




WproWadzenie

dotychczas pod patronatem Międzynarodowej Komisji Historii Miast 
ukazały się atlasy ponad 400 miast z 18 krajów europy (zob. lista atla-
sów: http://www.ria.ie/research/ihta/european-project.aspx). projekt „atlas 
historyczny miast polskich” został zapoczątkowany przez prof. antoniego 
Czacharowskiego w 1993 r. w instytucie Historii i archiwistyki Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W następnych latach prace nad atlasami 
historycznymi miast Śląska podjął zespół wrocławski pod kierunkiem prof. 
Marty Młynarskiej-Kaletynowej oraz zespół krakowski, wydający atlasy miast 
małopolskich, pod kierunkiem prof. zdzisława nogi. efektem dotychczaso-
wych badań jest opublikowanie atlasów 13 miast oraz przygotowanie do 
druku kilku kolejnych zeszytów.

W pracach nad atlasem miasta Świecie spotkaliśmy się z życzliwym 
wsparciem wielu osób i instytucji. dziękujemy kierownictwu i pracownikom 
Geheimes Staatsarchiv preuβischer Kulturbesitz i preuβischer Staatsbiblio-
thek w Berlinie, archiwum państwowego w Bydgoszczy oraz Biblioteki Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczególne podziękowania za po-
moc w prowadzeniu kwerendy map katastralnych należą się pracownikom 
ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie w Świe-
ciu. profesorowi Jürgenowi Sarnowsky z Uniwersytetu w Hamburgu dzięku-
jemy za korektę niemieckiej wersji komentarza historycznego.

Roman Czaja
Zenon Kozieł

praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pod nazwą „narodowy program rozwoju Humanistyki” w latach 
2012–2016.

atlas historyczny Świecia jest kolejnym zeszytem pierwszego tomu Prusy 
Królewskie i Warmia, publikowanego w serii Atlasu historycznego miast pol-
skich. atlas ten wydawany jest z inicjatywy i pod patronatem Międzynaro-
dowej Komisji Historii Miast (The international Commission for the Histo-
ry of Towns), która na kongresie w Wiedniu w 1965 r. uznała wydawanie 
atlasu miast europejskich za jeden z głównych celów swojej działalności 
naukowej. podstawowe zasady edycji atlasów zostały wypracowane na 
konferencji w oxfordzie w 1968 r., a następnie ponownie przedyskutowa-
ne i uzupełnione na konferencji wydawców „atlasów” w Münster w 1995 r. 
zgodnie z tymi wskazówkami atlasy narodowe powinny być wydawane 
w formie odrębnych zeszytów poświęconych poszczególnym miastom. naj-
ważniejszym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie bazy źródłowej do 
badań porównawczych nad urbanizacją europy i przemianami przestrzen-
nymi miast. ponadto zawarty w „atlasach” materiał kartograficzny może być 
wykorzystywany:
 1) dla celów komunalnych, prac urbanistycznych, architektonicznych, kon-

serwatorskich i ochrony środowiska,
 2) dla celów pedagogicznych i dydaktycznych w szkołach i uczelniach 

wyższych,
 3) do popularyzacji wiedzy o przeszłości miast.

zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Historii Miast najważ-
niejszą mapą każdego zeszytu jest plan pomiarowy z epoki przedprzemy-
słowej w skali 1 : 2500. poza tym do kanonu edytorskiego należą jeszcze: 
współczesna mapa miasta, historyczna mapa regionu w skali od 1 : 25 000 
do 1 : 100 000, mapa rozwoju przestrzennego miasta w skali 1 : 10 000. po-
za tym atlasy mogą odpowiednio do możliwości wydawców zawierać mapy 
tematyczne oraz reprodukcje najbardziej interesujących źródeł kartograficz-
nych i widoków. integralną część „atlasu” stanowi część tekstowa przedsta-
wiająca dzieje miasta ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzen-
nego i wyników badań urbanistycznych oraz opis reprodukcji i wskazówki bi-
bliograficzne.



GeleiTWorT

ländern veröffentlicht (s. die liste der atlanten: http://www.ria.ie/research/ih-
ta/european-project.aspx). das projekt „Historischer atlas polnischer Städte” 
wurde 1993 von antoni Czacharowski im institut für Geschichte und archiv-
kunde an der nicolaus-Copernicus-Universität Thorn initiert. in den neunzi-
ger Jahren des 20. Jhs. haben die Städteforscher aus Breslau diese initia-
tive aufgegriffen, die unter der leitung von Marta Młynarska-Kaletynowa die 
atlanten der schlesischen Städte vorbereiten. im ersten Jahrzehnt des 21. 
Jhs. enstand unter der leitung von zdzisław noga eine dritte Forschergrup-
pe in Krakau, die sich mit der edition der atlanten der kleinpolnischen Städ-
te beschäftigt. im rahmen des seit 1993 herausgegebenen „atlasses pol-
nischer Städte” wurden bisher in fünf Bänden die atlanten von 13 Städten 
veröffentlicht. 

Während der arbeit am atlas der Stadt Schwetz haben uns viele per-
sonen und institutionen unterstützt. Wir danken der leitung und den Mitar-
beitern des Geheimen Staatsarchivs preußischer Kulturbesitz und der preu-
ßischen Staatsbibliothek in Berlin, des Staatsarchivs in Bromberg und der 
Bibliothek der nicolaus-Copernicus-Universität zu Thorn. Gedankt sei auch 
den Mitarbeitern der arbeitsstelle für Geodätische und Kartographische do-
kumentation am Starosteiamt in Schwetz für die Hilfe bei den recherechen 
der Katasterkarten. Unser besonderer dank gebührt Jürgen Sarnowsky von 
der Universität Hamburg für die sprachliche Überprüfung der deutschen 
Fassung des historischen Kommentars.

Roman Czaja
Zenon Kozieł

Wissenschaftliche Veröffentlichung finanziert im rahmen des programms 
vom Minister für Wissenschaft und Hochschulwesen “nationales programm 
der entwicklung der Geisteswissenschaften“ in den Jahren 2012–2016.

der historische atlas der Stadt Schwetz ist ein Folge-Heft des ersten Ban-
des des Historischen atlasses polnischer Städte, der unter dem patronat 
der „international Commission for the History of Towns” veröffentlicht wird. 
in der Sitzung in Wien im Jahre 1965 wurde die atlantenedition zu einem 
der wichtigsten Forschungsanliegen der internationalen Städtekommision. 
die grundsätzlichen richtlinien für die edition erarbeitete die Kommission 
auf der 12. Konferenz in oxford 1968. Sie wurden auf einem Treffen von 
den atlanten-Herausgebern in Münster 1995 erneut diskutiert und ergänzt. 
Gemäß den angenommenen richtlinien sollten die „nationalen atlanten” aus 
separaten Heften bestehen, die den einzelnen Städten gewidmet werden 
sollten. das ziel des gesamten Unternehmens ist es eine Quellenbasis für 
vergleichende Forschung zur Geschichte und Urbanistik der europäischen 
Städte zu schaffen. darüber hinaus können die in den atlanten edierten Kar-
ten auch für andere zwecke nützlich sein, und zwar:
 1) für kommunale Belange, urbanistische aufgaben, Kunstdenkmalpflege 

sowie für den Kulturerbeschutz,
 2) für pädagogische und didaktische zwecke an Schulen und  Hochschulen,
 3) für die popularisierung der Stadtgeschichte.

die richtlinien der internationalen Kommission für die Stadtgeschich-
te bestimmen die Vermessungskarte aus dem vorindustriellen zeitalter im 
Maßstab 1 : 2500 als wichtigste Karte des „atlasses”. darüber hinaus ge-
hören zu dem grundsätzlichen Kartensatz auch: eine moderne Stadtkar-
te sowie eine reproduzierte Umlandkarte im Maßstab zwischen 1 : 25 000 
und 1 : 100 000, eine Karte der räumlichen entwicklung der Stadt im Maß-
stab zwischen 1 : 2500 und 1 : 10 000. darüber hinaus können die atlanten 
je nach den Möglichkeiten der Herausgeber thematische Karten und re-
produktionen der interessantesten kartographischen Quellen und der Stadt-
ansichten enthalten. einen integralen Bestandteil der atlanten bildet der 
historische Kommentar, der einen abriss der Stadtgeschichte unter der be-
sonderen Berücksichtigung der räumlichen entwicklung, eine Beschreibung 
der Karten und eine Bibliographie enthält.

Bisher wurden unter dem patronat der „international Commission for 
the History of Towns” die atlanten von über 400 Städten aus europäischen 
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Świecie

HiSToria i rozWóJ przeSTrzenny

określenie czasu jej powstania. pierwsze informacje o mieście Świeciu za-
wierają dopiero przekazy źródłowe z początku XiV w.: wystawiony w 1310 r. 
dokument przekazania przez margrabiego brandenburskiego Waldemara 
pomorza Gdańskiego zakonowi krzyżackiemu, zeznania świadków na pro-
cesie polsko-krzyżackim w 1320 r. oraz dokument lokacyjny z 1338 r.10 Moż-
na przypuszczać, iż w Xiii w. osada miejska w Świeciu znajdowała się jesz-
cze w początkowej fazie rozwoju, gdyż nie zachowały się żadne informacje 
o nadaniu jej prawa miejskiego. pod względem znaczenia ustępowała ona 
innym miastom pomorskim Gdańskowi, Tczewowi, Gniewowi i nowemu11. 
Wśród czynników miastotwórczych należy wskazać na funkcje administra-
cyjne i gospodarcze grodu, a także na jego dogodne położenie nad Wi-
słą, najważniejszą drogą handlową łączącą wybrzeże Bałtyku z południem, 
oraz na skrzyżowaniu ważnych dróg lądowych, szlaku z Kujaw do Gdańska 
z drogą prowadzącą z zachodu przez Chojnice, Tucholę, Świecie do ziemi 
chełmińskiej.

pod panowaniem zakonu krzyżackiego Świecie jako siedziba komtura 
(od 1320 r.) nadal pełniło rolę ośrodka administracyjnego. położenie w pobli-
żu granicy z polską sprawiło, że wzrosło jego znaczenie militarne. Stopnio-
wo rozwijała się położona na wysokiej terasie dawna osada miejska, która 
w czasie walk o Świecie prowadzonych latem 1309 r. nie została zniszczo-
na. przełomowe znaczenie dla procesu formowania się gminy miejskiej mia-
ło wystawienie 25 lipca 1338 r. przez wielkiego mistrza dietricha von alten-
burg przywileju lokacyjnego, na mocy którego mieszkańcy miasta Świecia 
otrzymali prawo chełmińskie oraz patrymonium ziemskie o powierzchni oko-
ło 200 łanów. z każdą parcelą miejską nierozerwalnie złączony był ogród 
i łąka. Władca kraju przekazał mieszczanom także połowę opłat z urządzeń 
targowych (ław rzeźnickich, chlebowych) oraz domu kupieckiego. przywilej 
określał również podstawowe zasady ustroju miejskiego. Mieszkańcy uzy-
skali prawo wyboru sołtysa-sędziego, rajców i burmistrza, jednak spośród 
kandydatów zaakceptowanych przez zakon krzyżacki. Bez zgody władcy 
mieszczanie nie mogli również stanowić wilkierzy12.

z pewnością przywilej z 1338 r. nadany został osadzie miejskiej rozwi-
jającej się już od Xiii w. na wysokiej terasie na lewym brzegu Wdy. Moż-
na jednak przypuszczać, że w momencie jego wystawienia zakon krzyżacki 
planował już przeniesienie miasta na graniczący z zamkiem zakonnym teren 
w widłach Wisły i Wdy. na uwagę zasługuje fakt, że w okresie rządów wiel-
kiego mistrza dietricha von altenburg (1335–1341) rozpoczęto budowę no-
wego kamiennego zamku. przywilej lokacyjny i translokacja miasta wiąza-
ły się więc z dążeniem zakonu krzyżackiego do zespolenia miasta i zamku 
w jednolity układ obronny13. od strony wschodniej, południowej i północnej 
mury zamkowe przylegały do Wisły i Wdy, natomiast miasto miało zamykać 
dostęp do zamku od strony zachodniej, gdzie nie było żadnych przeszkód 
naturalnych. Jego translokacji dokonywano stopniowo w latach 1338–1375, 
a jej datę końcową wyznacza rozpoczęcie budowy murów obronnych. prze-
prowadzkę mieszczan na nowy teren z pewnością przyspieszył pożar, który 
przed 1375 r. zniszczył stare miasto14. nowe miasto wymierzone zostało na 
planie prostokąta o długości 350 m i szerokości 125 m, wydłużonego na linii 
wschód – zachód. Jego powierzchnia wynosiła więc około 6 ha. prawdopo-
dobnie przestrzeń miejską podzielono pierwotnie na około 140 działek, któ-
rych wymiary określone zostały w przywileju lokacyjnym: 2 pręty szerokości 
i 10 prętów głębokości (ok. 8,6 x 43 m). W następnych wiekach liczba dzia-
łek ulegała niewielkim wahaniom: w 1570 r. na terenie miasta znajdowały się 
103 domy, w 1772 r. – 105 i 54 na przedmieściach, a w 1795 r. – 137 do-
mów15. oprócz pełnowartościowych działek powstały także mniejsze parcele, 
na których wznoszono tzw. budy. Według najpełniejszych danych w 1795 r. 
11 bud usytuowanych było na rynku a 68 przy murach miejskich (późnisza 
ulica Blankowanie). Spod zabudowy mieszczańskiej wyłączono blok cen-
tralny, przeznaczony na rynek oraz blok w północno-zachodnim narożniku, 
na którym wzniesiono kościół parafialny pod wezwaniem najświętszej Marii 
panny i św. Stanisława oraz dom plebana i szkołę. W układzie komunikacyj-
nym miasta najważniejszą rolę odgrywały dwie równoległe ulice wytyczone 
na osi wschód–zachód. Ulica Chełmińska prowadziła od bramy Chełmińskiej 
– usytuowanej w zachodnim odcinku murów miejskich – do rynku. Jej prze-
dłużeniem była ulica zamkowa łącząca rynek z bramą zamkową. północny 
ciąg komunikacyjny tworzyły dwie ulice, Kościelna i Kupiecka, które łączyły 
rynek i wschodnią część miasta z kościołem. z ulic poprzecznych większe 
znaczenie miała jedynie Mostowa, prowadząca do bramy Mostowej (zwanej 
także Grudziądzką) i mostu nad Wdą16. na rynku znajdował się ratusz oraz 

Miasto Świecie położone jest przy ujściu rzeki Wdy do Wisły, na obsza-
rze dwóch różnych jednostek fizjograficznych – stromo opadającej ku Wi-
śle wysoczyzny morenowej i doliny rzecznej. pierwsza informacja źródłowa 
o Świeciu pochodzi z 1198 r., jednak najstarsze ślady osadnictwa na terenie 
miasta i jego okolic sięgają młodszej epoki kamienia – neolitu (4200–1700 r. 
p.n.e.). W epoce brązu (1700–650 r. p.n.e.) region świecki zamieszkiwa-
ła ludność kultury trzcinieckiej (1450–1200 r. p.n.e.) oraz kultury łużyckiej 
(1200–650 r. p.n.e.), z której na początku epoki żelaza wykształciła się kul-
tura wschodniopomorska (650–125 r. p.n.e.). W epoce wpływów rzymskich 
(i–iV w.n.e.) na tereny nad dolną Wisłą napłynęły ze Skandynawii ludy ger-
mańskie, które ukształtowały tzw. kulturę wielbarską. W tym czasie w rejo-
nie późniejszego Świecia przechodził z lewego na prawy brzeg Wisły szlak 
bursztynowy łączący ziemie Cesarstwa rzymskiego z wybrzeżem Morza 
Bałtyckiego. od iV w. n.e. zaznacza się spowodowany odpływem ludności 
kultury wielbarskiej na południe wyraźny regres kulturowy1. nowe osadnic-
two związane z ludnością słowiańską zaczyna się rozwijać w regionie świec-
kim od połowy Vii w.

We wczesnym średniowieczu głównym punktem osadniczym okolic 
Świecia był położony przy przeprawie przez Wisłę gród w Grucznie. W ostat-
niej ćwierci X w. tereny pomorza nadwiślańskiego zostały włączone przez 
księcia Mieszka i do tworzącego się państwa polskiego2. W latach 1034–
–1038 plemiona pomorskie zrzuciły władzę piastów i dopiero książę Bole-
sław iii Krzywousty ponownie podbił je po długotrwałych walkach (1113–
–1116). W okresie niezależności od państwa polskiego na ziemiach nad 
dolną Wisłą wykształciło się kilka okręgów grodowych, którymi władali na-
czelnicy wywodzący się z miejscowego, pomorskiego możnowładztwa. Sie-
dzibą władców jednego z takich terytoriów stał się wzniesiony w Xi–Xii w. 
gród w Świeciu3. do tej pory nie udało się archeologom odkryć jego śla-
dów, według jednej z hipotez mógł być on położony na terenie założone-
go w XiX w. szpitala dla psychicznie chorych4. od początku Xi w. zaznacza 
się także intensywny rozwój osadnictwa w regionie świeckim. po włącze-
niu pomorza nadwiślańskiego do państwa polskiego władzę nad okręgiem 
świeckim zachowała miejscowa dynastia książęca uznająca zwierzchność 
piastów. ostatnim jej przedstawicielem był wzmiankowany w 1198 r. jako 
„princeps” Grzymisław. W tymże roku dokonano konsekracji ufundowanego 
przez księcia kościoła grodowego pod wezwaniem najświętszej Marii pan-
ny5. W dokumencie z 1198 r. po raz pierwszy pojawia się nazwa Świecie za-
pisana w formie Zwece, na bazie której wykształciła się niemiecka nazwa 
Schwetz, pojawiająca się w źródłach w ii połowie Xiii w. W języku słowiań-
skim Świecie oznaczało miejsce świecące6.

na początku Xiii w. po bezpotomnej śmierci Grzymisława teryto-
rium księstwa świeckiego zostało przejęte przez książąt gdańskich, a gród 
w Świeciu stał się centrum okręgu administracyjnego – kasztelanii (po raz 
pierwszy kasztelan świecki pojawia się w źródłach w 1238 r.) oraz jedną 
z rezydencji książęcych. W dokonanym w 1217 r. podziale pomorza Gdań-
skiego między synów zmarłego księcia Sambora dzielnica świecka przypa-
dła Warcisławowi. po jego śmierci władzę nad nią przejął książę gdański 
Świętopełk, który ustanowił w Świeciu komorę celną i w 1245 r. wzniósł no-
wy gród, położony w widłach Wisły i Wdy, na terenie gdzie później powstał 
zamek zakonu krzyżackiego7. dobrze umocniony gród oraz komora celna 
przyczyniły się do tego, że Świecie stało się najważniejszym ośrodkiem ad-
ministracyjnym i militarnym w południowej części księstwa gdańskiego. oko-
ło 1260 r. książę Świętopełk przekazał rządy nad dzielnicą świecką swojemu 
najstarszemu synowi Mściwojowi ii, w 1264 r. wzmiankowanemu w źródłach 
jako książę świecki. dzięki poparciu księcia Wielkopolski Bolesława po-
bożnego zdołał on w 1271/1272 r. odeprzeć atak margrabiów brandenbur-
skich i zjednoczyć pod swoją władzą całe terytorium pomorza Gdańskiego. 
zgodnie z układem zawartym w 1282 r. po śmierci księcia gdańskiego jego 
władztwo zostało przejęte przez władcę Wielkopolski i włączone do odno-
wionego w 1295 r. Królestwa polskiego8. 

do kolejnej zmiany przynależności terytorialnej Świecia doszło w wyniku 
ekspansji terytorialnej zakonu krzyżackiego. zdobycie przez wojska krzyżac-
kie we wrześniu 1309 r., po dwumiesięcznym oblężeniu, bronionego przez 
rycerstwo pomorskie i kujawskie grodu świeckiego stanowiło ostatni etap 
podboju pomorza Gdańskiego9.

najstarsza osada rzemieślniczo-handlowa rozwinęła się w Xiii w. w po-
bliżu pierwszego założenia grodowego, usytuowanego na wysokim wznie-
sieniu nad Wisłą. zachowane źródła nie pozwalają niestety na dokładniejsze 
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ławy rzeźnickie (18 w 1453 r.) i chlebowe (19 w 1446 r.)17. W 1375 r. roz-
poczęto prowadzone do 1389 r. prace przy budowie murów obronnych. Wy-
dano na ten cel 1110 grzywien, z czego 2/3 z kasy miejskiej, a 1/3 kosztów 
pokrył władca kraju. Wielki mistrz opłacił także w 1441 r. połowę wydatków 
na wzmocnienie fortyfikacji miejskich palisadą ustawioną przed murami18.

Świecie należało do nielicznych małych miast, które już w średniowie-
czu posiadały dobrze zagospodarowane przedmieścia. od strony południo-
wej, między murami miejskimi a Wisłą znajdowało się przedmieście portowe 
z portem rzecznym i spichrzami. W drugiej połowie XV w. osadnictwo za-
częło się rozwijać na zewnętrznym przedzamczu przylegającym do murów 
miejskich. przy końcu XViii w. na tym terenie znajdowały się 32 budy. Teren 
przed bramą Chełmińską zajmowały łąki oraz pastwisko dla koni. W 1421 r. 
zostało ono podzielone na ogrody, które drogą losowania przydzielono do 
działek miejskich. ogrody znajdowały się również na przedmieściu północ-
nym rozciągającym się na wzgórzach przed bramą Mostową. na tym tere-
nie położony były też winnice, cegielnia i wapiennik. na lewym brzegu Wdy 
znajdowały się place składowe drewna. do końca średniowiecza zachowały 
się jeszcze elementy układu przestrzennego dawnej osady miejskiej na te-
rasie wiślanej, w 1419 r. wzmiankowana jest położona na jego terenie ulica 
Stockgasse i ulice poprzeczne oraz więzienie19.

Translokacja miasta na teren w widłach Wdy i Wisły łączyła się z roz-
poczęciem przez zakon krzyżacki budowy zamku. prawdopodobnie po za-
jęciu Świecia zakon przez pewien czas wykorzystywał jeszcze fortyfikacje 
grodu książąt pomorskich. Główne prace budowlane prowadzono w latach 
1338–1348, wzniesiono wówczas zamek wysoki wraz z wieżami narożni-
kowymi. dostępu do zamku broniły dwa przedzamcza20. W czasie oblęże-
nia w 1461 r. przez wojska polskie i związku pruskiego znacznie uszkodzo-
ne zostały południowe i zachodnie skrzydła zamku. po pokoju toruńskim 
1466 r. odbudowano zniszczone mury, a zamek stał się rezydencją staro-
sty. W 1655 r. zamek został poważnie zniszczony i spalony przez wojska 
szwedzkie. Jako ruina przetrwał do lat 40. XiX w., gdy rozpoczęto pierwsze 
prace konserwatorskie21.

Życie gospodarcze miasta w średniowieczu związane było przede 
wszystkim z rolnictwem i rzemiosłem. Wśród rzemieślników szczegól-
nie ważni byli rzeźnicy. duże posiadłości ziemskie otrzymane w przywile-
ju z 1338 r. sprawiły, że znaczącą rolę w życiu miasta odgrywały rolnic-
two i hodowla. proces agraryzacji gospodarki miejskiej wyraźnie zaznaczył 
się w i połowie XV w. W 1419 r. wielki mistrz Michael Küchmeister prze-
kazał miastu 13,5 łanów w folwarku neuhof, które następnie zostały roz-
mierzone na ogrody i przypisane do działek miejskich. W tymże roku rada 
miejska przydzieliła do domów miejskich także ogrody położone na terenie 
dawnej osady miejskiej na terasie wiślanej. W 1424 r. zakon krzyżacki po-
większył patrymonium ziemskie miasta o cztery łany lasu i 22 morgi łąk we 
wsi niedźwiedź22.

znaczenie handlowe Świecia ograniczało się głównie do mającego lo-
kalny zasięg handlu detalicznego żywnością i produktami miejscowego rze-
miosła. W dniach od 24 sierpnia do 11 listopada corocznie odbywał się tzw. 
Geißelmarkt, na którym handlowano bydłem, świniami i drobiem. najwięk-
szym wydarzeniem w życiu gospodarczym Świecia był jarmark odbywający 
się w dniach 27–29 września, połączony z odpustem św. Stanisława patro-
na kościoła parafialnego23. W handlu dalekosiężnym port rzeczny w Świeciu 
nie odgrywał większej roli, stanowił jedynie punkt skupu zboża z lokalnego 
rynku oraz miejsce handlu drewnem i innymi produktami leśnymi (smoła, po-
piół), które spławiano z Borów Tucholskich Wdą lub dowożoną drogą lądo-
wą. W i połowie XV w. potwierdzone są kontakty handlowe mieszczan Świe-
cia z kupcami gdańskimi24.

Jedynym wskaźnikiem, który umożliwia szacunek zaludnienia Świecia 
jest liczba parcel. opierając się na analogiach z innych miast należy przy-
puszczać, iż w i połowie XV w. nie wszystkie działki były zasiedlone. Wy-
daje się więc, że w tym czasie w mieście mieszkało około 500–600 osób. 
po spadku zaludnienia w okresie wojny trzynastoletniej (1454–1466) w ii po-
łowie XV w. rozpoczyna się trwający do lat 20. XVii w. wzrost demograficz-
ny (1194 osób w 1570 r.). do kolejnego spadku liczby mieszkańców doszło 
w połowie XVii w. (570 osób w 1662 r.). dopiero po ponad 100 latach mia-
sto odbudowało swój potencjał demograficzny, w 1773 r. liczyło 1079 miesz-
kańców25. z analizy nazwisk i imion osób pojawiających się w najstarszej 
księdze miejskiej wynika, iż w ii połowie XiV i na początku XV w. w mie-
ście mieszkała ludność pochodzenia niemieckiego i słowiańskiego (pomor-
skiego i polskiego), trudne jest jednak ustalenie liczbowych proporcji między 
tymi grupami etnicznymi. niemieccy mieszczanie przeważali prawdopo-
dobnie wśród grupy rządzącej, natomiast ludność słowiańska dominowała 
w warstwie średniej i niższej26. na podstawie obserwacji przemian w struk-
turze etnicznej mieszkańców miast pomorskich i ziemi chełmińskiej, można 
przypuszczać, że również w Świeciu w XV w. zaznaczył się proces wzrostu 
znaczenia ludności słowiańskiej. ze spisu osób płacących w 1662 r. poda-
tek pogłówny wynika, że około 90% jego mieszkańców stanowili polacy27. 
W średniowieczu w kancelarii miejskiej dominowały niemiecki i łacina, nato-
miast w epoce nowożytnej rachunki i księgi spisywano w języku polskim i ła-
cińskim28. Społeczeństwa małych miast charakteryzowały się dość egalitar-
ną strukturą majątkową. Jednak na przełomie XiV/XV w. w Świeciu znaczną 
zamożnością wyróżniały się osoby z kręgu grupy rządzącej. rajca Gottfried 
posiadał spichrz na nabrzeżu, dom w mieście oraz trzy ogrody i pola poza 
murami miejskimi, inny rajca Johann pluskowęs, zmarły w 1400 r. zapisał 
200 grzywien na budowę kościoła parafialnego29.

Wielki wpływ na zaludnienie miasta i zamożność jego mieszkańców 
miały pożary i zniszczenia wojenne. W 1440 r. zabudowę miejską stra-
wił pożar30, a w 1445 r. powódź zniszczyła łąki i pola miejskie, co zmu-
siło część mieszkańców do opuszczenia miasta. powodzie nawiedzały 
miasto i jego okolice także w następnych latach 1496, 1540, 1674, 1745, 
1813, 181631. Jesienią 1410 r. okolice miasta spustoszyły wycofujące się 
z pomorza Gdańskiego wojska polskie, a 10 lipca 1455 r. zabudowa miej-
ska została zniszczona i spalona przez zaciężnych krzyżackich. na ponad 
100 lat rozwój gospodarczy i demograficzny Świecia zahamowały zniszcze-
nia z czasów wojen polsko-szwedzkich w i połowie XVii w. podczas pierw-
szej wojny (1626–1635) miasto zostało splądrowane i częściowo spalone 
przez żołnierzy szwedzkich. natomiast w czasie „potopu” wojska szwedzkie 
23 iV 1656 r. całkowicie spaliły miasto i dopiero w 1664 r. mieszczanie przy-
stąpili do odbudowy swoich domów. ponownie Świecie zostało zajęte przez 
wojska szwedzkie w czasie wojny północnej (1700–1721) w 1703 r., a w la-
tach 1709–1711 wyniszczony rabunkami i kontrybucjami wojennymi powiat 
świecki ogarnęła epidemia czarnej śmierci32.

Ustrój miasta określały przywilej lokacyjny z 1338 r. oraz prawo cheł-
mińskie. najważniejszym organem administracji miejskiej była rada, składa-
jąca się z burmistrza, jego dwóch zastępców i kilku rajców. zarządzała ona 
majątkiem gminy, reprezentowała ją na zewnątrz, stała na straży porządku 
i bezpieczeństwa miasta. za zgodą władcy rada mogła też stanowić przepi-
sy (wilkierze) regulujące sprawy wewnętrzne. drugim organem samorządo-
wym była ława sądowa, na czele której stał sołtys-sędzia. Według informacji 
źródłowych z XVi w. w sądzie ławniczym miasta Świecia zasiadało sześciu 
ławników. Komptencje sądu miejskiego obejmowały jedynie tzw. sądownic-
two niższe, natomiast sprawy karne podlegały władcy kraju. Mieszczanie 
posiadali prawo wyboru burmistrza, rajców i sołtysa, jednak wybór wyma-
gał zatwierdzenia przez komtura, a po 1466 r. przez starostę. W XVi w. po-
jawił się w Świeciu podobnie jak i w innych miastach prus Królewskich tzw. 
iii ordynek, w skład którego wchodziło 10 mieszczan wybieranych przez 
gminę. Jego głównym zadaniem było kontrolowanie stanu finansów miej-
skich i działalności rady33.

po klęsce zakonu krzyżackiego pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Świe-
cie, podobnie jak i inne miasta pomorza Gdańskiego, poddało się wojskom 
polskim. Broniła się natomiast załoga zamku. po rezygnacji króla polskiego 
z oblężenia Malborka, którego obronę zorganizował komtur świecki Heinrich 
von plauen, armia polsko-litewska jesienią 1410 r. wycofała się z terytorium 
państwa zakonnego. W październiku załoga polska opuściła także Świe-
cie34. W okresie konfliktu zakonu krzyżackiego z opozycją stanową w i poło-
wie XV w. małe miasta zostały silniej włączone do spraw polityki wewnętrz-
nej i zaczęto zapraszać ich delegatów na zjazdy stanowe. Wprawdzie rada 
miasta Świecia 5 maja 1440 r. przywiesiła swoją pieczęć do dokumentu 
erekcyjnego związku pruskiego – konfederacji miast i rycerstwa pruskie-
go, jednak delegaci miasta zniszczonego w tym roku przez pożar rzadziej 
niż przedstawiciele sąsiednich miast nadwiślańskich (nowego, Grudzią-
dza, Gniewu) pojawiali się na zjazdach miast i rycerstwa35. Wybuch powsta-
nia stanów pruskich przeciw władzy zakonu krzyżackiego w lutym 1454 r. 
zapoczątkował nowy okres w dziejach Świecia. 6 lutego wojska związku 
pruskiego, wspierane przez rycerstwo ziemi świeckiej i prawdopodobnie 
przez mieszczan, zaatakowały zamek krzyżacki, którego załoga skapitulo-
wała po dwutygodniowym oblężeniu. Tragiczny w skutkach okazał się dla 
Świecia niespodziewany atak wojsk zaciężnych zakonu krzyżackiego, któ-
rzy 10 lipca 1455 r. doszczętnie zniszczyli miasto. 11 listopada 1460 r. za-
mek świecki został zajęty przez pozostającego w służbie zakonu krzyżackie-
go dowódcę czeskich wojsk zaciężnych Bernarda Szumborskiego. dopiero 
16 października 1461 r. wojska polskie i związku pruskiego zdołały ponow-
nie zająć zamek36. długoletnią wojnę stanów pruskich wspieranych przez 
króla polskiego z zakonem krzyżackim zakończył ii pokój toruński, w wyniku 
którego pomorze Gdańskie, w tym Świecie, zostało włączone do Królestwa 
polskiego.

W nowej strukturze politycznej i ustrojowo-terytorialnej dawne kom-
turstwo, po przeprowadzeniu drobnych zmian w przebiegu granic, zostało 
przekształcone w powiat. na zamku świeckim rezydował starosta, który za-
rządzał dobrami królewskimi oraz reprezentował władzę królewską wobec 
mieszczan i ludności wiejskiej. W Świeciu mieścił się również sąd ziem-
ski dla szlachty z terenu powiatu oraz odbywały się zjazdy szlachty przed 
Sejmikiem Generalnym prus Królewskich, w którego obradach do 1662 r. 
uczestniczyła także delegacja mieszczan37.

W rozwoju gospodarczym Świecia w okresie od XVi do XViii w. po-
dobnie jak w średniowieczu główną rolę odgrywało rzemiosło, rolnictwo 
i w mniejszym stopniu handel. W 1570 r. w mieście znajdowało się 80 warsz-
tatów rzemieślniczych, w tym 16 szewskich, 13 krawieckich, 12 rzeźnickich, 
11 piekarskich, 5 kowalskich, 9 garncarskich, poza tym po jednym lub dwa 
warsztaty posiadali kuśnierze, bednarze, stolarze, ślusarze, garbarze, płó-
ciennicy i sukiennicy. najlepiej rozwiniętymi działami produkcji było rze-
miosło spożywcze (23 warsztaty), skórzane (20 warsztatów) oraz tekstylne 
(18 warsztatów)38. do branży spożywczej należy zaliczyć również produkcję 
piwa oraz gorzelnictwo. Warzeniem piwa zajmowali się zarówno członko-
wie cechu browarników produkujący na potrzeby miasta i mieszkańców oko-
licznych wsi, jak i mieszczanie produkujący je na własny użytek. W 1772 r. 
w Świeciu mieszkało aż 53 browarników oraz 6 gorzelników39. do każdej 
parceli w mieście przypisany był ogród i kawałek pola, z tego też względu 
rolnictwo stanowiło jedną z podstaw utrzymania mieszczan. Według danych 
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na rok 1772 mieszczanie hodowali 200 koni, 410 sztuk bydła, 100 owiec 
i 400 świń40. Wśród upraw ważną rolę odgrywały rośliny przemysłowe (jęcz-
mień, len) wykorzystywane do produkcji piwa i płótna. działalność handlo-
wa mieszkańców Świecia polegała głównie na detalicznej sprzedaży żyw-
ności i produktów miejscowego rzemiosła. Handel detaliczny odbywał się 
na targach cotygodniowych, a stałą sprzedaż prowadzono na kramach rze-
mieślniczych, ławach chlebowych, w jatkach, szynkach i w domu gildyjnym. 
W strukturach handlu regionalnego i dalekosiężnego Świecie nie miało więk-
szego znaczenia. W przeciwieństwie do innych nadwiślańskich miast po-
morskich odbywał się w nim tylko jeden jarmark. W XVi w. nieliczna grupa 
kupców i szyprów uczestniczyła w handlu wiślanym, zajmując się głównie 
handlem spławianymi Wdą do portu świeckiego towarami leśnymi z Bo-
rów Tucholskich. Jednak w XVii w. w wyniku konkurencji ze strony szlachty 
i Gdańska udział małych miast pomorskich w handlu wiślanym załamał się41.

Świecie położone było na terenie biskupstwa włocławskiego, w ramach 
którego pomorze Gdańskie od lat 20. Xiii w. tworzyło archidiakonat pomor-
ski. pierwsza informacja o kościele świeckim dotyczy konsekracji kościo-
ła grodowego pod wezwaniem najświętszej Marii panny w 1198 r. przynaj-
mniej od lat 20. Xiii w. istniała przy nim grupa kanonicka, której członkowie 
pełnili między innymi służbę duszpasterską dla mieszkańców osady miej-
skiej rozwijającej się przy grodzie42. prawdopodobnie w końcu Xiii w. ko-
ściołowi grodowemu dodano drugie patrocinium św. Stanisława. W 1338 r. 
kościół pod wezwaniem najświętszej Marii panny i św. Stanisława wzmian-
kowany jest jako fara miejska. po translokacji miasta na nowe miejsce prze-
niesiona została również parafia, budowę kościoła w północno-zachodnim 
narożniku miasta rozpoczęto prawdopodobnie w ii połowie XiV w.43 prawo 
patronatu nad farą świecką należało do zakonu krzyżackiego, a po 1466 r. 
do króla polskiego. W 1441 r. pojawia się w źródłach pierwsza informa-
cja o szkole parafialnej, która znajdowała się na dziedzińcu kościelnym44. 
W końcu XVi w. prowadzona przez jezuitów szkoła należała do najlepszych 
na pomorzu Gdańskim, w 1583 r. uczyło się niej 50 chłopców. W 1751 r. 
obok polskiej szkoły parafialnej istniała także szkoła niemiecka. Średnio-
wieczną tradycję miały z pewnością znajdujący się na przedmieściu szpital 
i kaplica pod wezwaniem św. Jerzego, po raz pierwszy wzmiankowane do-
piero w XVii w. W 1751 r. mieszkało w szpitalu 6 pensjonariuszy. ponad-
to w połowie XViii w. istniały na terenie miasta szpital-przytułek z miejscami 
dla 12 biednych i odrębny mały szpital dla kobiet45. reformacja nie zdoby-
ła większych wpływów wśród mieszczan świeckich. Wydany w 1590 r. przez 
króla zygmunta iii Wazę zakaz przyjmowania do prawa miejskiego prote-
stantów nie był przez władze miejskie rygorystycznie przestrzegany, jednak 
parafia ewangelicka powstała dopiero w latach 1773–177546. do 1775 r. na-
bożeństwa protestanckie odbywały się budynku szkoły położonym nad brze-
giem Wdy. Kościół ewangelicki został wzniesiony w zachodnio-północnym 
narożniku rynku dopiero w 1795 r.47 W czasach nowożytnych poza murami 
miejskimi, na terasie wiślanej znajdował się drewniany kościół św. Michała, 
który w 1624 r. przejął zakon bernardynów. po pożarze kościoła w 1670 r. 
bernardyni w latach 1692–1720 zbudowali nowy kościół i wznieśli budyn-
ki klasztorne. po dokonaniu przez władze pruskie kasaty klasztoru (1818 r.) 
w 1822 r. w jego pomieszczeniach urządzono szpital48.

W okresie od XVi do XViii w. nie nastąpiły większe zmiany w topogra-
fii oraz w zagospodarowaniu przestrzeni miasta i przedmieść. Bardzo powo-
li przebiegała jego odbudowa po zniszczeniu w 1455 r. Jeszcze w 1565 r. 
duża część domów nie została odbudowana, a mury miejskie znajdowały 
się w bardzo złym stanie. obok ratusza, kramów i bud handlowych najważ-
niejszymi budynkami publicznymi na terenie miasta były dom gildyjny peł-
niący funkcje domu handlowego i zajazdu (wzmiankowany w 1615 r) oraz 
browar przy bramie Grudziądzkiej (wzmiankowany w 1565 r.). Tereny po-
łożone poza murami miejskimi wykorzystywane były przede wszystkim ja-
ko łąki i ogrody. osadnictwo przedmiejskie silniej rozwinęło się jedynie na 
dawnym przedzamczu oraz w okolicach dawnego miasta pomorskiego (tzw. 
nowe Miasto). z urządzeń publicznych i przemysłowych na przedmieściach 
znajdowały się: łaźnia (wzmiankowana 1565, mielcuch oraz młyn w prze-
chowie. na terenie zamkowym stał młyn oraz browar wzniesiony przez sta-
rostę w 1642 r.49

W wyniku i rozbioru polski 14 września 1772 r. Świecie zostało prze-
jęte przez Królestwo pruskie. W nowym systemie administracji terytorialnej 
zlikwidowano powiat świecki, a jego terytorium włączono do powiatów choj-
nickiego i starogardzkiego. znacznie ograniczone zostały uprawnienia or-
ganów samorządu miejskiego. zachowano wprawdzie radę miejską, jako 
główny organ administracji lokalnej, ale sądownictwo i sprawy podatkowe 
zostały przejęte przez urzędy państwowe50. Krótkotrwałym epizodem było 
zajęcie miasta w dniach 6–13 października 1794 r. w czasie powstania ko-
ściuszkowskiego przez wojska polskie pod dowództwem gen. Józefa Wy-
bickiego i powołanie Komisji porządkowej, której przewodniczył burmistrz 
Melchior Gerłowski51. Klęska prus w wojnie z napoleonem oraz wkroczenie 
w listopadzie 1806 r. armii francuskiej do Wielkopolski ponownie umożliwi-
ły organizację wojsk polskich na Kujawach i pomorzu Gdańskim, co dopro-
wadziło między innymi do zajęcia 2 stycznia 1807 r. Świecia przez oddział 
dowodzony przez generała amilkara Kosińskiego. ponowne włączenie mia-
sta po pokoju w Tylży (1807 r.) do Królestwa prus nie zakończyło wojennych 
losów Świecia, które w 1813 r. zostało zajęte przez wycofujące się z ro-
sji wojska francuskie. Mieszczanie zmuszeni byli do utrzymywania żołnie-
rzy, a w klasztorze bernardynów urządzono szpital wojskowy. Trwały pokój 
przyniosły dopiero klęska napoleona oraz postanowienia Kongresu Wiedeń-

skiego z 1815 r., na mocy których pomorze Gdańskie pozostało w grani-
cach prus. W 1818 r. na podstawie rozporządzenia królewskiego o podzia-
le na powiaty z dnia 30 kwietnia 1815 r. ustanowiony został powiat świecki, 
z siedzibą władz powiatowych w Świeciu. Granice powiatu o powierzchni 
1669,93 km² bez większych zmian przetrwały do XX w.52 W 1920 r. Świe-
cie podobnie jak pomorze Gdańskie przyłączone zostało do odrodzonego 
państwa polskiego. Miasto zachowało status siedziby władz powiatu, staro-
sty i sejmiku powiatowego. organem władzy samorządowej w mieście była 
rada miejska. W latach 1939–1945 Świecie znalazło się pod okupacją hitle-
rowską i wraz z całym okręgiem Gdańsk–prusy zachodnie zostało włączo-
ne do iii rzeszy. W dniu 12 lutego 1945 r. miasto zajęły oddziały 65 ar-
mii Czerwonej i rozpoczęła się odbudowa struktur władzy administracyjnej. 
do 1974 r. Świecie pozostawało siedzibą władz miejskich i powiatowych. 
W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej powiaty zostały zlikwidowane 
a ich przywrócenie, w tym także świeckiego w nieznacznie zmienionych gra-
nicach nastąpiło w 1998 r.

pierwszych 30 lat rządów pruskich było okresem pomyślnego rozwo-
ju miasta. Głównie w wyniku imigracji z krajów niemieckich w latach 1772–
–1804 o 40% (z 1630 do 2300 osób) zwiększyła się liczba mieszkańców, 
a liczba domów tym samym czasie wzrosła do 25253. po 1772 r. w Świeciu 
zaczęli osiedlać się żydzi. Według spisu z 1774 r. w mieście żyło 955 ka-
tolików, 720 protestantów i 30 żydów54. niewielki spadek zaludnienia – do 
2040 osób w 1816 r. – nastąpił w czasie wojen napoleońskich (1807–1815). 
W ciągu następnego dziesięciolecia liczba mieszkańców gwałtownie wzrosła 
(o 60%) do 3255 osób w 1828 r. Jednak epidemie cholery (w latach 1831 
i 1848) oraz stagnacja gospodarcza zahamowały dalszy rozwój demogra-
ficzny, w 1852 r. w Świeciu mieszkało 3660 osób55. Systematyczny wzrost 
liczby mieszkańców następował w ii połowie XiX w., w 1910 r. Świecie za-
mieszkiwały 8042 osoby. W ciągu XiX w. nieznacznie wzrósł udział katoli-
ków z 48% w 1828 r. do 62% w 1905 r. liczba ludności żydowskiej zmalała 
z 466 osób (9,3%) w 1871 r. do 363 osób (4,7%) w 1905. podziały religij-
ne nie były jednak tożsame ze strukturą narodowościową. W 1905 r. 47,1% 
mieszkańców jako język macierzysty deklarowało polski a 52,9% niemiecki. 
ludność niemiecka wyraźnie przeważała w grupie zamożniejszej, która brała 
aktywny udział w pracy organów władzy samorządowej. po 1920 r. nastąpił 
odpływ niemców, którzy w 1927 r. stanowili 7,2%, a w 1934 r. 6,5% miesz-
kańców, co spowodowało znaczący spadek zaludnienia miasta. W 1927 r. 
Świecie liczyło tylko 6859 mieszkańców i dopiero w 1938 r. (8513 osób) 
przekroczony został stan liczby ludności sprzed 1914 r. nieznaczny spadek 
demograficzny (8358 osób w 1946 r.) nastąpił w czasie okupacji niemiec-
kiej. W pierwszym dziesięcioleciu po ii wojnie światowej zaznaczał się dość 
powolny wzrost liczby mieszkańców, dopiero w latach 60. wraz z rozbudo-
wą przemysłu gwałtownie zwiększyło się zaludnienie, z 10 600 w 1960 r. do 
18 000 w 1970 r. W 2011 r. miasto liczyło 26 574 mieszkańców56.

W XiX w. w gospodarce miasta nadal pierwszoplanową rolę odgry-
wało rzemiosło. Według spisu z 1795 r. w Świeciu mieszkało 9 kupców 
i 73 rzemieślników, wśród których podobnie jak w czasach nowożytnych 
licznie reprezentowani byli przedstawiciele rzemiosł skórzanych (16 szew-
ców, 4 garbarzy, 3 kuśnierzy, 3 farbiarzy, 2 rymarzy, siodlarz) i spożywczych 
(8 piekarzy, 5 rzeźników). W porównaniu z okresem poprzednim zmalała 
natomiast liczba reprezentantów branży tekstylnej (2 krawców, sukiennik, 
pończosznik) a wzrosło znaczenie branży metalowej (4 kowali, 2 szlifierzy, 
miedziownik, ślusarz, iglarz) oraz drzewnej (5 bednarzy, 2 stolarzy, cie-
śla, tokarz, kołodziej, tracz). nową grupą zawodową, która pojawiła się po 
1772 r. byli zawodowi urzędnicy (12 osób). poza tym spis wymienia jeszcze 
chirurga, muzyka oraz 9 robotników dniówkowych57. niekorzystny wpływ na 
handel pomorskich miast nadwiślańskich, w tym Świecia, wywarły restryk-
cje państwa pruskiego nałożone na polski handel wiślany i związane z tym 
skierowanie ruchu handlowego przez Kanał Bydgoski ku odrze i Szczeci-
nowi. ponowne ożywienie żeglugi i handlu wiślanego nastąpiło po ii rozbio-
rze polski 1793 r., gdy do państwa pruskiego przyłączony został Gdańsk. 
nadal jednak główną rolę w gospodarce miejskiej Świecia odgrywały rze-
miosło i rolnictwo. W 1849 r. w rzemiośle i drobnych zakładach przemysło-
wych (cegielnia, wapiennik, młyny destylarnie wódek, browary) pracowało 
245 mieszkańców, w handlu – 43 a w żegludze – 5458. rozwój przemy-
słu w Świeciu utrudniał brak dogodnego połączenia kolejowego (otwarta 
w 1852 r. linia kolejowa Bydgoszcz–Gdańsk przebiegała kilka kilometrów na 
zachód od miasta) oraz położenie miasta na terenie zagrożonym przez wy-
lewy Wisły. połączenie z linią Bydgoszcz–Gdańsk miasto uzyskało dopiero 
w 1888 r. przez budowę lokalnej linii kolejowej o długości 6,8 km do stacji 
w Terespolu. na początku XX w. rozpoczęto przygotowania do budowy połą-
czenia kolejowego do węzłowej stacji w laskowicach. niestety wybuch woj-
ny uniemożliwił realizację tego projektu59. do połowy XiX w. jedynymi zakła-
dami przemysłowymi zatrudniającymi po kilka osób były 3 browary, 3 młyny 
i 4 gorzelnie60. W 1883 r. rozpoczęła produkcję cukrownia w Świeciu, naj-
większy zakład przemysłowy w powiecie, w którym w okresie sezonu cukro-
wego pracowało ok. 700 osób. W końcu XiX w. do największych zakładów 
przemysłowych należały dwa młyny i tartak firmy H. Bieber w przechowie61. 

położenie Świecia w widłach Wisły i Wdy stało się w i połowie XiX w. 
najważniejszym czynnikiem hamującym jego rozwój społeczny i gospodar-
czy. W 1830 r. w mieście znajdowało się 139 pełnowartościowych domów 
mieszczańskich oraz 117 mniejszych, z czego jedynie 35 domów stanowi-
ły budynki murowane, a pozostałe wzniesiono w konstrukcji szachulcowej, 
w 1845 liczba dużych domów zmniejszyła się do 136, a małych do 8562. 



od lat 20. XiX w. na skutek prac regulacyjnych przy korycie Wisły znacz-
nie zwiększyło się zagrożenie powodziowe. po niszczących wylewach w la-
tach 1827 i 1829 władze miejskie skierowały w 1830 r. petycję do króla prus 
o przyznanie pieniędzy na przeniesienie miasta na wyżynny teren na le-
wym brzegu Wdy63. prośba ta została jednak odrzucona. dopiero po wiel-
kiej powodzi w 1845 r. władze państwowe wysłały do Świecia rzeczoznaw-
ców, którzy zaproponowali budowę nowych murów miejskich i grobli wzdłuż 
Wisły. ostatecznie po wielkich powodziach w 1854 i 1855 r. książę pruski 
Wilhelm i 28 Xii 1857 r. wydał zgodę na przeniesienie Świecia oraz przy-
znał dotację na ten cel w wysokości 20 000 talarów64. przedłożony w 1830 r. 
przez magistrat plan translokacji przewidywał założenie nowego miasta na 
przedmieściu między zbudowaną w latach 1825–1827 szosą Bydgoszcz– 
–Gdańsk a lewym brzegiem Wdy. Teren ten pełnił wówczas głównie funk-
cje gospodarcze, znajdował się tam spichrze solne (przy moście nad Wdą), 
stodoły, ogrody, zajazd oraz cmentarze katolicki i ewangelicki. Budowa szo-
sy sprawiła jednak, że przedmieście stało się także atrakcyjnym miejscem 
dla lokalizacji budynków publicznych. Jeszcze przed 1830 wzniesiono przy 
szosie budynek urzędu poczty i telegrafu, a w 1830 planowano budowę 
siedziby sądu powiatowego, budynek powstał ostatecznie w latach 1847– 
–1849 (rozbudowany w 1903 r.)65. Władze miejskie zdawały sobie spra-
wę, że istniejąca zabudowa oraz stosunki własnościowe (teren należał do 
42 właścicieli) mogą utrudnić proces translokacji, dlatego w 1846 r. opraco-
wały projekt założenia nowego miasta na terenie pola miejskiego, graniczą-
cego ze wsią przechowo. Główną ulicą planowanego założenia miała być 
szosa Bydgoszcz–Gdańsk66. lokalizacja ta okazała się jednak zbyt oddalona 
od dotychczasowego osadnictwa i ostatecznie zrealizowano plan z 1830 r.

W latach 1846–1857 na przedmieściu na lewym brzegu Wdy, zwa-
nym nowym Miastem powstała nowa, dobrze zagospodarowana dzielnica. 
W 1857 r. na jego terenie znajdowała się 112 domów oraz budynki admi-
nistracji państwowej, siedziba sądu powiatowego i więzienie, urząd podat-
kowy, magazyny solne, starostwo, kasa powiatowa, szpital powiatowy oraz 
poczta. W 1855 oddano do użytku nowy pawilon szpitala dla psychicznie 
chorych, usytuowany na terenie ogrodu dawnego klasztoru bernardynów67. 
plan nowego miasta uwzględniał istniejącą już zabudowę. północną granicę 
stanowiła szosa, granicę zachodnią wytyczała ulica prowadząca od szosy 
do Wdy. od strony wschodniej i południowej miasto zamykała ulica prowa-
dząca od szpitala dla psychicznie chorych do sądu i do szpitala powiatowe-
go. Centrum nowego układu przestrzennego stanowił prostokątny rynek wy-
tyczony w 1862 r.68

ze względu na trudności przy wykupie działek pod budowę nowych do-
mów proces likwidacji miasta w widłach Wisły i Wdy trwał blisko 30 lat. 
W 1877 r. nowe Miasto liczyło 3144 mieszkańców, a w Starym Mieście 

mieszkało jeszcze 2316 osób69. W tym czasie na lewym brzegu Wdy znaj-
dowała się już większość budynków urzędowych i publicznych. Jedynie 
administracja miejska nadal urzędowała w ratuszu w Starym Mieście, re-
montowanym w latach 1857–1871. dopiero w 1879 r. wybudowano nowy 
ratusz przy dużym rynku na placu między ulicami Klasztorną i Koperni-
ka (Technau- i Taubenstrasse). Ważnym czynnkiem przyspieszającym likwi-
dację starego Świecia było przeniesienie w latach 1867–1879 do nowego 
Miasta targów tygodniowych i jarmarków. W 1882 r. na terenie Starego Mia-
sta pozostało już tylko 16 domów, w których mieszkało około 200 osób. 
W następnych latach w nowym Mieście wzniesiono budynki szkoły miej-
skiej (1861–1863) i gimnazjum (1882), kościół ewangelicki (1891–1894), sy-
nagogę (przy ul. Klasztornej, w 1881 r.), nowy budynek poczty przy Małym 
rynku (1889 r.), rzeźnię miejską (1899), elektrownię (1902), szpital powiato-
wy (1900–1901)70. prowadzono rozbudowę szpitala dla psychicznie chorych, 
w którym w 1910 r. przebywało 911 pacjentów. na początku XX w. powsta-
ły najważniejsze urządzenia komunalne: wodociągi miejskie (1908) i kana-
lizacja (1913). W 1910 r. miasto Świecie zajmowało obszar 1362,7 ha71. 
W tym czasie rozpoczął się też proces zagospodarowywania północnej czę-
ści miasta, położonej za szosą Bydgoszcz–Gdańsk. znaczący wpływ na 
kształt urbanistyczny tej dzielnicy wywarły koszary wzniesione dla batalionu 
piechoty w latach 1912–1914, szkoła zbudowana w latach 1913–1916 oraz 
rozległe założenia parkowe72. W latach 30. XX w. w zachodniej części mia-
sta powstało willowe osiedle Chmielniki.

W okresie międzywojennym struktura gospodarcza miasta nie uległa 
większym zmianom. nadal z wyjątkiem cukrowni dominowały małe zakła-
dy zatrudniające kilka osób. dopiero budowa zakładów Celulozy i papieru 
w latach 1962–1967 doprowadziła do większego uprzemysłowienia miasta 
oraz dynamicznego wzrostu liczby mieszkańców. Konsekwencją rozwoju 
demograficznego było zakładanie nowych osiedli mieszkaniowych i rozbu-
dowa infrastruktury komunalnej. W ii połowie lat 60. powstało głównie dla 
przybywających spoza miasta pracowników „Celulozy” osiedle Kościuszki, 
w którym na początku lat 70. mieszkało 4000 osób, a 1971 r. rozpoczęto 
budowę osiedla mieszkaniowego Marianki, gdzie w 1974 r. mieszkało już 
3000 osób73. zabudowa obu osiedli przedstawia typową dla socjalistycz-
nego budownictwa mieszkaniowego, pozbawioną cech indywidualnych ar-
chitekturę płytową. Kolejnym etapem rozwoju przestrzennego miasta jest 
osiedle Marianki ii, na terenie którego od lat 90. XX w. wznoszone są głów-
nie budynki wielorodzinne. natomiast budownictwo domów jednorodzinnych 
od końca XX w. rozwija się na terenie osiedla 800-lecia. W wyniku roz-
woju budownictwa mieszkaniowego i przyłączenia podmiejskich wsi po-
wierzchnia miasta w pierwszym dziesięcioleciu XXi w. (2011) zwiększyła się 
do 15,96 km².
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Schwetz

GeSCHiCHTe Und räUMliCHe enTWiCKlUnG

die Stadt Schwetz liegt an der Mündung des Flusses Schwarzwasser in die 
Weichsel, auf dem Gebiet von zwei physiographischen einheiten: einer steil 
zur Weichsel hinuntersenkendenden Moränenhochebene und einem Fluss-
tal. die erste Quellenangabe über Schwetz stammt aus dem Jahre 1198, die 
ältesten Siedlungsspuren auf dem Gebiet der Stadt und ihrer Umgebung ge-
hen jedoch auf die frühere Steinzeit – das neolithikum (4200–1700 v.u.z.) 
zurück. in der Bronzezeit (1700–650 v.u.z.) wurde die Schwetzer Gegend 
vom Volk der Trzciniec-Kultur (1450–1200 v.u.z.) sowie der lausitzer Kultur 
(1200–650 v.u.z.) besiedelt, aus der sich am anfang der eisenzeit die ost-
pommersche Kultur (650–125 v.u.z.) entwickelte. in der zeit der römischen 
einflüsse (1.–4. Jahrhundert u.z.) strömten germanische Völker aus Skandi-
navien in die Gebiete an der niederen Weichsel, welche die sog. Wielbark-
Kultur herausbildeten1. in der nähe des späteren Schwetz überquerte vom 
linken zum rechten Ufer der Bernsteinweg die Weichsel, der das Territori-
um des römischen reiches mit der ostseeküste verband. Seit dem 4. Jahr-
hundert u. z. verzeichnet sich ein deutlicher kultureller rückgang, der durch 
den abzug des Volkes der Wielbark-Kultur in den Süden bedingt war. eine 
neue phase der Besiedlung, verbunden mit dem auftreten slawischer Bevöl-
kerung, begann in der Schwetzer Gegend in der Mitte des 7. Jahrhunderts.

im frühen Mittelalter war der Hauptpunkt der ansiedlung in Schwetzer 
Gegend die am Weichselübergang gelegene Burg in Gruczno. im letzten 
Viertel des 10. Jahrhunderts wurden die Gebiete pommerellens von Mies-
zko i. in den sich bildenden polnischen Staat eingegliedert2. in den Jahren 
1034–1038 befreiten sich die pommerellischen Stämme aus der oberho-
heit der piasten und erst Boleslaus iii. Schiefmund eroberte sie nach lang-
wierigen Kämpfen (1113–1116) erneut. in der zeit der Unabhängigkeit vom 
polnischen Staat bildeten sich auf dem Gebiet an der niederen Weichsel 
einige Burgkreise, über die Häuptlinge regierten, die den Familien der dor-
tigen pommerellischen Machthaber entstammten. zum Sitz des Herrschers 
eines solchen Territoriums wurde die im 11.–12. Jahrhundert erbaute Burg 
in Schwetz3. Bis zum heutigen Tag ist es den archäologen nicht gelungen, 
ihre Spuren zu finden. nach einer der Hypothesen soll sie auf dem Ge-
lände des im 19. Jahrhundert gegründeten Krankenhauses für psychisch 
Kranke gelegen haben4. Seit dem anfang des 11. Jahrhunderts zeichnet 
sich die Besiedlung der Schwetzer region durch eine intensive entwicklung 
aus. nach der angliederung pommerellens an den polnischen Staat behielt 
die dortige Herzogsdynastie, welche die oberhoheit der piasten anerkann-
te, die Macht über den Schwetzer Kreis. ihr letzter Vertreter war der 1198 
als „princeps“ erwähnte Grzymisław. in diesem Jahre wurde die Weihe der 
vom Herzog gestifteten Burgkirche der Heiligen Jungfrau Maria vollzogen5. 
in der Stiftungsurkunde erscheint zum ersten Mal der name Schwetz, der 
in der Form „zwece“ aufgezeichnet ist, auf dessen Grundlage sich die deut-
sche Bezeichnung Schwetz, die in den Quellen in der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts erscheint, herausbildete. in der slawischen Sprache be-
deutete Schwetz/Świecie eine leuchtende Stelle6.

am anfang des 13. Jahrhunderts, nach dem erblosen Tod von 
Grzymisław, wurde das Territorium des Schwetzer Herzogtums durch die 
danziger Herzöge übernommen, und die Burg in Schwetz wurde zum zen-
trum eines Verwaltungsbezirks – der Kastellanei (der Schwetzer Burggraf 
wird erstmals 1238 in den Quellen genannt) – und zu einer der herzogli-
chen residenzen. nach der im Jahre 1217 durchgeführten Teilung pomme-
rellens unter die Söhne des verstorbenen Herzogs Sambor fiel der Schwet-
zer Teil an Warcisław. nach seinem Tode übernahm der danziger Herzog 
Świętopełk die Hoheit über dieses Gebiet. er richtete in Schwetz eine zoll-
kammer ein und ließ 1245 eine neue Burg bauen, in der Gabelung zwischen 
Weichsel und Schwarzwasser, auf dem areal, auf dem später die Burg des 
deutschen ordens entstand7. die gut befestigte Burg sowie die zollkam-
mer führten dazu, dass Schwetz zur wichtigsten Verwaltungs- und Militär-
stelle im südlichen Teil des danziger Herzogtums wurde. Gegen 1260 über-
trug Herzog Świętopełk die Macht über das Gebiet an seinen ältesten Sohn 
Mściwój ii., der 1264 in Quellen mit dem Titel eines Schwetzer Herzogs 
erwähnt wird. dank der Unterstützung des großpolnischen Herzogs Bole-
slaw des Frommen gelang es ihm 1271/72, den angriff der brandenburgi-
schen Markgrafen abzuwehren und das gesamte Territorium pommerellens 
unter seiner Macht zu vereinigen. infolge des 1282 nach dem Tod des dan-
ziger Herzogs geschlossenen Vertrags wurde die oberhoheit über das Ge-
biet durch den Herrscher Großpolens übernommen und dieses in das 1295 
erneuerte Königtum polen eingegliedert8. zur weiteren änderung der terri-

torialen zugehörigkeit von Schwetz kam es infolge des angriffs des deut-
schen ordens. die eroberung der durch die pommerellische und kujawische 
ritterschaft verteidigten Burg durch die ordenstruppen im September 1309, 
nach zweimonatiger Belagerung, bildete die letzte etappe der Unterwerfung 
pommerellens9.

die älteste Handwerks- und Handelssiedlung entwickelte sich im 
13. Jahr hundert in der nähe der ersten Burggründung, die auf der hohen 
anhöhe an der Weichsel gelegen war. die erhaltenen Quellen erlauben es 
leider nicht, ihre genaue entstehungszeit zu bestimmen. die ersten anga-
ben über die Stadt Schwetz enthalten erst Quellenüberlieferungen aus dem 
anfang des 14. Jahrhunderts: das im Jahre 1310 ausgestellte dokument der 
Übertragung von pommerellen an den deutschen orden durch den bran-
denburgischen Markgrafen Waldemar, zeugenaussagen beim prozess zwi-
schen polen und dem deutschen orden im Jahre 1320 sowie die loka-
tionsurkunde aus dem Jahre 133810. Man kann vermuten, dass sich die 
städtische Siedlung in Schwetz im 13. Jahrhundert noch in der ersten ent-
wicklungsphase befand, denn es haben sich keinerlei informationen über 
die Verleihung von Stadtrechten erhalten. Unter dieser Hinsicht wich ihre 
Bedeutung von der anderer pommerellischer Städte wie danzig, dirschau, 
Mewe und neuenburg ab11. Unter den stadtbildenden Faktoren sollte auf die 
Verwaltungs- und Wirtschaftsfunktionen der Burg sowie auf ihre günstige la-
ge an der Weichsel, dem wichtigsten Handelsweg, der die ostseeküste mit 
dem Süden verband, sowie an der Kreuzung wichtiger Handelslandstraβen, 
des Weges von Kujawien nach danzig und der route, die vom Westen über 
Konitz, Tuchel und Schwetz ins Kulmer land führte, hingewiesen werden.

Unter der Herrschaft des deutschen ordens spielte Schwetz als Kom-
turssitz (seit 1320) weiterhin die rolle eines Verwaltungszentrums. die nä-
he zur Grenze mit polen führte dazu, dass seine militärische Bedeutung 
stieg. allmählich entwickelte sich die ehemalige Stadtsiedlung, gelegen auf 
der hohen Terrasse, die in der zeit der Kämpfe um Schwetz im Sommer 
1309 nicht zerstört wurde. einen Wendepunkt im prozess der Herausbildung 
der Stadtgemeinde bedeutete die ausstellung der lokationsurkunde durch 
Hochmeister dietrich von altenburg am 25. Juli 1338, kraft derer die Stadt-
einwohner Kulmer recht und einen landbesitz von ca. 200 Hufen erhielten. 
Mit jedem Stadtgrundstück waren ein Garten und eine Wiese verbunden. 
der landesherr übergab den einwohnern auch die Hälfte der Gebühren von 
Markteinrichtungen (Brot- und Fleischbänken) sowie vom Kaufhaus. das 
privileg bestimmte auch die Grundzüge der Stadtordnung. die einwohner 
bekamen das recht zur Wahl des Schultheiβen, d.h. des richters, sowie 
der Stadträte und des Bürgermeisters, jedoch nur von Kandidaten, die der 
deutsche orden akzeptierte. ohne zustimmung des landesherren durften 
die einwohner keine Willküren erlassen12.

Sicherlich wurde das privileg des Jahres 1338 der Siedlung verliehen, 
die sich schon seit dem 13. Jahrhundert auf der hohen Terrasse auf dem 
linken Weichselufer entwickelte. Man kann aber vermuten, dass im Moment 
seiner ausstellung der deutsche orden bereits die Verlegung der Stadt auf 
das an die ordensburg grenzende Gebiet in der Gabelung zwischen der 
Weichsel und Schwarzwasser plante. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass 
gerade der Hochmeister dietrich von altenburg (1335–1341) die neue Stein-
burg zu errichten begann13. die Gründungsurkunde und die Verlegung der 
Stadt standen also im zusammenhang mit dem Streben des deutschen or-
dens nach der zusammenfassung der Stadt und der Burg in einem einheitli-
chen Verteidigungssystem. Von der östlichen, südlichen und nördlichen Sei-
te lehnten die Burgmauern an die Weichsel und Schwarzwasser, die Stadt 
dagegen sollte den zutritt zur Burg von der westlichen Seite versperren, 
da wo es keine natürlichen Grenzen gab. die Translokation der Stadt wur-
de Schritt für Schritt zwischen 1338 und 1375 vollzogen; das enddatum ist 
durch den Baubeginn der Verteidigungsmauern bestimmt. der Umzug der 
Stadtbürger auf das neue Gebiet wurde sicherlich durch den Brand, der vor 
1375 die alte Stadt zerstörte, beschleunigt14. die neue Stadt wurde auf dem 
plan eines Vierecks von 350 m länge und 125 m Breite, auf der linie ost-
West verlängert, vermessen. Seine Fläche betrug ca. 6 ha. Wahrscheinlich 
wurde der Stadtraum ursprünglich auf etwa 140 Grundstücke verteilt, de-
ren abmaße in der lokationsurkunde festgelegt wurden: 2 ruten breit und 
10 ruten tief (ca. 8,6 x 43 m). in den nächsten Jahrhunderten schwank-
te die zahl der Grundstücke: 1570 befanden sich auf dem Stadtgebiet in-
nerhalb der Mauer 103 Häuser, 1772 105 und 54 in den Vorstädten, 1795 
137 Häuser15. außer vollwertigen Grundstücken entstanden auch kleinere 
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parzellen, auf denen sog. Buden erbaut wurden. nach den vollständigsten 
angaben waren im Jahre 1795 11 Buden auf dem Markt platziert, und 68 
an der Stadtmauer (spätere Blankowannestraβe). Von der Bebauung durch 
Stadtbürger wurde der zentrale raum, der für den Markt bestimmt war, aus-
genommen ebenso wie der raum in der nordwestlichen ecke, wo die pfarr-
kirche St. Stanislaus und Hl. Jungfrau Maria sowie pfarrhaus und Schu-
le errichtet wurden. im Verkehrssystem der Stadt spielten zwei parallel auf 
der ost-West-achse angelegte Straβen die bedeutendste rolle. die Kulmer 
Straβe führte vom Kulmer Tor – in der westlichen Mauerstrecke platziert 
– zum Markt. ihre Verlängerung war die Schlossstraβe, die den Markt mit 
dem Schlosstor verband. die nördliche Verkehrsroute, die erst im 17. Jahr-
hundert erwähnt wird, die Kirchen- und Herren-Straβe, verband den Markt 
und den östlichen Teil der Stadt mit der Kirche. Von den Querstraβen hat-
te lediglich die Brückenstraβe, die zum Markttor (auch Graudenzer Tor ge-
nannt) und der Brücke über die Schwarzwasser führte, eine größere Be-
deutung16. auf dem Markt befanden sich das rathaus sowie Fleischbänke
(18 im Jahre 1453) und Brotbänke (19 im Jahre 1446)17. im Jahre 1375 wur-
den die bis 1389 fortgeführten arbeiten an den Verteidigungsmauern begon-
nen. Für dieses Vorhaben wurden 1110 Mark, davon 2/3 städtische Gelder 
und 1/3 aus der Kasse des landesherrn, ausgegeben. der Hochmeister be-
zahlte im Jahr 1441 auch die Hälfte der Kosten für die Stärkung des Ver-
teidigungssystems durch die errichtung einer plankenbefestigung vor den 
Stadtmauern18.

Schwetz gehörte zu wenigen Kleinstädten, die bereits im Mittelalter gut 
bewirtschaftete Vorstädte besaßen. an der südlichen Seite, zwischen der 
Stadtmauer und der Weichsel, befand sich die Hafenvorstadt mit einem 
Flusshafen und Speichern. in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts be-
gann die ansiedlung auf der äußeren Vorstadt, die sich an die Stadtmau-
er anlehnte. am ausgang des 18. Jahrhunderts befanden sich auf diesem 
Gebiet 32 Buden. das Gebiet vor dem Kulmer Tor nahmen Wiesen und ein 
rossgarten ein. im Jahre 1421 wurde es in Gärten aufgeteilt, die durch Ver-
losung den Stadtgrundstücken zugeteilt wurden. Gärten befanden sich auch 
im nördlichen Vorstadt, der sich auf den Hügeln vor dem Brückentor aus-
dehnte. auf diesem Gebiet lagen auch Weinberge, ziegelwerk und Kalk-
brennerei. auf dem linken Ufer des Schwarzwassers befanden sich Holzla-
ger. Bis zum ausgang des Mittelalters blieben auch noch die elemente der 
räumlichen Struktur der ehemaligen Stadt auf der Weichselterasse erhalten, 
im Jahre 1419 werden noch die auf ihrem Gebiet gelegenen Stockgasse 
und Quergassen sowie der Gefängnisstock erwähnt. in diesem Jahr wurden 
auf dem Gelände der altstadt neue Gärten vermessen, die den Bürgerhäu-
sern zugeteilt wurden19.

die Verlegung der Stadt auf das areal der Gabelung zwischen Schwarz-
wasser und der Weichsel verband sich mit dem anfang des Burgenbaus 
durch den deutschen orden. Wahrscheinlich nutzte der deutsche orden 
nach der Besetzung von Schwetz noch für einige zeit die alten Befestigun-
gen der Burg der pommerellischen Herzöge. die wichtigsten Bauarbeiten 
wurden in den Jahren 1338–1348 durchgeführt, damals wurde das Hoch-
schloss mit ecktürmen errichtet20. der zugang zum Schloss war durch zwei 
Vorburgen geschützt. in der zeit der Belagerung durch polnische Truppen 
und Truppen des preußischen Bundes im Jahr 1461 wurden der südliche 
und der westliche Flügel des Schlosses erheblich beschädigt. nach dem 
Thorner Frieden 1466 beseitigte man die Schäden und das Schloss wur-
de zur residenz des Starosten. im Jahre 1655 wurde das Schloss wieder 
durch schwedische Truppen zerstört und verbrannt. als ruine blieb es bis 
in die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts erhalten, als mit den ersten restau-
rierungsarbeiten begonnen wurde21.

das wirtschaftliche leben der Stadt im Mittelalter war vor allem mit der 
landwirtschaft und dem Handwerk verbunden. Unter den handwerklichen 
Berufen spielten die Fleischer eine besondere rolle. der große landbesitz, 
der im privileg aus dem Jahre 1338 verliehen worden war, führte dazu, dass 
landwirtschaft und Viehzucht eine bedeutende rolle im städtischen Wirt-
schaftsleben spielten. in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts setzt der 
prozess der zunehmenden agrarisierung der Stadtwirtschaft ein. im Jah-
re 1419 verlieh Hochmeister Michael Küchmeister der Stadt 13,5 Hufen im 
Vorwerk neuhof, die dann als Gärten vermessen und den Grundstücken zu-
gewiesen wurden. in diesem Jahr hat der Stadtrat auch die auf dem Gelän-
de der altstadt gelegenen Gärten dem städtischen Hausbesitz zugeteilt. im 
Jahre 1424 vergröβerte der deutsche orden den städtischen landbesitz um 
4 Hufen Waldes und 22 Morgen Weiden im dorf Mesewitz22.

die Bedeutung von Schwetz für den Handel beschränkte sich auf den 
lokalen Kleinhandel mit lebensmitteln und produkten des hiesigen Hand-
werks. das wichtigste ereignis im Handelsleben der Stadt Schwetz war der 
Jahrmarkt, der in den Tagen vom 27. bis 29. September, verbunden mit der 
ablassfeier für St. Stanislaus, den Schutzheiligen der pfarrkirche, stattfand23. 
Für den Handel, der auf der Weichselroute geführt wurde, spielte der Ha-
fen in Schwetz keine größere rolle, er war alleine der ankaufspunkt für Ge-
treide auf dem hiesigen Markt sowie eine Handelsstelle für Holz- und Wald-
produkte aus der Tucheler Heide (Teer, pech), die auf der Schwarzwasser 
geflößt oder auf dem landweg gebracht wurden. in der ersten Hälfte des 
15. Jahrhunderts sind Handelskontakte der Schwetzer Bürger mit danziger 
Kaufleuten belegt24.

der einzige Hinweis, der uns die Bevölkerung von Schwetz im Mittelal-
ter und in der neuzeit schätzen lässt, ist die zahl der parzellen. in analogie 
zu anderen Städten sollte dabei angenommen werden, dass um die Mitte 

des 15. Jahrhunderts nicht alle Grundstücke besiedelt waren. es scheint al-
so, dass die Stadt ca. 500–600 einwohner zählte. nach dem rückgang der 
Besiedelung in der zeit des dreizehnjährigen Krieges (1454–1466) beginnt 
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein bis in die zwanziger Jah-
re des 17. Jahrhunderts dauernder anstieg der Bevölkerungszahl (im Jahre 
1570 wurde 1194 personen gezählt). zum nächsten rückgang der Bevöl-
kerungszahl kam es dann in der Mitte des 17. Jahrhunderts (im Jahre 1662 
auf 570 personen). erst nach über hundert Jahren baute die Stadt ihr Be-
völkerungspotential wieder auf, im Jahre 1773 zählte sie 1079 einwohner25. 
aus der analyse der namen und Vornamen der personen, die im ältesten 
Stadtbuch erscheinen, geht hervor, dass in der Mitte des 14. Jahrhunderts 
und am anfang des 15. Jahrhunderts in der Stadt Bevölkerung deutscher 
und slawischer (pommerellischer und polnischer) abstammung wohnte. das 
zahlenmäßige Verhältnis zwischen diesen ethnischen Gruppen ist jedoch 
schwer festzustellen. die deutschen Bürger überwogen wahrscheinlich in 
der Führungsgruppe, die slawische Bevölkerung dominierte dagegen in der 
Mittel- und Unterschicht26. aufgrund der Beobachtungen der Veränderungen 
in der ethnischen Struktur der einwohner der pommerellischen Städte und 
des Kulmer landes kann man vermuten, dass sich auch in Schwetz im 
15. Jahrhundert ein prozess vollzog, in dem die slawische Bevölkerung zu-
nehmend an Bedeutung gewann. aufgrund der namen, die im Kopfsteuer-
register aus dem Jahre 1662 eingetragen sind, kann man annehmen, dass 
polen ungefähr 90% der einwohner ausmachten27. im Mittelalter dominier-
ten in der Stadtkanzlei deutsch und latein, in der neuzeit dagegen wurden 
rechnungen und Bücher in polnischer und lateinischer Sprache angelegt28. 
die Gesellschaft der kleinen Städte war durch eine relativ egalitäre Vermö-
gensstruktur charakterisiert. Jedoch zeichneten sich in Schwetz in der zeit 
des Übergangs vom 14. zum 15. Jahrhundert gerade die personen aus der 
Führungsgruppe durch ein besonderes Vermögen aus. der ratsherr Gott-
fried besaß einen Speicher am Ufer, ein Haus in der Stadt sowie drei Gärten 
und Felder außerhalb der Stadtmauer, ein anderer ratsherr Johann plus-
kowes, 1400 gestorben, hinterließ 200 Mark für den Bau der pfarrkirche29.

einen großen einfluss auf die Besiedlung der Stadt und ihre einwohner 
übten Brände und Kriegsschäden aus. im Jahre 1440 wurde die Stadtbe-
bauung durch einen Brand zerstört30, und 1445 vernichtete ein Hochwasser 
städtische Wiesen und Felder, was einen Teil der einwohner zum Verlas-
sen der Stadt zwang. Überschwemmungen suchten die Stadt und ihre Um-
gebung wieder in den Jahren 1496, 1540, 1674, 1745, 1813,1816 heim31. 
im Herbst 1410 verwüsteten die aus pommerellen abziehenden polnischen 
Truppen die Stadt, und am 10. Juli 1455 wurden die Häuser der Stadt durch 
die Söldner des deutschen ordens verbrannt. Für über hundert Jahre wurde 
die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung von Schwetz durch die Schä-
den während der polnisch-schwedischen Kriege in der Mitte des 17. Jahr-
hunderts unterbrochen. Während des ersten Krieges (1626–1635) wurde die 
Stadt durch schwedische Soldaten geplündert und teilweise verbrannt. in der 
zeit des Krieges in den Jahren 1655–1660 verbrannten schwedische Trup-
pen am 23. april 1656 sogar die ganze Stadt; erst im Jahre 1664 began-
nen die Stadtbürger wieder mit dem Wiederaufbau ihrer Häuser. Schwetz 
wurde erneut während des nordischen Krieges (1700–1721) im Jahre 1703 
durch schwedische Truppen besetzt, und in den Jahren 1709–1711 wüte-
te die schwarze pest in der durch plünderungen und Kriegskontributionen 
schwer in Mitleidenschaft gezogenen Stadt32.

die Stadtverfassung war durch die lokationsurkunde aus dem Jahre 
1338 sowie durch das Kulmer recht bestimmt. das wichtigste Verwaltungs-
organ der Stadt war der rat, der aus sieben ratsherren und dem Bürger-
meister bestand. er regierte über das Vermögen der Gemeinde, vertrat sie 
nach außen, wachte über die ordnung und Sicherheit der Stadt. Mit der zu-
stimmung des landesherrn durfte der rat Willküren festlegen, welche inne-
re angelegenheiten regelten. das zweite Selbstverwaltungsorgan bildete die 
Stadtbank, an deren Spitze der Vogt bzw. richter stand. nach Quellenan-
gaben aus dem 16. Jahrhundert saßen im Schwetzer Schöffengericht sechs 
Schöffen. die zuständigkeiten des Stadtgerichtes bezogen sich lediglich auf 
die sog. untere Gerichtsbarkeit, Strafsachen dagegen unterlagen der Ho-
heit des landesherren. die Stadtbürger besaßen das recht, den Bürger-
meister, die ratsherren und den Vogt zu wählen, die Wahl jedoch bedurf-
te der Bestätigung durch den Komtur und nach 1466 durch den Starosten. 
im 16. Jahrhundert erschien in Schwetz ähnlich wie in anderen Städten des 
Königlichen preußens die sog. dritte ordnung, die sich aus zehn durch die 
Gemeinde gewählten Bürgern zusammensetzte. ihre Hauptaufgabe bestand 
darin, die Stadtfinanzen und die Tätigkeit des Stadtrates zu kontrollieren33.

nach der niederlage des deutschen ordens bei Tannenberg am 15. Ju-
li 1410 unterwarf sich Schwetz, ähnlich wie andere Städte pommerellens, 
dem polnischen König. die Burgbesatzung setzte sich jedoch dagegen zur 
Wehr. nachdem der polnische König die Belagerung der Marienburg aufge-
hoben hatte, deren Verteidigung der Schwetzer Komtur Heinrich von plau-
en organisierte, zog sich die polnisch-litauische armee im Herbst 1410 aus 
dem Territorium des deutschordensstaates zurück. im oktober verließ die 
polnische Besatzung auch Schwetz34. in der zeit des Konflikts des deut-
schen ordens mit der Ständeopposition in der Mitte des 15. Jahrhunderts 
wurden die kleinen Städte stärker in die innenpolitik einbezogen und ihre 
Vertreter wurden zu Ständetagen eingeladen. zwar hängte der Schwetzer 
rat am 5. Mai 1440 sein Siegel an die Gründungsurkunde des preußischen 
Bundes – einer Konföderation der preußischen Städte und ritterschaft –, 
aber die Vertreter der in diesem Jahre durch einen Brand zerstörten Stadt 
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erscheinen seltener als die Vertreter anderer nachbarstädte an der Weich-
sel (neuenburg, Graudenz, Mewe) auf Versammlungen der Städte und rit-
terschaft35. der ausbruch des aufstandes der preußischen Städte gegen die 
Herrschaft des deutschen ordens im Februar 1454 eröffnete eine neue pe-
riode in der Geschichte von Schwetz. am 6. Februar griffen die Truppen 
des preußischen Bundes, mit Unterstützung der ritterschaft des Schwetzer 
landes und wahrscheinlich auch der Bürger die ordensburg an, deren Be-
satzung nach zweiwöchiger Belagerung kapitulierte. Verheerend erwies sich 
für Schwetz der unerwartete angriff der Söldnertruppen des deutschen or-
dens, die die Stadt am 10. Juli 1455 vollständig zerstörten. am 11. novem-
ber 1460 wurde die Schwetzer Burg durch den im dienst des Hochmeisters 
stehenden Führer der böhmischen Söldnertruppen Bernhard von zinnen-
berg besetzt. erst am 16. oktober 1461 gelang es den polnischen Truppen 
und den Truppen des preußischen Bundes, die Burg wieder zu besetzen36. 
den langjährigen Kampf der durch den polnischen König unterstützten preu-
ßischen Stände gegen den deutschen orden beendete der ii. Thorner Frie-
de, infolge dessen pommerellen, somit auch Schwetz, in das polnische Kö-
nigreich eingegliedert wurden.

in der neuen politischen und verfassungsterritorialen Struktur wurde die 
ehemalige Komturei, nach der Vornahme geringer Veränderungen im Ver-
lauf der Grenzen, in einen landkreis umgewandelt. auf der Burg in Schwetz 
residierte der Starost, der die königlichen Güter verwaltete und die königli-
che Macht gegenüber Bürgern und landvolk vertrat. in Schwetz befand sich 
auch das landgericht für den adel aus dem Gebiet des landkreises, hier 
fanden Versammlungen des adels vor der Generalversammlung des Königli-
chen preußens statt, an deren Tagungen bis 1662 auch eine Vertretung der 
Bürger teilnahm37.

in der wirtschaftlichen entwicklung von Schwetz in der zeit vom 16. zum 
18. Jahrhundert spielten ähnlich wie im Mittelalter hauptsächlich Handwerk 
und landwirtschaft, weniger der Handel, die Hauptrolle. im Jahre 1570 be-
fanden sich in der Stadt 80 Handwerksbetriebe, darunter 16 Schuhmacher-, 
13 Schneider-, 12 Fleischer-, 11 Bäckerbetriebe sowie 5 Schmiede-, 9 Töp-
ferwerkstätten. außerdem besaßen Kürschner, Böttcher, Tischler, Gerber, 
leinweber und Tuchmacher jeweils eine oder zwei Werkstätten. die best-
entwickelten produktionsgewerbe waren lebensmittel- (23 Werkstätten), 
leder- (20 Werkstätten) sowie Textilgewerbe (18 Werkstätten)38. zur le-
bensmittelbranche sollte auch die Bierherstellung gerechnet werden. damit 
beschäftigten sich vor allem Mitglieder der Brauerzunft, die für den Verkauf 
produzierten, sowie Bürger, welche Bier für ihren eigenen Gebrauch brau-
ten. 1772 wohnten in der Stadt 53 Bierbrauer und 6 Branntweinbrenner39. 
Jeder parzelle in der Stadt waren ein Garten und ein Feldstück zugeordnet, 
aus diesem Grunde bildete die landwirtschaft eine der wesentlichen Grund-
lagen für den Unterhalt der Bürger. nach angaben für das Jahr 1772 züch-
teten die Bürger 200 pferde, 410 Stück Vieh, 100 Schafe und 400 Schwei-
ne40. Unter den angebauten pflanzen spielten industriepflanzen (Gerste, 
lein), die zur Herstellung von Bier und Textilien genutzt wurden, eine wich-
tige rolle. der Kleinhandel fand auf dem allwöchentlichen Markt statt, und 
der ständige Verkauf wurde in Handwerkskrämern, Brotbänken, Fleischbän-
ken, Schenken und im Gildenhaus betrieben. in den Strukturen des regio-
nalen und Fernhandels spielte Schwetz keine größere rolle. im Gegensatz 
zu anderen pommerellischen Städten fand hier nur ein Jahrmarkt statt. im 
16. Jahrhundert beteiligte sich eine kleine Gruppe der Kaufleute und Schiffer 
am Weichsel-Handel, indem sie hauptsächlich Handel mit auf der Schwarz-
wasser geflößten Waldprodukten aus Tucheler Heide betrieben. im 17. Jahr-
hundert jedoch brach infolge der Konkurrenz von der Seite des adels und 
danzigs die Beteiligung der kleinen pommerellischen Städte am Weichsel-
Handel zusammen41.

Schwetz lag auf dem Gebiet des Bistums Włocławek (leslau), in des-
sen rahmen pommerellen seit den zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts 
ein pommerellisches erzdiakonat bildete. die erste angabe über Schwetzer 
Kirche betrifft die einweihung der Burgkirche im Jahre 1198 mit dem patro-
nat der Heiligen Jungfrau Maria. zumindest seit den zwanziger Jahren des 
13. Jahrhunderts bestand dort eine Kanonikergruppe, deren Mitglieder u.a. 
Seelsorgedienste für einwohner der sich bei der Burg entwickelnden Stadt-
siedlung leisteten42. Wahrscheinlich wurde am ausgang des 13. Jahrhun-
derts der Burgkirche das zweite patrozinium St. Stanislaus verliehen. im 
Jahre 1338 wird die Kirche zur Heiligen Jungfrau Maria und zum Heiligen 
Stanislaus als Stadtpfarrkirche erwähnt. nach der Verlegung der Stadt wur-
de auch die pfarrkirche auf das neue Gebiet versetzt, ihre aufrichtung in 
der nördlich-westlichen Stadtecke wurde wahrscheinlich in der zweiten Hälf-
te des 14. Jahrhunderts begonnen43. das patronatsrecht über die Schwetzer 
pfarrkirche gehörte dem deutschen orden und nach 1466 dem polnischen 
König. im Jahre 1441 erscheint in den Quellen die erste angabe über die 
pfarrschule, die sich auf dem Kirchhof befand44. Gegen ende des 16. Jahr-
hunderts gehörte die durch Jesuiten geführte pfarrschule zu den besten in 
pommerellen, und 1583 lernten dort 50 Jungen. im Jahre 1751 bestand ne-
ben der polnischen pfarrschule auch eine deutsche. Mittelalterliche Wur-
zeln haben gewiss auch das Hospital und die Kapelle zum Heiligen Georg, 
die sich in der Vorstadt befanden und die zum ersten Mal erst im 17. Jahr-
hundert genannt werden. im Jahre 1751 hatte diese anstalt sechs Bewoh-
ner. darüber hinaus bestand auf dem Gebiet der Stadt um die Mitte des 
18. Jahrhunderts ein Hospital für zwölf arme und ein getrenntes kleines Hos-
pital für Frauen45. die reformation gewann unter den Schwetzer Bürgern 
keinen größeren einfluss. das 1590 durch den König Sigismund iii. Wasa 

erlassene Verbot, protestanten in das Stadtrecht aufzunehmen, wurde durch 
das Stadtregiment nicht rigoros gehalten, eine evangelische pfarrei entstand 
jedoch erst in den Jahren 1773–177546. Bis 1775 fanden protestantische 
Gottesdienste in einem am Schwarzwasserufer gelegenen privathaus statt. 
die evangelische Kirche wurde erst im Jahre 1795 an der nordwestlichen 
ecke des Marktes errichtet47. in der neuzeit befand sich außerhalb der Stadt-
mauer, auf der Weichselterasse, eine Holzkirche zum Heiligen Michael, die 
1624 durch den orden der Bernhardiner übernommen wurde. nach einem 
Kirchenbrand im Jahre 1670 bauten die Bernhardiner in den Jahren 1692– 
–1720 eine neue Kirche und Klosterbauten. die preußische obrigkeit voll-
zog 1816 die aufhebung des Klosters, und 1822 wurde in seinen räumen 
ein Krankenhaus errichtet48.

in der zeit vom 16. bis zum 17. Jahrhundert traten keine größeren Ver-
änderungen in der Topografie und der Bewirtschaftung des Stadtraumes auf. 
Sehr langsam vollzog sich zunächst der Wiederaufbau der Stadt nach ihrer 
Vernichtung im Jahre 1455. Selbst 1565 war ein großer Teil der Häuser im-
mer noch nicht wiedererrichtet, und die Stadtmauer befand sich in einem 
sehr schlechten zustand. neben dem rathaus, den Krämern und Handels-
buden waren die wichtigsten öffentlichen Gebäude auf dem Stadtgebiet ein 
Gildehaus, das als Handelsstelle und Gasthof (erwähnt im Jahre 1615) fun-
gierte, sowie ein Brauhaus am Graudenzer Tor (erwähnt im Jahre 1565). 
die Gebiete, die außerhalb der Stadtmauer lagen, wurden vor allem als 
Wiesen und Gärten genutzt. Vorstädtische Siedlung entwickelte sich ledig-
lich stärker auf der ehemaligen Vorburg sowie in der Gegend der alten pom-
merellischen Stadtsiedlung auf der Weichselterasse. Von den öffentlichen 
und industriellen einrichtungen befanden sich einige in den Vorstädten: ei-
ne Badstube (genannt im Jahre 1565), ein Mälzhaus sowie eine Mühle in 
przechowo. auf dem Burggebiet standen eine Mühle und eine Brauerei, die 
vom Starosten im Jahre 1642 errichtet wurden49. 

infolge der ersten Teilung polens wurde Schwetz am 14. September 
1772 durch das Königtum preußen übernommen. in der neuen territoria-
len Verwaltungsordnung wurde der Schwetzer landkreis aufgelöst und sein 
Gebiet in die landkreise Konitz und Stargardt eingegliedert. die Befugnis-
se der Selbstverwaltungsorgane wurden wesentlich beschränkt. zwar blieb 
der Stadtrat als Hauptorgan der lokalverwaltung erhalten, jedoch wurden 
die Gerichtsbarkeit und Steuerangelegenheiten durch staatliche ämter über-
nommen50. eine kurze episode war die Besetzung der Stadt in den Tagen 
vom 6. bis zum 13. oktober 1794 während des Kościuszko-aufstandes 
durch polnische Truppen unter Führung von General Josef Wybicki und die 
Berufung neuer Stadtbehörden mit dem Bürgermeister Melchior Gerłowski51. 
die niederlage preußens im Krieg gegen napoleon und der einzug der 
französischen armee in Großpolen ermöglichte erneut den aufbau polni-
scher Truppen in Kujawien und pommerellen, was unter anderem am 2. Ja-
nuar 1807 die Besetzung von Schwetz durch eine von General amilkar 
Kosiński geführte abteilung verursachte. die erneuerte eingliederung der 
Stadt in das Königreich preußen nach dem Frieden in Tilsit (1807) schloss 
die Kriegsgeschichte von Schwetz noch nicht ab. es wurde im Jahre 1813 
durch aus russland abziehende französische Truppen besetzt. die Bürger 
waren gezwungen, die Soldaten zu unterhalten, und im Bernhardinerkloster 
wurde ein Soldatenkrankenhaus errichtet. einen dauerhaften Frieden brach-
ten erst die niederlage napoleons sowie die Bestimmungen des Wiener 
Kongresses 1815, kraft derer pommerellen in den Grenzen preußens blieb. 
im Jahre 1818 wurde aufgrund der königlichen Verordnung über die eintei-
lung der Kreise vom 30. april 1815 der Schwetzer Kreis errichtet, mit Sitz 
der Kreisbehörde in Schwetz. die Grenzen des landkreises mit einer Flä-
che von 1669,93 km2 blieben bis ins 20. Jahrhundert ohne größere Verän-
derungen erhalten52. im Jahre 1920 wurde Schwetz, ähnlich wie pomme-
rellen, dem wiederaufgebauten polnischen Staat angeschlossen. die Stadt 
erhielt den Status eines Sitzes der Kreisbehörde, des Starosten und Kreis-
rates. der Stadtrat war das organ der Selbstverwaltung in der Stadt. in den 
Jahren 1939–1945 befand sich Schwetz unter nationalsozialistischer Be-
satzung und wurde zusammen mit reichsgau danzig-Westpreußen in das 
iii. reich eingegliedert. am 12. Februar 1945 wurde die Stadt durch Trup-
pen der 65. sowjetischen armee besetzt, und es begann der Wiederaufbau 
der Struktur der polnischen Verwaltungsbehörde. Bis 1974 blieb Schwetz 
der Sitz von Stadt- und Kreisbehörden. infolge der Verwaltungsreform im 
Jahre 1975 wurden die Kreise aufgelöst; ihre Wiederherstellung, darunter 
auch die des Schwetzer Kreises in etwas veränderten Grenzen, erfolgte im 
Jahre 1998.

die ersten 30 Jahre preußischer regierung waren für die entwicklung 
der Stadt eine erfolgreiche zeit. Hauptsächlich infolge der einwanderung aus 
den deutschen ländern stieg die zahl der einwohner in den Jahre 1772–
–1804 um 40% (von 1630 auf 2350 personen), und zugleich wuchs auch 
die zahl der Häuser auf 25253. nach 1772 begannen sich Juden in Schwetz 
niederzulassen. nach dem Stadtregister aus dem Jahre 1774 lebten in der 
Stadt 1705 einwohner, davon 955 Katholiken, 720 protestanten und 30 Ju-
den54. ein kleiner rückgang der Bevölkerungszahl – auf 2040 personen im 
Jahre 1816 – erfolgte während der napoleonischen Kriege (1807–1815). im 
laufe des nächsten Jahrzehntes wuchs die Bevölkerungszahl rapide (um 
60%) auf 3255 personen im Jahre 1828. Jedoch hemmten die Choleraepi-
demien (1831 und 1848) sowie eine wirtschaftliche Stagnation die weitere 
demografische entwicklung der Stadt, so dass im Jahre 1852 in Schwetz 
nur 3660 personen wohnten55. ein systematischer anstieg der Bevölkerungs-
zahl erfolgte in der Mitte des 19. Jahrhunderts, und im Jahre 1910 wohnten 
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in Schwetz 8042 personen. im laufe des 19. Jahrhunderts stieg der anteil 
der Katholiken von 48% im Jahre 1828 auf 62% 1905. die zahl der jüdischen 
Bevölkerung sank von 466 personen (9,3%) im Jahre 1871 auf 363 perso-
nen (4,7%) 1905. die religiöse aufteilung war jedoch keineswegs mit der na-
tionalen Struktur identisch. im Jahre 1905 erklärten 47,1% der einwohner 
polnisch zu ihrer Muttersprache und 52,9% deutsch. die deutsche Bevölke-
rung überwog deutlich unter den Wohlhabenden, die sich aktiv an Selbstver-
waltungsbehörden beteiligten. nach 1920 erfolgte der abzug der deutschen 
– ihr anteil betrug im Jahre 1927 7,2%, 1934 6,5%, was einen bedeutenden 
Bevölkerungsrückgang verursachte. 1927 zählte Schwetz nur 6859 einwoh-
ner, und erst im Jahre 1938 (mit 8513 personen) wurde der Bevölkerungs-
stand der zeit vor 1914 überschritten. ein kleiner demografischer rückgang 
(auf 8358 personen im Jahre 1946) erfolgte während der nationalsozialisti-
schen Besatzungszeit. im ersten Jahrzehnt nach dem ii. Weltkrieg kam es zu 
einem langsamen Bevölkerungszuwachs, erst in den sechziger Jahren wuchs 
die Bevölkerung in der Folge der industrialisierung von 10,6 Tausend 1960 
auf 18 Tausend 1970. im Jahre 2012 zählte die Stadt 26574  einwohner56.

im 19. Jahrhundert spielte das Handwerk in der wirtschaftlichen Struktur 
der Stadt weiterhin die führende rolle. nach einem register aus dem Jah-
re 1795 wohnten in Schwetz 9 Kaufleute und 73 Handwerker, unter denen, 
ähnlich wie in der neuzeit, Vertreter der lederhandwerke (16 Schuhmacher, 
4 Gerber, 3 Kürschner, 3 Färber, 2 riemer, ein Sattler) sowie Vertreter der 
lebensmittelhandwerke (8 Bäcker, 5 Fleischer) überwogen. im Vergleich 
zur früheren zeit ging dagegen die zahl der Vertreter des Textilgewerbes 
(2 Schneider, ein Tuchmacher, ein Strumpfwirker) zurück, und es wuchs die 
Bedeutung des Metall- (4 Schmiede, 2 Schleifer, ein Kupferschmied, Schlos-
ser, nadler) sowie des Holzgewerbes (5 Böttcher, 2 Tischler, zimmermann, 
Wagner, Brettsäger). eine neue Berufsgruppe, die erst nach 1772 erschien, 
waren Berufsbeamte (12 personen). darüber hinaus erwähnt das regis-
ter noch einen Chirurgen, einen Musiker und 9 lohnarbeiter57. Ungünstig 
auf den Handel der pommerellischen Weichselstädte, darunter auch auf den 
von Schwetz, wirkten sich die restriktionen des preußischen Staates aus, 
die dem polnischen Weichselhandel auferlegt wurden, und die damit verbun-
dene Verlegung des Handelsverkehrs über den Bromberger Kanal zur oder 
und nach Stettin. eine erneuerte Belebung des Weichselflussverkehrs und 
des Handels erfolgten nach der zweiten Teilung polens 1793, als danzig 
dem preußischen Staat angeschlossen wurde. die Hauptrolle in der Schwet-
zer Stadtwirtschaft spielten jedoch weiterhin Handwerk und landwirtschaft. 
im Jahre 1849 arbeiteten im Handwerk und kleinen industriebetrieben 
(ziegelwerk, Kalkbrennerei, Mühlen, Branntweinbrennereien, Brauereien) 
245 einwohner, im Handel 43 und in der Schifffahrt 5458. die entwicklung 
der industrie in Schwetz wurde durch das Fehlen einer günstigen Bahnver-
bindung behindert, denn die im Jahre 1852 eröffnete eisenbahnlinie Brom-
berg-danzig verlief einige Kilometer westlich von der Stadt, sowie durch die 
lage der Stadt auf dem durch Weichsel-Überschwemmungen bedrohten 
Gelände. eine Verbindung zur linie Bromberg-danzig erhielt die Stadt erst 
im Jahre 1888 durch den Bau einer 6.8 km langen nebenstrecke zur Station 
Terespol. am anfang des 20. Jahrhunderts entstand das projekt, eine Ver-
bindung zum eisenbahnknotenpunkt laskowitz herzustellen. leider mach-
te der ausbruch des ersten Weltkrieges dieses Kleinbahnprojekt zunichte59. 
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren die einzigen industriebetriebe, die 
einige personen beschäftigten, 2 Brauereien, 3 Mühlen und 4 Branntwein-
brennereien60. im Jahre 1883 begann eine zuckerfabrik ihre produktion in 
Schwetz, der größte industriebetrieb im Kreis, in dem 700 personen arbei-
teten. Gegen ende des 19. Jahrhunderts gehörten auch zwei Mühlen und 
das Sägewerk der Firma H. Bieber in przechowo zu den größten industrie-
betrieben61.

die lage von Schwetz in der Gabelung der Weichsel und der Schwarz-
wasser wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum wichtigsten 
Hindernis für seine gesellschaftliche und wirtschaftliche entwicklung. im Jahr 
1830 fanden sich in der Stadt 139 vollwertige Bürgerhäuser sowie 117 klei-
nere Häuser. Von diesen waren nur 35 Häuser gemauert; der rest war als 
Fachwerk gebaut worden. Bis zum Jahr 1845 ging die zahl der groβen Häu-
ser auf 136 und der kleinen Häuser auf 85 zurück62. Seit den 20er Jahren 
des 19. Jahrhunderts stieg die Überschwemmungsgefahr infolge der regu-
lierungsarbeiten im Weichselflussbett deutlich an. nach vernichtenden Über-
schwemmungen in den Jahren 1827 und 1829 richteten die Stadtbehörden 
im Jahre 1830 eine petition an den preußischen König und baten um ei-
ne Geldzuweisung für die Verlegung der Stadt auf das Hochland am linken 
Ufer der Schwarzwasser63. diese Bitte wurde jedoch abgelehnt. erst nach 
der großen Sintflut von 1845 schickten staatliche Behörden Gutachter nach 
Schwetz, die den Bau einer neuen Stadtmauer und eines deiches entlang 
der Weichsel vorschlugen. nach den großen Überschwemmungen in den 
Jahren 1854 und 1855 gab letztendlich der preußische König Wilhelm i. die 
erlaubnis zur errichtung der Stadt auf dem neuen Gelände und gewährte ei-
nen zuschuss von 20000 Talern64.

der im Jahre 1830 durch den Magistrat vorgelegte Verlegungsplan sah 
die Gründung der neuen Stadt in der Vorstadt, zwischen der in den Jah-
ren 1825–1827 gebauten landstraβe Bromberg-danzig und dem linken 
Schwarzwasser-Ufer, vor. dieses Gebiet spielte damals hauptsächlich wirt-

schaftlich eine rolle, es befanden sich dort Salzspeicher (vor der Brücke 
über die Schwarzwasser), Scheunen, Gärten, ein Gasthof sowie der katho-
lische und der evangelische Friedhof. der Bau der landstraβe war jedoch 
der Grund dafür, dass die Vorstadt zu einer attraktiven Stelle für die anlage 
der öffentlichen Gebäude wurde. noch vor 1830 wurde an der landstraβe 
das Gebäude des post- und Telegrafenamtes errichtet, und im Jahre 1830 
wurde dort darüber hinaus der Bau des Kreisgerichtes geplant; das Gebäu-
de entstand endgültig 1847–1849 (ausgebaut im Jahre 1903)65. die Stadt-
verwaltung war sich bewusst, dass die vorhandene Bausubstanz sowie die 
eigentumsverhältnisse (das Gebiet hatte 42 eigentümer) den Verlegungs-
prozess erschweren können. deshalb erarbeitete sie im Jahre 1846 einen 
neuen entwurf für die Gründung der neuen Stadt auf dem Gebiet des Stadt-
feldes, das an das dorf przechowo grenzte. die Hauptstraβe der geplanten 
Gründung sollte die Chaussee Bromberg-danzig sein66. diese lokation er-
wies sich jedoch als zu stark von der bisherigen Siedlung entfernt, und letzt-
endlich wurde der plan aus dem Jahre 1830 verwirklicht.

in den Jahren 1846–1857 entstand in der Vorstadt, am linken Ufer der 
Schwarzwasser, ein gut erschlossenes Stadtviertel, das die neue Stadt ge-
nannt wurde. im Jahre 1857 befanden sich auf ihrem Gebiet 112 Häuser so-
wie die Gebäude der Staatsverwaltung, das Kreisgericht und das Gefäng-
nis, das Steueramt, Salzmagazine, das landratsamt, die Kreiskasse, das 
Kreiskrankenhaus sowie die post. im Jahre 1855 wurde ein neuer pavillon 
des Krankenhauses für Geisteskranke fertiggestellt, der auf dem Gebiet des 
Gartens des ehemaligen Bernhardiner-Klosters gelegen war67. der plan der 
neuen Stadt berücksichtigte die schon vorhandene Bausubstanz. die nördli-
che Grenze bildete die danziger Chaussee, die westliche wurde durch den 
zur landstraβe von der Schwarzwasser führenden Weg bestimmt. Von der 
ost- und Südseite wurde die Stadt durch eine vom Krankenhaus für Geis-
teskranke zum Kreisgericht und zum Kreiskrankenhaus führende Straβe ab-
geschlossen. im zentrum der neuen anlage wurde ein viereckiger Markt ver-
messen, der 1862 eingeebnet wurde 68.

Wegen der Schwierigkeiten mit dem aufkauf der Grundstücke für den 
Bau neuer Häuser dauerte der prozess der auflösung der Stadt in der Gabe-
lung der Weichsel und der Schwarzwasser beinahe 30 Jahre. im Jahre 1877 
zählte die neue Stadt 3144 einwohner und in der alten Stadt wohnten im-
mer noch 2316 personen69. in dieser zeit befand sich schon die Mehrzahl 
der amtlichen und öffentlichen Gebäude am linken Ufer der Schwarzwas-
ser. nur die Stadtverwaltung war immer noch im rathaus, das in den Jahren 
1857–1871 renoviert wurde, in der alten Stadt tätig. erst im Jahre 1879 wur-
de das neue rathaus am Groβen Markt auf dem Grundstück zwischen der 
Technau- und Taubenstraβe erbaut. ein wichtiger Faktor, der die auflösung 
des alten Schwetz beschleunigte, war die Verlegung der Wochen- und Jahr-
märkte in die neue Stadt in den Jahren 1867–1879. im Jahre 1882 blieben 
auf dem Gebiet der alten Stadt lediglich 16 Häuser, in denen ca. 200 per-
sonen wohnten. in den nächsten Jahren wurden in der neuen Stadt Gebäu-
de der Stadtschule (1861–1863) und des Gymnasiums (1882), eine evange-
lische Kirche (1891–1894), eine Synagoge (an der Technaustraβe, im Jahre 
1889), eine neues Gebäude der post am Kleinen Markt (1889), ein städ-
tisches Schlachthaus (1899), das Stromwerk (1902) und Kreiskrankenhaus 
(1900–1901) gebaut70. es wurde der ausbau des Krankenhauses für Geistes-
kranke weitergeführt, in dem im Jahre 1910 911 patienten waren. am anfang 
des 20. Jahrhunderts entstanden die wichtigsten kommunalen einrichtun-
gen: eine städtische Wasserleitung im Jahre 1908 und die Kanalisation 1913. 
im Jahre 1910 umfasste Schwetz eine Fläche von 1362,7 ha71. in dieser zeit 
begann der prozess der kommunalen Bewirtschaftung des westliches Stadt-
teiles, der westlich der landstraβe Bromberg-danzig lag. den bedeutends-
ten einfluss auf das urbane Bild dieses Stadtviertels hatten die in den Jahren 
1912–1914 gebauten Kasernen für ein infanterie-Bataillon die Schule (1913–
–1916) und die geräumigen parkanlagen72. in den 30er Jahren des 20. Jahr-
hunderts entstand im nördlichen Stadtviertel die Ville nsiedlung “Chmielniki”.

in der zwischenkriegszeit unterlag die Wirtschaftsstruktur der Stadt kei-
nen gröβeren Veränderungen. Weiterhin dominierten, bis auf die zucker-
fabrik, kleine Betriebe, die einige personen beschäftigten. erst die er-
richtung der papierwerke in den Jahren 1962–1967 brachte eine gröβere 
industrialisierung der Stadt und einen dynamischen anstieg der Bevölke-
rung. die Konsequenz der demographischen entwicklung war der Bau neu-
er Wohnsiedlungen und der ausbau der kommunalen infrastruktur. in der 
zweiten Hälfte der 60er Jahre entstand die Kościuszko-Siedlung, vor allem 
für die von auβerhalb der Stadt kommenden arbeiter der papierwerke, in 
der 4000 Menschen wohnten. am anfang der 70er Jahre wurde der Bau der 
“Marianka”-Siedlung begonnen, wo im Jahre 1974 schon 3000 einwohner 
lebten73. die Bausubstanz der beiden Siedlungen stellt eine für den sozialis-
tischen Wohnungsbau typische, individueller eigenschaften enthobene plat-
tenbauarchitektur dar. die neueste etappe der räumlichen entwicklung der 
Stadt bildet die in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts errichtete Wohn-
siedlung „Marianki ii”, die hauptsächlich aus Mehrfamilienhäusern besteht. 
dagegen entwickelt siche der Bau von einfamilienhäusern auf dem Gebiet 
des Stadtviertels „800-lecia”. in Folge der entwicklung des Wohnungsbaus 
und der anschlieβung der vorstädtischen dörfer wurde die Fläche der Stadt 
im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts auf 15,96 km² (2011) vergröβert.
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 11 K. Jasiński, Dzieje ziemi świeckiej (wie anm. 3), S. 115 f.; B. Śliwiński, Pomorze Wschod-
niej (wie anm. 7), S. 214.
 12 Preußisches Urkundenbuch (wie anm. 10), nr. 184, S. 131–133; M. Grzegorz, Słownik 
historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu, Bydgoszcz 2012, S. 26 f.
 13 De prima fundacione monasterii Olivae, hrsg. v. Th. Hirsch, in: Scriptores rerum Prussica-
rum, Bd. 1, leipzig 1861, S. 717; T. Torbus, Die Konventsburgen im Deutschordensland Preus-
sen, München 1998, S. 186; B. Możejko, B. Śliwiński, O początkach budowy kanału Raduni 
w Gdańsku w XIV wieku, “zapiski Historyczne”, Bd. 77, 2012, H. 2, S. 114 f.
 14 F. Benninghoven, Das Stadtbuch von Schwetz 1374–1454, „zeitschrift für ostforschung“, 
Bd. 21, 1972, S. 51, 61–62.
15 S. Cackowski, M. Grzegorz, W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (1466–1772), in: Dzie-
je Świecia (wie anm. 1), S. 230; H. Fuhst, Die Grund- bzw. Hauseingentümer in der Stadt 
Schwetz um 1795 und 1804, „archiv für Sippenforschung“, Bd. 20, 1943, S. 136–141; M. Bär, 
Westpreussen unter Friedrich dem Grossen, Bd. 2, leipzig 1909, S. 614 f. 
 16 archiwum diecezjalne w pelplinie [diözesan archiv in pelplin], Sign. V/6, Bd. 1, „ac-
ta scabinalia Svecensia 1667–1672”, S. 52, 67; ebd., V./6, Bd. 3, S. 252, Kirchenstraβe und 
Kaufmannsstraβe wurden 1667 zum ersten Mal erwähnt, Brückenstraβe ist erstmals 1757 ur-
kundlich belegt.
 17 F. Benninghoven, Das Stadtbuch (wie anm. 14), S. 71; M. Grzegorz, W czasach 
krzyżackich (wie anm. 4), S. 176 f.
 18 F. Benninghoven, Das Stadtbuch (wie anm. 14), S. 52.
 19 ebd., S. 57.
 20 T. Torbus, Die Konventsburgen (wie anm. 13), S. 186.
 21 M. arszyński, Sztuka regionu świeckiego (wie anm. 4), S. 272 ff.; T. Torbus, Die Konvents-
burgen (wie anm. 13), S. 643 f.
 22 r. Wegner, Ein Pommersches Herzogthum (wie anm. 4), S. 379–380; F. Benninghoven, 
Das Stadtbuch (wie anm. 14), S. 55–57; M. Grzegorz, Słownik historyczno-geograficzny (wie 
anm. 12), S. 26.
 23 F. Benninghoven, Das Stadtbuch (wie anm. 14), S. 49; r. Czaja, Jahrmärkte im Ordensland 
Preußen im Mittelalter, in: Das Preußenland als Forschungsaufgabe. Eine europäische Region in 
ihren geschichtlichen Bezügen, hrsg. v. B. Jähnig u. G. Michels, lüneburg 2000, S. 319–328.
 24 archiwum państwowe w Gdańsku [Staatsarchiv danzig], Sign. 300, 27/2, S. 94 v, 114v.
 25 a. Groth, Małe miasta pomorskie w latach 1772–1806, Słupsk 2009, S. 52, Tab. 6; H. Ma-
ercker, Eine polnische Starostei und ein preussischer Landrathkreis. Geschichte des Schwetzer 
Kreises 1456–1873, „zeitschrift des Westpreuβischen Geschichtsvereins“, Bd. 17–19, 1886–
1888, S. 146.
 26 F. Benninghoven, Das Stadtbuch (wie anm. 14), S. 46 f.
 27 K. Mikulski, J. Wroniszewski, Świecie w Prusach Królewskich – czasy nowożytne, in: 
Świecie (wie anm. 7), S. 61 f.; H. Maercker, Eine polnische Starostei (wie anm. 25), S. 146.
 28 H. Maercker, Eine polnische Starostei (wie anm. 25), S. 40, 146; F.Benninghoven, Das 
Statdbuch (wie anm. 14), passim; archiwum diecezjalne w pelplinie [diözesan archiv in pel-
plin], Sign. V/6, Bd. 1–3, „acta scabinalia Svecensia”.
 29 F. Benninghoven, Das Stadtbuch (wie anm. 14), S. 48.
 30 ebd., S. 62 „anno domini MCCCCXl cremata est civitas Swecza in vigilia ascensionis 
domini“ [4. Mai]. 
 31 G. Kötz, Die Verlegung der Stadt Schwetz aus der Weichselniederung auf die Höhen am 
linken Schwarzwasserufer (1830–1885), „zeitschrift des Historischen Vereins für den regie-
rungsbezirk Marienwerder“, Bd. 46, 1907, S. 5 f.
 32 J. Wimmer, Przegląd operacji w wojnie polsko-szwedzkiej 1655–1660, in: Wojna polsko-
-szwedzka 1655–1660, Warszawa 1973, S. 152 f.; H. Maercker, Eine polnische Starostei (wie 
anm. 25), S. 17–19.
 33 H. Maercker, Eine polnische Starostei (wie anm. 25), S. 15 ff.
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BiBlioGraFia HiSTorii MiaSTa ŚWieCia (WyBór) 
 

BiBlioGrapHie zUr GeSCHiCHTe der STadT SCHWeTz (aUSWaHl)
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opiS Map i WidoKóW

 1. Świecie. plan katastralny 1865–1942.

Skala: 1 : 2500.
opracowany na podstawie wielobarwnych map katastralnych z lat 1865–1883 
w skali 1 : 2500 oraz mapa katastralnej z 1942 r. w skali 1 : 1000. rysunek, 
papier.
opracowanie historyczne: roman Czaja, opracowanie i wykonanie karto-
graficzne: dariusz Chwiałkowski, radosław Golba, zenon Kozieł, agnieszka 
noryśkiewicz, agnieszka pilarska.
ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie w Świe-
ciu.

 2. Świecie. rozwój przestrzenny miasta Xii–XX w.

Skala: 1 : 5000, 1 : 50 000.
opracowanie historyczne: roman Czaja, opracowanie kartograficzne: rado-
sław Golba, zenon Kozieł, agnieszka pilarska.

 3. Świecie. okolice miasta, 1796–1802.

Skala: 1 : 50 000.
rysunek wielobarwny, papier.
Fragment z: Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch-Littauen und West 
Preussen nebst dem Netzdistrikt aufgenommen unter Leitung des Königl. 
Preussisch. Staatsministers Freyherrn von Schretter. In den Jahren von 1796–
–1802.
preußische Staatsbibliothek, Stiftung preußischer Kulturbesitz, Berlin, sygn. 
n 8 n0 9798.

 4. Świecie. okolice miasta, 1898–1904.

Skala: 1 : 25 000.
Meβtischblatt.
Gabinet Map Wydziału nauk o ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, sygn.: 
X/375/3 – Wabcz (landesaufnahme 1904), iV/10245 – Sartowitz (landesauf-
nahme 1898), iV/10249 – Schwetz (landesaufnahme 1905), iV/10979 – Culm 
(landesaufnahme 1906).

 5. Świecie. Miasto i okolice, 1737.

Skala: 1 : 5000.
rysunek wielobarwny, papier, wymiary 94  46 cm.
autor: Christian platz, kopia zimmermann 1806.
Tytuł: bez tytułu.
Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, Berlin–dahlem, syg. Xi. Ha., 
F 2105.
niepublikowany.

 6. Świecie. plan Starego Miasta z 1810 r. 

Skala: 1 : 2300.
rysunek czarnobiały, papier, wymiary: 52 cm  34 cm.
autor: von pippow, autor kopii Madert.
Tytuł: Handzeichnung von der Altstadt Schwetz.
Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, Berlin–dahlem, sygn. i. Ha., 
rep. 77, Tit. 2335, nr. 2, Bd. 2, Bl./k. 172.
reprodukcja: r. Wegner, Ein pommersches Herzogthum und eine deutsche 
Ordenskomthurei, T. 2, posen 1872, s. 130.

 7. Świecie. plan Starego Miasta z 1830 r. 

Skala: 1 : 2200.
rysunek czarnobiały, druk, papier, wymiary 44,8  25,6 cm.
autor: Westphal.
Tytuł: Situations-Plan der Stadt Schwetz, w: G. Kötz, Die Verlegung der Stadt 
Schwetz aus der Weichselniederung, „zeitschrift des Historischen Vereins für 
den regierungsbezirk Marienwerder“, Bd. 46: 1908.
reprodukcja: Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t.1, pod red. K. Jasiń-
skiego, Warszawa–poznań–Toruń 1979.

 8. Świecie. Miasto i jego przedmieścia z około 1820 r.

Skala: 1 : 5000.
rysunek wielobarwny, papier, wymiary 37  31 cm.
autor: reimer, kopia Maercker z ok. 1825 r.
Tytuł: Schwetz mit seiner Umgebung, aufgenommen von Reimer copirt durch 
Maercker.
Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, Berlin–dahlem, Xi. Ha., 
sygn. F 5111.
niepublikowany.

 9a.b. Świecie. Miasto i okolice z ok. 1850 r.

Skala: 1 : 15000.
rysunek wielobarwny, papier, wymiary 43,5  50,5 cm.
autor: nieznany, kopia Tröter z ok. 1850 r.
Tytuł: Situationsplan von der Gegend bei Schwetz. 
Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, Berlin–dahlem, sygn. Xi. 
Ha., F 52635.
niepublikowany.

 10. Świecie. Widok zamku od południa z 1656 r.

Miedzioryt, papier, wymiary 30,2  24,4 cm.
autor: F. de lapointe według rysunku e. dahlberga z 1656 r.
Tytuł: Ichnographia castri Schwetz in Pomerellia ab exercitu RM Sueciae d. 4. 
Octobri 1655 occupat, w: S. pufendorf, Der rebus a Carolo Gustavo Sveciae 
Rege gestis commentariorum libri septem, nürnberg 1696.
Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, sygn. M-1363.
reprodukcje:
r. Wegner, Ein pommersches Herzogthum und eine deutsche Ordenskom-
thurei, T. 2, posen 1872, s. 125; Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t. 2, 
pod red. K. Jasińskiego, Warszawa–poznań–Toruń 1979, s. 271; Świecie. 
Księga jubileuszu 800-lecia, wyd. J. Borzyszkowski, Świecie–Gdańsk 1998, 
s. 64.

 11. Świecie, plan ruin zamku i widok wieży zamkowej od strony  południowej 
z około 1795 r.

rysunek wielobarwny, papier, wymiary: 52  41 cm.
autor: F. W. Hoffmann.
Tytuł: Situationsplan von der Schloβruine zu Schwetz, Ansicht der südlichen 
 Seite des Schloβthurmes zu Schwetz. 
Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, Berlin–dahlem, syg. Xi. Ha., 
F 1666.
niepublikowany.

 12. Widok miasta od strony zachodniej, początek XiX w.

litografia, papier, wymiary 19,6  11,7 cm.
autor: rysunek a. Wegner, druk: lithographische-anstalt von leopold Kraatz,  Berlin
r.Wegner, Ein pommersches Herzogthum und eine deutsche  Ordenskomthurei, 
posen 1872, s. 1.

 13. Świecie. plan miasta z 1918 r.

Skala: 1 : 5000.
druk „Straubedruck” Berlin, papier, wymiary 56,2  44,4.
autor: nieznany.
Tytuł: Stadtplan von Schwetz an der Weichsel
archiwum państwowe w Bydgoszczy, zbiór kartograficzny nr 169.
niepublikowany.

 14. Świecie. ortofotomapa 2010

Skala: 1 : 10 000. piksel 50 cm.
Centralny ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

 15. Świecie. Mapa topograficzna 1992.

Skala: 1 : 10 000.
arkusze: n-34-85-d-d-1, n-34-85-d-d-2
Centralny ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

 16. Świecie. zdjęcia lotnicze 2012.

autor: daniel pach.
 a. Widok na kościoł najświętszej Marii panny i Stare Miasto
 b. Widok na dawny zamek krzyżacki, w tle panorama nowego Miasta 
 c. panorama nowego Miasta od strony zachodniej.
 d. Widok na rynek i ratusz.
 e. Widok na dawny kościół i klasztor barnardynów.
 f. Widok na dawny kościół ewangelicki, obecnie kościół katolicki pod wezwa-

niem św. andrzej Boboli

 17. Świecie. zdjęcia lotnicze 2012.

piksel 10 cm.
Centralny ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

 a. Część północna miasta Świecia.
 b. Część południowa miasta Świecia.
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 1. Schwetz. Katasterkarte 1865–1942.

Maβstab 1 : 2500.
Bearbeitet aufgrund der vielfarbigen Gemarkungskarten aus den Jahren 1865– 
–1883 im Maβstab 1 : 2500 und der Katasterkarte aus dem Jahre 1942 im 
Maβstab 1 : 1000.
Handzeichnung, papier.
Historische Bearbeitung von roman Czaja, kartographische Bearbeitung 
und ausfertigung von dariusz Chwiałkowski, radosław Golba, zenon Kozieł, 
 agnieszka noryśkiewicz, agnieszka pilarska.
arbeitsstelle für geodätische und kartographische dokumentation an der Sta-
rostei in Schwetz.

 2. Schwetz. Wachstumsphasen der Stadt, 12.–20. Jh.

Mastab: 1 : 5000, 1 : 50 000.
Historische Bearbeitung von roman Czaja, kartographische Bearbeitung von 
radosław Golba, zenon Kozieł, agnieszka pilarska.

 3. Schwetz. Stadtumgebung, 1796–1802.

Maβstab: 1 : 50 000.
Farbige Handzeichnung, papier.
ein Fragment der Karte: Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch-Littauen 
und West Preussen nebst dem Netzdistrikt aufgenommen unter Leitung des 
Königl. Preussisch. Staatsministers Freyherrn von Schretter. In den Jahren 
von 1796–1802.
preußische Staatsbibliothek, Stiftung preußischer Kulturbesitz, Berlin,
Sign. n 8 n0 9798.

 4. Schwetz. Umlandkarte 1898–1904.

Maßstab 1 : 25 000, Meßtischblatt.
Kartenkabinett der Fakultät der Geowissenschaften der nicolaus Coperni-
cus Universität, Sign.: X/375/3 – Wabcz (landesaufnahme 1904), iV/10245 
– Sartowitz (landesaufnahme 1898), iV/10249 – Schwetz (landesaufnahme 
1905), iV/10979 – Culm (landesaufnahme 1906).

 5. Schwetz. Stadt und Umland, 1737.

Maßstab: 1 : 5000.
Farbige Handzeichnung, papier, Größe 94  46 cm.
autor: Christian platz, Kopie zimmermann 1806.
ohne Titel.
Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, Berlin–dahlem, Sign. Xi. 
Ha., F 2105.
Bisher nicht veröffentlicht.

 6. Schwetz. Karte der altstadt, 1810.

Maßstab: 1 : 2300.
Schwarzweiß Handzeichnung, papier, Größe: 52 cm  34 cm.
autor: von pippow, Verfasser der Kopie Madert.
Titel: Handzeichnung von der Altstadt Schwetz.
Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, Berlin–dahlem, Sign. i. Ha., 
rep. 77, Tit. 2335, nr. 2, Bd. 2, Bl./k. 172.
reproduktion: r.Wegner, Ein pommersches Herzogthum und eine deutsche 
Ordenskomthurei, T. 2, posen 1872, S. 130.

 7. Świecie. Karte der altstadt, 1830.

Maßstab: 1 : 2200.
Schwarzweiß Handzeichnung, papier, druck, Größe: 44,8  25,6 cm.
autor: Westphal.
Titel: Situations-Plan der Stadt Schwetz, in: G.Kötz, Die Verlegung der Stadt 
Schwetz aus der Weichselniederung, „zeitschrift des Historischen Vereins für 
den regierungsbezirk Marienwerder“, Bd. 46, 1908.
reproduktion: Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t. 1, pod red. K. Jasińskiego,
Warszawa–poznań–Toruń 1979, S. 285.

 8. Schwetz. die Stadt und ihre Vorstädte um 1820.

Maßstab: 1 : 5000.
Farbige Handzeichnung, papier, Größe 37  31 cm.
autor: reimer, Kopie von Maercker um 1825.
Titel: Schwetz mit seiner Umgebung, aufgenommen von Reimer copirt durch 
Maercker.
Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, Berlin–dahlem, Sign. Xi. 
Ha., F 5111.
Bisher nicht veröffentlicht.

 9a.b. Schwetz. Stadt und ihre Gegend um 1850.

Maßstab: 1 : 15 000.
Farbige Handzeichnung, papier, Größe 43,5  50,5 cm.
autor: unbekannt, Kopie von Tröter um 1850.
Titel: Situationsplan von der Gegend bei Schwetz.
Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, Berlin–dahlem, Sign. Xi. Ha., 
F 52635.

 10. Schwetz. ansicht des Schlosses von Süden von 1656.

Kupferstich, papier, Größe 30,2  24,4 cm.
autor: F. de lapointe nach der zeichnung von e. dahlberg von 1656.
Titel: Ichnographia castri Schwetz in Pomerellia ab exercitu RM Sueciae d. 4. 
Octobri 1655 occupat, in: S. pufendorf, Der rebus a Carolo Gustavo Sveciae 
Rege gestis commentariorum libri septem, nürnberg 1696.
Bibliothek der nicolaus – Copernicus – Universität, Sign. M-1363.
reproduktion:
r. Wegner, Ein pommersches Herzogthum und eine deutsche Ordenskomthu-
rei, T. 2, posen 1872, S. 125; Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, Bd. 2, 
hrsg. v. K. Jasiński, Warszawa–poznań–Toruń 1979, S. 271; Świecie. Księga 
jubileuszu 800-lecia, wyd. J. Borzyszkowski, Świecie–Gdańsk 1998, S. 64.

 11. Schwetz. Siutuationsplan von der Schlossruine und ansicht 
des Schlossturmes von Süden um 1795.

Vielfarbige Handzeichnung, papier, Größe 52  41 cm.
autor: F. W. Hoffmann.
Titel: Situationsplan von der Schloßruine zu Schwetz, Ansicht der südlichen 
Seite des Schloßthurmes zu Schwetz. 
Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, Berlin–dahlem, Sign. Xi. 
Ha., F 1666.
Bisher nicht veröffentlicht.

 12. Schwetz. Stadtansicht von Südwesten, anfang des 19. Jhs.

lithografie, papier, Größe 19,6  11,7 cm.
autor: zeichnung a. Wegner, druck: lithographische-anstalt von leopold Kraatz, Berlin.
r. Wegner, Ein pommersches Herzogthum und eine deutsche Ordenskomthurei,
posen 1872, S. 1.

 13. Schwetz. Stadtplan von 1918.

Maβstab: 1 : 5000.
druck „Straubedruck” Berlin, papier, Gröβe 56,2  44,4 cm.
autor: unbekannt.
Titel: Stadtplan von Schwetz an der Weichsel.
archiwum państwowe w Bydgoszczy [Staatsarchiv Bromberg], zbiór kartogra-
ficzny [kartographische Sammlung], nr. 169.
Bisher nicht veröffentlicht.

 14. Schwetz. orthofoto 2010.

Maβstab: 1 : 10 000. pixel 50 cm.
Centralny ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [zentralstelle 
für geodätische i kartographische dokumentation Warschau].

 15. Schwetz. Topographische Karte 1992.

Maβstab: 1 : 10 000.
Blätter: n-34-85-d-d-1, n-34-85-d-d-2
Centralny ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [zentralstelle 
für geodätische i kartographische dokumentation Warschau].

 16. Schwetz. luftaufnahmen 2012.

autor: daniel pach.
 g. ansicht der Kirche der Heiligen Jungfrau Maria und der altstadt.
 h. ansicht der ruinen der deutschordensburg, im Hintergrund das panorama 

der neustadt.
 i. panorama über die neustadt von Westen.
 j. ansicht des Marktes und des rathauses.
 k. ansicht der Kirche und der Gebäude des ehemaligen Bernhardiner-Klosters.
 l. ansicht der ehemaligen evangelischen Kirche, heute die katholische Kirche 

des Hl. andreas Bobola.

 17. Schwetz. luftaufnahmen 2012.

pixel 10 cm.
Centralny ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [zentralstelle 
für geodätische i kartographische dokumentation Warschau].

 a. der nördliche Teil der Stadt Schwetz.
 b. der südliche Teil der Stadt Schwetz.
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