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R O C Z N I K  T O R U Ń S K I   T O M  40 R O K  2013 

Recenzje 

Marcin Sumowski, Duchowni diecezjalni w średniowiecznym To-

runiu. Studium prozopograficzne, seria: Biblioteka ToMiTo, Wy-

dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 301.  

Autor omawianej publikacji jest doktorantem historii na Wydziale Nauk 

Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swoich bada-

niach zajmuje się duchowieństwem miejskim w średniowiecznych Prusach. 

Pisząc ową książkę postawił sobie za cel zbadanie zagadnień związanych 

z niższym klerem pruskim, ograniczając się do średniowiecznego Torunia. 

Zdaniem autora to właśnie w tym mieście plebania świętojańska była jednym 

z ważniejszych ośrodków parafialnych w państwie zakonu krzyżackiego. Jed-

nym z podstawowych założeń autora było wyłączenie z analizy duchowień-

stwa zakonnego, z wyjątkiem przedstawicieli zakonu krzyżackiego, którzy 

pełnili ważne funkcje plebańskie. Ramy chronologiczne pracy zamykają się na 

1559 r., kiedy to zlikwidowano klasztor franciszkanów, a rok wcześniej prote-

stanci przejęli kościół świętojakubski, natomiast  metodą badawczą zastoso-

waną przez autora jest prozopografia. 

Książka składa się z 3 rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawione zo-

stały beneficja i instytucje kościelne, z którymi związani byli zaprezentowani 

w dalszej części duchowni. Zwrócono uwagę na funkcjonowanie kościołów 

jako miejsc zatrudnienia duchownych oraz na ich oddziaływanie w społeczeń-

stwie miejskim. Uwzględniono również działające przy parafiach szkoły. 

Analizie poddano parafie Świętych Janów i św. Jakuba, kościół i szpital Du-

cha Świętego, kościół i leprozorium św. Jerzego, kościół i szpital św. Waw-

rzyńca, kościół Świętego Krzyża, kaplice: Rockendorfa oraz  św. Katarzyny. 

W rozdziale tym autor zrezygnował z szerszego zaprezentowania źródeł, od-

wołując się do nowszych badań.  

W rozdziale drugim dokonano analizy materiału biograficznego, któremu 

poświęcono rozdział trzeci. Przede wszystkim zwrócono tu uwagę na proble-

my metodyczne dotyczące zarówno bazy źródłowej, jak i samej metody pro-
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zopograficznej. Po wnikliwym przeanalizowaniu problemów, na które natknął 

się autor, przeszedł on do właściwej interpretacji otrzymanych wyników ba-

dań. Podjął również próbę oszacowania liczebności duchowieństwa diecezjal-

nego i skategoryzowania członków tej grupy pod kątem pochodzenia i wy-

kształcenia. W niniejszym rozdziale autor zwrócił także uwagę na drogę 

awansu duchownych.  

Rozdział trzeci stanowią biografie osób zidentyfikowanych przez badacza. 

Pierwsze opracowanie zawiera alfabetyczny wykaz duchownych toruńskich – 

według ustandaryzowanych imion niemieckich.  Drugi wykaz to podział bene-

ficjów duchownych wraz z numerami biogramów. Ostatnim elementem trze-

ciego rozdziału są właściwe biogramy duchownych toruńskich. Dodatkowo 

autor zawarł spis duchownych, w stosunku do których można domniemywać, 

iż pochodzili z Torunia. 

 Autor, badając powyższe zagadnienia, korzystał z dość obszernej podsta-

wy źródłowej wspieranej umiejętnie dobranymi opracowaniami. Wykorzystał 

nie tylko dorobek historiografii polskiej, lecz również niemieckiej. W zwięzły 

sposób omówił stan badań nad problematyką kleru niższego, a równocześnie 

ukazał użyteczność innych dziedzin badań dla omawianego przez siebie pro-

blemu. Powołując się na katalogi rodów mieszczańskich Arthura Semrau’a,  

odwołał się do studiów nad miastami pruskimi i patrycjatem. Ponadto posił-

kował się wykazami urzędników miejskich opracowanymi przez Romana 

Czaję i Krzysztofa Mikulskiego oraz fundacjami rodów mieszczańskich w wiel-

kich miastach pruskich autorstwa Piotra Olińskiego. Warto zauważyć, iż pod-

stawa źródłowa wykorzystywana przez autora zawiera pozycje nie tylko źró-

deł wydanych, lecz również dotąd niepublikowanych. Spośród tych ostatnich 

warto wymienić księgi ławnicze Starego Miasta Torunia czy „Zwei Zinsbü-

cher von Grunstücken der Neustadt 1366 –1394”.  

To właśnie wybór metody prozopograficznej połączony ze skrupulatną 

analizą materiału źródłowego i gruntownym zapoznaniem się z dorobkiem 

historiografii w omawianej dziedzinie pozwolił na zidentyfikowanie wielu do 

tej pory anonimowych duchownych, ustalenie ich związków i roli, jaką od-

grywali w średniowiecznym Toruniu. W ten sposób autorowi książki udało się 

osiągnąć stawiane przed sobą cele, wskazując jednocześnie na problemy wy-

magające dokładniejszych badań i analiz. 

  Struktura pracy jest przemyślana i tworzy spójną całość. Poszczególne 

rozdziały zbudowane są według schematów, dzięki czemu czytelnik może 

łatwo zorientować się w treści książki oraz porównać poszczególne jej części. 

Dużym atutem są zamieszczane w pracy tabele i zestawienia. Dotyczą one np. 

beneficjów w poszczególnych kościołach, duchownych kumulujących owe 
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beneficja czy też pochodzenia społecznego i terytorialnego plebanów toruń-

skich. Owe zestawienia czynią pracę ciekawszą, przejrzystszą i służą do lep-

szego zobrazowania otrzymanych wyników. Poza tym autor posłużył się rów-

nież mapą przedstawiająca topografię sakralną Torunia w pierwszej połowie 

XV w. Jednakże jakość tej mapy nie jest najlepsza, co uniemożliwia odczyta-

nie legendy. 

Otrzymane wyniki badań czynią książkę bardzo interesującą. Dodatkowo 

dokładne omówienie problemów, z jakimi spotkał się autor, sprawia, iż nakre-

śla on pole do dalszych badań, co dodaje pracy dodatkowych walorów i czyni 

ją godną polecenia. 

Joanna Michalska (Toruń) 

Anna Bieniaszewska, Toruński pejzaż żydowski, seria: Biblioteka 

ToMiTo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 244. 

 Książka Anny Bieniaszewskiej Toruński pejzaż żydowski wydana została 

nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w serii Biblioteka ToMiTo w 2013 r. 

Należy zaznaczyć, iż pozycja ta jest uwieńczeniem dotychczasowych wielo-

letnich zainteresowań i badań autorki nad społecznością żydowską w Toruniu 

w minionych wiekach. Anna Bieniaszewska od wielu lat pracuje w Archiwum 

Państwowym w Toruniu i nieraz już w swoich publikacjach dawała wyraz 

swojej pasji, jaką są zagadnienia związane z Toruniem, jak również dziejami 

i genealogią Żydów.  

Już okładka wprowadza czytelnika w świat Żydów – umieszczono na niej 

fotografię rzeźby Zvi Hirscha Kalischera, a jako tło stronę tytułową Tęsknoty 

za Syjonem.  

W książce opowiedziane zostały losy Żydów toruńskich począwszy od 

końca XVIII w., kiedy to Toruń w wyniku drugiego rozbioru Polski znalazł się 

pod zaborem pruskim aż do zakończenia pierwszej wojny światowej. Autorka 

podejmuje tu problematykę stosunków polsko-żydowskich, a także zagadnie-

nie antysemityzmu w okresie międzywojennym. Szczególnie zafascynowana 

jest życiem codziennym Izraelitów, ich funkcjonowaniem w organizmie miej-

skim wraz z innymi nacjami. Zwraca też szczególną uwagę na postaci ważne 

dla społeczności żydowskiej. 

Książka napisana została na podstawie pokaźnego materiału źródłowego, 

głównie pochodzącego z zespołu Akta miasta Torunia. Autorka posługiwała 
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się testamentami, rejestrami stanu cywilnego, aktami notarialnymi, księgami 

ludnościowymi, aktami meldunkowymi, księgami adresowymi, sądowymi, 

a nawet anonsami reklamowymi. Anna Bieniaszewska wykorzystała również 

plany i rysunki zgromadzone w toruńskim archiwum, a także prasę oraz foto-

grafie. Jak zaznacza, otwarcie w niedalekiej przyszłości Muzeum Historii 

Żydów Polskich w Warszawie (już w tej chwili działającego), mobilizuje do 

dalszej pracy nad pogłębianiem wiedzy na temat społeczności żydowskiej 

w Toruniu. Powiedziałabym nawet, iż mobilizuje do tego również duże zainte-

resowanie tematyką żydowską nie tylko w Polsce, ale i na świecie.  

Książka, choć obudowana jak najbardziej naukowym aparatem, zachęca 

czytelnika do lektury charakterystycznymi dla pozycji popularnonaukowej czy 

nawet popularnej tytułami rozdziałów, które z jednej strony są obiecujące, 

z drugiej zaś niekiedy nieco tajemnicze. Rozdziałów jest w sumie aż czter-

dzieści, ale są to krótkie, ciekawe opowieści o życiu ludności żydowskiej 

w Toruniu w ciągu dwóch wieków.  

Autorka rozpoczyna swoją opowieść od przybliżenia najważniejszych in-

formacji na temat liczebności Żydów w Toruniu i kolejnych etapów rozwoju 

gminy żydowskiej. Nie zaniechała również poruszenia kwestii funkcjonowania 

synagogi jako najważniejszej instytucji związanej z gminą żydowską. W od-

dzielnym rozdziale zajęła się postacią niezwykle ważną dla toruńskiej spo-

łeczności żydowskiej, czyli rabinem Kalischerem, który – choć urodził się 

w Lesznie – to jednak on i cała jego rodzina związana była silnie przez całe 

życie z Toruniem. Autorka przedstawia Kalischera jako prekursora syjonizmu, 

duszpasterza, kaznodzieję, znawcę prawa. Prezentuje również ród Leserów 

i wywodzącego się z niego pierwszego rabina gminy toruńskiej Hermanna 

Simona Lesera, który funkcję tę pełnił do swej śmierci w 1847 r. Omawia też 

spór między konserwatystami a demokratami o rabina w Toruniu w okresie 

międzywojennym. Poświęca też nieco miejsca cmentarzowi żydowskiemu 

w Toruniu, a także obrzędom związanym ze śmiercią i pogrzebem.  

Autorka przybliża czytelnikowi obyczaje żydowskie, między innymi ko-

rzystanie z łaźni rytualnej, czyli mykwy, nawiązując przy tym do mykwy to-

ruńskiej. Pochyla się nad tradycjami związanymi ze ślubem, słusznie zwraca 

uwagę, iż często przyszłego męża szukano daleko od Torunia, nawet w innych 

krajach Europy, współmałżonkowie byli wyznawcami jednej religii, a małżeń-

stwa same w sobie nosiły silne znamiona transakcji finansowych, mających na 

celu wzmocnienie rodziny w sensie ekonomicznym. Wprowadza w świat jar-

marków i targów, które ściągały do Torunia kupców nie tylko z Polski, ale 

i Europy, podczas których Żydzi handlowali koszerną żywnością. Ukazuje 

trudności, jakie władze miały ze ściąganiem podatków od przedsiębiorców ży-
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dowskich. Opowiada o prowadzonych przez Żydów biurach wekslowych, ban-

kowych i loteryjnych, a także o tym, iż Żydzi bardzo często byli właścicielami 

nie tylko sklepów i warsztatów rzemieślniczych, ale także kamienic. Zdarzało 

się również, iż były one własnością Izraelitów mieszkających w innych miastach.  

Anna Bieniaszewska wiele uwagi w swojej książce poświęca miejscu, jakie 

zajmowali Żydzi w strukturze społeczno-zawodowej Torunia. Wskazuje na 

silne w tej społeczności tradycje kupieckie, szczegółowo opowiada o sklepach 

prowadzonych przez Żydów, których szczególnie dużo było branżach konfek-

cyjnej, obuwniczej i bławatów. Wspomina też o handlarzach futrami, kraw-

cach, a także handlu żelazem, warsztacie prowadzonym przez Żydów, zajmu-

jącym się naprawą autodorożek. Omawia szeroko przemiany w ubiorach spo-

łeczności żydowskiej w omawianym okresie, zwracając przy tym słusznie 

uwagę na normy religijne dotyczące techniki wytwarzania ubrań. Szczegółowo 

opowiada o galanterii i dodatkach: parasolkach, kapeluszach, paskach, ręka-

wiczkach, a także butach. Przy okazji informacji o żydowskich złotnikach, 

jubilerach i zegarmistrzach przybliża też trendy modowe w biżuterii. Omawia 

działalność innych firm żydowskich, np. tartaku, hurtowni szkła, porcelany 

i fajansu czy też składów towarów kolonialnych, browarów. Uświadamia, iż 

Żydzi byli też właścicielami fabryk alkoholi, szynków, restauracji, a także 

sklepów tytoniowych, cukierni. Anna Bieniaszewska nie zapomniała również 

zasygnalizować, że wśród toruńskich wyznawców judaizmu dużo było ludzi 

wykształconych, zaliczanych do grupy inteligencji. Przykładem mogą tu być 

lekarze, dentyści czy aptekarze. 

Przy okazji tych wszystkich opowieści autorka oprowadza czytelnika po 

Toruniu, wskazując nie tylko na konkretne osoby czy rodziny żydowskie, ale 

także na konkretne miejsca i numery domów. Każdy zainteresowany może 

więc dzięki temu i dziś spróbować powędrować po naszym mieście i poszukać 

miejsc związanych niegdyś z Żydami.  

Autorka ukazuje też stosunek Żydów do kwestii politycznych w okresie 

międzywojennym, np. optowanie na rzecz Niemiec po powrocie Torunia do 

Macierzy, stosunek do rządów Józefa Piłsudskiego, ale również stosunek 

władz i społeczeństwa toruńskiego do Żydów. Omawia ożywioną działalność 

polityczną Żydów w Toruniu oraz kulisy zorganizowania w 1925 r. Oddziału 

Organizacji Syjonistycznej w Polsce, a także Stowarzyszenia Młodzieży Ży-

dowskiej im. Trumpeldora w Polsce, Organizacji Syjonistów-Rewizjonistów 

„Brith Hazohar” czy organizacji lewicowej młodzieży syjonistycznej „Haszo-

mer Hacair”. Autorka przedstawia też sytuację Żydów w wojsku, wskazując 

na problemy i kontrowersje, które budziło zwalnianie żołnierzy starozakon-

nych na szabas i inne święta. Sporo miejsca poświęca zagadnieniu antysemity-
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zmu w Toruniu w okresie międzywojennym, dając konkretne przykłady pro-

pagowania tego zjawiska na łamach lokalnej prasy, poprzez artykuły, wierszy-

ki, ulotki czy też tworzenie organizacji antysemickich. Jak zaznacza, antyse-

mityzm szerzono również wśród dzieci i młodzieży w Toruniu. Omawia pro-

cesy sądowe przeciwko Żydom toruńskim, które w okresie międzywojennym 

były zazwyczaj głośnymi sprawami szeroko omawianymi w prasie. Zaznaja-

mia też czytelnika z formami, jakie przybierała obrona ludności żydowskiej 

przed antysemityzmem.  

Anna Bieniaszewska przedstawia także sławne osoby ze środowiska ży-

dowskiego, np. Julie Wolfthorn – malarkę, jej brata Georga Wolfa – rzeźbia-

rza i twórcę statuetki toruńskiego flisaka, czy też rodzinę Jacobich – fotogra-

fów. Opowiada również o wyjazdach Żydów w interesach do miast Niemiec 

i Austrii, do Jerozolimy lub w celach leczniczych do Włoch czy Francji, a także 

o emigracji Żydów z Torunia z przyczyn zarobkowych czy też rodzinnych. 

Omawia formy rozrywki w okresie międzywojennym, przede wszystkim zwra-

cając uwagę na kino i – jak w wielu innych dziedzinach życia – na przejawy 

antysemityzmu i bojkot kina żydowskiego. Wspomina o cyrku, imprezach 

muzycznych, przedstawieniach, kawiarniach, salonach gier, teatrze, widowi-

skach sportowych. W tych wszystkich formach rozrywki, mimo niechęci in-

nych nacji, Żydzi starali się uczestniczyć, gdyż, jak słusznie zaznacza autorka, 

ich środowisko w okresie międzywojennym laicyzowało się, a ich tradycje 

słabły.  

Autorka dochodzi wreszcie w swej opowieści do II wojny światowej i przed-

stawia los Żydów toruńskich w tym okresie. Zwraca uwagę na brutalne wysie-

dlenie wyznawców judaizmu z miasta i likwidację gminy żydowskiej. Jak 

zaznacza, po wojnie liczba Żydów w 1947 r. wynosiła 87 osób. Niewielu z nich 

przeżyło koszmar wojny, podobnie jak w innych miastach polskich.  

Na końcu książki zamieszczono bibliografię cytowanych prac, wśród któ-

rych znajdują się bardzo ważne pióra Magdaleny Niedzielskiej, Zenona Hu-

berta Nowaka, Jana Szilinga, Kazimierza Wajdy czy Mieczysława Wojcie-

chowskiego. Autorów tych uznać można bowiem za pionierów badań nad 

ludnością żydowską w Toruniu, nad mniejszościami narodowymi, zagadnie-

niami demograficznymi i społecznymi. W trzech aneksach autorka zamieściła 

spis rodzin żydowskich mieszkających w 1823 r. w Toruniu, spis wyborców – 

członków Gminy Kahalnej w Toruniu w 1930 r. oraz genealogię rodziny rabi-

na Zvi Hirscha Kalischera. Książka zawiera 55 rycin, które zdecydowanie 

wzbogacają tekst, szkoda jednak, iż na końcu zabrakło ich spisu. Autorka, co 

ważne, często posługuje się hebrajskim nazewnictwem, dodając polskie tłu-

maczenie.  
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Książka wiedzie nas śladami Żydów w Toruniu w okresie ich najsilniejszej 

w nim obecności, w XIX i na początku XX w. Autorka w bardzo sprawny 

i interesujący sposób, przy wykorzystaniu metod naukowych, przedstawiła 

historię toruńskich Żydów. Książka z pewnością nie wyczerpuje tematyki 

żydowskiej dla naszego miasta, ale jest świetnym kompendium wiedzy na ten 

temat i, co ważne, z pewnością rozbudzi wyobraźnię młodych czytelników, 

a zaangażowanych w badania naukowe pobudzi do dalszego odkrywania świa-

ta już nieistniejącego.  

Agnieszka Zielińska (Toruń) 

Witold Konopka, Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toru-

niu. Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie świato-

wej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 220.  

Niewątpliwie prymas Stefan Wyszyński w powojennych dziejach Kościoła 

katolickiego w Polsce był najważniejszą postacią obok papieża Jana Pawła II. 

Długie prymasostwo Stefana Wyszyńskiego przypadło na lata 1948  –1981, gdy 

Polska znalazła się pod rządami komunistów, dążących do zniszczenia lub 

maksymalnie dużego osłabienia Kościoła. Kolejne ekipy polityczne, Bolesła-

wa Bieruta, Władysława Gomułki czy Edwarda Gierka, prowadząc swoje 

działania wobec Kościoła napotykały przeciwdziałanie, którego jednym z naj-

ważniejszych organizatorów (albo symboli, jak w czasie uwięzienia) był pry-

mas Stefan Wyszyński. Z pewnością dla bardzo dużej części Polaków prymas 

był czołowym autorytetem, postrzeganym bardzo pozytywnie i popieranym. 

Trudności Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w umacnianiu swojej 

pozycji były przede wszystkim konsekwencjami aktywności Kościoła. Oczy-

wiście rola Kościoła ujawniła się także w tworzeniu korzystnych warunków 

dla powstawania opozycji wobec złego systemu politycznego. Nie ma raczej 

wątpliwości, że wśród kilku źródeł Sierpnia 1980 roku była także ogromna 

rola Kościoła, którego kształt w PRL był w znacznej części efektem działań 

prymasa Wyszyńskiego, a w 1978 r. zyskał ogromne wsparcie po wyborze 

kardynała Karola Wojtyły na papieża. Powyższe uwagi są niezbędne dla 

wskazania, że podjęty przez Witolda Konopkę temat jest ważny.  

Toruń, miasto o poważnej pozycji gospodarczej i naukowej, do 1975 r. był 

formalnie ośrodkiem powiatowym, ale podobnie jak np. Częstochowa czy 

Gliwice miał potencjał ekonomiczno-społeczny bardziej zbliżony do średniej 
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wojewódzkiej niż do powiatowej. W tak znacznym ośrodku wizyty najważ-

niejszego hierarchy, podobnie jak wizyty członków centralnych władz pań-

stwowych, miały z reguły ogromne znaczenie. Najczęściej wiązały się z do-

datkowym wzmocnieniem rangi ważnego wydarzenia dla lokalnej społeczno-

ści i tak też było w wypadku większości wizyt prymasa. Oczywiście udział 

ważnego gościa przynosił wiele korzyści w postaci wzmacniania pozycji Ko-

ścioła w Toruniu. Wizyty prymasa miały także inny aspekt, mniej znany, 

skrywany przez władze długie lata i nadal nie opisany wystarczająco szeroko. 

Był to problem szykanowania i represjonowania mieszkańców, duchownych 

i świeckich za to, że gościli prymasa.  

 Autor podzielił pracę na sześć rozdziałów, w czterech omówiono – w ukła-

dzie chronologicznym – kolejne wizyty, a w dwóch następnych dużo uwagi 

poświęcono ważnym uroczystościom religijnym w Toruniu. Pierwszy rozdział 

to odwiedziny Torunia podczas podróży na ingres do Gniezna, zaplanowany 

na 2 lutego 1949 r. W Toruniu prymas gościł dzień wcześniej, gdy w drodze 

z Włocławka zatrzymał się w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła na 

Podgórzu. Opis tej wizyty ukazał sytuację Kościoła, napotykającego ze strony 

władz wszelkie możliwe utrudnienia. Z drugiej strony wizyta wskazywała, że 

wśród wiernych nie brakowało aktywnych i odważnych, którzy zorganizowali 

uroczystości. Prymas otrzymał wówczas od wiernych obraz Chrystusa ze 

związanymi rękoma, co w epoce narastających stalinowskim represji zostało 

uznane za symbol ówczesnych losów Kościoła.  

 W kolejnym rozdziale autor, opisując drugi pobyt arcybiskupa Wyszyń-

skiego w Toruniu już jako prymasa, poruszył problematykę bolesnych konse-

kwencji II wojny dla Kościoła katolickiego w Polsce. W dniach 12–13 lutego 

1950 r. prymas wziął udział w uroczystościach pogrzebowych biskupa diecezji 

łuckiej na Wołyniu Adolfa Szelążka, którego komunistyczne władze ZSRR 

skazały w 1945 r. najpierw na karę śmierci, ale ostatecznie ponadosiemdzie-

sięcioletniego kapłana wbrew jego woli, gdyż biskup chciał pozostać w swojej 

diecezji, wysiedliły z ówczesnych granic ZSRR. Biskup Szelążek osiadł pod 

Toruniem w Zamku Bierzgłowskim, gdzie jeszcze przez kilka lat prowadził 

aktywną działalność, m.in. naukową. Pogrzeb zgromadził 20 biskupów, ponad 

300 księży i tysiące świeckich.  Powodem trzeciej wizyty prymasa w Toruniu 

– w lutym 1953 r., kilka miesięcy przed kolejnym wielkim konfliktem z wła-

dzami PRL zakończonym uwięzieniem – było poświęcenie nowych organów 

w kościele na Podgórzu oraz poświęcenie obrazu Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w kaplicy domowej redemptorystów na toruńskich Bielanach.  

  W dniach 3– 4 września 1957 r. prymas po raz kolejny odwiedził Toruń. 

Powodem była wizytacja duszpasterska w parafii pw. Opatrzności Bożej na 
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Rudaku. Została ona utworzona w 1946 r. i wchodziła w skład archidiecezji 

gnieźnieńskiej. W tym samym rozdziale autor pracy opisał także kolejną wizy-

tację duszpasterską prymasa jako arcybiskupa gnieźnieńskiego. Miała ona 

miejsce we wrześniu (12–13 IX) 1969 r. i okazała się ostatnią, odnotowaną 

w odnalezionych materiałach źródłowych, wizytą prymasa w Toruniu. Dzięki 

dobrze zachowanym materiałom można było bardzo szczegółowo przedstawić 

wszystkie akcje władz państwowych utrudniające wizytację. Komuniści nawet 

u kresu epoki gomułkowskiej „nie odpuszczali” i starali się maksymalnie osła-

bić oddziaływanie Kościoła. W czasie wizytacji na Podgórzu w Toruniu wła-

dze zorganizowały wyjątkowo dużo imprez sportowych, a także kilka innych 

spotkań i uroczystości, np. święto kolejarzy z udziałem władz partyjnych 

i administracyjnych miasta, w tym I sekretarza KM PZPR Bolesława Różyc-

kiego, wiceprzewodniczącego PMRN Mariana Rissmana i komendanta MO 

Zygmunta Grochowskiego. Działania te miały odciągnąć wiernych od tego, co 

działo się na Podgórzu.  

Piąty rozdział pracy poświęcono uroczystościom milenijnym na terenie 

Torunia zorganizowanym 10 –11 września 1966 r. Prymas przybył do miasta 

w gronie ponad  trzydziestu biskupów. Poza uroczystymi nabożeństwami 

w głównych kościołach najważniejszą uroczystość zorganizowano na placu 

przy kościele Chrystusa Króla. Władze za wszelką cenę chciały utrudnić ob-

chody i w tym samym terminie zorganizowały państwowe uroczystości upa-

miętniające II pokój toruński w jego pięćsetną rocznicę. Jak słusznie podkre-

ślono w pracy, działania władz były motywowane traktowaniem Kościoła jako 

konkurencji dla rządzącej partii. Szef Służby Bezpieczeństwa w wojewódz-

twie, Leon Dąbrowski, w podsumowaniu roku 1966 stwierdził: „odwrócić 

uwagi społeczeństwa od realizacji haseł partii i rządu nie zdołały nawet im-

prezy milenijne”. Jak wskazano w publikacji, w rzeczywistości obchody miały 

duży zasięg i można je było uznać za sukces, gdy uwzględni się, jak bardzo 

władze starały się je utrudnić. Kościelne uroczystości milenijne w Toruniu 

zostały wzbogacone m.in. sesją ekumeniczną w kościele Świętych Janów, 

poświęconą głównie problematyce „Colloquium Charitativum” z 1645 r., 

z wystąpieniami ks. dra Edmunda Piszcza oraz ks. pastora Zygmunta Micheli-

sa. Całość rozdziału to nie tylko opis kolejnej wizyty prymasa w Toruniu, ale 

także bardzo dokładne przedstawienie uroczystości milenijnych z września 

1966 r.   

 Ostatnia część pracy zawiera opis odwiedzin prymasa związanych z koro-

nacją obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który od 1928 r. znajdował 

się w kościele redemptorystów w Toruniu. Kardynał Wyszyński był gorącym 

orędownikiem kultu maryjnego i osobiście koronował około 50 obrazów. 
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Uzyskana w kwietniu 1967 r. zgoda papieża zezwalała na przeprowadzenie 

koronacji toruńskiego obrazu bezpośrednio przez biskupa chełmińskiego Ka-

zimierza Kowalskiego albo przez wyznaczonego przez niego delegata. Biskup 

zwrócił się do prymasa, aby to on pełnił funkcję koronatora. Uroczystość 

odbyła się 1 października 1967 r. w parafii pw. św. Józefa. Autor rozprawy 

wskazał, że równocześnie z przygotowaniami strony kościelnej, wszak była to 

wyłącznie religijna uroczystość, do „akcji” przystąpiły także władze państwo-

we. Zarówno administracja wojewódzka w Bydgoszczy, jak i miejska w Toru-

niu starały się maksymalnie utrudnić uroczystości. Witold Konopka zacytował 

m.in. zachowaną dokumentację ilustującą te wrogie działania. Obejmowały 

one wprowadzenie komplikacji komunikacyjnych podczas uroczystości, od-

mowy wsparcia zaopatrzenia dla jej uczestników oraz pomocy miejskich służb 

sanitarnych. Oczywiście, zgodnie ze stalinowską jeszcze tradycją, władze 

zorganizowały także wiele imprez „konkurencyjnych”, czyli różne akcje zmie-

rzające do odciągnięcia wiernych i uwagi opinii publicznej od wydarzeń 

w parafii redemptorystów. Główną akcją było „Pożegnanie lata” zorganizo-

wane 30 września i 1 października, obejmujące imprezy sportowe i różne 

atrakcyjne pokazy czy widowiska. Mimo starań władz uroczystości kościelne 

rozpoczęły się zgodnie z programem wieczorem 30 września; uczestniczyło w 

nich kilka tysięcy wiernych. Najważniejsza część obchodów odbyła się 1 paź-

dziernika już z udziałem samego prymasa oraz około trzydziestu tysięcy wier-

nych, według obliczeń władz kościelnych. Władze państwowe tradycyjnie 

szacowały znacznie niżej, w tym wypadku na około 12–15 tysięcy wiernych, 

i zapewniały, że przeciwdziałanie było skuteczne. W rzeczywistości niezado-

wolenie z dużej frekwencji na uroczystościach koronacyjnych przyczyniło się 

do podjęcia działań represyjnych wobec toruńskich redemptorystów. Zarzuco-

no im między innymi, że bez zgody władz wywiesiły flagi kościelne poza 

ogrodzeniem kościoła, a także przeprowadziły tam zbiórkę pieniędzy. Rektor 

klasztoru o. Alfons Wittig został ukarany grzywną w wysokości 1500 zł.  

Ważnym uzupełnieniem sześciu rozdziałów jest obszerny, kilkudziesięcio-

stronicowy aneks z sześcioma dokumentami, które w istotny sposób wzboga-

cają treści zamieszczone we wcześniejszej części pracy. Aneksy zawierają 

między innymi treści kazań wygłoszonych w Toruniu przez prymasa Wyszyń-

skiego we wrześniu 1966 r. oraz w październiku 1967 r. 

 Podstawa źródłowa pracy zasługuje na uznanie. Autor skorzystał z zaso-

bów archiwów kościelnych w Pelplinie i Warszawie, z archiwów państwo-

wych w Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie oraz Instytutu Pamięci Narodowej. 

Wykorzystano także zbiory niewielkich archiwów różnych instytucji kościel-

nych, a także prywatne. Szeroka kwerenda dała dobrą podstawę do opisania 
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wizyt prymasa w Toruniu, chociaż do niektórych z nich nie odnaleziono bo-

gatszych informacji. Dotyczyło to m.in. odwiedzin z lat 1950 i 1957. Autor 

pracy zgłosił postulat badawczy dalszych poszukiwań materiałów dotyczących 

właśnie tych lat.  

Poruszona w pracy problematyka nie znalazła do tej pory należnego miej-

sca w zwartym opracowaniu historycznym, chociaż część wizyt opisano w róż-

nych innych publikacjach. Autor, poza opisaniem w jednej książce całego 

zagadnienia, wzbogacił je mało znanymi fotografiami oraz ważnymi doku-

mentami. Wykorzystał prezentacje poszczególnych wizyt prymasa do szersze-

go zarysowania różnych aspektów funkcjonowania Kościoła, np. kwestii wizy-

tacji duszpasterskich czy kultu maryjnego i koronacji obrazów. Analizując 

poszczególne akcje Kościoła związane z wizytami prymasa ustalono, jak po-

ważna była skala „działań konkurencyjnych” organizowanych przez władze 

państwowe. Należy podkreślić, że praca ma dwie warstwy informacyjne, 

z jednej strony jest to opis aktywności prymasa, a z drugiej wzbogacenie wie-

dzy o życiu religijnym Torunia, o poszczególnych parafiach, o relacjach po-

między Kościołem a władzą. Podsumowując należy uznać, że powojenna histo-

ria Torunia została wzbogacona o bardzo interesującą i przydatną publikację. 

Praca Witolda Konopki wskazuje, że rola Kościoła w dziejach miasta także 

w okresie rządów komunistych była znacząca. Wizyty prymasa w okresie 

organizowanych przez władze szykan stawały się ważnymi wydarzeniami. 

Należy podkreślić, że praca wbrew bardziej ogólnemu tytułowi w istocie 

obejmuje ściśle określony okres, od pierwszej wizyty po wojnie w dniu 

1 lutego 1949 r. po ostatnie odwiedziny w dniach 12–14 września 1969 r. 

W zasadzie te ramy czasowe mogłyby się znaleźć w samym tytule pracy, aby 

bardziej go uszczegółowić. Również podtytuł, Z dziejów Kościoła katolickie-

go w Polsce po II wojnie światowej, można by bardziej konkretnie określić. 

Praca koncentruje się przede wszystkim na wybranych aspektach dziejów 

Kościoła katolickiego w Toruniu. Oczywiście ta techniczna uwaga służy tylko 

większemu doprecyzowaniu zawartości pracy, książki niewątpliwie wartej 

lektury i będącej oryginalnym wkładem autora w badania dziejów Kościoła 

katolickiego od lat czterdziestych po lata sześćdziesiąte.  

Mirosław Golon (Toruń) 
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Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska, Historia parku 

miejskiego w Toruniu (1817/1818 –1939), seria: Biblioteka ToMiTo, 

Toruń 2012, ss. 260 + 204 il. 

Na toruńskim rynku czytelniczym pojawiła się książka omawiająca dzieje 

ciekawego kompleksu parkowego, od którego założenia mija 195 lat. Mowa tu 

o toruńskim parku miejskim. Publikacja powstała na bazie kilkuletnich badań 

prowadzonych przez autorów nad tą częścią Torunia. Podzielono ją na cztery 

rozdziały (choć błędnie w rozdziale trzecim nagłówki stron odwołują się do 

rozdziału drugiego) omawiające dotychczasową literaturę przedmiotu, dzieje 

Parku Cegielnia, Lasku Cegielnia i pomników parkowych, uzupełniając wy-

wody historyczne liczną ikonografią umieszczoną w odrębnym katalogu ilu-

stracji. Całość zamknięto w 260 stronach tekstu i załączono 204 ilustracje.  

Książka jest niewątpliwie jedną z cenniejszych publikacji poszerzających 

naszą wiedzę o dziejach parku miejskiego. Wpisuje się ona w społeczne zain-

teresowanie Bydgoskim Przedmieściem, jakie w ostatnich latach zaowocowało 

wzmożoną ochroną konserwatorską czy działaniami lokalnych stowarzyszeń 

na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego tej dzielnicy Torunia. 

 Temat dziejów parku miejskiego był przedmiotem zainteresowania niewie-

lu badaczy. Autorzy niniejszej publikacji musieli skupić się przede wszystkim 

na materiale źródłowym dostępnym w Archiwum Państwowym czy na przygo-

towanych wcześniej studiach urbanistyczno-konserwatorskich. Nie pominięto 

opracowania A. Ziółkiewicza i A. Paczuskiego na temat pomników Torunia, 

pracy magisterskiej T. Markanicza czy licznych publikacji książkowych i prze-

wodników z XIX i XX w. Całość uzupełniono źródłami internetowymi. Zebra-

ny materiał został wykorzystany w sposób krytyczny, co umożliwiło powstanie 

publikacji, której treść merytoryczna pozwoliła wyeliminować „niedopowie-

dzenia” wcześniejszych opracowań.  

Niewątpliwie wartością Historii jest bogata część ikonograficzna, którą 

tworzą pocztówki, ilustracje i plany pozyskane z Archiwum Państwowego 

w Toruniu, z Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie, 

Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz ze zbiorów kolekcjonerów fotografii 

i pocztówek. Swe cymelia udostępnili także A. Dobiegała, M. Niedzielska, 

J. Tokarska i J. Domasłowski. Tę część publikacji wzbogacają kolorowe i czar-

no-białe plany lokalizacyjne, projekty budowli parkowych, projekty i fotogra-

fie znajdujących się tam pomników i ciekawej architektury ogrodowej. Mate-

riał ikonograficzny prezentuje też mieszkańców Torunia i gości korzystają-

cych z uroków tego miejsca, którzy bawili się i spacerowali po alejkach par-
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kowych oraz korzystali z organizowanych tam koncertów muzycznych, od-

wiedzali restaurację „Cegielnia”.  

Parki miejskie, podobnie jak parki wiejskie znajdujące się w podtoruń-

skich majątkach, poniosły wiele szkód po zakończeniu działań II wojny świa-

towej. Najpierw dewastowane były przez wojska radzieckie, które wycinały 

w nich drzewa, najczęściej z przeznaczeniem na opał. Potem trzebione były 

przez mieszkańców, dla których park był znacjonalizowanym (a więc niczyim) 

mieniem. Ofiarą rozbiórek i dewastacji padała także infrastruktura parkowa. 

Wojna przerwała ciągłość rozwoju nowoczesnej kultury mieszczańskiej, wy-

pracowanej w XIX w.  

W Toruniu w drugiej połowie XX w. powstawać zaczęły osiedla z wielkiej 

płyty, zasiedlane przez mieszkańców małych miast i wsi, dla których rekrea-

cyjne korzystanie z parków było czynnością marginalną, zastrzeżoną jedynie 

dla właścicieli dworów i pałaców. Nowi torunianie nie angażowali się w pro-

ces zakładania parków umożliwiających odpoczynek nie tylko od zgiełku, ale 

także od wszędobylskiego betonu i asfaltu. Kamienice Bydgoskiego Przed-

mieścia zamieszkiwali lokatorzy, z których wielu nie miało nawet pojęcia 

o przedwojennej roli parku miejskiego. Dopiero przemiany ostatnich dziesię-

cioleci sprawiły, że pojawili się mieszkańcy, dla których park stał się nie tylko 

ważną częścią składową infrastruktury miejskiej; zainteresowani byli także 

żywotnie jego rewitalizacją, rozpowszechnianiem kultury wypoczynku i ak-

tywnego korzystania z terenów parkowych.  

Park miejski i zabudowa Bydgoskiego Przedmieścia to prawdziwa perła 

dawnego Torunia, który nie jest przecież wyłącznie miastem gotyckim, ale 

w dużej części także XIX-wiecznym. Niniejsza publikacja pozwoli czytelni-

kowi przekonać się o tym i umożliwi poznanie wielu ciekawych historii miejsc 

parkowych.  

         Piotr Birecki (Toruń) 

 

 

 


