
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Świlskiego 

na 16. posiedzeniu Senatu 

w dniu 14 października 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Most Tczewski powstał w latach 1851–1857 i był wówczas najdłuższym mostem na świecie. Do dziś jest 

uważany za arcydzieło inżynierii. Burzliwa historia tego obiektu związana jest z II wojną światową. To wła-

śnie tu 1 września 1939 r. o godzinie 4.34 spadły pierwsze hitlerowskie bomby, czyli o 11 minut wcześniej 

niż na Westerplatte. Mostów, jak i miasta Tczewa bronili wówczas bohaterscy żołnierze 2. Batalionu Strzel-

ców, którzy wysadzili portale wjazdowe oraz połowę istniejących przęseł. Wszystko po to, aby uniemożliwić 

zajęcie mostu przez Niemców. 

Od 2012 r. trwa właściwa, podzielona na wiele etapów, odbudowa Mostu Tczewskiego, która ma sprawić, 

że obiekt będzie wyglądał tak jak przed wybuchem wojny. W lipcu br. parlamentarzyści Koalicji Obywatel-

skiej złożyli na ręce marszałek Sejmu RP projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Obrony 

Mostu Tczewskiego – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, nazywanej w uproszczeniu specu-

stawą w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa Mostu Tczewskiego. 

Czytamy w niej: ,,160 lat temu Most Tczewski zbudowano w 7 lat. Jego aktualna odbudowa może zająć 

nawet kilkanaście lat. Po przyjęciu specustawy o Westerplatte nie można już mówić o barierach uniemożli-

wiających przejęcie mostu przez Skarb Państwa, o co od wielu lat stara się tczewskie starostwo. Pełną odbu-

dowę można byłoby zakończyć w 3–4 lata, gdyby Most Tczewski został przejęty przez państwo i zasilony 

kwotą ok. 200 mln zł. Dzięki jednorazowej kwocie można byłoby zrezygnować z niezwykle długotrwałego 

etapowania inwestycji i bardzo szybko przywrócić nie tylko funkcję komunikacyjną tego obiektu, ale 

i wzmocnić jego funkcję miejsca pamięci oraz pomnika inżynierii. W odbudowanych portalach wjazdowych 

oraz wieżach mógłby powstać kolejny oddział Muzeum II Wojny Światowej, przypominający burzliwą histo-

rię tczewskich przepraw wiślanych i bohaterskich obrońców Tczewa”. 

Warto dodać, iż pod koniec prezydenckiej kampanii wyborczej poseł Kazimierz Smoliński zapowiedział, 

że ten zabytkowy obiekt wyremontowany zostanie w całości z budżetu państwa. 

Zwracam się więc do Pana Premiera w tej sprawie z prośbą o interwencję i odpowiedź na zadane poniżej 

pytania. 

1. Jakie jest stanowisko Pana Premiera w kwestii odbudowy zabytkowego Mostu Tczewskiego? 

2. Jakie możliwe rozwiązania widzi Pan Premier w patowej sytuacji, w której największym przegranym 

jest ten unikatowy zabytek inżynierii technicznej? 

3. Jak Pan Premier widzi możliwości realizacji scenariusza, w którym Most Tczewski, w drodze specu-

stawy, przeszedłby na własność Skarbu Państwa? 

Z poważaniem 

Ryszard Świlski 


