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Ryszard Bogdan Kucharczyk 

 Klimek i  wzgórze zamkowe w dawnej literaturze. 
 

 
 5  października 1913 roku w Grudziądzu obchodzono 25-lecie Towarzystwa 

Przemysłowego i z tego też powodu wydano drukiem i nakładem Wiktora Kulerskiego 

książkę historyczną autorstwa Ignacego Żnińskiego pt. „Grudziądz”.  

Szczupłe rozmiary broszury nie pozwoliły autorowi uwzględnić wszystkiego, stąd ograniczył 

się do najważniejszych faktów historycznych, czerpiąc wiadomości z dostępnych źródeł. 

 W niniejszym artykule przedstawię to, co autor napisał o Klimku jako najstarszym  

z zabytków Grudziądza. Otóż podaje on, że nie wiadomo skąd się wzięła nazwa wieży. Być 

może pochodzi ona od nazwiska  jednego z dawnych władców zamku (samo nazwisko 

Klimek spotykane jeszcze w XVIII wieku w rejonie Grudziądza), bądź też pochodzi od słowa 

„klinik” lub „klinek” (tak nazywano wieżę w opisie lustracyjnym z 1739 roku), a  z „klinka” 

zapewne zrobił się „ klimek". 

Dalej Żniński podaje, że wieża stanowiła cześć zamku krzyżackiego, po którym pozostały 

jeszcze szczątki murów i studnia  murowana, okrągła, dwa i pół metra średnicy i 50 metrów 

głęboka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Fot. Restauracja na Górze Zamkowej  

                   (zdj. z zasobów autora) 
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Nie cała  ruina jednak była pozostałością zamkową. W pięćdziesiątych latach XIX  stulecia 

uzupełniono ją z cegieł zamkowych ostrym łukiem. Również i płytę kamienną na ruinie 

służącą za pomost w tymże okresie wstawiono. 

Tam, gdzie w zagłębieniu  znajdowało się miejsce do zabaw dla dzieci, był kiedyś przekop 

zamkowy, a nad nim wznosił się most. 

Na pozostałej części parkanu zamkowego wznosił się pomnik z orłem pruskim z napisem 

łacińskim: ”Regno redintegrato Fides Praestita Marienburgi MDCCLXXII”,  co znaczy: 

„wznowionemu panowaniu wierności ślubowano w Malborku 1772”. Pod napisem łacińskim  

umieszczono  niemiecki: „Po stu latach na pamiątkę połączenia Prus Zachodnich z koroną 

pruską  Grudziądz, 19 września  1872 r.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 Fot. Pomnik z orłem pruskim 

 

 

 

W pobliżu wieży znajdowała także się tablica  żelazna  na pamiątkę walk o wolność pruską  

przeciwko Napoleonowi  w latach 1813 - 1815. Od strony Wisły rozmieszczono ławki na 

żelaznych podstawach obok stołów  z płyt  kamiennych  z grobowców, które  znajdowały  się 

w nieistniejącym kościele zamkowym. Dzo dziś widoczne są jeszcze wykute herby zmarłych  

rycerzy: 
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 Dalej pisał Żniński, że z  Klimka jest piękny widok  na Wisłę i  nasyp po lewym  

brzegu chroniący  niziny od zalewu, pochodzący z trzynastego stulecia. Zbudował go  mistrz 

krzyżacki Bertold. Za Wisłą widać niziny, a na ich skraju wysoką płaszczyznę Borów 

Tucholskich. Z wierzchołka wieży, na który można się dostać  wewnątrz krętymi schodami 

sięga się wzrokiem od Chełmna i Świecia do Nowego na przestrzeń ok. 20 km. Nie mniej 

malowniczy  widok  przedstawia się  na panoramę  miasta, które ciągnie się  nad  Wisłą 

długim  a wąskim  pasem od  Księżych  gór do Strzemięcina   w przestrzeni przeszło trzech 

kilometrów.   

 Opis kaplicy  zamkowej podał dokładniej  ks. Kanonik  Strzesz (Kaplica na zamku). 

W  roku 1772  rozebrano zamek i kaplicę, ponieważ groziły  upadkiem, a Fryderyk II nie 

chciał poświęcać czasu na odnowienie  zamku, mając tylko w głowie  budowanie fortec. Do 

budowy fortecy grudziądzkiej wzięto też kozły z dachu zamkowego. Część murów kaplicy 

rozebrano na  naprawę  plebani, a resztę cegieł  użyto do wybudowania domu karnego. 

 

 

 
 


