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Badania nad zachowanym do dzisiaj w ruinie zamkiem zbudowanym 

z polecenia króla Władysława Jagiełły w sąsiedztwie lokowanego przez 

tego samego władcę najprawdopodobniej w 1424 r. miasta Nowej 

Nieszawy (Dybowa), położonego na kujawskim brzegu Wisły w bez-

pośredniej bliskości Torunia
1
, mają już długą metrykę. Szczególnie 

intensywnie prowadzono je w ostatnich dwóch dekadach, czego po-

kłosiem było kilka publikacji historyków sztuki i archeologów na jego 

temat. W 1998 r. obszerny tekst poświęcili mu Maria Rzeczkowska-

Sławińska i Ireneusz Sławiński. Przeprowadzone przez nich badania 

zamku (jego topografii i układu przestrzennego) opierały się przede 

wszystkim na analizie detalu architektonicznego i źródeł nowożytnych 

(z XVII i XVIII w.), zwłaszcza kartograficznych
2
. Z kolei pod koniec 

XX i na początku XXI w. rezultaty swoich badań archeologicznych 

prowadzonych na tym obiekcie zaprezentowała Lidia Grzeszkiewicz-

–––––––––– 
1 Na temat czasu lokacji tego miasta por. S. Jóźwiak, Nowa Nieszawa (Dybów) 

naprzeciw Torunia w latach 1423–1460/62 w świetle średniowiecznych źródeł pisa-

nych (w druku). 
2 M. Rzeczkowska-Sławińska, I. Sławiński, Zamek dybowski w świetle źródeł hi-

storycznych, architektonicznych i ikonograficznych, [w:] Zamek dybowski. Archeolo-

gia, historia, przeszłość (dalej cyt. Zamek dybowski), red. L. Grzeszkiewicz-Kotlewska, 

L. Kotlewski, T. Zakrzewski, Toruń 1999, s. 17-58 (autorzy zebrali także starszą litera-

turę przedmiotu na temat zamku). 
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Kotlewska. Pozwoliły one zweryfikować ustalenia dawnej historiografii 

i sformułować kilka nowych tez na temat kolejnych faz budowy zamku 

i jego układu przestrzennego
3
. Jednak istotnym mankamentem wszyst-

kich dotychczasowych prac o zamku dybowskim było nieuwzględnia-

nie przez ich autorów całkiem licznych średniowiecznych źródeł pisa-

nych zawierających informacje na jego temat. Niniejszy tekst będzie 

więc próbą wypełnienia tej luki. 

Genezy późniejszego zamku dybowskiego można doszukiwać się 

w wydarzeniach będących bezpośrednim następstwem traktatu poko-

jowego zawartego 27 września 1422 r. nad jeziorem Mełno, kończące-

go 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.
4
 Władze krzyżackie starały się w tej 

sprawie grać na zwłokę, jednak w wyniku ożywionych negocjacji poli-

tycznych na szczeblu międzynarodowym w kwietniu 1423 r. stanęły 

przed naglącą alternatywą zburzenia całości warowni i wywiezienia 

stamtąd materiałów budowlanych do 24 czerwca tego roku bądź też 

możliwości uzyskania przedłużenia tego terminu do 29 września 1423 r. 

pod warunkiem pozostawienia królowi polskiemu gmachu (niem. „ge-

mach”) komtura (umiejscowionego najprawdopodobniej w przestrzeni 

parchamu lub też na przedzamczu), budynków stajennych, a jednocze-

śnie zburzenia obwodowych murów obronnych do wysokości dorosłe-

go człowieka. Po ożywionej dyskusji poszczególnych dygnitarzy i kom-

turów krzyżackich z wielkim mistrzem zwyciężyła sugerowana przez 

–––––––––– 
3 L. Grzeszkiewicz-Kotlewska, Wyniki badań archeologicznych zamku dybowskie-

go przeprowadzonych w 1998 roku, [w:] Zamek dybowski, s. 61-89; eadem, Zamek 

Władysława Jagiełły w Dybowie w świetle badań archeologicznych w latach 1998–

2001, Rocznik Toruński 29 (2002), s. 19-38. 
4 Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert, hrsg. 

v. E. Weise, Bd. I, Marburg 1939 (reprint: 1970) (dalej cyt. Die Staatsverträge), 

nr 152, 154. 
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większość opcja całkowitego zburzenia tego zamku w ciągu dwóch 

miesięcy, co też rychło stało się faktem
5
. 

Z powyższego widać, że już w 1423 r. król Władysław Jagiełło no-

sił 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 wa-

rownię na tym terytorium. Dowodem na to jest opinia wyrażona przez 

wielkiego szatnego i komtura dzierzgońskiego Mikołaja von Görlitz 

w jego liście skierowanym 23 kwietnia 1423 r. do wielkiego mistrza 

Pawła von Rusdorf. Zwrócił on mianowicie uwagę na to, że Włady-

sław 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 budynki
6
. 

–––––––––– 
5 Obszernie na ten temat w: S. Jóźwiak, Zburzenie zamku komturskiego w Niesza-

wie w latach 1422–1423, Rocznik Toruński 30 (2003), s. 19-33; S. Jóźwiak, J. Tru-

pinda, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia i układ przestrzenny na 

podstawie średniowiecznych źródeł pisanych, Toruń 2012, s. 140-142. 
6 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, XX. Hauptabtei-

lung, Ordensbriefarchiv (dalej cyt. GStAPK, OBA), nr 4099. Już jednak zaledwie po 

kilku latach Krzyżacy rozpowszechniali nieprawdziwe informacje na temat przedsta-

wionych 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), gdy 

tymczasem 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 predicto regi nova 

edificare fortalicia et castra, non fuisset necesse aliud castrum ordinem demoliri”) – 

Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an der Kurie, bearb. 

v. K. Forstreuter, Bd. IV, Halbband 1, Göttingen 1973 (dalej cyt. Berichte), nr 346, 

s. 388. W rzeczywistości takie wyjątkowo nieścisłe przedstawienie sprawy było zwykłą 

zagrywką propagandową przedstawicieli Zakonu, co wynika choćby z tego, że w wa-
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Z czasem okazało się, że spostrzeżenie to było trafne, jednak króla 

polskiego interesowało już nieco inne miejsce, w bezpośredniej bli-

skości 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 najbliż-

szym sąsiedztwie nowo lokowanego ośrodka miejskiego (na wschód od 

niego) jest możliwa do odtworzenia na podstawie kilku zachowanych 

źródeł. W liście zredagowanym najprawdopodobniej 11 maja 1427 r.
7
 

komtur toruński (zapewne Heinrich Marschalk) informował wielkiego 

mistrza między innymi o tym, że polski starosta z Nieszawy („hewpt-

mann czu Nessaw”) chciał skłonić niejakiego Hansa, przewoźnika na 

przeprawie funkcjonującej naprzeciw Torunia, poddanego zakonnego, 

do zwożenia kamieni przeznaczonych na budowę zamku, który polski 

król miał zamiar wznieść przy Nowej Nieszawie
8
. Ten jednak odmó-

wił, uzasadniając swoje stanowisko tym, że nigdy się czymś takim nie 

zajmował. W odpowiedzi na to starosta miał zakazać przewoźnikom 

z państwa krzyżackiego przybijania do kujawskiego brzegu Wisły, 

grożąc nawet stosowaniem surowych kar wobec tych, którzy ignoro-

waliby te restrykcje
9
. Nie ma wątpliwości, że treść tego listu informo-

wała o rozpoczęciu budowy zamku w Dybowie
10

. Ale czy jego wzno-

szenie zostało zakończone przed najazdem krzyżackim na Kujawy na 

przełomie sierpnia i września 1431 r.? 
–––––––––– 
runkach pokoju mełneńskiego nie było ani słowa o tym, by królowi polskiemu nie było 

wolno budować czegokolwiek na zdobytych byłych kujawskich terytoriach Zakonu – 

por. Die Staatsverträge, nr 152, s. 151-152; Dokumenty strony polsko-litewskiej poko-

ju mełneńskiego z 1422 roku, wyd. P. Nowak i P. Pokora, Poznań 2004, s. 3-4. 

 7 List ten ma jedynie datę dzienną: „Am sontage jubilate deo omnis terra”. Na temat 

najbardziej prawdopodobnego roku jego zredagowania por. S. Jóźwiak, Geneza i rozwój 

Nowej Nieszawy naprzeciwko Torunia do 1431 roku, Ziemia Kujawska 15 (2002), s. 174. 

 8 „Erwirdiger gnediger liber her meyster! Euwir wirdige gnode geruche czu wis-

sen, 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. 

 9 GStAPK, OBA, nr 4221. 
10 Badania archeologiczne potwierdziły, że liczne partie fundamentowe zamku są 

wzniesione z głazów polnych – por. L. Grzeszkiewicz-Kotlewska, Wyniki badań, s. 63 n. 
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Wydaje się, że w fazie zasadniczej tak. Wynika to z informacji za-

wartych w trzech źródłach. Oto więc w dokumencie wystawionym 7 

czerwca 1430 r. w Nowej Nieszawie król Władysław Jagiełło w uzna-

niu dotychczasowych zasług nadał ówczesnemu żupnikowi przemy-

skiemu i współdzierżawcy żup wielickich i bocheńskich, Mikołajowi 

z Tarnawy h. Sas
11

, 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 (bu-

dowaniu) „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 wynika ponadto z treści 

tego źródła, Mikołaj doprowadził do końca wszelkie wykonywane tam 

roboty budowlane, na które składało się również wznoszenie niezbęd-

nych do ich realizacji cegielni produkujących cegły
12

. W tym kontek-

ście ważne informacje zawiera także fragment listu zredagowanego 15 

czerwca 1430 r., skierowanego przez króla Władysława Jagiełłę do 

wielkiego księcia Witolda. Monarcha wspominał w nim między inny-

mi o tym, że wylew Wisły poczynił nie tylko znaczne szkody w plo-

nach, ale również porwał kłody drewna składowane na brzegu, a prze-

znaczone na budowę zamku „circa nostram Novamcivitatem Nescho-

wam”
13

. Najprawdopodobniej wzmianka na ten sam temat znalazła się 

–––––––––– 
11 Na jego temat por. J. Laberschek, Mikołaj z Tarnawy h. Sas, [w:] Polski Słownik 

Biograficzny, red. E. Rostworowski [i in.], t. 21, Wrocław-Warszawa-Kraków 1976, 

s. 143-144. 
12 „[...] 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.” – Zbiór dokumentów małopolskich, ed. 

I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś, cz. 7: Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 

1418 –1434, Wrocław-Warszawa-Kraków 1975, nr 2052, s. 295. 
13 „[...] 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; Codex epistolaris Vitoldi 

Magni Ducis Lithuaniae 1376–1430, ed. A. Prochaska, P. 1-2, Cracoviae 1882 (Monu-

menta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 6) (dalej cyt. CEV), 
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także w liście biskupa kurlandzkiego Jana do prokuratora krzyżackiego 

w Rzymie
14

. W obu tych przypadkach była zapewne mowa o budulcu 

przeznaczonym na wzniesienie konstrukcji dachowych. W połowie 

1430 r. budowa zamku byłaby więc już 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 Niesza-

wie organizowanych zjazdów i negocjacji ze stroną krzyżacką
15

. Być 

może z tego właśnie powodu dla własnej wygody król polecił przy nowo 

lokowanym mieście wznieść również zamek. L. Grzeszkiewicz-Kotle-

wska na podstawie wyników prowadzonych przez siebie badań archeo-

logicznych sformułowała tezę, iż obiekt ten miał pełnić nie tyle funk-

cję warowni obronnej, ile rezydencji władcy – siedziby starosty
16

. Po-

niekąd 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 nieudol-

ności, a wręcz zdradzie starosty Mikołaja Tumigrały
17

. Trudno więc 

–––––––––– 
nr 1356. W kwestii korekty daty wystawienia tego listu por. Regesta historico-diplo-

matica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198 –1525, hrsg. v. E. Joachim, W. Hubatsch, 

Pars I, Bd. 1, Göttingen 1948 (dalej cyt. Regesta), nr 5391, s. 337; A. Szweda, Orga-

nizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach 

w latach 1386 –1454, Toruń 2009, s. 402-403. 
14 „Intelleximus eciam convencionem factam fore in Dibaw, in qua oratores dicto-

rum dominorum regis Polonie et magni ducis Witoldi scilicet et ordinis nostri certi 

preceptores famantur de negocio dicte coronacionis verba habuisse, eciam de demoli-

cione Dibaw iuxta continenciam littere pacis ultimo in campo etc. facte” – CEV, 

nr 1379; Berichte, Bd. IV, Halbband 1, nr 165. Na temat okoliczności zredagowania 

tych źródeł por. A. Szweda, op. cit., s. 402-403. 
15 Władysław Jagiełło był w Nieszawie w początkach czerwca 1424, w drugiej po-

łowie maja 1425, w początkach maja 1426, w połowie maja 1428, w początkach maja 

1429 i w pierwszej połowie czerwca 1430 r. – GStAPK, OBA, nr 4292, nr 4423, 

nr 4431, nr 4583; CEV, nr 1220, nr 1222, nr 1350, nr 1356, nr 1415; Die Staatsver-

träge, nr 167; Kodeks Dyplomatyczny Litwy, wyd. E. Raczyński, Wrocław 1845, nr 4, 

s. 317-318; A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434, War-

szawa 1972, s. 79, 81, 83, 86, 88-89. 
16 L. Grzeszkiewicz-Kotlewska, Wyniki badań, s. 87; eadem, Zamek, s. 24. 
17 Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae, ed. G. Wyro-

zumski, liber XI et XII, Varsoviae 2001, s. 39-40. 
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powiedzieć, jakimi faktycznie walorami obronnymi dysponowała 

wówczas ta warownia. 

Została ona w każdym razie błyskawicznie zdobyta z chwilą rozpo-

częcia nowej wojny polsko-krzyżackiej pod koniec sierpnia lub w po-

czątkach września 1431 r., o czym komtur toruński informował wiel-

kiego mistrza 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 

noża, ani miecza”), torunianie zabrali liczne dobra (miedź, sól, zboże), 

których nie chcieli oddać komturowi. Winą za niepowodzenie krzy-

żackiej akcji mającej na celu opanowanie Nowej Nieszawy, a przede 

wszystkim zamku (a także znajdujących się tam łupów), komtur toruń-

ski obarczał swojego zastępcę, który zamiast ubiec mieszczan toruń-

skich w zajęciu niebronionej warowni dybowskiej tracił czas na pale-

nie miasta. Dlatego komtur prosił wielkiego mistrza o odwołanie wspo-

mnianego komtura zamkowego i powierzenie tego stanowiska byłemu 

prokuratorowi papowskiemu, który w chwili pisania listu był tymcza-

sowym krzyżackim zarządcą zamku dybowskiego. Samemu wyglądo-

wi warowni oraz potrzebom militarnym i zaopatrzeniowym koniecz-

nym do jej utrzymania miał z polecenia wielkiego mistrza dokładnie 

się przyjrzeć komtur dzierzgoński
18

. Odtąd zamek na niemal 5 lat stał 

się centrum administracyjnym ponownie powołanego do życia komtur-

stwa nieszawskiego
19

. 

Zachowało się bardzo ciekawe źródło, którego treść dowodzi tego, 

że Krzyżacy niezwłocznie przystąpili do zwiększenia walorów obron-

nych przejętego zamku. Jest to sporządzony 6 listopada 1431 r. w El-

blągu wykaz informujący o kosztach utrzymania nowo pozyskanej 

warowni dybowskiej, jej obsadzie, zaopatrzeniu, a także o podejmowa-

–––––––––– 
18 GStAPK, OBA, nr 5769; Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft 

des Deutschen Ordens, hrsg. v. M. Töppen, Bd. I, Leipzig 1878, nr 405. 
19 Pierwszy tamtejszy komtur, Fryderyk, jest przywołany w wykazie inwentarzo-

wym sporządzonym 29 IX 1431 r. – Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, 

hrsg. v. W. Ziesemer, Danzig 1921, s. 483. 
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nych pracach budowlanych. Być może został on zredagowany z pole-

cenia ustępującego komtura i przekazany jego następcy za pośrednic-

twem wielkiego mistrza
20

. Niestety, źródło przetrwało w złym stanie 

(liczne zalania i plamy utrudniające odczyt poszczególnych fragmen-

tów), niemniej jednak to, co da się z niego odcyfrować przedstawia 

dużą wartość poznawczą. Oto więc w ówczesnej krzyżackiej obsadzie 

zamku znajdowało się między innymi 6 braci-rycerzy zakonnych, 1 du-

chowny („caplan”), w sumie 31 dienerów (komtura i konwentu), nie-

sprecyzowane grono pozostałych świeckich członków załogi, a także 

pisarz i dwóch kucharzy. Postulowano sprowadzenie większej ilości 

broni palnej. Jakieś armaty miały zostać umieszczone w wieży („in dem 

torme”)
21

. Szczególną uwagę przyciągają jednak informacje o wzmożo-

nych robotach budowlanych, które miały niewątpliwie na celu wzmoc-

nienie obronności zamku. Wykonano więc piec do wypalania wapna 

i dwa do wypalania cegieł, a pięciu murarzy („mawrer”) i 18 pachołków 

murarskich („steinknechte”) pod kierownictwem fachowca („mawrer-

meister”) pracowało w piwnicach
22

. W źródle podana jest również 

informacja o robotach przy wznoszeniu muru parchamu („parcham”) 

i jakiejś wieży (drugiej?), do czego komtur musiał zgromadzić odpo-

wiednią ilość cegieł i wynająć pracowników. Prośba autora wykazu 

o dosłanie paramentów mszalnych, których w zamku nie było, pozwala 

ponadto wnosić, że znajdowała się w nim kaplica
23

. Już tylko na pod-

stawie tych niepełnych danych można sformułować wniosek, że Krzy-

żacy przeprowadzili przebudowę i rozbudowę zamku dybowskiego. 
–––––––––– 

20 Na co wskazywałaby nota początkowa: „Liber her kumpthur! Das ist das ge-

dechtenis, das euwer ersamkeyt von unsirn homeister brengen wirt” – GStAPK, OBA, 

nr 5837. 
21 W trakcie ostatnich badań archeologicznych próbowano odnaleźć relikty wieży, 

która – co wynika z siedemnasto- i osiemnastowiecznej ikonografii – miałaby znajdo-

wać się w narożniku północno-zachodnim części mieszkalnej zamku. Niestety, nie 

udało się tego dokonać – L. Grzeszkiewicz-Kotlewska, Wyniki badań, s. 77; eadem, 

Zamek, s. 24; por. również M. Rzeczkowska-Sławińska, I. Sławiński, op. cit., s. 39-45; 

J. Pietrzak, Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej. 

Studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowo-

żytności, Łódź 2003, s. 58-62.  
22 Podpiwniczone było wyłącznie północne, mieszkalne skrzydło zamku – por. 

L. Grzeszkiewicz-Kotlewska, Zamek, s. 21-24. 
23 GStAPK, OBA, nr 5837. 
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Przez cały okres wojny (1431–1435) poszczególni urzędnicy za-

konni niepokoili się o losy tej najdalej na południe wysuniętej warow-

ni. W liście z 24 lutego 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 

dużo
24

. W piśmie z 1 lipca 1433 r. komtur ostródzki, przekazując wiel-

kiemu mistrzowi między innymi doniesienia pozyskane od swojego 

szpiega (i trzech innych), informował o planowanym ataku wojsk pol-

skich pod dowództwem samego króla. Monarcha pokładał nadzieję na 

szybkie zdobycie tego zamku w tym, iż w jego obsadzie miał posiadać 

trzech swoich ludzi, którzy w odpowiednim momencie mieli dopomóc 

w jego opanowaniu
25

. W liście z 13 listopada 1433 r. komtur nieszaw-

ski skarżył się wielkiemu mistrzowi na poważne niedobory finansowe 

(inni urzędnicy krzyżaccy nie udzielali mu pomocy) i braki w zaopa-

trzeniu. Stwierdził, że jeśli taki stan się utrzyma, będzie zmuszony wraz 

z załogą opuścić zamek
26

. 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 niebez-

pieczeństwo takie ciągle przez urzędników krzyżackich było podno-

szone. W liście zredagowanym 9 października 1435 r. komtur toruński 

informował wielkiego mistrza między innymi o tym, że starosta dra-

himski i wałecki Piotr Polak miał wkrótce z oddziałem 500 konnych 

zaatakować zamek w Nieszawie. Gdyby oblegającym nie udało się roz-

bić jego murów za pomocą armat, mieli zdobyć warownię przy użyciu 

podkopów. Komtur pocieszał się jednak tym, że ten drugi sposób bę-

dzie nie do zastosowania z powodu wysokiego stanu wód Wisły
27

. 

–––––––––– 
 24 GStAPK, OBA, nr 5980. 

25 GStAPK, OBA, nr 6535. 
26 GStAPK, OBA, nr 6725. 
27 GStAPK, OBA, nr 7067; Codex epistolaris saeculi decimi quinti, coll. A. Le-

wicki, t. 3, Kraków 1894 (Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae 

Illustrantia, t. 14), Dodatek, nr 35, s. 546-547. W tym kontekście zaskoczenie wzbudza 

fragment listu komtura nieszawskiego do wielkiego mistrza. Został on wystawiony „in 

vigilia Borchardi” 1435 r., co wydawcy regestu tego źródła rozwiązali jako 13 X tego 
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Na mocy postanowień pokoju brzeskiego (31 XII 1435 r.) strona 

polska zapewne w następnym roku (1436) odzyskała terytoria kujaw-

skie wraz z zamkiem dybowskim, który stał się siedzibą burgrabich 

zarządzających nim z ramienia starostów inowrocławskich
28

. Zacho-

wał 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 września 1438 r. przez kasztelana brze-

skiego i starostę inowrocławskiego i nieszawskiego Mikołaja z Wa-

rzymowa
29

, w treści którego potwierdzano, że prepozyt klasztoru pre-

monstratensek w Strzelnie, Jan, na prośbę wystawcy dokumentu do-

browolnie wysłał chłopów z bliżej niesprecyzowanych wsi będących 

własnością klasztoru do prac przy budowaniu parchamu zamku nie-

szawskiego
30

. Jak wynika z dalszych informacji zawartych w treści 

–––––––––– 
roku – por. Regesta I, nr 7070, s. 435. W jego treści urzędnik krzyżacki wspomniał 

między innymi o tym, iż w chwili obecnej poziom Wisły jest na tyle niski, że do zarzą-

dzanego 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 wystawienia, wówczas należałoby przyjąć, że 

w ciągu czterech dni sytuacja hydrograficzna na tym odcinku Wisły uległa diametral-

nej 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. H. Grotefend, Zeit-

rechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 2: Abteilung 2: Ordenska-

lender, Aalen 1997, wyd. 3, s. 75; Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 

2007, wyd. 3, s. 226; H. Wąsowicz, Chronologia średniowieczna, Lublin 2013, s. 623-

624, 634. Niezależnie jednak od tego, jaką datę przyjąć jako czas wystawienia oma-

wianego tu listu komtura nieszawskiego (5, 11, 12 lub 13 X), trudno wyjaśnić, jak to 

możliwe, że stan wody Wisły pod zamkiem dybowskim mógł być w ciągu kilku dni 

i wysoki, i niski. 
28 Na zjeździe sądowym z 13 V 1442 r. starosta inowrocławski wnosił niesprecy-

zowaną skargę na ostatniego komtura krzyżackiego, który mu ten zamek przekazywał. 

Nie wiadomo niestety, jakie były zarzuty urzędnika polskiego – GStAPK, OBA, nr 8130. 
29 Na jego temat por. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku. Spisy, oprac. 

J. Bieniak, S. Szybkowski, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 2014, s. 112, 211, 219. 
30 „[...] in labore circa edificacionem parkan castri Nyescheviensis [...] supporta-

uit”. W treści źródła użyto polskiego słowa „parkan”, które odpowiadałoby łacińskim 

rzeczownikom „parcanus”, „antemurale” – płot, ogrodzenie, przedmurze – por. Słow-

nik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. K. Weyssenhoff-Brożkowa, t. 7, Kraków 

1992–2001, s. 82. 
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tego źródła, ich przeprowadzenie akurat w tym czasie było niezbędne. 

Mikołaj z Warzymowa podkreślił, że w przyszłości prepozyt będzie 

mógł liczyć z jego strony na podobną wzajemną sąsiedzką pomoc przy 

robotach prowadzonych przez klasztor. Zaznaczył zarazem, że zaist-

niała 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 in-

nych tego typu powinności
31

. 

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 zam-

kiem dybowskim w tle szczególnie interesująca jest historia przedsta-

wiona w liście zastępcy komtura toruńskiego do wielkiego mistrza z 17 

grudnia 1448 r. Urzędnik krzyżacki informował mianowicie swojego 

zwierzchnika, że ówczesny starosta brzeski i inowrocławski Jan Kret-

kowski miał dysponować doniesieniami (nieznanego pochodzenia), iż 

jeszcze tej zimy mieszczanie toruńscy zaatakują i spalą miasto Nową 

Nieszawę. Z tego też powodu wzmocnił zamek dybowski, powiększył 

jego obsadę, sprowadził armaty i poczynił 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 środowisko-

wy 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 nieporozumienia
32

. Wydaje się, iż spra-

wę tę rozwiązano polubownie i obowiązujące warunki pokoju brze-

skiego nie zostały złamane. 

W czasie wojny trzynastoletniej w zamku dybowskim stosunkowo 

często przebywał król Kazimierz Jagiellończyk. Tam również w listo-

–––––––––– 
31 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Klasztor Norbertanek w Strzelnie, dok. 

nr 58. Za wskazanie tego źródła autorzy składają gorące podziękowanie panu prof. 

Sobiesławowi Szybkowskiemu z Uniwersytetu Gdańskiego. 
32 GStAPK, OBA, nr 9751. 
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padzie 1454 r. została przez niego wydana znaczna część aktów praw-

nych, noszących w historiografii miano przywilejów cerekwicko-nie-

szawskich. Mianowicie w pierwszej fazie wojny trzynastoletniej two-

rząca pospolite ruszenie szlachta wielkopolska pod groźbą zaniechania 

walki wymusiła na królu w dniu 15 września 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 listopa-

dzie 1454 r. pod Opokami zażądali od Kazimierza Jagiellończyka ta-

kich samych ustępstw, jakie otrzymała szlachta wielkopolska pod Ce-

rekwicą. Król i tym razem ugiął się i około połowy listopada wydał na 

zamku dybowskim (nieszawskim) szereg przywilejów dla poszczegól-

nych dzielnic i ziem o treści zbliżonej do aktu cerekwickiego. Najistot-

niejszym ich postanowieniem było zagwarantowanie praw sejmików 

szlacheckich do współdecydowania o prawodawstwie i pospolitym ru-

szeniu, podnosząc w tej materii dotychczasowy zwyczaj do rangi ustawy 

pisanej
33

. 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 sejmowe-

go 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 zastawił mu (za nieznaną 

sumę) m.in. zamek dybowski i miasto Nową Nieszawę
34

. Po 1460 r. 

warownia ta nie podzieliła losów sąsiedniego ośrodka miejskiego (zbu-

rzonego i przeniesionego z rozkazu monarchy w górę Wisły) i nadal 

służyła jako siedziba tenutariuszy mianowanych przez kolejnych kró-

–––––––––– 
33 S. Roman, Przywileje nieszawskie, Wrocław 1957, s. 6 n. 
34 Matricularum Regni Poloniae Summaria, contexuit T. Wierzbowski, Pars I, 

Varsoviae 1905, nr 283, s. 16; M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżac-

kim 1454 –1466, Warszawa 1967, s. 439. 
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lów. Właśnie do tego czasu odnosi się kolejny, choć znacznie późniejszy 

przekaz źródłowy na temat zamku. Toruński kronikarz tworzący w la-

tach sześćdziesiątych XVII w., Jakub Moller, opisał mianowicie skutki 

powodzi, jaka nawiedziła jego rodzinne miasto 2 lutego 1465 r.
35

 W jej 

wyniku wody wiślane zniszczyły między innymi most przed zamkiem 

dybowskim („vor dem sloßen”) i wszystkie tamtejsze „parkany/ogro-

dzenia” („zaune”)
36

. Trudno powiedzieć, skąd Moller czerpał swoje 

informacje. Nie ma jednak wystarczających przesłanek, by kwestio-

nować ich wiarygodność. W każdym razie pod zastosowanymi przez 

niego enigmatycznymi określeniami mogły się kryć prowadzący do 

zamku dybowskiego most zwodzony (a więc warownia ta byłaby oto-

czona fosą) oraz mury parchamu wzmiankowane w źródłach z 1431 

i 1438 r. 

Z przeprowadzonych powyżej analiz źródłowych wynika, że król 

Władysław Jagiełło już w 1423 r. nosił się z zamiarem wykorzystania 

części zabudowań byłego zamku komturskiego w Nieszawie (dziś w 

Małej Nieszawce) na potrzeby własnej rezydencji. Krzyżacy uniemoż-

liwili mu jednak realizację tego pomysłu. Ostatecznie budowa zamku 

dybowskiego (z cegły na kamiennym fundamencie) ruszyła w maju 

1427 r. Umiejscowiono go na kujawskim brzegu Wisły naprzeciw Toru-

nia, po wschodniej stronie lokowanego przez króla w 1424 r. miasta 

Nowa Nieszawa. W czerwcu 1430 r. budowa warowni była już na ukoń-

czeniu. Z krzyżackiego przekazu z listopada 1431 r. (już po ponownym 

zajęciu tego obszaru przez Zakon) wynika, że zamek był otoczony mię-

dzymurzem (parchamem), posiadał budynek mieszkalny z piwnicami 

(skrzydło północne) i jedną, a być może nawet dwie wieże. Zapewne był 

również otoczony fosą wypełnioną wodą. Ze źródła polskiego z 1430 

i krzyżackiego z 1431 r. wynika natomiast, że w celu prowadzenia 

budowy na miejscu wznoszono piece do wypalania cegieł i wapna. Po 

zajęciu zamku pod koniec sierpnia lub na początku września 1431 r. 

–––––––––– 
35 Za wskazanie tego źródła autorzy składają gorące podziękowanie panu dr. hab. 

Piotrowi Olińskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
36 Akta miasta Torunia, Kat. II: Księgi i akta, sygn. XIII-28, Zapiski rocznikarskie 

Jakuba Mollera, k. 150v.; por. również: J. H. Zerneke, Historiae Thoruniensis naufra-

ge tabulae oder Kern der Thornischen Chronicke, Thorn 1711, s. 70-71. 
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Krzyżacy kontynuowali prace budowlane mające na celu polepszenie 

walorów obronnych warowni dybowskiej. Późniejsze źródła (1438, 

1465) potwierdzają istnienie w zamku parchamu, mostu (zwodzonego?) 

i zapewne fosy. 

 

 


