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R O C Z N I K  T O R UŃS K I   T O M  39 R O K  2012 

Recenzje 

Piotr Birecki, Sztuka w Toruniu w okresie okupacji hitlerowskiej 

1939 –1945, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2011, ss. 117. 

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się w 2011 r. praca 

Piotra Bireckiego pt. Sztuka w Toruniu w okresie okupacji hitlerowskiej 

1939  –1945. Autor książki jest pracownikiem naukowym Instytutu Zabytko-

znawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W latach 

1995 –2000 pracował w Muzeum Okręgowym w Toruniu jako adiunkt w Dzia-

le Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej. Zainteresowania badawcze Piotra 

Bireckiego koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej Prus Kró-

lewskich, a zwłaszcza na jej protestanckim odłamie.  

Opracowanie ma układ problemowy. Każdy z ośmiu rozdziałów omawia 

inne zagadnienia, które stanowią dla czytelnika małe kompendium wiedzy na 

temat dziedzin sztuki, architektury i instytucji kulturalnych w Toruniu podczas 

okupacji hitlerowskiej w latach 1939 –1945. W książce znajdziemy posłowie 

oraz dużą ilość ilustracji i fotografii pochodzących z czasów II wojny światowej. 

Z rozdziału I zatytułowanego „Sztuka jako narzędzie polityki germaniza-

cyjnej” dowiadujemy się o niemieckich planach wobec Torunia (m.in. o tym, 

że okupant zamierzał w ciągu trzech lat przekształcić miasto w niemiecki 

ośrodek kulturalno-gospodarczy). Ponadto obserwujemy, jak wielką rolę w 

propagandzie niemieckiej odgrywał teatr, a także kino.  

Niewątpliwie w krzewieniu nazistowskiej ideologii w mieście miała poma-

gać gazeta codzienna „Thorner Freiheit”, która opisywała postępy armii nie-

mieckiej oraz nawiązywała do osadnictwa niemieckiego w czasach średnio-

wiecza na terenie Pomorza Nadwiślańskiego.  

Rozdział II: „Instytucje odpowiedzialne za sztukę i kulturę”, w przeważa-

jącej większości poświęcony został historycznym i kulturalnym aspektom 

działalności wydziału kultury. Warto zaznaczyć, że ważnym narzędziem 

w szerzeniu germanizacji i propagandy stała się postać Mikołaja Kopernika. 

Propaganda hitlerowska miała być szerzona m.in. przez biblioteki i prasę, co 
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stanowiło niezwykle groźne narzędzie w zwalczaniu polskości. Autor słusznie 

zauważa, że stowarzyszenie artystyczne Kunstverein odgrywało niebagatelną 
rolę w propagowaniu sztuki podporządkowanej ideologii nazistowskiej.  

W rozdziale III: „Urbanistyka Torunia”, autor dość szczegółowo omówił 

problematykę administracyjno-lokacyjną Grodu Kopernika. Znajdziemy tu 

m.in. informacje dotyczące podziału miasta na dzielnice i przedmieścia, doko-

nanego przez nowe władze miejskie. Rozdział ten przedstawia również plany 

inwestycyjne, jakie miały zostać zrealizowane w najbliższych latach. Warto 

zaznaczyć, że koszty poszczególnych inwestycji były stosunkowo wysokie. 

Przekształcenie miasta obejmowało również plany rozbiórkowe, co stanowiło 

istotny element planów modernizacyjnych okupanta.  

Rozdział IV: „Architektura Torunia”, poświęcony został przede wszystkim 

niemieckim planom wobec gotyckich pozostałości. Miało to szczególne zna-

czenie w polityce propagandowej hitlerowskiego okupanta. Piotr Birecki 

słusznie zauważa, że inwestycje budowlane były mocno powiązane z pogar-

szającą się sytuacją wojsk niemieckich na frontach II wojny światowej. Wiele 

ambitnych planów nie doczekało końca budowy. Autor opisał te zagadnienia 

bardzo szczegółowo, co jest dowodem na to, że nie zostały one w żadnym 

stopniu pominięte lub zmarginalizowane. 

Rozdział V zatytułowany „Muzeum Miejskie” traktuje o historii tej insty-

tucji w latach 1939  –1945 i o jej ogromnym znaczeniu w realizacji niemieckiej 

polityki germanizacyjnej, zwłaszcza na płaszczyźnie sztuki. Przede wszystkim 

dzięki inicjatywom podejmowanym przez kierownika wydziału kultury dra 

Adolfa Schwammbergera muzeum organizowało wiele wystaw. Jedna z naj-

bardziej znanych jest związana z 400. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. 

Jednakże często były również organizowane w Ratuszu Miejskim wystawy 

fotografii i rysunków artystów niemieckich. Stanowi to dowód, że okupant 

poważnie traktował Toruń jako przyszły ośrodek kulturalno-artystyczny.  

Niestety, wraz z końcem wojny zwiększał się wywóz dzieł sztuki. Nad ca-

łym planem wywozów najcenniejszych zbiorów czuwał Adolf Schwammber-

ger, którego można obarczyć odpowiedzialnością za kradzież m.in.: portretów 

mistrzów krzyżackich, mebli, grafik czy też cennych przedmiotów ze srebra 

i cyny. Warto dodać, że identyfikację zabranych dzieł sztuki utrudnił wywóz 

inwentarzy muzealnych do Niemiec. Miasto do dnia dzisiejszego odczuwa 

straty, jakie poniosło z rąk okupanta. 

W rozdziałach VI i VII (odpowiednio: „Sztuki plastyczne”, „Malarstwo 

i grafika”) znajdziemy omówienie twórczości najważniejszych artystów tego 

okresu. Warto zaznaczyć, że sztuka w czasie okupacji związana była z przeka-
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zem przede wszystkim ideologicznym lub takim, którego zrozumienie i inter-

pretacja nie stwarzały poważniejszych problemów potencjalnemu odbiorcy. 

Ostatni rozdział: „Rzeźba”, jest najkrótszy ze wszystkich, a to ze względu 

na najsłabszy rozwój tej sztuki plastycznej w Toruniu w latach 1939 –1945. 

Oczywiście nawet rzeźbiarstwo stanowiło element niemieckiej propagandy. 

Artyści często tworzyli popiersia Hitlera, które lokowano w różnego rodzaju 

instytucjach, takich jak biura i urzędy niemieckie. I w tej gałęzi sztuki wyko-

rzystywany był Mikołaj Kopernik, który stanowił dla niemieckiego okupanta 

cenną kartę przetargową. 
Pomimo kilku inwestycji kulturalno-gospodarczych dokonywanych w To-

runiu przez nazistów nie udało się miasta zgermanizować. Częste grabieże 

i zniszczenia doprowadzały je do fatalnego stanu. W latach 1939 –1945 miasto 

miało dokonać tzw. „wielkiego skoku”, ale tak naprawdę z tych ambitnych 

planów udało się zrealizować bardzo niewiele. 

Trzeba przyznać, że książkę czyta się niezwykle szybko i przyjemnie. 

Pierwszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest fakt wykorzystania przez 

autora ogromnej liczby archiwaliów, co stanowi niezwykle cenną wartość 
naukową tej publikacji. Prawie wszystkie tego typu materiały, jak i liczne 

ilustracje i fotografie pochodzą z Archiwum Państwowego w Toruniu. Piotr 

Birecki również, ale niestety rzadziej, wykorzystywał literaturę przedmiotu 

dotyczącą badanej problematyki. Przede wszystkim są to publikacje prof. 

Ryszarda Sudzińskiego, prof. Magdaleny Niedzielskiej czy też prof. Bogusła-

wa Mansfelda. Niestety, w pracy zabrakło bibliografii, co jest szczególnie 

ważne dla czytelników, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy na 

temat losów Torunia, a także sztuki i architektury miasta w czasie trwania II 

wojny światowej. 

Reasumując, praca Piotra Bireckiego jest pozycją godną polecenia. Z po-

wodzeniem może być wykorzystywana przez zainteresowanych historią sztuki 

i architektury Torunia. Książka stanowi bardzo cenne uzupełnienie wiedzy na 

temat dziejów Grodu Kopernika w czasie II wojny światowej. Wnikliwe 

przemyślenia przeplatają się z ciekawymi i dobrze dobranymi uwagami doty-

czącymi sytuacji Torunia w latach 1939 –1945, co stanowi istotny element tej 

publikacji. Na zakończenie tego krótkiego omówienia warto przytoczyć ostat-

nie słowa z książki: „Miasto, choć miało być na zawsze niemieckie, kolejny 

raz stało się polskie. I tak niech już pozostanie”.    

Mikołaj Tomaszewski (Toruń) 
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Ewangelicy w Toruniu (XVI –XX w.). Zbiór studiów pod redakcją 
Jarosława Kłaczkowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Biblioteka 

ToMiTo, Toruń 2011, ss. 502 + XXIV, il. 

 Dzieje protestantyzmu w Prusach Królewskich (a potem Zachodnich) cieszy-

ły się od dawna sporym zainteresowaniem, przypomnijmy choćby powstały 

już w pierwszej połowie XVIII w. zbiór prac Isaaka Gottfrieda Goedtkego, 

poświęcony historii Kościoła luterańskiego w miastach pruskich od XVI do 

początków XVIII w., który obecnie doczekał się reedycji (Kirchengeschichte 

der evangelischen kleinen Städte im Polnischen Preußen, hrsg. H.-Ch. Sur-

kau, M. Conitzer, Hamburg 2010). Jednak pomimo tej wzbudzającej cieka-

wość tematyki nie ukazała się, jak dotąd, obiektywnie opracowana historia 

Kościołów protestanckich na tym terenie. Praca Heinza Neumeyera, mająca 

niewątpliwą wartość faktograficzną, ewidentnie nie spełnia tego warunku, co 

sugeruje nawet jej tytuł (Kirchengeschichte von Danzig und Westpreußen in 

evangelischer Sicht. Bd. 1: Von den Anfängen der christlichen Mission bis 

zum Ende des 18. Jahrhunderts, Leer 1972; Bd. 2: Die evangelische Kirche 

im 19. und 20. Jahrhundert, Leer 1977).  

Omawiany tutaj „zbiór studiów” można potraktować jako swoiste rozpo-

znanie stanu badań nad dziejami protestantyzmu w Prusach Królewskich/ 

Zachodnich na jednym wybranym przykładzie – miasta Torunia. Lista wcze-

śniejszych prac, zarówno niemieckich jak i polskich, dotyczących tego zagad-

nienia jest oczywiście długa, a podsumowanie dotychczasowego dorobku w tej 

dziedzinie znalazło się w odpowiednich fragmentach poszczególnych tomów 

Historii Torunia. Jednak redaktor Ewangelików w Toruniu zaproponował 

również rozszerzenie badań o tematy jeszcze słabo bądź zupełnie nieznane. 

Wydawnictwu wyznaczono także cel przybliżenia współczesnemu czytelni-

kowi na ogół już zapoznanej tradycji protestantyzmu w mieście i wskazania 

mu w przestrzeni publicznej miejsc, które z niej się wywodzą i do niej nawią-
zują. Tym bardziej, że na mapie wyznaniowej Rzeczypospolitej Toruń zaj-

mował poczesne miejsce, i to w sensie pozytywnym, dzięki zorganizowaniu 

w nim synodu toruńskiego, Colloquium Charitativum, ale i negatywnym – 

poprzez tragiczny w skutkach tumult toruński.  

Temat opisany został w czterech ujętych chronologicznie rozdziałach: 

„W ramach Prus Królewskich i Rzeczypospolitej”, „W państwie pruskim 

1973 –1920”, „W niepodległej Rzeczypospolitej i pod okupacją hitlerowską 
(1920–1945)” i wreszcie „W diasporalnej rzeczywistości po 1945 roku”. Po-

nieważ w Toruniu żyli przede wszystkim luteranie, zatem głównie ich religii 
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dotyczą publikowane artykuły, choć wspominane są też inne, mniej liczne 

wyznania protestanckie – reformowane i staroluterańskie.  

Część pierwszą rozpoczyna artykuł Michała Targowskiego, Ruch prote-

stancki w Toruniu do końca 1588 roku, a więc do czasu uzyskania przez mia-

sto przywileju wolności wyznaniowej. Jest to wielopłaszczyznowo ujęty opis 

starań i walki społeczności protestanckiej o swoje prawa wyznaniowe, z zaak-

centowaniem przeciwdziałań strony katolickiej. Wspomniano tu także epizod 

związany z Braćmi Czeskimi. Z kolei Janusz Małłek w Szkicach z dziejów 

Kościoła luterańskiego w Toruniu w okresie nowożytnym poruszył częściowo 

tę samą tematykę, choć bardziej skrótowo, dotknął natomiast spraw praktyki 

życia religijnego; wyszedł przy tym już poza rok 1588, a ponadto opisał struk-

turę organizacyjną Kościoła luterańskiego w Prusach Książęcych. Piotr Sła-

wiński, prezentując Synod generalny toruński w 1595 roku, oparł się na swojej 

monografii z 2002 r. dotyczącej właśnie tego zagadnienia. Tutaj ujął to 

w sposób bardziej skondensowany i usystematyzowany problemowo; przed-

stawił uczestników synodu, jego przebieg i podejmowane tam najważniejsze 

problemy, spory, postanowienia oraz projekty wspólnych działań. Nie zapo-

mniał o dyskutowanej na nim kwestii miast pruskich. W podsumowaniu arty-

kułu autor dość sceptycznie odniósł się do ustaleń synodu, wskazując, że róż-
nice doktrynalne wewnątrz protestantyzmu ciągle przeważały nad potrzebą 
przeciwstawienia się ofensywie katolicyzmu. Stanisław Salmonowicz obszer-

ny artykuł Ewangelicy toruńscy w XVIII w. (1697–1973) potraktował – sam 

o tym wspominając –  jako podsumowanie swoich trwających blisko pół wie-

ku badań. Wyodrębnił okres do 1660 r., określając go jako epokę zdecydowa-

nej przewagi protestantyzmu, a lata 1661–1724 to według niego ostra ofensy-

wa kontrreformacji, zakończona wydarzeniami z 1724 r., które zakwestiono-

wały władzę protestantów w mieście, i wreszcie w okresie od 1725 do 1793 r. 

autor dostrzegł stopniową stabilizację położenia protestantyzmu, wynikającą 
z jednej strony z zewnętrznej sytuacji politycznej, z drugiej zaś – z powol-

nych, co prawda, wpływów idei oświecenia, łagodzących napięcia religijne. 

Cenne w tym artykule są fragmenty dotyczące rozwoju pietyzmu w tym mie-

ście oraz życia intelektualnego toruńskich protestantów, których dokonania 

znacznie wykraczały poza lokalne środowisko. Na uwagę zasługuje także 

racjonalizacja wydarzeń toruńskich z 1724 r., wraz z opisem uwarunkowań 
wpływających na ich odbiór poza granicami Rzeczypospolitej. Jako rozsze-

rzenie wątków z artykułu S. Salmonowicza odnoszących się do życia religij-

nego mieszkańców Torunia należy potraktować artykuł Piotra Bireckiego Od 

narodzin do pogrzebu. Życie luteranina w nowożytnym Toruniu, w którym 

odpowiada on również na pytanie, w jaki sposób zasady protestantyzmu 
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wpływały na obyczajowość ówczesnych mieszkańców miasta, szczególne 

miejsce poświęcając rytuałom przejścia. Ten sam autor w innym artykule 

zatytułowanym Architektura i sztuka luterańska w Toruniu w okresie nowo-

żytnym nawiązał do swoich głównych zainteresowań badawczych. Tę część 
książki można potraktować jako przewodnik po świecie protestanckiej archi-

tektury i sztuki (powstałej z inicjatywy albo adaptowanej dla celów ewangeli-

cyzmu). Co ważne, artykuł powyższy obejmuje nie tylko obiekty sakralne 

i ważniejsze budynki świeckie, powstałe z inicjatywy protestanckich władz 

miasta, ale także kościoły położone poza jego ówczesnymi granicami. Od 

umieszczonych w tej części tomu artykułów, raczej syntetyzujących wiedzę, 
odbiega analityczna praca Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej Ewangelicy to-

ruńscy wobec epidemii 1708 r. na przykładzie kazania „Pacjent chrześcijań-
ski”. Należy potraktować ją jako rozwinięcie artykułów P. Bireckiego i S. 

Salmonowicza, dotyczących życia religijnego i społecznego toruńskich ewan-

gelików. Dołączony do artykułu jako aneks źródłowy tekst kazania wybitnego 

duchownego Efraima Praetoriusa (w wersji niemieckiej i polskiej) stanowi 

połączenie wątków religijnych, społecznych i medycznych, stawiając przed 

słuchaczami (i czytelnikami) moralne pytanie – do jakiego stopnia, w celu 

ratowania własnego życia, można domagać się działań od innych?  

Kolejna część tomu dotyczy protestantyzmu toruńskiego w okresie porozbio-

rowym. Składa się z dwóch artykułów o charakterze syntetyzującym i dwóch – 

analitycznych. Pierwsze to prace Elżbiety Alabrudzińskiej i (znowu) Piotra 

Bireckiego. Kościół ewangelicki w Toruniu w latach 1793 –1920 jest w zasa-

dzie powtórzeniem kompetentnie ujętych wątków i ustaleń autorki zawartych 

w stosownym tomie Historii Torunia (t. III, cz. 1), choć tutaj rozszerzonych 

o okres od drugiego rozbioru do traktatu wiedeńskiego; przybliżona została 

także historia toruńskich staroluteranów. Z kolei wspomniany już wcześniej 

Piotr Birecki w publikacji Architektura i sztuka ewangelicka w Toruniu w XIX 

i XX wieku kontynuuje wątki zawarte w swoim wcześniejszym artykule doty-

czącym tych tematów. Zapewne, gdyby nie przyjęty przez redaktora tomu 

ścisły układ chronologiczny, oba te opracowania można by połączyć w jedno. 

W tej części na szczególne zainteresowanie zasługują fragmenty odnoszące się 
do słabo znanych kaplicy i świątyni staroluterańskiej oraz obiektów Kościoła 

reformowanego. Ciekawie przedstawiono także dzieje innych świątyń powsta-

łych w XIX w. na terenie miasta oraz, co ważne, na terenach okołomiejskich 

należących do superintendentury toruńskiej. Wspomniano też o budynkach 

niesakralnych, powstałych z inicjatywy Kościołów protestanckich (przede 

wszystkim unijnego) dla celów społecznych. Jako ciekawostkę, ale mającą 
także wymiar ideowy, należy odnotować upamiętnienie przez protestantów 
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burmistrza Johanna G. Roesnera. Ze względu na niewielkie zmiany w budow-

nictwie i sztuce protestanckiej w okresie międzywojennym autor przedstawił 

los zabytków aż do 1945 r., łącznie ze zniszczeniami wojennymi, łamiąc nieco 

w ten sposób układ chronologiczny tomu. Pozostałe dwa artykuły w tej części 

mają charakter analityczny. Wiesława Kwiatkowska, kontynuując swoje war-

tościowe badania nad procesami aktotwórczymi Kościoła unijnego (Kancela-

ria Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach Zachodnich w latach 1917–

1920 i pozostałe po niej akta, Toruń 2006), scharakteryzowała system organi-

zacyjny parafii toruńskich, ich funkcjonowanie w ramach struktury Kościoła 

unijnego, a także akta, stanowiące dokumentację kościelną. Artykuł ten może 

służyć za przewodnik archiwalny po zachowanych po dziś dzień zespołach 

pochodzących z archiwów parafii toruńskich. Agnieszka Zielińska w Przemia-

nach demograficznych wśród ewangelików w Toruniu w latach 1973 –1860 

pokazała natomiast możliwości poszerzenia prac badawczych, jakie oferują 
księgi parafialne. Autorka zaprezentowała wyniki badań w ujęciu demogra-

ficznym nad urodzeniami, ślubami i zgonami w parafiach unijnych w Toruniu. 

Odsetek wiernych tego Kościoła w mieście (od około 43,4% w 1816 r. do 

55,5% w 1958 r.) świadczy o istnieniu tam znaczącej grupy religijnej. Skupie-

nie się wyłącznie na protestantach jest w tym przypadku uzasadnione, gdyż – 

pomimo wewnętrznego zróżnicowania – ewangelików kojarzono ze społecz-

nością lepiej usytuowaną pod względem ekonomicznym. I choć wszystkie 

parafie potraktowane zostały wspólnie, to jednak tam, gdzie było to istotne, 

zaznaczano różnice w danych demograficznych z poszczególnych struktur 

kościelnych. Pewne wątpliwości budzi jednak cezura końcowa badań – rok 

1860. Wprawdzie autorka argumentuje ją rozpoczęciem industrializacji miasta 

po włączeniu go do pruskiej sieci kolejowej, ale należy pamiętać, że procesy 

takie nie zachodzą automatycznie i są przesunięte w czasie. Czy zatem nie 

należałoby przesunąć daty krańcowej przynajmniej o dziesięć lat do przodu? 

Część dotycząca lat 1920 –1945 zawiera trzy artykuły. Dominuje tu praca 

Jarosława Kłaczkowa Kościoły ewangelickie i ich wyznawcy w Toruniu (1920–

1939), w której rozszerzył on dotychczasowe badania zaprezentowane w Hi-

storii Torunia (t. III, cz. 2) przez E. Alabrudzińską. Warto zauważyć, że wyłą-
czył z nich tzw. wolne kościoły (adwentystów, baptystów i zielonoświątkow-

ców), poświęcając uwagę Ewangelickiemu Kościołowi Unijnemu, Ewangelic-

ko-Luterańskiemu (staroluterańskiemu), Ewangelicko-Augsburskiemu oraz 

ewangelikom reformowanym (stanowiącym formalnie część Kościoła Ewan-

gelicko-Unijnego). Należy pamiętać, że z powodu zmian narodowościowych 

rola protestantyzmu w tym momencie została drastycznie ograniczona. Obok 

stanu organizacyjnego, statystyk oraz sylwetek duchownych autor przedstawił 
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także konflikty Kościoła unijnego z polskimi władzami administracyjnymi, 

usiłującymi zdobyć jak najsilniejszy wpływ na ten Kościół, skupiający głów-

nie niemieckich mieszkańców miasta. Autor zwrócił uwagę na skomplikowaną 
sytuację Kościoła w latach trzydziestych XX w., gdy stanął przed nim pro-

blem: czy szukać pomocy w III Rzeszy, która wtedy popierała (antychrześci-

jański w gruncie rzeczy) ruch Niemieckich Chrześcijan, czy też unormować 
stosunki z wrogim mu z powodów narodowych oraz zdominowanym przez 

katolików, ale nie forsującym działań antychrześcijańskich państwem pol-

skim? W swoim artykule J. Kłaczkow tylko skrótowo odniósł się do polskiego 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (podkreślając głównie jego pracę naro-

dową) ze względu na to, że w odrębnym artykule zatytułowanym Dzieje pol-

skiej parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu (1921–1939) Urszula Molin 

opisała dokładniej tę relatywnie małą  strukturę, skupiającą Polaków ewange-

lików. Omówiła organizację, liczebność i stan społeczno-zawodowy parafii, 

zajęła się też podejmowanymi przez nią działaniami na niwie społecznej oraz 

scharakteryzowała postawy wobec niej innych (niemieckich) Kościołów prote-

stanckich. Wojennymi, jakże zróżnicowanymi losami Kościołów, zajęła się 
Sylwia Grochowina w artykule Kościoły ewangelickie w Toruniu 1939 –1945. 

Obok kwestii organizacyjnych, działań represyjnych stosowanych wobec Ko-

ścioła Ewangelicko-Augsburskiego i ostatecznie jego całkowitego zniszczenia, 

pokazała jak trudne było funkcjonowanie parafii Kościoła unijnego pod wła-

dzą nazistów, nawet wtedy, gdy większość duchownych i wiernych popierała 

reżim. W tej sytuacji także radykalnemu zredukowaniu uległy funkcje spo-

łeczne Kościoła; jego zadania sprowadzone zostały do wypełniania podsta-

wowych posług duszpasterskich.  

Ostatnią część książki, odnoszącą się do okresu powojennego, wypełnia 

tylko jeden artykuł, również autorstwa J. Kłaczkowa: Toruńska parafia ewan-

gelicko-augsburska i jej wierni w latach 1945 –1945. Po ucieczce i wysiedle-

niu resztek ludności niemieckiej ewangelicyzm w Toruniu został ograniczony 

do działalności wskrzeszonej parafii ewangelicko-augsburskiej. J. Kłaczkow 

opracował dzieje tej parafii głównie w oparciu o jej archiwum. Przedstawił jej 

trudne powojenne losy, wewnętrzne konflikty, funkcjonowanie w często nie-

przychylnym środowisku katolickim, kłopoty z władzami. Starania o odzyska-

nie świątyń i budynków potrzebnych do prowadzenia pracy duszpasterskiej 

autor gorzko spuentował: „Zakon jezuitów, który w XVIII wieku walnie przy-

czynił się do utraty przez toruńskich luteranów kościoła Najświętszej Marii 

Panny, w 1975 r. został użytkownikiem świątyni, której budowie aktywnie się 
wtedy przeciwstawiał. Z kolei parafia ewangelicko-augsburska, nawiązująca w 

swojej działalności do tradycji polskiego ewangelicyzmu w przedrozbioro-
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wym Toruniu, musiała zadowolić się budynkami wybudowanymi w okresie 

pruskiego zaboru” (s. 459). Można się jedynie zastanawiać, dlaczego autor 

skończył swoje wywody już na 1975 r.? I choć tłumaczy, odnosząc się do 

wydarzeń po 1989 r., że są one związane ze współczesnością i wymagają 
pewnego dystansu, nie jest to do końca przekonujące. Prawdopodobnie nikt 

szybko nie podejmie się napisania dalszego ciągu historii parafii, stąd brak pew-

nego zamknięcia w postaci opisu współczesnej sytuacji ewangelików w Toruniu. 

A może wystarczyłoby kalendarium?  

Całość zamyka aneks z ilustracjami przedstawiającymi świątynie protestan-

ckie w mieście i jego okolicach, zarówno unijne, ewangelicko-reformowane, jak 

i staroluterańskie (także te już nieistniejące) oraz duchownych Kościoła Ewange-

licko-Augsburskiego.  

W omawianej pracy brakuje mi, choćby skrótowego, zamieszczonego na-

wet we wstępie redaktora tomu, przedstawienia dotychczasowej historiografii 

toruńskiego protestantyzmu. Może warto byłoby także dołączyć, również 
w formie skrótowej, z odesłaniem do literatury, zarysy biograficzne postaci 

najważniejszych dla kultury protestanckiej w Toruniu?  

W sumie otrzymaliśmy publikację stojącą na dobrym, miejscami wręcz 

wysokim poziomie. Obok tekstów całościowych, podsumowujących, mamy 

również prace analityczne wyznaczające dalsze kierunki badawcze. Omawiany 

tom można potraktować jako szerokie wprowadzenie do dziejów ewangelicy-

zmu w Toruniu i oczekiwać, że stanie się punktem wyjścia do opracowania 

monografii przynoszącej pełny obraz protestantyzmu w mieście i jego okolicach. 

Grzegorz Jasiński (Olsztyn)  

Polskie Towarzystwo Historyczne w Toruniu (1946 –2011). Redak-

cja naukowa Jarosław Kłaczkow, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2011, ss. 202.  

W roku 2011 minęło 65 lat od powstania toruńskiego oddziału Polskiego 

Towarzystwa Historycznego. Historycy skupieni w tej organizacji postanowili 

upamiętnić rocznicę wydaniem omawianej tu publikacji, na którą składa się 
kilka artykułów poświęconych dziejom instytucji. Jak zaznaczył we wstępie 

redaktor naukowy Jarosław Kłaczkow, tom ma na celu przybliżenie działalno-

ści tej organizacji.  
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Zbiór studiów składa się z pięciu artykułów. Otwiera go tekst Marka Wa-

sielewskiego z Włocławka, zatytułowany Toruński oddział Polskiego Towa-

rzystwa Historycznego w latach 1946 –1979. Dowiadujemy się z niego między 

innymi, że inicjatorem powstania toruńskiego oddziału PTH był pierwszy 

rektor toruńskiej uczelni prof. Ludwik Kolankowski, poznajemy również kie-

runki działalności oddziału w pierwszych latach jego funkcjonowania. W tym 

okresie szczególnie wyraźnie zaznaczyła się aktywność instytucji w propago-

waniu historii regionalnej, historii Pomorza. Ponadto oddział utrzymywał 

kontakty z zagranicznymi towarzystwami historycznymi, organizował sesje 

naukowe, nie ograniczając ich tematyki jedynie do spraw pomorskich. Szcze-

gólnym wyróżnieniem dla oddziału było wybranie Torunia na miejsce obrad 

XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w 1974 r. W artykule, obok 

funkcjonowania zarządu, omówiona została praca kilkunastu poszczególnych 

sekcji toruńskiej filii. Utrzymywały one kontakty z innymi organizacjami 

historyków i upowszechniały wiedzę historyczną.  
 Autorem drugiego artykułu, zatytułowanego Polskie Towarzystwo Histo-

ryczne w Toruniu w latach 1980  –2011, jest redaktor tomu Jarosław Kłacz-

kow. W tekście tym, stanowiącym kontynuację opisu dziejów toruńskiego 

oddziału PTH, została naświetlona między innymi działalność w trudnych 

latach osiemdziesiątych i walka z takimi wyzwaniami tych czasów, jak nowa 

ustawa o cenzurze i wprowadzenie stanu wojennego, które miało istotny 

wpływ na losy instytucji. Do grudnia 1981 r. organizacja bowiem w normal-

nym trybie kontynuowała swoją działalność, a po wprowadzeniu stanu wojen-

nego zawieszono funkcjonowanie całego PTH, w tym toruńskiego oddziału. 

Taki stan utrzymał się do sierpnia 1982 r. W kolejnych latach problemem 

pozostawała wciąż kwestia aktywizacji środowisk nauczycielskich w pracach 

instytucji. Innym charakterystycznym elementem w ówczesnej działalności 

była dobra współpraca z Towarzystwem Naukowym w Toruniu. Oddział wy-

konywał również zadanie popularyzacji historii. Po 1989 r. doczekał się po-

wstania kół terenowych w Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie.  

Artykuły Wasielewskiego i Kłaczkowa tworzą swoistą całość i mają cha-

rakter chronologicznego opisu działalności toruńskiego oddziału. Zostały 

w nich naświetlone główne kierunki rozwoju organizacji oraz problemy, które 

ją dotykały. Należy nadmienić, że wartość tych artykułów podnosi fakt, iż 
w znacznej mierze oparte zostały na materiałach archiwalnych.  

Kolejny artykuł nosi tytuł Z perspektywy sześciu lat – dzieje wąbrzeskiego 

koła toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego auto-

rem jest Aleksander Czarnecki, który napisał tekst wespół z Sarą Bollą i Bo-

żeną Łamek. Główny autor artykułu jest zarazem jednym z inicjatorów po-
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wstania tego koła o szkolnym profilu. W tekście zostały przedstawione pod-

stawowe zadania, jakie koło stawiało przed sobą w ciągu dotychczasowej, 

kilkuletniej, ale bardzo intensywnej, zwłaszcza na polu wydawniczym, dzia-

łalności (wydano publikacje poświęcone m.in. wąbrzeskiemu liceum i dziejom 

samego miasta, jak i miejscowości położonych w granicach powiatu wąbrze-

skiego w postaci Alfabetu miejscowości powiatu wąbrzeskiego).  

Autorką ostatniego zamieszczonego w tomie artykułu, Toruński oddział 

Polskiego Towarzystwa Historycznego w liczbach, jest Agnieszka Zielińska. 

Zgodnie z tytułem, mnóstwo tu danych statystycznych, tabelaryczne zestawie-

nie prezesów toruńskiego oddziału (co ciekawe, prezesowanie toruńskiemu 

oddziałowi PTH zawsze było i jest domeną mężczyzn), dane o liczbie człon-

ków w poszczególnych latach, liczbach posiedzeń i odczytów. Agnieszka 

Zielińska jest również autorką ostatniej zasadniczej części publikacji – Bio-

gramy prezesów toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

W bardzo interesujący sposób naszkicowano tu zestawione chronologicznie 

życiorysy szesnastu historyków, od Kazimierza Hartleba po Jarosława Kłacz-

kowa, podając między innymi informacje odnoszące się do ich kariery nauko-

wej, głównych publikacji oraz związków z toruńskim oddziałem PTH.  

W podsumowaniu należy stwierdzić, że omawianym wydawnictwem w 

sposób godny uczczono rocznicę funkcjonowania toruńskiego oddziału Pol-

skiego Towarzystwa Historycznego. W moim przekonaniu, zawarte w nim 

artykuły w istotny sposób uzupełniają dotychczasową wiedzę na temat działal-

ności tej instytucji. Na kartach książki opisano zarówno chwile jej pomyślno-

ści, jak i czasy problemów i bolączek. Teksty składające się na tom dokumen-

tują, jak wiele znaczących dla polskiej nauki historycznej postaci było i jest 

związanych z toruńską organizacją.  

Tomasz Chrzanowski (Olsztyn) 

 


