
KOŚCIÓŁ I DUCHOWIEŃSTWO W ŚWIECIU NAD WISŁĄ  
DO POCZĄTKU XIV WIEKU*

Dzieje Św iecia nad W isią od początku złączone są w  źródłach z his
torią Kościoła. Tak się bow iem  składa, iż najdaw niejszy przekaz pisany 
o tej m iejscow ości przynosi nam inform acje o funkcjonow aniu tutejszej 
świątyni. O znacza to, iż m am y tu do czynienia z jednym  z najstarszych 
ośrodków  kościelnych na terenie całego Pom orza Gdańskiego.

Zręby trwałej organizacji kościelnej na Pom orzu G dańskim , co doty
czy oczyw iście także ziem i św ieckiej, zaczęto tworzyć dopiero po przyłą
czeniu tego terytorium  do państw a polskiego w roku 1119 i zw iązaniu go 
z now o pow stałym  w roku 1124 biskupstw em  w łocław skim , które weszło 
w  skład gnieźnieńskiej prow incji koście lnej1. W iększość ziem  Pom orza 
G dańskiego (łącznie z Św ieciem ) tw orzyła w  ram ach rzeczonej diecezji 
archidiakonat pom orski, którego pow stanie datuje się najpóźniej na przełom  
lat dw udziestych i trzydziestych XIII w ieku2.

N ajdaw niejszą inform ację o kościele św ieckim  przynosi dyplom 
m iejscow ego księcia G rzym islaw a z 11 l is to p a d a j  198 roku, zawierający 
nadanie dla rycerzy-szpitalników  zakonu św. Jana3. W dokum encie zazna
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1 Omówienie starszej literatury dotyczącej tego zagadnienia i własne stanowisko 
J. Spors, Podziały administracyjne Pomorza Gdańskiego i Sławieńsko-Słupskiego 
od X II do początku XIV  w., Słupsk 1983, s. 14-35; J. Powierski, B. Śliwiński,
K. Bruski, Studia z dziejów Pomorza w XII wieku, Słupsk 1993, s. 40-54; 
J. Maciejewski, Uwagi o tytulaturze biskupów włocławskich do początku XIV  w., 
Nasza Przeszłość t. 79, 1993, s. 89-99; A. Bogucki, Przynależność administracyjna 
Kujaw’ w X I i X II wieku, [w:] Stolica i region. Włocławek i jego dzieje na tle prze
mian Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, red. O. Krut-Horonziak i L. Kajzer, Włocławek
1995, s. 15-18. 
j J. Spors, op. cit., s. 49-50.

Pommerellisches Urkundenbuch (dalej cyt. PUB), bearb. M. Perlbach, Danzig 
1882, nr 9. Użyty przy osobie księcia termin princeps (książę, wielmoża, pan, dy
nasta) oznacza władcę niższego rangą od księcia, a w danym przypadku zależnego 
od krakowskiego seniora, zob. K. Jasiński, Dzieje ziemi świeckiej i nowskiej od
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czono, iż zostało ono spisane i publicznie ogłoszone w Św ieciu przez bisku
pa w łocław skiego Stefana w  czasie konsekracji kościoła N ajśw iętszej Marii 
Panny. Obecni przy tym  byli m. in. prezbiterzy najw ażniejszych ośrodków  
kościelnych księstw a G rzym isław a, tj. z Lubiszew a, z W yszogrodu oraz 
w łaśnie ze Sw iecia (W ilhelm ).

N ie m a co do tego w ątpliw ości, iż kościół Panny M arii w  Świeciu 
był świątynią grodową i podobnie jak  z innymi tego typu obiektami związane 
było z nią duszpasterstwo. Konsekracja dokonana przez biskupa diecezjalnego 
dow odzi, iż najpóźniej w ów czas kościół św iecki został poddany jurysdykcji 
w ładz kościelnych i otrzym ał upraw nienia w yłącznego w ykonyw ania na 
sw oim  terenie curam anim arum 4. O czyw iście nie oznacza to, iż m usiał to 
być pierw szy tego typu obiekt sakralny w  tej m iejscow ości, choć uw ażam  to 
za bardzo praw dopodobne. Ten sam, kilkakrotnie w spom niany ju ż  doku
m ent G rzym isław a inform uje nas bow iem , iż kościół pw. Świętej Trójcy 
w Lubiszew ie, stolicy księstw a Grzym isława'3, został konsekrow any przez 
tego sam ego biskupa Stefana, którego spotykam y w Świeciu. K onsekracja 
świątyni lubiszew skiej, zajm ującej z racji swego usytuow ania i uposażonej 
dw iem a prebendam i dla prow adzących j ą  kapelanów  książęcych6, naczelne 
m iejsce w  księstw ie odbyła się m iędzy rokiem  1187 a 1198. N ie m oże za
tem dziw ić, iż inw estycja książęca w  Św ieciu zakończyła się nieco później.

Po konsekracji kościół Panny M arii w  Św ieciu ginie na dobre pół 
wieku z pola w idzenia historyka. Św iecie co praw da stopniow o nabiera po
litycznego znaczenia, stając się ju ż  w  pierw szym  ćw ierćw ieczu XIII w. sto
licą dzielnicy W arcisław a M ściw ojow ica, ale plebani kościoła Panny Marii 
nie są  uchw ytni źródłow o. M ogło to wiązać się ew entualnie z ich niew iel
kim jeszcze  znaczeniem  politycznym  (sam odzielne rządy w  Św ieciu W arci
sław  objął w  1229 r.), gdyż jeszcze  11 czerw ca 1238 r. na dokum encie za
wartego tu  układu księcia Św iętopełka z Zakonem  krzyżackim  nie spotyka
my żadnego m iejscow ego duchow nego, św iadczy natom iast pleban z W y
szogrodu. Choć z drugiej strony w łaśnie w  tym sam ym  roku 30 listopada 
sędziow ie rozstrzygający spór biskupa w łocław skiego M ichała z księciem

schyłku X II w. cło 1309 r., [w:] Dzieje Swiecia nad Wisłą i jego  regionu, t. 1, red. 
idem, Warszawa-Poznań-Toruń 1979, s. 119; J. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, 
op. cit., s. 203-204, którzy zwrócili uwagę na genezę tytulatury Grzymisława, przy 
okazji upierając się, iż należy go tytułować namiestnikiem.

Por. E. Wiśniowski, Uwagi o początkach organizacji parafialnej w Polsce, Przegląd 
Historyczny t. 55, 1964, s. 497nn.
3 Uzasadnienie dla stołeczności Lubiszewa zob. J. Spors, op. cit., s. 243-244. 
Podobnie ostatnio J. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, op. cit., s. 204.
6 O precedencji głównych ośrodków władztwa Grzymisława świadczy wyraźnie 
lista świadków dyplomu z 1198 r., gdzie prezbiterzy zostali wymienieni w nastę
pującej kolejności: lubiszewski, świecki, wyszogrodzki, co jest tym istotniejsze, że 
dokument wystawiono w Świeciu przy okazji poświęcenia tamtejszego kościoła, 
J. Spors, op. cit., s. 244.
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Św iętopełkiem  polecili, aby sprawy sądowe (zapew ne dotyczące kwestii 
m ałżeńskich, które zabroniono rozstrzygać księciu) były rozpatryw ane in 
с apeli a s a n d e  M arie de S u e ze '.

W drugiej połowie XIII wieku istniała dowodnie przy świeckim  ko
ściele grodow ym  grupa kanonicka. Podobne grupy duchow nych, których 
członkow ie pierw otnie zobow iązani byli prow adzić życie w spólne istniały 
w Polsce przy w ielu ośrodkach grodowych, pełniąc m. in. także funkcje 
duszpasterskie. Z czasem , w w arunkach polskich nastąpiło to w  XIII wieku, 
kanonicy ci zostali ściśle zw iązani ze środow iskiem  ksążęcym  i zatrudniani 
w  książęcej kapeli i kancelarii8. Zgrom adzenia takie istniały rów nież na 
Pom orzu G dańskim . Taka grupa kanonicka (m ożna pow iedzieć bliźniacza 
do tej ze Św iecia) istniała przynajm niej od lat dw udziestych XIII w ieku 
w G dańsku . Być m oże także osadzenie przez G rzym isław a dw óch duchow 
nych określanych jako  cctpellcini przy kościele lubiszew skim  m iało na celu 
utw orzenie tam  podobnego zgrom adzenia10. Przy okazji w arto rów nież za
uważyć, iż biskup M ichał dw ukrotnie w latach trzydziestych w spom niał 
o istnieniu w iększej liczby kapelanów' przy kościele grodowym  w W yszo
g rodzie1 '.

G rupa kanonicka przy kościele grodowym  w Św ieciu uchwytna jest 
źródlow '0  dopiero od lat sześćdziesiątych XIII wieku. Jej przedstaw iciele są 
znani ze źródeł jako  tam tejsi capellani, plebani, sacerdoti, czy  w reszcie 
canonici. M im o, iż tylko dwaj duchow ni ze Św iecia w ystępują w  źródłach 
jako  tam tejsi kanonicy, m ożna za takow ych uważać także pozostałych. Tytuł 
kanonika bow iem  stopniow a był w iązany w yłącznie z członkostw em  w ka
pitule katedralnej lub kolegiackiej, natom iast członkow ie m ałych grup ka
nonickich rzadko w ystępują w  II połow ie XIII w. z tą  nom enk la tu rą  która

PUB nr 66. W spraw'ie zamiennego używania w źródłach terminów: ecclesia, 
capella zob. J. Tazbirowa, Początki organizacji parafialnej w Polsce, Przegląd 
Historyczny t. 54, 1963, s. 384; K. Jasiński, Chronologia kościołów gdańskich XII 
i XIII wieku. Uwagi metodyczne, cz. 1, Zapiski Historyczne t. 50, 1985, z. 1, s. 69-70.
8 J. Szymański, Kanonikat świecki w Malopolsce od końca X I  do połowy XIII wie
ku, Lublin 1995, s. 105-107, 121-122.

S. Librowski, Na śladach wczesnośredniowiecznej kolegiaty i kapituły zamkowej 
iw. Michała w Gdańsku, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne t. 14, 1967, s. 235 
K. Jasiński, Z problematyki trzynastowiecznego Gdańska. Kościoły gdańskie, Za
piski Historyczne t, 39, 1974, z. 3, s. 40nn; idem, Chronologia kościołów..., s. 64- 
65; P. Kriedte, Die Herrschaft der Bischöfe von Włocławek in Pommerellen von 
den Anfängen bis zum Jahre 1409, Göttingen 1974, s. 61.
10 Por. J. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, op. cit., s. 207, z tym że nie trafiona 
wydaje się sugestia, iż występujący na dokumencie Grzymisława przed plebanami 
trzej kapelani należeli do jakiejś grupy kanonickiej. Autorom pomysłu nie udało 
się zresztą wskazać poświadczonego źródłowo kościoła, z którym ci rzekomi 
kanonicy mogliby być związani.
" PUB nr 45 i 60.
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ustępuje m iejsca wspom nianym  ju ż  term inom  capellanus  i p leb a n u s l2. 
O kreślanie ich m ianem  plebanów  brało się stąd, iż kościół grodowy Panny 
M arii pełnił rolę kościoła parafialnego, a tam tejsi kanonicy spraw owali 
m. in. funkcje duszpasterskie. W ystępowanie w  dokum entach w tym samym 
czasie dw óch plebanów  św ieckich dało S. Kujotowi podstaw ę do tw ierdze
nia, iż w  Św ieciu nad W isłą istniały począw szy od XIII w ieku dw a kościoły 
parafialne: N ajśw iętszej M arii Panny usytuow any w grodzie i m iejski 
św. Stanisław a ’. Jest to jednak  sprzeczne ze źródłam i, które aż do końca 
XIV w. pośw iadczają istnienie tu tylko jednego kościoła, przy czym św iąty
nia grodow a otrzym ała przed lokacją m iasta w roku 1338 dodatkow e w e
zwanie św. S tan isław a14.

Przy obecnym  stanie źródeł nie sposób odpow iedzieć na pytanie 
o czas pow stania grupy kanonickiej w  Świeciu. T rzeba się zadow olić jed y 
nie konstatacją, iż m ożem y obserw ować ją  w  czasie daleko posuniętego 
rozkładu vitae com m unis  i silnym  zw iązaniu jej członków  z panującym . 
M ogła ona pow stać dopiero w m om encie w ydzielenia dzielnicy świeckiej 
M ściwojowi II w  roku 1260, ale nie m ożna wykluczyć^ iż jej geneza od po
czątku w iąże się ze w zrastającą od końca XII w. rolą Św iecia jako  ośrodka 
adm inistaracyjnego, z tym że dokum ent z roku 1198 nie daje żadnych pod
staw  do lokalizow ania tu ju ż  wów czas zgrom adzenia kanoników 1 \

Za pierw szego znanego ze źródeł kanonika świeckiego uznać m ożna, 
wszakże z pew ną ostrożnością, Ottona ze Świecia. Jako kapelan książęcy poś
wiadczył on wystawiony w Kamieniu dyplom księcia świeckiego M ściwoja II 
z 20 w rześnia 1264 ro k u 16. Czy przebyw ający trzy lata później (w sierpniu 
1267 r.) w  otoczeniu tego księcia w  Św ieciu kapelan książęcy Otto de Go- 
desna  (z G ruczna?) jes t z nim identyczny, nie sposób rozstrzygnąć17. N a tej 
samej liście św iadków  znajdujem y natom iast im iona dw óch niew ątpliw ych

12 K. Jasiński, Z problematyki..., s. 43. Wspomniane tu określenia uważa się 
w odniesieniu do tego czasu za synonimiczne.
13 S. Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej?. Roczniki To
warzystwa Naukowego w Toruniu R. 9, 1902, s. 40, 72; R. 10, 1903, s. 269-270, 
363.
14 Preussisches Urkundenbuch t. 3/1, hrsg. M. Hein, Königsberg 1944, nr 184; 
К. Jasiński, Z problematyki..., s. 43.
b Być może dalsze badania choć częściowo udzieliłyby odpowiedzi, czy istniał 
związek między powiązaniami rodzinnymi władców gdańskopomorskich z moż
nowładztwem polskim, a także objęciem urzędu archidiakona pomorskiego przez 
wcześniejszego prepozyta kościoła kanonickiego św. Michała na Wawelu a funda
cją pomorskich grup kanonickich.
11 PUB nr 206. W każdym razie Otto jest drugim chronologicznie występującym 
w źródłach duchownym ze Świecia, po prezbiterze Wilhelmie z roku 1198.
17 PUB nr 222. Gdyby tak było, to byłby wyraźny sygnał, iż kapelani książęcy byli 
uposażani probostwami w różnych miejscowościach. Kościół w Grucznie istniał 
co najmniej od roku 1,238, a sama wieś należała do księcia, który sprzedał ją  arcy
biskupowi Jakubowi Śwince w roku 1290 wraz z prawem patronatu, PUB nr 474.
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plebanów  kościoła w  Św ieciu, Rasław a i Hajm ona, przy czym ten drugi ju ż  
w poprzednim  roku pracow ał w  kancelarii książęcej i nazw any został kape
lanem  Panny M arii1 . Członkam i kapeli książęcej byli z reguły i inni znani 
ze źródeł X III-w iecznych kanonicy (a jednocześnie plebani) świeccy. W y
jątk iem  m ógł być ew entualnie spraw ujący pieczę nad tu te jszą św iątynią 
w latach 1270-1278 Herm an, który nie występuje w  źródłach z tytułem  ka
pelana książęcego lub notariusza.

Od roku 1273 m ożem y obserw ow ać karierę Teodoryka, który jako  
kapelan i notariusz kancelarii M ściw oja II odbywał z księciem  podróże po 
całym  jego  pom orskim  władztw ie, a także na Kujawy i do W ielkopolski 9. 
Teodoryk był zresz tą  jedynym  znanym  nam pracow nikiem  kancelarii księcia 
pom orskiego, który znalazł zatrudnienie u jego  następców , Przem yśla II 
i W ładysław a Łokietka29. Inny notariusz M ściw oja II o im ieniu Jan, którego 
działalność kancelaryjna pośw iadczona jes t dla lat 1285-1288 w sław ieńsko- 
slupskiej części jego  państw a, na dwóch dyplom ach książęcych z 1293 roku 
występuje z godnością plebana w Świeciu. W reszcie w  latach 1292-1294 
jednym  z duchow nych świeckich był Audacian, podobnie jak  Teodoryk 
i Jan notariusz w  kancelarii książęcej, znany jak  i ci dwaj z form uł datum  
p er m anus  na dyplom ach M ściwoja.

W literaturze uznaje się także za kanoników  grodowych w Świeciu 
kilku innych duchow nych zw iązanych z kapelą i kancelarią książęcą (np. 
Lam bert i Tom islaw ). Identyfikacja ich nie jes t ju ż  jednak  pewna. Po pierw 
sze nie jes t jasne, czy każdy kapelan książęcy m usiał być zw iązany z którąś 
z pom orskich grup kanonickich. N ie w iem y na przykład, czy w spom niany 
uprzednio pleban Jan był związany ze Świeciem  od początku swej pracy 
w kancelarii, czy dopiero z biegiem  czasu za swoje zasługi otrzym ał pre- 
bendę kanonicką przy kościele Panny M arii. Ponadto w ystępow anie du
chow nych gdańskich na dokum entach wystawionych w Św ieciu i na odwrót 
nie pozw ala na pew ną identyfikację osób, które w ystępują w  źródłach 
z określeniem  capellanus curiae nostrae  lub capellanus noster. Stąd w łaśnie 
bierze się mój sceptycyzm  do poglądu uznającego za jednego z najw ybit
niejszych duchow nych ze Św iecia podkanclerzego Tom isław a21. W ystępuje 
on w źródłach kilkakrotnie. Po raz pierw szy jako  świadek na trzech w ysta

18 PUB nr 214.
'9 PUB nr 257, 263, 301, 331, 367, 368, 369, 393, 405, 504, 507, 513, 515.
■° PUB nr 515; Codex diplomaticus Poloniae t. 2/1, ed. L. Rzyszczews 
i A. Muczkowski, Varsoviae 1848, nr 171; S. Krzyżanowski, Dyplomy i kancelaria 
Przemyśla //, Pamiętnik Akademii Umiejętności t. 8, 1890, s. 150-151; K. Jasiński, 
Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. (Na margine
sie Karola Maleczyńskiego Zarysu dyplomatyki polskiej wieków średnich), Zapi
ski Towarzystwa Naukowego w Toruniu t. 19, 1953, s. 76.
21 K. Jasiński, Z problematyki..., s. 32, p. 49; Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 
1309 roku. Spisy, oprać. B. Śliwiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 
1989, s. 27.
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wionych w  Św ieciu dyplom ach książęcych z roku 1283, jako  kapeian ksią
żęcy w raz z duchownym i z G dańska i Św iecia2“, Dziewięć lat później 
M ściwoj w  w ystaw ionym  także w  tym  sam ym  grodzie dokum encie ośw iad
czył, iż jego  kapelan Tom isław  dzierżył niegdyś z nadania książęcego cza
sowo wieś po łożoną w kasztelanii świeckiej, którą książę po rezygnacji te
goż kapelana ogłoszonej na w iecu w yszogrodzkim , nadał cystersom  z By- 
szewa. Sprawa ta w róciła jeszcze dw a lata później, gdy Tom isław , ju ż  jako  
podkanclerzy, w  pozbaw ionym  daty dziennej (ale z pew nością w ystaw io
nym w końcu w rześnia, skoro w spom ina się tam  o m ożliwej śm ierci księcia) 
sw oim  dokum encie z 1294 r. oświadczył, że nie posiada żadnych przyw ile
jó w  zw iązanych ze w spom nianą w sią“3. I to ostatnie źródło nie pozw ala 
jednoznacznie zw iązać podkanclerzego z kościołem  w Świeciu. M iejsce 
w ystaw ienia w szystkich w spom nianych tu dokum entów , jako  kryterium  
przynależności Tom isław a do grupy kanonickiej związanej z kościołem  
św ieckim , nie wydaje się argum entem  zbyt m ocnym . Z ła W ieś nie była też 
częśc ią  uposażenia kanonickiego Tom isław a, skoro ten dzierżył j ą  jedynie 
temporaliter.

Pow yższe zastrzeżenia nie zm ieniają faktu, iż kanonicy grodowi ze 
Św iecia byli bliskim i w spółpracow nikam i księcia. Inaczej natom iast przed
staw iają się ich kontakty z biskupem  diecezjalnym . P. Kriedte słusznie za
uważył, iż biskupi w łocław scy pow ierzali urzędy na Pom orzu Gdańskim  
(przede w szystkim  zaś chodziło m u o godność archidiakona) osobom  ze 
swojego otoczenia. N atom iast pow iązania członków  pom orskich grup kano
nickich z panującym i stw arzały niebezpieczeństw o zbyt dużego wpływu na 
obsadę tego urzędu ze strony tych ostatnich24. M im o to, badacz niem iecki 
uznał, iż dw ukrotnie biskupi w łocław scy pow ierzyli funkcję archidiakona 
pom orskiego m iejscow ym  kanonikom  grodowym , zw iązanem u ze zgrom a
dzeniem  gdańskim  W acławow i oraz plebanow i ze Św iecia H erm anow i25. 
Już kilka lat tem u wystąpiłem  z w ątpliw ościam i wobec tej ostatniej identy
fikacji i nadal podtrzym uję swoje daw niejsze wątpliwości" . Jest to identyfi
kacja dokonana jedynie na podstaw ie identyczności im ienia (co je s t kryte
rium  niezw ykle zaw odnym ) w spom nianego uprzednio ju ż  plebana i kanoni
ka w  Św ieciu z lat 1270-1278 z w ystępującym  tylko na jednym  z czterech 
oryginałów  tego sam ego dyplom u książęcego dla augustianów  ze Swor-

22 PUB nr 362, 367,368.
PUB nr 520. o stanie zdrowia Mściwoja zob. B. Śliwiński, Rządy Przemyśla II

na Pomorzu Gdańskim w latach 1294-1296, Zapiski Historyczne t. 59, 1994, s. 10-11.
P. Kriedte, op. cit., s. 64-66. 

b  P. Kriedte, op. cit., s. 62-63. Za trafne uznał je  K. Jasiński, Dzieje ziemi..., 
s. 118; idem, Chronologia..., s. 66.

J. Maciejewski, Działalność kościelna biskupa włocławskiego Wolimira (1252- 
1275), Nasza Przeszłość t. 78, 1992, s. 37. Z tym, że obecnie poważne wątpliwości 
budzi we mnie także identyfikacja Wacława z Unisławem, o czym postaram się 
napisać w innej publikacji.
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nychgaci archidiakonem  pom orskim 27. K lasztor ten leżał w tym czasie na 
terytorium  archidiecezji gnieźnieńskiej28, wobec czego Herm an m ógł być 
archidiakonem  słupskim  tejże diecezji. Przy czym w arto zauw ażyć, iż o ile 
występuje on na liście św iadków  na pierw szym  m iejscu, to świadkujący na 
trzech pozostałych dyplomach, według niektórych badaczy identyczny z nim, 
H erm an[us] sacerdot[us]  zajm uje m iejsce ostatnie. Dodatkow o koncepcja 
ta w ym usza założenie, iż Herm an wkrótce po otrzym aniu urzędu m usiał się 
go wyrzec, gdyż ju ż  w  roku 1277 pojaw ia się archidiakon pom orski diecezji 
w łocław skiej Jakub/9.

N ajazd krzyżacki w 1309 r. me zniszczył kościoła w  Świeciu. Zaję
cie przez Zakon Pom orza G dańskiego stało się jednak  na pewno przynajm 
niej początkiem  końca działalności grupy kanonickiej w Świeciu. Jej zw iąz
ki z w ładzą książęcą osłabły ju ż  w cześniej. Choć w iadom o, że z prezenty 
W ładysław a Łokietka biskup w łocław ski (zapew ne W isław  lub ew entualnie 
Gerward) nadał kanonikat i prebendę w Św ieciu bliskiem u w spółpracow ni
kowi księcia, pisarzow i w  swojej kancelarii, P iotrow i, późniejszem u schola
stykowi sandom ierskiem u30. Był to elem ent świadom ej polityki tego księcia, 
który poprzez nadania na Pom orzu dla m ieszkańców  innych dzielnic jego  
państw a starał się zintegrow ać ten obszar z resztą kraju. Przejście Św iecia 
pod panow anie krzyżackie przecięło ostatecznie w  oczyw isty sposób więzy 
tutejszych duchow nych z polskim  dw orem  książęcym . Od tego m om entu 
duchowni kościoła grodowego Panny Marii spełniali zapewne jedynie funkcje 
duszpasterskie. Jednocześnie jednak , m oże jeszcze przed rokiem  1309, 
Św iecie stało się siedzibą jednego z trzech dekanatów  foralnych pom orskiej 
części diecezji w łocław skiej31. Tutejszy dziekan Benedykt, jednocześnie 
praw dopodobnie m iejscow y pleban, w  latach 1326-1327 zapłacił dziesięcinę 
de p r ebenda Sancte M arie de Castro Suocensi32. Źródło podaje, iż dziesię
cinę tę zbierano confuse et occulte p ro  timore C ruciferorum. W ynikałoby

27 PUB nr 273.
28 PUB nr 252.

J. Fijałek, O archidyakonach pomorskich i innych urzędnikach biskupich w archi
diakonacie pomorskim diecezji włocławskiej w XII-XV wieku, Roczniki Towarzy
stwa Naukowego w Toruniu R. 6, 1899, s. 143-144, który w ogóle nie zna archi
diakona Hermana. Dodać do tego trzeba jeszcze, iż także w gdańskiej grupie kano
nickiej znany jest w tym czasie duchowny o imieniu Herman, K. Jasiński, Chro
nologia kościołów..., s. 66.

Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 1, ed. H. Chłopocka, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 41; К. Jasiński, Piotr (zm, po r. 1339), [w:] 
Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 
1981, s. 373-374.
11 O podziałach dekanalnych tej diecezji zob. ostatnio J. Maciejewski, Działalność 
kościelna Gerwarda z Ostrowa, biskupa włocławskiego vr latach 1300-1323, Byd
goszcz 1996, s. 26-27.

Monumenta Poloniae Vaticana, ed. J. Ptaśnik, t. 1, Cracoviae 1913, nr 139.
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stąd, iż Benedykt nie należał do Zakonu i otrzym ał swoje beneficjum  przy
najm niej przed rokiem  1317, kiedy to doszło do ostrego sporu m iędzy bi
skupem  w łocław skim  Gerwardem  a wielkim  m istrzem  o obsadę probostw a 
przy kościele świeckim .

Poniew aż patronat nad tą  św iątynią należał w  przeszłości do książąt 
pom orskich, a później wykonywali go dow odnie jego  następcy, toteż Karol 
z Trew iru zaprezentow ał biskupow i Gerwardowi na opróżnione widać bene
ficjum należącego do Zakonu kapłana Fryderyka z Prus. Form alnie, jeśli 
zważyć, że patronat nad św iątynią św iecką należał do w ładców  Pom orza, 
w ielki m istrz m iał do tego pełne prawo. Biskup Gerw ard nie zaakceptow ał 
jednak  przedstaw ionej m u kandydatury. W ówczas Krzyżacy zwrócili się do 
papieża z p rośbą  o rozstrzygnięcie sporu. Bracia przedłożyli w  A w inionie 
stosow ne przyw ileje Stolicy A postolskiej, pozw alające na obsadzanie bene
ficjów  kapłanam i zakonnym i, jeśli praw o patronatu należy do Krzyżaków. 
Niewątpliw ie na ich prośbę rozjem cą tego sporu został m ianowany 7 czerwca 
1317 r. przez papieża Jana XXII dziekan warm ińskiej kapituły katedralnej. 
Brak dalszych wieści o tym sporze rodzi graniczące z pew nością przypusz
czenie, iż został on rozstrzygnięty po myśli w ielkiego m istrzaJJ.

Przy tej spraw ie rodzi się pytanie, czy w  om aw ianym  czasie św iąty
nia św iecka posiadała ciągle więcej, niż jednego plebana? Próba odpowiedzi 
na nie je s t zw iązana z identyfikacją w spom nianego ju ż  dziekana Benedykta 
ze znanym  z dokum entu w ystaw ionego w Św ieciu 3 m arca 1303 roku ple
banem  de castro sancte M arie34. Co praw da w ten sposób był określany 
w źródłach M albork, ale m iejsce wystaw ienia, charakter sprawy i teryto
rium , którego ona dotyczy, a także m ożliw a jednak  do zaakceptow ania no
m enklatura pozw alają  ostrożnie w idzieć w  Benedykcie plebana grodowego 
kościoła Panny M arii ze Św iecia nad W isłąJ\  Przyjęcie tej identyfikacji 
pozw oliłoby na pozytyw ną odpow iedź na wyżej postaw ione pytanie.

A ż do końca XIV stulecia istniał zatem  w Św ieciu nad W isłą  tylko 
jeden  kościół. Była to parafialna św iątynia grodow a pw. N ajśw iętszej M arii 
Panny, która należała z pew nością do najw ażniejszych na terenie archidia
konatu pom orskiego diecezji w łocław skiej. M im o, iż kościół ten nie stał się 
w sensie form alnym  kolegiatą, to jednak  działała przy nim  zw iązana z m iej
scowym i w ładcam i grupa kanonicka. K ilku jej członków  odgrywało niew ąt
pliw ie isto tną rolę w  kancelarii najw ybitniejszego władcy Pom orza G dań
skiego M ściw oja II. Isto tną rolę Św iecia, jako  ośrodka kościelnego uw ień
czyło natom iast usytuow anie tutaj przez biskupa w łocław skiego, najpóźniej

33 Bliżej o tym konflikcie J. Maciejewski, Działalność kościelna Gerwarda 
z Ostrowa..., s. 43-45.
34 PUB nr 616.
35 Za Świeciem raczej, a nie za Malborkiem opowiedział się też S. Kujot, Dzieje 
Prus Królewskich, cz. 1, do roku 1309, Roczniki Towarzystwa Naukowego w To
runiu R. 23, 1916, s. 1200.
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w pierw szym  ćw ierćw ieczu XIV wieku, siedziby jednego z trzech pom or
skich dekanatów  foralnych.

Artykuł ten jest poszerzoną w ersją  referatu w ygłoszonego w Sw ieciu 
10 listopada 1998 podczas konferencji naukowej poświęconej 800 rocznicy 
istnienia tego miasta.


