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Informację o mieście

Herb miasta

Grudziądz-miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim położone na prawym brzegu Wisły.

Państwo-POLSKA
Województwo-Kujawsko-Pomorskie
Data założenia-11 kwietnia 1065 rok
Prawa miejskie-18 czerwca 1291 rok

Prezydent- Maciej Glamowski
Powierzchnia- 57,80 km²
Wysokość- 50 m.n.p.m.

Populacja (2021r.)- liczba ludności 94368, gęstość 1628,7 os./km²
Strefa numeracyjna -56

Kod pocztowy – od 86-300 do 86-311
Tablice rejestracyjna – CG

Co oznacza herb miasta i jego wygląd?
Herb Grudziądza o srebrnym polu herbowym przedstawia czerwone mury miejskie z blankami, na których stoi biskup w 

złotych szatach liturgicznych. Biskup trzyma w prawej ręce miniaturę kościoła, w lewej – pastorał. Stoi w czarnej, 
otwartej bramie zamku, koloru czerwonego, z dziewięcioma wieżyczkami nakrytymi daszkami. Na szczycie każdego z nich 

znajduje się flaga koloru złotego.

Herb nawiązuje do Christiana – biskupa misyjnego Prus, założyciela Grudziądza – oraz zamku krzyżackiego.



Grudziądz przed lokacją
Pierwsze ślady pobytu człowieka w okolicach Grudziądza pochodzą z epoki kamiennej (mezolitu i neolitu).
Grudziądz był miastem słowiańskim na długo przed lokacją z dnia 18 czerwca 1291 roku.

Kalendarium:

• 1064 – prawdopodobnie pierwsza wzmianka o grodzie Grudziądz

• 1207 – objęcie ziemi chełmińskiej z Grudziądzem przez Konrada mazowieckiego

• 1218 – nadanie miasta biskupowi Chrystianowi

• 1231 – objęcie Grudziądza przez Krzyżaków

• w XIII wieku zbudowany został w miejscowości zamek krzyżacki. Zniszczony został w 1945 roku

Zamek krzyżacki w 
Grudziądzu



Grudziądz-lokacja

Przyjęto datę 18 czerwca 1291 roku za datę "narodzin". Jak wiadomo jest to data przywileju lokacyjnego
nadanemu miastu Grudziądzowi w Lipienku przez krzyżackiego mistrza krajowego Meinharda z Querfurtu
(Meinhard von Kwerfurt). Przywilej z 18 czerwca 1291 roku jedynie potwierdzał istniejącemu ośrodkowi
miejskiemu prawo chełmińskie. Prawo do połowu ryb w Wiśle od rzeki Osy do wysokości jeziora Rządz,
wyznaczał miastu terytorium i prawo wyboru sędziego. Przywilej lokacyjny normalizował także stosunki
społeczno-gospodarcze. Jest cennym źródłem dla dziejów Grudziądza w średniowieczu, określającym
precyzyjnie prawie co do jednego metra, granice obszaru miejskiego .



Grudziądz jest miasto starsze niż mówi o tym 
tradycja.

Za datę "narodzin" przyjęto 18 czerwca 1291 roku. Przywilej lokacyjny nadany miastu
Grudziądz przez krzyżackiego mistrza krajowego Reinharda. Można przyjąć, że Zakon
Krzyżacki udzielił Grudziądzowi wcześniej przywileju prawa chełmińskiego.
Niepodważalnym dowodem na to jest sama treść przywileju lokacyjnego, w którym
kilkakrotnie w tekście dokumentu pada określenie "miasto". Przed laty wyrządzono
Grudziądzowi dużą krzywdę odmładzając go o około 100 lat. Prawa miejskie
Grudziądzowi nadał biskup Chrystian prawdopodobnie przed rokiem 1234. Jest to
jednoznaczny dowód na to, że pierwszy pan feudalny biskup Chrystian przyznał prawa
miejskie. W związku z czym Grudziądz był miastem szybciej niż przejęto to w
dokumentach.



Historia miasta sięga Okresu pierwszych Piastów. Grudziądz wraz z ziemią chełmińską
wchodził w skład państwa Mieszka 1. Sąsiedztwo Prusów skutkowało najazdami Prusów
oraz Litwinów. Wiąże się ona także z działalnością misyjną jaka była prowadzona na terenie
Prus. Właścicielem Grudziądza oraz całej Ziemi Chełmińskiej został biskup misyjny
Chrystian. W związku z nieefektywnym działaniem Chrystiana kontynuacją misji zajął się
sprowadzony przez Konrada Mazowieckiego Zakon Krzyżacki, który przejął we władanie
Ziemię Chełmińską wraz z Grudziądzem. Odtąd, aż do II pokoju toruńskiego w 1466 roku
miasto pozostawało we władaniu Zakonu. W niedzielę, 19 października 1466 r., król
Kazimierz Jagiellończyk i wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen zaprzysięgli wieczysty pokój.
Na jego mocy Polska odzyskała Pomorze Gdańskie oraz Ziemię Chełmińską i Michałowską.
We władzy króla Kazimierza Jagiellończyka, który ustanowił tu starostwo. Miasto było jedną z
trzech siedzib sejmiku pruskiego, a po roku 1526 siedzibą sejmiku generalnego. W 1655 roku
Grudziądz zajęli Szwedzi, którzy ufortyfikowali zamek.



29-30 sierpień 1659 w Grudziądzu

Oblężenie Grudziądza, szturm Grudziądza (29-30 sierpnia 1659) – W czasie „potopu”, latem 1659
wojska sojusznicze polsko-austriackie pod wodzą hetmana polnego koronnego Jerzego
Lubomirskiego wkroczyły do Prus Królewskich i obległy Grudziądz. Dywizja Lubomirskiego liczyła ok.
12,6 tys. ludzi (w tym 2 tys. wojsk cesarskich) oraz 40 dział. Nocą z 29 na 30 VIII przypuściła szturm
na miasto, a po jego zajęciu zmusiła do kapitulacji szwedzką załogę zamku.

Portret Jerzego 
Lubomirskiego 



Grudziądz pod zaborami
W 1772 r., w wyniku I rozbioru Polski, Grudziądz przeszedł pod panowanie pruskie, trwające do 1920 r.
Prusacy zlikwidowali starostwo, a podupadający zamek i folwarki przejęło państwo. Ostatni starosta,
Stanisław August von der Goltz pobrał sowite odszkodowanie i zachował majątek Wielkie Tarpno. Rząd Prus
aktywnie dążył do ożywienia gospodarczego nowych ziem i ich szybkiej integracji z pruskim organizmem
państwowym. W tym celu podejmowano akcje kolonizacyjne - do Grudziądza sprowadzono wielu osadników
z Niemiec, dla których powstała kolonia domków jednorodzinnych na dawnym przedmieściu kwidzyńskim. 6
czerwca 1776 roku z rozkazu Fryderyka II rozpoczęto budowę potężnej twierdzy położonej na północ od
miasta. Cytadela została poddana sprawdzianowi w czasie wojen napoleońskich w 1807 roku, kiedy została
oblężona przez wojska hesko-polskie. Blokada twierdzy zakończyła się 24 czerwca 1807 roku w
związku z podpisaniem rozejmu. Na mocy pokoju obszary znajdujące się na lewym brzegu Trynki
(Wielkie Tarpno, Wielki Kuntersztyn, Mały Kuntersztyn, Tuszewo, przedmieście Toruńskie, Kalinka, Rządz,
Strzemięcin zostały przyłączone do Księstwa Warszawskiego. Stan ten przetrwał do 1813 roku. Po
zakończeniu wojen napoleońskich miasto było poważnie wyniszczone. W 1818 roku ustanowiono odrębny
powiat grudziądzki. Dzięki temu powstały liczne urzędy rejonowe, np. sąd, komenda policji czy urząd miar. W
I połowie XIX wieku wybrukowano część ulic. Wypierano przy tym polskie instytucje, np. klasztor
benedyktynek - ostatni katolicki klasztor w mieście siostry musiały opuścić w 1838 roku. Kontynuowano
rozwój twierdzy, fortyfikując m.in. przedmoście po lewej stronie Wisły. Wkrótce Feste Courbiere, jak ją
nazwano, stała się więzieniem, w którym osadzano m.in. Polaków internowanych po upadku powstania
listopadowego. Założyli oni potem w Portsmouth Gromadę Grudziąż.

CDN



W drugiej połowie XIX wieku Grudziądz stał się jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych w Prusach Zachodnich.
Powstały tu odlewnia i emaliernia Herzfelda i Victoriusa w 1862 roku, a dwadzieścia lat później fabryka narzędzi rolniczych.
W 1879 roku Grudziądz wzbogacił się o most kolejowo-drogowy i połączenie kolejowe z Laskowicami (województwo
kujawsko-pomorskie). Pod koniec stulecia uruchomione zostały wodociągi, gazownia i elektrownia. W latach 1872 i
1885 w Grudziądzu odbyły się Wystawy Przemysłowe. Zwiększyła się liczba wojska, rozbudowano grudziądzkie
fortyfikacje. Liczba ludności wzrosła do 40 325 w 1910 roku, w tym ok. 5300 osób narodowości polskiej. W tym samym
czasie nastąpiło ożywienie w polskim ruchu narodowym na terenie miasta. Powstało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”,
koło Filomatów, Polskie Towarzystwo Ludowe, Towarzystwo Przemysłowców Polskich i inne. Od 1894 roku zaczęła wychodzić
„Gazeta Grudziądzka” Wiktora Kulerskiego, która odegrała ważną rolę w podtrzymywaniu i rozbudzaniu świadomości
narodowej Polaków. W ślad za nią pojawiają się inne pisma: Dziennik Grudziądzki (1903), Kurier Narodowy (1911). Duże
zasługi dla rozwoju polskiego handlu i rzemiosła miał Bank Ludowy. W 1911 roku otwarto Dom Polski „Bazar”, gdzie znalazły
swoją siedzibę polskie organizacje i towarzystwa. Na mocy traktatu wersalskiego Grudziądz został przyznany Polsce.

Poprzedni slajd



1. Wojna Światowa
Mieszkańcy Grudziądz podobnie jak reszta poddanych cesarzowi

Wilhelmowi musieli walczyć i ginąć za obcą sprawę. Ubierani wtedy
byli w mundury FELDGRAU. Stacjonował tu jeden z pięciu obozów
jeńców, w którym znajdowali się oficerowie. Grudziądz,
jako miasto-twierdza, wypełnione było przez cały okres wojny
silnym garnizonem wojskowym



Grudziądz po I Wojnie Światowej

Wyzwolenie Grudziądza po 150 latach niewoli

Klęska Niemiec w Wojnie Światowej obudziła w Polakach zamieszkujących Grudziądz nadzieję, że ich miasto
nareszcie połączy się z resztą ziem polskich. Postanowieniem traktatu wersalskiego z dnia 28.06.1919r. Ziemie
byłego zaboru pruskiego przyznane zostały państwu polskiemu. Minęło jeszcze jednak pół roku nim
przedstawiciele Rzeczypospolitej faktycznie przejęli zarząd miasta Oczekując na wkroczenie pierwszych
oddziałów polscy Grudziądzanie przystroili miasto w girlandy, flagi oraz wizerunkami białego orła. 23stycznia do
miasta wkroczył 1.szwadron Pułku Ułanów Krechowieckich na pamiątkę tego wydarzenia jednej z głównych ulic
nadano nazwę "ulica 23 stycznia"

Dnia 25 stycznia przybywa 64. pułk piechoty "Pułk dzieci Grudziądza" zaś 29 stycznia Józef Haller- dowódca
armii.



Powrót Do Macierzy

W 1920 roku był to już zupełnie inny Grudziądz niż ten z okresu wojen krzyżackich. Wzrost gospodarczy
trwał nadal a jego widocznym znakiem dla mieszkańców oraz dla całego kraju była zorganizowana w
mieście w 1925 roku I Pomorska wystawa Rolnictwa i Przemysłu. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał
ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Stanisław Wojciechowski. Oprócz walorów
przemysłowych, Grudziądz nabrał także znaczenia militarnego. W mieście utworzono znane w całym
kraju Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Centrum Wyszkolenia Żandarmerii oraz Lotniczą Szkołę Strzelania
oraz Bombardowania. Ze względu na bliskość granicy z Niemcami w Grudziądzu rozlokowano także liczne
jednostki wojskowe.

Pierwsza Pomorska Wystawa 
Rolnictwa i Przemysłu 1925 w 

Grudziądzu



W początku września 1939 miasto stało się ośrodkiem obrony 16 DP. 4 września 1939 do miasta wkroczyły wojska niemieckie,
a władze miejskie przekazały w ratuszu klucze nowym władzom okupacyjnym. W październiku i listopadzie 1939 miały miejsce
liczne aresztowania i egzekucje przedstawicieli polskiej inteligencji oraz Żydów. W ramach III Rzeszy miasto włączono do
rejencji kwidzyńskiej Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. W czasie ofensywy zimowej Armii Czerwonej w 1945 miasto na
rozkaz dowódcy Grupy Armii „Wisła” Heinricha Himmlera zostało przekształcone w twierdzę, której załoga liczyła 15 tys.
żołnierzy. 26 stycznia 1945 roku 65 Armia gen. Pawła Batowa wyszła na przedpola miasta i rozpoczęła walki o przyczółki nad
Wisłą a 37 dywizja piechoty gwardii pod dowództwem gen. Sabira Rachimowa przystąpiła do oblężenia miasta. 10 lutego
rozpoczęła się bitwa o miasto. Dowództwo nad całością oddziałów radzieckich przejął gen. Gieorgij Anisimow. W ciągu kilku
ciężkich dni walk oddziały 37 dywizji piechoty dotarły na południowo-wschodnie przedmieścia Grudziądza. 142 dywizja
piechoty wyparła 18 lutego Niemców znad rzeki i zamknęła całkowicie okrążenie Grudziądza. Od 22 lutego do 2 marca trwały
ciężkie walki o południową część miasta i odcięcie Niemców od rzeki. Po zrealizowaniu tego planu przystąpiono do
generalnego szturmu. 6 marca niemiecka załoga miasta skapitulowała. 5000 niemieckich żołnierzy dostało się do
niewoli. W toku walk zabudowa miasta została zniszczona w ponad 60%(poniżej kilka miniaturowych zdjęć zniszczeń)



Grudziądz 1945 - Nim wstanie dzień - śpiewa 
Edmund Fetting



Grudziądz po 1945 roku

Po II wojnie światowej miasto ponownie znalazło się granicach woj. pomorskiego
(tym razem ze stolicą w Bydgoszczy), a od 1950 - woj. bydgoskiego. W czasie PRL
nastąpiła odbudowa miasta, a następnie jego rozbudowa (powstały m.in. nowe
osiedla na Tarpnie, Strzemięcinie, Rządzu i Lotnisku). Rozbudowano lub na nowo
zbudowano takie zakłady przemysłowe jak - Grudziądzkie Zakłady Przemysłu
Gumowego „Stomil”, Fabryka Narzędzi Rolniczych „Agromet-Unia”, Grudziądzkie
Zakłady Sprzętu Okrętowego „Warma”, Grudziądzka Wytwórnia Tytoniu
Przemysłowego, Zakłady Ceramiczne, Fabryka Materiałów Izolacyjnych, Zakłady
Mięsne, Pomorska Odlewnia i Emaliernia. W 1975 miasto znalazło się w granicach
woj. toruńskiego, a w 1999 - kujawsko-pomorskiego.





Spichrze w Grudziądzu Brama Wodna Mury miejskie w Grudziądzu

Góra Zamkowa z wieżą Klimek Bazylika św. MikołajaPoliptyk Grudziądzki



Ciekawostki
• W Grudziądzu - Owczarkach odkryto cmentarzysko z wczesnej fazy kultury łużyckiej (1200 p.n.e.), zawierające liczne ozdoby.

• Można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że Zakon Krzyżacki udzielił Grudziądzowi wcześniej przywileju prawa 
chełmińskiego.

• Pochodzenie nazwy Grudziądz- istnieje na ten temat kilka teorii:

1. Badacze niemieccy, przynajmniej niektórzy, sugerują, że jest to nazwa pochodzenia germańskiego, rzekomo od nazwy 
gockiego plemienia Greutungów.

2. Według Stanisława Rosponda, wybitnego autorytet w dziedzinie toponomastyki, najbardziej prawdopodobna jest 
najprostsza etymologia od wyrazu gruda, co znaczy bryła twardej ziemi, kupa kamieni.

3. Istnieje teoria o bałtyjskim pochodzeniu tej nazwy od "Graudingas„

4. Także wspomnę o bardziej legendarnej teorii, gdzie nazwa miasta miała by mieć pochodzenie od brata przyrodniego św . 
Wojciecha (towarzysza jego do Prus) Radzima Gaudentego, zresztą pierwszego arcybiskupa gnieźnieńskiego

• Pozostałością po Zamku Krzyżackim w Grudziądzu jest wieża Klimek

• W dawniejszych czasach herbem miasta była czarna głowa tura. Do dziś znak ten jest używany w herbie powiatu 
grudziądzkiego.

• W Grudziądzu na Placu Niepodległości znajdowała się zbudowana w latach 1844-1847 synagoga zburzona w trakcie 2 wojny 
światowej
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