego
w swoim bycie miasta mieli między innymi
używać argumentu, iż nie oddaliby drewnianego domu w Nieszawie za dwie murowane (ceglane) kamienice w Toruniu96. Takie
stwierdzenie mogłoby utwierdzać w przekonaniu, że jeszcze w tym czasie zabudowa
mieszkalna z drewna nie była w omawianym
tu mieście czymś wyjątkowym.
Pojedyncze obiekty mieszkalno-użytkowe da się uchwycić w źródłach począwszy
od 1425 r. Jak już wspominano wcześniej,
na mocy dokumentu wystawionego przez
króla Władysława Jagiełłę 29 V tego roku
Marcin z Gaworzyny, kanonik gnieźnieński
i sekretarz królewski oraz jego brat określony jedynie syglem „N” uzyskali w Nieszawie działkę pod budowę domu i spichlerza.
Była ona zlokalizowana przy innej, należącej do podkanclerzego koronnego i kustosza
gnieźnieńskiego, Stanisława Ciołka, obok
kościoła pod wezwaniem Rozesłania Apostołów. Obdarowani Marcin z Gaworzyny
i jego brat mogli we wzniesionym przez nich
spichlerzu magazynować zboże, cieszyć się
prawami i przywilejami, które mieli inni
mieszkańcy miasta, a posiadanymi nieruchomościami i ruchomościami swobodnie
obracać97. Trudno powiedzieć, jak wyglądał
taki ówcześnie wznoszony w Nowej Nieszawie dom i spichlerz. Faktem jest jednakże, że obiekty magazynowo-gospodarcze
powstawały tam w większej ilości obok
mieszkalnych. W sporządzonej około 13 XII
1427 r. instrukcji odnoszącej się do spraw,
które wysłannicy strony krzyżackiej (był
96 „(...) und wullen ein hulczen haus czu Dybaw
nicht geben vor czwei steynhewsse czu Thorun” – Acten, Bd. IV, nr 380, s. 582; Janosz-Biskupowa, 1954,
s. 180.
97 CEV, nr 1201, s. 702, przyp. 1.
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wśród nich także burmistrz toruński) mieli poruszyć w rozmowach z królem Władysławem Jagiełłą i księciem Witoldem była
również kwestia składów towarów (magazynów? spichrzów?) w Nieszawie98. Pół roku
później (26 V 1428 r.) na zjeździe w Malborku przedstawiciele Stanów Pruskich skarżyli się wielkiemu mistrzowi Pawłowi von
Rusdorf, że w Nieszawie kupcy angielscy
(posiadający zapewne tamtejsze obywatelstwo) wznoszą swoje siedziby (mieszkania)
i składy towarów (magazyny)99. Niestety,
w obu powyższych przypadkach trudno
powiedzieć, czy obiekty te były budowane
z drewna czy z cegły. Wyjątkowo w zachowanych źródłach zdarzają się jednak także
informacje o konkretnych domach w Nowej
Nieszawie. Tak jest w przypadku wspomnianego już instrumentu notarialnego z 30
XII 1429 r. Wówczas to w mieście na prośbę ówczesnego uciekiniera z Prus, Hansa
Davida100, który przez pewien czas mieszkał
w tym ośrodku, notariusz publiczny, Mikołaj Senfftop, sporządził odpis treści dokumentów z 1400 r. przedłożonych przez
zainteresowanego w sprawie jego roszczeń
do majątku po ojcu i matce, mieszczan
z Miłakowa w państwie krzyżackim, skonfiskowanego przez Zakon. Przywoływany tu
dyplom został zredagowany w domu mieszczanina nieszawskiego, Macieja Forstera101.
Z kolei instrument notarialny wystawiony
w tym samym mieście w analogicznej sprawie 19 V 1430 r. został sporządzony w domu
98 „Item von der nedirloge czu Dybow” – GStAPK,
OBA, nr 4854; CEV, nr 1306.
99 „Item so hat unser herre homeister mit den steten handelung gehabtt, wie im vorkomen ist von etlichen Engelisschen, die wonunge und nyderloge czu
Dybaw czu machen etc.” – Acten, Bd. I, nr 384.
100 Na jego temat por. wyżej.
101 „(...) in nouo opido Neschoua Vladislauiensis diocesis et in domo habitacionis prouidi viri Mathei Forster opidani ibidem” – GStAPK, Perg. Urk.,
Schiebl. 91, nr 11; GStAPK, OBA, nr 5242.

(„in domo”) wójta Jakuba Wolffa w obecności trzech ławników i sześciu świadków
spośród mieszczan102. Także w tych konkretnych przypadkach trudno powiedzieć,
jak wyglądały domy wspomnianych w tych
dokumentach mieszczan i gdzie dokładnie
w przestrzeni miejskiej były one zlokalizowane. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że
jednym z ławników wymienionych w instrumencie notarialnym z 19 V 1430 r. był Mikołaj „murator” („murarz”) i był to najprawdopodobniej przydomek a nie nazwisko. Jeżeli
więc wśród elit samorządowych Nowej Nieszawy występował wówczas przedstawiciel tej profesji, można chyba sformułować
uzasadnioną tezę, że przynajmniej w części zabudowa tego miasta była ceglana. Co
najmniej dom, a być może także jakieś inne
budynki gospodarcze posiadał w Nowej Nieszawie mieszkający tam zapewne od 1443 r.
uciekinier z państwa krzyżackiego, rycerz
Henryk Skolim. Wynika to z fragmentu datowanego na 7 IV załącznika do listu, który
z więzienia na zamku w Świdwinie przesłał
on 18 V 1446 r. swojej żonie Klarze. Miała
się ona mianowicie skontaktować z burmistrzem nieszawskim i załatwić z nim sprawę czynszu (zaległego?) za dom w mieście,
który niewątpliwie należał do Skolima103.
Parę
obiektów
reprezentacyjnogospodarczych zostało wymienionych również w dokumencie wystawionym 22 IX
1460 r. przez króla Kazimierza Jagiellończyka, w którym władca nakazywał rozebranie
Nieszawy. W mieście miały być usunięte:
ratusz, pomieszczenie (budynek?) wagi, magazyny (kramy?) przekupniów i jatka rzeźników104. Przynajmniej dwa pierwsze z tych
102 GStAPK, Perg. Urk., Schiebl. 91, nr 2.
103 „Item Clara vrage dem burgermeister to Nessow, wye du dich halden schole med dem haws tynse”
– GStAPK, OBA, nr 9088.
104 „(...) pretorium tamen, pensum siue libram,
gazas penesticarum et maccella carnificum predicti
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obiektów mogły być murowane i znajdować
się w centralnej części rynku.
Z okresu średniowiecza zachował się
jeden odcisk pieczęci „opłatkowej” Nowej
Nieszawy (w dwóch egzemplarzach) o średnicy 41 mm. W jej polu przedstawiony jest
orzeł ukoronowany w prawo, który trzyma
w szponach rybę wygiętą łukiem także
w prawo (zgodnie z krzywizną legendy).
Napis otokowy sporządzony minuskułą gotycką brzmi: sigill(um) ciuitatis nescouiensis105. Dotąd uczeni mieli problem
z ustaleniem czasu powstania i chronologii
użytkowania tej pieczęci, gdyż jej najlepiej
zachowany odcisk znajduje się w przechowywanym obecnie w Krakowie zbiorze
Mariana Gumowskiego, zawierającym
najczęściej luźne źródła sfragistyczne bez
kontekstu dokumentowego, stąd niemałe
problemy z datowaniem wielu z nich. Piotr
Bokota przypuszczał jednak, że ten sam odcisk (znacznie gorzej zachowany) znalazł
się w liście Rady Nowej Nieszawy do rady
gdańskiej z 9 VIII 1459 r.106. Te ustalenia
pozwoliły mu sformułować wniosek, że pieczęć ta była w użytkowaniu już bezpośrednio po pierwszej lokacji miasta (wzmianki źródłowe o bumistrzu, rajcach, wójcie
i ławnikach107 przemawiałaby za funkcjonowaniem tam już wówczas kancelarii władz miejskich, a więc i wykorzystywaniem jakiejś pieczęci), a na pewno po
1436 r.108 Ukazana na niej ikonografia
orła koronowanego przedstawiałaby symbolikę właściciela i najbardziej prawdoopidani Nyeschouienses statim et sine intermissione
infringere, destruere et eicere debebunt” – CDP II/2,
nr 605; I. Janosz-Biskupowa, 1954, s. 171.
105 MNK, Dział rękopisów, sygn. MNK 560 NI
119056; APG, Listy i dokumenty, 300, D/7, nr 37; Bokota, 2009, s. 22.
106 APG, Listy i dokumenty, 300, D/7, nr 37;
P. Bokota 2009, op. cit., s. 22.
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podobnego założyciela Nieszawy (króla
Władysława Jagiełły), natomiast ryba
w godle mogłaby wskazywać na topograficzne położenie miasta (nad Wisłą) i na
przypuszczalne zajęcia jego mieszkańców
(rybołówstwo)109, choć trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że dla omawianego okresu
nie ma w zachowanych źródłach żadnej
wzmianki na ten temat.

Zamek dybowski
Genezy późniejszego zamku dybowskiego można doszukiwać się w wydarzeniach będących bezpośrednim następstwem
traktatu pokojowego zawartego 27 IX 1422 r.
nad jeziorem Mełno kończącym kolejną wojnę Polski i Litwy z Krzyżakami. Punkt trzeci
układu uzgodnionego przez pełnomocników
obu stron zobowiązywał Zakon do całkowitego zburzenia zamku komturskiego w Nieszawie (jego ruiny znajdują się na obszarze
dzisiejszej wsi Mała Nieszawka) do Bożego
Narodzenia 1422 r. Wszystkie dobra ruchome i pozyskane w wyniku rozbiórki materiały budowlane Zakon miał stamtąd wywieźć
do dnia św. Jana (tj. do 24 VI) 1423 r.110.
Władze krzyżackie starały się w tej sprawie
grać na zwłokę, jednak w wyniku ożywionych
negocjacji politycznych na szczeblu międzynarodowym w kwietniu 1423 r. stanęły
przed naglącą alternatywą zburzenia całości
warowni i wywiezienia stamtąd materiałów budowlanych do 24 VI tego roku bądź
też możliwości uzyskania przedłużenia tego
terminu do 29 IX 1423 r. pod warunkiem
pozostawienia królowi polskiemu gmachu
(niem. „gemach”) komtura (umiejscowionego najprawdopodobniej w przestrzeni parchamu lub też na przedzamczu) i budynków
stajennych przy jednoczesnym zburzeniu
obwodowych murów obronnych do wysoko-

107 Por. wyżej.

109 Ibidem, s. 24; Adamczewski, 2000, s. 54.

108 P. Bokota 2009, op. cit., s. 22-23.

110 Staatsverträge, Bd. I, nr 152, nr 154.
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ści dorosłego człowieka. Po ożywionej dyskusji poszczególnych dygnitarzy i komturów
krzyżackich z wielkim mistrzem zwyciężyła
sugerowana przez większość opcja całkowitego zburzenia tego zamku w ciągu dwóch
miesięcy, co też rychło stało się faktem111.
Z powyższego widać, że już w 1423 r.
król Władysław Jagiełło nosił się z zamiarem wykorzystania części zabudowań z byłego zamku komturskiego, znajdującego się
na odzyskanym właśnie kujawskim brzegu
Wisły, na potrzeby własnej rezydencji, Krzyżacy uniemożliwili mu jednak realizację tego
pomysłu. Przy czym zdawali oni sobie sprawę z tego, że król polski wcześniej czy później zbuduje jakąś warownię na tym terytorium. Dowodem na to jest opinia wyrażona
przez wielkiego szatnego i komtura dzierzgońskiego Mikołaja von Görlitz w jego liście
skierowanym 23 IV 1423 r. do wielkiego mistrza Pawła von Rusdorf. Zwrócił on
mianowicie uwagę na to, że Władysław
Jagiełło jest na tyle potężnym władcą, iż
w miejscu byłego zamku komturskiego
może zbudować co zechce i kiedy zechce, nawet gdyby Krzyżacy rozebrali mu wszystkie
istniejące tam obiekty112.
111 Obszernie na ten temat
2002, s. 140-142; 2003, s. 19-33.

w:
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112 GStAPK, OBA, nr 4099. Już jednak zaledwie
po kilku latach Krzyżacy propagowali nieprawdziwe
informacje na temat przedstawionych tu wydarzeń.
Oto bowiem niedługo po wybuchu kolejnej wojny
(1431) strony konfliktu przez swoich pełnomocników
prezentowały swoje racje przed obliczem papieża Eugeniusza IV w Rzymie (o czym wiadomo z zachowanej
relacji krzyżackiej z 16 II 1432 r.). Przedstawiciele Zakonu zarzucali wówczas Władysławowi Jagielle między innymi to, że wbrew jednemu z warunków pokoju
zawartego nad jeziorem Mełno (27 IX 1422 r.) kazał od
podstaw zbudować nowy zamek (w Dybowie), podczas
gdy Krzyżacy znajdującą się parę kilometrów dalej warownię komturską byli zmuszeni zburzyć. Pełnomocnik Zakonu pytał więc retorycznie, dlaczego królowi
polskiemu wolno było zbudować sobie nowy zamek?
A jeśli tak, to z czego wynikała konieczność, by Krzyżacy musieli swoj rozebrać? („Etiam contra articulum
pacis 8, qualis presumpcio pacis est ista: edificare funditus castrum et fortalicium, cum ordo aliud, quod ad
unum medium miliare distabat, demoluit. Si licuisset

Z czasem okazało się, że spostrzeżenie
to było trafne, jednak króla polskiego interesowało już nieco inne miejsce, w bezpośredniej bliskości Torunia. Zamek dybowski
zaczęto również wznosić w ostatniej kolejności, dopiero po dokonanej lokacji najpierw
wsi, a potem miasta w Nowej Nieszawie.
Chronologia budowy pierwszej fazy
zamku dybowskiego w najbliższym sąsiedztwie nowo lokowanego ośrodka miejskiego
(na wschód od niego) jest możliwa do odtworzenia na podstawie kilku zachowanych
źródeł. W liście zredagowanym najprawdopodobniej 11 V 1427 r.113 komtur toruński
(zapewne Heinrich Marschalk) informował
wielkiego mistrza między innymi o tym, że
polski starosta z Nieszawy („hewptmann czu
Nessaw”) chciał skłonić niejakiego Hansa,
przewoźnika na przeprawie funkcjonującej
naprzeciw Torunia, poddanego krzyżackiego, do zwożenia kamieni przeznaczonych na
budowę zamku, który polski król miał zamiar
wznieść przy Nowej Nieszawie114. Ten jednak
odmówił, uzasadniając swoje stanowisko
tym, że nigdy się czymś takim nie zajmował.
W odpowiedzi na to starosta miał zakazać
przewoźnikom z państwa zakonnego przypredicto regi nova edificare fortalicia et castra, non
fuisset necesse aliud castrum ordinem demoliri”) –
Berichte, Bd. IV/1, nr 346, s. 388. W rzeczywistości
takie wyjątkowo nieścisłe przedstawienie sprawy było
zwykłą zagrywką propagandową krzyżackich wysłanników, co wynika chociażby z tego, że w warunkach
pokoju mełneńskiego nie było ani słowa o tym, by królowi polskiemu nie było wolno budować czegokolwiek
na zdobytych byłych kujawskich terytoriach Zakonu –
por. Staatsverträge, Bd. I, nr 152, nr 154; Dokumenty
strony polsko-litewskiej, s. 3-4.
113 List ten posiada jedynie datę dzienną: „Am
sontage jubilate deo omnis terra”. Na temat najbardziej prawdopodobnego roku jego zredagowania por.
Jóźwiak 2002a, s. 174.
114 „Erwirdiger gnediger liber her meyster! Euwir
wirdige gnode geruche czu wissen, wy das Hannus von
der fere mir geschreben hot und ouch bey mir gewest
ist (...) und hot mir vorbrocht, wy das der hewptman
czu Nessaw ym czu gemut hot, das her solde furen
steyne czu des hern koning von Polan hus, das man
wil bawen bey Dybaw (...)” – GStAPK, OBA, nr 4221.
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bijania do kujawskiego brzegu Wisły, grożąc
nawet stosowaniem surowych kar obcinania
członków w stosunku do tych, którzy ignorowaliby te restrykcje115. Nie ma wątpliwości,
że treść tego listu informowała o rozpoczęciu budowy zamku dybowskiego116. Ale czy
jego wznoszenie zostało zakończone przed
krzyżackim najazdem na Kujawy na przełomie sierpnia i września 1431 r.?
Wydaje się, że w fazie zasadniczej tak.
Wynika to z informacji zawartych w trzech
źródłach. Oto więc w dokumencie wystawionym 7 VI 1430 r. w Nowej Nieszawie król
Władysław Jagiełło w uznaniu dotychczasowych zasług nadał ówczesnemu żupnikowi przemyskiemu i współdzierżawcy żup
wielickich i bocheńskich, Mikołajowi
z Tarnawy h. Sas117 oraz jego bratu Steczkowi pustkowia nad rzekami Małą i Wielką
Brodnicą w ziemi przemyskiej. Osiągnięciem
Mikołaja, które zaskarbiło sobie szczególną
wdzięczność monarchy, było jego staranne
zarządzanie (kierowanie) pracami przy obwarowywaniu (budowaniu) „domu zamku
naszego Nowego Miasta w Nieszawie”, być
może także wraz z przynajmniej częściowym
ich finansowaniem w oparciu o dochody
z tych właśnie żup. Jak ponadto wynika z
treści tego źródła, Mikołaj doprowadził do
końca wszelkie wykonywane tam roboty budowlane, na które składało się również wznoszenie niezbędnych do ich realizacji cegielni
produkujących cegły118. W tym kontekście
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ważne informacje zawiera także fragment
listu zredagowanego 15 VI 1430 r. skierowanego przez króla Władysława Jagiełłę do
wielkiego księcia Witolda. Monarcha wspominał w nim między innymi o tym, że wylew Wisły poczynił nie tylko znaczne szkody
w plonach, ale porwał także kłody drewna
składowane na brzegu, a przeznaczone do
budowy zamku „circa nostram Novamcivitatem Neschowam”119. Najprawdopodobniej
wzmianka na ten sam temat znalazła się
również w liście biskupa kurlandzkiego Jana
do prokuratora krzyżackiego w Rzymie120.
W obu tych przypadkach była zapewne
mowa o budulcu przeznaczonym na wzniesienie konstrukcji dachowych. W połowie
1430 r. budowa zamku byłaby już więc na
ukończeniu.
Co skłoniło króla Władysława Jagiełłę
do wzniesienia tej warowni? Prawdopodobnie fakt, iż w latach 1424-1430 przebywał on
tu bardzo często (niemal regularnie co rok),
z racji zwyczajowo w Nowej Nieszawie organizowanych zjazdów i negocjacji ze stroną
krzyżacką121. Być może z tego właśnie pocz. 7, nr 2052, s. 295.
119 „(...) et hic prope Thorun circa nostram Novamcivitatem Neschowam robora que nobis fuerant
aducta et in littore Wisla fuerant deposita pro edificacione domus nostre quam inibi murare fecimus
complenda, secum arripuit et infra asportavit et in
eo nobis dampnum est factum non exile” – GStAPK,
OBA, nr 5391; CEV, nr 1356. W kwestii korekty daty
wystawienia tego listu por. Regesta, Pars I, Bd. 1,
nr 5391, s. 337; Szweda 2009, s. 402-403.

117 Na jego temat por. Laberschek, 1976,
s. 143-144.

120 „Intelleximus eciam convencionem factam
fore in Dibaw, in qua oratores dictorum dominorum
regis Polonie et magni ducis Witoldi scilicet et ordinis
nostri certi preceptores famantur de negocio dicte
coronacionis verba habuisse, eciam de demolicione
Dibaw iuxta continenciam littere pacis ultimo in campo etc. facte” – CEV, nr 1379; Berichte, Bd. IV/ 1, nr
165. Na temat okoliczności zredagowania tych źródeł
por. Szweda 2009, s. 402-403.

118 „(...) ut in eisdem zuppis augendo, etiam circa
munitionem domus castri nostri Novae Civitatis in
Nieschowa diligenter intendendo et eam cum aliis
laboribus et laterifitiorum aedificis in brevi spatio
tempor(is) pro complacen(tia) nostra multum grata
laudabiliter consumando complacuit etc.” – ZDM,

121 Władysław Jagiełło był w Nieszawie w początkach czerwca 1424, w drugiej połowie maja 1425,
w początkach maja 1426, po połowie maja 1428,
w początkach maja 1429 i w pierwszej połowie czerwca 1430 r. – GStAPK, OBA, nr 4292, nr 4423, nr 4431,
nr 4583; GStAPK, Perg. Urk., Schiebl. 47, nr 15; CEV,

115 GStAPK, OBA, nr 4221.
116 Badania archeologiczne potwierdziły, że liczne partie fundamentowe zamku są wzniesione z głazów polnych – por. Grzeszkiewicz-Kotlewska 1999b,
s. 63 i n.
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wodu dla własnej wygody król polecił przy
nowo lokowanym mieście wznieść również
zamek. L. Grzeszkiewicz-Kotlewska na podstawie wyników prowadzonych przez siebie badań archeologicznych sformułowała
tezę, iż obiekt ten miał pełnić nie tyle funkcję warowni obronnej ile rezydencji władcy
bądź siedziby starosty122. Poniekąd za słusznością takiej tezy przemawiałaby łatwość,
z jaką wojska toruńsko-krzyżackie opanowały zamek na przełomie sierpnia i września 1431 r. Jan Długosz przypisywał jednak
ten fakt wyjątkowej nieudolności a wręcz
zdradzie starosty Mikołaja Tumigrały123.
Trudno więc powiedzieć, jakimi faktycznie
walorami obronnymi dysponowała wówczas
ta warownia.
Została ona w każdym razie błyskawicznie zdobyta z chwilą rozpoczęcia nowej wojny polsko-krzyżackiej pod sam koniec sierpnia lub w początkach września
1431 r.124, o czym komtur toruński, najprawdopodobniej Jan von Pommersheim,
informował wielkiego mistrza Pawła von
Rusdorf w liście z 8 września tego roku.
Z jego relacji wynika, że napad na Nową
Nieszawę przeprowadzili w czasie jego nieobecności mieszczanie toruńscy wraz z jego
zastępcą – komturem zamkowym. Z warowni dybowskiej, która w ogóle nie była broniona (jak napisał urzędnik krzyżacki, mieszczanie nie musieli w tym celu „dobywać ani
nr 1220, nr 1222, nr 1350, nr 1356, nr 1415; KDLit.,
nr 4, s. 317-318; Staatsverträge, Bd. I, nr 167;
Gąsiorowski 1972, s. 79, 81, 83, 86, 88-89.
122 Grzeszkiewicz-Kotlewska 1999b, s. 87; 2002b,
s. 24.
123 Długosz, lib. XI et XII, s. 39-40.
124 Na to, że wojska toruńsko-krzyżackie opanowały zamek dybowski najpóźniej na samym początku września 1431 r. wskazuje informacja zawarta
w liście wysłanym przez komtura dzierzgońskiego do
wielkiego mistrza z Przezmarka 4 dnia tego miesiąca.
Do urzędnika zakonnego miała ona natomiast dotrzeć
w piśmie (niezachowanym) komtura toruńskiego lub
jego zastępcy (w źródle ten fragment uszkodzony) –
GStAPK, OBA, nr 5763.

noża ani miecza”), Torunianie zabrali liczne
dobra (miedź, sól, zboże), których nie chcieli oddać komturowi. Winą za niepowodzenie
krzyżackiej akcji mającej na celu opanowanie Nowej Nieszawy a przede wszystkim
zamku (a także znajdujących się tam łupów)
komtur toruński obarczał swojego zastępcę,
który zamiast ubiec mieszczan toruńskich
w zajęciu niebronionej warowni dybowskiej tracił czas na palenie miasta. Z tego też
powodu komtur prosił wielkiego mistrza
o odwołanie wspomnianego komtura zamkowego i powierzenie tego stanowiska byłemu prokuratorowi papowskiemu, który
w chwili pisania listu był tymczasowym
krzyżackim zarządcą zamku dybowskiego.
Samemu wyglądowi warowni oraz potrzebom militarnym i zaopatrzeniowym koniecznym dla jej utrzymania miał się z polecenia wielkiego mistrza dokładnie przyjrzeć
komtur dzierzgoński Marcin von Kemnate125. Odtąd zamek na 5 lat stał się centrum
administracyjnym ponownie powołanego do
życia komturstwa nieszawskiego126.
Zachowało się bardzo ciekawe źródło,
którego treść dowodzi tego, że Krzyżacy niezwłocznie przystąpili do zwiększania walorów obronnych przejętego zamku. Jest to
sporządzony 6 XI 1431 r. w Elblągu wykaz
informujący o kosztach utrzymania nowo
pozyskanej warowni dybowskiej, jej obsadzie, zaopatrzeniu, a także o podejmowanych
pracach budowlanych. Być może został on
zredagowany z polecenia ustępującego komtura i przekazany jego następcy za pośrednictwem wielkiego mistrza127. Niezależnie od
znajdujących się w tym przekazie dość licz125 GStAPK, OBA, nr 5769; Acten, Bd. I, nr 405.
126 Pierwszy tamtejszy komtur Fryderyk jest
przywołany w wykazie inwentarzowym sporządzonym
29 IX 1431 r. – Ämterbuch, s. 483.
127 Na co wskazywałaby nota początkowa: „Liber
her kumpthur! Das ist das gedechtnis, das euwer
ersamkeit von unsirn homeister brengen wirt” –
GStAPK, OBA, nr 5837.
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nych błędów gramatycznych i językowych,
utrudniających interpretację niektórych jego
fragmentów, przedstawia on dużą wartość
poznawczą. Oto więc w ówczesnej krzyżackiej obsadzie zamku znajdowało się opócz
komtura 6 braci-rycerzy zakonnych, 10 zaciężnych, 21 dienerów konwentu, 10 dienerów komtura, duchowny („caplan”), pisarz,
krawiec, specjalista obsługujący broń palną
(potrzeba było jeszcze dwóch), 2 pachołków
piwnicznych, 2 kucharzy i ich zwierzchnik
(„kuchmeister”) oraz w sumie 4 pachołków
zajmujących się wozami, końmi i stajniami.
Brakowało natomiast piekarza, młodego pachołka i 4 wartowników („wechter”). Autor
wykazu informował, iż na obecną chwilę
ma 30 kop (1800) strzał (jak wynika z zamieszczonego przy okazji komentarza, nie
wystarczyłoby ich do odparcia jednego
szturmu przeciwnika) i półtora beczki prochu. Nie posiadał jednak żadnych armat.
Postulował o pilne przesłanie tej właśnie broni. Uznawał bowiem za konieczne umieszczenie trzech (jednej na kule kamienne i dwóch
taraśnic) w wieży (w głównej bramie wjazdowej do zamku?) i takiej samej ilości armat
na wieży w bastionie (międzymurzu)128.
Szczególną uwagę przyciągają informacje o wzmożonych robotach budowlanych, które miały niewątpliwie na celu
wzmocnienie obronności omawianej warowni. Wykonano więc piec do wypalania
wapna i dwa do wypalania cegieł. Jeden
z murarzy („mawrer”) miał zamiar je wy128 „Dorummb were wol nod, das man hette in
dem torme guter buchsen drey: stein buchse unde
tzu (powinno być tz[w]u) tarrasbuchsen; des selbigen
gleich ouch uff den torm in das bolwerg” – ibidem.
W trakcie ostatnich badań archeologicznych próbowano odnaleźć relikty wieży, która – co wynika z siedemnasto- i osiemnastowiecznej ikonografii – miałaby znajdować się w narożniku północno-zachodnim
części mieszkalnej zamku. Niestety, nie udało się tego
dokonać – Grzeszkiewicz-Kotlewska 1999b, s. 77;
2002b, s. 24; por. również Rzeczkowska-Sławińska,
Sławiński 1999, s. 39-45; Pietrzak, 2003, s. 58-62.
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korzystać do wzniesienia parchamu (międzymurza) i wieży (trzeciej?)129, potrzeba
było jednak ludzi do przenoszenia cegieł.
Z kolejnej wzmianki wynika, że 5 murarzy
(„mawrer”) i 18 ich pomocników („steinknechte”) pod kierownictwem fachowca budowlanego („mawrermeister”) pracowało
w piwnicach130. Przy robotach (nieokreślonych) było również na 2 tygodnie zatrudnionych 12 cieśli pod kierunkiem mistrza
ciesielskiego („czymmermeyster”). Potrzebne do prowadzonych prac drewniane bale
(„balke”) miano pozyskiwać w miejscowej
puszczy (nieszawskiej?), przy czym autor wykazu nie zdążył jeszcze zorientować
się, czy będzie ich wystarczająco dużo i czy
będą odpowiednie131. Przy końcu znalazła
się jeszcze jedna istotna informacja. Brakowało mianowicie jakichkolwiek paramentów potrzebnych do sprawowania mszy św.
i nie było ich skąd pozyskać, dlatego autor prosił w tej sprawie o pomoc wielkiego
mistrza132. Wzmianka ta pozwala wnosić,
że w zamku dybowskim istniała kaplica.
Nie wiadomo jednak, czy w jego układzie
przestrzennym znalazła się ona już w czasach polskich, czy też jakieś pomieszczenie
dla jej urządzenia zaadoptowali po zdobyciu
tej warowni Krzyżacy. W każdym razie analizowane źródło daje całkiem dokładny wgląd
w zakres prac, które miały dostosować zamek dybowski do potrzeb jego zdobywców.
129 „(...) alzo das der mawrer wol getruwet den parcham uff czu brengen unde den torm (...)” – GStAPK,
OBA, nr 5837.
130 Podpiwniczone było wyłącznie północne,
mieszkalne skrzydło zamku – por. Grzeszkiewicz-Kotlewska 2002b, s. 21-24.
131 „Von balke ist mir ouch gesayt, daz wir den haben sulden uff der heide; ab des wenig addir vil ist,
das kan ich noch nicht gewissin” – GStAPK, OBA,
nr 5837.
132 „Ouch liber her kumpthur! Ummb messe gerete, daz ir wolt unsern homeister bitten, daz her uns
daz sente, wen wir sem nichten habin unde ouch nicht
entpern konnen” – ibidem.
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Przez cały okres wojny (1431-1435)
zarządzający nim kolejni urzędnicy zakonni
w randze komtura (i nie tylko) niepokoili
się o losy tej najdalej na południe wysuniętej krzyżackiej warowni. W liście z 24 II
1432 r. komtur toruński informował wielkiego mistrza, że w obliczu zbliżającego się
ataku polskiego zamek nie jest gotowy do
obrony. Jego załoga była nieliczna i niedoświadczona, w jej gronie był tylko jeden
specjalista od obsługi armat (a powinno być
przynajmniej trzech) a samej broni palnej
nie było wystarczająco dużo133. W piśmie
z 1 VII 1433 r. komtur ostródzki, przekazując wielkiemu mistrzowi między innymi
doniesienia pozyskane od swojego szpiega
(i trzech innych), informował o planowanym
ataku wojsk polskich pod dowództwem samego króla. Monarcha pokładał nadzieję na
szybkie zdobycie zamku dybowskiego w tym,
iż w jego obsadzie miał posiadać trzech swoich ludzi, którzy w odpowiednim momencie
mieli dopomóc w jego opanowaniu134. Z kolei w liście z 13 XI 1433 r. komtur nieszawski skarżył się wielkiemu mistrzowi na poważne niedobory finansowe (inni urzędnicy
krzyżaccy nie udzielali mu pomocy) i braki
w zaopatrzeniu. Stwierdził, że jeśli taki stan
się utrzyma, będzie zmuszony wraz z załogą
opuścić zamek135. Do tego jednak nie doszło
przede wszystkim dlatego, iż strona polska
do końca wojny nie podjęła zdecydowanej
akcji militarnej mającej na celu opanowanie
tej warowni, choć niebezpieczeństwo takie
ciągle przez urzędników krzyżackich było
podnoszone. W liście zredagowanym 9 X
1435 r. komtur toruński informował wielkiego mistrza między innymi o tym, że starosta
drahimski i wałecki Piotr Polak miał wkrótce z oddziałem 500 konnych zaatakować
133 GStAPK, OBA, nr 5980.
134 GStAPK, OBA, nr 6535.
135 GStAPK, OBA, nr 6725.

zamek w Nieszawie. Gdyby oblegającym nie
udało się rozbić jego murów przy pomocy
armat, mieli zdobyć warownię przy użyciu
podkopów. Komtur pocieszał się jednak tym,
że ten drugi sposób będzie nie do zastosowania z powodu wysokiego stanu wód Wisły136.
Na mocy postanowień pokoju brzeskiego (31 XII 1435 r.) strona polska zapewne w drugiej połowie następnego roku
(1436) odzyskała terytoria kujawskie wraz
z zamkiem dybowskim, który stał się siedzibą burgrabiów zarządzających nim z ramienia starostów inowrocławskich137. Zachował
się ciekawy przekaz źródłowy, który wskazuje na to, że także w tym czasie walory obronne warowni były nadal wzmacniane. Chodzi
tu o dokument wystawiony 19 IX 1438 r.
przez kasztelana brzeskiego i starostę inowrocławskiego oraz nieszawskiego Mikołaja
136 GStAPK, OBA, nr 7067; CEXV, t. 3, Dodatek,
nr 35, s. 546-547. W tym kontekście zaskoczenie wzbudza fragment listu komtura nieszawskiego do wielkiego mistrza. Został on zredagowany „in vigilia Borchardi” 1435 r., co wydawcy regestu tego źródła rozwiązali
jako 13 X tego roku – por. Regesta, Pars I, Bd. 1,
nr 7070, s. 435. W jego treści urzędnik krzyżacki wspomniał między innymi o tym, że w chwili obecnej poziom Wisły jest na tyle niski, że do zarządzanego przez
niego zamku (dybowskiego) z każdej jego strony można dojść „suchą stopą” („also itczunt die Weysel cleyn
ist; trocken fußes ist czu czu lossen von allen seythen
(...)”) – GStAPK, OBA, nr 7070. Gdyby założyć, że
wydawcy regestu tego listu właściwie rozwiązali datę
jego zredagowania, wówczas należałoby przyjąć, że
w przeciągu czterech dni sytuacja hydrograficzna na
tym odcinku Wisły uległa diametralnej zmianie. Czy
byłoby to możliwe? Niestety, dla epoki średniowiecza właściwe datowanie dnia św. Burcharda sprawia
poważne problemy, gdyż święto to w różnych ówczesnych kalendarzach przypadało 6, 12, 13 lub 14 X – por.
Grotefend, 1997, s. 75; Włodarski, (red.) 2007, wyd. 3,
s. 226; Wąsowicz, 2013, s. 623-624, 634. Niezależnie
jednak od tego, jaką datę przyjąć jako czas wystawienia omawianego tu listu komtura nieszawskiego (5,
11, 12 lub 13 X) trudno wyjaśnić, jak to byłoby możliwie, by stan wody Wisły pod zamkiem dybowskim był
w przeciągu kilku dni wysoki i niski.
137 Na zjeździe sądowym, który odbył się 13 V
1442 r. w Toruniu i Nieszawie, starosta inowrocławski wniósł skargę na ostatniego komtura krzyżackiego, który mu przekazywał zamek dybowski – GStAPK,
OBA, nr 8130. Nie wiadomo niestety, jakie były zarzuty urzędnika polskiego.
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z Warzymowa138, w treści którego potwierdzano, iż prepozyt klasztoru premonstratensek w Strzelnie, Jan, na prośbę wystawcy dokumentu dobrowolnie wysłał chłopów
z bliżej niesprecyzowanych wsi będących
własnością klasztoru do prac przy budowaniu parchamu zamku nieszawskiego139.
Jak wynika z dalszych informacji zawartych
w treści tego źródła, ich przeprowadzenie
akurat w tym czasie było niezbędne. Mikołaj z Warzymowa podkreślał, że w przyszłości prepozyt będzie mógł liczyć z tego strony na podobną wzajemną sąsiedzką pomoc
przy robotach prowadzonych przez klasztor.
Zaznaczył zarazem, że zaistniała sytuacja
miała charakter wyjątkowy i nie stanie się
zwyczajem. Znane mu są bowiem przywileje
premonstratensek, że poddani z ich wsi nie
mogą być pociągani do prac przy miastach,
zamkach i do innych tego typu powinności140.
W zredagowanym 7 IV załączniku do
listu wysłanego 18 V 1446 r. do żony Klary rycerz pochodzący z państwa zakonnego, Henryk Skolim (przebywający wówczas
w krzyżackim więzieniu), prosił ją i swojego brata Andrzeja między innymi o to, by
zwrócili jakiemuś członkowi obsady zamku
dybowskiego pieniądze (sumy nie podano),
i aby odebrali od niego jakiś list (zastawny?).
Wszystko to mieli załatwić, aby nie doszło
do bliżej niesprecyzowanych „większych
138 Na jego temat por. Urzędnicy kujawscy, s. 112,
211, 219.
139 „(...) in labore circa edificacionem parkan castri Nyescheviensis (...) supportauit”. W treści źródła
użyto polskiego słowa „parkan”, które odpowiadałoby
łacińskim rzeczownikom „parcanus”, „antemurale”
– płot, ogrodzenie, przedmurze – por. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. K. WeyssenhoffBrożkowa (red.) 1992-2001, s. 82.
140 APB Klasztor Norbertanek w Strzelnie, dok. nr
58. Za wskazanie tego źródła autor składa gorące podziękowanie panu prof. Sobiesławowi Szybkowskiemu
z Uniwersytetu Gdańskiego.
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szkód”141.
W późniejszym czasie aż do wybuchu
wojny trzynastoletniej (1454) polityczne
stosunki polsko-krzyżackie były w miarę
poprawne stąd też granice były względnie
bezpieczne. Większość wzajemnych sporów
dotyczyła wówczas przede wszystkim spraw
gospodarczych. Z zamkiem dybowskim w tle
szczególnie interesująca jest historia przedstawiona w liście zastępcy komtura toruńskiego do wielkiego mistrza z 17 XII 1448 r.
Urzędnik krzyżacki informował mianowicie
swojego zwierzchnika, że ówczesny starosta brzeski i inowrocławski Jan Kretkowski
miał dysponować doniesieniami (nieznanego pochodzenia), że jeszcze tej zimy mieszczanie toruńscy zaatakują i spalą miasto
Nową Nieszawę. Z tego też powodu wzmocnił zamek dybowski, powiększył jego obsadę, sprowadził armaty i podjął inne kroki zapobiegawcze, poddanym natomiast nakazał
być w gotowości do szybkiego stawienia się
pod bronią w razie nagłej mobilizacji. Nieco
zdezorientowany tymi doniesieniami urzędnik krzyżacki przeprowadził wywiad środowiskowy w Toruniu, ale nikt z jego informatorów nic nie wiedział o jakichś zamiarach
napadania na Nieszawę. Dlatego też wyraził
nadzieję, że gdy przyjedzie komtur toruński
(chwilowo nieobecny), spotka się ze starostą, by wyjaśnić zaistniałe nieporozumienia142. Wydaje się, iż sprawę tę rozwiązano
polubownie i obowiązujące warunki pokoju
brzeskiego nie zostały złamane.
W czasie wojny trzynastoletniej
w zamku dybowskim stosunkowo często
przebywał król Kazimierz Jagiellończyk.
Tam również w listopadzie 1454 r. zastała
przez niego wydana znaczna część aktów
141 „Item Andres lieber bruder richtet deme gesellen up deme huse czu Nessow syn gelt us med Claren
unde nemet den bryf van ym, dat gy nicht to groteren
schaden kamet” – GStAPK, OBA, nr 9088.
142 GStAPK, OBA, nr 9751.
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prawnych, noszących w historiografii miano
przywilejów cerekwicko-nieszawskich. Mianowicie w pierwszej fazie wojny trzynastoletniej tworząca pospolite ruszenie szlachta
wielkopolska pod groźbą zaniechania walki wymusiła na królu w dniu 15 IX 1454 r.
pod Cerekwicą niedaleko Chojnic przywilej
zabezpieczający szereg dotychczasowych
uprawnień szlacheckich i wprowadzający
nowe. Po poniesionej mimo to klęsce uczestnicy kolejnego pospolitego ruszenia zebrani
w listopadzie 1454 r. pod Opokami zażądali od Kazimierza Jagiellończyka takich
samych ustępstw, jakie otrzymała szlachta
wielkopolska pod Cerekwicą. Król i tym razem ugiął się i około połowy listopada wydał
na zamku dybowskim (nieszawskim) szereg
przywilejów dla poszczególnych dzielnic
i ziem o treści zbliżonej do aktu cerekwickiego. Najistotniejszym ich postanowieniem
było zagwarantowanie praw sejmików szlacheckich do współdecydowania o prawodawstwie i pospolitym ruszeniu, podnosząc
w tej materii dotychczasowy zwyczaj do rangi ustawy pisanej143. Przywileje nieszawskie
zapoczątkowały walkę ówczesnej szlachty
z możnowładztwem o przejęcie decydującej
roli w państwie. Jednak niejako przy okazji ta właśnie grupa społeczna skierowała
także swój atak przeciwko władzy królewskiej i miastom. Z czasem przyjęty w 1454 r.
artykuł o sejmikach przesunął punkt ciężkości życia sejmowego ze zjazdów ogólniejszych na sejmiki partykularne, czego skutkiem była decentralizacja ustawodawstwa
w Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Zwiększające się obciążenia finansowe przedłużającej się wojny trzynastoletniej
przyczyniły się do tego, iż w połowie kwietnia 1456 r. w zamian za pożyczki zaciągnięte
u podkomorzego dobrzyńskiego Jana Kościeleckiego król Kazimierz Jagiellończyk
143 Roman 1957, s. 6 i n.

zastawił mu (za nieznaną sumę) m. in. zamek dybowski i miasto Nową Nieszawę144.
Po 1460 r. warownia ta nie podzieliła losów
sąsiedniego ośrodka miejskiego (zburzonego i przeniesionego z rozkazu monarchy
w górę Wisły) i nadal służyła jako siedziba
tenutariuszy mianowanych przez kolejnych
królów. Właśnie do tego czasu odnosi się
kolejny, choć znacznie późniejszy przekaz
źródłowy na temat zamku. Toruński kronikarz tworzący w latach sześćdziesiątych
XVII w., Jakub Moller, opisał mianowicie
skutki powodzi jaka nawiedziła jego rodzinne miasto 2 II 1465 r.145. W jej wyniku wody
wiślane zniszczyły między innymi most
przed zamkiem dybowskim („vor dem
sloßen”) i wszystkie tamtejsze „parkany/
ogrodzenia” („zaune”)146. Trudno powiedzieć, skąd Moller czerpał swoje informacje. Nie ma jednak wystarczających przesłanek, by kwestionować ich wiarygodność.
W każdym razie pod zastosowanymi przez
niego enigmatycznymi określeniami mogły
kryć się prowadzący do zamku dybowskiego
most zwodzony (a więc warownia ta byłaby
otoczona fosą) oraz mury parchamu wzmiankowane w źródłach z 1431 i 1438 r.

Kościoły w Nowej Nieszawie
W czasach panowania zakonu krzyżackiego na obszarach właściwego komturstwa nieszawskiego istniał kościół parafialny, wzmiankowany wraz z proboszczem
już w połowie lat dwudziestych XIV wieku.
Nie da się jednak dokładnie określić czy
świątynia ta znajdowała się w dzisiejszej
Wielkiej czy Małej Nieszawce, na pewno
144 MRPS, Wierzbowski, Pars I, nr 283, s. 16;
Biskup 1967, s. 439.
145 Za wskazanie tego źródła autor składa gorące
podziękowanie panu dr. hab. Piotrowi Olińskiemu
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
146 APT, Moller, k. 150v.; por. również: Zerneke
1711, s. 70-71.
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jednak w jednej z tych wsi147. Pierwsza informacja o istnieniu kościoła parafialnego
w nowo lokowanym mieście pochodzi
z przywoływanego już dokumentu nadania
Marcinowi z Gaworzyny, kanonikowi gnieźnieńskiemu i sekretarzowi królewskiemu
oraz jego bratu określonemu jedynie syglem
„N” działki pod budowę domu i spichlerza
w Nowej Nieszawie, wystawionego przez
króla Władysława Jagiełłę 29 V 1425 r. Działka ta znajdowała się przy innej, należącej do
podkanclerzego koronnego i kustosza gnieźnieńskiego Stanisława Ciołka, obok kościoła
pod wezwaniem Rozesłania Apostołów148.
Przytoczone źródło informuje więc nie tylko
o istnieniu już wówczas w Nowej Nieszawie
świątyni149, ale podaje również jej wezwanie,
które jest równie rzadkie, co interesujące.
Wspomnienie liturgiczne Rozesłania Apostołów przypada bowiem na dzień 15 lipca
i szereg przesłanek pozwala na sformułowanie wniosku, że prawdopodobny fundator kościoła parafialnego w nowo lokowanym mieście, król Władysław Jagiełło, postarał się dla
nowej świątyni o wezwanie upamiętniające
odniesione przez siebie zwycięstwo na polach
bitwy grunwaldzkiej150. Nie wiadomo niestety, co stało się z dawną parafią i świątynią
z czasów istnienia krzyżackiego komturstwa:
czy funkcjonowały one nadal (w co można
raczej wątpić151) czy też może przeniesio147 Jóźwiak, 1994, s. 7-9; 1998, s. 143.
148 CEV, nr 1201, s. 702, przyp. 1.
149 Z treści wizytacji z 1598 r. wynika, że istniał wówczas dokument wystawiony w 1425 r. przez
„jakichś biskupów” ustanawiający odpust dla parafii
nieszawskiej – Revisio s. 117.
150 Szerzej na ten temat w: Rozynkowski,
2004, s. 264, 2013, s. 215-216.
151 Na to, że na terytorium nieszawskim w tym
czasie poza miejskimi nie było żadnych innych świątyń
pośrednio wskazuje wzmianka zawarta w omawianym
już krzyżackim wykazie z 6 XI 1431 r. informującym
o obsadzie, zaopatrzeniu i pracach budowlanych prowadzonych na zamku dybowskim. W końcowej jego
części stwierdzono mianowicie, że mieszkańcy okolicznych wsi są pozbawieni możliwości uczestniczenia we
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no je do Nowej Nieszawy. W każdym razie
wzniesiony tam kościół otrzymałby już nowe,
inne wezwanie.
Pierwsi duchowni najprawdopodobniej z tej właśnie miejskiej świątyni parafialnej zostali wymienieni w dokumencie z 21
VI 1428 r. W treści tego źródła Jan ze Słupowej, archidiakon i oficjał włocławski, polecił
wikariuszom (w liczbie mnogiej) w Nowej
Nieszawie („in Nowanyeschowa”) dokonać
egzekucji pozwu sądowego wobec Jana,
tamtejszego plebana, by stawił się przed nim
30 VI. Na odwrocie tego dokumentu została wpisana informacja wikariusza z Nowej
Nieszawy Wojciecha (Alberta) o doręczeniu
wzywanemu pozwu w dniu 25 VI152. Z zawartych w tym źródle informacji wynikałoby więc, że posługę w tym kościele pełniło
wówczas przynajmniej trzech duchownych,
z czego dwóch (pleban i wikariusz) zostało
wymienionych imiennie.
Pod rokiem 1428 Jan Długosz zamieścił w swojej kronice informację, że król
Władysław Jagiełło za zgodą biskupa włocławskiego Jana Szafrańca przeniósł kolegiatę św. Wita z zamku kruszwickiego do
Nowej Nieszawy, nadając jej wezwanie Najświętszej Marii Panny153. Karola Ciesielska
hipotetycznie założyła, że to właśnie znany
od 1425 r. kościół parafialny w omawianym
mieście pod wezwaniem Rozesłania Apostołów mógł zostać w 1428 roku podniesiony
do rangi kolegiaty154. Jest to bardzo prawdopodobne i przemawia za tym kilku późmszy św. i przyjmowania sakramentów („Ouch clagin
dy armelewte aws den dorffern, daz sie gebroch haben
als an der messe unde an den sacrament”) – GStAPK,
OBA, nr 5837. A pamiętać trzeba, że w trakcie ataku
wojsk krzyżacko-toruńskich na Nową Nieszawę pod
koniec sierpnia lub na początku września 1431 r. pastwą pożaru padły oba kościoły miejskie (parafialny
i franciszkański) – na ten temat por. dalej.
152 Inwentarz, t. 3, nr 1095.
153 Długosz, lib. XI, s. 246-247.
154 Ciesielska 1999, s. 92-93.
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niejszych, nieznanych tej badaczce źródeł.
Całkiem liczne grono duchownych z Nowej
Nieszawy jest wymienione w liście świadków omawianego już instrumentu notarialnego zredagowanego w tym mieście 30 XII
1429 r. i zawierającego odpisy dwóch dokumentów posiadanych przez Hansa Davida.
Oprócz byłego już plebana Jana i dwóch wikarych: Mikołaja i Mikołaja Krebela, pojawił
się tam także Wojciech (Albert) Klebesatel,
kleryk z diecezji włocławskiej (trudno powiedzieć, czy ten ostatni pełnił wówczas jakąś posługę duszpasterską w omawianym tu
mieście)155. Z kolei w piśmie wystawionym
5 I 1430 r. archidiakon pomorski i oficjał
włocławski Mateusz zlecił niewymienionym
z imienia rektorowi i wikariuszowi kościoła
w Nowej Nieszawie przekazanie wystosowanego przez siebie pozwu sądowego oskarżonemu gwardianowi tamtejszego klasztoru
św. Franciszka, wzywanemu do stawienia
się przed nim we Włocławku w dniu 18 I
z powództwa Miecława z Babiec. Na
odwrocie tego źródła znajduje się dopisek
sporządzony przez Mikołaja hebdomadariusza chóru kolegiaty nowonieszawskiej
(to najprawdopodobniej jeden ze świadków z instrumentu notarialnego z 30 XII
1429 r.) o doręczeniu tego pisma odbiorcy
w dniu 7 I156. Skoro więc archidiakon pomorski polecił egzekucję tego pozwu rektorowi
i wikariuszowi kościoła w Nowej Nieszawie, a doręczył go Mikołaj hebdomadariusz
chóru kolegiaty nowonieszawskiej, to można chyba uznać, że chodziło tu o jeden i ten
sam kościół.
Są znani jeszcze inni wikariusze tej
świątyni z 1430 i 1431 r. Zachował się mianowicie dokument z 2 V 1430 r., w którym kanonik poznański i oficjał włocławski

Bogusław ze Świnek (obecnie Sinki) polecił
wikariuszom (w liczbie mnogiej) kościoła
w Nowej Nieszawie („Nowanyeschewa”)
doręczyć swój pozew sądowy mieszkańcom
tego miasta, Andrzejowi Chobelnyk i Katarzynie Cledrowa wzywanym do stawienia się
we Włocławku na 5 V. Na odwrocie znalazła
się informacja o doręczeniu tego pozwu 3 V
przez Bernarda, wikariusza z Nieszawy157.
Z kolei 9 III 1431 r. wyżej wspomniany kanonik i oficjał włocławski Bogusław polecił
między innymi niewymienionym z imienia
wikariuszom z Nowej Nieszawy doręczyć
pozew sądowy tamtejszemu mieszczaninowi
Piotrowi Cranszy do stawienia się w siedzibie
biskupiej. Także i tutaj na odwrocie znalazła
się wzmianka sporządzona zapewne ręką
wikariusza wieczystego z Nowej Nieszawy
Macieja o doręczeniu tego pozwu 12 IV158.
W przytaczanym wyżej dokumencie
z 5 I 1430 r. został wspomniany znajdujący
się w omawianym mieście klasztor franciszkanów. Pierwsza wzmianka o jego istnieniu pojawia się w bulli papieża Marcina V
wystawionej 27 II 1426 r. i skierowanej do
biskupa włocławskiego Jana Pelli. Wynika
z niej, że na prośbę prowincjała i braci zakonnych papież zatwierdził fundację klasztoru tej kongregacji dokonaną wcześniej
(zapewne w 1424 lub 1425 r.) „in oppido
Nyesseua” przez króla Władysława Jagiełłę wraz ze zgodą monarchy na wzniesienie tam kościoła i domu zakonnego159.
Z przytoczonych źródeł wynikałoby,
iż budowa w mieście klasztoru franciszkańskiego wraz ze świątynią musiała przebiegać sprawnie, skoro stały już one kilka lat
po lokacji Nowej Nieszawy. Przedstawione
fakty jednoznacznie wskazują na to, że bły157 Inwentarz, t. 3, nr 1145.

155 GStAPK, Perg. Urk., Schiebl. 91, nr 11; GStAPK,
OBA, nr 5242.
156 Inwentarz, t. 3, nr 1124.

158 Inwentarz, t. 3, nr 1189.
159 Bullarium Poloniae 1992, t. IV nr 1679;
Karczewski, 2012, s. 198.
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skawiczny rozkwit gospodarczy omawianego miasta szedł w parze z rozwojem jego
struktury kościelnej.
Niestety, w czasie najazdu mieszczan
toruńskich i oddziałów krzyżackich, przeprowadzonego pod koniec sierpnia lub na
początku września 1431 r., kościół parafialny (kolegiacki) w Nowej Nieszawie został
zniszczony (spalony), wskutek czego do
rangi kolegiaty ponownie została podniesiona świątynia na zamku w Kruszwicy160.
Odbudowa kościoła parafialnego po zakończeniu wojny i ponownym odzyskaniu przez
stronę polską kujawskiego brzegu Wisły
(1436) musiała jednak przebiegać stosunkowo szybko i została ukończona najprawdopodobniej jeszcze przed 1444 r. Z zachowanego bowiem dokumentu z 4 V tego roku
wynika, że ówczesny dziekan kolegiaty św.
Piotra w Kruszwicy i delegowany sędzia papieski Andrzej z Łyszkowic nakazał ogłosić
wyrok ekskomuniki i interdyktu na Mikołaja Pierzchałę plebana kościoła parafialnego
w Inowrocławiu w jego sporze z kapitułą
włocławską między innymi również w kościele parafialnym w Nowej Nieszawie161.
Fakt ten świadczyłby o tym, że świątynia
ta była już wówczas ponownie wzniesiona. Niestety, brak jakichkolwiek informacji źródłowych o ewentualnych zniszczeniach, odbudowie czy funkcjonowaniu po
1436 r. wzmiankowanych w dokumentach
z 27 II 1426 i 5 I 1430 r. nowonieszawskiego
klasztoru i kościoła franciszkanów. Musiały one jednak istnieć w tym mieście nadal
(zostały więc odbudowane), skoro najpóźniej w 1462 r. nastąpiło ich przeniesienie
w nowe miejsce do kolejny już raz translokowanej Nieszawy162.
160 Długosz, lib. XI, s. 246-247; Ciesielskia 1999,
s. 93.
161 CDP II/2, nr 395; Inwentarz t. 1: nr 288.
162 Szerzej na ten temat w: Rozynkowski, 2004 s.
267; Karczewski 2012., s. 199.

Gospodarka, handel
kańcy
Nowej
(1424-1431)

i mieszNieszawy

Nie ma wątpliwości co do tego, że motorem bardzo szybkiego rozkwitu Nowej
Nieszawy był handel – nie tylko regionalny, ale i międzynarodowy. Jego rozwojowi
sprzyjało korzystne położenie miasta nad
Wisłą, przy przeprawie przez tę rzekę scalającej kilka dróg handlowych o dużym znaczeniu na samej granicy Królestwa Polskiego
i państwa zakonu krzyżackiego. Błyskawiczny rozwój Nowej Nieszawy w bezpośrednim
sąsiedztwie Torunia niemal natychmiast zaczął wywoływać konflikty nie tylko o charakterze gospodarczym i społecznym, ale także
politycznym. Już po kilku latach od powstania miasta w państwie krzyżackim w Prusach
pojawiły się skargi, które dokumentowały
istotę nieporozumień. Wystarczy sięgnąć
tu do przytaczanej już instrukcji z późnej
wiosny 1430 r., zdobytej przez prokuratora
krzyżackiego w Rzymie, w której istotnych
fragmentach wielki książę Witold w sporze
ze stroną polską występował w charakterze
rzecznika Zakonu. W sprawie Nowej Nieszawy pojawiło się tam żądanie niewznoszenia
murów obronnych wokół miasta i niezakładania tam składów towarów. Powinny się
w nim znajdować jedynie oberże i gospody
(kwatery dla podróżnych), co ponoć miało
być charakterystyczne dla innych miast na
Kujawach163. Z tego krótkiego postulatu od
razu widać, co szczególnie drażniło stronę
krzyżacką i jej poddanych – handel dalekosiężny, który przyczyniał się do błyskawicznego rozwoju Nowej Nieszawy. Te kwestie
przewijają się także w kolejnych tego typu
źródłach o charakterze ogólnym.
W zredagowanych w listopadzie
1431 r. i październiku 1432 r. dwóch me163 Berichte, Bd. IV/1, nr 134, s. 178.
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moriałach, prezentujących wobec kurii papieskiej i króla duńskiego swoje polityczne
i militarne posunięcia, Krzyżacy wpletli
również wątek nieszawski. Ich atak na to
miasto (pod koniec sierpnia lub na początku września 1431 r.) miał być spowodowany tym, iż otrzymało ono od króla polskiego
prawa składu na towary wszelkiego asortymentu, które to przywileje uderzały w Zakon
a przede wszystkim w kupców toruńskich.
W Nowej Nieszawie mieli również (pod
ochroną urzędników polskich) przemieszkiwać uciekinierzy – „złoczyńcy” z Prus164.
Z kolei w skardze przedstawionej w lutym
1432 r. w kurii papieskiej w Rzymie posłowie krzyżaccy podkreślali, że budując miasto
w Nowej Nieszawie, polski król złamał warunki pokoju mełneńskiego (konkretnie artykuł 23), ponieważ na kujawskim brzegu
Wisły powinna się jedynie znajdować karczma i punkt poboru opłat na przeprawie.
Tymczasem monarcha kazał wybudować
tam miasto (nie mówiąc już o zamku) i w nim
kupcy z państwa krzyżackiego są zmuszani
składować swoje towary (prawo składu?)165.
Tytułem wyjaśnienia należy wspomnieć,
że w artykule 23 pokoju mełneńskiego nie
ma w ogóle mowy o ograniczeniach, które
w 1432 r. w kurii papieskiej w Rzymie
podniosła strona zakonna.
Wyżej zaprezentowane, formułowane
„ex post” główne przyczyny sporów da się
dokładniej przedstawić w oparciu o inne zachowane źródła. Nie ma wątpliwości, że motorem dynamicznego rozwoju Nowej Nieszawy był handel o zasięgu międzynarodowym.
W przytaczanym już dokumencie nadania
164 CEXV, t. 2, nr 200, nr 208.
165 „(...) et contra articulum pacis 23, in quo articulo cavetur, quod ex opposito predicti fluminis debuit et consuevit esse taberna, in qua alternatis vicibus
debeat eligi collector navigii, et quod deterius est, in
eodem novo opido mercatores ordinis mercimonias
suas deponere (...) conpulit” – Berichte, Bd. IV/1,
nr 346, s. 388.

Marcinowi z Goworzyny, kanonikowi gnieźnieńskiemu i sekretarzowi królewskiemu
oraz jego bratu określonemu jedynie syglem
„N” działki pod budowę domu i spichlerza
w Nowej Nieszawie, wystawionym przez
króla Władysława Jagiełłę 29 V 1425 r.,
znalazła się również informacja o tym, że
będą oni mogli we wspomnianym spichlerzu magazynować zboże na prawach, które
przysługują innym mieszkańcom miasta166.
Pierwsze skargi na konkurencyjną działalność handlową Nowej Nieszawy pojawiły się w źródłach bardzo wcześnie, bo już
na zjeździe miast pruskich odbywającym się
17 II 1426 r. w Elblągu. Dotyczyły one trzech
mieszczan gdańskich (Hansa Winterfeldta, Lamberta Reichena i Michała Leemana), którzy wbrew zakazom obowiązującym
w państwie zakonnym tworzyli bądź to
spółkę handlową z Nieszawianami bądź
też sprowadzali do tego miasta śledzie,
a także niewymienionych z imienia kupców z Chełmna, którzy na swoich statkach
nielegalnie wozili do Nieszawy jakieś bliżej
niesprecyzowane towary167. Na zjeździe
miast pruskich w Malborku, odbywającym się 21 IV 1426 r., reprezentanci
Torunia (to przede wszystkim oni szczególnie czujnie monitowali stosunki gospodarcze ze swoim kujawskim sąsiadem) skarżyli się, iż niektórzy Gdańszczanie wchodzili
w spółki handlowe z mieszczanami z Nieszawy, przybijali tam swoimi statkami
(które także wynajmowali miejscowym),
kupowali, ładowali i rozładowywali towary, sprzedawali śledzie itd. Kupcy toruńscy przypominali, że wszystko to dzieje się
wbrew obowiązującym w Prusach zakazom
i żądali, aby władze samorządowe Gdańska
wyciągnęły wobec winnych konsekwencje168.
166 CEV, nr 1201, s. 702, przyp. 1.
167 Acten, Bd. I, nr 350.
168 Ibidem, Bd. I, nr 352.
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Te same skargi były ponawiane na kolejnych
zjazdach, a w omijaniu wprowadzanych w
państwie krzyżackim daleko idących ograniczeń w utrzymywaniu gospodarczych kontaktów z Nieszawianami zdecydowanie dominowali Gdańszczanie, którzy widzieli dla
siebie szansę na robienie w nowym kujawskim mieście dobrych interesów. Nie dziwi
więc, że na kolejnym zjeździe stanowym
(18 VIII 1426 r.) do starych, powtarzających
się zarzutów (w przeważającej części ponownie wobec Gdańszczan) dochodziły nowe, takie jak np. kupowanie w Nieszawie zboża169.
Sytuacja we wzajemnych kontaktach
rozwijała się dynamicznie. Bardzo szybko pojawiały się więc kolejne zarzewia konfliktów
o podłożu gospodarczo-handlowym. Rychło
okazało się bowiem, że zarówno gdańscy jak
i obcy (zagraniczni) kupcy mieli dużą łatwość
w uzyskiwaniu obywatelstwa Nowej Nieszawy, co oczywiście skrzętnie wykorzystywali
omijając obowiązujące w Prusach przepisy
handlowe. Pozwoliło im to bez pośrednictwa
czy też konieczności respektowania prawa
składu nabywać w kujawskim mieście towary i zboże, a także budować domy, magazyny
i spichlerze. Na zjeździe stanowym w Malborku (7 V 1427 r.) przedstawiciele Gdańska
otrzymali polecenie zatrzymania do wyjaśnienia najprawdopodobniej mieszkańca ich
miasta, Mikołaja Strubena, który posiadał
dodatkowo obywatelstwo Nowej Nieszawy
i pływał tam statkami (niewątpliwie
w celach handlowych)170. W liście zredagowanym 10 V 1427 r. starosta inowrocławski
i nieszawski Mikołaj Tumigrała prosił wielkiego mistrza Pawła von Rusdorf, aby ten
udzielił mieszczaninowi z Nowej Nieszawy,
niejakiemu Wiktorowi (który udawał się
z tym listem do najwyższego zwierzchnika
Zakonu), glejtu na bezpieczne przebywanie
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w Prusach i możliwość prawnego rozstrzygnięcia sporu prowadzonego z jakimiś kupcami („czy byliby to Holendrzy, Brabantczycy czy inni”)171. O co dokładnie chodziło, nie
wiadomo, natomiast w świetle informacji
zawartych w tym źródle można się zastanawiać nad pochodzeniem wspomnianego Wiktora. W kolejnym liście, tym razem
z 17 III 1428 r., ten sam starosta polski
prosił wielkiego mistrza o udzielenie pomocy w odzyskaniu pieniędzy mieszczaninowi
z Nowej Nieszawy niejakiemu Wincentemu („Vinczentius”). Winni mu je byli jacyś
krzyżaccy poddani z Prus. Z tego powodu starosta wysyłał go ze swoim listem do
najwyższego zwierzchnika Zakonu172. Także i w tym przypadku wyjątkowe jak na ten
czas i obszar imię może wskazywać na to,
że ten nieznany skądinąd Wincenty nie był
Polakiem. Pytanie również, kim był z pochodzenia mieszczanin nieszawski i „sługa królewski” („seruitor noster”) Hannus Hagen.
Jego sprawa znana jest z listu Władysława
Jagiełły do Rady Miasta Gdańska z 10 VIII
1428 r. Zainteresowany pojawił się mianowicie przed monarchą i prosił go o wpłynięcie na gdańskie organa samorządowe, by
udzieliły mu zgody na sprowadzenie stamtąd do Nowej Nieszawy małżonki, dzieci,
innych członków rodziny (domowników)
i jego niesprecyzowanych rzeczy oraz ruchomości. W kujawskim mieście Hagen
miał bowiem jakichś dłużników, od których chciał odzyskać pieniądze173. Obywatelem omawianego tu ośrodka był także
angielski kupiec („civis et mercator noster
in Nyeschowa”) Thomas Kadon, co wynika
z listu, który Władysław Jagiełło skierował
26 V 1428 r. do wielkiego mistrza Pawła
von Rusdorf z prośbą o umożliwienie jego
171 GStAPK, OBA, nr 4766.

169 Ibidem, Bd. I, nr 355.

172 GStAPK, OBA, nr 4913.

170 Hanserecesse, Bd. VIII, nr 190, s. 140.

173 APG, Missiva, 300, 27/3, k. 17.
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okazicielowi swobodnego przejazdu wraz
z jego ludźmi, rzeczami i towarami przez
terytorium państwa krzyżackiego (niestety
cel tej podróży nie został w liście określony)174. Grupa angielskich kupców w Nieszawie (posiadających obywatelstwo tego miasta?) musiała być większa, skoro na zjeździe
stanowym w Malborku 26 V 1428 r. wielki
mistrz poddał obecnym pod rozwagę sprawę
Anglików, którzy w tym właśnie kujawskim
mieście posiadali siedziby i wznosili składy towarów175. Miano tę kwestię poruszyć
w późniejszym czasie po przeprowadzeniu
osobnych konsultacji w gronie poszczególnych rad miejskich. Być może Anglikiem był
także bohater listu skierowanego 6 V 1426 r.
przez króla Władysława Jagiełłę do wielkiego mistrza Pawła von Rusdorf. Z jego treści
wynika, iż przed monarchą stanął mieszczanin nieszawski, Niclos Pherse, skarżąc się,
że gdy swego czasu przebywał w Gdańsku,
tamtejszy kupiec Jakub Vynkemen wraz
z niejakim Hanuszem Newdischem fałszywie oskarżyli go o kradzież i przyczynili się
do jego uwięzienia. Fakt ten naraził go na
wielkie przykrości i duże straty finansowe.
Został zwolniony dopiero wtedy, gdy udało
się wykryć prawdziwego złodzieja. Monarcha polski zwracał się do wielkiego mistrza
z prośbą, aby Niclos Pherse otrzymał glejt na
przebywanie i poruszanie się po obszarach
państwa zakonnego, by w Gdańsku mógł
oczyścić się z zarzutów oraz uzyskać odszkodowanie za poniesione straty176.
Zapewne krótkotrwałe wizyty w Nowej Nieszawie składali w tym czasie także
inni dość egzotyczni goście. Uwagę przy174 GStAPK, OBA, nr 4943; Tęgowski 1983,
s. 314-315.
175 „Item so hat unser herre homeister mit den
staten handelung gehabtt, wie im vorkomen ist von
etlichen Engelisschen, die wonunge und nyderloge
czu Dybaw czu machen etc.” – Acten, Bd. I, nr 384.
176 GStAPK, OBA, nr 4583.

kuwa tu treść listu zredagowanego w omawianym mieście 23 XII 1428 r., w którym
Antoni „żupnik krakowski” („zupparius
Cracoviensis”) zwracał się do wielkiego mistrza Pawła von Rusdorf z prośbą o udzielenie mu całkiem pokaźnej pożyczki pieniężnej. Pismo to jest bardzo interesujące, choć
w wielu miejscach zagadkowe. Na wstępie
Antoni informował, że z polecenia króla polskiego (Władysława Jagiełły) otrzymał wraz
„ze swoimi” (przedstawicielami rodziny?)
w dzierżawę żupy solne na Rusi, dokąd
właśnie został przez monarchę posłany, by
przyjrzeć się dochodom i rachunkom tego
przedsiębiorstwa i przejąć je z rąk poprzednika na tym urzędzie. Tymczasem ten ostatni
wysłał partię kilku tysięcy beczek soli Wisłą
„ad locum istum” (zapewne do Krakowa),
o czym Antoni, gdy jeszcze tam przebywał, nie został poinformowany, a zwłaszcza
o tym, że poprzedni żupnik miał mu tam
przywieźć i z polecenia dostojników polskich przekazać jakieś pieniądze w gotówce. Autor powątpiewał jednak, czy tamtemu
w tak krótkim czasie udałoby się sprzedać
towar, by zgromadzić odpowiednie środki.
Poza tym zbyt długo by to trwało, gdyby miał
odbyć podróż z Nowej Nieszawy do Krakowa, aby odebrać pieniądze od poprzedniego żupnika. Dlatego zwracał się z prośbą do
wielkiego mistrza o udzielenie mu pożyczki
w wysokości 400 lub 500 florenów węgierskich w celu wykupienia wspomnianego
wyżej transportu soli (pytanie, w jakim celu
miałby to uczynić). Zobowiązywał się ją
spłacić bądź to w kurii rzymskiej, bądź we
Wrocławiu, bądź też w Malborku, korzystając z pośrednictwa kupców pruskich. Na
koniec Antoni uwiarygodniał swoją postać
w oczach wielkiego mistrza. Otóż swego czasu miał on wspierać pożyczkami pieniężnymi
ludzi i wysłanników Zakonu we Wrocławiu
i w Krakowie, o ile się tylko do niego z takimi
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prośbami zwracali, i nigdy nie odmawiał im
pomocy, co mogliby najwyższemu zwierzchnikowi Zakonu potwierdzić różni byli krzyżaccy posłowie, a zwłaszcza świętej pamięci
„dominus marschalcus Walrat”, szczególny
przyjaciel Antoniego177. Zapewne żupnik
miał tu na myśli Walrabego von Hunsbach,
który funkcję zakonnego marszałka pełnił
między październikiem 1424 a listopadem
1428 r.178.
Nie ma wątpliwości co do tego, że
wystawcą omawianego tu listu był Antoni
z Florencji z rodziny Riccich, który rzeczywiście wraz z bratem w latach dwudziestych
XV w. był z ramienia króla Władysława
Jagiełły dzierżawcą żup wielickich i bocheńskich. Tylko że w marcu 1428 r. pod zarzutem niegospodarności decyzją monarchy
został usunięty z tego przedsiębiorstwa179.
Czyżby po stosunkowo krótkim czasie Antoni wrócił do łask Władysława Jagiełły i już
jesienią tego roku otrzymał od niego w dzierżawę żupy na Rusi? A może historia opisana
w liście z 23 XII 1428 r. ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, a sprytny Florentczyk w taki właśnie sposób próbował wyłudzić niemałą przecież sumę od Krzyżaków?
Trudno udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi na te pytania, ale sama sprawa jest
bardzo interesująca.
Oczywiście w Nowej Nieszawie przed
1431 r. nie osiedlali się wyłącznie obcokrajowcy i Gdańszczanie. Na ówczesną różnorodność etniczną tego ośrodka wskazują
chociażby postacie przewijające się w źródłach w kontekście sprawy Hansa Davida180.
Grono mieszczan zasilali również niewątpliwie Polacy, mieszkańcy Kujaw. Dowodzi
177 GStAPK, OBA, nr 5016.
178 Jähnig 2000, s. 103.
179 Por. Jurek, 1997, s. 47-52. Autor nie uwzględnił w swoich rozważaniach omówionego tutaj listu
z 23 XII 1428 r.
180 Por. wyżej.
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tego chociażby treść listu wystawionego
26 XII 1426 r.181 i skierowanego do rady
miasta Nieszawy, w którym starosta inowrocławski i nieszawski Mikołaj Tumigrała
zwracał się z prośbą o nadanie Januszowi,
dotychczasowemu mieszczaninowi inowrocławskiemu obywatelstwa w omawianym
tu mieście wraz z parcelą do zabudowy
(„area”) i zwolnieniem z opłacania ceł w granicach Królestwa Polskiego (wzorem innych
obywateli z tego ośrodka)182.
Mówiąc o znaczeniu Nowej Nieszawy w handlu ponadregionalnym (wiślanym i morskim) nie można zapominać
o tym, że odgrywała ona również istotną
rolę gospodarczą na pograniczu Kujaw i ziemi chełmińskiej. Powstała ona bowiem przy
ważnym lądowym szlaku handlowym przy
przeprawie toruńskiej. Ciekawe informacje
na ten temat przynosi treść przywoływanego już listu komtura toruńskiego do wielkiego mistrza z 11 V 1427 r. Urzędnik krzyżacki
informował w nim, że strona polska
(w osobie starosty nieszawskiego) utrudniała kupcom z państwa zakonnego prowadzenie działalności handlowej, gdyż zmuszała ich do korzystania z drogi na Dybów
(Nową Nieszawę), pobierając przy przeprawie (autor listu nie informuje niestety, czy
tytułem opłaty za przewóz, czy też w ramach
cła handlowego) nie jeden grosz od wozu,
jak to zostało wcześniej ustalone w czasie
zjazdu z królem Władysławem Jagiełłą, lecz
8, 10, a nawet 12 groszy. Z tego powodu kupcy z państwa krzyżackiego starali się szukać innych miejsc, gdzie taniej mogliby się
przeprawiać przez Wisłę, a to – w rozumieniu komtura – prowadziło w konsekwencji
do osłabienia rangi przewozu naprzeciw
Torunia i płynących z niego dochodów183.
181 Na temat datacji tego listu por. przyp. 62.
182 APT, Kat. I – Listy i dokumenty, nr 1186.
183 GStAPK, OBA, nr 4221.
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Niekiedy stosunkowo dużo wiadomo
o mieszczanach z Nowej Nieszawy. Jednak
interpretacja niektórych przekazów źródłowych wcale nie jest łatwa. Oto w liście wystawionym 13 VIII 1428 r. król Władysław
Jagiełło, powołując się na postanowienia
pokoju z 1422 r. gwarantującego poddanym
polskim i krzyżackim prawo do swobodnego przemieszczania się po krajach układających się stron, zażądał od rady gdańskiej
i tamtejszego komtura uwolnienia mieszczanina z Nowej Nieszawy, Mikołaja Crancza184,
który został zatrzymany w Gdańsku wraz
z żoną, dziećmi i jakimiś dobrami (zapewne ruchomościami). Monarcha życzył sobie,
aby nie tylko go uwolniono, ale by pozwolono mu udać się wraz ze wskazanymi osobami i dobrami do Nowej Nieszawy185. Ten sam
władca w liście z 6 IV 1429 r. w analogiczny
sposób żądał od rady gdańskiej uwolnienia
wtrąconego do więzienia innego mieszkańca
omawianego tu miasta, Mikołaja Wasserabe, który z rodziną (domownikami?) i jakimiś ruchomościami („cum familia, rebus
et suppellectilibus”) zamierzał udać się do
Nowej Nieszawy. Król zapewniał, że wszystkie pretensje, jakie mają do niego Gdańszczanie, zostaną sprawiedliwie rozpatrzone
w kujawskim mieście186. Tymczasem informacje zawarte w obszernych listach komtura
i rady gdańskiej do starosty inowrocławskiego i nieszawskiego Mikołaja Tumigrały, zredagowanych 18 X 1429 r.187, przedstawiają
zgoła odmienną aktywność obu Mikołajów
w państwie krzyżackim w Prusach. Komtur
184 Być może był on bratem Piotra, mieszczanina
z Nowej Nieszawy, wzmiankowanego w dokumencie
kanonika i oficjała włocławskiego Bogusława ze Świnek z 9 III 1431 r. (por. wyżej).
185 APG, Missiva, 300, 27/1, k. 99v.
186 APG, Missiva, 300, 27/3, k. 17.
187 Zachowany odpis listu rady gdańskiej nie posiada żadnych elementów datacji, ale – jak wynika
z jego treści – na pewno powstał w tym samym czasie,
co pismo komtura.

donosił, iż rzeczony Wasserabe przebywa
obecnie w więzieniu rady gdańskiej na mocy
wyroku wydanego po uczciwym procesie.
Mieszczaninowi nieszawskiemu zarzucano szereg przestępstw. Swego czasu przed
dwoma laty miał się on mianowicie związać
z jakąś kobietą (Gdańszczanką?). Razem
okradli jej męża, uciekli, włóczyli się w okolicach miasta, a w końcu zostali schwytani.
Jednak po interwencji komtura zamkowego
Wasserabe został zwolniony, przysięgając,
że w przyszłości nie będzie zadawał się z tą
kobietą. Złożonych w takiej formie zobowiązań nie dotrzymał i po pewnym czasie
ponownie z nią uciekł. Gdy pewnego razu
do Gdańska zmierzał biskup włocławski
wraz z dwoma kanonikami, w nieznanych
bliżej okolicznościach w jego orszaku znaleźli się także Wasserabe i Mikołaj Crancz.
Ten ostatni w czasie postoju w gospodzie
(w Gdańsku?), z izby, w której kwaterowali kanonicy, ukradł skrzynkę z pieniędzmi, ale rychło został schwytany i osadzony
w więzieniu. Zeznał on, iż do tego czynu
namówił go Wasserabe, z którym spotkał
się potem na drodze i wspólnie podzielili
się łupem. Aresztowano więc i jego. Jak zaznaczył komtur, nie złamano przy tym listu
żelaznego (obaj Nieszawianie podróżowali
w orszaku biskupa), gdyż przez swój niegodny czyn sprawcy sami pogwałcili obowiązujące zasady188. Z kolei w swoim piśmie do
starosty inowrocławskiego i nieszawskiego
rajcy gdańscy odnieśli się tylko do osoby
Mikołaja Wasserabego. Z ich listu wynika, że w jego obronie urzędnika polskiego
nagabywali jacyś przyjaciele oskarżonego
(Nieszawianie?), którzy byli przeświadczeni
o jego bezprawnym uwięzieniu w państwie
krzyżackim. W odpowiedzi na to w sprawie
popełnionych przez Wasserabego czynów
Gdańszczanie odsyłali zainteresowanych
188 APG, Missiva, 300, 27/1, k. 81.
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do treści listu komtura. Ze swojej strony
wyrażali natomiast zdumienie, że są ludzie,
którzy ośmielają się wstawiać u starosty za
człowiekiem dokonującym tylu przestępstw.
Powinni oni po prostu ze wstydem zamilczeć
nad tą postacią i jej czynami. Prosili również
urzędnika polskiego o pouczenie przyjaciół
Wasserabego, by w przyszłości nie zawracali mu głowy i nie wprowadzali zamieszania,
jeżeli nie mają pojęcia o tym, co uwięziony
uczynił i o co został obwiniony189.
Jak widać z treści powyższych źródeł,
sprawa mieszczan nieszawskich Crancza
i Wasserabego była przez króla i starostę
polskiego postrzegana zupełnie inaczej niż
przez krzyżackich urzędników i Gdańszczan,
i przybrała wręcz postać sporu o charakterze politycznym. Nie wiadomo niestety, jak
się zakończyła. Potwierdza jednak utrzymywanie w tym czasie różnorakich kontaktów
Gdańska z nowym miastem kujawskim.

Gospodarka, handel i mieszkańcy
Nowej
Nieszawy
(1436-1460)
Gospodarczy rozwój Nowej Nieszawy
został zahamowany w wyniku wspomnianego już ataku przeprowadzonego przez
oddziały toruńskiego komtura zamkowego
wraz z tamtejszymi mieszczanami w pierwszej fazie kolejnej wojny polsko-krzyżackiej
pod koniec sierpnia bądź też na początku
września 1431 r. Miasto zostało splądrowane i spalone a zamek obsadzony przez załogę krzyżacką, stając się na kilka lat siedzibą
ponownie powołanego do istnienia komturstwa nieszawskiego190. Torunianie spodziewając się pod koniec wojny nieuchronnie
zbliżającej się konieczności zwrotu stronie
polskiej kujawskiego brzegu Wisły, postulowali wobec władz zakonnych zadbanie
189 APG, Missiva, 300, 27/1, k. 81v.
190 Na ten temat por. wyżej.
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w przyszłości o ochronę swoich interesów.
W recesie zjazdu stanowego obradującego
23 X 1435 r. w Toruniu znalazło się między
innymi żądanie, by w przypadku zwrotu terytorium po drugiej stronie Wisły stronie
polskiej wymuszono na niej deklarację nieodbudowywania Nowej Nieszawy (a przede
wszystkim znajdujących się tam wcześniej
zabudowań mieszkalnych i gospodarczych),
by nigdy nie prowadzono już w tym mieście
handlu. Można było jedynie wyrazić zgodę
co najwyżej na wzniesienie tam karczmy
i gospody na użytek podróżnych191.
Na nic nie zdały się jednak tego rodzaju postulaty. Gdy tylko bowiem strona polska na mocy postanowień pokoju brzeskiego
(31 XII 1435 r.) odzyskała zapewne najwcześniej w drugiej połowie 1436 r. kujawski
brzeg Wisły192, natychmiast rozpoczęła odbudowę zniszczonego miasta. Tym samym
więc już po paru latach ponownie zaczęły mnożyć się skargi ośrodków z państwa
krzyżackiego (przede wszystkim Torunia)
na gospodarczą i handlową konkurencję
Nowej Nieszawy. Na zjeździe odbywającym
się 25 VII 1441 r. w Kwidzynie poruszano
sprawy analogiczne do tych, które nieustannie przewijały się we wcześniejszym okresie
funkcjonowania miasta (przed wrześniem
191 „Czum ersten umb das gebiete zu Nessaw,
ab das wurde obirgeben, das do keyne stad noch gebewde, speicher noch dergleich ader nederlage gemacht, noch keyne kouffmanschacz czu ewigen czeiten
do gehalden wurde, sunder alleyne eynen kretczem
czu nutcze und herberge den wegefertigen und wander[n]den luten czu bauwen” – Acten, Bd. I, nr 544,
s. 700-701.
192 Na to, że Krzyżacy byli w posiadaniu terytorium nieszawskiego jeszcze przynajmniej do 17 IV
1436 r. wskazują treść listu wielkiego mistrza do wielkiego komtura z 20 III 1436 r., w którym najwyższy
zwierzchnik Zakonu uzależniał przekazanie stronie
polskiej tych obszarów od zwrócenia przez nią dwóch
miast i pewnych posiadłości w Nowej Marchii, oraz
zapis z roczków sądowych z księgi ziemskiej brzeskiej
z 17 IV tego roku, z którego wynika, że zamek dybowski nie był jeszcze wówczas w posiadaniu polskim
– GStAPK, OBA, nr 7164; Bieniak 1999, s. 385-386.
Por. również Wroniszewski 1996, s. 303-308.
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1431 r.): łamanie zakazu przybijania statkami do nabrzeży Nieszawy, nabywanie tam
przez kupców z państwa zakonnego zboża
(jest mowa o sprowadzaniu go z Mazowsza),
czy też sprzedawanie ryb. Padały wówczas
nawet oskarżenia pod adresem urzędnika
krzyżackiego, zarządcy młynów z Gdańska
(„molemeyster”), że łamał zakazy i wysyłał
do Nieszawy ludzi, by kupowali zboże na
jego potrzeby193.
Nie ma również wątpliwości co do
tego, że mieszczanie z kujawskiego miasta
pływali po towary i z towarami własnymi
statkami na trasie do Gdańska i z powrotem. W liście z 21 IV 1441 r. tamtejsza rada
tłumaczyła urzędnikom polskim (staroście
brzeskiemu i burgrabiemu nieszawskiemu),
że mieszczanin z Nieszawy, Jan Plebanek
(Plebanacker) był wprawdzie swego czasu właścicielem statku, który jeszcze przed
wojną (czyli przed 1431 r.) zatonął w Motławie. Jednak w 1439 r. z polecenia jakiegoś
Polaka statek ten wydobył i naprawił mieszczanin Starego Miasta Gdańska Hildebrant,
który nadal go używa, gdyż nie otrzymał
zwrotu poniesionych kosztów194. Zgoła innymi informacjami w tej sprawie dysponował starosta inowrocławski i bydgoski Mikołaj Szarlejski ze Ściborza, który w liście
z 14 X 1441 r. domagał się od rady gdańskiej
zwrócenia mieszczaninowi nieszawskiemu,
Janowi Plebankowi, statku zwanego szkutą.
Miał mu on zostać zabrany w czasie rokowań pokojowych (a więc zapewne pod koniec 1435 r.)195. Stosunkowo liczne skargi na
193 Acten, Bd. II, nr 241, s. 357-358.
194 APG, Listy i dokumenty, 300, D/6, nr 24.
195 APG, Listy i dokumenty, 300, D/6, nr 26.
Ta sprawa ciągnęła się długo. Jeszcze w wykazie
zarzutów Nieszawian pod adresem władz i poddanych krzyżackich, dołączonym do listu toruńskiego
komtura zamkowego do wielkiego mistrza z 29 VIII
1452 r., znalazła się skarga Jana Plebanka skierowana
do organów samorządowych Starego Miasta Gdańska
w sprawie zabrania mu łodzi „w czasie, gdy spustoszone były Kujawy” (a więc przed 1436 r.). Swoje straty

przejmowanie statków i zboża Nieszawian
dokonywane w bliżej nieokreślonym czasie przez krzyżackich urzędników (komtura
ze Świecia, wójta z Tczewa) oraz Torunian
znalazły się w załączniku do listu wysłanego
29 VIII 1452 r. wielkiemu mistrzowi Ludwikowi von Erlichshausen przez toruńskiego
komtura zamkowego196. Podobne kwestie
w piśmie wyekspediowanym 28 I 1454 r.
z Krakowa do najwyższego zwierzchnika Zakonu poruszył król polski Kazimierz
Jagiellończyk. Przed monarchą pojawili się
mianowicie jacyś mieszczanie nieszawscy,
którzy powiadomili go, że jesienią poprzedniego roku (a więc 1453) wyruszyli swoimi
naładowanymi zbożem i innymi towarami
statkami Wisłą do Gdańska. W drodze jednak zaskoczyła ich zima, w wyniku czego
rzeka została tak bardzo skuta lodem, że
ich statki zostały unieruchomione w terenie
zalesionym niedaleko zamku komturskiego w Gniewie. Co prawda towary i zboże
zamarzły, ale Nieszawian frapowało bardziej coś innego. W ich imieniu król zwracał się mianowicie do wielkiego mistrza,
by ten zobowiązał komtura gniewskiego do
ochrony tych statków, aby znajdujące się na
nich towary nie zostały rozgrabione. Przyniosłoby to bowiem Nieszawianom wielkie
straty197. Warto tu zwrócić uwagę na fakt,
że zainteresowani osobiście przedstawili
(w Krakowie?) sprawę królowi. Czyżby więc
zostawili swoje zamarznięte statki z towarami pod Gniewem (z jakimiś ludźmi dla ich
pilnowania?), a sami w warunkach zimowych drogą lądową udali się do Małopolski
do monarchy? Tak można by interpretować
informacje zawarte w liście. Wydaje się,
że o jakichś podobnych sprawach jest mowa
wyceniał on na co najmniej 300 grzywien – GStAPK,
OBA, nr 11381.
196 GStAPK, OBA, nr 11381.
197 GStAPK, OBA, nr 12755.
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w piśmie podskarbiego koronnego, kasztelana sieradzkiego i starosty inowrocławskiego, Jana Hinczy z Rogowa, skierowanego
5 XI 1453 r. do wielkiego mistrza Ludwika
von Erlichshausen. Przed urzędnikiem polskim, przebywającym wówczas w Nieszawie, stanął mianowicie tamtejszy mieszczanin, Janusz (Hannus) Flysser, który skarżył
się na krzywdy i szkody doznane od paru
mieszkańców Tczewa („Zschowa”) i innych
poddanych krzyżackich, między innymi
z okręgu gniewskiego. Starosta prosił wielkiego mistrza o wydanie zainteresowanemu
listu żelaznego, by mógł on na terytorium
państwa zakonnego domagać się odszkodowań (chodziło zapewne o utratę jakichś towarów lub pieniędzy)198. Z innego listu starosty do najwyższego zwierzchnika Zakonu
(z 9 V 1453 r.) wynika, że Johannes Flysser
był swego czasu mieszczaninem tczewskim,
a obecnie jest obywatelem Nieszawy199. Tym
razem skarżył się on urzędnikowi polskiemu
na krzywdy doznane ze strony swoich byłych
współziomków200. Co prawda w zaprezentowanych tu dwóch źródłach nie ma mowy
o jakichkolwiek wiślanych statkach, ale warto zwrócić uwagę na przydomek (nazwisko?)
Nieszawianina – „Flysser”, czyli flisak. Czy
nie wskazywałoby ono na uprawianą przez
niego profesję?
Jak wyglądały wzajemne stosunki gospodarcze, handlowe i polityczne na pograniczu (z wyraźnie wyeksponowaną w nich
rolą Nieszawy) wymownie pokazuje treść
skarg zebranych przez poddanych krzyżackich, które miały być przedłożone mieszanemu sądowi polubownemu obradującemu
od 6 I 1442 r. w Nieszawie i w Toruniu201.
198 GStAPK, OBA, nr 12487.
199 „(...) Johannes Flysser quondam ciuis in Dersschowia ciuis moderni Nyessoviensis (...)”.
200 GStAPK, OBA, nr 12021.
201 Na temat mieszanych granicznych sądów polubownych ustanowionych w nowej formule w traktacie
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To przede wszystkim kupcy z tego ostatniego miasta sformułowali szereg zarzutów pod
adresem drugiej strony202. Oto więc starosta
nieszawski miał pobierać czynsz od posiadanych przez Torunian wysp wiślanych, nie pozwalał im w pełni z nich korzystać, sprowadzał na nie swoje konie, by objadały trawę,
ponadto wycinał rosnące na nich dęby i inne
brzeskim (1435) por. A. Szweda, op. cit., s. 271-281.
202 Zapewne niektóre z nich były jeszcze echem
wydarzeń uchwytnych we wcześniejszych źródłach.
Oto więc w liście z 4 X 1440 r. polska królowa-wdowa
Zofia, w odpowiedzi na skargę wielkiego mistrza Pawła von Rusdorf na postępowanie burgrabiego nieszawskiego (dybowskiego) wobec poddanych krzyżackich,
obiecała, że skłoni go do wypuszczenia bez nakładania
kaucji uwięzionego człowieka (kupca?) i do zwrócenia
mu pieniędzy, koni i innych rzeczy – GStAPK, OBA, nr
7763. Do tych między innymi skarg wielkiego mistrza
w obszernym liście wysłanym 8 X 1440 r. z Kielc odniósł się biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Ubolewał on nad krzywdami, które poddanym krzyżackim
miały być wyrządzane przez burgrabiego nieszawskiego. Zapewniał, że intencją króla i dostojników
polskich jest zachowanie pokoju. Pismo wielkiego mistrza wysłał obradującym akurat w Krakowie w kontekście spraw węgierskich królowej i baronom. Posiadał już także informacje, że ci wyekspediowali listy do
burgrabiego nieszawskiego z prośbą, by zarówno on,
jak i jego ludzie powstrzymywali się od wyrządzania
krzywd poddanym krzyżackim, które naruszałyby warunki pokoju. Biskup przypomniał jednak zarazem
wielkiemu mistrzowi, że także urzędnicy i mieszkańcy ziem polskich składają liczne skargi na bezprawne
postępowanie niektórych przygranicznych komturów
i ich poddanych. Na koniec, nawiązując do treści listu wielkiego mistrza, Zbigniew Oleśnicki odniósł się
jeszcze do sprawy uwięzienia przez burgrabiego nieszawskiego jakichś poddanych krzyżackich. Z braku
jakiejkolwiek wiedzy na ten temat tych wydarzeń tymczasem nie potrafił się do tej kwestii ustosunkować.
Wspomniał jednak, że napisał w tej sprawie do obradujących w Krakowie baronów Królestwa z prośbą, by
zaproponowali burgrabiemu tymczasowe zwolnienie
uwięzionych pod rękojmią zapłaconej przez nich kaucji (o innym rozwiązaniu jest mowa w przytoczonym
wyżej liście królowej do wielkiego mistrza), a sprawa
zasadności ich uwięzienia i formułowanych przeciw
nim zarzutom zostałaby rozstrzygnięta przez sędziów
z obu stron w trakcie najbliższego zjazdu przygranicznego mieszanego sądu polubownego – GStAPK, OBA,
nr 7764. Bardzo ogólnie do przywołanych tu zagadnień
odniósł się w swoim liście do wielkiego mistrza, zredagowanym 18 X 1440 r. w Oporowie, biskup włocławski
Władysław z Oporowa. Wyraził on jedynie ubolewanie
z powodu szkód czynionych poddanym krzyżackim
między innymi przez mieszkańców Nowej Nieszawy –
GStAPK, OBA, nr 7768.
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drzewa203. Z kolei burgrabia z zamku dybowskiego kazał bez przyczyny utopić jakiegoś
człowieka, który przybył z daleka i chciał
w Toruniu uzyskać obywatelstwo miejskie.
Ten sam wraz z Nieszawianami zatrzymywał i szykanował ludzi, którzy zmierzali do
Prus, a także otwierał i przechwytywał listy
kupców. Nawet pielgrzymi idący zapewne
z Ziemi Świętej („vom heiligen grabe”) nie
byli wolni od restrykcji (o ile pochodzili oni
z państwa krzyżackiego i innych krajów).
Nieszawianie zapędzali ich bowiem na zamek dybowski a tam rozbierano ich do naga
i przeszukiwano. Taka sytuacja miała zdarzyć się jednemu mieszczaninowi gdańskiemu w wigilię Bożego Narodzenia (1441 r.?).
Burgrabia zatrzymywał również rybaków toruńskich i rekwirował im wszystkie sprzęty
służące do połowu. Jeśli chcieli oni odzyskać
wolność, musieli wykupić się pięcioma funtami pieprzu. Ponadto jakiś człowiek został
z zamku dybowskiego postrzelony w nogę
na publicznej drodze. Torunianie skarżyli
się, iż strona polska odmawia przyjmowania
w Nieszawie i posyłania dalej w głąb swojego
terytorium listów miast pruskich, wielkiego
mistrza i urzędników krzyżackich (co swego
czasu było przecież uzgodnione przez obie
strony), podczas gdy Torunianie byli zobowiązani dbać o przesyłanie listów z Polski
w głąb terytorium państwa zakonnego (a te
czynności generowały przecież koszty). Niezadowolenie poddanych krzyżackich wzbudzał również fakt, że Polacy mieli omijać
dawne lądowe drogi handlowe i wybierać
trakty przez Bydgoszcz i Nakło, co uderzało
finansowo w Toruń i jego przeprawę wiślaną204. Dodatkowa skarga, która miały być
203 Tę sprawę obie strony zobowiązały się rozwiązać polubownie, o czym wiadomo z listu komtura toruńskiego do wielkiego mistrza z 18 V 1442 r. –
GStAPK, OBA, nr 8130.
204 APT, Kat. I – Listy i dokumenty, nr 1077;
GStAPK, OBA, nr 7130; GStAPK, OF, nr 15, s. 96-97.

rozpatrywana na tym samym zjeździe sądowym, została odnotowana w kopiariuszu
z kancelarii wielkiego mistrza. Komtur toruński zwracał mianowicie uwagę na to, że
Polacy oszukiwali z opłatami na przeprawie
toruńskiej. Chodziło o to, że z Kujaw przybywał wóz ze zbożem lub innymi towarami
ciągniony przez dwa konie. W Nieszawie
wyprzęgano jednego konia i na tratwę przeprawową wciągał go tylko drugi. W innych
przypadkach, przy ciężkich wozach Polacy
zmniejszali liczbę koni z czterech lub trzech
do dwóch lub jednego, co oczywiście miało
związek z wysokością opłaty koniecznej do
uiszczenia na przeprawie205.
Na zjazdach stanowych odbywających
się w państwie krzyżackim w latach czterdziestych XV w. charakter podstawowych
skarg (formułowanych najczęściej przez Torunian) wobec Nieszawy i jej mieszkańców
był w zasadzie analogiczny do tych z okresu
wcześniejszego. Stopniowo pojawiał się jednak również nowy zakres spraw spornych.
Zwiększył się mianowicie asortyment towarów będących przedmiotem handlu. Na
zjeździe w Elblągu 8 VI 1444 r. pojawiła się
skarga na dwóch Gdańszczan, którzy łamiąc
zakazy zawieźli do Nieszawy „na obcym statku” olej i śledzie w zamian biorąc stamtąd
owies206. Na nieuczciwą konkurencję skarżyli się komturowi mieszczanie z Nowego
Miasta Torunia, o czym wiadomo z pisma
tego urzędnika krzyżackiego z 1 XII 1444 r.
Oto więc między innymi Nieszawianie warzyli i sprzedawali w Toruniu tańsze piwo,
a jednocześnie urzędnicy polscy zakazywali
poddanym zakonnym tego samego na Kujawach. Nie pozwalali oni ponadto na wywóz
do państwa krzyżackiego produkowanej
w Polsce soli207. Z kolei zarządzenie wielkie205 GStAPK, OF, nr 15, s. 97-98.
206 Acten, Bd. II, nr 369, s. 601.
207 Acten, Bd. II, nr 395, s. 632.
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go mistrza z 1448 r. zakazywało poddanym
zakonnym sprzedawania między innymi do
Nieszawy starych lub nowych statków, przybijania do znajdującego się tam portu wiślanego i wchodzenia z tamtejszymi mieszczanami w spółki handlujące jakimkolwiek
towarem208. Nowym elementem wzajemnej
konkurencji gospodarczej stały się także
w tym czasie jarmarki. Dużo informacji na
ten temat przynoszą recesy z obrad zjazdu stanowego odbywającego się 1 I 1449 r.
w Malborku. Torunianie skarżyli się mianowicie na to, że rynek handlu zbożem i żywnością (kupno, sprzedaż), kiedyś funkcjonujący w ich mieście, przeniósł się do Nieszawy,
przede wszystkim dlatego, że strona polska
przymuszała kupców do udziału w tamtejszych jarmarkach. To powodowało, że nawet
mieszczanie toruńscy zaczęli tam nabywać
towary. Próbowano temu przeciwdziałać
poprzez
ustanowienie
czwartkowego
jarmarku w Starym Mieście a sobotniego
w Nowym Mieście Toruniu. Na to Nieszawa odpowiedziała takimi samymi rozwiązaniami. Dlatego kupcy – poddani krzyżaccy
domagali się od wielkiego mistrza wydania
mieszkańcom Prus zakazu pływania tam
statkami i kupowania czegokolwiek, a ten
zgodził się rozpatrzyć ten postulat209.
Już siedemdziesiąt lat temu Irena
Janosz-Biskupowa, przy dość ograniczonej znajomości źródeł, sformułowała tezę
o polskim pochodzeniu przeważającej części mieszczan Nowej Nieszawy210. Sprawa ta jest jednak o wiele bardziej złożona.
Na pewno takiej jednolitej struktury etnicznej zamieszkującej tam społeczności nie było
w pierwszym okresie istnienia miasta (do
1431 r.). Wówczas miało ono raczej charakter
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kosmopolityczny211. Faktem jest jednakże, że
po 1436 r. w nowo odbudowanej Nieszawie
stopniowo zaczęła przeważać ludność polska, choć zawsze mieszkała w nim również
jakaś grupa obcych przybyszów. Wymowna
jest tu jedna ze skarg mieszczan Nowego
Miasta Torunia zawarta w piśmie komtura
toruńskiego z 1 XII 1444 r. Wynika z niej, że
niektórzy Gdańszczanie mieli wysyłać swoje
dzieci i sługi do przygranicznych miast polskich (na pewno chodziło tu między innymi
o Nową Nieszawę, gdyż w innych miejscach
tego przekazu wspominano ją wielokrotnie). Tam pod pozorem uczenia się języka
polskiego mieli się oni osiedlać i zdobywać
obywatelstwo, by wchodzić z miejscowymi
w spółki w celu prowadzenia handlu zbożem i innymi towarami, wykorzystując zarazem możliwości omijania restrykcji, które
w tym zakresie obowiązywały w Prusach212.
Z zapisu zamieszczonego pod rokiem 1444
w Księdze Ławniczej Starego Miasta
Torunia wynika, że niejaki Stefan Wonsdorff mieszczanin z Nowej Nieszawy zobowiązał się spłacać ratami dług w wysokości
300 grzywien Gdańszczaninowi Henrykowi von Eynem. Na poczet wspomnianego
zobowiązania Stefan Wonsdorff sprzedał
część parceli, którą posiadał w Gdańsku
przy ulicy Długiej213. Informacja ta pozwalałaby wnosić, że ten mieszczanin nieszawski
pochodził z Gdańska, w którym to mieście
nadal był właścicielem pewnych nieruchomości.
W Nieszawie azyl uzyskiwali nierzadko
uciekinierzy z państwa krzyżackiego. Prawdopodobnie od 1443 r. obywatelstwo tego
miasta wraz z domem i być może jakimiś
zabudowaniami gospodarczymi posiadał rycerz Henryk Skolim – tymczasowy emigrant

208 Acten, Bd. III, nr 21, s. 50-51.

211 Por. wyżej.

209 Acten, Bd. III, nr 51, s. 90, 92.

212 Acten, Bd. II, nr 395, s. 632.

210 Janosz-Biskupowa 1954, s. 172.

213 Księga Ławnicza, s. 7-8.
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z Prus, któremu wielki mistrz Konrad von
Erlichshausen skonfiskował w nie do końca jasnych okolicznościach dobra ziemskie,
w zamian za co ten wypowiedział władzom
Zakonu prywatną wojnę214. Treść sporządzonego 7 IV załącznika do listu, który Henryk
Skolim, przebywając w krzyżackim więzieniu na zamku w Świdwinie, wysłał 18 V
1446 r. do swojej żony Klary, daje unikatową
możliwość jakiegokolwiek wglądu w gospodarcze funkcjonowanie Nowej Nieszawy na
poziomie zamieszkujących ją niższych (rzemieślniczych) warstw społecznych. Można
przypuszczać, że przebywając przez parę
lat w tym mieście Henryk Skolim zajmował się drobnym handlem. W swoim piśmie
wysłanym 18 V 1446 r. wraz z dołączonym
do niego załącznikiem-spisem nakazał bowiem żonie i swojemu bratu Andrzejowi
uregulowanie różnych należności. Miał
między innymi dług w wysokości 1 starej
grzywny pruskiej u tamtejszego rzeźnika
„mistrza Wawrzyńca”215. Plebankowej (najprawdopodobniej żonie kupca nieszawskiego wzmiankowanego w źródłach z 1441
i 1452 r. – Janie Plebanka216) był winien
13 starych szelągów217. Zapewne Nieszawianinem był również niejaki Jan woźnica („fureman”), któremu Skolim zastawił
6 łokci niebieskiego sukna wartego ½ starej
214 Na temat tych wydarzeń por. K. Górski 1986,
s. 169-192.
215 „Item tzum irsten so bin ik meisyter Lorenczen dem fleyschere to Nessow 1 oldt mark schuldig”.
Rzeźnicy musieli stanowić istotną grupę ówczesnych
obywateli omawianego miasta. W przesłanym 29 VIII
1452 r. wielkiemu mistrzowi przez toruńskiego komtura zamkowego liście z zawartym w załączniku wykazem skarg Nieszawian pod adresem władz i poddanych krzyżackich znalazł się również między innymi
protest tamtejszych rzeźników wobec decyzji organów
samorządowych Starego Miasta Torunia o zakazie
sprzedaży w tym mieście ich wyrobów. Wynikłe z tego
straty wycenili na 100 grzywien polskich – GStAPK,
OBA, nr 11381.
216 Na jego temat por. wyżej.
217 „Item der Plebankynen to Nessow 13 older
schilinge”.

grzywny. Prosił, aby Klara je od niego wykupiła218. Szczególnie ciekawy jest fragment,
z którego wynika, że za pozyskanie drobnej
pożyczki pieniężnej Henryk Skolim zastawił
niejakiemu Maternie swoje warcaby (szachy?) („bretspil”). Prosił, aby żona je odzyskała spłacając dług219. To jedyna wzmianka
źródłowa z okresu średniowiecza, która cokolwiek mówi o rozrywkach mieszkańców
Nowej Nieszawy.
Omawiane miasto przyciągało również
uciekinierów niższej kondycji społecznej.
W liście z 29 VI 1450 r. krzyżacki wójt z Lipienka informował wielkiego mistrza między
innymi o jakimś chłopie, który zbiegł do Nowej Nieszawy (być może miał jakieś widoki
na zamieszkanie w tym mieście). W każdym
razie tamtejszy burgrabia nie chciał go wydać220. W 1452 r. miała miejsce ucieczka do
Nieszawy 3 mieszkańców wsi Dubielno (koło
Papowa) wraz z całym dobytkiem przed
uiszczeniem rocznego czynszu. Zostali oni
przyjęci przez ówczesnego starostę, zapewne Bogusława z Oporowa i Służewa221, który
mimo interwencji prokuratora krzyżackiego
z Papowa nie wydał ich, a nawet przyznał
im prawo do uzyskania obywatelstwa w tym
mieście. O tym wszystkim urzędnik zakonny pisał do wielkiego mistrza w liście zredagowanym 9 XI 1452 r.222. Przynajmniej od
kwietnia tego roku w Nieszawie przebywał
kolejny uciekinier z państwa krzyżackiego
– krawiec ze Starego Miasta Gdańska, Hans
Nelitczke. Wiadomo o tym z dwóch listów.
218 „Item so habe ik vorsettet Janem dem fureman 6 ele blo gewant vor ½ olde mark; dye lose Clara
wedder”.
219 GStAPK, OBA, nr 9088.
220 GStAPK, OBA, nr 10299.
221 Na jego temat por. Urzędnicy kujawscy, s. 220.
M. Biskup sugerował, że ówczesnym starostą inowrocławskim i nieszawskim był Jan Hincza z Rogowa
(por. Biskup 1959, s. 112-113). Nie da się jednak tego
potwierdzić żadnymi dowodami.
222 GStAPK, OBA, nr 11555.
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W pierwszym, bardzo obszernym, wysłanym
27 IV 1452 r. z Nowej Nieszawy („Nuwe Nessaw”) do toruńskiego komtura zamkowego
Henryka vom Hoenpussche, uciekinier wyjaśniał urzędnikowi zakonnemu (pytanie,
dlaczego akurat temu), co skłoniło go do
opuszczenia państwa krzyżackiego. Chodziło
tu o długotrwały konflikt z dwoma gdańskimi rzemieślnikami, którzy domagali się od
Hansa Nelitczke zwrotu długu w wysokości
100 grzywien. Ten natomiast utrzymywał,
że nie ma wobec nich żadnych zobowiązań.
Jednak postępowanie sądowe w Gdańsku
(także w drugiej instancji, przed tamtejszym
komturem zamkowym) przebiegło dla zainteresowanego niekorzystnie, co skłoniło go
do ucieczki. W liście prosił adresata o wstawiennictwo u wielkiego mistrza, by mógł
się bronić wobec swoich oskarżycieli223.
Z pisma toruńskiego komtura zamkowego
do wielkiego mistrza z 17 V 1452 r. wynika
natomiast, że urzędnik krzyżacki otrzymał
od najwyższego zwierzchnika Zakonu zgodę
na wystawienie dla Hansa Nelitczke glejtu,
który umożliwiłby mu wjazd na terytorium
państwa krzyżackiego i bezpieczne tam
przebywanie. Co jednak ważniejsze dla prowadzonych tu rozważań, uciekinier ten miał
do tego czasu nadal zamieszkiwać w Nowej
Nieszawie224. Z listu zredagowanego 9 V
1453 r. i wysłanego przez podskarbiego koronnego, kasztelana sieradzkiego i starostę
inowrocławskiego Jana Hinczę z Rogowa do
wielkiego mistrza Ludwika von Erlichshausen wynika, że obywatelem nieszawskim był
dawny mieszczanin z Nowego Miasta Elbląga, Bartłomiej Hoffman225. Skarżył się on
223 GStAPK, OBA, nr 11181.
224 „Ouch erwirdiger gnediger lieber her homeister! So begert der sneyder van Gdantczke van der Alden Stadt, Nelitczke genant, der zcu Dybaw leit, semlich geleith (...)” – GStAPK, OBA, nr 11222.
225 „(...) Bartholomeus Hoffman quondam ciuis
noue ciuitatis Elbyng (...) ciuis moderni Nyessoviensis”.
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urzędnikowi polskiemu na krzywdy doznane ze strony swoich byłych współziomków
(a konkretnie – mieszczan ze Starego Miasta
Elbląga)226.
Treść listów z 9 X i 26 XII 1459 r. wskazuje również na to, że w Nowej Nieszawie
przebywał (mieszkał?) wówczas były burmistrz Chełmna Jan Matzke227. Wiadomo
skądinąd, że gdy 24 X 1457 r. jego rodzinne
miasto zostało opanowane przez krzyżackich
zaciężnych pod wodzą Bernarda Szumborskiego, wraz z grupą około 50 współobywateli Matzke uciekł do Torunia. Z nieznanych
bliżej powodów w okresie następnych 28
miesięcy dowódcy krzyżackich zaciężnych
z Chełmna nieustannie i bezskutecznie domagali się od toruńskich władz samorządowych wydania Jana Matzkego i jakichś bliżej niesprecyzowanych pieniędzy228. Nie był
on jedynym uciekinierem z Chełmna, który
w tym czasie przebywał w Nowej Nieszawie. We fragmencie dodatkowej instrukcji
z 13 VI 1459 r., przesłanej przez Radę Starego Miasta Torunia posłom, którzy udali
się do Warty na spotkanie z królem polskim
Kazimierzem Jagiellończykiem, znalazła
się krótka informacja o większej grupie
mieszczan chełmińskich mieszkających
wówczas w Nieszawie229.
Na w przeważającej części polską
strukturę etniczną omawianego tu miasta
w końcowym okresie jego istnienia wskazuje fragment przytaczanego już listu jego
władz samorządowych do rady gdańskiej
z 30 III 1457 r. Znalazło się tam między
innymi stwierdzenie, iż z racji nieposia226 GStAPK, OBA, nr 12021.
227 APT, Kat. I – Listy i dokumenty, nr 1864,
nr 1876.
228 APT, Kat. I – Listy i dokumenty, nr 1846,
nr 1847, nr 1849, nr 1853, nr 1854, nr 1855, nr 1858,
nr 1859, nr 1861, nr 1862, nr 1863, nr 1875, nr 1878, nr
1884, nr 1887, nr 1888, nr 1892; Biskup 1967, s. 506.
229 „Item czugedencken, das dy vom Colmen stets
czu Dybaw sein” – Neues Material, nr 9, s. 83.
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dania pisarza posługującego się językiem
niemieckim pismo to zostało zredagowane
w języku łacińskim230.
Nie można także zapominać o tym,
że najpóźniej na początku lat czterdziestych
XV w. w Nowej Nieszawie pojawiła się trudna do dokładnego oszacowania społeczność żydowska231. Po raz pierwszy expressis
verbis jest o niej mowa w liście skierowanym 9 XI 1444 r. do wielkiego mistrza przez
komtura toruńskiego Hansa von Beenhausen. Urzędnik krzyżacki informował w nim
między innymi o tym, że z polecenia swojego
zwierzchnika przeprowadził rozmowy z Żydami z Nowej Nieszawy w sprawie pożyczki
w wysokości 1000 guldenów reńskich.
Ci mieli oświadczyć, że ze względu na tak
pokaźną sumę w złocie porozumieją się
w okresie najbliższych 14 dni ze swoimi
współziomkami z Poznania co do możliwości jej udzielenia i oczywiście będą domagać
się zabezpieczeń w postaci „listów” i „jakichś
zastawów”, na co wielki mistrz powinien się
przygotować. Na koniec komtur toruński
poinformował jeszcze swojego zwierzchnika,
że już teraz w rękach Żydów nieszawskich
znajduje się niemało zastawów (z treści źródła wynika, że chodziłoby tu raczej o ruchomości)232 z ziemi chełmińskiej233. Informacje
230 „Notarium enim theutunicum non habuimus,
ideo vobis sicut dominis latinum scribimus” – APG,
Listy i dokumenty, 300, D/7, nr 33. Z błędami w odczycie w: Janosz-Biskupowa 1954, s. 172, przyp. 28.
231 Nie jest jednak również wykluczone, że Żydzi
pojawili się w Nowej Nieszawie już przed 1431 r. Może
na to wskazywać fragment recesu zjazdu stanowego
z Torunia z 23 X 1435 r. Znalazł się tam między innymi
postulat uczestników skierowany do władz krzyżackich, by zgodnie z dawnym zwyczajem nie wpuszczały
do państwa zakonnego Żydów zajmujących się handlem („Und das keyn Jude in das landt czu Pruszen
kome, koufmanschacz doselbist zu treiben noch alder
gewonheit”) – Acten, Bd. I, nr 544, s. 701. Późniejsze
tego rodzaju informacje źródłowe przemawiają za tym,
że mogli mieć oni na myśli Żydów z Nowej Nieszawy –
na ten temat por. dalej.
232 „Dyselbigen Juden ouch iczund vil vorpfandunge bey en haben us dessen landen”.
233 GStAPK, OBA, nr 8597; Acten, Bd. II, nr 385.

zawarte w tym liście wskazują więc nie tylko
na stopień zamożności wspomnianej społeczności żydowskiej (której głównym zajęciem była zapewne lichwa), ale również na
możliwy kierunek jej przybycia do omawianego tu miasta (Poznań). Jest bardzo prawdopodobne, że do Żydów, mieszkańców
Nowej Nieszawy, odnosi się passus zawarty
w innym liście skierowanym przez komtura
toruńskiego Jana von Beenhausen do wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausen
18 V 1442 r. Urzędnik krzyżacki relacjonował w nim przebieg rozmów prowadzonych
z Polakami, które odbyły się podczas zakończonego właśnie zjazdu w Toruniu i Nieszawie234. Mieli oni między innymi zażądać, by
Żydzi przebywający w ich państwie mogli
bez żadnych ograniczeń (na równi z innymi
mieszkańcami) prowadzić działalność handlową („kupować i sprzedawać”) na terytorium władztwa zakonnego, tak, jak to formalnie regulował jeden z artykułów pokoju
brzeskiego z 1435 r. Komtur nie chciał składać żadnej wiążącej deklaracji w tej sprawie
bez uprzedniego skonsultowania się z wielkim mistrzem i w związku z tym zaproponował stronie polskiej udzielenie odpowiedzi
na ten postulat w okresie najbliższych trzech
tygodni235. W późniejszych źródłach (do
1454 r.) nie ma najmniejszego śladu na prowadzenie przez Żydów działalności handlowej w Prusach, dlatego można przypuszczać,
że wielki mistrz odrzucił to żądanie strony
polskiej. W przytoczonym tu liście komtura z 18 V 1442 r. nie zostało sprecyzowane,
o jakich konkretnie Żydach była mowa, ale
z dużą dozą prawdopodobieństwa można
zakładać, że właśnie o nieszawskich. Oprócz
234 Był to jeden z trzech sądowych zjazdów polubownych, które miały się odbyć 13 V 1442 r. Ich terminy, miejsca oraz negocjatorów wyznaczono podczas
wspólnego tego typu spotkania reprezentacji polskiej
i krzyżackiej w początkach stycznia 1442 r. – por.
Broda 2011, nr 4, s. 435.
235 GStAPK, OBA, nr 8130; Broda 2011, s. 435.

Sławomir Jóźwiak: Nowa Nieszawa (Dybów) naprzeciw Torunia w latach 1423-1460/62

pożyczania pieniędzy zajmowaliby się więc
oni także handlem.
W innym liście, zredagowanym 8 III
1446 r., ten sam komtur toruński informował wielkiego mistrza o tym, iż nie może pożyczyć pieniędzy w Toruniu, gdyż zalega tam
już ze spłatą 100 grzywien miejscowemu rajcy Janowi Rusopowi a także innym wierzycielom spoza miasta. Poza tym na zwrot należności mieli czekać również mieszczanie,
którzy na kredyt sprzedali Zakonowi ryby,
sól i mięso. W związku z tym komtur sugerował wielkiemu mistrzowi, że za jego zgodą
mógłby pożyczyć pieniądze od Żydów w Nowej Nieszawie236. Nie wiadomo, jak Konrad
von Erlichshausen ustosunkował się do tej
propozycji.
Oprócz bezimiennych lichwiarzy, handlarzy a być może i rzemieślników, spośród
żydowskich mieszkańców omawianego miasta wyróżniał się przebywający tam na stałe
przynajmniej od czerwca 1448 r. wybitny
lekarz – „magister” Meyen. Jeszcze w liście
żelaznym wystawionym przez wielkiego mistrza 12 XII 1446 r. określano go jako medyka i Żyda z Poznania237, jednak wkrótce
przeniósł się do Nowej Nieszawy. Dowodnie
w 1446, 1448 i 1449 r. był zapraszany jako
uznany fachowiec do księstwa pomorskiego
i państwa zakonu krzyżackiego w Prusach.
O jego porady zabiegali wielki mistrz Konrad
von Erlichshausen, rycerz z okręgu ostródzkiego Jan Bażyński, a być może także były
król Danii, Norwegii i Szwecji Eryk I Pomorski. Mianem swojego sługi określał go kasztelan kruszwicki, starosta inowrocławski
i nieszawski Jan Kretkowski (1449)238. W sumie więc z przytoczonych źródeł wynikałoby,
236 GStAPK, OBA, nr 9060; Czaja, op. cit.,
s. 167.
237 GStAPK, OF, nr 16, s. 299.
238 GStAPK, OBA, nr 9561, nr 9842; GStAPK, OF,
nr 17, s. 179-180, 809; Broda 2011, s. 436-440, 2013,
s. 121-125.
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że przynajmniej od początku lat czterdziestych XV w. (a może i wcześniej) społeczność
żydowska znalazła dla siebie w Nowej
Nieszawie korzystne warunki bytowe.

Likwidacja
Nowej
naprzeciw Torunia

Nieszawy

Zmiana sytuacji politycznej wraz
z wybuchem powstania społeczeństwa państwa krzyżackiego przeciwko władzy zakonnej sprawiła, iż nie tylko rozwój, ale i dalsze
istnienie omawianego miasta stanęło pod
znakiem zapytania. Torunianie bowiem już
w momencie przejęcia przez Kazimierza
Jagiellończyka władzy nad Prusami otrzymali 6 III 1454 r. przyrzeczenie monarchy
zniszczenia w przeciągu trzech lat konkurencyjnej Nieszawy i nielokowania jej w innym miejscu239. Władca nie spieszył się jednak z wypełnieniem swojej obietnicy. Być
może zdawał on sobie sprawę z konieczności
utrzymania w swoim ręku jakiegoś ośrodka
nadwiślańskiego, który dałby mu możliwość
uniezależnienia się od ewentualnych, wygórowanych roszczeń miast pruskich, mogących, jak to się rzeczywiście później okazało,
koncentrować cały handel wiślany i uzależniających nawet wywóz zboża królewskiego
od swojej zgody. W tej sytuacji sprawa dalszego losu Nowej Nieszawy przeciągała się,
a jej mieszczanie mogli tymczasowo liczyć
na przykład na poparcie ze strony Gdańska. W liście tamtejszej rady to Torunia
z 22 III 1459 r. został sformułowany pogląd,
iż z chwilą gdy Prusy zostały oficjalnie włączone do Królestwa Polskiego nie obowiązują już przecież stare zarządzenia krzyżackie
o zakazie handlu z Nieszawą. Nic nie stałoby
więc na przeszkodzie, by miasto to mogło
istnieć dalej240. Torunianie nie podzielali
239 CDP II/2, nr 593; Janosz-Biskupowa 1954,
s. 178.
240 APT, Kat. I – Listy i dokumenty, nr 1830a;
Janosz-Biskupowa 1954, s. 179.
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jednak tych poglądów i w latach 1457-1460
aktywnie zabiegali u Kazimierza Jagiellończyka o dotrzymanie zobowiązania z 1454 r.
zburzenia Nowej Nieszawy241. Jednak obiecywane przez monarchę terminy były ciągle
przesuwane. Co więcej, mieszkańcy inkryminowanego miasta jak gdyby nigdy nic
wznosili w nim ciągle nowe obiekty242.
Jednak wraz z niekorzystnym dla
strony polskiej rozwojem wydarzeń na froncie wojny trzynastoletniej zmniejszały się
szanse na przetrwanie Nowej Nieszawy. Już
w liście z 9 VIII 1459 r. jej rajcy zwrócili się
do rady Gdańska ze skargą na Torunian,
którzy w tajemnicy mieli nawiązać kontakt
z panami polskimi i prawdopodobnie z ich
pomocą zabiegali o zburzenie Nieszawy
w terminie do 11 listopada tego roku243.
Tym razem jednak jeszcze do tego nie doszło.
W połowie 1460 r. pisarz królewski Tomasz
Trompczyński doradzał radzie toruńskiej
wysłanie nowego poselstwa do monarchy,
gdyż sytuacja polityczna była sprzyjająca
i można było z większym powodzeniem starać się o zgodę Kazimierza Jagiellończyka
na zburzenie Nowej Nieszawy. Nieoczekiwanie jednak Torunianom w realizacji ich
zamierzeń zaczął przeszkadzać burgrabia
zamku dybowskiego, który miał namawiać
mieszczan nieszawskich do dalszego oporu, oferując im nawet pożyczkę w wysokości 30 guldenów, którą mogliby przeznaczyć
241 Te intensywne zabiegi Torunian u króla są
uchwytne w licznych źródłach (listach, instrukcjach
poselskich i memoriałach) – por.: APT, Kat. I – Listy
i dokumenty, nr 1600, nr 1753, nr 1751, nr 1771a, nr
17851, nr 1869a, nr 1917b; Neues Material, nr 7, s. 77;
nr 8, s. 78; nr 11, s. 84; nr 12, s. 88.
242 „Item uns ist verheissen, das man do keins
nicht meh buwen sulde, das uns ouch nicht gehalden
wirt. Man buwet widder alse fertig, alse vor ywerlde”.
Informacje na ten temat znalazły się w instrukcji rady
toruńskiej do jej dwóch rajców – posłów do króla z 23
IV 1458 r. – Neues Material, nr 8, s. 78.
243 APG, Listy i dokumenty, 300, D/7, nr 38; I.
Janosz-Biskupowa 1954, s. 181-182.

na wyekspediowanie poselstwa do króla244.
Wreszcie jednak zabiegi Torunian zostały
uwieńczone sukcesem. W dniu 22 IX 1460 r.
Kazimierz Jagiellończyk wystawił dokument,
w którym gwarantował zburzenie Nieszawy
w terminie do 14 V 1461 r. Tamtejsi mieszczanie mieli zaprzestać wszelkiego handlu,
zburzyć ratusz i kramy, a statki odsunąć od
brzegu i przeholować na inne miejsce. Do
końca wojny miało w mieście pozostać 20
karczem wyznaczonych przez burgrabiego
dybowskiego. W dokumencie tym król zaznaczył jednak, że miasto zostanie przeniesione na inny, wskazany przez niego obszar,
co było istotnym „novum” w porównaniu
z deklaracją Kazimierza Jagiellończyka
z 6 III 1454 r. Jednocześnie monarcha zezwolił mieszkańcom Torunia przeprowadzić
na własną rękę zburzenie Nieszawy w przypadku, gdyby on tego nie dopilnował245. Już
24 IX 1460 r. król wydał kolejny dokument
określający położenie i prawa nowo lokowanego miasta. Miało ono powstać o 4 mile
w górę Wisły246, w miejscu zaginionej wioski Roskydalino i zachować dawną nazwę
Nowej Nieszawy247. Nie wiadomo dokładnie,
w jaki sposób w szczegółach przebiegało burzenie starego i budowanie nowego miasta.
W każdym razie jesienią 1462 r. likwidacja
Nowej Nieszawy naprzeciw Torunia była już
faktem dokonanym. Jan Długosz mimowol244 Wszystkie te informacje pochodzą ze zredagowanej 19 VII 1460 r. instrukcji rady toruńskiej dla
jej posła udającego się do króla polskiego, rajcy Johana Reusse – Neues Material, nr 12, s. 88; JanoszBiskupowa 1954, s. 182-183.
245 CDP II/2, nr 605; Janosz-Biskupowa 1954,
s. 182-184.
246 Tu warto zwrócić uwagę na fakt, że w zredagowanej 6 XII 1459 r. instrukcji dla posłów toruńskich
udających się na spotkanie z królem do Piotrkowa znalazło się żądanie, by władca w przyszłości nie lokował
żadnego ośrodka miejskiego w odległości mniejszej
niż 4 mile od Torunia – Neues Material, nr 9, s. 84.
Okazuje się więc, że monarcha pozytywnie ustosunkował się do tego postulatu.
247 CDP II/2, nr 606.
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nie wspomniał o tym relacjonując mający
w tym czasie miejsce napad zaciężnych krzyżackich z Chełmna. Podpłynęli oni mianowicie statkami Wisłą w miejsce byłej Nieszawy,
która – jak napisał kronikarz – w tym roku
(czyli 1462) została zburzona na rozkaz króla, tak że pozostała po niej tylko jedna ulica
w kierunku rzeki. Napastnicy zostali jednak
odparci248. Późniejsze źródła informują, że
bezpośrednio po 1462 r. w miejscu omawianego tu miasta faktycznie znajdowała się
jeszcze jakaś szczątkowa zabudowa. Piszący
w latach sześćdziesiątych XVII w. kronikarz
toruński Jakub Moller opisał skutki powodzi, która miała miejsce 2 II 1465 r. Oprócz
uszkodeń samego zamku dybowskiego249
(którego oczywiście po 1460 r. nie burzono), w przestrzeni miasta (którego miało już
przecież nie być) zawaliły się 24 domy i jakiś
młyn wodny250. Nie wiadomo, skąd pochodziły informacje podane przez kronikarza.
Jeśli jednak były ścisłe, wówczas trzeba by
przyjąć, że nie cała zabudowa Nowej Nieszawy została po 1460 r. usunięta.
Z przeprowadzonych powyżej analiz
płyną następujące wnioski. Najprawdopodobniej w 1423 r. z polecenia króla Władysława Jagiełły została przeprowadzona
lokacja wsi o nazwie Nieszawa (Nowa?)
umiejscowionej na kujawskim brzegu Wisły
naprzeciw Torunia. Najpóźniej w początkach
1424 r. stała się ona miastem. Trudno wyjaśnić, dlaczego w źródłach proweniencji krzyżackiej przynajmniej od 1425 r. było ono czę248 Długosz, lib. XII, s. 40-41. Być może w trakcie
tych wydarzeń zaciężni Szumborskiego pojmali mieszczanina warszawskiego Wincentego Ridigera, ponieważ w dokumencie wystawionym 12 X 1465 r. w byłej
już Nieszawie przy zamku dybowskim („in antiqua
Nyesschowa”) Jakub, tamtejszy burgrabia, informował, że ten właśnie mieszczanin wykupił się z niewoli
za sumę 200 złotych guldenów – APT, Kat. I – Listy
i dokumenty, nr 2018.
249 Na ten temat por. wyżej.
250 APT, Moller, k. 150v; por. również Zernecke
1711, s. 70-71.
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ściej określane mianem „Dybaw” („Dybow”)
i jaka byłaby geneza tej nazwy. Błyskawiczny
rozwój Nowa Nieszawa zawdzięczała swojemu korzystnemu położeniu nad Wisłą,
przy granicznej przeprawie przez tę rzekę,
na trasie niezwykle ważnego szlaku handlowego z Kujaw przez państwo krzyżackie nad
Bałtyk, z wykorzystaniem zawrówno drogi
lądowej, jak i wodnej (Wisła). Od momentu lokacji miasta w Nowej Nieszawie funkcjonował samorządowy ustrój radziecki
(burmistrz, rada, ława). Ważniejsze obiekty
o charakterze reprezentacyjnym lub kultowym (kościoły, ratusz) były murowane,
nie brakowało jednak w mieście zabudowy
drewnianej bądź szachulcowej. Przynajmniej
do końca lat trzydziestych XV w. Nowa Nieszawa nie posiadała żadnych obwarowań,
a te późniejsze miały jedynie charakter
umocnień drewniano-ziemnych. W sąsiedztwie miasta po jego wschodniej stronie został w latach 1427-1430 z polecenia króla
Władysława Jagiełły wzniesiony ceglany
zamek. Jakąś nieokreśloną bliżej jego przebudowę lub rozbudowę na potrzeby siedziby
komturskiej przeprowadzili w latach 14311435 Krzyżacy, którzy wcześniej zdobyli go
wraz z miastem (1431). W drugiej połowie lat
trzydziestych XV w. zamek stał się siedzibą
polskich burgrabiów z ramienia starostów
inowrocławskich. Bardzo szybko (przed połową 1425 r.) w Nowej Nieszawie wzniesiono
kościół parafialny (czasowo podniesiony do
rangi kolegiaty) oraz klasztor i kościół franciszkanów. Po 1436 r. oba zostały odbudowane ze zniszczeń wojennych.
Błyskawiczny rozwój Nowej Nieszawy,
u którego podstaw leżał przede wszystkim
dalekosiężny handel zbożem, wywoływał
liczne konflikty z miastami państwa krzyżackiego – zwłaszcza z sąsiednim Toruniem.
Z drugiej strony szczególnie ożywione kontakty gospodarcze i społeczne istniały mię-
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dzy Nową Nieszawą a Gdańskiem. W początkowym okresie istnienia miasta wyraźnie
dostrzegałnym fenomenem był międzynarodowy charakter zamieszkującej je społeczności. Wśród jego obywateli oprócz Polaków
i Niemców byli także Anglicy, mieszkańcy Niderlandów czy też Czesi. Później, być
może jeszcze przed 1431 r. pojawiła się
w mieście społeczność żydowska. Stopniowo jednak przewagę w Nieszawie osiągnęła
ludność polska.
W latach czterdziestych XV w. zwiększył się asortyment i różnorodność towarów
przechodzących przez miasto. Oprócz zboża handlowano również śledziami, olejem,
owsem i piwem, a Nieszawianie nierzadko sami swoimi statkami wozili ziarno lub
inne produkty do Gdańska, co wywoływało
nieustanne konflikty z kupcami z krzyżackich Prus. Z drugiej strony w omawianym tu
mieście obywatelstwo uzyskiwało całkiem
spore grono uciekinierów z państwa zakon-

nego pochodzących z różnych warstw społecznych (rycerstwa, mieszczaństwa a nawet
chłopów).
Zmiana sytuacji politycznej wraz z wybuchem powstania społeczeństwa państwa
krzyżackiego przeciwko władzom krzyżackim (1454) sprawiła, że dalsze istnienie Nowej Nieszawy stanęło pod znakiem zapytania. Jej zburzenia konsekwentnie domagali
się Torunianie. Król Kazimierz Jagiellończyk
grał w tej sprawie na zwłokę, ale pogłębiające się trudności finansowe spowodowane
wojną skłoniły go w końcu do podjęcia ostatecznej decyzji. Na mocy dwóch dokumentów wystawionych w 1460 r. nakazał zburzenie miasta i przeniesienie go o 4 mile w górę
Wisły. Jesienią 1462 r. likwidacja Nieszawy
naprzeciw Torunia była już faktem dokonanym (choć nie rozebrano chyba całkowicie
znajdującej się tam zabudowy). Na dawnym
miejscu pozostał jedynie zamek dybowski.
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii i Archiwistyki,
Zakład Historii Krajów Niemieckich
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Piotr Weckwerth

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH
KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO W REJONIE MIASTA
LOKACYJNEGO NOWA NIESZAWA

Wstęp
Analiza komponentów środowiska
przyrodniczego obszaru, w obrębie którego
położone jest stanowisko archeologiczne
Nieszawa, ma na celu określenie uwarunkowań lokalizacyjnych badanych tu obiektów
archeologicznych w zależności od zróżnicowania morfologicznego i genetycznego form
rzeźby terenu, ich budowy geologicznej, stosunków hydrograficznych i pokrywy glebowej. Rozpoznanie wymienionych zależności
dokonano w oparciu o publikowane opracowania dotyczące środowiska przyrodniczego rejonu Torunia (m.in. Weckwerth 2004;
2010, 2013; Molewski, Pomianowska 2006;
Niewiarowski, Weckwerth 2006; Bednarek,
Jankowski, 2006; Jankowski 2007), z wykorzystaniem map topograficznych w skali

1:10 000, archiwalnych materiałów kartograficznych z lat 1837 i 1909 (pochodzących
ze zbiorów Archiwum Map Zachodniej Polski; mapy.amzp.pl) oraz numerycznego modelu terenu. Posłużył on m.in. do analiz cech
morfometrycznych rzeźby terenu, takich jak
nachylenia powierzchni, wysokości względne i ekspozycja stoków. Ponadto opracowano
mapy hydrologiczną oraz kierunków potencjalnych spływów wód powierzchniowych,
które zostały zobrazowane na numerycznym
modelu wysokościowym. Analiza budowy
geologicznej terenu w obrębie i w najbliższym sąsiedztwie stanowiska archeologicznego przeprowadzona została na podstawie
dokumentacji archiwalnych wierceń geologicznych oraz publikowanych opracowań
geologicznych Kotliny Toruńskiej.
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Położenie stanowiska Nieszawa
Stanowisko Nieszawa położone jest
w dolinie dolnej Wisły, w obrębie lewobrzeżnej części Torunia. Dolina ta wykorzystuje
w swym biegu Kotlinę Toruńską, stanowiącą początkowy odcinek Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (ryc. 3; Kondracki,
1998). Od północy sąsiaduje ona z Pojezierzami Krajeńskim oraz Chełmińskim, a także z Wysoczyzną Świecką, zaś od wschodu
z Pojezierzem Dobrzyńskim, a od południa
z Równiną Inowrocławską i Pojezierzem
Gnieźnieńskim. Z Kotliną Toruńską kontaktują się doliny Drwęcy i Brdy oraz Dolina
Fordońska i Kotlina Płocka (ryc. 3). Regiony te wykazują ze sobą ścisły związek genetyczny ze względu na ewolucję sieci rzecznej
w czasie zlodowacenia północnopolskiego
i w holocenie.
Rozwój Kotliny Toruńskiej następował w efekcie wzajemnego nakładania się
działalności erozji i akumulacji glacjalnej,
procesów fluwialnych, eolicznych i denudacyjnych w czasie następujących po sobie
zlodowaceń oraz rozdzielających je interglacjałów (Weckwerth 2010, 2013). Geneza tej
formy była także predysponowana układem
starszych dolin oraz pradolin funkcjonujących tu kilkadziesiąt tysięcy lat wcześniej, tj.
w czasie środkowego vistulianu (Weckwerth
2013).
Do głównych elementów rzeźby Kotliny Toruńskiej należą terasy pradolinne
i niższe od nich terasy nadzalewowe (rzeczne) Wisły. Opisywane stanowisko archeologiczne położone jest w obrębie równiny
zalewowej Wisły. W kierunku północnym
sąsiaduje ono z obniżeniem starorzecza,
które jest częściowo wypełnione wodą. Od
wschodu jest ograniczone korytem bocznym
Wisły (zwanym Małą Wisłą) o szerokości
15-30 m, które oddziela analizowany obszar

od Kępy Bazarowej (ryc. 4). Kępa ta jest wyspą rzeczną wzmiankowaną po raz pierwszy
w przywileju lokacyjnym Torunia z dnia
28 grudnia 1233 roku (Tomczak 1971).

Budowa geologiczna obszaru
w rejonie stanowiska Nieszawa
Zróżnicowanie budowy geologicznej
obszaru w rejonie stanowiska archeologicznego Nieszawa jest uzależnione od jego
położenia w relacji do głównych jednostek
strukturalno-tektonicznych Polski, ponieważ obszar ten znajduje się na pograniczu
niecki brzeżnej oraz wału środkowopolskiego (Marek, Znosko 1972a, 1972b; Dadlez,
Marek 1974; Dadlez 1997). Konwencjonalny
zasięg tego wału jest utożsamiany z granicą
pomiędzy wychodniami kredy górnej i dolnej
w podłożu osadów kenozoicznych. Podłoże
to tworzą w okolicy Nieszawy wychodnie
skał od albu górnego i cenomanu do mastrychtu. Osady tego wieku zalegają wzdłuż
doliny Wisły na głębokości od 45 do 120 m
(ryc. 5). Stwierdzone w okolicy Nieszawy
w profilach wierceń geologicznych osady
górnej kredy należą do santonu (Wilczyński 1969) i są reprezentowane przez opoki,
margle, margle ilaste oraz opoki margliste
(Niewiarowski, Wilczyński 1979).
Do osadów podłoża czwartorzędu
w okolicy stanowiska archeologicznego
w Nieszawie należą formacje górnego paleogenu (oligocen) oraz neogeńskie formacje
miocenu. W lewobrzeżnej części Torunia,
na Podgórzu, Stawkach i Rudaku, miąższość osadów trzeciorzędowych wynosi od
10 m do około 45 m (ryc. 5), zaś w jego prawobrzeżnej części miąższość ta mieści się
w przedziale 30-40 m na Jakubskim Przedmieściu oraz sięga do 75 m na Chełmińskim
Przedmieściu. Oligocen jest tu reprezentowany głównie przez iły i muły nadbudowane
piaskami kwarcowymi, wśród których wy-
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stępują wkładki węgla brunatnego (ryc. 5;
Wrotek 1990; Piwocki 2004). Seria ta jest
zaliczana do formacji czempińskiej, której
sedymentację oligoceńską w rejonie Torunia reprezentuje formacja mosińska górna
(piaski kwarcowo-glaukonitowe ze żwirem
kwarcu oraz szarobrunatne i szarozielone
mułowce piaszczyste i piaski drobnoziarniste; Grabowska 1965; Piwocki 1971; Grabowska, Piwocki 1975). Ponad osadami formacji
czempińskiej występują osady formacji mosińskiej górnej, do której należą piaski kwarcowo-glaukonitowe ze żwirem oraz lokalnie piaszczyste mułowce i iłowce (Piwocki
2004). Powyżej tej serii zalegają w Toruniu
osady mioceńskich formacji adamowskiej
i środkowopolskiej (Piwocki 1971). Formacja
adamowska jest reprezentowana przez piaski i muły z przewarstwieniami węgla brunatnego, zaś formacja środkowopolska to iły
oraz muły z węglem brunatnym i piaskiem
pylastym (Piwocki 1971; Piwocki et al. 2004;
Molewski, Pomianowska 2006).
Najmłodszą neogeńską serią osadów
jest formacja poznańska. Tworzące ją iły
i muły z przewarstwieniami piasków i węgla brunatnego, które były deponowane
w górnym miocenie i pliocenie (Piwocki
1971). Osady ilaste (iły pstre) w okolicach
Torunia charakteryzują się barwą zielonkawoniebieską z czerwonymi, brunatnymi lub
żółtymi plamami pochodzącymi od tlenków
i wodorotlenków żelaza (Wilczyński 1969).
Iły te są słabo przepuszczalne dla wód opadowych i gruntowych, co istotnie wpływa na
stosunki hydrologiczne i hydrogeologiczne w rejonie Torunia. Eksploatacja pstrych
iłów w Toruniu odbywała się już w okresie
średniowiecza, np. w rejonie Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia. W obrębie stanowiska archeologicznego Nieszawa
osady neogeńskie są reprezentowane przez
iły i muły z węglem brunatnym oraz piaski
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drobnoziarniste. Strop osadów neogeńskich
występuje tu na głębokości od 5,2-19,5 m
i jest urozmaicony szeregiem obniżeń
związanych z erozją rzeczną. W obrębie
koryta Wisły obniża się on do głębokości
24,6 m, osiągając rzędne 14,4 m n.p.m.
(ryc. 5). W kierunku północnym rzędne powierzchni podłoża czwartorzędu wahają się
od 27 do 65 m n.p.m. Powierzchnia ta jest
urozmaicona przebiegiem kopalnych dolin
o głębokości do około 30 m (Molewski, Pomianowska 2006; Weckwerth 2010, 2013).
Powyżej osadów neogenu w rejonie
stanowiska archeologicznego Nieszawa zalegają osady czwartorzędowe należące do
kompleksów południowopolskiego, środkowopolskiego, północnopolskiego oraz
deponowane w czasie holocenu (Niewiarowski, Wilczyński 1979; Uniejewska et al.
1979). Do kompleksu południowopolskiego można prawdopodobnie zaliczyć warstwę gliny lodowcowej o miąższości do 11 m
(Weckwerth 2010, 2013) (ryc. 5), choć może
ona także przynależeć do serii glacjalnej
kompleksu środkowopolskiego (Molewski,
Pomianowska 2006). Kompleks ten w rejonie stanowiska archeologicznego Nieszawa jest reprezentowany przez piaski i żwiry
deponowane w czasie interglacjału mazowsze, które wypełniają kopalną dolinę przebiegającą równoleżnikowo w południowym
sąsiedztwie stanowiska Nieszawa (ryc. 5).
Osady rzeczne interglacjału mazowieckiego
zostały także rozpoznane poniżej warstwy
szarej gliny lodowcowej, w obrębie dolin
kopalnych prawobrzeżnej części Torunia
(Molewski, Pomianowska 2006; Weckwerth
2010, 2013). Wspomniana glina pochodzi
z okresu zlodowaceń środkowopolskich
(Wilczyński 1969; Weckwerth 2004,
2010, 2013; Molewski, Pomianowska
2006) i zalega poniżej piasków i żwirów teras nadzalewowych Wisły. Glinę
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tego wieku stwierdzono także w podłożu osadów równiny zalewowej Wisły na
obszarze stanowiska archeologicznego
w Nieszawie (ryc. 5). Jej miąższość może
tu dochodzić do 8,1 m.
Powyżej osadów zlodowacenia środkowopolskiego zalega kompleks północnopolski, którego dolną część reprezentują osady rzeczne interglacjału eemskiego.
Są one wykształcone w postaci trzech cykli sedymentacji rzecznej i reprezentowane przez
utwory piaszczysto-żwirowe, przechodzące ku górze w piaski drobnoziarniste i osady mułowo-ilaste (Makowska 1979, 1980).
Seria ta wypełnia kopalną dolinę o przebiegu SE-NW w południowym sąsiedztwie stanowiska Nieszawa (Weckwerth 2010, 2013)
oraz występuje w prawobrzeżnej części
Torunia, w podłożu glin zlodowacenia północnopolskiego (ryc. 5). Odpowiedzialne
za jej rozwój rzeki eemskie usunęły w wielu miejscach osady starszych zlodowaceń,
osiągając aluwia interglacjału mazowieckiego lub miejscami podłoże czwartorzędu.
W czasie zlodowacenia północnopolskiego w rejonie Torunia miały miejsce trzy
fazy akumulacji osadów rzecznych i jeziornych, rozdzielone okresami pobytu lądolodu skandynawskiego. W pierwszej fazie (na
początku zlodowacenia północnopolskiego)
doszło do depozycji piasków rzecznych należących formacji dolnego Powiśla, zaś na
przełomie dolnego i środkowego vistulianu
(około 50 tys. lat temu) miała miejsce akumulacja formacji iłów chełmińskich, która
zachodziła w obrębie jezior zastoiskowych
na przedpolu czoła lądolodu (Makowska
1979, 1980; Mojski 1999; Wysota 2002;
Weckwerth 2013). W późniejszym okresie,
w czasie środkowego i na początku późnego
vistulianu, miała miejsce depozycja piasków
rzecznych należących do formacji rzęczkowskiej i formacji Zielonczyna. Osady te są

w rejonie Torunia przykryte nieciągłą warstwą gliny lodowcowej fazy leszczyńskiej,
o miąższości znacznie zredukowanej przez
procesji erozji rzecznej w czasie późnego
glacjału i w holocenie. W okresach tych
doszło w okolicy stanowisko Nieszawa
do depozycji piasków i żwirów w obrębie
teras pradolinnych (VI-IX) oraz nadzalewowych (II-V), a także osadów eolicznych
budujących wydmy (ryc. 5, 6).
Najmłodsze osady w rejonie stanowiska archeologicznego w Nieszawie budują równię zalewową Wisły. We wschodniej
części obszaru zajmowanego przez to stanowisko stwierdzono 3,3 m żwirów, powyżej
których zalega warstwa mułów o miąższości 2,8 m. Pierwsze z wymienionych osadów
reprezentują środowisko depozycji korytowej, zaś drugie były akumulowane w czasie
powodzi Wisły. W południowo-zachodniej
części stanowiska Nieszawa powierzchnię
terenu budują piaski ze żwirem o łącznej
miąższości do 18 m. Zalegają one na dwumetrowej warstwie iłów, poniżej których, do
głębokości 21,1 m, stwierdzono ponownie
osady piaszczysto-żwirowe czwartorzędu.
We wschodnim sąsiedztwie Zamku Dybowskiego (na wysokości mostu drogowego im.
J. Piłsudskiego) osady piaszczysto-żwirowe
równiny zalewowej Wisły osiągają miąższość od 2 do 7,8 m i zalegają na warstwie
gliny lodowcowej kompleksu środkowopolskiego (ryc. 5). Glina ta lokalnie podścielona
jest osadami mułowo-piaszczystymi o miąższości do 7,1 m, poniżej których leżą iły neogeńskie z węglem brunatnym.

Analiza geomorfologiczna form
rzeźby terenu w rejonie stanowiska archeologicznego
Rozwój współczesnej rzeźby terenu
w obrębie i w bliskim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego w Nieszawie jest
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efektem działalności procesów erozji i akumulacji fluwialnej po deglacjacji Kotliny
Toruńskiej podczas fazy poznańskiej zlodowacenia północnopolskiego oraz w czasie holocenu. Początkowo, około 17 tys. lat
wstecz, powstały na obszarze Kotliny poziomy sandrowe w rezultacie akumulacji osadów żwirowo-piaszczystych przez płynące
na południe wody roztopowe (Weckwerth
2010). Rozwój młodszych od nich i niżej położonych teras pradolinnych (VI-XI) miał
miejsce od około 16 do 14 tys. lat wstecz,
w okresie przepływu wód roztopowych
i wód Wisły na zachód Pradoliną ToruńskoEberswaldzką. Terasy te wraz z młodszymi
od nich terasami nadzalewowymi Wisły stanowią najważniejszy element rzeźby terenu
w Kotlinie Toruńskiej. Ich schemat opracowany został przez Galona (1961, 1968)
i adoptowany w pracach Niewiarowskiego
(1968), Niewiarowskiego i Tomczak (1969,
1973), Wiśniewskiego (1976), Andrzejewskiego (1994), Tomczak (1987), Niewiarowskiego i Weckwertha (2006) oraz Weckwertha (2006, 2010, 2012). Terasy pradolinne
występują poza równiną zalewową Wisły
w mniejszych lub większych fragmentach
i powstały w efekcie obniżania się oraz zmian
położenia bazy erozyjnej Wisły. Najwyższą
spośród nich jest w Toruniu terasa X, której
izolowany fragment ma tu rzędne 76-77 m
n.p.m. (Weckwerth 2004, 2010). Leżące na
niższych wysokościach znaczne obszary prawobrzeżnej części Torunia zlokalizowane są
na powierzchniach teras IX i VIII (ryc. 6).
Pierwsza z tych teras cechuje się występowaniem dwóch stopni morfologicznych (IXa
oraz IXb), które są oddzielone załomem
o wysokości 2-2,5 m (ryc. 4, 6, 7). Ich łączna
szerokość dochodzi do 5,4 km. Wyżej położoną część terasy IX (poziom IXa), o rzędnych 69-70 m n.p.m., budują piaski różnych
frakcji, które zalegają na żwirach. Średnia
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miąższość osadów tej terasy wynosi 6,8 m.
Niższy stopień terasy IX (poziom IXb) stanowią osady piaszczysto-żwirowe o miąższości do 4 m (Weckwerth 2010). Ponadto
w budowie geologicznej terasy IX w Toruniu biorą udział torfy i namuły, które tworzą dwie warstwy i są przykryte przez osady
eoliczne (Tomczak 1962, Weckwerth 2004,
2010). Wymienione dwa poziomy morfologiczne terasy IX mają płaskie powierzchnie
(deniwelacje do 1 m, spadki do 2°; ryc. 7, 8).
Lokalnie występujące w ich obrębie falistości cechują się nachyleniem stoków do 10°
oraz deniwelacjami do 3 m. Są one efektem
depozycji pokryw eolicznych lub rozwoju
niewielkich form wydmowych (ryc. 6-8).
Kolejna, niżej położona terasa pradolinna (VIII), znajdująca się w południowym i północnym sąsiedztwie stanowiska
archeologicznego Nieszawa, ma rzędne
mieszczące się w przedziale 62-65 m n.p.m.
(ryc. 4, 6). W Toruniu przebiega ona pasem rozszerzającym się na zachód od 1,8 do
2,7 km. Jej powierzchnia jest tam płaska,
a lokalnie występujące wydmy powodują wzrost deniwelacji do 5 m oraz spadków do 10° (ryc. 6-8). Zbocze rozdzielające
terasę VIII od terasy IX jest tu niewyraźne
i ma wysokość do 4 m oraz zmienne nachylenie do 5° (ryc. 7, 8). Bardziej urozmaiconą powierzchnię ma fragment terasy VIII
znajdujący się na południe od stanowiska Nieszawa. Jest ona tam nadbudowana
przez eoliczne piaski pokrywowe i wydmy
(ryc. 6), co sprawie, że powszechne tu falistości, o wysokościach względnych do 5 m
(ryc. 7), mają nachylenia do 7° (ryc. 8).
W budowie geologicznej terasy VIII w Toruniu dominują piaski ze żwirem o średniej
miąższości do 6 m, zalegające na glinie lodowcowej lub na iłach i mułach (ryc. 5).
Na południe od Małej Nieszawki terasę VIII
budują głównie żwiry z piaskiem o łącznej
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miąższości około 6 m. W czasie depozycji
osadów terasy VIII Wisła miała charakter
rzeki roztokowej, której równina zalewowa
cechowała się szerokością do 13 km. Pozostałością koryt tej rzeki (o głębokościach
7-8 m) są obecnie kopalne obniżenia w powierzchni terasy VIII wypełnione przez osady eoliczne przewarstwione torfem (Molewski, Pomianowska 1993; Weckwerth 2004,
2010). Najniżej położoną terasą pradolinną,
w powierzchni której Wisła płynęła jeszcze
na zachód od Bydgoszczy, jest terasa VI
(Weckwerth 2006). Jej izolowany fragment,
o wysokości 59-63 m n.p.m., położony
jest na południe od stanowiska Nieszawa
(ryc. 6).
Poniżej teras pradolinnych w okolicy
stanowiska Nieszawa występują trzy terasy
nadzalewowe Wisły (terasa II, IV oraz V).
Najwyżej z nich położona jest terasa V, której szeroki na około 5 km poziom o wysokości 54-56 m n.p.m., znajduje się na południe
od dawnej Nieszawy (ryc. 6). Niewielki fragment terasy V (o wysokości 52-53 m n.p.m.)
występuje również w prawobrzeżnej części
Torunia. Powierzchnia terasy V w prawobrzeżnej części Torunia jest płaska (deniwelacje do 1 m, nachylenia sporadycznie osiągają 3°; ryc. 7, 8), natomiast na południe
i południowy wschód od stanowiska Nieszawa urozmaicona jest przez wydmy paraboliczne i wałowe (ryc. 6). Z tego względu
pojawiające się tu deniwelacje mają wartość do 20 m (ryc. 7), zaś nachylenia stoków wynoszą do 20° (ryc. 8). Powierzchnię
terasy V budują osady piaszczysto-żwirowe
o miąższości do 10 m (ryc. 7) (Niewiarowski,
Weckwerth 2006). Równina zalewowa płynącej w jej poziomie Wisły miała na wysokości Torunia szerokość około 6,5 km.
Niżej położoną terasą nadzalewową Wisły jest terasa IV (50-52 m n.p.m.;
ryc. 4). Sąsiaduje ona z równiną zalewową

Wisły, na której położone jest stanowisko
Nieszawa (ryc. 6). Ponadto, na powierzchni
tej terasy znajduje się Zespół Staromiejski
Torunia. Zbocze pomiędzy terasami V i IV
w południowym sąsiedztwie średniowiecznej Nieszawy ma wysokość do 4 m (ryc. 7)
i nachylenie do 6° (ryc. 8). W budowie geologicznej terasy IV dominują tu piaski z przewarstwieniami żwirów o miąższości 7-10 m.
Zalegają one na pstrych iłach lub na glinie
lodowcowej (ryc. 5).
Kolejną, niższą terasą nadzalewową jest erozyjno-akumulacyjna terasa II,
o wysokości 41-42 m n.p.m. (ryc. 4, 6). Jej
powierzchnia jest lokalnie nadbudowana
przez wydmy wałowe, rzadziej paraboliczne oraz niewielkie formy o nieregularnych
kształtach. Terasę II z kolei budują piaski
i muły leżące na żwirach, które przykrywają
iły neogeńskie. Osady terasowe były deponowane przez Wisłę, która miała roztokowy
układ koryta w czasie od starszego dryasu do
początku allerödu, tj. około 12 tys. lat temu
(Tomczak 1982, 1987; Niewiarowski, Noryskiewicz 1983).
Stanowisko archeologiczne Nieszawa
położone jest na powierzchni równiny zalewowej Wisły w Toruniu (ryc. 4, 6). Szerokość
tej równiny jest zmienna i wynosi od 0,65 do
3,7 km. Jej lewobrzeżna część, znajdująca
się na wysokości stanowiska Nieszawa, rozciąga się na szerokości 780 m i ma wysokość
37-40 m n.p.m. oraz kontaktuje się z terasą IV poprzez zbocze o wysokości do 9 m
i nachyleniu do 17° (ryc.7, 8). (ryc. 4, 6-8).
Powierzchnia równiny zalewowej jest tu
płaska, a występujące w jej obrębie deniwelacje do 3 m są efektem istnienia starorzeczy
wypełnionych w znacznej części osadami
biogenicznymi lub wodą (ryc. 6, 7).
Równinę zalewową Wisły budują
w Toruniu osady deponowane w środowisku korytowym i pozakorytowym o łącz-
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nej miąższości wynoszącej przeważnie
10-12 m (Myślińska 1980; Tomczak 1971,
1987; Wrotek 1990; Szmańda 2000, 2002).
Aluwia korytowe są reprezentowane przez
piaski i żwiry akumulowane na ile neogeńskim, zaś pozakorytowe (powodziowe) to
mady mułowo-piaszczyste. Akumulacja osadów równiny zalewowej Wisły w Toruniu
datuje się od okresu preborealnego (9,310,2 tys. lat temu), kiedy to koryto tej rzeki
było położone kilkanaście metrów poniżej
poziomu współczesnego (Tomczak 1987).
W późniejszym okresie, w czasie akumulacji
aluwiów miały miejsce dwie fazy jego pogłębiania koryta Wisły, czego zapisem są dwie
generacje paleokoryt (Tomczak 1987). Starszą generację reprezentują starorzecza położone w Przyłubiu (w zachodnim sąsiedztwie
stanowiska Nieszawa), których wypełnianie
zapoczątkowane zostało około 5,5 tys. lat
temu. Sedentacja torfu w obrębie młodszej
generacji starorzeczy nastąpiła od 32003100 lat wstecz. Osady te są przykryte warstwą mady rzecznej, która świadczy o wzroście w ciągu ostatnich 3-4 tys. lat wysokości
wezbrań powodziowych Wisły do poziomu
6-7 m powyżej współczesnego stanu wody
w jej korycie (Niewiarowski 1987; Tomczak
1987). Ta wzmożona akumulacja osadów
powodziowych w okresie subatlanyckim (od
około 2500 lat wstecz) mogła być związana
ze wzrostem obciążenia rzek w wyniku nasilenia denudacji powodowanej działalnością
człowieka (Starkel 1977, 2001).
Od końca XIX wieku równina zalewowa Wisły jest nabudowywana podczas powodzi głównie przez piaski drobnoziarniste
z mułami, czego powodem jest wylesienie
dorzecza i zmniejszenie szerokości równiny
zalewowej, jaka nastąpiła w wyniku regulacji Wisły (Andrzejewski 1994, 1995; Szmańda 2000, 2002, 2006). Analiza morfologii
koryta Wisły oraz budowa geologiczna jej
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równiny zalewowej wskazują na to, że koryto tej rzeki ma współcześnie charakter rzeki
roztokowej o cechach zbliżonych do anastomozujacej ze względu na osady mułowe,
pokrywające często powierzchnię równiny zalewowej oraz obecność w korycie łach
utrwalonych przez roślinność (Wiśniewski
1982; Niewiarowski 1987; Tomczak 1987;
Kordowski 1997; Szmańda 2000, 2002).
Zmiana układu koryta Wisły z roztokowego do anastomozującego w Toruniu nastąpiła prawdopodobnie w okresie wczesnego średniowiecza w efekcie intensywnego
wylesienia jej dorzecza (Szmańda 2006).
Początkowo na równie zalewowej deponowana była mada ilasta, zaś wczesnośredniowieczne wylesienie jej powierzchni doprowadziło do depozycji mady piaszczystej.
Towarzyszyło temu także od okresu średniowiecza sukcesywne zwiększenie frakcji
piaszczystej w aluwiach powodziowych oraz
zmniejszenie miąższości lamin piaszczystych (Szmańda 2000, 2002, 2006).
Powierzchnie występujących w sąsiedztwie stanowiska Nieszawa poziomów
teras pradolinnych i nadzalewowych (rzecznych) Wisły są urozmaicone przez formy
eoliczne. Reprezentują je płaskie lub faliste
pokrywy piasków przewianych oraz wydmy
wałowe, paraboliczne oraz o formy nieregularnych kształtach. Ich rozwój następował
w dwóch głównych fazach na obszarach pozbawionych pokrywy leśnej, w czasie chłodnych warunków klimatu peryglacjalnego,
jakie panowały w okresach dryasowych
późnego glacjału. Pierwsza faza wydmotwórcza miała miejsce w okresie starszego
dryasu (około 13 tys. lat temu), zaś druga
w młodszym dryasie (około 11 tys. lat
temu) (Nowaczyk 1986; Jankowski 2007).
Do aktywizacji procesów eolicznych w wyniku krótkotrwałego ochłodzenia klimatu doszło także w okresie preborealnym
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(około 9,5-10 tys. lat temu) (Jankowski
2007). Następujący później rozwój wydm
i pokryw piasków eolicznych w okresach
subborealnym i subatlantyckim związany
był z działalnością człowieka. Najlepiej wykształcone wydmy w obrębie analizowanego
obszaru położone są na południe od średniowiecznej Nieszawy, na powierzchniach teras
V i VI. Należą one do tzw. toruńsko-aleksandrowsko-gniewkowskiego pola wydmowego
(Mrózek 1958). Są to głównie wydmy paraboliczne, których wysokość względna dochodzi do 20 m (ryc. 6, 7). Formy wydmowe
o wysokości kilku metrów znajdują się na powierzchni teras IV oraz II. Wydmy położone
w prawobrzeżnej części Torunia (należące
do odrębnego pola wydmowego, położonego pomiędzy Drwęcą a Bydgoszczą), uległy
w dużej części przeobrażeniem antropogenicznym (Molewski, Juśkiewicz 2014).

Wody powierzchniowe w rejonie
stanowiska Nieszawa
Do głównych elementów sieci hydrograficznej w rejonie stanowiska Nieszawa
należą rzeka Wisła wraz z Małą Wisłą i Struga Toruńskąj (ryc. 9). Występująca w obrębie
równiny zalewowej Wisły gęsta sieć rowów
melioracyjnych, wraz z górnym odcinkiem
Kanału Podgórz-Dybowo, odróżnia się od
znacznie słabiej wykształconej sieci hydrograficznej rozwiniętej na powierzchni teras
V-IX ze względu na występowanie w ich budowie geologicznej osadów piaszczystych
i żwirowych o wysokim stopniu wodoprzepuszczalności (ryc. 6, 9). Dorzecza cieków
w rejonie stanowiska Nieszawa ograniczone
są liniami naturalnych i w dużej części niewyraźnych działów wodnych drugiego rzędu. Ponadto, prawie płaskie powierzchnie
teras pradolinnych i rzecznych powodują
ograniczone możliwości skoncentrowanego spływu wód powierzchniowych. Wyzna-

czone na podstawie numerycznego modelu
terenu ich potencjalne kierunki wskazują
na istnienie wielu rozproszonych i niewielkich obszarów bezodpływowych (ryc. 9).
Poza terasami nadzalewowymi, sytuacja
taka występuje w obrębie równiny zalewowej Wisły, gdzie położone jest stanowisko
Nieszawa. W zestawieniu z budującymi tę
równinę osadami mułowo-ilastymi o stosunkowo małej wodoprzepuszczalności,
mogło to przyczyniać się do stagnacji wody
opadowej, roztopowej lub długookresowego występowania rozlewisk popowodziowych w czasie przed budową sieci rowów
melioracyjnych.
Szerokość
powierzchni
równiny
zalewowej Wisły w Toruniu była zmienna
i w ścisły sposób zależna od przebiegu koryta tej rzeki. Jej ramiona główne i boczne
(Mała Wisła) zmieniały bowiem w czasach
historycznych swoje położenie i rozmiary.
Szerokość ramienia głównego wahała się od
330 do 414 m, zaś ramię południowe uległo
zmniejszeniu od 287 m do 30 m obecnie
(Tomczak 1971; Szmańda 2006). Współczesny układ koryta Wisły został ukształtowany
w wyniku regulacji przeprowadzonych w latach 1835-1907. Ich celem było zapewnienie
odpowiedniej głębokości przepływu, umożliwiającej m.in. swobodny spływ lodu (Glazik,
Kubiak-Wójcicka 2006). Wykonane zostały
również wały przeciwpowodziowe, których
początkowy odcinek w lewobrzeżnej części
Torunia przebiega w sąsiedztwie stanowiska
Nieszawa (ryc. 6).
Zbiorniki wód stojących znajdujące
się w rejonie stanowiska Nieszawa są reprezentowane przez starorzecza oraz sztuczne
zbiorniki wodne. Pierwsze z nich występują
powszechnie na równinie zalewowej Wisły,
gdzie w większości powstały w efekcie prac
regulacyjnych i wyrównania przebiegu koryta Wisły. Stanowisko Nieszawa graniczy
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od północy z linią brzegową jednego z takich
starorzeczy (ryc. 6, 9). Ponadto, sztuczne
zbiorniki wodne są na analizowanym obszarze reprezentowane przez zalane wodą wyrobiska iłów położone na terasach nadzalewowych Wisły (np. Jez. Nagus; ryc. 9) oraz
torfianki znajdujące się w obrębie równiny
zalewowej tej rzeki (ryc. 4, 6, 9).
Istotne znaczenie dla możliwości
rozwoju osadnictwa w obrębie stanowiska
Nieszawa miały zmiany poziomu przepływu Wisły. Wyniki analizy hydrologicznej
wskazują, że jej najwyższe stany wody miały miejsce w okresie średniowiecza (Glazik, Kubiak-Wójcicka 2006). Najwyższy
spośród nich został zanotowany 18 lutego
1570 r. i wynosił 1066 cm, przy średniej
324 cm z wielolecia 1951-2000. W latach
tych zanotowano 14 wezbrań Wisły, traktowanych jako przekroczenie stanu alarmowego (w Toruniu jest to 650 cm),
trwające co najmniej przez 5 dni (Glazik,
Kubiak-Wójcicka 2006). Wśród wszystkich wezbrań dominują wezbrania zimowe
(84% wezbrań), które trwały średnio 13 dni.
Wezbrania letnie były krótsze (średnio
6 dni) i związane z opadami rozlewnymi
(Glazik, Kubiak-Wójcicka 2006).

Charakterystyka pokrywy glebowej
Zróżnicowanie pokrywy glebowej
w rejonie stanowiska archeologicznego
Nieszawa jest uzależnione głównie od
zmienności rzeźby terenu, powierzchniowej
budowy geologicznej oraz od uwarunkowań hydrologicznych i hydrogeologicznych.
Powierzchnie teras pradolinnych i nadzalewowych Wisły położonych na południe
od stanowiska Nieszawa zdominowane są
przez gleby bielicowe i rdzawe, natomiast na
terasach znajdujących się w prawobrzeżnej
części Torunia dominują zasobniejsze gle-
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by rdzawe (ryc. 10; Bednarek, Jankowski
2006). W stropie poziomu próchnicznego
gleby rdzawe wykazują cechy wtórnego bielicowania wskutek nasadzeń sosny. Z kolei
gleby bielicowe rozwinęły się głównie w obrębie form wydmowych porośniętych borem sosnowym lub mieszanym i cechują się
z reguły słabym stopniem bielicowania oraz
odczynem silnie kwaśnym. Gleby bielicowe
na obszarach wydmowych mogą tworzyć
różne warianty katen stokowych z glebami
występującymi w ich sąsiedztwie (Jankowski 2003). Poza glebami rdzawymi i bielicowymi na powierzchni teras występują
enklawy gleb murszastych w miejscach,
gdzie osady piaszczyste teras są podścielone płytko zalegającą warstwą glin lub iłów
(ryc. 10; Bednarek, Jankowski 2006). Gleby te charakteryzują się istnieniem poziomu
próchnicznego o miąższości powyżej 20 cm,
który leży na podłożu oglejonym. Ponadto,
w wyniku zniszczenia przez człowieka pokrywy roślinnej na powierzchni teras rzecznych
i pradolinnych, doszło lokalnie do erozji gleb
w wyniku procesów deflacji. W miejscach
tych, wcześniej występująca pokrywa glebowa została zastąpiona przez gleby wczesnych
stadiów rozwojowych (Bednarek, Jankowski
2006). Są one reprezentowane przez gleby
inicjalne (regosole), które lokalnie przechodzą w arenosole (gleby słabo wykształcone).
Powierzchnia równiny zalewowej, na
której znajduje się stanowisko Nieszawa
zajęta jest przez mady rzeczne cechujące
się wysoką żyznością pomimo ich poziomu
próchnicznego o stosunkowo małej miąższości (ryc. 10; Bednarek, Jankowski 2006).
Dominują wśród nich mady piaszczysto-pyłowe, zaś w płytkich obniżeniach spotykane
są mady zdominowane przez pyły. Ze względu na niską wodoprzepuszczalność pyłów
mady takie wykazują silne oglejenie spowodowane wysoko zalegającym poziomem
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wód gruntowych. Ponadto, w obrębie równiny zalewowej oraz na południe od stanowiska Nieszawa występują gleby organiczne
(torfowe i torfowo-murszowe) (Bednarek,
Jankowski 2006). Rozwinęły się one w obrębie torfowisk i cechują się odczynem słabo kwaśnym. Górna część ich profilu tych
podlega murszeniu ze względu na rozwój
melioracji.

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych analiz
geomorfologicznych, sieci hydrograficznej i pokrywy glebowej obszaru, w obrębie
którego położone jest stanowiska Nieszawa
wskazują, że jego lokalizacja pozostawała
w ścisłych relacjach z komponentami środowiska przyrodniczego. Badany zespół
obiektów archeologicznych jest położony na obszarze równiny zalewowej i w bliskim sąsiedztwie krawędzi dawnego koryta
Wisły, które przebiegało tu w okresie średniowiecza. Ta nieprzypadkowa lokalizacja
Nieszawy podyktowana była zapewne możliwością wykorzystania tej rzeki jako szlaku
komunikacyjnego w strefie przygranicznej
z Państwem Krzyżackim. W porównaniu
z konkurencyjnym pod względem gospodarczym i położonym w czasie średniowiecza
po drugiej stronnie Wisły Toruniem,
Nieszawa zajmowała jednak specyficzne
i pod wieloma względami niedogodne położenie, zwłaszcza w aspekcie uwarunkowań
środowiskowych. Nieszawa graniczyła bowiem od północy ze starorzeczem, którego
powstanie nie było związane z naturalną
migracją koryta Wisły, lecz podyktowane
jego regulacją na przełomie XIX i XX wieku.
Ponadto, jak dowodzi Tomczak (1971), położenie tego koryta nie podlegało w tym miejscu znaczącym zmianom od końca wczesnego średniowiecza. Wspomniane starorzecze
było zatem częścią głównego koryta Wisły,

zaznaczonego tu na mapie topograficznej
z roku 1837.
Lokalizacja Nieszawy przy korycie
Wisły oraz na równinie zalewowej tej rzeki
były z pewnością przyczyną występowania
licznych podtopień tej osady. Zalewy powodziowe w okresie średniowiecza związane
były z zatorami lodowymi lub z roztopami wiosennymi (Glazik, Kubiak-Wójcicka
2006). Przyjmując średni poziom wody
w korycie na rzędnej 35,3 m n.p.m., w czasie
katastrofalnych powodziach z wezbraniem
o wysokości 5-7 m, mogło mieć miejsce
zalanie obszaru położonego na rzędnych
40-42 m n.p.m., a więc powódź obejmować
mogła w całości obszar dawnej Nieszawy.
Współcześnie przyjmowany stan ostrzegawczy Wisły, tzn. poziom wody wyższy
o 5,3 m od stanu średniego wystąpił
w Toruniu w ciągu ostatnich 50 lat 27 razy
(Glazik, Kubiak-Wójcicka 2006). Można zatem spodziewać się sytuacji wielokrotnych
podtopień na obszarze średniowiecznej
Nieszawy, występujących średnio co drugi
rok. Wezbrania przekraczające współcześnie wyznaczony stan alarmowy w Toruniu
i trwające co najmniej 5 dni, mogły zdarzać
się ze średnią częstotliwością co 3,5 roku.
Z drugiej strony, bliskość koryta Wisły i wysoko zalegający poziom wód gruntowych zapewniał stałą obecność wody w otaczającej
od zachodu Nieszawę fosie.
Istotne znaczenie dla mieszkańców
Nieszawy mogło mieć zróżnicowanie rzeźby terenu. Osada ta była bowiem położona
na niewielkiej wyniosłości równiny zalewowej Wisły, wokół której dochodziło prawdopodobnie do tworzenia się efemerycznych
rozlewisk w wyniku koncentracji spłukiwania powierzchniowego w okresie roztopów
wiosennych lub opadów atmosferycznych
(ryc. 9). Sprzyjała temu budowa geologiczna równiny zalewowej, w której dominują
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występujące przy powierzchni terenu
osady pylaste o małym stopniu wodoprzepuszczalności. Dodatkowo proces tworzenia lokalnych rozlewisk w rejonie Nieszawy
był predysponowany jej lokalizacją w obrębie równiny zalewowej, która jest otoczona
wyższymi od niej terasami nadzalewowymi
Wisły, z których krawędzi wody powierzchniowe potencjalnie mogą kierować się na
tę równinę (ryc. 9). Współcześnie problem
stagnacji wód powierzchniowych na powierzchni równiny zalewowej został rozwiązany poprzez budowę gęstej sieci rowów odwadniających.
W okresie średniowiecza nastąpił rozwoju działalności rolniczej, któremu towarzyszyło odlesienie wielu obszarów w celu
pozyskiwania terenów uprawowych. Były
nim także tereny równiny zalewowej Wisły
w okolicy Torunia, której powierzchnia zdominowana jest przez żyzne mady rzeczne.
Działalności rolniczej sprzyjała tu także stosunkowo duża wartość potencjalnego pro-
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mieniowania słonecznego w przedziale 350380 kWatt/m2 (ryc. 11). Przyjmuje ono wyższe
wartości jedynie na stokach teras rzecznych
i pradolinnych o ekspozycji południowej
(np. w rejonie Zespołu Staromiejskiego
Torunia). Pozbawienie w czasie średniowiecza
pokrywy leśnej w obrębie równiny zalewowej
Wisły w Toruniu z jednej strony powodowało
wzrost intensywności procesów spłukiwania
powierzchniowego i stagnacji wody w obniżeniach o podłożu słabo przepuszczalnym
dla wody, zaś z drugiej przyczyniało się do
akumulacji osadów powodziowych na równie zalewowej Wisły, w których następował
sukcesywny wzrost udziału frakcji piaszczystej (Szmańda 2006). W ten sposób osadnicze i rolne wykorzystywanie obszarów równin zalewowych wpływać mogło na procesy
fluwialne, których zmiana charakteru wywołana antropopresją mogła mieć niekorzystny
wpływ na warunki bytowe mieszkańców średniowiecznej Nieszawy.

Piotr Weckwerth
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
e-mail: pweck@umk.pl
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Ryc. 3. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Nieszawa na tle jednostek fizycznogeograficznych
wg Kondrackiego (1998)
1 – wysoczyny morenowe, 2 – sandry, 3 – główne rynny podlodowcowe i doliny marginalne, 4 – ważniejsze
doliny i pradoliny, 5 – jeziora i rzeki, 6 – granice mezoregionów wg Kondrackiego (1998), 7 – położenie
stanowiska archeologicznego Nieszawa (DB – Dolina Brdy, DF – Dolina Fordońska, DD – Dolina Drwęcy,
KP – Kotlina Płocka)
Fig. 3. Location of the Nieszawa archaeological site against phisico-geographical units after Kondracki (1998)
1 – moraine plateau, 2 – outwash, 3 – main subglacual channels and marginal valleys, 4 – main river valleys
and ice-marginal valleys, 5 – lakes and rivers, 6 – mesoregions boundaries after Kondracki (1998),
7 – location the Nieszawa archaeological site (DB – Brada Valley, DF – Fordon Valley, DD – Drwęca Valley,
KP – Płock Basin)
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Ryc. 4. Mapa rzeźby terenu w okolicy stanowiska archeologicznego Nieszawa (A) oraz ukształtowanie
powierzchni w modelu trójwymiarowym (B)
1 – zasięg stanowiska archeologicznego Nieszawa, 2 – zasięg Zespołu Staromiejskiego Torunia,
3 – jeziora i cieki, 4 – wysokości bezwzględne (m n.p.m.), 5 – główne drogi, 6 – granica administracyjna
Torunia, 7 – linia przekroju geologicznego A-A’
Fig. 4. Relief map of the area near Nieszawa archaeological site
1 – extent of the Nieszawa archaeological site, 2 – extent of the Old Town of Toruń, 3 – lakes and rivers,
4 – altitudes (m.a.s.l.), 5 – main roads, 6 – administrative boundary of Toruń,
7 – line of geological cross-section A-A’
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Ryc. 5. Przekrój geologiczny przez dolinę Wisły w rejonie Torunia
1 – piaski eoliczne, 2 – gliny lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego, 3 – gliny lodowcowe zlodowacenia
środkowopolskiego, 4 – gliny lodowcowe zlodowacenia południowopolskiego, 5 – piaski i żwiry rzeczne
oraz wodnolodowcowe, 6 – pliocen (iły, piaski), 7 – miocen (węgle brunatne, iły, muły, mułowce, piaski),
8 – oligocen (iły, iłowce, muły, mułowce, piaski, piaskowce), 9 – kreda (iłowce, łupki, mułowce, iły, piaski,
piaskowce, opoki, wapienie, margle), 10 – numery teras (M – osady interglacjału mazowieckiego,
E – osady interglacjału emskiego, W – osadu zlodowacenia wisły)
Fig. 5. Geological cross-section trough the Vistula River Valley in the area of Toruń
1 – aeolian sands, 2 – tills of Weichselian glaciation, 3 – tills of Saalian glaciation, 4 – tills of Elsterian
glaciation, 5 – fluvial and glaciofluvial sands and gravels, 6 – Pliocene (clays, sands), 7 – Miocene (brown coal,
clays, silts, siltstones, sands), 8 – Oligocene (clays, claystones, silts, siltstones, sands, sandstones),
9 – Cretaceous (claystones, shales, siltstones, clays, sands, sandstones, opokas, limestones, marls),
10 – numbers of terraces (M – sediments of Holsteinian interglacial, E – sediments of Eemian interglacial,
W – sediments of Weichselain glaciation)
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Ryc. 6. Mapa geomorfologiczna obszaru w okolicy stanowiska archeologicznego Nieszawa
1 – wyższy stopień terasy IX (IXa), 2 – niższy stopień terasy IX (IXb), 3 – terasa VIII, 4 – terasa VI,
5 – terasa V, 6 – terasa IV, 7 – terasa II, 8 – równia zalewowa Wisły, 9 – starorzecza, 10 – stoki i formy
stokowe, 11 – wydmy, 12 – rzeki i jeziora, 13 – zasięg stanowiska archeologicznego Nieszawa, 14 – zasięg
Zespołu Staromiejskiego Torunia, 15 – forty, 16 – wały przeciwpowodziowe, 17 – wysokości bezwzględne
(m n.p.m.), 18 – główne drogi, 19 – granica administracyjna Torunia, 20 – numery teras
Fig. 6. Geomorphological map of the area near Nieszawa archaeological site
1 – higher level of the river terrace IX (IXa), 2 – lower level of the river terrace IX (IXb), 3 – river terrace VIII,
4 – river terrace VI, 5 – river terrace V, 6 – river terrace IV, 7 – river terrace II, 8 – Vistula River floodplain,
9 – oxbows, 10 – slopes and slope forms, 11 – dunes, 12 – rivers and lakes, 13 – extent of the Nieszawa
archaeological site, 14 – extent of the Old Town of Toruń, 15 – forts, 16 – flood embankment, 17 – altitudes
(m.a.s.l.), 18 – main roads, 19 – administrative boundary of Toruń, 20 – numbers of river terraces
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Ryc. 7. Mapa wysokości względnych (deniwelacji) powierzchni terenu okolicy stanowiska
archeologicznego Nieszawa
1 – zasięg stanowiska archeologicznego Nieszawa, 2 – zasięg Zespołu Staromiejskiego Torunia,
3 – rzeki i jeziora, 4 – granica administracyjna Torunia
Fig. 7. Map of relative height (denivelation) of the area near Nieszawa archaeological site
1 – extent of the Nieszawa archaeological site, 2 – extent of the Old Town of Toruń,
3 – rivers and lakes, 4 – administrative boundary of Toruń
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Ryc. 8. Mapa spadków powierzchni terenu okolicy stanowiska archeologicznego Nieszawa
1 – zasięg stanowiska archeologicznego Nieszawa, 2 – zasięg Zespołu Staromiejskiego Torunia,
3 – rzeki i jeziora, 4 – granica administracyjna Torunia
Fig. 8. The slope map of the research area near Nieszawa archaeological site
1 – extent of the Nieszawa archaeological site, 2 – extent of the Old Town of Toruń,
3 – rivers and lakes, 4 – administrative boundary of Toruń
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Ryc. 9. Sieć hydrograficzna oraz cieki potencjalne i główne kierunki spłukiwania
(wyznaczone metodą porządkowania cieków Strachlera)
1 – rzeki i jeziora współczesne, 2 – dział wodny drugiego rzędu, 3 – cieki potencjalne i główne kierunki
spłukiwania, 4 – zasięg stanowiska archeologicznego Nieszawa, 5 – zasięg Zespołu Staromiejskiego Torunia,
6 – granica administracyjna Torunia
Fig. 9. Hydrographical network, potential watercourses and surface runoff
(determined by using the Strachler’s method of watercourses ordering)
1 – contemporary rivers and lakes, 2 – second order watershed, 3 –potential watercourses and main directions
of surface runoff, 4 – extent of the Nieszawa archaeological site, 5 – extent of the Old Town of Toruń,
6 – administrative boundary of Toruń
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Ryc. 10. Mapa gleb w okolicy stanowiska archeologicznego Nieszawa (wg Bednarek, Jankowski, 2006)
1 – gleby rdzawe, 2 - gleby bielicowe, 3 – gleby murszaste, 4 – gleby organiczne (torfowe i torfowo-murszowe),
5 – mady rzeczne, 6 – regosole i areno sole, 7 – zasięg stanowiska archeologicznego Nieszawa, 8 – zasięg
Zespołu Staromiejskiego Torunia, 9 – rzeki i jeziora, 10 – granica administracyjna Torunia
Fig. 10. Soil map of the area near Nieszawa archaeological site
1 – rusty soils, 2 – podzols, 3 – mucky soils, 4 – organic soils (peat soils and murchy soils), 5 – alluvial soils,
6 – regosols and arenosols, 7 – extent of the Nieszawa archaeological site, 8 – extent of the Old Town of Toruń,
9 – administrative boundary of Toruń
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Ryc. 11. Mapa natężenia powierzchniowego promieniowania słonecznego w okolicy stanowiska
archeologicznego Nieszawa (dla 53° szerokości geograficznej północnej)
1 – zasięg stanowiska archeologicznego Nieszawa, 2 – zasięg Zespołu Staromiejskiego Torunia,
3 – rzeki i jeziora, 4 – granica administracyjna Torunia
Fig. 11. Map of distribution of solar radiation in the area near the Nieszawa archaeological site
(for 53° north latitude)
1 – extent of the Nieszawa archaeological site, 2 – extent of the Old Town of Toruń,
3 – rivers and lakes, 4 – administrative boundary of Toruń
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Wiesław Stępień

Próba lokalizacji średniowiecznej
Nowej Nieszawy z wykorzystaniem
monitoringu lotniczego

Monitoring lotniczy terenu wokół
Zamku Dybowskiego był związany z archeologicznymi badaniami prowadzonymi na
tym terenie, pod kierunkiem Lidii Grzeszkiewicz-Kotlewskiej w latach 1999-2002 r.
Celem badań było zlokalizowanie reliktów,
znanego ze źródeł historycznych, miasta Nieszawy założonego przez Władysława Jagiełłę. Miasto uzyskało liczne przywileje między
innymi na handel wiślany. Tym samym
Toruń tracił monopol na ten handel. Antykrzyżackie powstanie mieszczan toruńskich
i zburzenie zamku krzyżackiego w 1454 r.
spowodowało, że miasto wróciło do Królestwa. Nowa Nieszawa stała się przeszkodą
dla toruńskiego handlu (Tęgowski 1983).
Kazimierz Jagiellończyk w dowód zasług torunian każe zburzyć Nową Nieszawę, przenosząc aktem lokacyjnym z 1460 Nieszawę cztery

mile w górę rzeki (Janosz-Biskupowa 1954).
W 1462 roku Nowa Nieszawa już nie istnieje. W latach 1999-2000 założono 13
wykopów sondażowych, których celem było
uchwycenie warstwy kulturowej, związanej
chronologicznie z funkcjonowaniem zamku
i miasta. W jedenastu wykopach natrafiono
jedynie na warstwy niwelacyjne, pozostałości łach wiślanych, ślady cieków wodnych
i zastoisk wodnych. Jedynie w wykopie
oznakowanym jako XII natrafiono na relikty
budynku z zawartością reliktów datowaną
na XV wiek. Były to pozostałości piwnicy drewnianego budynku gospodarczego
kształtu kwadratowego o długości ściany 5,3
m, zbudowanego z pionowych półokrąglaków. Tylko z tego wykopu pozyskano 7280
fragmentów przedmiotów zabytkowych w
kolejnym sezonie badawczym 2001 roku
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przystąpiono do dalszych poszukiwań. Założono wykop sondażowy o długości 325m na
osi północ-południe. Niestety wysoki stan
wody gruntowej uniemożliwił badanie wykopu w części środkowej. Z pozostałych odcinków wydzielono 16 obiektów, w których występowała powszechnie ceramika z XV wieku.
W sezonie badawczym 2002 założono określenie zasięgu miasta na osi wschód-zachód
i podjęcie próby lokalizacji kościoła św.
Mikołaja, znanego ze źródeł archiwalnych.
Na podstawie odkrytych wykopów rozbiórkowych udało się zlokalizować relikty kościoła. Wokół jego obrysu znaleziono cmentarzysko z licznymi pochówkami. Wstępnie,
na podstawie reliktów zabudowań w dwóch
krańcach badanego terenu, ustalono wielkość miasta na co najmniej 520 m długości
i około 300 m szerokości (patrz Grzeszkiewicz-Kotlewska 2015).
Rozpoczęte ciekawymi wynikami
i niedokończone badania archeologiczne
oraz bezpośredni kontakt z badaczami skłoniły mnie do podjęcia próby lokalizacji miasta wykorzystując monitoring tego terenu
z powietrza. Pierwsze ujęcia z góry wykonano w 2001 roku w momencie prowadzenia
badań. Monitorowany obszar leży bezpośrednio nad brzegiem rzeki. Pomiędzy rzeką a wałem przeciwpowodziowym. Nie tylko uległ on degradacji w związku z budową
wspomnianego wału ale również narażony
jest na częste wylewy (fot. 1). Wysoki stan
wód gruntowych utrudniał w tym momencie nie tylko badania archeologiczne ale
obserwacje terenu z powietrza. Dlatego też
w 2001 fotografie lotnicze jedynie zarejestrowały stan prac i obszar terenu badań
(fot. 1-9). Badania przerwano a problem
z lokalizacją i układem miasta nie został do
końca zrealizowany. Było to wyzwanie dla
archeologii lotniczej. Podjąłem to wyzwanie
i systematycznie prawie rokrocznie wyko-

nywałem naloty nad tym terenem. Dopiero
w lipcu 2006 roku ujawniły się pierwsze,
wyraźne wskaźniki wegetacyjne. Ułożone
w kilka ciągów regularne kwadraty i prostokąty (fot. 11-17). Moje wieloletnie doświadczenie w interpretacji fotografii lotniczej nie
pozwoliło na ujawnienie tych jednosezonowych wyników. Powinny się te wyróżniki pojawić się również w następnych kilku
sezonach. Tak stało się szczęśliwie w lipcu
2008 roku. Znowu pojawiły się podobne
wyróżniki wegetacyjne w tych samych miejscach i w podobnej formie. W podobnym
układzie uzupełnione o dodatkowe w zachodniej części monitorowanego obszaru.
Naloty z września 2010 roku tym razem nie
ujawniły prawie żadnych obiektów. Można
się częściowo domyślać w pewnych partiach
o istnieniu znanych już obiektów . Na pewno
na ten stan obserwacji miał wpływ termin
wykonania fotografii i rodzaj uprawy. Wiele czynników musi się w konkretnej sytuacji
złożyć na ujawnienie się obiektów i stanowisk
archeologicznych. Trzeba również dodać,
że wszystkie naloty były finansowane przez
autora, co też wpływało na dopasowanie
terminów monitorowania. Zresztą te same
problemy, w większości przypadków, występują w trakcie interpretacji fotografii lotniczych w celu identyfikacji i lokalizacji stanowisk archeologicznych oraz w odtworzeniu
historycznego krajobrazu. Dla przykładu
prezentuje fotografie stanowiska w różnych
czasowo nalotach. Momentem przełomowym w upublicznieniu wyników nalotów
był rok 2011. Nalot z czerwca tego właśnie
roku ujawnił nowy identyfikator stanowiska, a mianowicie intensywnie występująca
na tym obszarze roślina o żółtym kwiatostanie. Porastała ona partie ciągów identyfikowanych jako ślady zabudowy. Intensywnie
wystąpiła w miejscu byłego kościoła i przykościelnego cmentarza. Roślinę tę określiła
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Joanna Abramów z firmy „Archeobotanika”
jako Bunias orientalis (Rukiewnik wschodni). Rokrocznie porasta ona wały wczesnośredniowiecznego grodziska w Tumie pod
Łęczycą, jak również między, innymi na
wczesnośredniowiecznym grodzisku w Stradowie, pow. kazimierski. Rukiewnik występował na wczesnośredniowiecznym grodzisku na Wolinie i Elblągu (Celka 2014, s. 254
- 255). Ciekawa jest proweniencja tej rośliny.
Roślina ta występuje we florze polskiej jako
ksenofit, gatunek zadomowiony pod nazwą
archeofit – roślina obcego pochodzenia.
Przybyła na dany obszar z innych rejonów w
czasach wczesnego średniowiecza. Gatunek
synantropijny, który przystosował się do
życia w środowisku silnie przekształconym
przez człowieka. Związanym z miejscem
zamieszkania lub jego działalnością. Siedliska tej rośliny określane są jako ruderalne.
Poddane bardzo intensywnej działalności
człowieka w wyniku którego całkowicie lub
w bardzo dużym stopniu uległy zniszczeniu,
znajdujące się na nim naturalne siedliska
roślin i zwierząt (Mowszowicz 1986). Dla
archeologii lotniczej jest to ważny identyfikator przydatny przy fotointerpretacji stanowisk. W polskich tego typu badaniach do
tej pory często pomijany. Wszystkie te okoliczności skłoniły mnie do prezentacji wyników lokalizacji układu urbanistycznego
średniowiecznej Nowej Nieszawy. Nastąpiło
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w trakcie dyskusji konferencyjnej, zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu we wrześniu 2011
roku. Było to spotkanie w ramach cyklicznych, międzynarodowych konferencji Aerial
Archaeology Research Group. Tytuł konferencji :„ Ambition and realities remote sensing
for archaeology, research and conservation.
Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie i aprobatę wyników interpretacyjnych.
Obecni na konferencji przedstawiciele firmy
„ Prodigi” zaproponowali współpracę, której
celem miała by być weryfikacja metodami
nieinwazyjnymi lokalizacji i układu urbanistycznego średniowiecznej Nowej Nieszawy.
Doszliśmy do porozumienia, że w oparciu
o wyniki badań fotointerpretacyjnych z powietrza Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi wystąpi
z projektem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie grantu
na nieinwazyjne badania średniowiecznej
Nieszawy. W latach 2012 - 2014 przyznano
dofinansowanie na realizacje trzech projektów badawczych „Nieszawa – na tropie
zaginionego średniowiecznego miasta”,
na „Badania archeologicznego krajobrazu
średniowiecznej Nieszawy” oraz na „Od Nieszawy do Dybowa – nieinwazyjne rozpoznanie krajobrazu archeologicznego pomiędzy
Małą Nieszawką a Zamkiem Dybowskim”.
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The area of the location of the medieval New Nieszawa

Fot. 1. Obszar historycznej lokalizacji średniowiecznej Nowej Nieszawy
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Fot. 2. Zamek Dybowski podczas badań wykopaliskowych – wrzesień 2001
Dybów castle during excavation works – September 2001
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Fot. 3. Zamek Dybowski podczas badań wykopaliskowych – wrzesień 2001
Dybów castle during excavation works – September 2001

Fot. 4. Zamek Dybowski podczas badań wykopaliskowych – wrzesień 2001
Dybów castle during excavation works – September 2001
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Fot. 5 . Ujęcie panoramiczne terenu badań. Zaznaczona zielona strefa występowania

wyróżników roślinnych

A panoramic view of the area subjected to study. The green area that included vegetation markers has been marked

A panoramic view of the area subjected to study. The green area that included vegetation markers has been marked

Fot. 6. Ujęcie panoramiczne terenu badań. Zaznaczona zielona strefa występowania wyróżników roślinnych
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Fot. 7. Archeologiczne badania sondażowe prowadzone przez Lidię Grzeszkiewicz-Kotlewską – wrzesień 2001
Archaeological survey studies led by Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – September 2001

Archaeological survey studies led by Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – September 2001

Fot. 8. Archeologiczne badania sondażowe prowadzone przez Lidię Grzeszkiewicz-Kotlewską – wrzesień 2001
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Fot. 9. Archeologiczne badania sondażowe prowadzone przez Lidię Grzeszkiewicz-Kotlewską – wrzesień 2001
Archaeological survey studies led by Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – September 2001
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Fot. 10. Obszar monitoringu lotniczego z ujawnionymi we wschodniej partii pola, w pobliżu
Zamku Dybowskiego z wyróżnikami obiektów zabudowy – lipiec 2006
The area of aerial monitoring with markers indicating buildings in the eastern part of the field, close to
Dybów castle – July 2006
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Fot. 11. Regularne ciemne plamy roślinności jako wskaźnik piwnicznych fragmentów zabudowy
Regular dark spots of vegetation as a marker of fragments of cellars

Regular dark spots of vegetation as a marker of fragments of cellars

Fot. 12. Regularne ciemne plamy roślinności jako wskaźnik piwnicznych fragmentów zabudowy
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Fot. 13. Regularne ciemne plamy roślinności jako wskaźnik piwnicznych fragmentów zabudowy
Regular dark spots of vegetation as a marker of fragments of cellars

Regular dark spots of vegetation as a marker of fragments of cellars

Fot. 14. Regularne ciemne plamy roślinności jako wskaźnik piwnicznych fragmentów zabudowy
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Fot. 15. Ponowne pojawienie się wyróżników poszczególnych obiektów zabudowy. Ujawniły się nowe elementy zabudowy w zachodniej części badanego
obszaru - lipiec 2008

Re-emergence of markers for various elements of buildings. New elements of constructions were revealed in the western part of the studied area – July 2008

Re-emergence of markers for various elements of buildings. New elements of constructions were revealed in the western part of the studied area –
July 2008

Fot. 16. Ponowne pojawienie się wyróżników poszczególnych obiektów zabudowy. Ujawniły się nowe elementy zabudowy w zachodniej części badanego
obszaru - lipiec 2008
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Fot. 17. Ponowne pojawienie się wyróżników poszczególnych obiektów zabudowy. Ujawniły się nowe elementy zabudowy w zachodniej części badanego
obszaru - lipiec 2008

Re-emergence of markers for various elements of buildings. New elements of constructions were revealed in the western part of the studied area –
July 2008

Unfavourable weather, vegetation and hydrological conditions did not reveal any constructions this time – October 2010

Fot. 18. Nieodpowiednie warunki pogodowe, wegetacyjne i hydrologiczne tym razem nie ujawniły obiektów zabudowy - październik 2010
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Fot. 19. Nieodpowiednie warunki pogodowe, wegetacyjne i hydrologiczne tym razem nie ujawniły obiektów zabudowy - październik 2010

Unfavourable weather, vegetation and hydrological conditions did not reveal any constructions this time – October 2010

The blooming of hill mustard (Bunias orientalis) in the area that revealed elements of buildings, and particularly intensive in the area of the
former church of Saint Nicholas and its cemetery – June 2011

Fot. 20. Zakwit Rukiewnika wschodniego Bunias orientalis na obszarze ujawnionych elementów zabudowy i szczególnie intensywnie na terenu
po kościele p.w. św. Mikołaja i przykościelnym cmentarzysku - czerwiec 2011
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Fot. 21. Zakwit Rukiewnika wschodniego Bunias orientalis na obszarze ujawnionych elementów zabudowy i szczególnie intensywnie na terenu po
kościele p.w. św. Mikołaja i przykościelnym cmentarzysku - czerwiec 2011

The blooming of hill mustard (Bunias orientalis) in the area that revealed elements of buildings, and particularly intensive in the area of the former
church of Saint Nicholas and its cemetery – June 2011

Tum near Łęczyca, an early medieval stronghold. The hill mustard covers the rampart and the road leading to it – June 2005

Fot. 22. Tum pod Łęczycą, grodzisko wczesnośredniowieczne. Rukiewnik porasta wały i prowadzącą do niego drogę - czerwiec 2005
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Fot. 23. Tum pod Łęczycą, grodzisko wczesnośredniowieczne. Rukiewnik porasta wały i prowadzącą do niego drogę - czerwiec 2005

Tum near Łęczyca, an early medieval stronghold. The hill mustard covers the rampart and the road leading to it – June 2005

Stradów, Kazimierza county, early medieval stronghold. Blooming hill mustard noticeable in the courtyard of the stronghold – July 2012,
photog. by Piotr Wroniecki

Fot. 24. Stradów, pow. Kazimierski, grodzisko wczesnośredniowieczne. Widoczny kwitnący Rukiewnik na majdanie grodziska - lipiec 2012,
fot. Piotr Wroniecki
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Fot. 25. Rukiewnik z badanego terenu - lipiec 2011, fot. Leszek Kotlewski
Hill mustard from the area under study – July 2011, photog. by Leszek Kotlewski
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Ryc. 12. Rukiewnik orientalny Bunias orientalis, Wikipedia
Fig. 12. Hill mustard – Bunias orientalis, Wikipedia
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Fot. 26. Nalot z lutego 2012 nie ujawnił obiektów zabudowy
Aerial prospecting in February 2012 did not reveal any elements of constructions

Photographs will reveal new details of constructions in the western part of the studied area. A frontage of buildings and a centrally located
object clearly emerge – June 2012

Fot. 27. Fotografie ujawnią nowe szczegóły zabudowy w zachodniej partii badanego terenu. Wyraźnie wyodrębnia się pierzeja zabudowy
i centralnie położony obiekt - czerwiec 2012
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Fot. 28. Fotografie ujawnią nowe szczegóły zabudowy w zachodniej partii badanego terenu.Wyraźnie wyodrębnia się pierzeja zabudowy i centralnie
położony obiekt - czerwiec 2012

Photographs will reveal new details of constructions in the western part of the studied area. A frontage of buildings and a centrally located object
clearly emerge – June 2012

Photographs reveal a regular square-shaped grid of the town square and a centrally located object. Town hall?

Fot. 29. Fotografie ujawniają regularną kwadratową zabudowę rynku i centralnie położonym obiektem. Ratuszem ?
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Fot. 30. Fotografie ujawniają regularną kwadratową zabudowę rynku i centralnie położonym obiektem. Ratuszem ?

Photographs reveal a regular square-shaped grid of the town square and a centrally located object. Town hall?
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Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska

Mniej niż trzy mile od Torunia...,
czyli Nieszawa Jagiełły w świetle
badań archeologicznych

Badania archeologiczne na terenie
wokół zamku dybowskiego w Toruniu prowadzono w latach 1999–2002 na zlecenie
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. Inwestorem był Urząd Miasta Torunia,
a wykonawcą Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie pod kierunkiem Lidii Grzeszkiewicz-Kotlewskiej.
Znane ze źródeł historycznych miasto Nieszawa, założone przez Władysława
Jagiełłę być może 29 maja 1425 roku
(Tęgowski 1983, s. 313-314), a może nawet
wcześniej – w 1424 roku, stanowiło polską konkurencję dla krzyżackiego Torunia.
W memoriale krzyżackim z 1432 roku znalazło się stwierdzenie, że „na mocy pokoju (z 1422 r.) Polacy zobowiązywali się do
niewznoszenia jakichkolwiek warowni,
miasta lub zamku w odległości trzech mil
od Torunia. Nie dotrzymali jednak tego

uzgodnienia i natychmiast po przeciwnej stronie tego miasta w zasięgu strzału
armatniego zbudowali »Dybów« (Nową
Nieszawę) – zamek i miasto” (patrz Jóźwiak 2015). Celem badań archeologicznych
było zlokalizowanie reliktów tej właśnie
Nieszawy. Badania były związane z pracami
nad projektem zagospodarowania terenu,
a ich wyniki mogą być pomocne w rekonstrukcji układu urbanistycznego oraz
wyznaczeniu stref ścisłej ochrony. Prowadzone były równolegle z badaniami archeologicznymi zamku dybowskiego. Możliwość pozyskania nowych archeologicznych
źródeł dotyczących jednego z miast Polski
czasów Jagiellońskich, które znikło z powierzchni ziemi, była ciekawym wyzwaniem
badawczym.
Prace wokół zamku dybowskiego rozpoczęto w 1999 roku badaniami georada-
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rowymi, których wykonawcą była toruńska
„Geofizyka”. W okresie 1999–2000 założono 13 wykopów sondażowych, których celem było zlokalizowanie, znanego ze źródeł
historycznych, miasta Nieszawy. Wykopy
usytuowane były na rozległym terenie, gdyż
celem ich było uchwycenie osadniczej warstwy kulturowej związanej chronologicznie
z funkcjonowaniem zamku i miasta. Łącznie powierzchnia wykopów wyniosła 111 m².
W 2001 roku zaplanowano wykonanie jednego wykopu o długości 324 m i szerokości
2 m. Ze względu na powódź eksplorowano
jedynie dwa odcinki: południowy o długości
134 m i północny o długości 133 m, zatem
zadokumentowano występowanie nawarstwień i obiektów na łącznej powierzchni
kolejnych 534 m². W ostatnim roku badań
terenowych wykonano 18 wykopów o łącznej długości 245 m i powierzchni 188,85 m².
Podsumowując, w latach 1999–2002 wykonano 32 wykopy badawcze o powierzchni
834 m², uzyskując bezcenne informacje dotyczące reliktów nieistniejącego już miasta.
Wykopy oznaczano cyframi rzymskimi. Ich numeracja rozpoczyna się od I. Na
badany teren nałożono siatkę hektarową podzieloną na ary. Ze względu na poszerzający
się systematycznie – w związku z występowaniem na nim odnalezionych reliktów archeologicznych – obszar badań numeracja
hektarów jest nieco chaotyczna (ryc. 11).
W niniejszym opracowaniu pominięto
szczegóły dotyczące precyzyjnej lokalizacji wykopów i nawarstwień w obrębie hektarów, arów, ćwiartek arowych i metrów.
Uproszczono również wskazania głębokości
zalegania nawarstwień, pozostawiając informację o występowaniu poziomu stropu
i spągu warstw w metrach n.p.m. Dokumentację fotograficzną zamieszczoną poniżej
wykonywały Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska
i Mirosława Furmaniuk, rysunki zabytków

Katarzyna Dąbrowska i Lidia GrzeszkiewiczKotlewska.

Badania 1999–2000
WYKOP I
Wykop usytuowano w zadrzewionym
terenie, gdzie przeprowadzona była oś georadarowa numer 17. Sprawdzono strukturę
gleby dającą odbicie fal radiowych, jak się
okazało – dennej gliny. Miał on wymiary
25 × 1 m i głębokość do 1,6 m; w dnie wykonano odwiert, schodząc do 2,05 m. Przebiegał w kierunku północny wschód–południowy zachód.
Nawarstwienia w wykopie od dołu:
I.

Popielata glina – warstwa dna cieku wodnego. Schodzi łagodnie w dół
w kierunku zachodnim. Miąższość
ponad 80 cm, poziom stropu 37,70–
37,20 m n.p.m. Na poziomie 36,75 m
n.p.m. wystąpiła woda gruntowa.
II.
Żółty piasek z wtrętami gliny oraz warstewką spalenizny – warstwy naniesione. Miąższość 20–70 cm, poziom
stropu 38,00–37,46 m n.p.m., spągu
37,60–37,20 m n.p.m. Na poziomie
36,75 m n.p.m. wystąpiła woda gruntowa.
III. Beżowa spiaszczona próchnica ze
sporadycznie występującym gruzem,
warstwa przemieszana ze śladami
wylewów rzeki. Miąższość 30–70 cm,
poziom stropu 38,40–38,20 m n.p.m.,
spągu 37,70–37,50 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 282–
283/N/00), w tym: 1 fr. butelki
szklanej, 3 fr. łupku do krycia dachu
z otworami do mocowania.
IV. Humus współczesny. Miąższość 22–
38 cm, poziom stropu 38,78–38,40 m
n.p.m., spągu 38,40–38,20 m n.p.m.
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WYKOP II
Wykop usytuowano w zadrzewionym
terenie ok. 30 m na południe od wykopu I.
Wymiary 3 × 1 m, głębokość do 1,7 m. Przebiegał w kierunku północ–południe. Nawarstwienia układają się poziomo. W warstwach
brak zabytków.
Nawarstwienia w wykopie od dołu:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Popielata glina – calec. Na poziomie
36,74 m n.p.m. wystąpiła woda gruntowa. Miąższość ponad 40 cm, poziom
zalegania stropu 36,94 m n.p.m.
Beżowy gliniasty piasek – calec (?).
Miąższość 40–46 cm, poziom zalegania stropu 37,40–37,34 m n.p.m.,
spągu 36,94 m n.p.m.
Szarobiały piasek z wtrętami próchnicy – być może warstwa naniesiona
przez rzekę. Miąższość 4–6 cm, poziom zalegania stropu 37,44–37,48 m
n.p.m., spągu 37,04–37,30 m n.p.m.
Pomarańczowobeżowy piasek z domieszką próchnicy i drobinami gruzu.
Warstwa przemieszana, niewykluczone, że przez wylewy rzeki. Miąższość
10–16 cm, poziom zalegania stropu
37,66–37,50 m n.p.m., spągu 37,44–
37,48 m n.p.m.
Żółty piasek – warstwa niwelacyjna,
możliwe że związana z pracami regulacyjnymi koryta rzeki w XIX w. Miąższość w części północnej wykopu do
36 cm; schodzi w dół w kierunku południowym do 6 cm miąższości. Poziom
stropu 37,90–37,60 m n.p.m., spągu
37,66–37,50 m n.p.m.
Jasnobeżowa piaszczysta próchnica
z domieszką gruzu. W profilu zachodnim w spągu tej warstwy znaleziono
dwa kamienie otoczakowe spojone
zaprawą wapienną, nie można jednak
z całą pewnością stwierdzić, że znaj-

dują się one in situ. Warstwa nosi
ślady wylewów rzeki. Miąższość
10–40 cm, poziom zalegania stropu
38,04–38,00 m n.p.m., spągu 37,90–
37,60 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 284–
287/N/00), w tym: 19 fr. naczyń ceramicznych (od późnośredniowiecznych
do XX wieku), 4 fr. butelek szklanych,
2 fr. szyb, 2 fr. skorodowanych, nieokreślonych przedmiotów żelaznych.
VII. Humus współczesny.
WYKOP III
Jest to najdalej na południe wysunięty
wykop, usytuowany na terenie opuszczonego ogrodu, na południe od wału przeciwpowodziowego. Wymiary 3 × 1 m, głębokość do
1,15 m. Na głębokości 37,56 m n.p.m. wystąpiła woda gruntowa. Przebiegał w kierunku
północ–południe. Nawarstwienia układają
się poziomo. W warstwach brak zabytków.
Nawarstwienia od dołu:
I.

II.

Popielata glina – calec. Miąższość
ponad 50 cm, poziom stropu 38,04–
38,10 m n.p.m.
Humus współczesny. Miąższość 50–
65 cm, poziom stropu 38,66 m n.p.m.,
spągu 38,04–38,10 m n.p.m.

WYKOP IV
Wykop usytuowany na terenie pola
ornego, na południe od wykopu II (fot. 31).
Wymiary 3 × 1 m, głębokość do 1,76 m.
Na głębokości 36,78 m n.p.m. wystąpiła
woda gruntowa. Przebiegał w kierunku północ–południe. Nawarstwienia układają się
poziomo, przy czym od strony północnej
widoczny wkop. Usytuowany prawdopodobnie w miejscu dawnego stawu.
Nawarstwienia od dołu:
I.

Popielatoniebieska

glina

–

calec.
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Miąższość ponad 15 cm, poziom
stropu 36,66 m n.p.m.
II.
Żółty piasek – calec (?). Miąższość 32–
40 cm, poziom stropu 37,10–36,98,
spągu 36,66 m n.p.m.
III. Jasnobrunatna próchnica ze zbutwiałym drewnem i pojedynczym gruzem
ceglanym; poziomy układ laminacji
może wskazywać na powstanie warstwy wskutek zastoiska wody. Przecięta wkopem w północnej części wykopu. Miąższość 54–66 cm, poziom
stropu 37,62–36,78 m n.p.m., spągu
37,12–36,90 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 10/
N/00), w tym: 3 fr. naczyń ceramicznych i 2 kości zwierzęce.
IV. Żółty piasek – warstwa niwelacyjna,
możliwe że związana z regulacją koryta rzeki w XIX w. Przecięta wkopem
w części północnej wykopu. Miąższość
2–18 cm, poziom stropu 37,80 m
n.p.m., spągu 37,64 m n.p.m.
V.
Jasnobeżowa piaszczysta, przemieszana próchnica z pojedynczymi węglami
drzewnymi i pojedynczym drobnym
gruzem ceglanym. Przecięta wkopem
w części północnej wykopu. Miąższość
24–30 cm, poziom stropu 38,08 m
n.p.m., spągu 37,80 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 4–9/
N/00), w tym: 30 fr. naczyń ceramicznych, 2 gwoździe i 4 nieokreślone
fr. przedmiotów żelaznych oraz 1 fr.
butelki szklanej i 5 kości zwierzęcych.
VI. Beżowa piaszczysta próchnica laminowana żółtym piaskiem – wypełnisko
wkopu w części północnej wykopu.
Wkop sięga 1,8 m od krawędzi północnej, być może współczesny. Miąższość 110 cm, poziom stropu 38,08 m
n.p.m., spągu 37,00 m n.p.m.

Inwentarz zabytków ruchomych (nr 11–13/
N/00), w tym: 7 fr. naczyń ceramicznych, 1 gwóźdź żelazny i 1 kość zwierzęca.
VII. Humus współczesny.
WYKOP V
Wykop usytuowano na terenie pola
ornego, na południe od wykopu IV. Wymiary 3 × 1 m, głębokość do 2 m. Na głębokości
36,61 wystąpiła woda gruntowa. Przebiegał
w kierunku północ–południe. Nawarstwienia układają się poziomo. Usytuowany prawdopodobnie w miejscu dawnego stawu.
Nawarstwienia od dołu:
I.

Popielatoniebieska glina – calec.
Miąższość ponad 15 cm, poziom stropu 36,70 m n.p.m.
II.
Beżowopopielata gliniasta próchnica
ze zbutwiałym drewnem i drobnym
pojedynczym gruzem. Poziomy układ
laminacji może wskazywać na powstanie warstwy wskutek zastoiska wody.
Wydaje się, że jest to kontynuacja
warstwy III z wykopu IV, która schodzi w dół w kierunku południowym.
Zabytkowy inwentarz ruchomy pozyskany z warstwy wskazuje na istnienie stawu już w późnym średniowieczu. Miąższość 40 cm, poziom stropu
37,15–37,10 m n.p.m., spągu 36,70 m
n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 25–26/
N/00), w tym: 6 fr. naczyń ceramicznych, 1 fr. kafla garnkowego.
III. Ciemnopopielata gliniasta próchnica
ze zbutwiałym drewnem. Wydaje się,
że warstwa powstała na dnie zastoiska
wody. Zabytkowy inwentarz ruchomy
późnośredniowieczny. Miąższość 10–
12 cm, poziom stropu 37,25–37,19 m
n.p.m., spągu 37,15–37,10 m n.p.m.
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Inwentarz zabytków ruchomych (nr 24/
N/00), w tym: 2 fr. naczyń ceramicznych i 3 kości zwierzęce.
IV. Żółty gruby żwir – dno wartko płynącego cieku wodnego. Fragmenty znalezionych naczyń ceramicznych późnośredniowiecznych i nowożytnych
mają wygładzoną powierzchnię i zaokrąglone brzegi. Miąższość 1–4 cm,
poziom stropu 37,25 m n.p.m., spągu
37,25–37,19 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 22–23/
N/00), w tym: 70 fr. naczyń ceramicznych (od łużyckich do nowożytnych),
1 fr. butelki szklanej i 2 kości
zwierzęce.
V.
Żółty piasek – warstwa niwelacyjna (?). Miąższość 10–20 cm, poziom
stropu 37,45–37,35 m n.p.m., spągu
37,25 m n.p.m.
VI. Jasnobrunatna przemieszana próchnica z pojedynczymi węglami drzewnymi i soczewką żółtego piasku.
Miąższość 16–32 cm, poziom stropu
37,67–37,55 m n.p.m., spągu 37,45–
37,35 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 19–21/
N/00), w tym: 13 fr. naczyń ceramicznych, 2 nieokreślone fr. przedmiotów
żelaznych i 2 kości zwierzęce.
VII. Jasnobeżowa piaszczysta próchnica
z pojedynczymi węglami drzewnymi i pojedynczym drobnym gruzem
ceglanym. Warstwa niwelacyjna (?).
Miąższość 60–70 cm, poziom stropu
38,32–38,25 m n.p.m., spągu 37,67–
37,55 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 15–18/
N/00), w tym: 16 fr. naczyń ceramicznych, 1 gwóźdź, 2 fr. naczynia szklanego, 1 fr. szyby okiennej.
VIII. Humus współczesny.
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WYKOP VI
Wykop na terenie pola ornego, na
zachód od wykopu V. Wymiary 3 × 1 m,
głębokość do 2 m. Na głębokości 36,06
m n.p.m. wystąpiła woda gruntowa.
Przebiegał w kierunku północ–południe.
Nawarstwienia układają się poziomo.
Usytuowany prawdopodobnie w miejscu
dawnego stawu.
Nawarstwienia od dołu:
I.

Ciemnopopielata glina – calec. Miąższość ponad 25 cm, poziom stropu
36,28–36,32 m n.p.m.
II.
Brunatna gliniasta próchnica. Poziomy układ laminacji może wskazywać
na powstanie warstwy wskutek zastoiska wody. Miąższość 40–48 cm, poziom stropu 36,76–36,72 m n.p.m.,
spągu 36,32–36,28 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 288/
N/00), w tym: 1 fr. brzuśca późnośredniowiecznego naczynia ceramicznego i 1 ząb zwierzęcy.
III. Żółty piasek – warstwa niwelacyjna (?). Miąższość 30–38 cm, poziom
stropu 37,06–37,10 m n.p.m., spągu
36,76–36,72 m n.p.m.
IV. Jasnobrunatna przemieszana próchnica z pojedynczymi węglami drzewnymi i pojedynczym drobnym gruzem
ceglanym. Miąższość 26–36 cm, poziom stropu 37,42–37,36 m n.p.m.,
spągu 37,10–37,06 m n.p.m.
V.
Beżowa próchnica przewarstwiona
żółtym piaskiem – warstwa niwelacyjna (?). Miąższość 20–46 cm, poziom
stropu 37,82–37,60 m n.p.m., spągu
37,42–37,36 m n.p.m..
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 28/
N/00), w tym: 31 fr. naczyń ceramicznych i 4 kości zwierzęce.

122

VI.

W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy

Humus współczesny.

WYKOP VII
Wykop na terenie pola ornego, na
południe od wykopu V. Pierwotne wymiary
3 × 1 m, następnie poszerzony do 5 × 2 m,
i głębokość do 1,6 m. Na głębokości 37,12 m
n.p.m. wystąpiła woda gruntowa. Przebiegał w kierunku północ–południe. Nawarstwienia układają się poziomo. Usytuowany
prawdopodobnie w miejscu dawnego stawu
– jego wypłycenia od strony południowej.
Nawarstwienia od dołu:
I.

Ciemnopopielata glina – calec. Miąższość ponad 45 cm, poziom stropu
37,46–37,30 m n.p.m.
II.
Jasnobrunatna gliniasta próchnica
z węglami drzewnymi i zbutwiałym
drewnem. Poziomy układ laminacji
może wskazywać na powstanie warstwy wskutek zastoiska wody. Prawdopodobnie kontynuacja warstwy
z wykopów IV i V. Miąższość 20–
36 cm, poziom stropu 37,78–37,56 m
n.p.m., spągu 37,46–37,30 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 36,
296–299/N/00), w tym: 25 fr. naczyń
ceramicznych (od łużyckich do nowożytnych), 1 fr. czworobocznej butelki
szklanej, 3 fr. nieokreślonych przedmiotów żelaznych i 4 kości zwierzęce.
III. Jasnożółty piasek. Warstwa może
być kontynuacją warstwy 4 z wykopu
V – dno cieku wodnego. Miąższość 2–
6 cm, poziom stropu 37,80–37,60 m
n.p.m., spągu 37,78–37,56 m n.p.m.
IV. Jasnobeżowa piaszczysta próchnica
z pojedynczymi węglami drzewnymi
i spalenizną. Kontynuacja warstwy
VI z wykopu V. Miąższość 34–65 cm,
poziom stropu 38,28–38,12 m n.p.m.,
spągu 37,80–37,60 m n.p.m.

Inwentarz zabytków ruchomych (nr 30–35,
291–295/N/00), w tym: 67 fr. naczyń
ceramicznych (od łużyckich do nowożytnych), 1 fr. kafla płytowego i 2 fr.
kafli garnkowych, 1 fr. ceglanej płytki
posadzkowej, 1 fr. noża, 1 hak żelazny,
3 gwoździe, 2 nieokreślone fr. żelazne,
1 fr. butelki szklanej i 2 kości zwierzęce.
V.
Żółty piasek z pojedynczymi węglami
drzewnymi i soczewkami białego piasku. Warstwa niwelacyjna (?). Miąższość do 20 cm, poziom stropu 38,24–
38,32 m n.p.m., spągu 38,28–38,12 m
n.p.m.
VI. Humus współczesny.
WYKOP VIII
Wykop na terenie pola ornego, na zachód od zamku. Wymiary 3 × 1 m, głębokość
2,35 m. Przebiegał w kierunku północ–południe. Nawarstwienia układają się poziomo.
Usytuowany prawdopodobnie na miejscu
dawnej łachy rzecznej. Brak zabytkowego
inwentarza w warstwach.
Nawarstwienia od dołu:
I.

II.

III.

IV.

V.

Ciemnopopielata glina – calec. Miąższość ponad 135 cm, poziom stropu
37,62 m n.p.m.
Białożółty piasek – warstwa naniesiona. Miąższość 2–4 cm, poziom stropu
37,64 m n.p.m., spągu 37,60–37,62 m
n.p.m.
Szaropopielata glina. Miąższość 4–
6 cm, poziom stropu 37,70–37,68 m
n.p.m., spągu 37,64 m n.p.m.
Biały piasek – warstwa naniesiona.
Miąższość 2–8 cm, poziom stropu
37,80–37,75 m n.p.m., spągu 37,70–
37,68 m n.p.m.
Brunatna próchnica. Miąższość 8–
10 cm, poziom stropu 37,90–37,84 m
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n.p.m., spągu 37,80–37,75 m n.p.m.
VI. Żółty piasek – warstwa naniesiona.
Miąższość 12–16 cm, poziom stropu
38,00–38,05 m n.p.m., spągu 37,90–
37,84 m n.p.m.
VII. Ciemnobrunatna próchnica. Miąższość do 8 cm, poziom stropu 38,08–
38,05 m n.p.m., spągu 38,00–38,05
m n.p.m.
VIII. Jasnożółty piasek – warstwa niwelacyjna związana prawdopodobnie
z regulacją koryta Wisły w XIX w.
Miąższość 24–38 cm, poziom stropu
38,44–38,34 m n.p.m., spągu 38,08–
38,05 m n.p.m.
IX. Humus współczesny.

V.

Wykop na terenie nieużytku, na
południowy zachód od wykopu IX. Wymiary 3 × 1 m, głębokość 2,07 m. Przebiegał
w kierunku północ–południe. Nawarstwienia układają się poziomo. Usytuowany
prawdopodobnie w dawnym korycie Wisły.
Brak zabytków w warstwach.
Nawarstwienia od dołu:
I.

II.

Wykop na terenie pola ornego, na
zachód od wykopu VIII (fot. 32). Wymiary 3 × 1 m, głębokość 1,8 m. Przebiegał
w kierunku północ–południe. Nawarstwie-

III.

IV.

Nawarstwienia od dołu:
I.

II.

III.

IV.

Ciemnopopielata glina z wtrętami
białego piasku w stropie – calec.
Miąższość ponad 58 cm, poziom stropu 37,64 m n.p.m.
Żółty piasek – warstwa naniesiona. Miąższość 6 cm, poziom stropu
37,70 m n.p.m., spągu 37,64 m
n.p.m..
Brunatna próchnica. Miąższość 4–
6 cm, poziom stropu 37,76–37,74 m
n.p.m., spągu 37,76 m n.p.m..
Jasnożółty piasek – warstwa niwelacyjna związana prawdopodobnie
z regulacją koryta Wisły w XIX w.
Miąższość 78–86 cm, poziom stropu

38,68–38,54 m n.p.m., spągu 37,76–
37,74 m n.p.m.
Humus współczesny.

WYKOP X

WYKOP IX

nia układają się poziomo. Usytuowany prawdopodobnie na miejscu skłonu dawnej łachy
rzecznej. Brak zabytków w warstwach.
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V.

Szarożółty piasek – calec. Miąższość
ponad 12 cm, poziom stropu 35,78 m
n.p.m.
Popielata glina – calec. Miąższość
46 cm, poziom stropu 36,24 m n.p.m.,
spągu 35,78 m n.p.m.
Ciemnożółty piasek – warstwa naniesiona. Miąższość 20–24 cm, poziom
stropu 36,48–36,44 m n.p.m., spągu
36,24 m n.p.m.
Jasnożółty piasek – warstwa niwelacyjna związana prawdopodobnie
z regulacją koryta Wisły w XIX w.
Miąższość 80 cm, poziom stropu
37,28–37,16 m n.p.m., spągu 36,48–
36,44 m n.p.m.
Humus współczesny.

WYKOP XI
Wykop na terenie pola ornego, na południe od wykopu X. Wymiary 3 × 1 m, głębokość 1,46 m. Na poziomie 36,90 m n.p.m.
wystąpiła woda gruntowa. Przebiegał w
kierunku północ–południe. Nawarstwienia
układają się poziomo. Usytuowany prawdopodobnie na skraju dawnego nabrzeża Wisły.
Znaleziono w nim próchnicę, wskazującą na
akumulowanie się szczątków organicznych
wskutek użytkowania terenu.
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Nawarstwienia od dołu:
I.

Jasnożółty piasek – calec. Miąższość
ponad 80 cm, poziom stropu 37,48–
37,26 m n.p.m.
II.
Brunatna próchnica – warstwa laminowana. Miąższość 20–48 cm, poziom
stropu 37,74–37,66 m n.p.m., spągu
37,48–37,66 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 38–
39/N/00), w tym: 2 fr. późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych,
1 gwóźdź.
III. Humus współczesny.
WYKOP XII
Wykop na terenie pola ornego, na
południe od wykopu XI. Pierwotne wymiary 3 × 1 m, głębokość 1,30 m; po znalezieniu narożnika piwnicy poszerzony do 7 ×
7 m, świadki szerokości 50 cm w odległości
3 m od profilu południowego i zachodniego – cztery ćwiartki, w których eksploracja
przebiegała równolegle. Kierunek wykopu
nawiązano do kierunku odsłoniętej ściany
(północ–południe). Po wyeksplorowaniu
w profilu północnym zaobserwowano nawarstwienia związane z kontynuacją piwnicy na północ. Nawarstwienia w wykopie
zostaną omówione od dołu z wydzieleniem
warstw kulturowych (fot. 33).
I.

Biały i pomarańczowy piasek – calec.
Miąższość ponad 115 cm, poziom stropu 36,66–36,26 m n.p.m. (strop białego piasku do 36,20 m n.p.m.). W stropie pomarańczowego piasku widoczne
wtręty próchnicy, stąd też pochodzą
nieliczne zabytki ruchome. Może to
być warstwa calca naruszona podczas
wykonywania wykopu pod budynek
lub systemem korzeniowym rosnących
wcześniej drzew, jednak ze względu
na to, że wyróżniają ją jedynie drobne

wtręty próchnicy, nie została wydzielona z calca pomimo występowania
zabytków w smugach próchnicy.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 97–
107, 223, 222, 224/N/00), w tym: 15
fr. późnośredniowiecznych naczyń
ceramicznych, 1 fr. noża, 2 gwoździe,
7 nieokreślonych fr. przedmiotów
żelaznych i 4 kości zwierzęce.
II.
Beżowy zbity piasek na pomarańczowo-beżowożółtym piasku – warstwa
wyrównawcza pod drewnianą podłogę. Występuje wyłącznie we wnętrzu
spalonej piwnicy budynku. W niej,
wzdłuż ścian, usytuowano podwalinę
pod ściany znajdującą się od wnętrza
na szerokość do 30 cm, zbudowaną na
poziomej belce w konstrukcji zbliżonej do sumikowo-łątkowej. Miała ona
za zadanie wzmocnić ściany przy dnie
piwnicy i zablokować je przed pochyleniem pod naporem ziemi. Ściany,
z pionowych półokrąglaków płaską
stroną ustawionych do wnętrza, bezpośrednio na zewnątrz podwaliny,
zachowały się do wysokości 1 m. Piwnica kwadratowa o zewnętrznej długości ściany 5,3 m. Ściana wschodnia
przedłużona w kierunku północnym
o 1,5 m, tworzy „korytarz” szerokości 1,8 m do pomieszczenia, którego
kontynuacja znajduje się poza północno-zachodnim narożnikiem wykopu.
W odległości 2 m od ściany zachodniej,
równolegle do niej, w piasek wstawiono podwalinę ściany działowej, nieprzewiązaną z konstrukcją obwodową,
wykonaną z poziomych desek, ułożonych w odległości 20 cm; przestrzeń
między deskami wypełniona gliną.
Powyżej ściana zbudowana prawdopodobnie z gliny. Do umocowania desek
wykorzystano cegłę. Drewniana pod-
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łoga ułożona bezpośrednio na warstwie piasku. Trudno określić, jak głęboko piwnica była zagłębiona w ziemi,
wydaje się, że ponad 1,2 m. Miąższość
warstwy wyrównawczej 8–22 cm, poziom stropu 36,86–36,80 m n.p.m.,
spągu 36,50–36,66 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 214–
221, 225, 225a/N/00), w tym: 58 fr.
późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, 1 gwóźdź i 4 nieokreślone
fr. przedmiotów żelaznych, 2 monety
niezidentyfikowane i 7 kości zwierzęcych.
III. Podłoga drewniana piwnicy. Deski zachowane w postaci smugi spalenizny
na całej powierzchni piwnicy oprócz
narożnika północno-zachodniego oraz
części piwnicy, gdzie znaleziono palenisko zbudowane z kamieni otoczakowych ułożonych na powierzchni 95 ×
70 cm, obłożone wokół warstwą gliny
szerokości do 30 cm, w pomieszczeniu
wschodnim w odległości 158 cm od
ściany północnej i 24 cm od wschodniej (fot. 35). Poziom stropu paleniska
36,75, jego spąg 36,66. W palenisku
znaleziono 6 przepalonych kości zwierzęcych (nr 226/N/00). Pierwotny poziom podłogi 36,80 m n.p.m. Do „korytarza” prowadził 1 stopień w górę,
a podłoga ułożona tam była na poziomie 37,10 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 192–
193, 195,195a/N/00), w tym: 71 fr.
późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych.
IV. Rdzawy przepalony piasek z węglami drzewnymi i soczewkami żółtego
piasku – warstwa zasypiskowa pogorzeliska we wnętrzu piwnicy. W warstwie tej w pomieszczeniu zachodnim
znaleziono dwa obrysy drewnianych
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skrzyń (?). Pierwsza, długości 130 cm
i szerokości około 60 cm, ustawiona
przy ścianie zachodniej – 170 cm od
ściany północnej, wypełniona naczyniami ceramicznymi (fot. 34). Druga
ustawiona w północno-wschodnim
narożniku pomieszczenia zachodniego, wzdłuż ściany działowej; pusta lub
też jej zawartość uległa spaleniu. Stan
zachowania zabytków ruchomych
znalezionych w warstwie świadczą
o tym, że pożar zaskoczył mieszkańców i nie zdążyli zabrać dobytku.
Noszą one ślady przepalenia wtórnego.
Większość naczyń ceramicznych udało się wykleić, pozostawione w całości
popękały z powodu wysokiej temperatury. Po przepaleniu przedmioty nie
zostały odzyskane przez właścicieli,
gdyż odbudowując budynek po pożarze, mieszkańcy zostawili je jako bezwartościowe, przysypując piaskiem.
Miąższość 6–60 cm, poziom stropu
37,40–36,84 m n.p.m., spągu 36,80–
37,18 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 164–
166, 170–172, 175–191, 194, 196,
249–254, 260/N/00), w tym: 558 fr.
późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, 7 fr. kafli garnkowych,
2 gwoździe, 1 fr. sierpa i 10 fr. nieokreślonych przedmiotów żelaznych
oraz 1 kość zwierzęca.
V.
Polepa, częściowo pokruszona w postaci brył, częściowo zachowana jako
fragmenty kostek. Nie można wykluczyć, że jest to pozostałość zawalonej
glinianej podłogi parteru, brak jednak
śladów belek nośnych. Zawalenie musiałoby nastąpić po zasypaniu piwnicy piaskiem (podczas gaszenia – stąd
przepalenie?).
Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak,
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że po pożarze podniesiono poziom
podłogi do 37,10–37,20 m n.p.m., pokrywając warstwę piasku gliną. Ściany
pozostałe po wcześniejszej piwnicy
prawdopodobnie obłożono gliną, stąd
być może pozostała polepa. Po powtórnym pożarze piwnicy, wcześniej
opróżnionej, wyrównano poziom i zrezygnowano z podpiwniczenia. Miąższość 6–45 cm, poziom stropu 37,80–
36,96 m n.p.m., spągu 37,60–37,00 m
n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 131–
132, 143–149, 153–157, 161–163,
167–169, 173–174, 209–211, 227–232,
236–240, 242, 258–259, 275/N/00),
w tym: 497 fr. późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, 796 fr.
kafli garnkowych, 16 fr. przedmiotów
żelaznych (w tym 5 gwoździ i 1 fr. podkowy) i 34 kości zwierzęce.
VI. Ciemnopopielata próchnica z dużą
zawartością węgli drzewnych i dużymi grudami polepy – wypełnia zagłębienia w warstwie polepy i zalega
bezpośrednio nad nią. Mogła zostać
częściowo wyrównana podczas niwelacji pod kolejny budynek. Możliwe, że
powstała jako warstwa śmietniskowa
w zagłębieniu po piwnicy w okresie
krótkiej przerwy w funkcjonowaniu
zabudowy. Występuje również w „korytarzu”, gdzie jest przecięta wkopem.
Miąższość 10–30 cm, poziom stropu
37,60–37,42 m n.p.m., spągu 37,50–
37,20 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 55–60,
126–127, 139–141, 158–160/N/00),
w tym: 379 fr. późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, 95 fr. kafli
garnkowych bez glazury, 4 gwoździe
i 4 nieokreślone fr. przedmiotów
żelaznych oraz 65 kości zwierzęcych.

VII. Żółty piasek z domieszką próchnicy,
węglami drzewnymi i grudkami polepy – warstwa niwelacyjna pod kolejny
budynek (?). Warstwa ta układa się
niemal na całej powierzchni i wypełnia wkopy pod słupy ścian, budowanych prawdopodobnie w konstrukcji
plecionkowej. Słupy o średnicy 5–
10 cm wbite co 15–30 cm na obrysie poprzedniej piwnicy do głębokości 37,20–37,40 m n.p.m. Od strony
wschodniej rząd podobnych słupów
może świadczyć o ustawieniu płotu
wzdłuż ściany wschodniej w odległości 80 cm. Od tej warstwy schodzi
w narożniku północno-zachodnim
ćwiartki B1 wkop pod jamę odpadową
(?). Miąższość 10–30 cm (wkopy 36–
110 cm), poziom stropu 37,80–37,87 m
n.p.m., spągu 37,80–37,46 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 142/
N/00) to 1 fr. kafla płytowego.
VIII. Popielata i szaropopielata gliniasta
próchnica – wypełnisko jamy odpadowej (?) oszalowanej po bokach drewnem; szalunek wygląda na wstawiony
w jamę nieco później. Jama znajduje się wewnątrz wcześniejszego „korytarza”; została wykopana po jego
zniszczeniu, przecinając wszystkie nawarstwienia. Funkcjonowała prawdopodobnie równocześnie z konstrukcją
plecionkową. Miąższość 115–120 cm,
poziom stropu 37,88 m n.p.m., spągu
36,70–36,74 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 206–
208, 241, 243–248, 255–257, 261–
269, 276, 281/N/00), w tym: 174 fr.
późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, 107 fr. kafli garnkowych bez
glazury oraz 2 fr. kafli płytowych figuralnych z zieloną glazurą, 11 fr. przedmiotów metalowych (w tym 1 nożyce,
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2 kółeczka brązowe, 1 fr. klucza, 1 skobel, 3 gwoździe) i 43 kości zwierzęce.
IX. Popielatobrunatna próchnica z dużą
ilością węgli drzewnych, pojedynczym
gruzem ceglanym i wtrętami żółtego
piasku – późnośredniowieczna warstwa osadnicza wewnątrz konstrukcji
plecionkowej (?). Układa się nieckowato ku środkowi, być może z powodu
prasowania się warstwy polepy. Warstwa zalegała najprawdopodobniej
nieco poniżej poziomu powierzchni
ziemi na zewnątrz (ok. 20 cm). Miąższość 2–40 cm, poziom stropu 37,86–
37,60 m n.p.m., spągu 37,60–37,30 m
n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 48–52,
64, 71–74, 83–91, 92–94, 110–125,
128–130, 133–138, 212–213, 233–
235,
273–274,
277–280/N/00),
w tym: 2072 fr. późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, 421 fr.
kafli garnkowych (w tym 5 z glazurą),
32 fr. przedmiotów żelaznych (w tym
4 fr. noży, 3 fr. wędzidła, 2 haki, 1 skobel, 1 fr. sierpa, 1 klucz, 1 fr. podkowy,
11 gwoździ), 10 fr. monet i 488 kości
zwierzęcych.
X.
Brunatna piaszczysta próchnica z węglami drzewnymi i pojedynczym gruzem ceglanym – nowożytna warstwa
orna. Miąższość 4–20 cm, poziom
stropu 38,06–37,88 m n.p.m., spągu
37,84–37,74 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 53–54,
67–70, 80–82, 95–96, 101–105, 108–
109, 198–205/N/00) w tym: 444 fr.
późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, 113 fr. kafli garnkowych
(w tym 4 z glazurą), 1 fr. szklanego naczynia z kobaltowego szkła, 11
fr. przedmiotów żelaznych (w tym 1
nóż, 1 zamek z ułamanym kluczem,
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6 gwoździ) i 63 kości zwierzęce.
XI. Humus współczesny.
Oprócz zabytków znalezionych w warstwach
pozyskano z wykopu (humus, hałda
i oczyszczanie profili do rysowania)
150 fr. późnośredniowiecznych naczyń
ceramicznych, 42 fr. kafli garnkowych,
11 fr. przedmiotów metalowych i 20
kości zwierzęcych (nr 43–45, 61–63,
65–66, 75–79, 150–152, 197, 270–
272/N/00).
WYKOP XIII
Wykop na terenie pola ornego, na południe od wykopu XII. W narożnikach północno-zachodnim i południowo-wschodnim
zarysowały się ślady zabudowań (?). Usytuowany na terenie dawnej Nieszawy, w profilach czytelna późnośredniowieczna warstwa
osadnicza.
Nawarstwienia od dołu:
I.

Biały, pomarańczowy i jasnożółty piasek – calec. Miąższość ponad 70 cm,
poziom stropu 37,38–36,72 m n.p.m.
II.
Ciemnobrunatna próchnica – warstwa osadnicza. Zalega na całej
powierzchni wykopu oprócz narożników północno-zachodniego i południowo-wschodniego, gdzie przecinają ją wkopy. Miąższość 54–72 cm,
poziom stropu 37,94 m n.p.m., spągu
37,38–37,20 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 46,
47/N/00), w tym: 9 fr. późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych,
18 fr. kafli garnkowych.
III. Ciemnożółty piasek przewarstwiony białym – wypełnisko wkopu pod
słup o średnicy 14 cm znaleziony w
północno-zachodnim narożniku wykopu, 20 cm od krawędzi zachodniej
i 16 od północnej. Wkop czytelny od

128

W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy

spągu współczesnego humusu, przecina warstwę 2. Miąższość 114 cm,
poziom stropu 37,94 m n.p.m., spągu
36,72 m n.p.m.
IV. Spalenizna – podłoga (?) – warstwa
występuje w narożniku północno-zachodnim poza słupem. Czytelna na
powierzchni około 30 cm². Miąższość
2–4 cm, poziom stropu 37,62–37,68 m
n.p.m., spągu 36,62–36,58 m n.p.m.
V.
Polepa – podłoga (?) – warstwa występuje w narożniku północno-zachodnim poza słupem, ponad spalenizną. Czytelna na powierzchni około
30 cm². Miąższość 26–30 cm, poziom
stropu 37,90–37,94 m n.p.m., spągu
37,62–37,68 m n.p.m.
VI. Jasnobeżowa próchnica ze zbutwiałym drewnem, soczewkami popielatej
gliny, żółtego piasku oraz polepą i spalenizną w stropie – wypełnisko wkopu
w narożniku południowo-wschodnim.
Warstwa czytelna w profilu południowym. Miąższość do 72 cm, poziom
stropu 38,00 m n.p.m., spągu 37,26–
37,50 m n.p.m.
VII. Humus współczesny.

PODSUMOWANIE
Z 2000 ROKU

BADAŃ

W jedenastu wykopach natrafiono jedynie na warstwy niwelacyjne, pozostałości
łach wiślanych bądź też ślady cieków i zastoisk wodnych. Pozwoliły one stwierdzić,
że obecne koryto Wisły znacznie odbiega od
dawniejszego, sprzed regulacji. Nie natrafiono na żadne relikty warstwy kulturowej.
W związku z tym przypuszczano nawet, że
Nieszawa została doszczętnie zniszczona
podczas prac regulacyjnych brzegu Wisły.
W przedostatnim z wykopów, stosunkowo płytko, uchwycono bliżej niewydatowane ślady zabudowy. Dopiero w ostatnim

z wykopów, oznaczonym numerem XII,
natrafiono na relikty budynku, którego
zawartość pozwoliła na wydatowanie go
na XV wiek. Był on oddalony od zamku
o 300 m w kierunku południowo-zachodnim.
Wykop XII pierwotnie miał wymiary
3 × 1 m i głębokość 1,30 m. Po znalezieniu
narożnika piwnicy poszerzono go do 7 ×
7 m, pozostawiając świadki szerokości
50 cm w odległości 3 m od profilu południowego i zachodniego. Utworzono w ten sposób cztery ćwiartki, w których eksploracja
przebiegała równolegle.
Odkryte nawarstwienia były pozostałością piwnicy drewnianego budynku, najprawdopodobniej gospodarczego. Piwnica
była kształtu kwadratowego o zewnętrznej
długości ściany 5,3 m. Ściany zachowane
były do wysokości 1 m, zbudowane z pionowych półokrąglaków, płaską stroną ustawionych do wnętrza, o grubości 30 cm. Ściana
wschodnia, przedłużona w kierunku północnym o 1,5 m, tworzyła „korytarz” szerokości
1,8 m do pomieszczenia, którego kontynuacja znajdowała się poza północno-zachodnim narożnikiem wykopu.
W odległości 2 m od ściany zachodniej, równolegle do niej, przebiegała ściana
działowa, która nie była przewiązana z konstrukcją obwodową. Wykonano ją z poziomych desek, a przestrzeń między deskami,
szerokości 20 cm, wypełniono gliną. Drewniana podłoga ułożona została bezpośrednio
na warstwie piasku. Trudno określić, jak
głęboko piwnica była zagłębiona w ziemi –
wydaje się, że ponad 1,2 m.
Deski podłogi zachowane były w postaci smug spalenizny niemal na całej powierzchni piwnicy, oprócz tej części, gdzie
znaleziono palenisko zbudowane z kamieni otoczakowych ułożonych na powierzchni 95 × 70 cm, obłożone wokół warstwą
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gliny szerokości do 30 cm. Znajdowało się
w pomieszczeniu wschodnim w odległości
158 cm od ściany północnej i 24 cm od ściany wschodniej. Do „korytarza” prowadził
1 stopień w górę. Piwnica uległa spaleniu
wraz z umieszczonym w niej dobytkiem,
na który składały się m.in. dwie skrzynie.
Pierwsza, długości 130 cm i szerokości około
60 cm, ustawiona przy ścianie zachodniej,
wypełniona była naczyniami ceramicznymi. Druga, ustawiona w narożniku północno-wschodnim pomieszczenia zachodniego,
wzdłuż ściany działowej była pusta lub też
jej zawartość uległa spaleniu. Zabytki ruchome znalezione w warstwie świadczą o tym,
że pożar zaskoczył mieszkańców i nie zdążyli
oni zabrać dobytku. Większość naczyń ceramicznych udało się obecnie wykleić. Pozostawione były w całości, popękały zaś z powodu wysokiej temperatury. Po przepaleniu
przedmioty nie miały już dla właścicieli żadnej wartości, gdyż odbudowując budynek po
pożarze, zostawili je przysypane piaskiem.
Ponad warstwami spalenizny i piasku
zalegała gruba warstwa polepy. Częściowo
pokruszona w postaci brył, częściowo zachowana jako fragmenty kostek gliny. Prawdopodobnie krótko po pożarze podniesiono
poziom podłogi, pokrywając warstwę piasku
gliną. Ściany pozostałe po wcześniejszej piwnicy obłożono gliną. Po powtórnym pożarze
piwnicy, wcześniej opróżnionej, wyrównano
poziom i zrezygnowano z podpiwniczenia.
Zagłębienia w warstwie polepy wypełniła próchnica, która mogła zostać częściowo wyrównana podczas niwelacji pod
kolejny budynek. Możliwe, że powstała
jako warstwa śmietniskowa w zagłębieniu
po piwnicy w okresie przerwy w funkcjonowaniu zabudowy w tym miejscu. Warstwa
ta układa się niemal na całej powierzchni
i wypełnia wkopy pod słupy nowych ścian,
budowanych prawdopodobnie w konstruk-
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cji plecionkowej. Słupy o średnicy 5–10 cm,
wbite są co 15–30 cm na obrysie poprzedniej piwnicy. Wzdłuż ściany wschodniej
rząd podobnych słupów może świadczyć
o ustawieniu tam płotu.
Tylko z tego wykopu pozyskano
ogółem 7280 fragmentów przedmiotów
zabytkowych, z których znaczna część jest
wyjątkowo cenna poznawczo. Pochodzą one
z zabudowy w obrębie jednego siedliska.
Pożar pierwszego budynku można wiązać
z napadem Krzyżaków na Nieszawę odnotowanym w 1431 roku. Ramy chronologiczne materiału zawarłyby się zatem w latach
1425–1431. Różnorodność form naczyń oraz
krótki okres ich funkcjonowania pozwalają na dokonanie wszechstronnych analiz.
Drugi budynek został opuszczony najpewniej w związku z translokacją Nieszawy
w 1460 roku, zatem zawartość kulturowa
związanych z nim warstw mieści się w ramach ok. 1431 do 1460; dla późnego średniowiecza są to również bardzo wąskie
ramy chronologiczne.
Po tak znakomitym znalezisku z nowym zapałem w następnym roku przystąpiono do dalszych poszukiwań.

Badania 2001
Niestety, w kolejnym sezonie badawczym, w 2001 roku, z powodu zaorania pola
i zasiania zboża prace nie mogły być prowadzone aż do końca lipca. W pierwszych
dniach sierpnia cały teren został zalany przez
bardzo wysoką falę powodziową i dopiero
3 września można było rozpocząć prace.
Cierpliwość ekspedycji została ponownie
wystawiona na dużą próbę. Ze względu na
bardzo wysoki poziom wód gruntowych
i jego duże dobowe wahnięcia postanowiono
odsłonić jedynie obiekty pod warstwą humusu, wykonując ich inwentaryzację i określając zasięg występowania na osi zbliżonej
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do północ–południe. Wytyczono jeden długi
wykop o długości 325 m na osi zbliżonej do
kierunku północ–południe, przy czym w części środkowej nie eksplorowano go ze względu na wybijanie wody do poziomu gruntu.
WYKOP XIV
Usytuowany na osi północ–południe z odchyleniem około 20° w kierunku
zachodnim (fot. 36). Początek wykopu od
strony północnej, na drodze prowadzącej do
zamku (290 m w linii prostej od zachodniej
ściany zamku), a koniec przy wale przeciwpowodziowym. Wykop przebiega na długości 324 m, z tym że w środkowej części, na
obniżeniu terenu, gdzie na powierzchni stała woda, na odcinku 61 m nie był eksplorowany. Długość południowej części wykopu
134 m, północnej 133 m, z tym że w tej ostatniej na odcinku 67 mb stała woda. Dodatkowo wykonano trzy sondaże, mające na
celu rozpoznanie obiektów: sondaż 1 o wymiarach 3,5 × 2 m w miejscu występowania
obiektu 2; sondaż 2 o nieregularnych kształtach w miejscu występowania obiektu 15;
sondaż 3 o wymiarach 1,5 × 1,5 m w miejscu
występowania obiektu 13.
Nawarstwienia od dołu:
I.

Pomarańczowy piasek. Strop warstwy
na 37,9–37,7 m n.p.m. Najwyższy
punkt osiąga na granicy 81/91 ara i
opada łagodnie w kierunku północnym i południowym. Na całej długości
występowania wchodzi w dno wykopu.

W warstwę I zagłębione są liczne obiekty:
Obiekt 1 – okrągła jama o średnicy 1,5 m
przecina warstwę I i wchodzi w dno na
poziomie 37,6 m n.p.m. Strop obiektu na 37,7 m n.p.m. Wypełnisko jamy
– szara i szaroczarna próchnica z domieszką piasku.

Inwentarz zabytków ruchomych (10–16/
N/01, 20/N/01), w tym: 36 fr. późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, 2 fr. kafli płytowych, 4 fr. kafli
garnkowych, 2 gwoździe, 1 hak żelazny,
1 fr. granatu żelaznego, 4 fr. skorodowanych, nieokreślonych przedmiotów
żelaznych i 14 kości zwierzęcych.
Obiekt 2 – duży obiekt o nieregularnych
kształtach. Od strony północnej
ma prostą krawędź, natomiast od
południa okrągłą. Strop na 37,84–
37,74 m n.p.m., wchodzi w dno wykopu. Wypełnisko obiektu – szara
i czarna próchnica z węglami oraz
biały i rdzawy piasek.
Inwentarz zabytków ruchomych (17–19,
34–41, 50/N/01), w tym: 32 fr. późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, 9 fr. kafli garnkowych,3 fr. kafli
płytowych, 1 gwóźdź, 1 fr. granatu żelaznego, 2 nieokreślone fr. przedmiotów żelaznych, 10 kości zwierzęcych.
Obiekt 3 – niewielka, okrągła jama o średnicy 76 cm. Strop jamy na poziomie
37,7 m n.p.m., wchodzi w dno wykopu. Wypełnisko – beżowoszara próchnica z pojedynczym drobnym gruzem
i węglami.
Inwentarz zabytków ruchomych (51 i 54/
N/01), w tym: 3 fr. brzuśców naczyń
redukcyjnych.
Obiekt 4 – niewielka, okrągła jama o średnicy 80 cm. Strop jamy na poziomie
37,7 m n.p.m., wchodzi w dno wykopu. Wypełnisko – beżowoszara próchnica z pojedynczym drobnym gruzem
i węglami.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 52/
N/01), w tym: 2 fr. brzuśców naczyń
redukcyjnych.
Obiekt 5 – niewielka, okrągła jama o średnicy 80 cm. Strop jamy na poziomie
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37,78 m n.p.m., wchodzi w dno wykopu. Wypełnisko – beżowoszara próchnica z pojedynczym drobnym gruzem
i węglami.
Obiekt 6 – obiekt o dwóch równoległych bokach biegnących po linii północ południe. Szerokość obiektu 4 m. Wchodzi
w profil wschodni i zachodni. Strop na
37,9 m n.p.m., wchodzi w dno na 37,6
m n.p.m. Wypełnisko – szara próchnica z dużą ilością polepy i węgli drzewnych.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 1–5,
55–55d/N/01), w tym: 39 fr. późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, 39 fr. kafli garnkowych,
1 fr. kafla płytowego, 2 gwoździe,
1 fr. okucia, 1 fr. narzędzia ze szpikulcem, 2 fr. nieokreślonego żelaza
i 12 kości zwierzęcych.
Obiekt 7 – płytka, okrągła jama o średnicy
1,2 m. Strop na 37,8 m n.p.m., a dno
na 37,65 m n.p.m. Wchodzi w profil
zachodni. Wypełnisko – ciemnoszara
próchnica.
Obiekt 8 – jama o średnicy 1,3 m. Wchodzi
w profil zachodni na 20 cm (po oberwaniu profilu zniknęła). Strop na
37,9 m n.p.m., a dno jamy na 37,6 m
n.p.m. Wypełnisko – szara próchnica
z soczewkami żółtego piasku.
Obiekt 9 – podłużny obiekt szerokości ok.
1 m. Wchodzi po skosie w profil
wschodni i zachodni (fot. 37). Przebiega po linii północ–południe z lekkim
odchyleniem w kierunku zachodnim.
Strop na 37,9 m n.p.m., wchodzi w pogłębione do 37,3 m n.p.m. dno. Wypełnisko – szara próchnica z soczewkami
żółtego piasku.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 53/
N/01), w tym: 2 fr. brzuśców naczyń
utlenionych.
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Obiekt 10 – jama o średnicy 1,05 m, wchodzi w profil zachodni. Strop na 37,8
m n.p.m. Wchodzi w dno na 37,6 m
n.p.m. Wypełnisko – szara próchnica.
Obiekt 11 – podłużny obiekt szerokości ok.
1 m. Wchodzi po skosie w profil
wschodni i zachodni. Przebiega po
linii wschód–zachód z odchyleniem
na północ (prostopadle do obiektu
9). Strop na 37,8 m n.p.m. Wchodzi
w dno wykopu na 37,6 m n.p.m. Wypełnisko – szara próchnica ze skupiskiem polepy przy profilu wschodnim.
Dokumentacja obiektów 9–11 była bardzo
trudna ze względu na wodę, która
stała na dnie wykopu przez cały czas
trwania badań. W ha 16 sytuacja była
jeszcze trudniejsza, bo woda sięgała
do krawędzi wykopu i uniemożliwiała
dokumentację nawarstwień w tej części wykopu. W profilach namierzono
i wydzielono kolejne obiekty, rezygnując z dalszej eksploracji zalanego dna
wykopu:
Obiekt 17 – wypełnisko – szaroczarna próchnica z węglami i dużą ilością polepy.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 66/
N/01), w tym: 19 fr. późnośredniowiecznych
naczyń
ceramicznych
i 4 kości zwierzęce.
Obiekt 18 – wypełnisko – szaroczarna
próchnica z węglami i dużą ilością polepy. Inwentarz zabytków ruchomych
(nr 67/N/01), w tym: 29 fr. późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych
i 2 kości zwierzęce.
II.
Jasnobrunatny piasek. Przebieg stropu warstwy jest nierówny. W części
północnej wykopu występuje na 37,8
m n.p.m. i gwałtownie opada w kierunku północnym do 37,06 m n.p.m.
W ha 9 strop warstwy występuje na 37,8 m n.p.m., gdzie przecina
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warstwę I i dochodzi do obiektu 6.
W ha 22 osiąga najwyższy poziom
38,42 m n.p.m., następnie łagodnie
opada w kierunku północnym i południowym i wchodzi w dno wykopu na
poziomie 38,2 m n.p.m. Natomiast
w kierunku wschodnim strop gwałtownie opada do 38,04 m n.p.m.
Na całej powierzchni występowania
warstwa wchodzi w dno wykopu.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 78/
N/01), w tym: 6 fr. naczyń ceramicznych (od łużyckich do późnośredniowiecznych).
III. Beżowo-szara glina. Strop warstwy
przebiega od 38,0 do 37,3 m n.p.m.,
a spąg od 37,75 do 37,05 m n.p.m.
Warstwa przebiega ukośnie z kierunku
południowego na północny i wchodzi
w dno na początku wykopu. Miąższość
20–40 cm.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 79/
N/01), w tym: 1 fr. wylewu naczynia
redukcyjnego.
IV. Brunatno-czarna próchnica z pojedynczymi węglami drzewnymi. Strop warstwy przebiega poziomo na 38,8–38,7
m n.p.m., a następnie łagodnie opada
w kierunku południowym do 38,38
m n.p.m. i w kierunku północnym do
38,28 m n.p.m. W kierunku wschodnim warstwa gwałtownie opada do
poziomu 38,4 m n.p.m. Miąższość
warstwy 8–40 cm.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 23–25,
48–48c, 58–65, 72–75, 80/N/01),
w tym: 30 fr. późnośredniowiecznych
naczyń ceramicznych, 7 fr. kafli garnkowych, 3 fr. kafli płytowych, 1 kość
zwierzęca.
Obiekt 12 – niewielka jamka o średnicy
50 cm. Strop na 38,22 m n.p.m.,
a dno na 38,0 m n.p.m. Wypełnisko –

szara
próchnica
przewarstwiona
żółtym piaskiem.
Obiekt 13 – okrągła jama o średnicy 1,1 m
i dość prostych ściankach. Strop na
38,4 m n.p.m., zagłębiona w calec
na 40 cm i wchodzi w dno wykopu.
Wypełnisko – szara i szaroczarna
próchnica.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 49,
49a/N/01), w tym: 31 fr. naczyń ceramicznych, 2 fr. kafli garnkowych
i 4 kości zwierzęce.
Obiekt 14 – płytka jama o średnicy 1,3 m.
Strop na 38,38 m n.p.m., a dno na
38,13 m n.p.m. Wypełnisko – szara próchnica przewarstwiona żółtym
piaskiem.
Obiekt 15 – konstrukcja zbudowana z cegieł
spojonych zaprawą z bardzo dużą domieszką gliny, na planie prostokąta
o wymiarach 3,9 × 1,2 m. Do budowy
użyto cegieł o wymiarach 28,5 × 14,5 ×
8 cm, 28,8 × 13,5 × 8 cm, 28,5 × 14,2 ×
7,8 cm. Ścianki konstrukcji postawione były na szerokość cegły (14 cm). Od
strony zachodniej, w środkowej części, konstrukcja była otwarta. „Wlot”
konstrukcji miał szerokość 1,12 m
i długość 60 cm. Grubość ścianek
wlotu 28,5–29 cm (długość cegły).
W części północnej ściany konstrukcji zachowały się na wysokość trzech
warstw cegieł. Strop konstrukcji na 38,
34 m n.p.m., a stopa na 38,1 m n.p.m.
(ułożona bezpośrednio na calcu).
W części środkowej i w „wylocie” konstrukcji wystąpiły kamienie polne różnej wielkości. Wypełnisko konstrukcji
– szaroczarna próchnica z węglami
drzewnymi i gliną, a w części południowej dodatkowo gruzem ceglanym.
Można przypuszczać, że konstrukcja
jest reliktem pieca.
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Inwentarz zabytków ruchomych (nr 56,
57/N/01), w tym: 3 fr. późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych,
2 fr. dachówek typu mnich-mniszka.
V.
Ciemnobeżowy gliniasty piasek. Strop
najwyższy poziom 38,8 m n.p.m. Łagodnie opada w kierunku południowym do 38,22 m n.p.m., północnym
do 38,5 m n.p.m. i wchodzi w dno
wykopu. Spąg na całej powierzchni
występowania zalega na dnie wykopu.
Miąższość do 50 cm.
VI. Biały sypki piasek. Na całej długości
występowania zalega na warstwie V.
Najwyższy poziom stropu 38,86 m
n.p.m. Łagodnie opada w kierunku południowym do 38,3 m n.p.m., a w kierunku północnym do 38,52 m n.p.m.
i wchodzi w dno wykopu. Spąg warstwy przebiega na 38,8 do 38,22 m
n.p.m., gdzie wchodzi w dno wykopu.
W warstwy V i VI zagłębiony jest:
Obiekt 16 – konstrukcja drewniana, której
ślady występują w postaci brunatnej
próchnicy ze zbutwiałym drewnem.
Ślady drewna występują równolegle,
w odległości 10 m od siebie. Biegną
po linii wschód–zachód. Wewnątrz
występują ślady leżącej prostopadle
belki. Strop konstrukcji zachował się
na poziomie 38,6 do 38,4 m n.p.m.
Drewno wchodzi w dno wykopu. Wewnątrz konstrukcji występuje ciemnobeżowy gliniasty piasek z domieszką
próchnicy.
VII. Beżowa próchnica. Strop warstwy
w północnej części wykopu przebiega
na 38,1 m n.p.m. i opada w kierunku
północnym do 37,9 m n.p.m., a spąg
na 37,9 do 37,75 m n.p.m. W południowej części wykopu strop warstwy
przebiega na 38,8 m n.p.m., a spąg na
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38,62 m n.p.m., w kierunku południowym opada dość gwałtownie do 38,2
m n.p.m. i wchodzi w dno. Następnie
znowu strop wychodzi z dna na 38,5 m
n.p.m. i podnosi się w kierunku południowym do 38,9 m n.p.m. Najwyższy
poziom osiąga na 38,96 m n.p.m. (spąg
na 38,68 m n.p.m.) i opada w kierunku południowym do 38,50 m n.p.m.
(spąg 38,28 m n.p.m.). Na odcinku
8 m warstwa przecięta przez warstwę
XVIII. Miąższość od 10 do 30 cm.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 6–9,
22–30, 42–47, 58–63, 71/N/01),
w tym: 158 fr. naczyń ceramicznych
(późnośredniowieczne i nowożytne),
71 fr. kafli garnkowych, 21 fr. kafli płytowych, 1 fr. butelki szklanej, 3 gwoździe, 1 fr. metalowej zatyczki, 2 fr. zawiasa, 1 fr. nieokreślonego przedmiotu
żelaznego z uszkiem, 1 fr. żelaznego
okucia, 11 nieokreślonych fr. żelaza,
27 kości zwierzęcych.
VIII. Żółty i ciemnożółty piasek z soczewkami jasnożółtego w załamaniach stropu
warstwy VII. Strop na 38,96 m n.p.m.
do 38,65 m n.p.m., gdzie wchodzi
w dno, a spąg na 38,8 m n.p.m. do
38,2 m n.p.m.
IX. Żółtobiały piasek. Zalega na warstwie
VIII, na odcinku jej spadku w kierunku południowym. Strop od 38,95 do
38,52 m n.p.m., a spąg od 38,93 do
38,5 m n.p.m. Miąższość 2–6 cm.
X.
Żółty piasek przewarstwiony gliną.
Warstwa wyklinowuje się, opada lekko w kierunku południowym i wchodzi
w dno. Strop warstwy od 38,95 do 38,8
m n.p.m., a spąg od 38,95 do 38,72 m
n.p.m. Miąższość 25–8 cm.
XI. Żółty żwir. Strop warstwy pofalowany,
od 39,19 m n.p.m., opada do 38,8 m
n.p.m. i znowu podnosi się do 39,05 m
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n.p.m. Miąższość 6–20 cm.
XII. Ciemnobeżowy piasek przewarstwiony
gliną. Warstwa przebiega w poziomie
z niewielkim spadkiem w kierunku
południowym. Strop od 39,1 do 38,86
m n.p.m., a spąg od 39,02 do 38,68 m
n.p.m. Miąższość 20–4 cm. Na granicy arów 54/64 warstwa przecięta przez
wkop.
XIII. Jasnożółty i biało-żółty żwir. Warstwa
biegnie prosto z niewielkim spadkiem
w kierunku południowym. Strop od
39,15 do 38,97 m n.p.m., a spąg od
39,10 do 38,90 m n.p.m. Miąższość
12–2 cm albo znika i występuje w postaci soczewek. Przecięta przez wkop
jak warstwa XII.
XIV. Beżowy piasek przewarstwiony gliną.
Zalega na warstwach XI i XII w ich
lekkich nieckowatych załamaniach.
Strop przebiega od 39,2 do 39,08
m n.p.m., a spąg od 39,15 do 39,0 m
n.p.m. Miąższość 12–4 cm.
XV. Ciemnożółty żwir. Zalega na warstwie
XIII, w jej nieckowatym obniżeniu.
Strop od 39,12 do 39,1 m n.p.m., a spąg
od 39,08 do 39,06 m n.p.m. Miąższość
4 cm.
XVI. Ciemnożółty piasek. Strop przebiega
prawie poziomo od 39,1 do 39,04 m
n.p.m., a spąg od 39,06 do 38,98 m
n.p.m. Warstwa zalega w nieckowatych obniżeniach terenu. Miąższość
20–4 cm.
Wkop 1 – przecina warstwy VIII, XI, XII, XV.
Szerokość 10 m. Krawędź południowa
wkopu jest pionowa, natomiast północna skośna. Wypełnisko wkopu stanowią cienkie warstewki
Warstwa 1 – jasnożółty piasek na dnie 38,44
m n.p.m. w południowej części wkopu. Strop od 38,59 do 38,44 m n.p.m.
i wchodzi w dno. Miąższość do 12 cm.

Warstwa 2 – brunatny piasek z domieszką
próchnicy w części południowej zalega na warstwie 1, a w północnej na
dnie wkopu. Strop na 38,84 do 38,5
m n.p.m., a spąg od 38,8 do 38,44
m n.p.m. Układ warstwy skośny –
z boków do środka wkopu. Miąższość
10–4 cm.
Warstwa 3 – szarożółty piasek w południowej części wkopu. Strop występuje
od 38,75 do 38,6 m n.p.m., a spąg od
38,52 do 38,56 m n.p.m. Opada skośnie do środka. Miąższość 14–6 cm.
Warstwa 4 – ciemnobeżowa gliniasta próchnica na całej długości wkopu. Strop
od 38,86 do 38,56 m n.p.m., a spąg
od 38,8 do 38,5 m n.p.m. Układ skośny, od krawędzi wkopu do środka.
Miąższość 10–5 cm.
Warstwa 5 – żółty piasek laminowany gliniastą próchnicą na całej długości wkopu. Strop od 38,7 do 39,08 m n.p.m.,
a spąg od 38,6 do 38,84 m n.p.m.
Układ skośny, od krawędzi wkopu do
środka. Miąższość 22–5 cm.
Warstwa 6 – szarożółty piasek z domieszką próchnicy prawie na całej długości wkopu. Strop od 38,95 do 38,85
m n.p.m., a spąg na 38,9 do 38,75 m
n.p.m. Miąższość 15–6 cm.
Warstwa 7 – szara próchnica na całej długości wkopu. Strop od 39,0 do 38,9
m n.p.m., a spąg od 38,95 do 38,85 m
n.p.m. Spąg bardzo nierówny (ślady
po palikach?). Miąższość 10–4 cm.
XVII. Żółtoszary piasek. Strop opada w kierunku południowym od 39,9 do 38,6
m n.p.m., a spąg od 38,82 do 38, 54 m
n.p.m. Miąższość 26–6 cm.
XVIII. Rdzawy, gliniasty piasek z wytrąceniami żelazistymi. Widoczny na odcinku 8 m, przecina warstwy VII i XVI.
Strop na 38,98 do 38,95 m n.p.m.,
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a spąg od 38,92 do 38,82 m n.p.m.
Miąższość 20–10 cm.
XIX. Humus na całej długości wykopu. Najniższy poziom 37,4 m n.p.m. osiąga
na początku wykopu. Poziom terenu
w kierunku południowym podnosi się
i osiąga 38,3 m n.p.m. Do końca wykopu teren obniża się do 37,7 m n.p.m.,
potem ponownie podnosi się i osiąga
poziom 39,5 m n.p.m., po czym opada
w kierunku południowym do 38,85 m
n.p.m. .

PODSUMOWANIE
Z ROKU 2001

BADAŃ

W wytyczonym długim wykopie wydzielono 16 obiektów, które wydatowano za
pomocą ruchomego inwentarza zabytkowego. W dużych ilościach występowała ceramika z XV wieku. Na poziomie stropu obiekty
miały w większości nieregularny obrys, nie
wyklucza to jednak ich regularnego kształtu
poniżej. Były one zagłębione w calec i wstępnie interpretowane jako piwnice. Jednak
najważniejsze było ustalenie ich nasycenia
na badanym obszarze, co potwierdziło duże
zagęszczenie zabudowy. Eksplorację obiektów pozostawiono na bliżej nieokreśloną
przyszłość, kiedy warunki hydrologiczne
będą odpowiednie do pracy bez pośpiechu
i

nieprzewidzianych

uszkodzeń

nawar-

stwień.
W wykopie wydzielono nawarstwienia
morfologiczne bez dokonywania interpretacji funkcjonalnej. Wydaje się, że obiekty
zlokalizowane były na wyniesieniu terenu
otoczonym zagłębieniem od północy i południa. Istniejące wcześniej zagłębienie
zostało zniwelowane najprawdopodobniej
w XIX wieku podczas prac związanych
z budową wału przeciwpowodziowego.
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Badania 2002
W trakcie prac archeologicznych
w 2002 roku przebadano 18 wykopów
o łącznej długości 245 m. Ich celem było
określenie zasięgu miasta na osi wschód–
zachód oraz podjęcie ponownej próby odnalezienia lokalizacji kościoła, znanego ze
źródeł archiwalnych. Ogółem zakres badań
znacznie przekroczył pierwotne założenia,
jednak przewidując, że może to być ostatni
sezon badań, zdecydowano się uzyskać jak
największą ilość informacji. Ekspedycja została zakończona z powodu nadciągających
mrozów.
Wykop XV
Wykop o wymiarach 45 × 0,7 m sytuowany w środkowym rejonie północnej
części stanowiska. Biegnie po linii wschód
zachód. Teren, na którym umiejscowiony został wykop, lekko opada z kierunku wschodniego na zachodni. Pierwotnie był płaski,
jedynie w arach 59 i 69 występowało zagłębienie terenu, gdzie częściowo zachowała się
warstwa kulturowa. Występowała zapewne
na całej powierzchni wykopu. Jej pozostałości w postaci grudek polepy widoczne są
w warstwie III. Większość nawarstwień kulturowych została zniszczona podczas niwelacji terenu, przy budowie wałów przeciwpowodziowych.
I.

Jasnożółty piasek – calec osiągnięto jedynie w zachodniej części wykopu. Strop na poziomie 37,4–37,3 m
n.p.m., gdzie wchodzi w dno wykopu.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 23/
N/02), w tym: 23 fr. naczyń ceramicznych.
II.
Beżowo-żółty piasek w części zach.
zalega na warstwie I na 37,3 m n.p.m.
W pozostałej części wykopu wchodzi
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w dno na 37,8 m n.p.m. i 37,6 m n.p.m.
Strop od poziomu 38,0 m n.p.m. podnosi się do 38,2 m n.p.m. i znów opada
do 37,6 m n.p.m. Miąższość warstwy
40–50 cm.
III. Ciemnożółty piasek przewarstwiony
próchnicą z drobinami polepy zalegający na warstwie II od 37,4–38,0
do 37,5–38,26 m n.p.m. Miąższość
6–26 cm.
IV. Ciemnobrunatna spiaszczona próchnica na warstwie II, widoczna na długości 9,5 m. Na obu krańcach warstwy
występują liczne węgle drzewne i smugi spalenizny. Przebiega od poziomu
37,44–37,6 m n.p.m. do 37,9–38,1 m
n.p.m. Miąższość 30–50 cm.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 20–22/
N/02), w tym: 27 fr. naczyń ceramicznych, 3 fr. kości zwierzęcych, 4 fr. kafli
garnkowych, 1 fr. wyrobu z metalu.
IVa. Jasnobrunatna spiaszczona próchnica
z grudkami polepy, spalenizny i pojedynczym drobnym gruzem ceglanym
we wschodniej części obniżenia terenu
od 37,7–37,95 do 38,2 m n.p.m. Miąższość 24–44 cm.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 18,
19/N/02), w tym: 30 fr. naczyń ceramicznych, 11 fr. kości zwierzęcych,
1 fr. kafla garnkowego.
V.
Humus – ziemia orna zalega bezpośrednio na warstwie IV i IVa. Przebiega od 37,5–38,24 do 37,8–38,44 m
n.p.m. Miąższość 20–40 cm.
Wykop XVI
Wykop o wymiarach 90,5 × 0,7 m, usytuowany na linii wschód–zachód na południowy zachód od wykopu XV, w środkowej
i zachodniej części stanowiska. Powierzchnia terenu, na którym został umiejscowiony, opada z kierunku zachodniego na

wschodni; zachodnia część przebiega
prawie poziomo, a różnica poziomu 1,35 m
występuje we wschodniej części wykopu.
Warstwa kulturowa zachowała się tylko w zachodniej części wykopu, gdzie obecny poziom terenu przebiega w poziomie na
lekkim wyniesieniu. We wschodniej części
wykopu, gdzie obecnie znajduje się obniżenie terenu, warstwa kulturowa została
zapewne zniszczona podczas niwelacji
terenu i pozostały jedynie obiekty będące
reliktami piwnic lub dołów chłonnych.
I.
Biały i żółty piasek – calec osiągnięto
jedynie w zachodniej części wykopu.
Strop przebiega prawie poziomo na
39,3–39,2 m n.p.m. i wchodzi w dno
wykopu.
Obiekt 4 – narożnik piwnicy budynku
(fot. 39).
II.
Żółto-szary piasek z pojedynczymi węglami drzewnymi i grudkami polepy
w części stropowej warstwy, we
wschodniej części wykopu na poziomie
39,5–38,9 m n.p.m. W części środkowej miąższość 10–20 cm i zalega na
calcu. Na pozostałej części miąższość
30–60 cm i wchodzi w dno wykopu.
Obiekt 1 – widoczny \na długości 10 m, przecina warstwę II. Od strony zachodniej
widoczne ślady zbutwiałego drewna.
Wypełnisko – brunatna próchnica
zalegająca na rdzawym piasku. Stropa na a poziomie 38,9–38,8 m n.p.m.
Obiekt wchodzi w dno wykopu na
38,18 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 7, 8, 42,
43/N/02), w tym: 74 fr. naczyń ceramicznych, 7 fr. kości zwierzęcych, 2 fr.
podkowy z żelaza.
Obiekt 2 – na długości 5,8 m. Strop na
39,2 m n.p.m. Miąższość 30 cm, nawarstwienia wchodzą w dno wykopu
(fot. 38). Zagłębiony w warstwę II.
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Wypełnisko – szara próchnica z gruzem ceglanym i brunatnoczarna
próchnica ze spalenizną, polepą i gruzem ceglanym (wymiary cegieł: 13,8 ×
13,0 × 9,0 cm, 13,0 × 9,3 cm, 14,2 ×
9,0 cm).
Inwentarz
zabytków
ruchomych
(nr 2/N/02), w tym: 16 fr. naczyń
ceramicznych, 1 fr. kości zwierzęcych.
Obiekt 3 –widoczny na długości 2 m. Wypełnisko – brunatnoszara próchnica z gruzem ceglanym i pojedynczymi węglami drzewnymi. Zagłębiony
w warstwę II na 40 cm, wchodzi w dno
wykopu. Strop na 39,4 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 3,
4/N/02), w tym: 9 fr. naczyń ceramicznych, 1 fr. kości zwierzęcych,
1 fr. szkła okiennego.
III. Ciemnobrunatna gliniasta próchnica
(w partiach stropowych jaśniejsza
i bardziej spiaszczona) z pojedynczym
gruzem ceglanym (wymiary cegieł:
14,0 × 9,0 cm) i węglami drzewnymi. To późnośredniowieczna warstwa
osadnicza, mająca kontynuację na
znacznej długości wykopu. Zalega od
39,3 do 39,5–40,0 m n.p.m. Miąższość
30–60 cm. Zachował się fragment
bruku ułożonego z kamiennych otoczaków na poziomie 39,75 m n.p.m.
Warstwa IV zachowała się w zachodniej części wykopu, gdzie obecny teren
przebiega poziomo.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 5–6,
24–41, 44–56, 67–68/02, 73–
78/N/02), w tym: 924 fr. naczyń
ceramicznych, 246 fr. kości zwierzęcych, 24 fr. kafli garnkowych,
39 fr. wyrobów z metalu, w tym m.in.
gwoździe i fr. okuć.
IV. Beżowo-żółty piasek w zachodniej
części wykopu. Zalega na warstwie
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III od poziomu 39,9–40,0 do 40,2 m
n.p.m. Miąższość 20–30 cm.
V.
Jasnożółty piasek w zachodniej części
wykopu. Zalega na warstwie IV. Warstwa wyklinowuje się, jej strop przebiega na 40,0–40,26 m n.p.m.
Va. Żółty piasek z próchnicą w części
wschodniej. Zalega nad obiektem 1.
Przebiega od 38,8–38,9 do 39,0 m
n.p.m.
VI. Humus od poziomu 38,95–40,26 do
39,25–40,6 m n.p.m. Miąższość 16–
40 cm.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 1/N/02):
3 fr. naczyń ceramicznych.
Wykop XVII
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany
dłuższym bokiem na przedłużeniu
wykopu XVI w kierunku zachodnim,
w odległości 15 m od niego, w zachodniej części stanowiska (fot. 40).
I.
Jasnożółty piasek – calec przebiega prawie poziomo na 38,3–38,2 m
n.p.m.
II.
Rdzawy, grubszy piasek o miąższości
10 cm, od 38,2–38,3 do 38,3–38,4 m
n.p.m. Układa się w poziomie.
III. Brunatnoczarna próchnica o miąższości 90 cm, od 38,3–38,4 do 39,24 m
n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych: 9–11/02
(66 fr. naczyń ceramicznych, 29 fr.
kości zwierzęcych, 3 fr. kafli garnkowych, 4 fr. wyrobów z metalu, w tym
1 podkowę).
IV. 	 Beżowa próchnica o miąższości
12–14 cm od 39,24 do 39,36 m n.p.m.
V.
Żółto-szary piasek o miąższości
18–20 cm od 39,36 do 39,54 m
n.p.m.
VI. Humus – ziemia orna o miąższości
38–42 cm od 39,54 do 39,78–39,82 m
n.p.m.
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Wykop XVIII
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany w odległości 15 m w kierunku zachodnim na przedłużeniu wykopu XVII,
w zachodniej części stanowiska.
I.
Jasnożółty piasek – calec przebiega
poziomo na 38,16 m n.p.m.
II.
Rdzawy, grubszy piasek o miąższości
6 cm od 38,16 do 38,22 m n.p.m.
Układa się w poziomie.
III. Brunatnoczarna próchnica o miąższości 90 cm, od 38,22 do 39,14 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 12–
15/02), w tym: 50 fr. naczyń ceramicznych, 2 fr. kości zwierzęcych, 1 fr. kafli
garnkowych, 1 fr. wyrobów z metalu,
1 fr. szkła okiennego.
IV. Beżowa próchnica o miąższości 10–
16 cm, od 39,24–39,3 do 39,14 m
n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 57–
58/N/02), w tym: 27 fr. naczyń ceramicznych, 82 fr. kości zwierzęcych,
1 gwóźdź.
V.
Żółto-szary piasek o miąższości 10–
16 cm, od 39,4 do 39,3–39,24 m
n.p.m.
VI. Humus – ziemia orna o miąższości
4 cm, od 39,4 do 39,8 m n.p.m.
Wykop XIX
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany w odległości 15 m w kierunku zachodnim na przedłużeniu wykopu XVIII,
w zachodniej części stanowiska.
I.
Jasnożółty piasek – calec przebiega na
poziomie 38,18–38,22 m n.p.m.
II.
Beżowa piaszczysta próchnica z pojedynczymi węglami drzewnymi i orsztynem, o miąższości 14 cm, od 38,18–
38,22 do 38,32–38,36 m n.p.m.
III. Ciemnożółty piasek bez domieszek
o miąższości 4–10 cm, od 38,32–

38,36 do 38,42–38,44 m n.p.m.
IV. Jasnobeżowa, piaszczysta próchnica
o miąższości 10–12 cm, od 38,42–
38,44 do 38,54 m n.p.m.
V.
Jasnobrunatna próchnica z pojedynczym drobnym gruzem ceglanym,
o miąższości 11 cm, występuje od
38,54 do 39,65 m n.p.m.
VI. Ciemnobrunatna próchnica z dużą
ilością zbutwiałego drewna i pojedynczym drobnym gruzem ceglanym, o miąższości 45–53 cm, od poziomu 38,65 do 39,1–39,18 m n.p.m.
(fot. 41).
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 62–
64/N/02), w tym: 59 fr. późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych,
9 fr. kości zwierzęcych, 15 fr. kafli
garnkowych, 4 fr. wyrobów z metalu.
VII. Jasnobeżowa piaszczysta próchnica
z pojedynczym drobnym gruzem
ceglanym o miąższości 20–38 cm,
od poziomu 39,1–39,18 do 39,34 m
n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 59–
61/N/02), w tym: 175 fr. naczyń
ceramicznych, 21 fr. kości zwierzęcych, 13 fr. kafli garnkowych,
9 fr. wyrobów z metalu, w tym
4 gwoździe i 1 podkowa.
VIII. Żółty piasek o miąższości 22 cm od
poziomu 39,34 do 39,56 m n.p.m.
IX. Humus – ziemia orna o miąższości 26–30 cm od poziomu 39,56 do
39,82–39,86 m n.p.m.
Wykop XX
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany w odległości 40 m na północ od wykopu XVI, w środkowej części stanowiska.
I.
Jasnożółty piasek – calec na poziomie
39,64 m n.p.m.
II.
Ciemnobrunatna próchnica o miąż-

Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska: Mniej niż trzy mile od Torunia..., czyli Nieszawa Jagiełły ...

szości 14 cm, od poziomu 39,64 do
39,78 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 16–
17/02), w tym: 9 fr. naczyń ceramicznych, 4 fr. kafli garnkowych.
III. Humus – ziemia orna o miąższości
32 cm od poziomu 39,78 do 40,1 m
n.p.m.
Wykop XXI
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany w odległości 40 m na południe od wykopu XVI, w środkowej części stanowiska.
I.
Jasnożółty piasek – calec na poziomie
37,954 m n.p.m.
II.
Rdzawy piasek o miąższości 23 cm od
37,95 do 38,18 m n.p.m.
III. Czarna próchnica o miąższości 50 cm
od poziomu 38,18 do 38,68 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 65–66,
69–72/N/02), w tym: 51 fr. naczyń
ceramicznych, 7 fr. kości zwierzęcych, 2 fr. kafli garnkowych i 1 fr. kafla
płytowego, 3 fr. gwoździ żelaznych.
IV. Brunatnoczarna próchnica o miąższości 22 cm od poziomu 38,68 do 38,9 m
n.p.m.
V.
Szarobrunatny piasek, przewarstwiony szarym piaskiem o miąższości
52 cm, zapewne namulisko powstałe po powodzi, od poziomu 38,9 do
39,42 m n.p.m.
VI. Humus od 39,42 do 39,7 m n.p.m.
Wykop XXII
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany w odległości 30 m w kierunku
zachodnim od wykopu XIX, w zachodniej
części stanowiska.
I.
Jasnożółty piasek – calec od poziomu
36,76–36,95 m n.p.m. Na odcinku
2 m różnica poziomu 20 cm. Spadek
terenu w kierunku zachodnim.
II.
Rdzawy piasek o miąższości 40 cm od
poziomu 36,76–36,95 do 37,2–37,5
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m n.p.m. Układ warstwy ukośny –
spadek w kierunku zachodnim.
III. Szaro-rdzawy piasek o miąższości 15–
40 cm, od poziomu 37,2–37,5 do 37,6–
37,7 m n.p.m. Układ warstwy ukośny
– widoczny lekki spadek w kierunku
zachodnim.
IV. Ciemnoszara spiaszczona glina z drobnym gruzem ceglanym i węgielkami
drzewnymi i szary gliniasty piasek.
Miąższość warstwy 50–60 cm, od poziomu 37,6–37,7 do 38,2 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 79–82/
N/02), w tym: 3 fr. naczyń ceramicznych, 1 fr. kafla płytowego, 1 gwóźdź,
1 fr. ceramicznej płytki posadzkowej.
V.
Żółto-szary
laminowany
piasek
o miąższości 28 cm, od poziomu
28,2 do 38,48 m n.p.m.
VI. Humus – ziemia orna o miąższości
26 cm, od poziomu 38,48 do 38,74 m
n.p.m.
Wykop XXIII
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany w odległości 30 m na zachód od wykopu XXII, w zachodniej części stanowiska
(fot. 42).
I.
Jasnożółty piasek – calec na poziomie
38,14 m n.p.m.
II.
Przepalona polepa z węglami drzewnymi i warstwą spalenizny w spągu
warstwy. Miąższość warstwy 16–18
cm, od poziomu 38,14 do 38,22–38,3
m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 90/
N/02), w tym: 1 fr. naczynia ceramicznego, 3 fr. kości zwierzęcych.
III. Brunatna próchnica o miąższości 12–
20 cm, na poziomie od 38,22–38,3 do
38,42 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 89/
N/02), w tym: 2 fr. naczyń ceramicznych.
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IV.

(w wykopie XXIII wynosi 161 cm, a w wykopie XXIV tylko 35 cm), wydaje się, że nawarstwienia kulturowe w wykopie XXIV zostały
całkowicie zniwelowane. Aby ustalić zasięg
występowania średniowiecznej Nieszawy
od strony zachodniej, konieczne byłoby wykonanie kolejnych wykopów tym kierunku.

Ciemnoszara i brunatno-żółta spiaszczona glina z drobnym pojedynczym
gruzem ceglanym i węglami drzewnymi
w partiach stropowych. Miąższość 32–
42 cm, od poziomu 38,42 do 38,8–
38,9 m n.p.m. W północno-wschodnim
narożniku zachował się fragment bruku kamiennego ułożonego na glinie.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 86, 87/
N/02), w tym: 3 fr. naczyń ceramicznych, 1 fr. kości zwierzęcej, 1 gwóźdź.
V.
Ciemnopopielato-brunatna próchnica
z gruzem ceglanym i węglami drzewnymi o miąższości 10–20 cm, od
poziomu 38,8–38,9 do 39,0 m n.p.m.
VI. Żółty i jasnoszary gliniasty piasek
o miąższości 50 cm, od poziomu
39,0 do 39,5 m n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 88/
N/02), w tym: 10 fr. naczyń ceramicznych.
VI. Humus – ziemia orna o miąższości
24 cm, od poziomu 39,5 do 39,74 m
n.p.m.
Wykop XXIV
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany w odległości 30 m na zachód od wykopu XXIII, w zachodniej części stanowiska.
I.
Jasnożółty piasek – calec na poziomie
38,15 m n.p.m.
II.
Humus bezpośrednio na calcu od
poziomu 38,15 do 38,5 m n.p.m.
Brak nawarstwień kulturowych (calec występuje bezpośrednio pod humusem)
w wykopie nie musi świadczyć o tym, że średniowieczna Nieszawa sięgała na zachód
do tego miejsca. Po przeanalizowaniu
dwóch kwestii w wykopach XXIII i XXIV:
poziomu występowania calca (przebiega na tym samym poziomie) i miąższości
nawarstwień do obecnego poziomu terenu

Wykop XXV
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany we wschodniej części stanowiska,
w odległości 110 m na zachód od grupy
wykopów XXVIII–XXXII.
I.
Jasnożółty piasek – calec na poziomie
36,9 do 37,74 m n.p.m.
Obiekt – relikty piwniczki zagłębionej
w calcu. Ściany piwniczki, zapewne
drewnianej, zachowały się w postaci brunatnej próchnicy i próchnicy
z domieszką żółtego piasku. Zasypisko piwniczki (fot. 43) zalegało od poziomu 37,12 do 37,45–37,7 m n.p.m.
Stanowi je szaro brunatna próchnica
o miąższości 8–18 cm bezpośrednio
na calcu. Na niej warstewki spalenizny
i polepy o miąższości 3–10 cm. Powyżej brunatno-szara próchnica z węglami drzewnymi i grudkami polepy
o miąższości 14–50 cm. Zasypisko
piwniczki pokryte było warstewką żółtego piasku o miąższości 6 cm.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 99,
107–109, 122–124/N/02), w tym:
76 fr. naczyń ceramicznych, 23 fr. kości zwierzęcych, 26 fr. kafli garnkowych, 6 fr. wyrobów z metalu, w tym
m.in. 4 gwoździe, fragmenty ostrogi
i ostrza noża.
II.
Brunatno-czarna próchnica z pojedynczym drobnym gruzem ceglanym,
polepą i węglami drzewnymi o miąższości 10–40 cm, od poziomu 37,45–
37,74 do 37,84 m n.p.m.
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Inwentarz zabytków ruchomych (nr 100,
101/N/02), w tym: 2 fr. kafli garnkowych i 1 fr. wyrobu z metalu.
III. Humus od 37,84 do 38,2 m n.p.m.
Wykop XXVI
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany we wschodniej części stanowiska,
w odległości 15 m na północ od wykopu XXV
(fot. 44).
I.
Jasnożółty piasek – calec na poziomie
36,5–36,6 m n.p.m.
II.
Brunatna
piaszczysta
próchnica
z soczewkami spalenizny o miąższości 8–15 cm poziomo od 36,5–36,6
do 36,58–36,75 m n.p.m.
III. Żółty piasek o miąższości 2–12 cm od
poziomu 36,58–36,75 do 36,68–36,8
m n.p.m.
IV. Warstwa zasypiskowa, w której skład
wchodzi żółty piasek, drobny i gruby gruz ceglany, spalenizna, polepa
oraz ilasty piasek z drobnym gruzem
i spalenizną od poziomu 36,68–36,8
do 37,8 37,85 m n.p.m. Miąższość
1,0–1,1 m. Przewarstwienia zasypiska
układają się z kierunku pn. zach. na
pd. wsch.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 97–98,
110–121/N/02), w tym: 406 fr. naczyń
ceramicznych, 143 fr. kości zwierzęcych, 93 fr. kafli garnkowych i 5 fr. kafli płytowych, 8 fr. wyrobów z metalu,
w tym 3 skoble i 3 gwoździe, 3 fr. szkła
okiennego, 2 fr. rury ceramicznej,
1 moneta.
V.
Jasnobeżowy, ilasty piasek z drobinami polepy i węgielków o miąższości
15–20 cm od poziomu 37,8–37,85 m
n.p.m.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 92–
96/N/02), w tym: 83 fr. naczyń ceramicznych, 27 fr. kości zwierzęcych,
23 fr. kafli garnkowych, 2 fr. wyrobów

VI.
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z metalu, w tym 1 podkowy.
Humus – od 38,0 do 38,3 m n.p.m.

Wykop XXVII
Wykop o wymiarach 5 × 1 m, usytuowany w niezbyt gęstych zaroślach na północ od grupy wykopów XXVIII–XXXII, we
wschodniej części stanowiska.
W wykopie pod warstwą humusu
zalegały warstwy piasku określone jako
calec. Nie znaleziono tu żadnych śladów
osadnictwa.
Wykop XXVIII
Początkowo wykop miał wymiary
2 × 1 m, następnie został powiększony –
wydłużony do 18,5 m. Usytuowany we
wschodniej części stanowiska na linii północ–południe, z lekkim odchyleniem
w kierunku zachodnim północnego krańca
wykopu.
I.
Jasnożółty piasek – calec od poziomu
37,3 do 37,5 m n.p.m., w arze 56 występuje obniżenie poziomu calca do
36,9 m n.p.m. spowodowane wkopem
rozbiórkowym kościoła.
Poziom calca jest również zakłócony przez
wkopy grobowe usytuowane w północnej części wykopu. Zlokalizowano
4 wkopy grobowe zagłębione w calec
na 20–55 cm (fot. 45). Nie jest to ich
pełna głębokość, ponieważ nie osiągnięto ich dna. Szerokość wkopów 40–
120 cm. Wypełnisko – ciemnobrunatna próchnica laminowana żółtym piaskiem z kośćmi ludzkimi. Zachował się
jeden zarys trumny drewnianej. Układ
pochówków na linii wschód–zachód.
II.
Brunatna próchnica i brunatny i ciemnożółty piasek z drobnym gruzem ceglanym, grudkami zaprawy o miąższości 20–50 cm prawie na całej długości
wykopu (na odc. 14 m), od poziomu
37,3–37,8 do 37,7–38,0 m n.p.m.
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Wkop rozbiórkowy o szerokości
3 m, zagłębiony w calec na 60–80 cm.
Dno wkopu przebiega na 36,9 m n.p.m.,
a strop bezpośrednio pod humusem na poziomie 38,0 m n.p.m. Wypełnisko – brunatny piasek z drobnym gruzem ceglanym i zaprawą wapienną.
III. Ciemnobeżowy, ilasty piasek o miąższości 16–30 cm, od 37,3–37,8 do
37,6–38,0 m n.p.m.
IV. Humus od poziomu 37,6–38,0 do
37,85–38,26 m n.p.m.
Wykop XXIX
Początkowo miał wymiary 2 × 1 m,
następnie powiększony do 4,5 × 1 m, usytuowany na przedłużeniu wykopu XXVIII
w kierunku północnym, w odległości 1 m od
niego. Przebiega również po linii północ–
południe, z lekkim odchyleniem w kierunku
zachodnim, północnego krańca wykopu, we
wschodniej części stanowiska.
I.

Jasnożółty piasek – calec na poziomie
37,5 m n.p.m.
W calec zagłębiony jest wkop rozbiórkowy – na całej długości wykopu. Dno wkopu na poziomie 36,1 m n.p.m., a strop bezpośrednio pod humusem na 37,9 m n.p.m.
Wkop zagłębiony w calec na głębokość
1,4 m. Na dnie relikty fundamentu kamiennego (fot. 46). Stopa fundamentu – kamienie ułożone bez zaprawy bezpośrednio
na calcu, posadowiona na 36,1 m n.p.m.
Wyżej ułożone kamienie fundamentu spojone były zaprawą wapienną. Relikty fundamentu zachowały się do poziomu
36,95 m n.p.m. Wkop rozbiórkowy zasypywany był z dwóch stron: od południa i północy. Od strony północnej zasypisko stanowił żółto-pomarańczowy piasek, popielata
gliniasta próchnica i przemieszany żółty piasek z próchnicą, gruzem ceglanym i zaprawą
wapienną. Od strony południowej zasypisko
wkopu stanowił żółty piasek z dużą ilością

drobnego gruzu ceglanego, jasnobrunatny przemieszany piasek oraz przemieszany
żółty piasek z próchnicą, drobnym gruzem
i luźną zaprawą.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 125–
130/N/02), w tym: 65 fr. naczyń
ceramicznych, 2 fr. kości zwierzęcych, 1 fr. kafla płytowego, 6 gwoździ,
2 fr. szyb.
II.

Humus od 37,9 do 38,25 m n.p.m.

Wykop XXX
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany w odległości 2 m na zachód od wykopu XXIX, w przypuszczalnym miejscu dalszego przebiegu fundamentu kamiennego.
W wykopie o głębokości 2,2 m nie osiągnięto calca, ponieważ cały wykop usytuowany
został wewnątrz wkopu rozbiórkowego, a na
poziomie 36,1 m n.p.m. pojawiła się woda.
Wypełnisko wkopu – brunatny i żółty piasek
z drobnym gruzem ceglanym i luźną zaprawą, z soczewkami grubego gruzu ceglanego. Miąższość zasypiska 1,9 m. W wykopie
nie stwierdzono występowania fundamentu
kamiennego – najprawdopodobniej fundament został całkowicie rozebrany.
Inwentarz zabytków ruchomych (nr 134–
137/N/02) w tym: 122 fr. naczyń ceramicznych (późnośredniowiecznych
i nowożytnych), 20 fr. kości zwierzęcych, 1 fr. kafla garnkowego, 1 fr. kafla
płytowego i 9 fr. wyrobów z metalu.
Bezpośrednio nad wkopem rozbiórkowym występował humus od poziomu
38,0 do 38,3 m n.p.m.
Wykop XXXI
Wykop o wymiarach 2 × 1 m, usytuowany w odległości 3,5 m na zachód
od wykopu XXX, w miejscu przypuszczalnego przebiegu fundamentu kamiennego
bądź stwierdzenia kontynuacji wkopu
rozbiórkowego.

Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska: Mniej niż trzy mile od Torunia..., czyli Nieszawa Jagiełły ...

I.

Jasnożółty piasek – calec tylko w południowej części wykopu, na skłonie
wkopu rozbiórkowego od poziomu
36,9 m n.p.m., gdzie opada w dół.
Wkop rozbiórkowy zajmuje prawie
całą powierzchnię wykopu XXXI. Wypełnisko – skupisko grubego gruzu ceglanego oraz
warstewki różnej barwy piasku, „czystego”
bądź z domieszką drobnego gruzu ceglanego i luźną zaprawą. Dna wkopu rozbiórkowego nie osiągnięto, ponieważ na poziomie
36,0 m n.p.m. pojawiła się woda. Miąższość
zasypiska 2 m. Nie natrafiono na relikty
fundamentu kamiennego. Widocznie, tak
jak w wykopie XXX, został całkowicie rozebrany.
II.
Humus –bezpośrednio nad wkopem
rozbiórkowym od poziomu 38,0–37,9
do 38,2–38,1 m n.p.m.
Wykop XXXII
Wykop o wymiarach 60 × 0,7 m, usytuowany w północno-wschodniej części
stanowiska, na zachód od grupy wykopów
XXVIII–XXXI, równolegle do nich po linii
północ–południe z lekkim odchyleniem północnego krańca wykopu w kierunku zachodnim. Teren, na którym umiejscowiony został
wykop, lekko opada z kierunku południowego na północny. Różnica poziomów wynosi
60 cm.
I.
Jasnożółty piasek – calec na poziomie
37,3 m n.p.m. w północnej części wykopu. W środkowej części wykopu poziom calca podnosi się do 37,7 m n.p.m.,
a w południowej calca nie osiągnięto
do dna wykopu, czyli do poziomu 37,3
m n.p.m.
II.
Jasnobeżowa próchnica z ludzkimi
kośćmi powstała w wyniku zniszczenia pochówków występuje prawie na
całej długości wykopu, na poziomie
37,3–37,9–37,55 m n.p.m. do 37,3–
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37,0–37,3 m n.p.m., gdzie wchodzi
w dno wykopu. Miąższość 10–40 cm.
Wkopy grobowe występują poniżej
spągu warstwy II. W północnej części wykopu XXIII wkopy grobowe, usytuowane
w linii wschód–zachód, głową w kierunku
zachodnim. W środkowej części wykopu na
odcinku 3 m wkop grobowy z licznymi pochówkami ułożonymi w dwóch poziomach;
widoczne przewarstwienia wapna. Prawdopodobnie jest to grób zbiorowy. W części
południowej 9 wkopów grobowych, usytuowanych w linii północ–południe, głową
w kierunku południowym.
Wkop rozbiórkowy 1 wewnątrz wkopu budowlanego usytuowany jest w arze 65.
Od strony południowej widoczny fragment
wkopu budowlanego, którego wypełnisko
stanowi żółty i rdzawy piasek laminowany
próchnicą. Układ warstwy skośny. Strop zachowanego wkopu budowlanego na poziomie 37,6 m n.p.m., wchodzi w dno wykopu
na poziomie 36,85 m n.p.m. Wewnątrz wkopu budowlanego wkop rozbiórkowy. Jego
wypełnisko stanowi gruz ceglany z luźną
zaprawą i piaskiem. Strop wkopu na poziomie 37,9 m n.p.m., wchodzi w dno wykopu
na poziomie 36,85 m n.p.m. Jest to kontynuacja wkopu rozbiórkowego w wykopach
XXIX–XXXI.
Wkop rozbiórkowy 2 – w odległości
8 m na północ od wkopu 1. Wypełnisko
wkopu – gruz ceglany z luźną zaprawą i przemieszana próchnica. Szerokość wkopu przy
dnie 2 m. Strop wkopu na poziomie 37,85 m
n.p.m., a jego dno na 37,2 m n.p.m.
III. Ciemnobeżowo-popielata
gliniasta
próchnica z pojedynczym drobnym
gruzem ceglanym w południowej części wykopu na poziomie 37,8–37,5
do 37,9–38,0 m n.p.m. Miąższość
10–40 cm.
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Humus na poziomie od 37,4–37,5
do 37,6–38,2 m n.p.m.

PODSUMOWANIE
Z ROKU 2002

BADAŃ

W części wschodniej badanego terenu, dzięki cennym obliczeniom i uwagom
Zbigniewa Nawrockiego oraz Karoli Ciesielskiej, udało się uchwycić zarys wkopu
rozbiórkowego, który wiąże się z budowlą
kościoła św. Mikołaja. Na podstawie ruchomego inwentarza zabytkowego określa
się, że prace rozbiórkowe przeprowadzono
w XIX wieku. Uchwycono wkop rozbiórkowy
w kilku wykopach i na tej podstawie określa się, że szerokość kościoła wynosiła około 12 m, przyjmując, że wkop dotyczy ścian
północnej, południowej i zachodniej jednej
budowli. Wokół obrysu kościoła znaleziono
cmentarzysko z licznymi pochówkami ułożonymi regularnymi rzędami w jednym poziomie, co stanowi wyjątkowo cenne źródło
badawcze, gdyż większość znanych cmentarzysk późnośredniowiecznych zniszczona
została późniejszymi pochówkami. Tutaj ze
względu na krótki okres użytkowania cmentarza nie nastąpiło zniszczenie pochówków.
Zlokalizowano też jedną mogiłę zbiorową.
Znalezienie reliktów zabudowań na
dwóch końcach badanego terenu daje obraz wielkości miasta, które na ówczesnym
etapie badań miało co najmniej 520 m
długości i około 300 m szerokości. Porównywalnie zadokumentowana długość miasta odpowiada wielkości Starego Miasta
Torunia.
Prawdopodobne wydaje się ulokowanie miasta na wcześniejszym osadnictwie. Zlokalizowanie zagłębienia w formie
rowu w najniższej warstwie wykopu XVIII może też świadczyć o nieznanym dotychczas ukształtowaniu tere-

nu z początkowej fazy osadnictwa. Pod
zamkiem dybowskim zalega warstwa
osadnicza kultury łużyckiej epoki brązu
(Gackowski br). Fundamenty zamku
Władysława Jagiełły posadowione są na
starszych, które zadokumentowano archeologicznie zarówno w obrębie dziedzińca,
jak i poza obrysem zamku oraz w jądrach
istniejących murów (oblicowane). Nie ma
żadnej pewności, że wcześniejsza warownia
została ukończona i w ogóle funkcjonowała,
jednak wiadomo, że pomiędzy jej porzuceniem a budową zamku Jagiełły minął pewien
czas (Grzeszkiewicz-Kotlewska 1999, 2000,
2001,2002). Nie można wykluczyć, że mogą
to być relikty warowni Vogelsang, wzniesionej przez Konrada Mazowieckiego i nadanego Krzyżakom w 1229 roku obok nadanej
im w 1230 roku Nieszawy z czterema wsiami. Teren zamku i badanego miasta należał
do komturstwa nieszawskiego od 1230
do 1422 roku (Jóźwiak 2002b, s. 17–20).
Znajdowanie na terenie Nieszawy fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych
nie musi sugerować występowania w tym
miejscu starszego osadnictwa, gdyż były
to zabytki na złożu wtórnym. Nie znaleziono czystej warstwy datowanej na XIII wiek.
Jednak właśnie te cztery kilometry brzegu
Wisły pomiędzy zamkiem w Małej Nieszawce a umocnieniami pod zamkiem dybowskim zdają się kryć tajemnice najwcześniejszej lokacji Nieszawy, funkcjonującej
przez kolejne dwieście lat panowania
krzyżackiego. W 1425 roku Jagiełło założył
miasto, które być może skryło wcześniejszą
historię, tak jak mury zamku pochłonęły
wcześniejsze konstrukcje.
Badania
archeologiczne
dawnej
Nieszawy dostarczyły wielu informacji
dotyczących stanu zachowania reliktów miasta. Odkryto piętnastowieczną
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warstwę osadniczą, która nie została zniwelowana podczas prac związanych z budową
wału przeciwpowodziowego w XIX wieku.
Warstwa ta może zawierać ślady zabudowy, a na pewno przynajmniej piwnic.
Może też zawierać ślady ulic (bruk) i być
przyczynkiem do poznania rozplanowania
przestrzennego miasta. Dalsze prace na
obszarze, gdzie występuje zadokumentowana warstwa, powinny być prowadzo-
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ne wykopami szerokopłaszczyznowymi.
Bogactwo późnośredniowiecznego inwentarza ruchomego w nawarstwieniach na
płytkim poziomie zalegania stwarza duże
ich zagrożenie przez orkę, więc z przeprowadzeniem regularnych badań nie należy
czekać zbyt długo. Historia Nieszawy nie
została jeszcze napisana do końca, ciągle
wiele jest w niej do wyjaśnienia.

Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska
Usługi Archeologiczno -Konserwatorskie Toruń
e-mail:archeologia1@wp.pl
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Fig. 13. Nieszawa plan with marked positions archaeological excavations from the years

Ryc. 13. Nieszawa, plan stanowiska z naniesionymi wykopami archeologicznymi z lat 1999-2002
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Fot. 31. Wykopy IV, V i VI.
Widok na wykopy od północy
Excavations IV, V and VI. View from north

Fot. 32. Wykop IX. Widok na wykop od wschodu
Excavation IX. View from east
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Fot. 33. Wykop XII. Widok od wschodu na przekrój nawarstwień we wnętrzu wykopu
Excavation XII. View from east, showing a cross section of strata inside the excavation

Fot. 34. Wykop XII. Zarys drewnianej skrzyni z naczyniami w północno-zachodnim
narożniku piwnicy
Excavation XII. An outline of a wooden chest with pottery in the north-western corner
of the cellar
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Fot. 35. Wykop XII. Palenisko i relikty konstrukcji ściany we wnętrzu wykopu
Excavation XII. The hearth and relics of wall construction inside the excavation

Fot. 36. Wykop XIV. Widok na wykop od południa
Excavation XIV. View from south
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Fot. 37. Wykop XIV.
Obiekty 1 i 2 w dnie wykopu
Excavation XIV. Objects 1 and 2 at the
bottom of the excavation

Fot. 38. Wykop XVI. Obiekty 2 i 3 w wykopie
Excavation XVI. Objects 2 and 3 inside the excavation
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Fot. 39. Wykop XVI. Obiekt 4 w wykopie
Excavation XVI. Object 4 inside the excavation

Fot. 40. Wykopy XVII, XVIII i XIX. Widok od zachodu na wykopy
Excavation XVII, XVIII and XIX. View from west
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Fot. 41. Wykop XIX. Układ nawarstwień w profilu zachodnim
Excavation XIX. Layout of strata – western profile

Fot. 42. Wykop XXIII. Układ nawarstwień w profilu wschodnim
Excavation XXIII. Layout of strata – eastern profile
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Fot. 43. Wykop XXV. Relikty piwnicy w profilu zachodnim
Excavation XXV. Relics of a cellar – western profile

Fot. 44. Wykop XXVI. Układ nawarstwień w profilu wschodnim
Excavation XXVI. Layout of strata – eastern profile
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Fot. 45. Wykop XXVIII. Wkopy grobowe widoczne w profilach i dnie wykopu
Excavation XXVIII. Burial features visible in the excavation cross section
and at the bottom of the excavation

Fot. 46. Wykop XXIX. Wkop rozbiórkowy ściany kościoła z reliktem fundamentu
w postaci pozostawionego pojedynczego głazu
Excavation XXIX. Cut feature documenting the church dismantling with remnants
of a stone foundation

Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska: Mniej niż trzy mile od Torunia..., czyli Nieszawa Jagiełły ...

Ryc. 14. Wybór średniowiecznych naczyń ceramicznych z badań archeologicznych w Nieszawie
Fig. 14. Selection of medieval ceramic pottery from archaeological excavations in Nieszawa
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Ryc. 15. Wybór średniowiecznych naczyń ceramicznych z badań archeologicznych w Nieszawie
Fig. 15. Selection of medieval ceramic pottery from archaeological excavations in Nieszawa

Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska: Mniej niż trzy mile od Torunia..., czyli Nieszawa Jagiełły ...

Ryc. 16. Wybór średniowiecznych naczyń ceramicznych z badań archeologicznych w Nieszawie
Fig. 16. Selection of medieval ceramic pottery from archaeological excavations in Nieszawa
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A

Ryc. 17. Wybór średniowiecznych naczyń ceramicznych i kafel piecowy (A) z badań archeologicznych
w Nieszawie
Fig. 17. Selection of medieval ceramic pottery and tile (A) from archaeological excavations in Nieszawa

Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska: Mniej niż trzy mile od Torunia..., czyli Nieszawa Jagiełły ...

Ryc. 18. Średniowieczny dzban z badań archeologicznych w Nieszawie
Fig. 18. Medieval jug from archaeological excavations in Nieszawa

161

162

W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy

Ryc. 19. Średniowieczne naczynia ceramiczne z badań archeologicznych w Nieszawie
Fig. 19. Medieval ceramic pottery from archaeological excavations in Nieszawa

Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska: Mniej niż trzy mile od Torunia..., czyli Nieszawa Jagiełły ...

Ryc. 20. Średniowieczne naczynia ceramiczne z badań archeologicznych w Nieszawie
Fig. 20. Medieval ceramic pottery from archaeological excavations in Nieszawa
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Ryc. 21. Wybór średniowiecznych naczyń ceramicznych z badań archeologicznych w Nieszawie
Fig. 21. Selection of medieval ceramic pottery from archaeological excavations in Nieszawa
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Piotr Wroniecki, Marcin Jaworski

Szerokopłaszczyznowe badania
geofizyczne nad średniowieczną
lokacją (Nowej) Nieszawy

1.1. Wstęp
Opuszczone średniowieczne miasta
to typ stanowisk archeologicznych, z których dopiero trzy udało się w ostatnich
latach zlokalizować i w różnym stopniu
przebadać (Herbich, Rączkowski 2015).
We wszystkich przypadkach przełomowe
było zastosowanie technik archeologii lotniczej, która ujawniła lokalizację obiektu
archeologicznego, a w kolejnych etapach
dokładniejsze rozpoznanie metodami geofizycznymi, które pozwoliły doprecyzować
układ przestrzenny miast.
Pierwszym odkryciem tego typu stanowiska było zlokalizowanie w 2006 r.
Starych Szamotuł (Dernoga et al. 2007;
Kijowski, Słowik, Rączkowski 2009, Pietrzak, Rączkowski 2009). Najnowszym
przykładem odkrytego średniowieczne-

go miasta jest Dzwonowo, namierzone
w 2014 r. dzięki zdjęciom lotniczym dostępnym na polskim geoportalu (Krzepkowski, Moeglich 2014, 2015a, 2015b).
W latach 2001-2011 Wiesław Stępień prowadził prospekcję lotniczą zachód od zamku Dybowskiego w Toruniu1. W 2006 r.
i 2008 r. zadokumentowano serię wyróżników wegetacyjnych ujawniającej relikty
regularnej zabudowy miejskiej.
Wyniki wykopalisk w otoczeniu Zamku Dybowskiego oraz efekty prospekcji
lotniczej stały się punktem wyjścia dla
trzech projektów badań nieinwazyjnych (ryc. 1), wzorowanych na doświadczeniach związanych z odkryciem Starych Sza1 Na obszarze, gdzie podczas prac wykopaliskowych Lidii Grzeszkiewicz-Kotlewskiej zadokumentowano pozostałości średniowiecznej zabudowy (Grzeszkiewicz-Kotlewska 1999a, 1999b,
2015)
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motuł oraz opartych na procedurach oraz
metodyce zaczerpniętej z podręczników
i poradników brytyjskich, publikowanych
przez English Heritage (David et al. 2008)
i Archaeological Data Service (Schmidt,
Ernenwein 2011).
Wszystkie trzy projekty odbyły się
dzięki dofinansowaniu przyznanemu łódzkiemu oddziałowi Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach priorytetu Ochrona zabytków archeologicznych w programie Dziedzictwo
kulturowe: Nieszawa – na tropie zaginionego średniowiecznego miasta (04098/12),
Badania archeologicznego krajobrazu średniowiecznej Nieszawy (01613/13) oraz
Od Nieszawy do Dybowa – nieinwazyjne
rozpoznanie krajobrazu archeologicznego pomiędzy Małą Nieszawką a Zamkiem
Dybowskim (4965/14). Ujawniły one rozplanowanie pierwszej lokacji Nieszawy, XVwiecznego miasta, znanego w średniowieczu
jako Nowa Nieszawa lub Dybowo. W oparciu o ich rezultaty możliwe stało się nie tylko
rozpoznanie struktury urbanistycznej miasta ale i jego cyfrowa rekonstrukcja.

1.2 Obszar badań
Współcześnie Zamek Dybowski oraz
pola i łąki rozciągające się na zachód od niego leżą na terenie zalewowym Wisły i odgrodzone są od centrum urbanistycznego
toruńskiej dzielnicy Podgórz nie tylko przez
wał przeciwpowodziowy, ale także przez węzeł kolejowy. Te dwie inwestycje przekształciły całkowicie teren, a prace związane z ich
wzniesieniem nie tylko zniszczyły wszelkie
ślady obiektów archeologicznych ale również całkowicie wykluczają możliwość prowadzenia prospekcji w ich obrębie, a nawet
bezpośrednim sąsiedztwie.
Jedyny w pełni dostępny teren do

prowadzenia badań stanowią pola uprawne
rozciągające się na zachód od zamku Dybowskiego, należące do prywatnych właścicieli oraz miasta Torunia (pozostające
w dzierżawie osób prywatnych) (ryc. 2).
Dzisiejszy wygląd pól pod zamkiem oraz
linii brzegowej Wisły różni się znacznie od
ich stanu z XV wieku. Koryto rzeki zostało
w późniejszych wiekach uregulowane, a pola
częściowo przekształcono poprzez wybranie
z nich ziemi na budowę wału przeciwpowodziowego. Brzeg Wisły został poszerzony
w stosunku do sytuacji uwiecznionej na historycznym planie z 1793 roku. Z informacji archiwalnych wiadomo również, iż okolice zamku były areną zmagań militarnych
w późniejszych wiekach, m.in. podczas wojen polsko-szwedzkich oraz wojny francusko-rosyjskiej w okresie Księstwa Warszawskiego. Pola pod zamkiem pełniły również
przez pewien czas funkcję poligonu wojskowego, a także funkcjonował w ich obrębie
folwark. Szczegółowe informacje na temat
dawnej topografii z okresu funkcjonowania średniowiecznej Nieszawy są opisane
w niniejszym tomie (Weckwerth 2015).

2. Przebieg badań
2.1. Punkt wyjścia
geofizycznych

do

badań

Prace wykopaliskowe Lidii Grzeszkiewicz-Kotlewskiej ujawniły obecność
obiektów archeologicznych, które można
było utożsamiać z reliktami XV-wiecznej
zabudowy miejskiej. Oprócz prostokątnych
w zarysie piwnic i dolnych partii budynków
zadokumentowane zostały ślady po słupach,
pozostałości wyposażenia domostw, fragmenty naczyń ceramicznych oraz destrukty
budynków o konstrukcji drewnianej i ceglanej. Analiza stratygraficzna umożliwiła
wydzielenie dwóch faz osadniczych – obu
gwałtownie przerwanych i pozostawiają-
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cych po sobie bądź to spalone drewno, bądź
rumosz ceglany. Na przykładzie jednego
z rozpoznanych wykopaliskowo obiektów
możliwe było stwierdzenie, iż w późniejszej
fazie osadniczej konstrukcje wzniesiono
bezpośrednio w miejscu uprzednio zniszczonych konstrukcji. Warstwę kulturową niewielkiej miąższości wydatowano na pierwszą połowę XV wieku i wstępnie przypisano
historycznej lokacji miasta Nieszawy, która
położona być miała naprzeciw krzyżackiego Torunia. Niestety w wyniku kilkuletnich prac terenowych nie ustalono zasięgu
zabudowań, lecz możliwa była identyfikacja miejsca istnienia jednego z budynków
związanych z miastem, tj. kościoła p.w. św.
Mikołaja i otaczającego go cmentarza2.
Począwszy od 2001 r. przez całą kolejną dekadę, archeolog Wiesław Stępień wykonywał regularną lotniczą dokumentację
stanowiska, wykonując fotografie o różnych
porach roku oraz na różnych etapach cyklu
wegetacyjnego. W wyniku jego systematycznej pracy, począwszy od 2006 r. możliwe było zaobserwowanie i zarejestrowanie
wyróżników wegetacyjnych, o charakterystycznym prostokątnym zarysie (ryc. 3a).
W wyniku opracowania zdjęć możliwe było
do ustalenia, iż wyróżniki manifestują się
ze szczególnie zwiększoną powtarzalnością
w obrębie jednego z pól. Konieczne zatem
było ustalenie czy wyróżniki odwzorowują
obecność struktur archeologicznych związanych ze średniowiecznym miastem a także, jak rozległa jest powierzchnia na której
znajdują się struktury, uchwycone w wyniku
prac wykopaliskowych.
2 Kościół p.w. Św. Mikołaja istniał do XIX wieku
i w XVI pełnił funkcję świątyni parafialnej Podgórza.
Sam budynek można utożsamiać ze znanym ze źródeł historycznych nowonieszawskim kościołem p.w.
Rozesłania Apostołów lub kościołem św. Franciszka
(Pietrzak 2015)
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2.2. Cele i metody
Punktem wyjścia dla projektu szerokopłaszczyznowego rozpoznania stanowiska w 2012 r. były wcześniejsze wyniki badań archeologicznych i prospekcji lotniczej
wsparte przekazami źródłowymi dotyczącymi średniowiecznej Nieszawy. Zagrożenia związane z działalnością rolniczą, potencjalnymi wylewami Wisły czy nielegalną
działalnością detektorystów wzmagały konieczność przeprowadzenia kompleksowych
prac rozpoznawczych z zastosowaniem metod nieinwazyjnych. Celem prospekcji
w pierwszym roku badań była zatem
weryfikacja sfotografowanych wyróżników roślinnych, próba ustalenia zasięgu stanowiska oraz wstępne
rozpoznanie struktury przypuszczalnej lokacji średniowiecznego układu
urbanistycznego. Na tym etapie prac
przypuszczano, iż zasięg Nieszawy ogranicza się do i tak rozległego rejonu zaobserwowanych na zdjęciach wyróżników (ok. 6 ha).
Wyniki pierwszego sezonu badań dowiodły
jednak, że granice stanowiska wychodziły
nawet poza przebadany geofizycznie obszar
(pomiarami objęto ponad 10 ha).
Kolejny projekt dofinansowany ze
środków ministerialnych w 2013 r. zakładał przeprowadzenie pomiarów
w celu zdefiniowania zasięgu stanowiska, uchwycenia potencjalnych
delimitacji miasta oraz rozpoznanie
zasobów archeologicznych najbliższego otoczenia. W wyniku tych prac możliwe
było przybliżone określenie zasięgu miasta
(obejmującego ok. 22 ha) oraz śladów prac
ziemnych na południu i zachodzie, prawdopodobnie związanych z istnieniem delimitacji miejskich.
Ostatni z przeprowadzonych projektów badawczych zakładał m.in. uzupeł-
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nienie pomiarów magnetycznych na
całym dostępnym obszarze położonym
na zachód od zamku Dybowskiego
i na północ od wału przeciwpowodziowego. W planie badań na 2014 r.
przewidziano również prospekcję nieinwazyjną w bezpośrednim otoczeniu zamku
krzyżackiego w Małej Nieszawce.
W trakcie trzech lat prowadzenia
prospekcji terenowej wykorzystano szereg
technik nieinwazyjnych. Pierwszą z nich
była prospekcja lotnicza (ryc. 1a), której skuteczność na tym terenie udowodniły
już wcześniej badania Wiesława Stępnia.
Kontynuował on naloty przez cały trzyletni
okres badań. Podstawową metodą geofizyczną rozpoznania stanowiska były pomiary
magnetyczne (ryc. 1b). Uzupełnieniem dla
tej techniki było przeprowadzenie pomiarów elektrooporowych (ryc. 1c) na części
dostępnego terenu w celu określenia charakteru oraz przybliżonej głębokości zalegania struktur archeologicznych, i ujawnienia
ewentualnych nawarstwień nieuchwytnych
metodą magnetyczną. Kolejna z zaangażowanych technik - pomiary podatności
magnetycznej (ryc. 1d), miała dostarczyć
informacje na temat przekształceń w wyniku dawnej działalności wytwórczej i wskazać
w obrębie stanowiska strefy wzmożonej aktywności ludzkiej w przeszłości. Pozyskane
dane pozwoliły uzyskać obraz rozlokowania
struktur podpowierzchniowych, określić
ich zasięg i przybliżony rozmiar, oszacować
przypuszczalną głębokość zalegania oraz
wyznaczyć strefy najsilniej przekształcone
przez przeszłą działalność człowieka.

2.3. Metoda magnetyczna (20122014)
Prospekcja magnetyczna jest najpopularniejszą i najbardziej uniwersalną metodą

nieinwazyjną w archeologii. Badania magnetyczne są w stanie zidentyfikować przede
wszystkim obiekty namagnetyzowane termoremanentnie (w wyniku oddziaływania
wysokich temperatur), takie jak piece, paleniska, konstrukcje ceglane i zaprawy gliniane. Możliwe do wykrycia są także zasypane
jamy i rowy oraz strefy aktywności przemysłowej (zarówno współczesnej jak i dawnej).
Pierwsze pomiary magnetyczne na potrzeby archeologii (za: Herbich 2015), miały
miejsce w Wielkiej Brytanii (Aitken 1958),
Francji (Hesse 1962), Niemczech (Scollar
1961), Francji (Lerici 1961), Stanach Zjednoczonych (Johnson 1961), a także w Polsce
(Dąbrowski 1963). Stosowane magnetometry
umożliwiają zarejestrowanie zmian w polu
magnetycznym Ziemi, które przedstawia się
w jednostkach indukcji pola magnetycznego
– teslach (T), które są wielkością wektorową opisującą natężenie pola magnetycznego
(Moskowitz 1995, Taylor 1995). Wiele obiektów (jamy, wkopy) archeologicznych generuje anomalie magnetyczne o bardzo niskich
wartościach, przedstawianych w nanoteslach
(1 nT = 0,000 000 001 T, jedna miliardowa
tesla), podczas gdy obiekty posiadające magnetyzm termoremanentny (w wyniku silnej
obróbki termicznej) mogą generować o wiele wyższe odczyty. Anomalie magnetyczne
utożsamiane z obiektami archeologicznymi
uchwytne są zazwyczaj w postaci tzw. punktowych podwyższeń pola magnetycznego.
Z kolei relikty konstrukcji architektonicznych, zwłaszcza wzniesionych z budulca
poddanego oddziaływaniu wysokich temperatur (wypalana cegła, spalone drewno, polepa) manifestują się najczęściej w postaci
anomalii dipolowych, a ich destrukty w postaci liniowych anomalii tego typu. Ograniczeniem metody magnetycznej jest obecność
obiektów ferromagnetycznych, przeważnie wszelkiej współczesnej infrastruktury,
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które posiadają własne pole magnetyczne,
uniemożliwiające wykrycie struktur archeologicznych, generujących zazwyczaj o wiele niższą dynamikę anomalii. W związku z
tym metoda magnetyczna ma ograniczone
zastosowanie w środowiskach miejskich.
Charakter prac z zastosowaniem tej
techniki wymaga, aby pomiary wykonywane były w nieprzerwanych, równoległych
liniach, rozpoczynanych z jednakowych
lub naprzemiennych krańców (tzw. tryby
parelelne i zig-zag) profili pomiarowych
(Gaffney, Gater 2003, fig. 10). Specyfiką
pracy z zastosowaniem magnetometrów jest
również odpowiedni wybór miejsca strojenia instrumentu, który musi być stosunkowo
pozbawiony źródeł zaburzeń magnetycznych
w podłożu (obojętnie czy współczesnych czy
pradziejowych) i na powierzchni (np. ogrodzenia, współczesna infrastruktura) co jest
niekiedy w praktyce wielkim wyzwaniem.
Konieczne jest również usunięcie przedmiotów magnetycznych z odzieży operatora.
Zachowanie tej tzw. „higieny magnetycznej”

171

umożliwia wykrywanie zaburzeń pochodzących wyłącznie z gruntu, nad którym przemieszczana jest aparatura pomiarowa.

Dane techniczne
Metoda magnetyczna (ryc. 4), a konkretnie gradiometria magnetyczna, była
podstawową techniką geofizyczną nieinwazyjnego rozpoznania struktury stanowiska
ponieważ jest w stanie zarejestrować szeroki
wachlarz anomalii spowodowanych działalnością człowieka. Ponadto procedura terenowa umożliwia najszybsze ze wszystkich
technik geofizycznych pokrycie przestrzenne (David et al. 2008, s. 20).
Pomiary magnetyczne poprzedzone
były przez prace geodezyjne (ryc. 1e), których zadaniem było wyznaczenie w terenie
poligonów badawczych obejmujących całość dostępnego obszaru. Siatka poligonów
o wymiarach 40 x 40 m, po wcześniejszym
zaprojektowaniu w programach CAD/GIS
została osadzona przy użyciu tachimetru laserowego Total Station Leica TS02 7” oraz

Dostępność terenu

Otwarte pola uprawne i nieużytki

Okres zbierania pomiarów

Sierpień-Wrzesień 2012, 2013, 2014

Tryb badań

Równoległe, naprzemienne przejścia (zig-zag)

Początek osi trawersu

N→S

Kierunek trawersu

W → E, E → W
Pomiary magnetyczne

Przebadany obszar

Ok. 36 ha

Rozmiar poligonu

40x40m

Ilość poligonów

216

Instrument pomiarowy

Bartington Grad601-2

Czułość instrumentu

0,03 nT

Liczba sond pomiarowych

2

Gęstość pomiaru

0,5 m x 0,25 m

Zakres

-100 nT / 100 nT

Gęstość pomiarów

2x2m

Ilość pomiarów

Ok. 3,5 mln

Tab. 1 – Specyfikacja pomiarów magnetycznych prowadzonych w latach 2012-2014 na stanowisku
dawnej lokacji Nieszawy.
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GPS RTK Trimble 5800. Wierzchołki poszczególnych poligonów zostały domierzone do Państwowego Układu Współrzędnych
Geodezyjnych dzięki technologii GPS RTK.
Łącznie w terenie, w ciągu trzech lat poligony osadzono na powierzchni ok. 36 ha.
W ich obrębie przeprowadzono pomiary
pola magnetycznego z zastosowaniem magnetometru Bartington Grad601-2, wyposażonego w dwie sondy pomiarowe. Zaznaczyć
należy, iż pomiary innymi technikami geofizycznymi prowadzono z wykorzystaniem
tej samej siatki badawczej.

Kolejność badań
Prospekcję w pierwszym roku (2012)
zaplanowano przede wszystkim w miejscu
uchwycenia wyróżników wegetacyjnych na
zdjęciach lotniczych (ryc. 3, 4a, 5a). Przypuszczano, iż ich układ może odwzorowywać strukturę rynku miejskiego, jako że
zamykały się na planie rozległego prostokąta. Pomiary magnetyczne zarejestrowały
obecność struktur podpowierzchniowych
w miejscu występowania wyróżników, niemal idealnie oddając ich układ. Zaskakujące
rezultaty przyniosła prospekcja w kierunku
zachodnim, gdzie uchwycono (po późniejszej
analizie) faktyczny rynek wraz z centralnie
ulokowanym budynkiem (domniemanym
ratuszem) i gęstszą zabudową, co czyniło
z wyróżników wegetacyjnych świadectwo
struktur podpowierzchniowych związanych
tylko z jednym z sektorów zabudowy miasta
(ryc. 4b, 5b). Prospekcja pierwszego sezonu
zakończyła się rozpoznaniem niemalże całej struktury miasta (rynku, jego
trzech pierzei, układu ulic i ich zwartej zabudowy, reliktów kościoła pw. św. Mikołaja
(ryc. 4c, 5c) pozostawiając zasięg zabudowy
i istnienie delimitacji miejskich na zachodzie i południu otwartą kwestią.

W kolejnym roku (2013) uzyskane
wyniki ukazały krzywoliniowe anomalie
okalające miasto od zachodu i częściowo od
południa , mogące świadczyć o przebiegu
obwarowania, fosy lub bliżej nieokreślonej formy delimitacji (ryc. 4d, 5d, 6e,
7a). Anomalie wskazują na obecność fosy
(przypuszczalnie wypełnionej wodą przez
połączenie przekopem z korytem Wisły)
i wejścia bramnego do miasta (ryc. 4e. 5e,
6e, 7a). Stopniowy zanik krzywoliniowych
anomalii magnetycznych w południowym
rejonie uniemożliwił jednoznaczne ustalenie
przebiegu obwarowania. Prawdopodobnie
za ten stan odpowiedzialne są współczesne
przekształcenia terenu, związane zarówno z usunięciem wierzchnich warstw ziemi
na potrzeby wzniesienia wału przeciwpowodziowego, jak i degradacją stanowiska
w związku z wieloletnią działalnością rolniczą. Na zachodzie, poza linią delimitacji
miejskich uchwycono również pojedyncze
silne anomalie stref podwyższenia pola magnetycznego o regularnym prostokątnym
zarysie (boki ok. 7-8m) – bez wyraźnej formy terenowej (ryc. 4f, 5f). Prawdopodobnie
są to ślady po budynkach.
W ostatnim roku badań terenowych
(2014) rozwinięto obszar pomiarów na
wschód oraz zachód, przebadano także
bezpośrednie otoczenie wału przeciwpowodziowego. W zachodniej części, w miejscu
współcześnie użytkowanym jako pastwisko, uchwycono liczne anomalie dipolowe
(widoczne na Ryc. 4g, 5g), które rozpoznano
jako pozostawione w gruncie szpile od krowich postronków. Niewielka ilość punktowych pozytwnych anomalii może świadczyć
o istnieniu również w tym miejscu śladów
osadnictwa, ale o zupełnie innej dynamice
i intensywności w porównaniu do sygnałów
generowanych przez relikty miasta. W tym
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miejscu w danych magnetycznych najbardziej czytelne były jednak anomalie o naturalnej proweniencji.
Obszar na południe od współczesnego wału (ryc. 2a) przeciwpowodziowego jest
niemalże w całości niemożliwy do zbadania
z powodu współczesnych inwestycji ziemnych (wał kolejowy, ulice, ogródki działkowe, zabudowa). Oprócz kilku otwartych
działek znajdujących się między wałem
a ulicą Nieszawską należy go uznać za bezpowrotnie stracony dla działań geofizycznych. Kolejnym badaniom dobrze rokuje
natomiast obecnie zalesiony obszar położony na północ od domniemanego rynku pod
warunkiem wycięcia znajdujących się w tym
miejscu drzew (ryc. 2b).

Interpretacja
W wyniku trzech lat prospekcji metodą magnetyczną pomiarami pokryto
w sumie obszar o rozciągłości ok. 1,6 km
i szerokości ok. 350 m. Zarejestrowano kilka typów anomalii magnetycznych, których
charakter, dynamika a przede wszystkim
zarys i układ pozwalają przypuszczać, iż
na zachód od Zamku Dybowskiego
znajdują się warstwy kulturowe, archeologiczne powiązane z rozległą
strefą osadnictwa o charakterze miejskim.
Interpretacja danych magnetycznych
wskazuje na to, że w centralnej przestrzeni dawnego miasta zlokalizowany jest plac
o prostokątnym planie, którego boki zorientowane są równolegle do koryta Wisły
i mierzą ok. 140 m. Powierzchnia placu,
interpretowanego jako rynek, wynosi ok
1,7 ha. W jego obrębie wykryte zostały anomalie, z których najbardziej czytelna jest
prostokątna struktura zlokalizowana w centralnym punkcie. Przypuszczać można, iż
zaburzenia wywoływane są przez obecność
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pozostałości architektonicznych budynku,
który mógł pełnić funkcję ratusza. Wokół niego, zwłaszcza po wschodniej stronie
wykryto grupy zwartych strefowych anomalii dipolowych. Świadczą one o obecności
dalszych reliktów architektury, interpretowanych jako pozostałości typowej zabudowy śródrynkowej, przypuszczalnie kramów, sukiennic, budynku wagi, być może
pręgierza, studni, itp.
Przestrzeń placu wyznaczana jest
przez trzy liniowe ciągi anomalii termoremanentnych (od wschodu, południa i zachodu) utożsamianych z pierzejami rynku o zróżnicowanej gęstości zabudowy.
Ten najwyraźniej uchwytny rodzaj anomalii, mierzących średnio ok. 6 na 15 metrów,
ma swoje źródło w materii poddanej obróce termicznej w obrębie wypełnisk (cegieł,
rumoszu ceglanego, polepy, spalonych konstrukcji drewnianych) zespołu obiektów
architektonicznych. Wschodni i zachodni
ciąg anomalii mierzy ok. 90 m, podczas gdy
południowy ok. 115 m. Równoległe liniowe
zespoły zaburzeń pola magnetycznego ciągną się na zachód i wschód od domniemanego rynku. Przestrzenie pozbawione wyraźnych zaburzeń, znajdujące się między tymi
wysokodynamicznymi anomaliami również
tworzą liniowe układy, co może świadczyć
o istnieniu niezabudowanych przestrzeni.
Są one interpretowane jako trakty komunikacyjne, biegnące przez średniowieczne
miasto. Warstwy o właściwościach magnetycznych odwzorowują układ przestrzenny charakterystyczny dla planu typowego
średniowiecznego miasta w Polsce (patrz
Krasnowolski 2006).
Bazując na kształcie i rozmiarze
anomalii wyliczono, że parcele miały prostokątny zarys, mierzący w przybliżeniu
ok. 11 x 40 m. Frontem do przylegającego
ciągu komunikacyjnego umiejscowiony był
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budynek, z prawdopodobną podpiwniczoną
kondygnacją. Przestrzeń działki miejskiej
była częściowo zabudowana i stanowiła
miejsce znacznej aktywności, na co wskazuje
wykrycie licznych anomalii magnetycznych
w ich obrębie. Układ działek miejskich był
zagęszczony, prawdopodobnie w celu wykorzystania każdej możliwej przestrzeni pod
zabudowę. Z zespołu anomalii tworzących
zabudowania miejskie można wyróżnić trzy
typy anomalii. Są to obiekty występujące na
wschodniej pierzei rynku, których regularność i wysoka dynamika wskazuje na relikty zabudowań ceglanych (ryc. 5i), anomalie
przypominające w planie literę „H” które
mogą odzwierciedlać plan dawnego domu
z kominami w narożnikach (ryc. 5j) oraz
anomalie obłe, nieregularne które są najprawdopodobniej ziemnymi piwnicami
wypełnionymi destruktem ze spalonej
polepy ze ścian i wyższych pięter (ryc. 5k).
Zaskakująco liczne, drobne anomalie
dipolowe zlokalizowane w okół centralnie
położonej konstrukcji na rynku świadczą
o zaleganiu dużej ilości ferromagnetycznych odpadów. Zwykle tego typu anomalie
są interpretowane jako współczesne śmieci,
przywożone na pole wraz z nawozami i są za
pomocą algorytmów filtracyjnych usuwane
ze zbioru danych. W tym przypadku wskazują bardziej na intensywne natężenie
przeszłej działalności ludzkiej w tym
miejscu.
We wschodniej części dawnego miasta w wynikach pomiarów magnetycznych
można zidentyfikować przestrzeń, zajmowaną przez kościół pw. Św. Mikołaja,
wokół którego funkcjonował przykościelny cmentarz (ryc. 4c, 5c). Stanowi on
prawdopodobną granicę zasięgu zabudowy
dawnej Nieszawy w kierunku wschodnim.
Z kolei po zachodniej stronie, pomiędzy
liniowymi anomaliami wyznaczającymi

delimitacje miejskie a prostokątnymi dipolowymi anomaliami strefowymi, tożsamymi z pozostałościami średniowiecznej
zabudowy, znajduje się obszar stosunkowo
pozbawiony zaburzeń pola magnetycznego
(ryc. 4h, 5h). Jest to przestrzeń o analogicznym zagęszczeniu anomalii do powierzchni
centralnego placu. Można ją utożsamiać zatem z drugim obszarem pozbawionym zabudowy, funkcjonującym na zachodnim skraju
miasta jako przestrzeń handlowa w pobliżu
bramy zachodniej. Na północ od niej mogły
znajdować się infrastruktura nadbrzeżna,
przez co poświadczony historycznie handel
na Wiśle mógł być sprawnie prowadzony.
Od miejsca gdzie znajduje się domniemana brama miejska w kierunku południowo-wschodnim rozciąga się nietypowa
krzywoliniowa negatywna anomalia magnetyczna o długości ok. 660 m (ryc. 5d, południowo wschodnia strzałka) . Przestrzennie
ten obiekt pasuje do koncepcji południowej
delimitacji miejskiej, natomiast przecina
on w kilku miejscach anomalie interpretowane jako ślady po zabudowie miejskiej.
Nie otacza także innych domniemanych parceli miejskich, szczególnie jednego zespołu,
najbardziej wysuniętego na południe. Zespół
ten jest szczególnie interesujący z uwagi na
fakt, że anomalie wskazujące na obecność
reliktów budynków wyraźnie respektują układ przestrzenny miasta (są położone
zgodnie z przedłużeniem ulicy wychodzącej
z południowo-wschodniego narożnika rynku). Dodatkowym utrudnieniem w określeniu południowej delimitacji miejskiej
są dane z licznych zdjęć lotniczych, które
ukazują podłużny, wąski wyróżnik okalający od południa wszystkie uchwycone geofizycznie relikty zabudowań. Jednoznaczna
interpretacja jest ryzykowna i wskazane są
dalsze prace weryfikujące. Jeżeli faktycznie
źródłem obu krzywoliniowych anomalii są
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obiekty związany z delimitacją południową to być może w danych magnetycznych
utrwalona jest stratygrafia horyzontalna stanowiska i widać na nich fazy rozwoju miasta
lokacyjnego.

2.4.
Metoda
(2014)

elektrooporowa

Pomiary geoelektryczne (ryc. 1c, 6)
są najstarszą metodą stosowaną w geofizyce archeologicznej, sięgające lat 30-tych
i 40-tych XX wieku, a w geofizyce poszukiwawczej stosowaną już od drugiej dekady
XX wieku (Wenner 1916). Obecnie stosowane są coraz rzadziej i w roli pomocniczej
w stosunku do innych metod geofizycznych,
których procedury terenowe oferują szybsze i nieraz efektywniejsze. W przypadku
działań archeologicznych pomiar odbywa
się poprzez wprowadzenie do gruntu prądu
o znanym napięciu i natężeniu i następnie
rejestrowanie zmian jego przepływu spowodowany zmianami warstw naturalnych i niekiedy archeologicznych. Wyniki pomiarów
elektrooporowych przedstawia się w jednostkach oporności pozornej lub w warunkach laboratoryjnych oporności właściwej
(ohm-m). Zasady działania metody i sposób
prowadzenia prospekcji opisano szczegółowo w wielu podręcznikach (m.in. Clark 1996,
Gaffney, Gater 2003; Schmidt 2013).
Tryb prowadzenia prac w miejscu
lokacji dawnej Nieszawy, analogicznie do
pomiarów magnetycznych, polegał na rejestracji pomiarów w regularnej, gęstej siatce. W praktyce archeologicznej stosowanie
pomiarów elektrooporowych ma miejsce
często jako uzupełnienie pomiarów magnetycznych, gdyż pozwala uzupełnić informacje o dane dotyczące przybliżonej głębokości
zalegania struktur podziemnych lub obiekty
archeologiczne, których wypełniska nie są
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magnetyczne. Celem tych działań było ustalenie, bez prowadzenia wykopalisk, głębokości zalegania obiektów generujących anomalie magnetyczne dla oszacowania stopnia
zagrożenia pracami rolniczymi.
Procedura terenowa prowadzenia badań elektrooporowych jest dużo bardziej
czasochłonna w porównaniu do pomiarów
magnetycznych, lecz jej zaletą jest możliwość stosowania zróżnicowanych układów
i rozstawów elektrod. Pozwala to kontrolować maksymalną głębokość penetracji prądu. Największą wadą jest jednak zależność
wyników od parametrów będących poza
kontrolą badacza, między innymi wilgotnością gleb i wynikającego z niej kontrastu
wilgotnościowego pomiędzy obiektami archeologicznymi a otoczeniem. Ponadto, nie
każde gleby nadają się do stosowania tej metody. W oparciu o uzyskane wyniki wyróżnia się strefy nisko- oraz wysokooporowe.
W uproszczonym rozumieniu w danych
elektrooporowych strefy niskooporowe wiązać można z wypełnionymi jamami, przekopami i dawnymi naruszeniami stratygraficznymi, podczas gdy wysokooporowe
odzwierciedlają zazwyczaj miejsca obecności zwartych struktur (np. warstw cegieł, kamieni, żwiru) zwiększających odczyt oporność pozornej. Metoda sprawdza się również
w rejestrowaniu lokalnych zmian geomorfologicznych (np. Sikora et al. 2014).

Infromacje techniczne
Dane zbierane były w obrębie poligonów o rozmiarze 40 x 40 m przy zastosowaniu instrumentu Geoscan Research RM15-D
Advanced przy gęstości pomiaru 1 x 1 m.
W pomiarach wykorzystywano konfigurację
elektrod w układzie symetrycznym Wenner przy rozstawie elektrod 0.5m. W wyniku prac wykonano ponad 54 tys. pomiarów
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Dostępność terenu

Otwarte pola uprawne i nieużytki

Okres zbierania pomiarów

sierpień - wrzesień 2014

Tryb badań
Początek osi trawersu

Równoległe, naprzemienne przejścia (zig-zag)
N→S

Kierunek trawersów

W → E, E → W

Metoda geoelektryczna (elektrooporowa)
Przebadany obszar

5,44 hektara

Rozmiar poligonu

40 x 40 m

Liczba poligonów

34

Gęstość pomiaru

1mx1m

Instrument pomiarowy

Geoscan RM15-D Advanced

Układ elektrod

Wenner (0,5 m)

Liczba pomiarów

Ok. 54400

Tab. 2– Specyfikacja pomiarów geoelektrycznych (elektrooporowych) prowadzonych w roku 2014
na stanowisku dawnej lokacji Nieszawy.

na obszarze wykraczającym o powierzchni
ponad 5,4 ha.

Interpretacja
Rozpoznany obszar rozciąga się
na długości niespełna 500 m równolegle
do Wisły i na szerokości dochodzącej do
200 m. Przebadanie tak rozległego terenu
ujawniło przede wszystkim znaczne zróżnicowanie geomorfologiczne stanowiska
(ryc. 6a). Obszar położony w części wschodniej i zachodniej cechuje się znacznie niższymi wartościami oporności, niż rejon
centralny, gdzie wynik pomiarów jest mniej
czytelny ze względu na odmienne właściwości ośrodka, w którym jest przepuszczany.
Skuteczność metody elektrooporowej zależna jest w głównej mierze od wilgotności
gruntu, dlatego w rejonach położonych nieznacznie niżej (na wschodnich i zachodnich
krańcach obszaru badawczego), gdzie wilgotność gleby jest wyższa, uzyskany został bardzo wyraźny kontrast pomiędzy naturalnym
podłożem a strukturami archeologicznymi.
Z kolei w części centralnej, kontrast jest

zdecydowanie niższy, przez fakt nieznacznego wznoszenia się gruntu, przypuszczalnie spowodowanego naniesieniem warstwy
piasków w wyniku działalności rzeki na
przestrzeni minionych stuleci. Wyżej położone piaski i żwiry, w przeciwieństwie do
zlokalizowanych w niższych częściach namułów i madów rzecznych nie zatrzymują
wilgoci przy powierzchni w równomiernym
stopniu, przez co możliwości rozpoznania
struktur zlokalizowanych w tym obrębie
wymaga odmiennego podejścia przy opracowywaniu wyników. Rozległe stanowisko obejmuje swoją powierzchnią gleby
o różnych wartościach oporności właściwej, przez co dobór współczynnika filtracji
na etapie opracowywania danych w obrębie
jednej wizualizacji danych uwypuklić może
strefy, gdzie metoda przynosi zamierzone
efekty oraz miejsca, gdzie nie można wyróżnić struktur podpowierzchniowych.
Konieczne stało się zastosowanie
zróżnicowanego podejścia przy cyfrowej
obróbce danych oraz odmiennych zakresów ich wizualizacji, co umożliwiło zobra-
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zowanie i wydzielenie ze zbioru danych
anomalii oporności pozornej gruntu o charakterze archeologicznym. W zachodniej
części przebadanego obszaru zarejestrowano
serię krzywoliniowych stref obniżenia oporności (ryc. 6b). Są to obiekty naturalne,
ślady po dawnej aktywności rzeki.
W części centralnej, mimo utrudnionych
warunków prospekcji zarejestrowano dużą
ilość zwartych anomalii pokrywających się
w znacznej ilości z zaburzeniami magnetycznymi. Silnie magnetycznym anomaliom
odpowiadają obniżenia oporności pozornej
rejestrowanej na głębokości do 0,5 m, co
świadczy o tym, że anomalie magnetyczne są przypuszczalnie pozostałościami
zasypanych lub zawalonych piwnic,
z dużą ilością polepy i dolnych partii dawnych obiektów mieszkalnych (ryc. 7).
Najważniejsze informacje z punktu
rozpoznania struktury stanowiska przyniosły pomiary przeprowadzone w obrębie
domniemanego rynku. Prospekcja elektrooporowa zarejestrowała serię zwartych anomalii obniżenia oporności, mogących być
reliktami zabudowy śródrynkowej
(ryc. 6c). Pomiary pola magnetycznego nie
ujawniły anomalii w miejscu ich występowania w tak czytelny sposób, co świadczyć
może o innym budulcu lub funkcji obiektów archeologicznych wywołujących zaburzenia. Ponadto prospekcja w rejonie rynku
uchwyciła relikty architektonicznej
zwartej struktury położonej w centralnym punkcie.
Porównując obie metody można
wywnioskować, że dostarczają wzajemnie
uzupełniających się informacji. Dane magnetyczne (ze względu na brak znaczącego
wpływu wilgotności gleby na pomiar) dostarczają na całym przebadanym obszarze
jednolity (wysoki) poziom wykrywalności obiektów archeologicznych, rów-
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nież tam, gdzie dane elektrooporowe zawodzą. Dane elektrooporowe natomiast
znacznie lepiej uwydatniają struktury naturalne i lepiej sprawdzają się przy wykrywaniu faktycznych kształtów struktur architektonicznych, gdzie anomalie
magnetyczne
bardziej
odwzierciedlają
miejscowy stan pola magnetycznego niż
kształt wypełniska.

2.5. Pomiary podatności magnetycznej (2013)
Aktywność osadnicza sprawia, że
gleba ma lokalnie podwyższoną podatność magnetyczną (Clark 1996; Cole et al.
1995; Schmidt 2007). Pomiary podatności magnetycznej na potrzeby archeologii
mogą więc z dużym prawdopodobieństwem
wskazać obszary godne dalszych badań
(ryc. 1d, 8). Metoda ta sprawdza się również
idealnie w przypadku poszukiwania miejsc
związanych z obróbką termiczną, co czyni
ją niezwykle przydatną przy odkrywaniu
i rozpoznawaniu stanowisk produkcyjnych
(patrz Crew 1990, 2002). Istnieje wiele rodzajów sond przystosowanych do tego typu
pomiarów (np. sondy polowe, sondy do
odwiertów), ich wybór i gęstość próbkowania zależy od specyfiki badanego obszaru
i stawianych pytań badawczych. Najczęściej stosowaną metodą są pomiary w regularnych, bardzo gęstych siatkach (np.
5x5 cm lub 10x10 cm) (Bayley et al. 2001;
Linford 2003; Linford, Welch 2004),
dokumentujące rozkład wartości podatności magnetycznej powierzchni jak i profilu
wykopu archeologicznego.
Pomiarami objęto najważniejszy
z urbanistycznego punktu rejon układu
miejskiego dawnej Nieszawy rozpoznanej
uprzednio metodą magnetyczną (ryc. 2),
którym było centrum miasta wraz z rynkiem i jego trzema uchwyconymi pierzeja-
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Dostępność terenu

Otwarte pola uprawne i nieużytki

Okres zbierania pomiarów

Sierpień-Wrzesień 2013

Tryb badań
Początek osi trawersu

Równoległe, naprzemienne przejścia (zig-zag)
N→S

Kierunek trawersu

W → E, E → W

Pomiary podatności magnetycznej
Przebadany obszar

Ok. 4 ha

Rozmiar poligonu

40x40m

Ilość poligonów

25

Instrument pomiarowy

Bartington MS3/D

Gęstość pomiarów

2x2m

Ilość pomiarów

>10 tys. pomiarów

Tab. 3 – Specyfikacja pomiarów podatności magnetycznej gruntu prowadzonych w 2013 r. na stanowisku
dawnej lokacji Nieszawy.

mi (wschodnią, południową i zachodnią).
Pomiary zebrano w obrębie powierzchni
liczącej 4 ha w siatce pomiarowej 2 x 2 m
z zastosowaniem kappametru Bartington
MS3/D z cewką polową. W obrębie przebadanego obszaru zebrano ok 10 tys. pomiarów, które odwzorowały wartości podatności magnetycznej powierzchni gruntu. W ten
sposób podjęto próbę uchwycenia intensywności i zróżnicowania funkcji i cech poszczególnych elementów rynku miejskiego.

Interpretacja
Pomiar powierzchni gruntu pozwolił zarejestrować miejsca o podwyższonej
podatnosci magnetycznej, a więc mogące
wskazywać na aktywność osadniczą w przeszłości. Średnia wartość na przebadanym
w Nieszawie terenie to ok. 20 SI x 10-5, podczas gdy w obrębie rynku zarejestrowane
wartości sięgają 100-300 SI x 10-5, a w rejonie wschodniej pierzei ok. 50 SI x 10-5. Część
wysokich odczytów odpowiada miejscom
występowania innych zaburzeń geofizycznych, zarejestrowanych pozostałymi zastosowanymi metodami.

Najwyższe wartości pomiarów zlokalizowane są w centralnej części rynku, na
południe od domniemanego ratusza a odrobine niższe odczyty skupiają się w promieniu 40 m od tej struktury (ryc. 8a). Punktowe podwyższenia podatności magnetycznej
rejestrowane są głownie w rejonie wschodniej pierzei, uchwyconej jedynie częściowo od strony lica zwróconego ku rynkowi
(ryc. 8b). Charakteryzuje się ona zdecydowanie wyższymi wartościami niż pozostałe dwie pierzeje ujęte pomiarami ((ryc. 8a,
8c). Skrajnie wysokie pomiary świadczą
o bardzo wysokim stopniu przekształcenia warstw przypowierzchniowych
przez dawną aktywność ludzką. Warto
zwrócić też uwagę na anomalię sugerującą istnienie reliktów budynku, położonego
w południowo-wschodnim narożniku rynku (ryc. 8d). Zarejestrowane na jej obszarze
ekstremalne wartości podwyższenia podatności sugerują bardzo zintensyfikowaną
dawną aktywność ludzką w jej obrębie.
Najwyższe zarejestrowane odczyty
wartości podatności magnetycznej osiągają poziom charakterystyczny dla no-
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wożytnych stanowisk produkcyjnych, co
obrazuje skalę intensywności dawnej aktywności na przebadanym fragmencie
miasta3. Uzyskane wyniki ukazują również,
iż niezależnie od tego, czy istniejące obecnie pole było zaorane czy pozostaje nieużytkiem, pomiary podatności są w stanie
uchwycić bardzo silne strefy podwyższonych wartości, korelujące z innymi typami
anomalii geofizycznych.
3. Integracja i interpretacja wyników
prospekcji geofizycznej
Zestawienie wyników prospekcji geofizycznej umożliwiło przeprowadzenie analizy i interpretacji dążącej do odtworzenia
układu urbanistycznego dawnej Nieszawy
(ryc. 9). W programie QGIS (oprogramowanie otwarte) umieszczone zostały wszystkie
pozyskane dane przestrzenne i obrazowe:
zobrazowania lotnicze, numeryczny model
terenu oparty na pochodnych laserowego
skanowania lotniczego (znane również jako
LiDAR lub Airborne Laser Scanning/ALS),
mapy i archiwalne zdjęcia lotnicze (z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej), geofizyczne
oraz geodezyjne dane pomiarowe, a także
dokumentacja prac archeologicznych (w formie warstw wektorowych lub rastrowych).
Umożliwiło to zbudowanie wspólnego modelu przestrzennego GIS (Geographical
Information System / System Informacji
Przestrzennej), a następnie wzbogacanie
go o kolejne informacje i modelowanie
procedur interpretacji oraz rekonstrukcji
cyfrowych wyglądu miasta i jego bezpośredniego otoczenia.
Rozpoznanie geofizyczne obszaru
dawnej Nieszawy oraz jej bezpośrednie3 Odczyty z warstw naturalnych w tym miejscu
powinny mieścić się w zakresie 5-15 SI x 10-5
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go krajobrazu archeologicznego pozwoliło
na określenie przestrzennych ram
środowiska w jakim to średniowieczne
miasto istniało i funkcjonowało. Zintegrowanie i analiza danych pozwoliły także
na ocenę skuteczności zastosowanych
metod prospekcji geofizycznej. Każda
z nich dostarczyła danych o innym charakterze, i dopiero zestawione razem umożliwiły zrozumienie relacji między poszczególnymi uchwyconymi elementami, uzyskanie
możliwie pełnego obrazu opuszczonego
miasta i odtworzenie hipotetycznego
układu dawnej Nieszawy i jej krajobrazu archeologicznego. Efekt tego procesu
ma znaczenie nie tylko dla możliwości rekonstrukcji układu przestrzennego miasta,
ale również bezpośrednio przekłada się na
zrozumienie stanowiska, jego wewnętrznej
dynamiki, zewnętrznych interakcji oraz
miejsca na geopolitycznej mapie pogranicza polsko-krzyżackiego z pierwszej połowy
XV wieku. Ustalenie oraz cyfrowe odtworzenie elementów struktury urbanistycznej,
dla których punktem wyjścia są rozpoznane anomalie geofizyczne oraz szereg powiązanych z nimi informacji źródłowych
i dokumentacji naukowej umożliwia określenie funkcji oraz roli poszczególnych rozpoznanych struktur. Rozpoznanie charakteru
i określenie wartości badanego obszaru jako
zasobu dziedzictwa narodowego pozwala
także na ocenę zagrożeń ze strony naturalnych procesów erozyjnych i działalności
człowieka. Daje to możliwość opracowania
adekwatnego do realiów stanowiska programu ochrony średniowiecznej Nieszawy.
Bazując na zbiorze pozyskanych
danych, obszar lokacji dawnej Nieszawy wyznaczyć można pomiędzy
krzywoliniowymi anomaliami na zachodzie i południu a rejonem kościo-
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ła pw. Św. Mikołaja na wschodzie
(ryc. 10). Poza tymi granicami nie można
zaobserwować zwartego układu anomalii,
tak wyraźnie widocznych w centralnej części miasta. Kwestia północnej granicy pozostaje otwarta, ze względu na współczesną
niedostępność terenu oraz na przekształcenia, które mogły zniszczyć w tym miejscu
źródła archeologiczne. Obszar ujęty takimi
granicami obejmuje ponad 22 ha (wraz
z Zamkiem Dybowskim ok. 26 ha) .
Dane geofizyczne wyraźnie odzwierciedlają układ późnośredniowiecznego polskiego miasta średniowiecznego. Równoległe, długie ulice biegnące ze wschodu na
zachód oraz przecinające miasto krótszymi
odcinkami z północy na południe dzieliły
zabudowę na mniejsze obszary, w obrębie
których znajdowały się działki miejskie.
Ciągi tych zwartych, prostokątnych, strefowych anomalii zorientowane są równolegle
i prostopadle względem siebie, co świadczy
o ich antropogenicznym pochodzeniu. Dane
pozwalają wyróżnić poszczególne działki
i ich rozmiary. Pomiędzy liniami anomalii
wskazujących na średniowieczne zabudowania, znajdują się prostopadłe pasy o niewielkim zróżnicowaniu pola magnetycznego, które należy interpretować jako ulice.
Na podstawie wykrycia dużego kwadratowego obszaru obniżonego zróżnicowania pola
magnetycznego można określić rozmiar
i kształt rynku, natomiast silnie namagnetyzowane prostokątne struktury oraz liczne obniżenia oporności pozornej gruntu
po jego środku wskazują na obecność ratusza miejskiego i infrastruktury
śródrynkowej (np.: kramy, sukiennice,
zabudowa śródrynkowa, itp.).
Wyniki badań wykazały tendencję
spadku koncentracji i regularności anomalii
utożsamianych z zabudową wraz ze wzrostem
odległości od rynku, co może wskazywać na

mniejsze zagęszczenie zabudowy i „luźne”
zagospodarowanie powierzchni parcel w rejonach oddalonych od centrum. Zauważyć
można również, że anomalie magnetyczne
wykryte w obrębie działek przylegających
do centralnego placu mają znacznie wyższą
dynamikę i obejmują większą powierzchnię niż te oddalone. Może to wskazywać na
zróżnicowanie budulca i/lub formy architektonicznej w zależności od pozycji społecznej i poziomu dobrobytu mieszkańców ścisłego „centrum” i obrzeży miasta.
Interpretację tą zdają się też potwierdzać
wyniki pomiarów rozkładu wartości
podatności magnetycznej, które nie dość,
że pokazują znacznie podwyższone wartości w obrębie powierzchni rynku, ale również wykazują najwyższe odczyty w obrębie
frontów parceli jego wschodniej pierzei
i południowo-wschodniego narożnika.
Na zachodzie zlokalizowane są dalsze
anomalie magnetyczne świadczące o obecności struktur podziemnych, mogących
funkcjonować jako zaplecze miasta (prostokątne anomalie dipolowe, np. możliwe
karczmy lub młyny). W większym oddaleniu w kierunku zachodnim zidentyfikowano
zbiór anomalii, który może świadczyć o istnieniu dawnego osadnictwa na zachód od
średniowiecznego miasta. Próba określenia
charakteru i chronologii obiektów wywołujących te zaburzenia wymaga dalszych prac
weryfikacyjnych. Jednakże przy obecnym
stanie rozpoznania możliwe jest wydzielenie
grup punktowych anomalii, które odpowiadać mogą skupiskom oddalonej od dawnej
Nieszawy zabudowy, poświadczonej historycznie (karczmy, młyny). Taka interpretacja pozwala na stworzenie rysu miasta,
w którego bezpośrednim otoczeniu funkcjonują mniejsze, poświadczone historycznie skupiska osadnicze, razem tworzące
system interakcji społecznej w obrębie śre-
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dniowiecznego mikroregionu środkowego
biegu Wisły.

4. Zagrożenia, ochrona i promocja

Pozostaje wciąż pytanie odnośnie

Dzięki niebywałemu zrządzeniu losu,
miejsce dawnej lokacji Nieszawy pozostało
niezabudowane i w znacznej mierze nieprzekształcone do dnia dzisiejszego, pomimo
położenia w obrębie aglomeracji toruńskiej.
Z punktu widzenia badań nieinwazyjnych
jest to idealne miejsce do testowania przydatności i rozwijania metod geofizycznych
w archeologii, w związku z silnymi i w większości jednoznacznymi w interpretacji anomaliami. Stąd, z perspektywy możliwości
rozwoju technik i badań geofizycznych ważne jest objęcie stanowiska stosowną ochroną
konserwatorską dla zachowania jego jednolitego charakteru4.

lokalizacji innych budowli sepulkralych
poświadczonych

w

źródłach

pisanych

(Jóźwiak 2015; Pietrzak 2015). Obecnie
dane geofizyczne jednoznacznie nie rozstrzygają tej kwestii. Miejsce godne weryfikacji znajduje się za wschodnią pierzeją
rynku (ryc. 6d, 7g). Na zdjęciach lotniczych
został tam odkryty prostokątny zorientowany wyróżnik. Pomiary elektrooporowe
potwierdzają ten wyróżnik wskazując serię
anomalii o obniżonej względnej oporności
pozornej gruntu. Dane magnetyczne ujawniają w tym miejscu skupiska anomalii dipolowych oraz zbiór anomalii analogiczny
do tego, widocznego nad pozostałościami
kościoła pw. św. Mikołaja - znanego z rycin
historycznych i wykopalisk Lidii Grzeszkiewicz-Kotlewskiej. W tym miejscu również
nie widać regularnej zabudowy charakterystycznej dla parceli miejskiej. Jeżeli jest to
faktycznie ślad po kościele i jego przyległościach, to jego lokalizacja jest nietypowa.
Ze źródeł pisanych również wiadomo, że
w Nieszawie działki wykupiły ówczesne
osobistości Królestwa Polskiego. Wśród
nich był biskup poznański, sekretarz i podkanclerz królewski Stanisław Ciołek. Jego
działka miałaby znajdywać się naprzeciw
kościoła pw. Rozesłania Apostołów. Gdyby
ta działka została zidentyfikowana to otwierałoby to wtedy nowy, ciekawy wymiar możliwości w kwestii potencjału korelowania
danych historycznych i archeologicznych
(geofizycznych). Umożliwiłoby przebadanie działki oraz powiązanie znalezisk ruchomych z własnością konkretnej, ważnej
historycznej postaci.

Obecna forma użytkowania obszaru
stanowiska w formie pól ornych i łąk zapewnia archeologom względnie nieograniczoną
dostępność oraz umożliwia prowadzenie
badań terenowych w trybie szerokopłaszczyznowym. Działalność rolnicza jest czynnikiem, który niekorzystnie wpływa na stan
zachowania obiektów, których destrukty
w postaci np. fragmentów (a nawet całych)
średniowiecznych cegieł widoczne są miejscami na powierzchni. Obserwacje terenowe
i doświadczenia wykopaliskowe pozwalają
stwierdzić, iż przypowierzchniowa warstwa
kulturowa (do 30-50 cm poniżej powierzchni gruntu) jest całkowicie zniszczona i przemieszana, a struktury archeologiczne pozostają nienaruszone poniżej tej głębokości.
Niemniej zakaz upraw skutkować by mógł
stopniowym wzrostem dzikiej roślinności,
zadrzewieniem i w rezultacie utrudnieniem
lub uniemożliwieniem podjęcia jakichkolwiek prac w przyszłości (zarówno inwazyj4 Warto w tym miejscu podkreślić, że podobne wnioski przedstawiał już kilka lat wcześniej prof.
Włodzimierz Rączkowski odnośnie potencjału
stanowiska w Mutowie/Starych Szamotuł
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nych jak i nieinwazyjnych).
Miejsce narażone jest również na
destrukcyjną działalność Wisły. Uregulowana na odcinku Kotliny Toruńskiej rzeka
ma tendencję do występowania z brzegów.
Destrukcyjna działalność rzeki wiąże się
zarówno z akumulowaniem osadów nanoszonych, jak i wymywaniem struktur archeologicznych. Zmiany wysokości lustra wód
gruntowych również mogą przyspieszać
degradację materii archeologicznej.
Niemniej ważna pozostaje również
kwestia narażenia stanowiska na inny czynnik ludzki, którym jest realne zagrożenie
związane z nielegalnym poszukiwaniem zabytków przez detektorystów wypytujących
często rolników o terminy orania pól. Liczne
ślady ich działalności, w postaci dziesiątek
charakterystycznych płytkich wkopów rabunkowych możliwe są do zaobserwowania przez cały rok na obszarze na zachód od
zamku, a położenie wewnątrz aglomeracji
miejskiej wraz z rosnącym zainteresowaniem „poszukiwania skarbów” czyni ten
teren niezmiernie atrakcyjnym dla podejmowania podobnych aktywności w celach
rekreacyjnych lub zarobkowych.
Znaczenie średniowiecznej Nieszawy dla polskiej historii i dziedzictwa narodowego, nadaje stanowisku rangę zabytku
naj-wyższej klasy. Stanowisko to pozostaje jednak wciąż narażone na zniszczenie.
Istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie od
pozostałości Nieszawy infrastruktura kanalizacyjna o metry minęła pozostałości
zachodnich delimitacji miasta. To tylko
jeden z dowodów na brak szerszej świadomości istnienia bezcennych z punktu widzenia dziedzictwa narodowego zasobów
archeologicznych. Wskazuje to na konieczność powstania spójnego, wielopoziomowego projektu szczególnej ochrony tego unikatowego stanowiska przed nieumyślnym

i zaplanowanym zniszczeniem. Należy podkreślić, iż w chwili obecnej jest to jedyne
takie stanowisko miejskie z wąskiego przedziału okresu późnego średniowiecza, które pozostało stosunkowo nietknięte przez
współczesne procesy degradacyjne.
Zgodnie z tą myślą działania edukacyjne oraz popularyzatorskie były nieodzownym elementem realizowanych projektów
badawczych i wykraczały nawet poza ramy
czasowe realizacji. Współpraca z mediami
zaowocowała szeregiem publikacji w gazetach codziennych (Nowości – Dziennik Toruński, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska) oraz popularno-naukowym artykułem
w czasopiśmie Wiedza i Życie autorstwa
Wojciecha Pastuszki, redaktora serwisu
Archeowieści. Informacje o odkryciu pojawiały się w telewizji (TVN24, TVP Bydgoszcz,
CW24 TV) oraz w radio (Polskie Radio – Jedynka, Polskie Radio PiK, Radio Gra.FM).
Doniesienia o rezultatach badań ukazały
się na stronie Urzędu Miejskiego Nieszawy,
w wydawanym przez ten urząd biuletynie
Nieszawskie Aktualności, a także na stronie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Urzędu Konserwatora Zabytków i stronie
łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Doniesienia autorstwa Szymona Zdziebłowskiego o odkryciu publikowano w serwisie Nauka w Polsce
Polskiej Agencji Prasowej (w wersji polskoi anglojęzycznej), w serwisie Archeowieści,
w anglojęzycznym serwisie Past Horizons,
a także w serwisie Moje Miasto.
W oparciu o interpretacje wyników
pomiarów geofizycznych w 2012 r. i 2013 r.
stworzono trójwymiarową, cyfrową rekonstrukcję średniowiecznej Nieszawy5. Model
5 Autorami wizualizacji trójwymiarowej byli
Jakub Zakrzewski i Stanisław Rzeźnik a jej koncepcja
powstała dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu
się archeologów Jerzego Sikory, Dariusza Osińskiego
i Michała Starskiego.
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przyjęty na potrzeby cyfrowej rekonstrukcji
jest jednym z kilku możliwych, oddających
przypuszczalną organizację przestrzenną
dawnej Nieszawy (ryc. 11). Uzyskane rekonstrukcje cyfrowe wykorzystano w dwojaki
sposób – w formie grafik oraz w formie filmów popularyzatorskich. Grafiki i animacje,
które opublikowano w Internecie, przybliżają w przystępny, obrazowy sposób zagadnienie interpretacji wyników badań geofizycznych i ukazują przypuszczalny wygląd
miasta. Ta, wciąż rzadko spotykana metoda popularyzacji i edukacji, posłużyła do
udostępnienia wyników badań naukowych
szerokiemu gronu odbiorców. Cyfrowe wizualizacje rekonstruujące dawną Nieszawę
pełnią rolę narzędzi nauki, dostępnych szerokiej publiczności bez względu na odległość
(Roussou 2002).
Ponadto, na początku 2014 r. uruchomiona została oficjalna strona projektu,
zarówno w języku polskim jak i angielskim
(staranieszawa.pl). Publikowane są na niej
bieżące informacje, wyniki oraz aktualny stan
wiedzy na temat średniowiecznej Nieszawy.
Przygotowane w ramach realizacji projektów
badawczych w roku 2012 oraz 2013 filmy rekonstruujące cyfrowo domniemany wygląd
zapomnianego miasta udostępniono na kanale Archeologia Nieinwazyjna w serwisie
YouTube. Filmowe rekonstrukcje opublikowane są zarówno w języku polskim (Nieszawa - zaginione średniowieczne miasto
3D, Średniowieczna Nieszawa (1425-1462)
zrekonstruowana na podstawie technik archeologii nieinwazyjnej) oraz angielskim
(Nieszawa: a forgotten medieval city in
Poland discovered with the use of remote
sensing techniques). Znaczny nakład pracy
wniesiony w działania promocyjne i popularyzatorskie na przestrzeni minionych lat
skierowany był wielotorowo do szerokiego
grona odbiorców. Zaznaczyć należy, iż wysi-
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łek prowadzony dla zwiększenia świadomości istnienia tego unikatowego stanowiska
podjęty został już piętnaście lat temu przez
Lidię Grzeszkiewicz-Kotlewską, a działania
popularyzatorskie prowadzone po kolejnych
sezonach badań nieinwazyjnych stanowią
jego bezpośrednią kontynuację. Elementem
prac popularyzatorskich minionych lat jest
nagłaśnianie odkrycia, ale także tworzenie treści, które mogą być wykorzystywane
przez dalsze podmioty, przykładowo przez
nauczycieli w szkołach, lokalne towarzystwa
historyczne, w informatorach turystycznych
a ostatecznie w podręcznikach historycznych, specjalistycznych opracowaniach czy
pracach naukowych.

5. Podsumowanie
Nieinwazyjne badania nad lokacją
średniowiecznej Nieszawy prowadzono
w dwóch etapach od przełomu XX i XXI
wieku. Pierwszy etap obejmował sondażowe
prace wykopaliskowe, podjęte przy okazji
badań zamku Dybowskiego oraz prospekcję lotniczą. Badania wykopaliskowe ustaliły obecność dwóch faz zabudowy zarówno
ceglanej jak i drewnianej, lecz w ich wyniku
nie było możliwe ustalenie zasięgu stanowiska. W ramach systematycznej lotniczej
dokumentacji przypuszczalnego miejsca
lokacji XV-wiecznego miasta w kolejnych
latach zarejestrowano wyróżniki wegetacyjne, mogące oddawać przybliżony kształt
części układu urbanistycznego. Na drugim
etapie studiów terenowych podjęto szerokopłaszczyznowe rozpoznanie przy zastosowaniu dwóch podstawowych metod
geofizycznych wykorzystywanych w archeologii, tj. pomiarów magnetycznych i elektrooporowych. Systematyczne rozszerzanie
obszaru objętego badaniami oraz intensyfikacja prac nieinwazyjnych przez zarówno
wdrażanie kolejnych metod geofizycznych
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na centralnym obszarze stanowiska jak
również objęcie pomiarami magnetycznymi
całości dostępnego obszaru zaowocowało
uzyskaniem znacznej ilości komplementarnych informacji umożliwiających możliwie
pełne rozpoznanie struktury stanowiska.
Dzięki zintegrowaniu wyników badań prowadzonych różnorodnymi metodami przez
wiele lat, udało się precyzyjnie odtworzyć
układ przestrzenny miasta oraz stworzyć
prawdopodobną wizualizację rekonstruującą wyglad średniowiecznej Nieszawy.
Z punktu widzenia nieinwazyjnych
badań szerokopłaszczyznowych w Polsce,
prospekcja magnetyczna w dawnej Nieszawie jest szczególnie cennym doświadczeniem. Badania objęły bowiem cały dostępny
obszar, przez co dają rzetelny i możliwie pełny wgląd, nie tylko w zasoby archeologiczne
zalegające pod ziemią, ale również ukazują
zagospodarowanie przestrzenne miejskie
i jego otoczenie. Prospekcja wykonana na
szerokości ponad 1,6 km pozwala uważać
ten projekt za największe dotychczas tego
typu badania w Polsce6. Badany teren ma
długość prawie 1600 m i szerokość 300,
a łączny przebadany obszar obejmuje prawie 50 ha. W skali współczesnych możliwości metod nieinwazyjnych jest to jednak stosunkowo niewielki obszar, gdyż na
otwartych i łatwodostępnych przestrzeniach
(których w Polsce ze względu na parcelację
pól niekiedy brak) prowadzone są badania
z zastosowaniem tzw. systemów mobilnych,
w których zbieranie danych odbywa się za
pomocą wielokanałowych platform (czyli
np. wielosondowych, mierzących 16 profili
jednocześnie) połączonych z precyzyjnymi
instrumentami geodezyjnymi RTK GPS ciągniętymi przez pojazdy, samochody tereno6 Chociaż praktyka ta jest powszechna w wielu
krajach, w Polsce niestety nie prowadzi sie oficjalnych
statystyk odnośnie skali i charakteru prowadzonych
archeologicznych badań nieinwazyjnych.

we lub quady (patrz Gaffney et al. 2012).
Obecnie, wiele mówi się o skuteczności i sensie stosowania metod nieinwazyjnych w polskiej archeologii. Debata bywa
spolaryzowana. Ścieraja się w niej przeciwnicy i zwolennicy tzw. nowoczesnych metod.
Sprowadzanie zagadnienia do zakazu lub
nakazu stosowania poszczególnych metod
zubaża dyskusję i nie prowadzi do konstruktywnej konkluzji. Wysiłki należałoby raczej
skoncetrować wokół próby odpowiedzenia
na pytanie: w jaki sposób mądrze korzystać
z nowych narzędzi technicznych, aby mogły efektywnie przysłużyć się poszukiwaniom jak również badaniom poszczególnych
typów stanowisk archeologicznych w różnych kontekstach środowiskowych i ogółem
archeologii na terenie Polski.
Nieinwazyjne badania nad dawną
Nieszawą są dobrym przykładem skuteczności tych metod w archeologii w Polsce.
Trzeba jednak pamiętać, że stanowisko to
jest szczególnie wdzięcznym obiektem dla
badań nieinwazyjnych. Warunki topograficzne i dostępność terenu sprzyja wykonywaniu pomiarów, a obiekty o dużej miąższości generują wyraźne, czytelne i łatwe
do zinterpretowania anomalie. Badania te
mogą skutecznie promować nieinwazyjne
rozwiązania w polskiej archeologii, nie należy zapominać, że niezwykłe efekty przeprowadzonych badań są efektem tych wyjątkowo korzystnych okoliczności.
Pierwszy etap projektu zakładał przebadanie 10-15 ha metodą magnetyczną, co
ówcześnie uważano za duży obszar, który
pozwoli ocenić zasięg stanowiska archeologicznego, a nawet jego otoczenie. Po zakończeniu badań w 2012r. okazało się, że
w kontekście wielkości założenia miejskiego, zaplanowany obszar był o wiele za mały.
Ten przykład doskonale obrazuje jedną
z największych zalet metod geofizycznych:
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duże pokrycie przestrzenne i możliwość
szybkiego rozszerzenia lub zmiany obszaru
badań na podstawie otrzymanych już wyników. Obszary które dla prac wykopaliskowych stanowią wieloletnie i kosztowne
zadanie, dla metod geofizycznych nie stanowią dużego problemu. Dzięki nim można
odkrywać podziemne relikty ludzkiej myśli
zagospodarowania przestrzennego z przeszłości i w sposób szerszy spojrzeć na to, jak
człowiek dawniej funkcjonował w krajobrazie bez pryzmatu możliwości badawczych
(czy to finansowych czy technicznych)
współczesnych badań wykopaliskowych.
Kolejnym ważnym doświadczeniem
wynikającym z opisanych badań jest ilustracja ograniczeń i możliwości poszczególnych
metod. Ich przykład dobrze pokazuje, że nie
da się jednoznacznie odpowiedzieć na często
zadawane pytanie: która metoda jest najlepsza? Wnioski płynące z przeprowadzonych
badań pokazują, że idealny czy uniwersalny zestaw metod nie istnieje. Każdorazowo
należy wziąć pod uwagę wszelkie zmienne
i dopasować propozycję metod badawczych
do specyfiki badanego obszaru. Odnośnie
pomiarów elektrooporowych często pada
pytanie o najlepszą porę roku na ich przeprowadzenie. Doświadczenia nieszawskie
wyraźnie wskazują, że (w warunkach polskiego znacznego lokalnego zróżnicowania
geomorfologicznego) w przypadku badań
większych niż 0.5-1 ha w obrębie jednego
stanowiska, możemy natrafić zarówno na
korzystne i niekorzystne warunki. Warto pamiętać, że wpływ może mieć nie tylko
zróżnicowanie geomorfologiczne podłoża,
ale nawet stan powierzchni oraz ślady po
uprawach.
Szczególnie ważne wydają się być procedury i ostrożność w procesie interpretacji
wyników badań (patrz Rączkowski 2015).
Warto pamiętać, że interpretacja danych
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geofizycznych jest, mimo wszystko, pracą
w toku. Poszerzenie poszczególnych obszarów badawczych lub zastosowanie nowych
metod w przyszłości może uzupełnić lub
zmienić obraz, który obecnie sie rysuje na
podstawie danych geofizycznych.
Niewątpliwie interpretacja danych
geofizycznych w Polsce jest kwestią, która
wymaga dalszych badań, zarówno nad oceną ich skuteczności w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, jak i wykrywalności znanych i charakterystycznych zespołów
obiektów archeologicznych z poszczególnych epok i jednostek taksonomicznych.
Słusznym postulatem wydaje się budowa
zasobu lub biblioteki anomalii geofizycznych generowanych przez obiekty archeologiczne zgłoszonym przez Martijna Van
Leusena (2015) podczas międzynarodowej konferencji prospekcji archeologicznej
w Warszawie. Polega na zbieraniu i publikowaniu studiów przypadku z dziedziny geofizyki archeologicznej (np.
Wroniecki 2012; Sikora et al. 2014; Jaworski, Wroniecki 2015). Wpasowuje się
to również w (zasygnalizowaną na tej samej konferencji) przez Benno Zickgrafa
(2015) potrzebę usprawnienia przepływu informacji na linii archeolog-geofizyk
(i nie tylko). Badania nieszawskie jednoznacznie potwierdzają konieczność takich
kroków gdyż „wilczych dołów interpretacji”
i w tym przypadku ledwo uniknięto: zdjęcia
lotnicze Wiesława Stępnia z 2006 i 2008 r.,
interpretowano jako możliwy rynek miejski
średniowiecznej Nieszawy. Gdyby badania geofizyczne, mające na celu weryfikację
tej tezy, ograniczyły się jedynie do obszaru
wyróżników wegetacyjnych ze zdjęć lotniczych (czyli ok. 6 ha) potwierdziłoby to tylko
pochopną interpretację niepełnych danych.
Na koniec warto zaznaczyć, że mimo
skali przeprowadzonych badań oraz jako-

186

W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy

ści rezultatów, wciąż pozostaje wiele pytań
naukowych odnośnie funkcjonowania dawnej Nieszawy. Oczywiście najbardziej paląca
jest kwestia północnej pierzei rynku, która
wymaga dalszych prac jak i weryfikacja istnienia obwarowań miejskich czy namierzenie portu wiślanego lub znanego ze źródeł
klasztoru franciszkańskiego. Można przypuszczać, że wokół miasta na dnie rzeki oraz
w terenach zabagnionych istnieje dużo
zabytków ruchomych, organicznych jak
i prawdopodobnie wraki statków z epoki,
które mogą być niezwykle cennym źródłem
informacji o XV-wiecznej żegludze i roli
Nieszawy w handlu wiślanym. Dla zrozumienia miasta również wydaje się wskazane podjęcie próby rekonstrukcji topografii
i środowiska naturalnego z okresu jego
funkcjonowania.
Jesienią 1462 miasto już nie istniało.
Pozostała po nim jedna ulica, przy której
stało aż 20 karczm. Lokalne osadnictwo na
prawym brzegu Wisły, naprzeciwko Torunia zostało ujęte w ramy administracyjne
dopiero w 1555 r. wraz z powstaniem Podgórza, czyli osady położonej na południe od
miejsca kryjącego pozostałości po dawnej
Nieszawie. Podgórz okazał się nowym, lecz

mniej aktywnym konkurentem gospodarczym Torunia, który ostatecznie wchłonął
lewobrzeżne miasto w obręb swojej aglomeracji. Pozostałości niegdyś ważnego ośrodka
handlowego, na którym skupiała się uwaga i wysiłek polityczny oraz ekonomiczny Królestwa Polskiego, przetrwały ponad
550 lat pod powierzchnią pól uprawnych.
Przywrócenie miasta na mapę możliwe było
dzięki wieloletniemu wysiłkowi włożonymi zarówno w prace wykopaliskowe, jak
i nieinwazyjne oraz ich integrację zakończoną cyfrową rekonstrukcją. Dzięki niebywałym okolicznościom pozostałości dawnej
Nieszawy przetrwały w takim stanie, iż umożliwiły rozpoznanie, oraz lepsze zrozumienie
dziejów miasta w szerszej perspektywie historycznej. Osiągnięcia prac nieinwazyjnych
pokazały, że nie była to nieudana inwestycja
a zamierzony wysiłek mający przynieść wymierną korzyść w wielowiecznym konflikcie
z państwem zakonnym o panowanie nad
regionem. Do zrozumienia tych uwarunkowań przyczyniły się trzy miliony pomiarów,
przemierzenie ok. 400 km z aparaturą geofizyczną, niezliczone godziny obróbki i filtracji danych oraz dziesiątki godzin dyskusji.

Fig. 22. Non-destructive methods used between 2012 and 2014. A) Aerial prospecting B) Magnetic prospecting C) Earth resistance prospecting
D) Magnetic susceptibility prospecting e) Geodetic measurements (laser tachymeter and RTK GPS)

Ryc. 22. Metody niedestrukcyjne wykorzystywane w latach 2012-2014. A) Prospekcja lotnicza B) Prospekcja magnetyczna C) Prospekcja Elektrooporowa D) Prospekcja podatności magnetycznej E) Pomiary geodezyjna (tachimetr laserowy i RTK GPS)
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Ryc. 23. Obszar badań. Prospekcja magnetyczna (czerwony obrys), prospekcja elektrooporowa (niebieski obrys), prospekcja podatności magnetycznej (fioletowy obrys), A) infrastruktura kolejowa, teren niedostępny dla badań geofizycznych, B) drzewa rosnące nad reliktami domniemanej
pierzeji północnej rynku Nowej Nieszawy, C) Ruina Zamku Dybowskiego

Fig. 23. The area of studies. Magnetic prospecting (red outline), Earth resistance prospecting (blue outline), magnetic susceptibility prospecting
(purple outline), A) Rail infrastructure, area inaccessible for geophysical studies, B) Trees growing over the relics of the supposed north frontage of
New Nieszawa town square, C) Ruins of Dybów castle

Fig. 24. Comparison of aerial prospecting results on 20 July 2015 (A, photog. by W. Stępień) with magnetic verification (B)

Ryc. 24. Porównianie wyników prospekcji lotnicze z dnia 20.07.2015 (A, zdj. W. Stępień) z weryfikacją magnetyczną (B)
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Ryc. 25. Wizualizacja badań
magnetycznych w latach
2012-2014. A) Obszar
zabudowań odkryty przez W.
Stępnia, B) Rynek miejski,
C) Relikty kościoła pw. św.
Mikołaja, D) Delimitacje
miejskie, przekop/fosa,
E) Możliwa brama miejskia
F) Zabudowa poza granicami
miasta G) Ślady po
postronkach, H) Plac bez
zwartej zabudowy

Fig. 25. Visualisation
of magnetic data from
2012-2014. A) Area with
constructions discovered by
W. Stępień, B) Town square,
C) Relics of the church of
Saint Nicholas,
D) Town delimitations,
tunnel/ditch,
E) Possibly a town gate, F)
Constructions beyond the
town boundaries,
G) Traces of halters,
H) Square with no regular
layout of constructions
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Ryc. 26. Zbliżenie na wybrane zbiory anomalii magnetycznych. A) Obszar zabudowań odkryty przez W. Stępnia, B) Rynek miejski, C) Relikty kościoła pw. św. Mikołaja, D) Delimitacje miejskie, przekop/fosa, E) Możliwa
brama miejskia F) Zabudowa poza granicami miasta G) Ślady po postronkach, H) Plac bez zwartej zabudowy,
I-k) Trzy podstawowe formy anomalii generowane przez relikty domostw średniowiecznych
Fig. 26. Zoom in on selected magnetic anomalies. A) Area with constructions discovered by W. Stępień, B)
Town square, C) Relics of the church of Saint Nicholas, D) Town delimitations, tunnel/ditch, E) Possibly a
town gate, F) Constructions beyond the town boundaries, G) Traces of halters, H) Square with no regular layout of constructions, I-k) Three basic forms of anomalies generated by the relics of medieval households
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Ryc. 27. Wizualizacja badań
elektrooporowych w 2014r.
A) Zróżnicowania geomorfologiczne
mające wpływ na wynik, B) Naturalne
formy, C) Zabudowania śródrynkowe,
D) Możliwe lokalizacja kościoła pw.
Rozesłania Apostołów,
E) Delimitacje i brama miejska

Fig. 27. Visualisation of Earth resistance
measurements in 2014.
A) Geomorphological diversity affecting
results, B) Natural forms,
C) Mid-square constructions,
D) Potential location of the Sending of St.
Apostles church,
E) Delimitations and the town gate
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Ryc. 28. Porównania wyników prospekcji magnetycznej i elektrooporowej. A) Delimitacja
i brama miejska, B) Zwarta zabudowa pozarynkowa, C) Zachodnia pierzeja rynku
miejskiego, D) Południowa pierzeja rynku miejskiego, E) Zabudowa śródrynkowa,
F) Wschodnia pierzeja rynku miejskiego,
G) Możliwa lokalizacja kościoła pw. Rozesłania Apostołów
Fig. 28. Comparison of results from magnetic and Earth resistance measurements.
A) Delimitations and town gate, B) Regular town constructions outside the square,
C) Western frontage of the town square, D) Southern frontage of the town square,
E) Mid-square constructions, F) Eastern frontage of the town square,
G) potential location of the Sending of St. Apostles church
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Ryc. 29. Wizualizacja badań
podatności magnetycznej
powierzchni gruntu w 2013 r.
A) Rynek miejski, B) Wschodnia
pierzeja rynku miejskiego,
C) Zachodnia pierzeja rynku
miejskiego, D) Południowo
wschodni narożnik rynku
miejskiego, E) Południowa
pierzeja rynku miejskiego.

Fig. 29. Visualisation of magnetic
susceptibility results from 2013.
A) Town square, B) Eastern
frontage of the town square,
C) Western frontage of the town
square, D) South-east corner of
the town square, E) Southern
frontage of the town square

Fig. 30. Collated results of geophysical and remote sensing data

Ryc. 30. Zbiorcza interpretacja danych geofizycznych i teledetekcyjnych
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Ryc. 31. Przedstawienie artystyczne interpretacji danych geofizycznych i teledetekcyjnych (aut. J. Zakrzewski, S. Rzeźnik)

Fig. 31. Artistic rendering of the interpretation of geophysical and remote sensing data (by J. Zakrzewski and S. Rzeźnik)

Fig. 32. A three-dimensional, artistic digital reconstruction of New Nieszawa/Dybów on the basis of non-invasive data (by J. Zakrzewski and S. Rzeźnik)

Ryc. 32. Trójwymiarowa, cyfrowa rekonstrukcja artystyczna Nowej Nieszawy/Dybowa na podstawie danych nieinwazyjnych (aut. J. Zakrzewski, S. Rzeźnik)
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Janusz Pietrzak

Uwagi o urbanistyce położonego
niegdyś naprzeciw Torunia miasta
Nowa Nieszawa – czyli co wiemy,
a raczej nie wiemy na ten temat

Nowa Nieszawa, obok miejsca lokalizacji pierwszych Szamotuł i Zwanowa należy
do grupy „zaginionych” miast polskich, których rozpoznanie – a właściwie zarejestrowanie – stało się możliwe dzięki zastosowaniu prospekcji metodami nieinwazyjnymi,
po części tylko weryfikowanych sondażowymi badaniami wykopaliskowymi1. Stanowiska te łączy jednak nie tylko sposób w jaki
zostały zlokalizowane, ale również i stosunkowo niewielki zasób odnoszących się do
nich przekazów źródłowych, oczywiście poza
źródłami archeologicznymi, dostępnych
jednak nadal jedynie potencjalnie. Różni je
zarazem wiele, w tym m.in. czas, przyczyny
1 Dernoga, et al. 2007; Herbich, Rączkowski 2015;
Kijowski, Słowik, Rączkowski 2009; Krzepkowski,
Moeglich 2014, 2015a, 2015b; Pietrzak, Rączkowski
2009.

i okoliczności powstania oraz upadku bądź
translokacji, osoba fundatora, skala inwestycji, a także osiągnięty poziom rozwoju, przy
czym pod każdym względem wyróżnia się
z nich właśnie Nowa Nieszawa. I tak zarówno
Szamotuły, jak i Zwanowo były inicjatywami
prywatnymi podjętymi w XIII i XIV wieku,
a więc w okresie największego nasilenia lokacji na prawie niemieckim w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś przeniesienie jednego
i upadek drugiego spowodowany był zapewne głównie przyczynami gospodarczymi.
Z kolei Nowa Nieszawa powstała w okresie,
który w sytuacji bardzo już zawansowanego w dobie średniowiecznej kolonizacji podzielenia ziem Polski granicami miast i wsi
w mniejszym niż wieki uprzednie stopniu
sprzyjał nowym lokacjom większych miast,
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a do takich interesujący nas tu ośrodek niewątpliwie należał2. W jego wypadku jednak
militarne oraz polityczne sukcesy państwa,
i e efekcie przyłączenie ziem komturstwa
nieszawskiego i przejęcie kontroli nad lewą
połową nurtu Wisły stworzyły taką możliwość. Miasto to także nie dość, iż powołane
zostało do życia z woli króla Władysława Jagiełły jako przedsięwzięcie politycznie i gospodarczo ważne w skali ogólnopaństwowej,
to mimo osiągniętego sukcesu, w zmienionej
sytuacji, tym razem chyba przede wszystkim
polityczną decyzją jego syna musiało zakończyć swe istnienie w tak korzystnym dla jego
rozwoju miejscu. Dodatkowo zaś, ponieważ
ta sfera działalności fundacyjnej pierwszych
Jagiellonów nie budziła większego zainteresowania badaczy3, Nową Nieszawę zaliczyć
można do ośrodków w największym chyba
– choć nadal w stopniu dalekim od potrzeb
– poznanych.
Nie ma potrzeby szczegółowego omawiania stanu źródeł odnoszących się do tegoż miasta, gdyż scharakteryzowany został
on wystarczająco w zmieszczonych w niniejszym tomie tekstach L. GrzeszkiewiczKotlewskiej, S. Jóźwiaka, W. Stępnia oraz
P. Weckwertha, a także artykule autorstwa
P. Wronieckiego i M. Jaworskiego. Trzeba
jednak podkreślić, iż dla naszych badań nie
dysponujemy żadnymi przekazami kartograficznymi i ikonograficznymi odnoszącymi
się do czasów funkcjonowania miasta Nowa
Nieszawa. Brak jest również praktycznie –
za wyjątkiem reliktów położonego w jego
sąsiedztwie zamku – źródeł architektonicznych stanowiących, jak to ujął B. Krasnowolski (2004a), …obiektywne informacje
2 Dość liczne były natomiast lokacje miast mniejszych (Samsonowicz 1986; Morawski 1995).
3 Niewiele lepiej przedstawia się poznanie ich roli
na polu inwestycji kościelnych, militarnych i rezydencjonalnych choć i tu daleko jest jeszcze do uzyskania
jej panoramicznego obrazu (Borkowska 2000, 2001;
Kajzer 2005; zob. też Miłobędzki 1978).

„zapisane” w murach budowli… Wszystko
to, a także zasób przekazów pisanych oraz
stan zawansowania archeologicznych badań
wykopaliskowych, sytuuje to miasto wśród
ośrodków, w odniesieniu do których prawie
niemożliwe jest podjęcie badań nad miastem rozumianym jako dynamiczna, heterogeniczna, wciąż zmieniająca się przestrzeń
uzależniona od działania ludzkiego. Nie pozwalają też na skupienie się na zagadnieniach
percepcji tej przestrzeni, jej doświadczania,
przeżywania i wyobrażania (Manikowska
Pomierny-Wąsińska 2015). Pozostaje więc
– przynajmniej na obecnym etapie badań –
skorzystać z możliwości, jakie daje istnienie
substytutu w postaci znacząco zaawansowanych badań nieinwazyjnych i wykorzystać
w tym celu prowadzące do poznania obszaru
miejskiego metody „klasycznej” urbanistyki.
Zajmiemy się więc jego przestrzenią „fizyczną” w kształcie określonym przez czynniki
naturalne i w mniejszym lub większym stopniu zmodyfikowanym w efekcie działalności
człowieka. Tym samym poświęcimy uwagę
przede wszystkim jego układowi urbanistycznemu, a więc rozmieszczeniem placów,
siatką ulic, zabudową oraz rozlokowaniem
najbardziej istotnych dla funkcjonowania
miasta obiektów, przebiegiem linii delimitacyjnych podkreślonych ewentualną obecnością umocnień, a wreszcie i zastosowaną przy
tym miarą. Zdając sobie sprawę z tego, iż tak
omawiane miasto jawi się nam jako funkcjonujące obok żyjących w nim ludzi, podczas
gdy tak naprawdę to oni – tak mieszkańcy,
jak i dysponenci – kreślili jego obraz „na
bieżąco” w zależności od własnych potrzeb,
w dalszych rozważaniach nawiążemy do
schematu wypracowanego przez B. Krasnowolskiego (2004b) przy redagowaniu części
katalogowej pracy poświęconej XIII‑XIV‑wiecznym układom urbanistycznym miast
lokacyjnych w ziemi krakowskiej wylicza-
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jącym wszystkie najistotniejsze cechy oraz
elementy charakteryzujące przestrzeń średniowiecznego miasta4. Jednak dla naszych
potrzeb konieczne okazało się nieznacznie
jego zmodyfikowanie. I tak przede wszystkim zrezygnowano z niektórych uwzględnionych przezeń punktów, dla omówienia
których w materiale źródłowym jakim dziś
dysponujemy nie posiadamy praktycznie
żadnych wiadomości. Z kolei inne zostały
nieco rozbudowane tak, by ich treść odpowiadała potrzebom tekstu poświęconego
scharakteryzowaniu stanu wiedzy o kształtowaniu się i przeszłości tego jednego właśnie ośrodka miejskiego.

***
1. Data lokacji
Czas założenia miasta Nowa Nieszawa
może zostać ustalona jedynie w przybliżeniu, dokonana zaś została przed 11 marca
1424 r. na prawie chełmińskim przez Władysława Jagiełłę, który w kilka lat później –
w dniu 16 marca 1431 r. – wystawił też
drugi, rozszerzony dokument lokacyjny
(Inwentarz, t. 3; Jóźwiak 1997, 2002a,
2004a, 2015; Pietrzak 2003; Tęgowski
1983; ZDM, cz. 7).

2. Status własnościowy
Miasto królewskie z władzami samorządowymi, wchodzące w skład niegrodowego starostwa nieszawskiego, przejściowo wraz z nim stanowiące posag i wiano
królowej Zofii Holszańskiej (Jóźwiak 2015;
Pietrzak 2003; ZDM, cz. 7, Sułkowska-Kuraś, Kuraś /wyd./ 1975).

4 Konsekwencją tego jest „katalogowy” sposób cytowania wykorzystanych przy opracowaniu źródeł i literatury
zamieszczonych na końcu poszczególnych punktów kwestionariusza.

3. Charakterystyka naturalnego
ukształtowania terenu
Ośrodek założony został na kujawskim brzegu Wisły, przy ważnej przeprawie,
którą prowadziła droga wiodąca do leżącego
na Ziemi Chełmińskiej Torunia. Nie powstał
on jednak na jej przebiegu, a był od przeprawy – a przynajmniej od miejsca, w którym
usytuowana była tak w średniowieczu, jak
i w czasach nowożytnych – oddalony o około 1 km w dół rzeki. Zajął on teren położony
w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi rzeki,
która jak się przypuszcza do końca XVIII w.
płynęła stosunkowo stabilnie tak, iż przebieg
jej koryta nie zmienił się znacząco od schyłku wczesnego średniowiecza, zaś współczesny jego układ ukształtowany został dopiero
w wyniku regulacji przeprowadzonych w latach 1835-1907. Jeszcze na mapie wydanej
w 1884 r. odnotowano, iż rzeka płynie bezpośrednio przy położonej wśród zalewowej równiny niewielkiej wyniosłości, którą
w XV w. wybrano dla umiejscowienia nań
nowolokowanego miasta. Powstało więc
ono w warunkach mniej korzystnych od pobliskiego Torunia, położonego już głównie
na obszarze terasy rzecznej, a tym samym
w mniejszym stopniu zagrożonego podtopieniami. Niemniej i tu wywyższenie terenu,
choć nieznaczne, w pewnym stopniu zmniejszało to niebezpieczeństwo, zaś rozległość
wyniosłości sprzyjała planom powołania
do życia większego organizmu osadniczego.
Ponadto dzięki otaczającym je efemerycznym rozlewiskom powstającym w okresie
roztopów wiosennych oraz opadów atmosferycznych – ale zasilanych też wylewami rzeki – miejsce to posiadało naturalne obronne położenie. Przypuszczać też można, iż
w XV w. brzeg wiślany w sąsiedztwie Nowej
Nieszawy znajdował się nieco bardziej na
północ od linii jego przebiegu przedstawia-
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nych na XVIII- i XIX-wiecznych mapach,
a jego ukształtowanie sprzyjało budowie
przystani rzecznej/portu (Böhmer 1884;
Czacharowski et al. 1995; Dybaś, Walczak
1989; Jasiński 1981, 1999; Jóźwiak 1996;
Molewski, Juśkiewicz 2014; Paczkowski
2005; Tomczak 1971, 1999; Weckwerth
2015).

4. Próba określenia miary
W badania układu urbanistycznego
każdego średniowiecznego miasta lokacyjnego podstawowym problemem jest ustalenie modularnych zasad ich rozmierzania
możliwe jednie wówczas gdy zidentyfikujemy miary jakimi posługiwano się przy realizacji tych działań. Niestety w przypadku
interesującej nas tu podtoruńskiej Nowej
Nieszawy, ze względu na zasygnalizowane
powyżej ograniczenia źródłowe, nie mogą
być one ustalone ani – jak to się zazwyczaj czyni – na podstawie wszechstronnej
planistycznej analizy historycznych, niskoskalowych przekazów kartograficznych
rejestrujących stany zabudowy miejskiej,
konfrontowanych następnie z zachowanymi
strukturami przestrzennymi miast, ani też
w wyniku interpretacji wyników archeologicznych badań terenowych zarówno wykopaliskowych, jak i prowadzonych
z zastosowaniem działań nieinwazyjnych.
W tej sytuacji jedynie hipotetycznie założyć można, iż posłużono się tu miarami
nowochełmińskimi, a więc sznurem równym 10 prętom, mającym po 15 stóp, z których każda mierzyła po 0,288 m i tym samym osiągającym długość odpowiadającą
43,20 m. Przyjęcie takiego rozwiązania sugeruje przede wszystkim fakt, iż właśnie
one stosowane były powszechnie przy rozmierzaniu miast z terenów państwa krzyżackiego, skąd pochodziła zapewne jeśli nie

większość, to przynajmniej znacząca część
pierwszych nowonieszawskich osadników.
Ponadto to właśnie one obowiązywały w pobliskim Toruniu, zaś w przywileju lokacyjnym Nowej Nieszawy zaznaczono, iż ma ona
posługiwać się prawem chełmińskim według wzoru obowiązującego właśnie w tymże mieście. Z miar tych korzystano również
przy rozmierzaniu sąsiadującego z miastem
zamku królewskiego (Betlejewska 2004;
Oryginalne dokumenty; 1988; Jóźwiak
1997, 2002, 2004b, 2015; Krasowski 2004a;
Pudełko 1964a, 1964b; Rębkowski 2001;
Sławiński 1959; Stamm 1935, 1938;
Starski 2014; Tęgowski 1983)5.

5. Zasadnicze fazy użytkowania
terenu i rozwoju przestrzennego
miasta:
Faza przedlokacyjna – (2. połowa
1423 r.) mająca miejsce wkrótce po przekazaniu stronie polskiej posiadłości zakonnych na Kujawach, tj. leżącego przy Wiśle
komturstwa nieszawskiego i położonych
w głębi lądu enklaw terytorialnych. Wiąże się
z powstaniem wzmiankowanej w źródłach
pisanych wsi położonej zapewne w miejscu
zajętym później pod budowę miasta. Możliwe jednak, iż teren ten wykorzystywany był
osadniczo już wcześniej (poza potwierdzoną
tu w trakcie badań archeologicznych obecnością osadnictwa pradziejowego), a hipotetyczne przyjęcie takiej ewentualności może
(choć nie musi) dopuszczać fakt odkrycia tu
na złożu wtórnym wczesnośredniowiecznego materiału zabytkowego, a ewentualnie
także i natrafienie w ruinach zamku z czasów Władysława Jagiełły na relikty starszej,
nigdy nieukończonej (?) budowli obronnej
(por. niżej pkt. 6.3.).
5 Zob. też Zobolewicz 1975.
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Faza lokacyjna (1423/1424 – 1431)
rozpoczynająca się wydaniem przez króla
pierwszego aktu lokacyjnego i wiążąca się
z wytyczeniem szachownicowego planu
miasta, położonego w bezpośrednim kontakcie z brzegiem, co umożliwiała budowę
nabrzeża portowego i udział w handlu wiślanym. W tym samym czasie doszło zapewne
do wytyczenia granic patrymonium, fundacji i wzniesienia kościoła parafialnego p.w.
Rozesłania Apostołów (do którego przeniesiono kolegiatę św. Wita z zamku kruszwickiego), a także sprowadzenia franciszkanów
oraz budowy ich klasztoru i świątyni. Możliwe też, iż doszło do wzniesienia budynków
komunalnych (ratusza ?), na pewno zaś zajmowane i zabudowywane były działki mieszczańskie, na których wznoszono zarówno
budynki mieszkalne, jak i składy towarów
(w tym spichlerze). Można przypuszczać,
iż już wówczas doszło też do wytyczenia
i zaznaczenia w terenie wyznaczającej granice miasta linii. Niewykluczone przy tym,
iż miała postać mniej lub bardziej prowizorycznych umocnień. Na pewno zaś w tym
samym czasie – od 1427 r. – w bezpośrednim
sąsiedztwie miasta wznoszony był królewski
zamek. Koniec tej fazy funkcjonowania miasta wiąże się z jego zdobyciem, splądrowaniem i spaleniem przez pragnących się pozbyć konkurencji – a przynajmniej ją osłabić
– mieszczan toruńskich. Zdarzenie to miało
miejsce pod koniec sierpnia lub na początku
września 1431 r. Zajęty w tym samym czasie
zamek obsadziła załoga krzyżacka.
Faza polokacyjna I (1431 – 1436)
to okres pozostawania miasta i zamku pod
okupacją krzyżacką. W przypadku warowni jest on stosunkowo nieźle oświetlony
przekazami źródeł pisanych. Z odmienną
sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu
do miasta, gdyż poza faktem zniszczenia

jego zabudowań – wraz z kościołem parafialnym6 – wiemy właściwie jedynie o tym,
iż w 1434 r. na toruńskim zjeździe miast
pruskich postanowiono Nowej Nieszawy
i jej spichlerzy nie odbudowywać, dopuszczając istnienie na kujawskim brzegu Wisły
jednej, obsługującej podróżnych karczmy.
Choć nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie czy uchwała ta została zrealizowana,
to jednak jej treść pozwala nam przyjąć hipotetycznie, iż doszło do częściowego przynajmniej zniszczenia i wyludnienia miasta.
W trakcie fazy polokacyjnej II (1436 –
1460) ma miejsce ponowne zasiedlenie miasta oraz jego szybka odbudowa, następująca
zapewne z poszanowaniem pierwotnej delimitacji i chyba – choć może tylko częściowo – dawnych stosunków własnościowych.
W tym czasie doszło też zapewne powiększenia obszaru miasta, dokonanego dzięki włączeniu doń terenów sąsiadujących z nim od
południa. Przyłączone tereny objęto nową,
zaznaczoną w terenie linią delimitacyjną, która mogła przybrać postać mniej lub
bardziej trwałych umocnień.
Odbudowa miasta postępowała jak się
wydaje dość szybko. Już w 1444 r. wzmiankowany jest ponownie nowonieszawski kościół parafialny7, zaś w późniejszych przekazach pojawiają się też: ratusz, pomieszczenie
wagi, magazyny przekupniów i jatka rzeźników. W 1460 r. wraz z wydaniem przez króla Kazimierza Jagiellończyka nakazu rozebrania podtoruńskiej Nowej Nieszawy oraz
6 Nie wiemy natomiast jakie były losy domu zakonnego oraz świątyni franciszkańskiej, o których po
5 stycznia 1430 r. w przekazach źródłowych brak jest
wzmianek (Jóźwiak 2015).
7 Mimo braku przekazów źródłowych sądzić można, iż w podtoruńskiej Nowej Nieszawie nadal funkcjonował w tym czasie również kościół i klasztor franciszkanów, gdyż właśnie stąd najpóźniej w 1462 r.
przenieśli się oni do miasta translokowanego w górę
rzeki (Jóźwiak 2004b, 2015; Karczewski 2012; Rozynkowski 2004).
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wystawienia aktu jej lokacji w nowym, położonym o 4 mile, tj. około 32 km w górę rzeki
miejscu nastąpił z prawnego punktu widzenia kres istnienia starego miasta.
Faza postmiejska I (1460 – 1462) to
okres, w którego trakcie następuje stopniowa może translokacja osadnictwa na nowe
miejsce tak, iż ostatecznie – w świetle przekazu z 1462 r. – jego pozostałości funkcjonujące nadal w dawnym miejscu lokalizacji
sprowadzać się miały do jednej tylko, prowadzącej w kierunku rzeki ulicy. Być może
to właśnie przy niej i wśród tych domów
znajdowało się 20 wyznaczonych przez burgrabiego dybowskiego karczm, które zgodnie z mandatem królewskim miały pozostać
w Nowej Nieszawie do końca wojny. Trudno
jednak stwierdzić ile budynków na opuszczonym terenie zostało, ani też wykluczyć,
iż jeszcze inne funkcjonowały na terenach
zamkowych8. Można też sądzić, iż to właśnie
osadnictwo utworzyło rdzeń ośrodka o bliżej
nieokreślonej wielkości i charakterze, który
korzystając najpewniej z opieki starostów
nieszawskich oraz działających z ich ramienia burgrabiów uformował się w fazie postmiejskiej II (1462 – 1555) w sąsiedztwie nadal funkcjonującego – i zarządzanego przez
tych ostatnich – zamku dybowskiego. Mimo
tej protekcji w 1543 r. król Zygmunt Stary
zakazał tamtejszym mieszkańcom posiadania i budowania spichlerzy, a także wywozu
zboża Wisłą. Wkrótce też – w 1555 r. – przeniesiono ich na wyżej położoną terasę, gdzie
założono osadę Podgórz, i zakazano uprawiania handlu. Na dnie nadwiślańskiej zalewowej równiny pozostał zamek dybowski,
a w jego sąsiedztwie funkcjonował wspo8 Późny bo XVII-wieczny przekaz informuje, iż
w 1465 r. wszyscy mieszkańcy Dybowa musieli zeń …
ustąpić… w następstwie powodzi, która miała zniszczyć w mieście (!) młyn wodny i 24 domy (Zernecke
1711; Jóźwiak 2015).

mniany co prawda dopiero w 1570 r., ale
mający
późnośredniowieczną
metrykę
murowany kościół p.w. św. Mikołaja9, pełniący do 1582 r. funkcję parafialnej świątyni Podgórza, później zaś będący filią parafii podgórskiej (faza postmiejska III /po
1555 r./). W ich pobliżu – w tym i bezpośrednio przy murach zamku – funkcjonowało zazwyczaj klika starościńskich
budynków10. Ostatecznie tak zamek, jak
i towarzyszący mu kościół popadały w ruinę,
przy czym ten ostatni został w XIX w. całkowicie rozebrany. Później okoliczne tereny
uległy zaś znaczącemu przekształceniu, gdyż
jak już wspomniano – w wyniku regulacji
przeprowadzonych w latach 1835-1907 –
doszło do zmiany przebiegu brzegu Wisły,
a ponadto z użyciem ziemi pozyskanej
z okolicznych pól wzniesiono wał przeciwpowodziowy. Pola te przez pewien czas wykorzystywano też jako poligon wojskowy
(Acten, Bd. II; APT, Douglas 1793; CEV,
P. 1-2; Czacharowski et al. 1995; Dumanowski 2002; Ciesielska 1999, 2005, 2007;
Grzeszkiewicz-Kotlewska
2005,
2015;
Janosz-Biskupowa 1954, 1962; Joźwiak
1997, 2002a, 2004b, 2015; Karczewski 2012;
Molewski, Juśkiewicz 2014; Rozynkowski
2004; Szczygieł 1989; Sowa 2002; Tęgowski
1983; Wroniecki, Jaworski 2015).

6.1. Centrum osadnicze i zasadnicze elementy jego rozplanowania
Układ urbanistyczny centrum osadniczego czytelny jest w postaci mniej lub
9 Jego uproszony zapewne rzut przedstawiono
m.in. na sporządzonym w 1793 r. przez Douglasa planie Torunia ((APT, Douglas 1793; Czacharowski et al.
1995; Rzeczkowska-Sławińska, Sławiński 1999).
10 Np. w 1765 r. w pobliżu zamku wznosiły się: …karczma, stajnia spustoszała. Budynków
drewnianych 4… (Lustracja Wp 1765). Kilka sąsiadujących z zamkiem obiektów odnotowanych
jest też na mapach z początku i końca XVIII w.
(APT, Douglas 1793; Zernecke 1727).
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bardziej uporządkowanych grup anomalii
uchwyconych w trakcie nieinwazyjnych badań oraz pustych, pozbawionych takich zjawisk przestrzeni. Został on zapewne ukształtowany przede wszystkim w wyniku lokacji
sprzed 11 marca 1424 r. Sądzić można, iż był
to układ szachownicowy, chyba trójpasmowy, dający się wpisać w silnie wydłużony
prostokąt – o długości zapewne 15 nowochełmińskich sznurów (tj. mający 648 m)
i nieznanej szerokość, która nie przekraczała jednak chyba 6 sznurów (czyli około
260 m – pasma 1-3 – rzędy a, b, c, d, d1, e na
ryc. 33). Został on zakomponowany osiowo,
w przybliżeniu wzdłuż linii wschód-zachód.
O jego północnym paśmie zabudowy (pasmo
1 – rząd a, b, c, d, d1, e na ryc. 33) obejmującym zapewne północny blok przyrynkowy
(pasmo 1 – rząd c na ryc. 33) – możemy powiedzieć tylko tyle, iż zapewne istniało oraz
zasugerować jego bezpośrednie (lub bliskie)
sąsiedztwo z brzegiem Wisły, a tym samym
i obecność na jego północnych obrzeżach
rzecznego portu (F na ryc. 33). Podobnie
nie możemy mówić dowodnie o istnieniu
nieco ponad 2 sznurowego rzędu bloków na
zachodnich obrzeżach miasta (rząd a na ryc.
33), w którego ramach zaczęła się kształtować
jedynie zabudowa bloku pasma południowego, gdzie jednak przez cały czas funkcjonowania ośrodka – tj. aż do jego translokacji
w górę rzeki – być może zaś, iż zasiedlono
nie więcej niż 5-6 działek (pasmo 3 – rząd
a na ryc. 1 – por. niżej ppkt. e.).
Centralny punkt tego układu stanowił czworoboczny rynek (pasmo 2 – rząd
c na ryc. 33), założony na planie zbliżonym
do krótkiego prostokąta mającego zapewne
3 sznury długości w linii północ–południe
oraz nieznacznie dłuższego w linii wschódzachód, tj. mierzącego 3 ⅓ sznura w przypadku pierzei północnej, i zapewne nieco
mniej w pierzei południowej. Z południowych narożników placu wybiegały pary ulic.

Podobna sytuacją mogła mieć – i zapewne
miała – miejsce w narożnikach północnych,
gdzie jednak współczesna sytuacja terenowa
pozwoliła na uchwycenie obecności jedynie ulic biegnących od rynku ku wschodowi
i zachodowi. Wszystkie ulice odrynkowe
posiadały dość znaczną, trudną do określenia szerokość – może odmienną w róznych
przypadkach i bliską 2-3 prętom. Obok nich
mogły też istnieć węższe trudne do rozpoznania w posiadanym materiale ulice/uliczki (np. na zapleczu wschodniego bloku przyrynkowego, por. niżej ppkt. f.).
W przypadku ulic odrynkowych przyjąć można, iż drogi prowadzące ku północy
wiodły na wiślane nabrzeże. Z kolei główny
szlak drożny przebiegał przez miasto najpewniej ulicą wytyczoną w linii południowej
pierzei rynku. Ulica ta na wschodnim skraju miasta skręcała lekko ku południowemu
wschodowi, by po przekroczeniu jego granicy11 podążyć zapewne w kierunku wyższej terasy i dotrzeć tam do drogi łączącej
trakt toruński z Bydgoszczą. Do tegoż traktu można też było chyba kierować się ulicą
odchodzącą ku południu od południowo-zachodniego narożnika rynku (zob. też niżej
ppkt. g.). Pozostałe ulice miały zapewne
charakter drugorzędny.
Wydzielane tą siatką bloki zabudowy posiadały zróżnicowaną strukturę,
były prostokątne oraz jedno-, dwu-, trój-,
a może i czterofrontowe. Ich wnętrza podzielone były na działki o równej (przynajmniej
w części przestrzeni miejskiej), jak się wydaje szerokości (może 40 stóp – gdyż jak się
wydaje w oparciu o wielokrotność takiego
wymiaru uformowane zostały fronty bloków), lecz różnej – zawierającej się chyba
w przedziale do 1 do 1⅓ sznura –
11 W miejscu, w którym badacze realizujący badania nieinwazyjne umiejscawiają bramę miasta (Wroniecki, Jaworski 2015), mógł to też jednak być jak się
wydaje np. most przerzucony nad przeszkodą terenową (H na ryc. 33).
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głębokości,
uzależnionej
najpewniej
głównie od konstrukcji bloku, a może
również i od przeznaczenia działek12.
I tak w Nowej Nieszawie wyróżnić można:
a., b., c.– Hipotetyczne bloki w północnym paśmie (pasmo 1 – rząd a, b, c, d,
d1, e na ryc. 33), najpewniej prostokątne
o zróżnicowanej głębokości, uzależnionej
od przebiegu północnej granicy miasta
oraz wiślanego brzegu oraz nieznanym
podziale wewnętrznym.
d. Zachodni blok przyrynkowy (pasmo 2 –
rząd b na ryc. 33) – podzielony na 18 działek orientowanych w połowie od rynku,
w połowie zaś do ulicy tylnej (lub placu
bez śladów zabudowy (pasmo 2 – rząd
a na ryc. 33) – por. niżej ppkt. e.).
e. Teren na zapleczu zachodniego bloku przyrynkowego, na który wraz ulicami odrynkowymi przeznaczono teren mierzący 2⅓ x 3 sznury (pasmo 2
– rząd a na ryc. 33). Na obszarze tym
w trakcie badań nieinwazyjnych nie natrafiono na znaczniejsze zaburzenia pola
magnetycznego, a autorzy tych prac sądzą, iż był on pozbawionym zabudowy
i mógł być drugim miejskim placem
handlowym (E na ryc. 33). Sugestii tej
przy dzisiejszym stanie wiedzy nie sposób
ani potwierdzić ani odrzucić, przemawia
za nią jednak fakt, iż tylne działki zachodniego bloku przyrynkowego zwrócone są
frontem właśnie w tę stronę. Należy jednak
postawić pytanie o potrzebę funkcjonowania w Nowej Nieszawie tak położonego
i dodatkowo powierzchnią prawie dorównującego rynkowi miejsca handlu. Może
jednak miał być on mniejszy i np. mierzyć
1 sznur szerokości, zaś na zachód odeń
12 Pamiętać też trzeba, iż najpewniej część z nich
zatrzymał w swej dyspozycji monarcha. Jedną z nich
– …unum aream liberam… – w 1425 r. otrzymał
odeń wraz z bratem kanonik Marcin z Gaworzyny
(CEV, P. 1-2).

planowano – lecz nigdy nie dokonano – wytyczyć oraz zasiedlić działki, których głębokość byłaby taka jak
w bloku przyrynkowym. Oczywiście
jest to tylko spekulacja, tym bardziej,
iż jak wskazuje S. Krasnowolski place
pomocnicze skupiały funkcje uciążliwe,
kolidujące z prestiżem centrum miasta,
a tych w świetle posiadanych przez nas
informacji trudno się w przypadku interesującego nas tu ośrodka doszukać.
Co więcej – uznawany za podstawowy
dla jego rozwoju dalekosiężny handel
zbożem, w którym Nowa Nieszawa po
1440 r. prześcignąć miała Toruń, wiązał
się głównie z transakcjami w kantorze
i nie znaczących potrzebował przestrzeni
handlowych, a magazynowych13. Reasumując, może więc teren ten mógł mieć
w strukturze przestrzennej miasta inne
przeznaczenie, jak choćby służyć na potrzeby jednego, z dwu poświadczonych
w źródłach pisanych kościołów (zob. niżej ppkt. g.), bo przecież nie można wykluczyć, iż jednak mogły się nań jakieś
wznosić budynki, po których nie pozostały ślady uchwytne dla zastosowanych
tu metod badawczych (np. niezagłębione
w grunt).
f. Wschodni blok przyrynkowy, którego
rozplanowania w oparciu o posiadane
wyniki badań nie można jednoznacznie opisać, gdyż w istocie na obraz uzyskany w efekcie badań nieinwazyjnych rozłożenia anomalii składać się
w rzeczywistości mogą pozostałości dwu
bloków zabudowy oddzielonych ulicą czy
też tylko uliczką miedzuchową, tj. du13 Handel zbożem na targu nie był chyba zresztą
działalnością zbyt uciążliwą skoro w średniowiecznym
Krakowie na jego potrzeby – a nie był to przy tym
zapewne handel hurtowy – przeznaczono niewielką
chyba przestrzeń w północno-wschodniej części rynku, czyli leżącą w bliskim sąsiedztwie głównego wejścia do kościoła Mariackiego (Tyszka 2001).
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żego bloku przyrynkowego od zachodu
(pasmo 2 – rząd d na ryc. 33) i znacznie
mniejszego bloku sąsiadującego z położonym dalej na wschód terenem przeznaczonym pod budowę świątyni (pasmo 2
– rząd d1 na ryc. 33 – por. ppkt. g.). Jeśli
uznać opisywany tu blok za jeden element
układu urbanistycznego Nowej Nieszawy to wraz z ulicami wpisać go można
w prostokąt mierzący 3 x 4⅔ sznura
(na linii północ-południe oraz wschódzachód). Występujące tu działki orientowane są następująco:
- 9 w stronę rynku – mających na całej
długości pierzei głębność lub też podzielonych na dwa kompleksy, tj. północny
z 4 głębszymi oraz południowy z 5 nieco
płytszymi działkami,
- 7-10 w stronę północnej, wybiegającej
z rynku ulicy,
- 7-8 (w tym jedna o potrójnej szerokości
– por. niżej ppkt. g.) w stronę południowej, wybiegającej z rynku ulicy,
- 9 w stronę przeznaczonego na wzniesienie budowli sakralnej bloku położonego na wschodnim skraju układu (por.
ppkt. g.).
g. Blok na wschodnim skraju układu
w całości przeznaczony na wzniesienie
budowli sakralnej (pasmo 2 – rząd e na
ryc. 33), której relikty – wraz z otaczającym ją cmentarzem – odkryte zostały
w trakcie prac wykopaliskowych zrealizowanych przez L. Grzeszkiewicz-Kotlewską. Pozostałości te łączyć można ze znanym z nowożytnych przekazów pisanych,
ikonograficznych i kartograficznych kościołem noszącym wezwanie św. Mikołaja (C na ryc. 33). Jednak, jak wynika
z badań jest to obiekt mający metrykę
późnośredniowieczną. Możemy więc
uznać, iż jest on najpewniej tożsamy
z jedną z dwu świątyń wzmiankowanych

w Nowej Nieszawie przez przekazy pisanie, tj. z kościołem parafialnym (przejściowo kolegiackim) p.w. Rozesłania
Apostołów lub kościołem klasztoru św.
Franciszka. Jednak ustalenie, z którym
z nich mamy tu do czynienia nie wydaje się
na tym etapie badań możliwe, bo choć położenie na skraju układu urbanistycznego
w przypadku klasztorów mendykanckich
jest bardzo częste, to nie brakuje też przykładów takiego umiejscowienia świątyń
parafialnych. Nie może nam w tym też
pomóc wezwanie noszone w XVI w. –
i później – przez zlokalizowaną w efekcie badań archeologicznych świątynię,
gdyż mogło być ono jej nadane – i zapewne było – dopiero po translokacji
miasta bo choć patrocinia były raczej
nie zmieniane, to jednak przypadki
takie nie są zjawiskiem odosobnionym,
a dochodziło do nich m.in. również
i na skutek wzniesienia nowego kościoła
czy też przeniesienia praw parafialnych
do innej świątyni14. Nie sposób też jednoznacznie wskazać, gdzie mógł się wznosić
drugi z nowonieszawskich kościołów. Co
prawda autorzy badań nieinwazyjnych
jako możliwe miejsce jego lokalizacji
wskazują położoną na zapleczu działek
przyrynkowych bloku wschodniego (pasmo 2 – rząd d na ryc. 33) przestrzeń o potrójnej szerokości (D na ryc. 33), lecz jest
to jedynie sugestia oparta na spostrzeżeniu, iż badania w miejscu pozbawionym
14 Natomiast kościół parafialny wzniesiony
w kolejnej Nowej Nieszawy, tj. powołanej do życia
w efekcie aktu z 1460 r. – budowany początkowo jako
filialny dla parafii w Przypuście – otrzymał obok, jak
się wydaje „odziedziczonego” po podtoruńskim mieście wezwanie Rozesłania Apostołów także patronów
w osobach św. Jadwigi oraz Najświętszej Maryi Panny. Przeniesiono tam również klasztor franciszkanów,
którego nowy, w części murowany, a w części drewniany, konsekrowany w 1575 r kościół nosił wezwanie
św. Franciszka (Karczewski 2012; Rozynkowski 2004;
Rymaszewski 1964).
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…regularnej zabudowy charakterystycznej dla parceli miejskiej… ujawniają
…zbiór anomalii analogiczny do tego,
widocznego nad pozostałościami kościoła pw. św. Mikołaja… Mimo słabości tych
argumentów warto zauważyć, iż choć takie usytuowanie kościoła parafialnego
nie jest spotykane zbyt często, to właśnie
taką lokalizację ma np. kościół wznoszący
się w lokowanym przez Krzyżaków Bytowie. Zarazem jednak – jak już zasygnalizowano wyżej – możliwe też, iż ta druga
świątynia wznosiła się na pozbawionym
znaczniejszych anomalii magnetycznych
placu leżącym w sąsiedztwie zachodniej
granicy miasta.
h. Bloki przy południowo-zachodnim oraz
południowo-wschodnim narożniku rynku, jednofrontowe, oraz południowy blok
przyrynkowy podzielone na działki zasadniczo o głębokości 1⅓ sznura (pasmo 3 –
rząd a, b, c, d, d1, e na ryc. 1), niekiedy – od
wschodu – skrócone w związku z przebiegiem pierwotnej granicy zasięgu miasta
(G na ryc. 33).
i. Zasięg tak zarysowanego centrum osadniczego od południa wyznacza widoczny
na licznych zdjęciach lotniczych, długi wąski wyróżnik, który nie wykluczone, iż jest śladem po linii umocnień
(G na ryc. 33). Możliwość istnienia
takowej przed końcem lat trzydziestych XV w. kwestionuje jednak
S. Jóźwiak wskazując na łatwość z jaką
w 1431 r. najeźdźcy opanowali miasto. Argumentu tego nie można jednak uznać za przekonujący, biorąc pod
uwagę fakt, iż bez większych problemów zajęty został wówczas również
i murowany, choć może nie w pełni ukończony zamek. Umocnienia miasta mogły
mieć zresztą w tym czasie – jak sugeruje charakter i intensywność wspomnia-

nej anomalii – jedynie prowizoryczny,
a może wręcz symboliczny (i delimitacyjny) charakter. Nie można się więc dziwić,
że nie były one poważniejszą przeszkodą w czasie najazdu, tym bardziej, iż już
w trakcie mającej miejsce wiek wcześniej
krzyżackiej rejzy na Kujawy i Wielkopolskę okazało się, iż drewniano-ziemne warownie – w tym miejskie – będące
podstawowymi stałymi punktami obrony
nie podołały wymogom ówczesnego pola
walki. Jednak może właśnie prowizoryczność linii wyznaczającej granicę Nowej
Nieszawy mogła ułatwić podjęcie decyzji o powiększeniu wyznaczonych pod
osadnictwo terenów, to zaś pociągnęło
za sobą korektę pierwotnego planu miasta. Dojść do niej mogło zaś w związku
z mającą miejsce od 1436 r. odbudową
po zniszczeniach powstałych w wyniku dokonanego 5 lat wcześniej najazdu15. Również i to powiększone do około
20 – 22 ha miasto od zachodu i południa wygrodzono z otoczenia (I na
ryc. 33), zapewne nowo wykonaną linią
umocnień, której obecność i przebieg
sugeruje zespół krzywoliniowych anomalii mogących zdaniem P. Wronieckiego
i M. Jaworskiego wskazywać na obecność
fosy, przypuszczalnie połączonej przekopem z korytem Wisły16. W tej dodanej przestrzeni nie obserwujemy już tak
uporządkowanego obrazu anomalii jak
na terenie, który uznaliśmy za rozmie15 Nie można jednak wykluczyć, iż do powiększenia obszaru miasta doszło już w okresie poprzedzającym okupację krzyżacką, a wiązało się ono – tak jak to
miało miejsce blisko 200 lat wcześniej w Toruniu –
z wystawieniem w dniu 16 marca 1431 r. drugiego –
rozszerzonego dokumentu lokacyjnego (zob. Tęgowski 1983; Jóźwiak 2015; por. też Chudziakowa 1999;
Jasiński 1999; Mikulski 1999; Nawrocki 1986).
16 Badacze ci nie przesądzają jednak, charakteru
tych anomalii piszą, iż mogą też być one śladem jakiejś innej …bliżej nieokreślonej formy delimitacji…
(Wroniecki, Jaworski 2015).
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rzony pierwotnie. Co więcej wydaje się,
iż znaczna jego część pozbawiona była
regularnej zabudowy, co w konsekwencji
zobowiązuje nas do postawienia pytania,
czy aby na pewno tempo i zakresy rozwoju
osadnictwa w Nowej Nieszawie – zwłaszcza po 1436 r. – były faktycznie tak znaczące, jak to się w literaturze przedmiotu
przyjmuje. W świetle wykonanych badań
nieinwazyjnych można co do tego mieć
pewne wątpliwości, gdyż zabudowa regularna pojawia się bowiem jedynie chyba
w najbliższym sąsiedztwie „starego” miasta, a wiązać z nią można serię anomalii
występujących w dwu rejonach, tj. na
zapleczu południowo-zachodniego bloku zabudowy i częściowo południowego
bloku przyrynkowego (K na ryc. 33) oraz
na jego wysokości, po obu stronach ulicy
wybiegającej ku południu z południowowschodniego narożnika rynku (J ryc. 33).
W pierwszym z nich da się zaobserwować
ciąg obiektów wyraźnie naruszających
przebieg pierwotnej linii rozgraniczenia.
Wydaje się możliwym, iż są one pozostałością kształtującego się tu kolejnego pasma zabudowy, podzielonego na działki
zwrócone frontem do ulicy oddzielającej
je od bloków starszych. Podobne obiekty występują też w większej odległości od
starej linii delimitacyjnej, a dokładniej po
obu stronach wspomnianej wyżej ulicy
odrynkowej. Ich usytuowanie sugeruje,
iż mogły tu funkcjonować działki orientowane właśnie w stronę tejże. W wypadku
obu tych rejonów brak jest podstaw do
podjęcia próby oceny tak szerokości, jak
i głębokości działek. Można natomiast
zasugerować, iż rozwój osadnictwa przy
biegnącej na południe ulicy odrynkowej
nastąpił w efekcie wzrostu jej znaczenia jako arterii komunikacyjnej po powiększeniu obszaru miasta (Betlejewska
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2004; Ciesielska 1999, 2005, 2007; CEV,
P. 1-2; Biskup 1953, 1959, 1987; Czaja
1992; Grzeszkiewicz-Kotlewska 2015;
Guerquin
1983;
Janosz-Biskupowa
1955, 1962; Jóźwiak 1997, 2002, 2004b,
2015; Karczewski 2012; Krasnowolski 2004a, 2004b, 2011; Kumor 2002;
Mikulski 1999; Piekalski 1996; Pietrzak
2003; Rozynkowski 2004, 2005, 2006;
Stępień 2015; Witkowska 1999; Wroniecki,
Jaworski 2015).

6.2. Zabudowa
charakter

miejska

i

jej

Charakter występującej w mieście zabudowy nie jest znany. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać,
iż w czasie jego funkcjonowania ulegał on
przemianom, których zakresu i kierunku
przy naszym obecnym stanie wiedzy nie jesteśmy w stanie określić. Wiemy natomiast
o wzmiance w drugim dokumencie lokacyjnym z 1431 r. informującej, iż w podtoruńskiej Nowej Nieszawie mierzenie i warzenie
wszelkich towarów dokonywane ma być
w pomieszczeniach ratusza. Nie ma jednak
pewności czy obiekt ten już wówczas istniał, ani nawet czy w ogóle powstał, choć
ze względu na szybki rozwój miasta w tym
okresie jest to prawdopodobne. Natomiast
przekazy jednoznacznie mówiące o istnieniu
budynku ratuszowego pojawiają się dopiero
w związku z podjętymi w 1460 r. działaniami zmierzającymi do likwidacji i przeniesienia miasta. W tych samych okolicznościach
wspomniane jest również pomieszczenie
wagi, a także magazyny przekupniów oraz
jatka rzeźników. Najpewniej to właśnie relikty tych wszystkich obiektów – a może
też jeszcze i innych – tworzą zróżnicowany
zespół anomalii obserwowany w centralnej
partii rynku. Te jednak choć pozwalają na
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domyślanie się obecności w danym miejscu
budynków spełniających jak można sądzić
funkcje wiążące się przede wszystkim z władzą miejską i wymiarem sprawiedliwości
oraz handlem, to niewiele są w stanie powiedzieć o konstrukcji i rozplanowaniu tychże,
gdyż w zależności od charakteru zaburzeń
możemy interpretować je ogólnie np. jako
pozostałości po obiektach zagłębionych, czy
też zachowanych w postaci rozwalisk materiału budowlanego poddanego oddziaływaniu wysokich temperatur. W tym drugim
wypadku jednak tak naprawdę nie jesteśmy
w stanie rozróżnić czy do oddziaływania
termicznego na budulec doszło przed jego
wykorzystaniem (cegła), czy też dopiero
w chwili zniszczenia (polepa i spalone drewno. Co więcej nie możemy wykluczyć, iż
w podobny sposób może się też manifestować funkcja użytkowa nigdy nie spalonego,
a jedynie specyficznie użytkowanego (np.
jako mielcuch czy browar17) i zburzonego
drewnianego budynku. W efekcie nie wiemy
więc np. czy w wypadku konkretnej anomalii możemy mieć do czynienia z reliktami budynków murowanych, szachulcowych, czy
drewnianych18.
Nieco więcej – oczywiście hipotetyczne – możemy wywnioskować z analizy
rozkładu tych anomalii. I tak w przypadku
zabudowań mieszczańskich i zagospodarowania działki w Nowej Nieszawie pod Toruniem sugerować można, iż:
- wśród budynków frontowych poza
obiektami
jednotraktowymi
występo17 O produkcji piwa przez mieszkańców Nowej Nieszawy wspomina S. Jóźwiak, a jego sprzedaż
w Toruniu – jak i jego cena – były w 1444 r. przyczyną
skarg ze strony tamtejszych mieszczan a to dopuszcza przypuszczenie o znacznej skali tego procederu
(Jóźwiak 2015).
18 Próbę taką podejmują autorzy badań nieinwazyjnych, którzy zasadnie wyróżniają trzy typy anomalii oraz przypisują im określony charakter, co jednak
jest jedynie wymagającą dopiero weryfikacji supozycją
– zob. Wroniecki, Jaworski 2015).

wać mogą – zwłaszcza w obrębie pierzei
rynkowych – również gmachy dwu-, a nawet
trójtraktowe,
- fakt występowania w pierzejach przeważnie anomalii „punktowych” wskazuje, iż
wchodzące w ich skład budynki z reguły nie
łączyły się ze sobą oraz nie tworzyły zabudowy ciągłej i jedynie(?) zagęszczenie anomalii
dające się zaobserwować we wschodniej pierzei rynku sugeruje sytuację odmienną,
- tylne partie działek pozostawały niezabudowane, lub co bardziej prawdopodobne ich pozostałości nie ujawniają się w postaci uchwytnej przy użyciu zastosowanych
w badaniach metod,
- nie wszystkie położone w pierzejach
działki musiały być zagospodarowane.
Jak widać spostrzeżeń tych nie jest
wiele, równie mało danych na te tematy
przynoszą wyniki badań archeologicznych
oraz przekazy zawarte w źródłach pisanych.
W tych pierwszych mimo ich stosunkowo
dużego zakresu w stopniu pozwalający na
jednoznaczną interpretację uchwycono bowiem jedynie pozostałości drewnianych,
dwufazowych zabudowań gospodarczych
usytuowanych na działce (wykop XII) leżącej
w obrębie wschodniego kwartału przyrynkowego. Znacznie liczniejsze były natomiast
obiekty rozpoznane jedynie fragmentarycznie lecz interpretowane również jako pozostałości XV-wiecznych budynków (wykop
XIV, XVI i XXV), z których żaden nie był budynkiem murowanym19. Natrafiono tu również – poza zalegającą miejscami związaną
z osadnictwem miejskim warstwą kulturową
– na liczne bliżej nieokreślone jamy oraz na
dwa niewielkie utwardzone brukiem odcinki terenu, jeden związany może z obszarem
19 Wszystkie(?) stanowiły relikty zabudowy bloków przyrynkowych, przy czym zdecydowana większości leżała w obrębie bloku wschodniego, kilka związanych być mogło z blokiem południowym, a jedna
z blokiem zachodnim.
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rynku (wykop XVI), zaś drugi zalegający
w obrębie zaplecza działki położonej w obrębie zachodniego bloku przyrynkowego
(wykop XXIII). Z kolei przekazach pisanych
pojawiają się zazwyczaj jedynie wzmianki
o domach mieszczańskich – w tym domu
wójta – pozbawione jakichkolwiek elementów opisu. Nieco więcej danych przynoszą
jedynie trzy przekazy. Z pierwszego z nich,
powstałego w 1425 r. dowiadujemy się, iż na
jedna działka przeznaczona była na budowę
tak domu, jak i spichlerza. Trudno jednak
powiedzieć czy była to sytuacja częsta, gdyż
działka ta pochodziła z wspomnianej już
wyżej rezerwy jaką zagwarantował sobie
monarcha, a otrzymać ją miał bynajmniej
nie mieszczanin nieszawski, a osoba blisko
powiązana z otoczeniem króla. Tak więc
należy stwierdzić, iż praktycznie nic nie
wiemy o organizacji przestrzeni siedlisk
miejskich, ani też o sposobie, charakterze
oraz intensywności ich wykorzystania.
W świetle powyższych uwag nie ma
też podstaw by jednoznacznie twierdzić,
iż w Nowej Nieszawie powstała choć jedna
murowana kamienica, czy też murowany
spichlerz. Jednak, tak wyniki badań nieinwazyjnych, jak i sąsiedztwo, związki gospodarcze oraz konkurencja z położonym po
drugiej stronie Wisły Toruniem, a wreszcie
i sytuacja obserwowana w miastach pobliskiego Pomorza i Prus przemawiać mogą
za wczesnym pojawieniem się wśród nieszawskich budynków tego typu rozwiązań.
Mimo to – oczywiście o ile tak wzniesione
budynki w ogóle w Nowej Nieszawie istniały – nie wolno bezkrytycznie zakładać, iż
były zjawiskiem częstym, biorąc pod uwagę
choćby, że choć zabudowa Starego Miasta
w Toruniu już w pierwszej połowie XV w.
była w większości zwarta i murowana, to
w Nowym Mieście nadal przeważała zabudowa luźna i drewniana. Taka właśnie też mo-
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gła być sytuacja w Nowej Nieszawie. Możliwe też, że wśród występujących tu budynków
– tak, jak i w innych ośrodkach miejskich –
dość licznie były również obiekty, w których
wymurowane z kamienia i cegły było jedynie
typowe dla północnych domów mieszczańskich niskie przyziemie albo też ich stojące w granicy działek ściany20. Wykonanymi
z tego właśnie materiału był natomiast bez
wątpienia obiektami towarzyszący miastu
– zachowany do dziś w stanie ruiny – królewski zamek (zob. niżej pkt. 6.3.). Z nich
także powstał – jak wykazały archeologiczne
badania wykopaliskowe – wspominany już
wyżej kościół p.w. św. Mikołaja. Ten ostatni
znany po części – jak już wyżej wspomniano
– z różnych kategorii źródeł archiwalnych
jawi się jako obiekt orientowany, oszkarpowany, jednonawowy lub, co bardziej prawdopodobne salowy, bezwieżowy lecz zaopatrzony w pomieszczoną na dachu wieżyczkę
na sygnaturkę21, zaś wykopaliskowe badania
archeologiczne sugerują, iż był to obiekt
o szerokości około 12 m. Nie wiemy natomiast z czego zbudowany był drugi z nowonieszawskich kościołów. Niewykluczone, iż
był on po prostu budynkiem drewnianym22.
20 Jeśli zaś kamienice w Nowej Nieszawie były
wznoszone, to pozostaje pytanie jaką miały formę. Nie
możemy bowiem ani potwierdzić ani wykluczyć, iż były
to np. w pełni już ukształtowane w XV w. „północne”
domy mieszczańskie, występujące w wielu odmianach
lecz cechujące się zróżnicowanym poziomem stropów,
obecnością płytko zagłębionej piwnicy, na parterze
mające od frontu sień zwaną „dużą”, izbę w trakcie
tylnym, mieszkanie na pierwszym piętrze oraz składy
na ewentualnym piętrze drugim i poddaszu, a czasem
także oficynę w podwórzu (zob. m.in. Gąsiorowski
1966; Tajchman 1985; Widawski 1985a, 1985b).
21 Jego wyglądowi poświęciła sporo uwagi K. Ciesielska, sięgając przy tym po większość przekazów archiwalnych, pomijając jednak przekaz kartograficzny
z 1793 r. (APT, Douglas 1793; Ciesielska 1999, 2005,
2007; Czacharowski et al. 1995). Kościół ten w ujęciu całkowicie schematycznym znajduje się być może
również na miedziorycie z XVIII w. autorstwa G. P.
Buscha (Tomczak 1982, Zerneke 1727).
22 Zdaniem S. Jóźwiaka, z tegoż surowca zbudowany był – być może przeniesiony z innej osady – pierw-
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Taka też była zapewne przeważnie zabudowa zaplecza działek miejskich, choć nie da
się wykluczyć, iż występowały wśród nich
budynki w konstrukcji szkieletowej z polami wypełnionymi szachulcowo, czy nawet
cegłą, a wpływ na budulec, a i samą ich lokalizację – najpewniej znacznie zróżnicowaną
– w obrębie parceli miało wiele czynników,
jak. np. zajęcia czy zamożność jej mieszkańców (Chudziakowa 1999; Ciesielska 1999,
2005, 2007; Czaja 1992; Gąsiorowski 1966;
Grzeszkiewicz-Kotlewska 2015; Gupieniec
1997; Janosz-Biskupowa 1954, 1962; Jasiński 1999; Jóźwiak 1997, 2002, 2004b, 2015;
Karczewski 2012; Kąsinowski 1992; Mikulski
1999; Rębkowski 2001; Rozynkowski 2004;
Rymaszewski 1964; Starski 2014; Tajchman
1985; Tęgowski 1983; Widawski J., 1985a,
1985b; Wroniecki, Jaworski 2015).

6.3. Zamek
Nowonieszawski zamek (A na ryc. 1) –
zwany w źródłach częściej dybowskim – powstał zdaniem L. Grzeszkiewicz-Kotlewskiej
w miejscu starszej, nigdy nieukończonej (?)
budowli obronnej, w odniesieniu badaczka
ta dopuszcza możliwość, iż mogą być ona
wspomnianą w kronice Piotra z Dusburga
warownią w Vogelsangu, wzniesioną i nadaną Krzyżakom przez Konrada Mazowieckiego. Jest to jednak jedynie niepotwierdzona
źródłowo supozycja, a lokalizację Vogelsangu większość badaczy chciałaby widzieć
na obszarze późniejszych Wielkich Stawek,
w rejonie przeprawy przez Wisłę, leżącej
w odległości około 800 m na wschód od
dybowskich ruin23.
szy tutejszy kościół parafialny. Aż do drugiej połowy
XVI w. w całości drewniane były też kościół i klasztor
franciszkanów wzniesione po przeniesieniu miasta
w górę Wisły (Jóźwiak 2015; Rozynkowski 2004).
23 T. Jasiński za K. G. Prätoriusem wskazuje przy
tym na hipotetyczną możliwość łączenia położenia
tej warowni z nieistniejącym już, położonym niegdyś
w pobliżu dawnego mostu toruńskiego niewielkim

Zachowany do dziś w ruinie zamek
królewski zdaniem S. Jóźwiaka zaczęto
wznosić w 1427 r., kiedy to w źródłach znajdujemy informacje o sprowadzaniu kamieni
na jego budowę. Była też ona przynajmniej
częściowo ukończona, gdy w 7 VI 1430 r.
król Władysław Jagiełło wynagrodził żupnika przemyskiego i współdzierżawcę żup
wielickich i bocheńskich Mikołaja z Tarnawy, który m. in. …circa munitionem domus castri (…) Novae Civitatis in Nieschowa diligenter intendendo et eam cum aliis
laboribus et laterifitiorum aedificis in brevie spatio tempor(is) pro complacen(tia)
nostra multum grata laudabliter consumando complacuit… Prace te kontynuowane były jednak i później, tak przez stronę
polską, jak i przez Krzyżaków okupujących
warownię w latach 1431-1436.
Za najstarszy element zamku dybowskiego uznawany jest najczęściej wzniesiony na planie wydłużonego trapezu ceglany
jednotraktowy, trójdziałowy dom o trzech
poziomach nadziemnych. Większość badaczy sądzi, iż był to pierwotnie budynek
wolno stojący, zaś B. Guerquin powątpiewał
w możliwość jego samodzielnego istnienia.
Niewątpliwie jednak wtórnie w stosunku
do kamienicy zamkowej powstał położony
na południe odeń mur obwodowy otaczający dziedziniec oraz ulokowana na zewnątrz
południowej kurtyny niska wieża bramna.
Z kolei w odcinku muru obwodowego zamykającego dziedziniec od północy znajdowała się furta prowadząca ku Wiśle. Ten
etap rozbudowy zamku miał miejsce jeszcze
przed zdobyciem go w 1431 r przez mieszczan toruńskich i Krzyżaków. Ci ostatni
obsadzili zamek załogą prowadzili w nim
prace budowlane i utrzymali go do czawzniesieniu nad Wisłą, gdzie podczas tych prac niwelacyjnych w 1824 r. natrafiono m.in. na średniowieczny grot włóczni (Jasiński 1981, 1999; Prätorius 1832).
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su, kiedy to w następstwie pokoju w Brześciu Kujawskim zwrócili w 1436 r. Dybów
Polsce. Podjęte przez nich działania obejmowały adaptację budynku głównego na
siedzibę konwentu i umieszczenie w nim
kaplicy (?), a także pełniejsze przystosowanie wieży bramnej do obrony artyleryjskiej
przez wykucie na poziomie przejazdu dwu
strzelnic i przekształcenie furty przybramnej
w kolejną strzelnicę. W czasie okupacji krzyżackiej przeprowadzono też budowę parchamu oraz wysuniętego przed bramę, przekątniowo oszkarpowanego przedbramia24.
W kolejnym etapie rozwoju zamku średniowiecznego nadbudowano cegłą mury, zwieńczono je rzędem strzelnic, zaś na narożach
muru obwodowego dziedzińca nadwieszono
cylindryczne wieżyczki wymurowane z cegły,
kryjącej szkieletową konstrukcję drewnianą. Przekształcenia te miały nastąpić około
1454 r. w związku z nowym konfliktem polsko-krzyżackim25. Mury zamku wykonano
z cegły łączonej zaprawą wapienną w wiązaniu gotyckim i posadowiono na fundamencie z łamanego kamienia narzutowego.
Ich grubość wynosiła w przybliżeniu od
1,7 do 2,7 m. Zamek otaczał obmurowany
parcham oraz szeroka, zasilana wodami rzeki fosa (czy może zaadaptowana w tym celu
starorzecze26) odcinająca go od lądu, a moż24 Według B. Guerquina (1984) obok wspomnianych wyżej działań miały być wówczas wykonane także – znane z pochodzącego z końca XVIII w. gwaszu
K. Albertiego – przyziemne strzelnice w dolnej partii
murów kurtynowych. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, iż wykonano je później, może w związku
z działaniami wojennymi w 1658, bądź 1703 r., kolejne zaś powstały w początkach XIX w. przy okazji włączenia pozostałości warowni do systemu fortyfikacji
miasta (por. Pietrzak 2003; Grzeszkiewicz-Kotlewska
2002).
25 Inaczej prace te datują I. Sławiński, M. Paszkowski i E. Plac (1972) sugerując, iż miały one miejsce
jeszcze w czasie okupacji krzyżackiej.
26 Sugeruje to kształt jej reliktów zobrazowany na
mapie Torunia z 1793 r. (APT, Douglas 1793; Czacharowski et al. 1995). Nie można jednak wykluczyć, iż
był to pierwotnie jedynie przekop, którym – tak jak to
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liwe też, iż stykała się ona z umocnieniami
miejskimi.
Wydaje się, iż w okresie XVI i początków XVII w. nie realizowano tu żadnych
działań mogących zmienić jego ukształtowaną w średniowieczu bryłę. Nie podejmowano też weń szerzej zakrojonych prac remontowych i w efekcie jego stan już w pierwszej
połowie XVII w. nie był najlepszy. Jednak
poważnym zniszczeniom uległ zamek dopiero w okresie potopu szwedzkiego, w efekcie
wybuchu zgromadzonego tu prochu tak, iż
jak zanotowano w lustracji z lat 1659-1665 …
same tylko mury popsowane stoją… Wojna
ta spowodowała jednak ponowne docenienie
dogodnego militarnie położenia warowni
i przeznaczenie na prace remontowe sumy
500 florenów rocznie. Zapewne to z nich sfinansowano gruntowną przebudowę domu
zamkowego, gdy wymieniono większość jego
północnej ściany, a we wnętrzach wprowadzono nowe podziały. Zabiegi te miały jednak zazwyczaj bardzo ograniczony zakres,
a destrukcję pogłębiły działania wojenne
w trakcie oblężenia Torunia w 1703 r. tak,
że w 1765 r. lustratorzy znaleźli go w prawie
całkowitym opuszczeniu notując …Zamek
murowany w nim pomieszkania innego nie
masz, tylko jedna i to szczupła izba… Dalsze zniszczenia przyniósł rok 1813, gdy otoczono go wałami ziemnymi i wykorzystano
jako fort na przedpolu twierdzy toruńskiej.
W podobny sposób relikt warowni użytkowany był także w zbudowanej przez Prusy
w 1848 r. twierdzy toruńskiej, a w dyspozycji władz wojskowych pozostawał jeszcze
w okresie po II wojnie światowej. Obecnie
obiekt pozostaje zabezpieczony w formie
trwałej ruiny (Akta stanów, t. 1; Arszyński
1995; Ämterbuch; Bieniak 1999; CEXV, t.
miało miejsce np. przy zamku w Bobrownikach wzniesionym również na zalewowej równinie Wisły – wody
rzeki w czasie którejś z powodzi popłynęły, poszerzając go przy okazji.
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3; Chronicon; Ciesielska 2005; David 1812;
Grzeszkiewicz-Kotlewska

1999b,

2002b,

2015; Guerquin 1984; Heise 1887; Jasiński
1981, 1999; Jóźwiak 1997, 2002a, 2004a,
2004b, 2015; Lustracja Wp 1628-1632; Lustracja Wp 1659-1665; Lustracja Wp 1765;
Maercker 1899-1900; Massalski 1966; Paczkowski 2005; Pietrzak 2003; Powierski
1971; Pratorius 1832; Regesta, Pars I, Vol. 1;
Rymaszewski 1964; Rzeczkowska-Sławińska
1956; Salm 2001; Sławińska 1966; Sławiński
1959, Sławiński, Paszkowski, Plac 1972; Staatsverträge; Strychalski 1964; ZDM, cz. 7).

7. Elementy układu urbanistycznego poza centrum osadniczym
Nasza wiedza o elementach układu
urbanistycznego poza centrum osadniczym
w przypadku podtoruńskiej Nowej Nieszawy jest więcej niż skromna i sprowadza się
zasadniczo do ustaleń S. Jóźwiaka poczynionych przy okazji badań nad oboma dokumentami lokacyjnymi, a odnoszącymi
się do określenia zasięgu patrymonium
miejskiego, w którego skład wchodziły: wieś
Małe Stawki, karczma przy przewozie wiślanym wraz z przynależnymi do niej dobrami,
a także posiadłości też młyna „Sandmühle”.
Z kolei z nadań nieinwazyjnych dowiadujemy się, iż w najbliższej okolicy terenów miejskich, na zachód linii delimitacji występuje
kilka anomalii pola magnetycznego, które
zdaniem P. Wronieckiego i M. Jaworskiego
mogą być pozostałościami po bliżej nieokreślonych budynkach (Jóźwiak 1996, 2002a,
2004b, 2015; Wroniecki, Jaworski 2015).

***
Omówiwszy wyszczególnione powyżej zagadnienia należy podkreślić, iż zaprezentowana analiza jest jedynie próbą ustosunkowania się do posiadanego w chwili
obecnej zasobu wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu podtoruńskiej Nowej Nieszawy.
Ponieważ zaś w wielu punktach oparta jest
nie o poczynione w trakcie badań „twarde”
ustalenia, a nikłe czasem przesłanki podbudowane i obudowane tzw. wiedzą ogólną
nie daje ona wystarczającej podstawy – i nie
ma ambicji – do stawiania tez ostatecznych.
Co więcej z tegoż to właśnie powodu otrzymujemy obraz płaski, niejako ahistoryczny, stanowiący dopiero zbiór hipotez oraz
sugestii badawczych, i to tak naprawdę dotyczących jednego zagadnienia, jakim jest
wyrażający się w przyjętym planie problem
organizacji „fizycznej” przestrzeni średniowiecznego miasta lokacyjnego, będącym
z jednej strony jego perspektywicznym programem, z drugiej zaś wyrażającym jego
wielorakie potrzeby i porządkującym podejmowane w tym zakresie działania. Dlatego też staraliśmy się zwrócić uwagę przede
wszystkim na podstawowe, ważne dla funkcjonowania miasta obszary, tj. miejsca władzy, miejsca sacrum, miejsca działań gospodarczych. Jednak i tu mogliśmy zazwyczaj
pozostawać jedynie w sferze mniej, lub
bardziej prawdopodobnych przypuszczeń.
Wystarczy tu przypomnieć, że w przypadku
lokacyjnych układów urbanistycznych tak
naprawdę dopiero źródła planistyczne, i ich
analiza dokonana po naniesieniu informacji
pozyskanych z wszelkich źródeł innego typu,
doprowadzić może do wiarygodnego poznania stosowanych przy rozmierzaniu miast
miar długości (Zarębska 1995), my zaś takiej
próby z braku takichż przekazów nawet nie
mogliśmy podjąć.
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Nie podejmowaliśmy zresztą wielu
innych ważnych dla rozwoju miasta zagadnień, głównie obawiając się przyjęcia błędnych założeń wyjściowych. W efekcie nie
pisaliśmy np. o tym jaki wpływ miało na obraz anomalii istniejące tutaj, poświadczone
źródłowo starsze i późniejsze osadnictwo,
a zapewne miało, choć pierwsze (wieś) miało wręcz efemeryczny charakter, zasięg drugiego (ośrodek przy starostwie) był zaś chyba dość ograniczony. Nie wiemy także jaka
część miasta – zapewne większość – była
terenem rozmierzanym na surowym korzeniu, dającym pełną - a przynajmniej więk-
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szą – swobodę kształtowania przestrzeni.
Czy regularną parcelacją objęto cały obszar?
Kiedy zabudowa wkroczyła w poszczególne
blok i a także w ich rejony? Jak postępowało
zasiedlanie? Co było przyczyną ewentualnego poszerzenia?
Wreszcie należy ponownie podkreślić, jak w przypadku Nowej Nieszawy na
każdym etapie postępowania badawczego
odczuwalny jest niedostatek wszelkich kategorii przekazów i zwrócić uwagę, iż ich jedynym – choć nieco jednostronnym – źródłem
mogą być jedynie wykopaliskowe badania
archeologiczne.

Janusz Pietrzak
Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Instytut Archeologii
Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
e-mail:jmrp@op.pl
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Fig. 33. Hypothetical grid of the town (a-e, 1-3, the
dashed line marks the supposed division of quarters
east of the square; A – castle, B – town square with
mid-square constructions; C – plot of land with the
church and cemetery; D – disruption in the pattern of
anomalies a plot of triple width/?/; E – a quarter with no compact
structures; F – the area of the riverbank - port/
harbour; G – earlier/?/ delimitation line; H – town
gate/bridge over a trench/?/; I – later/?/ delimitation
line /trench?/; J – constructions along a street leading
from the square - on plots delineated after the town’s
expansion/?/; K – constructions along a street beyond
the southern strip of quarters - on plots delineated after
the town’s expansion/?/) and elements of topography
represented on Specialiter Plan Der Königliche (…)
Stadt und Festung Thorn by Cpt. von Douglas in 1793
(1. – the line of the bank of the Vistula; 2. – fault lines;
3. – a local hollow covered by water/?/; 4. – relics of
the castle and the church of Saint Nicholas; 5. – other
constructions). Prepared by the author on the basis of
work by P. Wroniecki and M. Jaworski

Ryc. 33. Hipotetyczne zasady rozplanowania miasta
(a-e, 1-3, przerywaną linią zaznaczono domniemany
podział bloków na wschód od rynku);
A – zamek; B – rynek miejski z zabudowaniami
śródrynkowymi; C – plac z kościołem i cmentarzem;
D – zakłócenie w układzie anomalii – działka o potrójnej
szerokości/?/; E – blok bez zwartej zabudowy; F – rejon
nabrzeża rzecznego – port/przystań; G – starsza/?/ linia
delimitacyjna; H – brama miejska/most nad przekopem
(?); I – młodsza/?/ linia delimitacyjna /przekop?/;
J – zabudowania wzdłuż ulicy odrynkowej – na
działkach wytyczonych po powiększeniu terenu
miasta/?/; K – zabudowania wzdłuż ulicy na zapleczu
pasma południowego – na działkach wytyczonych po
powiększeniu terenu miasta/?/) oraz elementy sytuacji
terenowej przedstawione na Specialiter Plan
Der Königliche (…) Stadt und Festung Thorn kapitana
von Douglasa z 1793 r.(1. – linia brzegowa Wisły;
2. – uskoki terenu; 3. – zalane wodą/?/ zagłębienie
terenowe; 4. – relikty zamku i relikty kościoła p.w. św.
Mikołaja; 5. – inne zabudowania). Oprac. autor na
podkładzie autorstwa P. Wronieckiego i M. Jaworskiego
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Aleksander Andrzejewski, Piotr Wroniecki

Zakończenie

nych badań zamku dybowskiego. Urząd

Interdyscyplinarne badania prowadzone przez ostatnie 15 lat przywróciły do

Miasta Torunia zlecił Lidii Grzeszkiewicz-

pamięci prężnie rozwijający się w późnym

Kotlewskiej

średniowieczu, a później całkowicie zapo-

badań

mniany organizm miejski, jakim była Nowa

w 1999 r. były one poprzedzone nieinwa-

Nieszawa.

politycznej

zyjnymi badaniami georadarowymi. Poza

w połowie XV w. spowodowała jej całkowity

nimi w latach 1999–2002 przebadano także

upadek. Przypieczętowało go wydanie przez

metodami

króla Kazimierza Jagiellończyka

nię 834 m², w ramach 32 jednostek

Zmiana

sytuacji

gwaran-

cji zburzenia miasta w terminie do maja
naprzeciw

Torunia

była

już

rozpoznawczych

archeologicznych.

archeologicznymi

Już

wtedy

powierzch-

badawczych.

1461 r. Rok później likwidacja Nowej
Nieszawy

wykonanie

Badania powyższe dostarczyły podstawowych

informacji

faktem dokonanym. Na dawnym miejscu

chowania

nawarstwień

pozostał jedynie zamek dybowski.

Okazało się, że prace związane z budo-

Teren

miasta

został

dotyczących

za-

kulturowych.

zapomniany

wą wału nie zniszczyły całości nawar-

i częściowo zniszczony w XIX w., kiedy to

stwień miejskich. Okryto piętnastowieczną

budowano nadwiślański wał przeciwpo-

warstwę

wodziowy. Zainteresowanie tym terenem

zabudowy miejskiej. W części wschod-

zostało wzbudzone przy okazji prowa-

niej

dzonych

ne z rozbiórką kościoła św. Mikołaja

archeologiczno-architektonicz-

osadniczą

zaobserwowano

zawierającą
wkopy

relikty
związa-
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przeprowadzoną w XIX wieku. Pozwoli-

wizualizację (autorstwa Jakuba Zakrzew-

ły one określić długość północnej ściany

skiego i Stanisława Rzeźnika) rekonstru-

kościoła na

ującą wygląd średniowiecznej Nieszawy.

około 12 m. Badano także

późnośredniowieczny

cmentarz

przyko-

Wynikiem dotychczasowych – 15 letnich już prac – jest odtworzenie na podsta-

ścielny.
prac

wie zarejestrowanych anomalii geofizycz-

archeologicznych Wiesław Stępień rozpo-

nych i wyróżników roślinnych uchwyconych

czął monitoring lotniczy terenu położone-

w trakcie badań nieinwazyjnych układu

go pomiędzy zamkami w Małej Nieszawce

urbanistycznego

Przy

okazji

prowadzonych

średniowiecznego

mia-

i Dybowie. Z początku fotografie lotnicze

sta, powstałego w wyniku lokacji z 1424 r.,

zarejestrowały jedynie stan prac i obszar

zajmującego powierzchnię około 22 ha.

terenu badań. Po przerwaniu badań wyko-

Centralnym punktem był czworoboczny ry-

paliskowych prospekcja lotnicza zostałały

nek, założony na planie zbliżonym do pro-

jedyną formą badań terenu zapomnianej

stokąta. Znajdował się tam budynek ratusza

Nieszawy. Dzięki nim dopiero w 2006 r.

z zabudową śródrynkową, obejmującą po-

odkryto czytelne wyróżniki wegetacyjne,

mieszczenie wagi, a także obiekty związane

układające się w kilka regularnych ciągów

z handlem. Od narożników placu odchodzi-

prostokątów. Odkrycie to zostało potwier-

ły pary szerokich ulic. Wyodrębniono także

dzone w latach następnych.

bloki zabudowy przyrynkowej. Niewyklu-

Uzyskane obiecujące wyniki spowodo-

czone, że wśród budynków frontowych poza

wały wykonanie w latach 2012-2014 przez

obiektami

jednotraktowymi

występować

ekipę kierowaną przez Piotra Wronieckiego

mogły również gmachy dwu-, a nawet trój-

szerokopłaszczyznowego rozpoznania przy

traktowe. Tylne partie działek prawdopo-

zastosowaniu dwóch podstawowych metod

dobnie były niezabudowane.

geofizycznych wykorzystywanych w arche-

We wschodniej część miasta uloko-

ologii, tj. pomiarów magnetycznych i elek-

wany był kościół p.w. św. Mikołaja, tożsa-

trooporowych. Systematyczne rozszerzanie

my z jedną z dwóch świątyń wzmiankowa-

obszaru objętego badaniami oraz intensy-

nych przez przekazy pisane, tj. z kościołem

fikacja prac nieinwazyjnych przez zarówno

parafialnym

wdrażanie kolejnych metod geofizycznych

p.w. Rozesłania Apostołów lub kościołem

na centralnym obszarze stanowiska jak

klasztoru św. Franciszka. Jednak ustalenie,

również objęcie pomiarami magnetycznymi

z którym z nich mamy tu do czynienia jest

całości dostępnego obszaru zaowocowało

obecnie niemożliwe. Nie sposób też jedno-

uzyskaniem znacznej ilości komplementar-

znacznie wskazać, gdzie mógł się wznosić

nych informacji umożliwiających możliwie

drugi z nowonieszawskich kościołów. Być

pełne rozpoznanie struktury stanowiska.

może znajdował się on na zapleczu działek

Dzięki zintegrowaniu wyników badań prowa-

przyrynkowych bloku wschodniego. Zasięg

dzonych różnorodnymi metodami przez wie-

tak zarysowanego centrum osadniczego od

le lat, udało się odtworzyć układ przestrzen-

południa wyznacza widoczny na licznych

ny miasta oraz stworzyć prawdopodobną

zdjęciach lotniczych, długi wąski wyróżnik,

(przejściowo

kolegiackim)
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który nie wykluczone, iż jest śladem po drew-

rozmiaru

niano-ziemnych umocnieniach miejskich.

jakości danych, które one dostarczyły, wciąż

Oprócz wartości ściśle naukowych

przeprowadzonych

prac

oraz

pozostaje wiele pytań dotyczących funk-

prace nieinwazyjne przeprowadzone na

cjonowania

terenie Nieszawy są niezmiernie istotne

nieinwazyjne nie dają niestety żadnych

dla metodologii badań archeologicznych.

informacji dotyczących np.: kultury ma-

Udowodniły że zaledwie w ciągu 3 sezo-

terialnej mieszkańców średniowiecznego

nów możliwe jest objęcie badaniami rozle-

grodu,

głego obszaru. Badany teren miał długość

niezbędne

prawie 1600 m i szerokość 300, a łączny

Choć ryc. 34 znakomicie obrazuje jak

przebadany obszar obejmuje prawie 50 ha.

ważna jest lokalizacja wykopów archeolo-

Wartości te przy porównaniu z przebada-

gicznych, które mogą mijać się z reliktami

nymi w trakcie 4 sezonów badań wykopali-

obiektów znajdujących się pod powierzch-

skowych niepełnymi 850 m ,(tj. 0.085 ha)

nią terenu. Do właściwego planowania

mówią same za siebie. A należy dodać,

kampanii wykopaliskowej, zwłaszcza

że w skali współczesnych możliwości metod

na wielkoobszarowych stanowiskach

nieinwazyjnych jest to jednak stosunkowo

niezbędne są już badania nieinwazyj-

niewielki obszar.

ne!!!

2

Nieinwazyjne badania nad dawną

dawnej

miejsc
są

Nieszawy.

kultu,
badania

Podsumowując

itp.

Badania

Do

tego

wykopaliskowe.

należy

stwierdzić,

Nieszawą są kolejnym przykładem skutecz-

że znaczenie średniowiecznej Nieszawy dla

ności

wielemetodo-

polskiej historii i dziedzictwa narodowego,

wego podejścia w badaniach zaginionych

nadaje stanowisku rangę zabytku najwyż-

(średniowiecznych) miast. Trzeba jednak

szej klasy. Może być doskonałym poligonem

pamiętać, że tego typu wyjątkowe stanowi-

doświadczalnym dla metodyki współcze-

ska archeologicze są szczególnie wdziecz-

snych terenowych badań archeologicznych

nym

nieinwazyjnych,

i potencjalnie może przynieść jeszcze wiele

a lokalizacja stanowiska w dogodnych dla

nowych informacji o późnośredniowiecz-

prospekcji

topograficznych-

nym mieście. Powinien być wpisany do

sprzyjała wykonywaniu pomiarów. Bada-

rejestru zabytków i poddany szczególnej

nia te mogą skutecznie promować nieinwa-

opiece konserwatorskiej. Warto także pod-

zyjne rozwiązania w polskiej archeologii

kreślić jego walory poza archeologiczne.

i w dobitny sposób ilustrują ich możliwo-

Stanowisko ma olbrzymi potencjał w dzie-

ści i ograniczenia. Mogą zatem przyczynić

dzienie edukacji, turystyki i popularyza-

się do debaty na temat sygnalizowanej od

cji nauki. Teren ten znajduje się w odle-

ponad dekady konieczności wdrożenia tech-

głości 20 minutowego pieszego spaceru

nik nieinwazyjnych do systemowych-

od toruńskiego zespołu staromiejskiego

a nie doraźnych - działań w zakresie

(od 1997 na Liście Światowego Dziedzic-

ochrony

twa UNESCO). W bezpośrednim jego są-

komplementarnego,

obiektem

badań

warunkach

dziedzictwa

kulturowego

oraz

badań naukowych.
Na koniec warto zaznaczyć, że mimo

siedstwie znajduję się stosunkowo dobrze
zachowana, aczkolwiek zaniedbana ruina
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Zamku Dybowskiego. Okoliczne tereny

osób. Jednocześnie, świadomość mieszkań-

(również bogate w młodsze, nowożytne za-

ców o zaginionej lokacji Nowej Nieszawy

bytki, jak forty Twierdzy Toruń), chociaż

jest minimalna.

w samym środku aglomeracji toruńskiej,

Niewątpliwie

korzystne

byłoby

walorami

uruchomienie niedocenionego potencjału

środowiskowymi i krajoznawczymi. Istnieje

tego stanowiska archeologicznego w proce-

tutaj olbrzymi potencjał do aktywnego wy-

sie rewitalizacji tego terenu, która zarazem

poczynku, szczególnie że ścieżki turystyczne

chroniła by zabytek i pełniła ważną rolę

już istnieją. Wałem przeciwpowodziowym

społeczną.

charakteryzują

się

wysokimi

w cieplejsze weekendy spaceruje wiele

Aleksander Andrzejewski
Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Instytut Archeologii
e-mail:marylka@uni.lodz.pl

Fig. 34. Localisation of test trenches from 1999-2002 superimposed on results of the magnetic gradiometry survey (2012-2014)

Ryc. 34. Lokalizacja wykopów sondażowych z lat 1999-2002 nałożona na wyniki badań magnetycznych (2012-2014)
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In search of a lost town.
15 years of research over the
abandoned medieval town
of Nieszawa.

Nieszawa is a settlement that changed
its location many times during the course of
history. Currently it is a small, quiet town on
the western bank of the Vistula river’s middle course. In the past it played on numerous
occasions a key role in Poland’s medieval
history. Initially it was founded as an early
medieval stronghold in what is now Mała
Nieszawka, west of Toruń. This stronghold
with surroundings was granted to the Teutonic Order by Duke Konrad I Mazowiecki
in 1230 AD. It functioned as a seat of a strategically important Teutonic commandry,
controlling two crossings across the Vistula
river.
The beginning of the 15th cent. was a
period of intense conflict between The Order and Kingdom of Poland that culminated
in 1410 in one of the largest medieval battles

in Europe that took place near the village of
Grunwald/Tannenberg (currently northern
Poland). In 1422 another period of warfare
led to The Order’s final loss of possessions in
the Kuyavia region, including the Nieszawa
estates. The stronghold and its fortifications
were disassembled by mid 1423 and marked
the end of the settlement’s first existence.
As Poland was finally gaining an upperhand in the centuries of conflict further
important actions involving Nieszawa were
undertaken. In order to weaken Toruń’s position (as a crucial Teutonic trade hub), in
1425 the Polish king Władysław II Jagiełło
located a settlement along with a brick castle (called the Dybów Castle whose ruins exist to this day) on the opposite bank. This
marked Nieszawa’s (known then as Dybów
or New Nieszawa) second existence. The
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settlement became the centre of attention
in economic rivalry between two states, especially as New Nieszawa literally grew in
Toruń’s direct proximity, within a cannon’s
range. New Nieszawa was also the place of
signing the Statutes of Nieszawa in 1454 by
Kazimierz IV Jagiellończyk - Władysław’s
son, an event that was crucial in the formation of the post medieval Polish socio-political system.
New Nieszawa quickly grew, taking
advantage of its location to the fullest. By
1440 it already exported more wheat than
Toruń, whose merchants started losing their
river trade monopoly in the region. Historical documents note even that the Order took
out loans from New Nieszawa’s Jewish community. Prompted by the events of the Thirteen Years’ War (1454-1466), the son and
succecsor of Władysław Jagiełło, Kazimierz
IV Jagiellończyk issued documents relocating New Nieszawa over 30 kms upstream
– away from Toruń’s mercantile activities.
New Nieszawa was disassembled and relocated between 1460-1462. As time passed,
memory about its location sunk into oblivion.
During the past decade three abandoned medieval towns have been discovered
and studied in various degrees in the territory of Poland. In all cases what proved to
be groundbreaking was the use of aerial prospection, which led to the identification of
the sites (Stare Szamotuły in 2006, Nieszawa in 2006 although revealed in 2011 during
the Poznań AARG meeting and Dzwonowo
in 2014), and subsequent detailed terrestrial
geophysical surveys.
Currently the ruins of Dybów castle
and the fields and meadows stretching to the
west of it lie within Vistula river’s floodplain and are separated from the centre of the
Podgórz district of Toruń not only by a flo-

odbank but also an important railway junction. These two structures have completely
reshaped the area, and their construction
not only destroyed any remains of archaeological artifacts but also made it impossible to carry out non-invasive prospecting
within their area or even its direct vicinity.
Therefore the only area fully accessible for
research includes the fields stretching west
of Dybów castle. The contemporary topography of these fields and of the Vistula riverbank differs greatly from the situation in
the 15th century. The river was regulated in
later centuries, and the fields were partially reshaped during the construction of the
floodbank. The bank of the Vistula river has
broadened as compared with the situation
recorded on a 1793 historical map. Information found in archives also tells us that
the area of the castle was an arena of military conflict over the centuries, for example
during the Polish-Swedish Deluge wars and
during the Napoleonic French-Russian war.
The fields by the castle also served as a military range for a time, and a grange functioned in the area as well.
The first attempt in search of Nieszawa
was in fact the test trenches (in total around
111 m2) of Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska
(1999-2002). They were located on arable
fields just west of the Dybów Castle. They
signalised the presence of archaeological features that were identified with remnants of
structures dating to the 15th century. Apart
from vestiges of rectangular cellars, post holes and lower parts of buildings (timber and
brick), smaller artifacts of everyday life were
also documented such as remains of household utensils, pottery and even organic artifacts. Analysis of strata made it possible
to discern two phases of settlement – both
coming to an abrupt end and leaving behind
either burned wood or brick rubble. It was
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possible to ascertain that in the later phase
of settlement buildings were erected directly
in place of the constructions destroyed earlier. A cultural layer of insubstantial thickness was also dated to the early 15th century
and ascribed in a preliminary way to the historical location of the town of (New) Nieszawa. This research project was, however,
not definite and still left most questions regarding the town unanswered.
Starting with 2001 Wiesław Stępień
in collaboration with Lidia GrzeszkiewiczKotlewska carried out regular aerial documentation of the area, taking photographs
at different times of the year and at different points of the vegetation cycle. Owing
to his systematic work, a breakthrough was
made in 2006 when aerial images registered
the presence of a series of rectangular crop
marks in the general vicinity of the 19992002 test trenches. It was established that
these structures appear with great frequency within one of the fields and themselves
form a large rectangular outline occupying
an area of 6 hectares. The need to establish
whether they were caused by the presence
of archaeological structures (perhaps a town
square?) associated with the medieval town
was apparent.
The results of the test trenches and
aerial prospection hence formed the starting point for three non-invasive research
projects. They were carried out owing to
Ministry of Culture and National Heritage
grants to the Łódź branch of the Scientific
Association of Polish Archaeologists as part
of the Cultural Heritage: Protection of Archaeological Monuments programme; these were: Nieszawa – in Search of a Lost Medieval Town (04098/12), Archaeological
Studies of the Landscape of Medieval Nieszawa (01613/13), and From Nieszawa to
Dybów – Non-Invasive Prospecting of the
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Archaeological Landscape between Mała
Nieszawka and Dybów Castle (4965/14).
The research projects that took place
between 2012-2014 involved the application of a wide array of purely non-invasive
methods. These included foremost aerial
prospection, and magnetic gradiometry.
They were supplemented by earth resistance measurements in order to determine the
character and approximate depth of archaeological structures and to reveal potential
strata not registered via other methods. Magnetic susceptibility measurements aimed
to provide information about the past intensity and the character of past activities in
selected areas. The acquired data allowed to
visualize the layout of subsurface structures
and to determine their depth and approximate size.
The year-by-year systematic, multimethod extension of the study area resulted
in amassing a detailed set of complementary
information allowing for a complete identification of the structure of the site. Owing
to the integration of results it was possible
to reconstruct the urban layout of the town
with a high degree of precision and to create
a plausible visual reconstruction of medieval Nieszawa. Non-invasive surveys revealed the effort that was put into the spatial
organization of the town, showing this large
state investment in a nearly ideally petrified state from 550 years ago. Including the
Dybów castle, the town occupied an area of
circa 26 hectares. These rare circumstances,
extremely beneficial from archaeological
prospection’s point of view allow not only to
see, basing on various anomalies, how the
town truly functioned but are also the means of understanding Nieszawa in a grander
scheme of things. It was not just another
failed local investment but part of a larger
political gamble initiated by the Kingdom
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of Poland in centuries-old conflict with the
Teutonic State, both vying for dominance in
the region.
From the perspective of non-invasive
intensive studies in Poland, magnetic prospection of the abandoned town of Nieszawa
is a valuable experience. The entire accessible area was surveyed with this technique,
which therefore provided comprehensive
information not only about archaeological
subsurface archaeological features, but also
about the town’s layout and its vicinity. The
area studied is almost 1600 metres long and
300 metres wide and measures almost 50
hectares, making this project (supposedly,
as no official statistics are available) the largest of its kind in Poland so far.
Non-invasive studies of Nieszawa are
hopefully a prime example of the capabilities of such methodological approaches and
once again prove beyond doubt that remote
sensing and geophysical methods in Poland
work. It must be, however, noted, that the
target features are particularly suitable for
geophysical and remote sensing studies. Topographical conditions were favourable for
prospection and the sought features were of
substantial thickness and generated clear
anomalies, easy to map and interpret. The
Nieszawa research can help promote non-invasive solutions in Polish archaeology, but
one must not forget that the outstanding
results of the studies arise from particularly
favourable circumstances.
The 2012 project involved prospecting an area of 10-15 hectares with magnetic
measurements, which was deemed a large
area that (based on available aerial data)
would allow to ascertain the limits of the
archaeological site and even encompass its
surroundings. These assumptions were proven false as the size of the urban settlement
the prospected area was far too small. This

example illustrates perfectly one of the main
advantages of geophysical methods – covering a large area and the possibility of a quick
extension or change of the study area. Non
-invasive methods allow the study of large,
continuous areas without the exigencies of
contemporary excavations such as financial,
technical or ethical concerns.
The geophysical surveys are also a
useful case study of the potential applicability of the various methods and their limitations. Their example illustrates that it
is impossible to pronounce unequivocally
“which method is the best one”. A viable
conclusion may be that no ideal or universal set of methods can be said to exist. Each
time one needs to take into account all the
variables and to suit the choice of methods
to the specificity of the studied area. In the
case of earth resistance measurements a question often raised is that of the best time
of year for their application. The experience
of Nieszawa clearly suggests that within one
site (in the context of Poland’s substantial
local geomorphological diversity) in the case
of areas larger than 0.5-1 hectares one can
come across both favourable and negative
conditions.
Another aspect is the interpretation
of geophysical data in Poland. It is an issue that warrants further research, both
in terms of their efficiency in diverse environmental conditions and of their ability to
detect known and characteristic sets of archaeological features. Perhaps adhering to
Martijn Van Leusen’s proposal during the
2015 Archaeological Prospection meeting in
Warsaw to construct a database, or library,
of geophysical anomalies generated by archaeological features is a step in the right
direction. If progress is to be made it is necessary to improve communication between
archaeologists and geophysicists (as pro-
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posed by Benno Zickgraf during the same
conference). The Nieszawa studies confirm
in an unequivocal way the need for this, as
interpretive blunders were close to being
accepted as valid when Wiesław Stępień’s
aerial photographs from 2006 and 2008
were read as the potential town square of
medieval Nieszawa. If geophysical studies,
aiming to verify this thesis, had been limited
to the area of the crop marks seen in aerial
photographs (an area of 6 hectares), this
would only have confirmed this hasty interpretation of incomplete data.
Finally, it is worth pointing out that
despite the range and scope of the studies,
many questions remain unanswered concerning the way abandoned Nieszawa functioned. Of course the most pressing issue
is that of the north frontage of the square,
which requires further research and a verification of the presence of town fortifications/delimitations, as well as ascertaining
the location of the Vistula river port and
the historically sourced Franciscan cloister.
One may assume that around the town on
the riverbed and in wetland areas there are
a number of important organic artifacts as
well as possibly wreckages of ships from the
era, which may be an valuable source of information about fifteenth-century ship operations and the role of Nieszawa in Vistulan
trade. To understand the town it also seems
advisable to attempt to reconstruct the topography and natural environment from the

233

period in which it functioned.
In the autumn of 1462 the town was
already non-existent. Only one street remained, with as many as 20 inns. Local settlement on the left bank of the Vistula, opposite Toruń, was only legally prescribed in
1555, with the rise of Podgórz, a settlement
located to the south of the site harbouring
the remains of Nieszawa. Podgórz turned
out to be a new, though less active economic competitor for Toruń, which eventually
incorporated the left-bank town into its agglomeration. The remains of this formerly
significant trade centre, which was once the
focus of the political and economic efforts of
the Kingdom of Poland, survived for more
than 500 years underneath farm fields, forgotten until their rediscovery by archaeologists. This rediscovery of the town was possible due to an effort of many years put into
both excavations and non-invasive studies
and their integration, finally resulting in a
digital reconstruction. Owing to favourable
circumstances the remains of the old Nieszawa survived in a condition that allowed
for a better recognition and understanding
of the history of the town in a broader historical perspective. The situation allowed
for taking almost three million measurements, covering about 400 kilometres with
prospecting equipment, and the countless
hours spent on processing and filtering data
made it possible to create a model of the
non-existent town.
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