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Dr Piotr Marcin Drzewiecki (1837-1868) 

 

Piotr Marcin Drzewiecki (ur. 19 października 1837 w 

Koronowie koło Bydgoszczy
1
, zm. 19 stycznia 1868 w Szu-

binie) – lekarz medycyny, działacz społeczny i polityczny.    

Piotr Marcin był ósmym dzieckiem (najmłodszym sy-

nem) w rodzinie tłumacza sądowego Marcina Nałęcz–

Drzewieckiego i Karoliny z Musielskich. Ukończył 

gimnazjum w Trzemesznie i we wrześniu 1859 roku uzyskał 

świadectwo dojrzałości. W szkole średniej był członkiem 

tajnego Towarzystwa Naukowego im. Tomasza Zana
2
. 

Studiował w Gryfii (Greifswaldzie), przez pół roku w Wied-

niu, a następnie w Królewcu. W czasie studiów był stypen-

dystą Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Młodzieży 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego3. Tytuł doktora medy-

cyny uzyskał w Królewcu w 1864 roku, po opublikowaniu 

rozprawy „Quid sit Morbus dijudicatur. Dissertatio 

inauguralis medico-philosophica, etc”
4
.  

Od sierpnia 1863 roku Drzewiecki był komisarzem 

Rządu Narodowego na Prusy Wschodnie
5
. Zajął miejsce 

wcześniej aresztowanego Szulca. Był przy tym przyjacielem 

Juliana Łukaszewskiego, także lekarza– komisarza na Prusy 
Zachodnie, a później na cały zabór pruski. Ich przyjaźń 

zrodziła się w Trzemesznie i trwała przez cały okres berliń-

skich studiów uniwersyteckich oraz później. Dzięki Łuka-

szewskiemu kontakty Drzewieckiego z rządem powstańczym datują się już od maja 1863 roku
6
.  

W latach 1865-1866 Drzewiecki był lekarzem „jednorocznym” w Bydgoszczy
7
. Po ukończeniu 

tego „stażu” został powołany do odbycia rocznej służby wojskowej w armii pruskiej. Jej zakończenie 

zbiegło się z wybuchem wojny prusko-austriackiej (tzw. siedmiotygodniowej), w której brał udział 

jako lekarz. Po ustaniu walk powrócił do rodzinnego Szubina, gdzie od połowy 1866 roku otworzył 

praktykę lekarską. Równocześnie działał w Towarzystwie Pomocy Naukowej im. Karola 

Marcinkowskiego. Był sekretarzem, a później prezesem oddziału tej organizacji na powiat szubiński. 

Z wielkim zapałem działał także w kierunku podniesienia poziomu oświaty wśród mieszkańców mia-

sta i okolicznych wsi
8
. Po wielu trudach, w ostatnich miesiącach 1867 roku, zdołał uruchomić w Szu-

binie czytelnię polskich pism czasowych.  

Zachorował na tyfus, który okazał się śmiertelny. Dr Piotr M. Drzewiecki zmarł w trzydziestym 

roku życia, 19 stycznia 1868 w Szubinie
9
. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.  
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