
221  

R O C Z N I K  T O R U Ń S K I   T O M  42 R O K  2015 

Administracja i sądownictwo przedmieść 

dawnego Torunia w świetle źródeł  

z XIV–XVIII wieku  

Mateusz Superczyński 

Toruń 

Organizacja i sądownictwo przedmieść w średniowieczu 

Toruń już od XIV w. wyróżniał się na tle pozostałych miast pru-

skich pod względem rozbudowanej administracji, która obejmowała 

nie tylko organizm miejski w obrębie murów, ale także otaczający go 

pas rozległych przedmieść i osad podmiejskich mających własną, au-

tonomiczną jurysdykcję w postaci ław sądowych. Funkcjonowanie 

tego złożonego aparatu administracyjnego dawnego Torunia ukazują 

zachowane źródła w postaci wilkierzy dla przedmieść, zarządzeń Rady 

Miejskiej, uregulowań, a przede wszystkim ksiąg ławniczych. 

W obrębie murów średniowiecznego miasta prowadzenie wszyst-

kich form działalności gospodarczej, jak choćby garbarstwa, rzeźnic-

twa czy uprawy roli, nie było możliwe. Czynności związane z tymi 

profesjami wymagały na przykład źródeł wody i lasów, niezbędnych 

do produkcji garbników. Zakłady takie jak rzeźnie czy garbarnie były 

również źródłem różnych zanieczyszczeń, co dodatkowo zmuszało 

władze miasta do przenoszenia ich poza mury. Gęste i ograniczone 

wytyczonym ściśle planem osadnictwo często przenosiło się poza 

umocnienia obronne, gdzie dużo wolnej przestrzeni umożliwiało osie-

dlanie się ludności ubogiej lub trudniącej się nielegalnym rzemiosłem. 

Miejscem realizacji tych działań były przedmieścia, a podstawową prze-

strzenią, na której rozwijało się podmiejskie osadnictwo, było patrymo-
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nium – otaczające miasto dobra ziemskie nadawane w wyniku aktu 

lokacyjnego. 

Ów obszar w przypadku Torunia został wyznaczony w pierwszym 

dokumencie lokacyjnym z 1233 r. Lokowane przez zakon krzyżacki 

miasto otrzymało wówczas terytorium o powierzchni 110 łanów fla-

mandzkich, czyli około 18,5 km
2
. Co ciekawe, pierwszy dokument loka-

cyjny przewidział nadanie Chełmnu patrymonium o powierzchni 420 

łanów; wynikało to z planów założenia stolicy państwa zakonu krzy-

żackiego w tymże ośrodku.  

Odnowiony dokument lokacyjny z 1251 r. uwzględniający rozwój 

Torunia, jak i jego translokację (przeniesienie w 1236 r. centrum osad-

niczego z terenu dzisiejszej wsi Stary Toruń na obecne miejsce), znacz-

nie poszerzał dobra miejskie do powierzchni 180 łanów, czyli około 

30 km
2
. Należy jednak podkreślić, że granice patrymonium miasta 

Torunia zmieniały się, aby na przełomie XIII i XIV w. ukształtować 

się w pełni
1
. 

Przy odtworzeniu granic pierwotnego toruńskiego patrymonium po-

jawiają się pewne trudności, przede wszystkim z powodu nieznanego 

dokładnie zasięgu dóbr biskupów kujawskich, z którymi graniczyły 

posiadłości miejskie w XIII w. Kluczową wskazówką do odtworzenia 

granic okazało się wzniesienie leżące niedaleko na wschód od Nowego 

Miasta Torunia i występujące w źródłach pod nazwą Góry Biskupiej. 

Dokument z 1276 r. określający patrymonium nowo lokowanego No-

wego Miasta Torunia wskazuje, że granica dóbr gminy przebiegała 

w linii prostej od Wsi Polskiej przez wyżej wspomnianą Górę Biskupią 

do starej Drogi Dobrzyńskiej, co utwierdza w przekonaniu, że pierwotne 

patrymonium miasta rozciągało się bardziej na zachód niż w później-

szym okresie
2
. 

Sprawę zasięgu i podziału dóbr miejskich komplikował sam akt lo-

kowania Nowego Miasta Torunia i nadanie nowemu ośrodkowi osad-

niczemu podobnych praw jak Staremu Miastu. W wyniku tego między 

gminami wystąpił spór o użytkowanie patrymonium. Dopiero wyżej 

–––––––––– 
1 T. Jasiński, Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna, Poznań 1982, 

s. 17-22. 
2 Preussisches Urkundenbuch Bd. I/2, hrsg. v. A. Seraphim, Königsberg 1909, nr 342. 
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wspomniany dokument z 1276 r. rozwiązał konflikt, a Nowe Miasto 

Toruń zrzekło się praw do patrymonium Starego Miasta w zamian za 

100 grzywien odszkodowania. Oba ośrodki miejskie od tego momentu 

miały własne patrymonia z oddzielną administracją na ich terenie. Taki 

stan rzeczy trwał do 1454 r., kiedy w wyniku powstania antykrzyżac-

kiego nastąpiło połączenie Starego i Nowego Miasta Torunia, a co za 

tym idzie – utworzenie jednego ośrodka miejskiego z połączonymi już 

dobrami ziemskimi. 

Jeszcze w 1258 r. biskup kujawski Wolmir przekazał Staremu Mia-

stu w dzierżawę część swoich posiadłości razem z tzw. Lasem Mokrym, 

w zamian za 3 grzywny rocznego czynszu, zastrzegając, by terenu nie 

zabudowywano. Na obszarze tym, włączonym do patrymonium w 1295 r., 

rozwinęła się wkrótce osada Mokre, która z biegiem czasu przekształciła 

się w jedno z przedmieść Torunia
3
. 

Zmiana granicy patrymonium Torunia nastąpiła także w 1262 r., 

kiedy to zastępca mistrza krajowego Helmerich von Wizebuch w zamian 

za 7 grzywien z młyna pod zamkiem w Toruniu, pastwisko w Starym 

Toruniu, 100 łanów oraz rzeczkę Postolsk z prawem wybudowania mły-

na nadał Radzie i mieszczanom toruńskim 60 łanów we wsi Srebrniki 

i 70 łanów na granicy miasta
4
. 

Ostatecznie ukształtowane pod koniec XIII w. patrymonium Stare-

go i Nowego Miasta Torunia liczyło 335 łanów, czyli około 55,5 km
2 

. 

Posiadłości te miały pełnić funkcję przede wszystkim gospodarczego 

zaplecza obu miast. Stanowiły je grunty rolne i miejsca pod budowę 

urządzeń gospodarczych, takich jak młyny, cegielnie czy tartaki. Po-

czątkowo, zanim została ostatecznie ukształtowana administracja mia-

sta, w tym Rada Miejska i kamlaria, działki na obszarze patrymonium 

były nieodpłatnie przekazane mieszczanom pod uprawę
5
. Dopiero 

wówczas, gdy w drugiej połowie XIII w. całą władzę, prócz sądowni-

czej, przejęła dwunastoosobowa Rada Miejska, patrymonium zostało 

–––––––––– 
3 J. Powierski, Dobra ostrowicko-golubskie biskupstwa włocławskiego na tle sto-

sunków polsko-krzyżackich w latach 1235–1308, Gdańsk 1977, s. 90-91. 
4 A. Radzimiński, J. Tandecki, Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum 

Państwowego w Toruniu (1251–1454), t. 1, Warszawa 1994, nr 3. 
5 K. G. Praetorius, Topographisch – historisch – statistische Beschreibung Stadt 

Thorn und ihres Gebietes, Thorn 1832, s. 191-193. 
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dokładnie rozparcelowane, a jego poszczególne działki przeznaczone 

do konkretnych form eksploatacji. Władze miejskie określiły również 

wysokość czynszu pobieranego z gruntów miejskich. Wszelkie urzą-

dzenia, młyny, cegielnie, łaźnie, jeśli nie były własnością prywatną 

mieszczan, były pod pieczą Rady Miejskiej, która wydawała też odpo-

wiednie rozporządzenia i wilkierze dotyczące gospodarki przedmieść
6
. 

Przedmieścia Starego i Nowego Miasta Torunia, zasiedlane już od 

początków XIV w., otrzymały własne, niezależne sądownictwo. Od 

połowy XIV w. działały dwie ławy sądowe, osobne dla przedmieść Sta-

rego Miasta i Nowego. Blisko związana z Toruniem, choć silnie auto-

nomiczna osada Mokre miała własny sąd ławniczy, który ukształtował 

się pod koniec XIV w. 

Sądownictwo przedmiejskie w Toruniu zostało ustanowione doku-

mentem wielkiego mistrza Henryka Dusemera w 1346 r., jednakże 

pierwsza wzmianka o ławie przedmiejskiej Starego Miasta Torunia po-

chodzi z 1382 r. Siedzibą ławy był budynek znajdujący się na gęsto 

zaludnionym Przedmieściu św. Jerzego, tuż za Bramą Chełmińską (Din-

ghaus). Ławie podlegała ludność zamieszkująca Przedmieście św. Je-

rzego, w tym Kwartał św. Wawrzyńca, Przedmieście Starotoruńskie 

i Rybaki oraz Przedmieście Portowe. W 1444 r. dla sądu ławniczego 

ustalono odrębny regulamin (Schoeppenordnung), który w później-

szych latach ulegał modyfikacjom. Ława przedmiejska Starego Miasta 

Torunia była instytucją kompetentną w sprawach dotyczących sprze-

daży nieruchomości na przedmieściach, ale także rozpatrywała sprawy 

karne. W skład sądu wchodziło 8 ławników i wójt (vogt, advocatus) 

wybierany z grona Rady urzędującej. Wpływ na jego wybór, jak i na 

kształt samej ławy, miała także Rada Starego Miasta Torunia, będąca 

równocześnie II instancją sądu przedmiejskiego. Należy zaznaczyć, że 

ławnicy przedmiejscy pełnili funkcję dożywotnio
7
. 

Posiedzenia sądu odbywały się w formie zwyczajnej (burgerding) 

co 2 tygodnie, rozpoczynając się od godziny ósmej lub dziewiątej rano. 

Rozpatrywano na nich sprawy zarówno cywilne, jak i karne. W na-

głych wypadkach ława odbywała posiedzenia nadzwyczajne (beyding). 

–––––––––– 
6 T. Jasiński, op. cit., s. 22-24. 
7 R. Czaja, Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Cz. I: do 1454 r., Toruń 1999, s. 27-32 
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Działo się tak w przypadku pilnych spraw karnych, jak na przykład 

zabójstwo
8
. 

Analogiczną instytucją do ławy sądowniczej był sąd ławniczy 

przedmiejski Nowego Miasta Torunia powołany prawdopodobnie na 

przełomie 1385 i 1386 r. Podobnie jak sąd przedmiejski Starego Mia-

sta rozpatrywał on sprawy cywilne i karne, a instancją odwoławczą od 

decyzji tej ławy była Rada Nowego Miasta Torunia. W skład ławy 

przedmiejskiej wchodziło od 6 do 8 ławników oraz wybierani spośród 

nich sołtys (scultetus) i wójt – był nim zazwyczaj jeden z rajców no-

womiejskich. Siedziba tego sądu znajdowała się tuż za Bramą św. 

Katarzyny przy tzw. Rowie Rakarskim (Schindegraben), a swoje funk-

cje urząd ten rozciągał na posiadłości Nowego Miasta Torunia, a więc 

najbliższe okolice murów – Przedmieście św. Katarzyny i leżące na 

południowy wschód obszary tzw. Woli Nowomiejskiej, w późniejszym 

okresie określane jako Przedmieście św. Jakuba. 

Oba sądy działały oddzielnie aż do momentu, kiedy Stare i Nowe 

Miasto połączyły się w jeden ośrodek miejski. Wówczas po scaleniu 

wszystkich przedmieść zlikwidowano sąd ławniczy przedmiejski No-

wego Miasta Torunia, a jurysdykcję na terenie całego patrymonium 

sprawował jeden sąd przedmiejski
9
. 

Dość nietypowa sytuacja pod względem sądownictwa występowała 

na Przedmieściu Mokre, będącym wprawdzie niezależnym ośrodkiem 

osadniczym, ale podlegającym wilkierzom i artykułom Rady Starego 

Miasta Torunia. Osada dzieląca się na Małe i Duże Mokre miała wła-

dzę sołecką już na początku XIV w., o czym świadczą najstarsze zapi-

sy czynszów z 1318 r. Z biegiem czasu na Mokrem wykształciła się 

ława sądowa, w skład której wchodził sołtys i 7 ławników, wzmian-

kowanych w 1390 r. Niezależny od ław przedmiejskich sąd mokrzań-

ski zbierał się co 4 tygodnie i rozpatrywał wszelkie sprawy dotyczące 

osady, a odwołania w II instancji rozpatrywała Rada Miejska
10

. 

–––––––––– 
 8 K. Kamińska, Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju 

sądów niektórych miast Niemiec i Polski, Warszawa 1980, s. 96-99. 

 9 R. Czaja, op. cit., s. 27-32. 
10 Z. Zyglewski, Artykuły mokrzańskie z roku 1527 na tle rozwoju gospodarczego 

i ustrojowego Mokrego – przedmieścia Torunia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia Historyczne, 1993, z. 3, s. 18-20. 
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Organizacja i sądownictwo przedmieść w okresie nowożytnym  

Schyłek średniowiecza to dla Torunia okres gruntownych przemian 

i reform w organizacji władz, przede wszystkim wynikających ze 

zjednoczenia obu ośrodków miejskich, czyli Starego i Nowego Miasta. 

Okres walk polsko-krzyżackich w końcu XV w., jak i włączenie Toru-

nia do Królestwa Polskiego, wpłynęły także na gospodarkę miasta, 

a co za tym idzie – na kształt społeczeństwa i samych władz miejskich, 

co odzwierciedlały reformy ustroju, mające też wpływ na zarządzanie 

dobrami miejskimi i przedmieściami. 

W momencie połączenia się Starego i Nowego Miasta Torunia w 

1454 r. nastąpiła likwidacja odrębności ustrojowej Nowego Miasta, 

a także zniesiony został odrębny sąd dla przedmieścia nowomiejskiego, 

same przedmieścia zaś zostały formalnie scalone pod względem admini-

stracyjnym. Wszyscy mieszkańcy przedmieść od tego momentu podle-

gali jednej ławie sądowej, znajdującej się za Bramą Chełmińską; dotąd 

obejmowała ona kompetencjami przedmieścia Starego Miasta
11

. Oprócz 

ławy przedmiejskiej osobnym organem sądowniczym na tym obszarze 

była ława mokrzańska znajdująca się we wsi Mokre, która mimo iż 

topograficznie nie tworzyła całości z miastem, była nadal związana 

z nim gospodarczo i stanowiła przedmieście Torunia. 

Obie ławy w okresie nowożytnym przeszły liczne reorganizacje, 

wynikające także po części z reform ustroju miasta. Reformy te wpły-

nęły także na sposób zarządzania dobrami miejskimi i przedmieściami. 

Problemy gospodarcze Torunia związane ze spadkiem prestiżu po woj-

nie trzynastoletniej, jak i załamanie się handlu hanzeatyckiego spowo-

dowały konieczność reform ustroju władz miasta i uwzględnienia żą-

dań pospólstwa, które w 1523 r. zbuntowało się przeciwko władzom. 

Efektem tego była druga po przywileju chełmińskim ustawa regulująca 

organizację władz Torunia, wydana w 1523 r. przez króla Zygmunta I 

Starego, określana jako Reformatio Sigismundi
12

. Akt ten wprowadzał 

–––––––––– 
11 K. Mikulski, Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Cz. II: 1454–1650, Toruń 2001, 

s. 10-17. 
12 J. Buława, Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I poł. XVI wieku, Warszawa-

Poznań-Toruń 1971, s. 72-73. 
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do współzarządzania miastem przedstawicieli pospólstwa. Całość władz 

od tego momentu dzieliła się na ordynek I, który stanowiła Rada, or-

dynek II, czyli ławy sądowe Starego i Nowego Miasta oraz przedmiej-

ska, i ordynek III – tak zwana rada sześćdziesięciu, która ostateczny 

kształt uzyskała w roku 1601, kiedy zrównano w niej liczbę przedsta-

wicieli kupców i rzemieślników
13

. 

Reforma zygmuntowska wprowadzała kilka zmian w sposobie za-

rządzania miastem i przedmieściami, między innymi poprzez nowe 

urzędy, jak choćby urząd kwaterny odpowiadający za porządek w mie-

ście, stan budynków, ulic, ale także rowów, studni, podwórzy i spi-

chlerzy. W roku 1600 w celu ułatwienia pracy tego urzędu cały obszar 

miasta podzielono na kwartały, w tym 2 na przedmieściu
14

. Gospodar-

kę przedmieść, a więc wszystkich obiektów przemysłowych, takich jak 

młyny, kuźnie, cegielnie czy tartaki Rada Miasta kontrolowała za po-

średnictwem Urzędu Kamlarskiego. Mimo iż osoba kamlarza występu-

je już w średniowieczu, to pełny urząd jako 8-osobowa komisja wy-

kształcił się dopiero w XVII w. (określony został wówczas jako Eko-

nomia). Reforma wymienia także inne istniejące już od średniowiecza 

kluczowe dla zarządzania dobrami miejskimi urzędy, jak choćby urząd 

młynarski, powiększony o dwóch mieszczan, którzy obok rajcy spra-

wowali kontrolę nad funkcjonowaniem młynów toruńskich. Urząd ten 

dbał także o oczyszczanie rzeki Mokrej, czyli Wielkiej Bachy, nad 

którą znajdowały się młyny
15

. 

Okres XVI i XVII w. to czas wzmożonej działalności ustawodaw-

czej Rady w stosunku do przedmieść. Odzwierciedlały to wilkierze, 

które już od 1525 r. były uchwalane przy współudziale wszystkich 

trzech ordynków. Ustalanie treści wilkierzy odbywało się na Consi-

lium, w skład którego wchodziły II i III ordynek
16

. 

Wyrazem aktywności ustawodawczej z omawianego okresu są 

choćby wydane w 1527 r. tzw. artykuły mokrzańskie – zbiór przepisów 

–––––––––– 
13 H. Piskorska, Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do roku 1793, To-

ruń-Łódź 1956, s. 14-19. 
14 Ibid., s. 16. 
15 Ibid., s. 18-20. 
16 Ibid., s. 29-30. 
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porządkowych dla osady Mokre, zawartych w 13 punktach, które wy-

dano zapewne pod wpływem Reformatio Sigismundi
17

. W roku 1605 

ogłoszono nowy wilkierz dla wsi miejskich, a w roku 1637 osobny dla 

przedmieść. Wówczas to w celu scalenia przedmieść i dogodnego zarzą-

dzania nimi podzielono je na 4 kwartały: Kwartał Rybaków obejmują-

cy Przedmieście Starotoruńskie i tereny nad Wisłą, Kwartał św. Waw-

rzyńca, Kwartał św. Jerzego, do którego włączono Mokre, i Kwartał św. 

Katarzyny, czyli dawne przedmieście Nowego Miasta wraz z Winnicą
18

. 

Reforma organizacji władz wpłynęła także na funkcjonowanie są-

dów przedmiejskich. Ławnicy przedmiejscy wchodzili w skład II or-

dynku. Należy zaznaczyć, iż kandydatami na ławników byli dotych-

czasowi członkowie III ordynku. Istniejący od 1444 r. regulamin ławy 

przedmiejskiej został zmieniony w roku 1589, jednak działanie sądu 

zasadniczo nie uległo zmianom. Nadal posiedzenia dzielono na zwy-

czajne (burgerding) i nadzwyczajne (beyding). Organem odwoławczym 

od decyzji ławy w sprawach cywilnych była Rada Miasta, a w spra-

wach karnych – burgrabia. W roku 1612 zwiększono liczbę ławników 

sądu przedmiejskiego z 8 do 10 oraz utworzono urząd starszego ławy 

(Scheppenmeister), mającego do pomocy wicestarszego od połowy 

wieku XVII
19

. Większość spośród ławników zasiadających od połowy 

XVII w. w ławie przedmiejskiej to mieszkańcy Starego Miasta, głów-

nie kupcy. Wynikało to z załamania się gospodarki przedmieść i prze-

kształcenia ich w rolniczo-ogrodnicze zaplecze miasta, gdzie swoje 

posesje i rezydencje letnie mieli przedstawiciele patrycjatu toruńskie-

go. Pod względem społecznym ława przedmiejska pełniła więc funkcję 

drugiej ławy staromiejskiej
20

. 

Jak już wcześniej wspomniano, drugą instytucją sądowniczą na 

przedmieściach Torunia była ława sądowa na Mokrem, początkowo 

działająca jako typowy sąd wiejski z sołtysem na czele. Liczba 7 ław-

ników nie zmieniła się od 1390 r. do końca XVIII w., podobnie jak 

–––––––––– 
17 Z. Zyglewski, op. cit., s. 22. 
18 Ibid., s. 23. 
19 J. Dygdała, Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Cz. III: 1651–1793, Toruń 2002, 

s. 27. 
20 J. Dygdała, Organizacja, skład i funkcjonowanie samorządu miejskiego, [w:] 

Historia Torunia, t. 2, cz. 3, red. M. Biskup, Toruń 1996, s. 39-40. 
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i kompetencje sądu, jednakże w XVI w. można zauważyć tendencje 

zmierzające do zwiększenia kontroli nad ławą mokrzańską przez Radę 

Miejską. Od 1557 r. sąd na Mokrem był między innymi ograniczony 

koniecznością uzyskania zezwolenia Rady na przewłaszczanie grun-

tów. Próbą większego uzależnienia Mokrego od Torunia było także 

włączenie w 1565 r. 2 ławników tego sądu do ławy przedmiejskiej
21

. 

Z przepisów dotyczących trybu urzędowania ławy na Mokrem wynika, 

że zbierała się ona co 4 tygodnie. Analogicznie do ławy przedmiejskiej 

instytucją odwoławczą dla sądu na Mokrem była Rada Miejska
22

. Tak-

że przysięga ławników mokrzańskich była uregulowana wilkierzem 

Rady Miejskiej z 1602 r. Na podstawie szczątkowo zachowanych za-

pisek ławniczych sądu na Mokrem z początku XVIII w. ustalono, że 

w późniejszym okresie organizacja ławy sądowej zmieniała się i poja-

wiły się w niej nowe urzędy. W zapiskach z 13 marca 1709 r. wymie-

nione są nazwiska ławników wraz z sołtysem Andreasem Schutzem na 

czele, ale także ze „starszym ławy” (Schoeppenmeister) i „wicestar-

szym ławy” (Vice Schoeppenmeister)
23

. Analogiczne stanowiska po-

jawiły się w tym czasie w sądzie przedmiejskim miasta Torunia, co 

świadczy o podobnej ewolucji organizacji ławy na Mokrem do ławy 

przedmiejskiej. 

Taki kształt organizacji sądownictwa na przedmieściach, jak i spo-

sób zarządzania dobrami miejskimi, pozostał właściwie niezmieniony 

do momentu II rozbioru Polski w 1793 r., kiedy to Toruń znalazł się 

pod panowaniem Prus. 

Źródła do dziejów administracji i sądownictwa przedmieść 

Oddziaływanie władz miejskich na przedmieścia toruńskie oraz 

funkcjonowanie ław sądowych, ukazują zachowane materiały archi-

walne z okresu od XIV do XVIII w. Do tej grupy dokumentacji prze-

chowywanej w Archiwum Państwowym w Toruniu można zaliczyć 

–––––––––– 
21 Z. Zyglewski, op. cit., s. 22. 
22 K. Kamińska, op. cit., s. 98-99. 
23 Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej cyt. APT), Akta luźne miasta Torunia, 

I-7666, k. 1. 
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zarówno rozporządzenia Rady, wilkierze, księgi ławnicze, jak i księgi, 

a także akta o charakterze rachunkowym i gospodarczym związane np. 

z kamlarią. W tym miejscu skupimy się jednak na materiałach związa-

nych bezpośrednio z administracją i sądownictwem przedmieść, dlate-

go pomijamy rejestry czynszowe, rachunki z młynów, cegielni czy 

tabliczki woskowe. 

Do najstarszych rozporządzeń administracyjnych władz miasta do-

tyczących przedmieść i regulujących ich gospodarkę należy zbiór akt, 

protokołów, wilkierzy Rady Miejskiej, jak i postanowień dotyczących 

kamlarii czy zarządów młynów oraz cegielni, wydany pod tytułem 

Thorner Denkwürdigkeiten
24

. Są tu m.in. rozporządzenia Rady Miasta 

dotyczące inwestycji na obszarze poza murami, ale także zagrożenia 

pożarowego czy czystości.  

Pierwsza interesująca nas zapiska z roku 1345 dotyczy łaźni położo-

nej nad Wisłą, za Bramą Łazienną, należącej do Cesariusa Hengstber-

ga, z której płacono czynsz w wysokości 3 grzywien i 17 skojców. O tej 

samej łaźni, przebudowanej już tym razem na farbiarnię, mówi z kolei 

zapis z 1378 r.
25

 Fakt istnienia drugiej łaźni, znajdującej się na nabrzeżu 

za Bramą Żeglarską, potwierdza decyzja władz miasta z 1396 r. o zwol-

nieniu z opłaty czynszowej łaźni Rockendorfa
26

. Są to jedne z najstar-

szych wzmianek o istnieniu takich urządzeń publicznych na przedmie-

ściach średniowiecznego Torunia. W omawianym zbiorze protokołów 

i rozporządzeń doszukać się można również zapisu z 1402 r. o budo-

wie przystani przy tzw. najbliższej cegielni
27

. Źródło dostarcza także 

wielu cennych informacji dotyczących osady Mokre, szczególnie dla 

określenia władz i ustroju osady w średniowieczu.  

Protokół Rady Miejskiej z 1383 r. po raz pierwszy mówi o nieza-

leżnym od ławy sądowej, stałym urzędzie sołeckim na Mokrem („Schul-

zenamts in der Mocker wie auch der Schoppen gedacht…”)
28

. Jest to 

–––––––––– 
24 Thorner Denkwürdigkeiten von 1345–1547, hrsg. v. A. Voigt, Mitteilungen des 

Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn, H. 13, 1904, s. 4-179. 
25 Ibid., s. 4-9. 
26 Ibid., s. 21 (Ex senatus gratia ist die Badstube vor dem Segelthor von dem Zinse 

befreyet, welche ein Privatmann Rockendorf gebauet). 
27 Ibid., s. 28 (Bey der nachsten Ziegelscheune sind vormahls die Schiffe gebauet). 
28 Ibid., s. 11. 
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także pierwszy zapis poświadczający istnienie sądu ławniczego na 

Mokrem, będącego jednym z czterech sądów średniowiecznego Toru-

nia. Dalsze zapisy szczegółowo określają też pracę sądu mokrzańskie-

go. Według uchwały z 1433 r. posiedzenia tego sądu miały się odby-

wać co 4 tygodnie, a podczas obrad miał być obecny pisarz. W zapisie 

wymieniono także wynagrodzenie dla owego pisarza wynoszące 1 sko-

jec. Co ciekawe, artykuł wspomina też o budynku ławy sądowej (Ding 

Hause) znajdującym się najprawdopodobniej w połowie drogi na Wiel-

kim Mokrem
29

. 

W okresie nowożytnym działalność aktotwórcza wiążąca się z ad-

ministrowaniem dobrami ziemskimi, a więc także i przedmieściami To-

runia, wyraźnie przybrała na sile. Efektem tej działalności są zacho-

wane wilkierze i rozporządzenia określające organizację, zarządzanie 

i obszar scalonych po 1454 r. przedmieść miasta. 

Omawiając źródła do historii osadnictwa przedmiejskiego z okresu 

nowożytnego należy w pierwszej kolejności wskazać na wilkierz dla 

przedmieść wydany w 1637 r.
30

 Czterdziestostronicowy dokument ogło-

szony 16 kwietnia 1637 r. wchodzi w skład księgi zawierającej zarzą-

dzenia i wilkierze Rady Miasta Torunia z lat 1569–1682 zatytułowanej 

„Miscellanea Thorunensia”. Jest to czystopis pisany ręką pisarza miej-

skiego, podzielony na kilka części dotyczących m. in. różnych zagad-

nień związanych z organizacją i podziałem przedmieść na kwartały, 

sprawami dotyczącymi możliwości osiedlania się i funkcji tzw. Quar-

tiermeistera.  

Pierwszy rozdział wilkierza: „Von Quartieren der Vorstadt”, doty-

czy podziału obszaru przedmieść na poszczególne kwartały, co zostało 

dokładnie opisane. W pierwszej kolejności uwzględniono granicę Kwar-

tału Rybaków, która w myśl autorów przekazu ciągnęła się od mostu 

na Wiśle do Bramy Starotoruńskiej, na zachodzie zaś obejmując naj-

dalszą cegielnię (obecnie na terenie Parku Miejskiego) do granicy 

miasta
31

. Następny kwartał opisany w źródle to Przedmieście św. Je-

rzego rozpościerające się od Bramy Starotoruńskiej do Bramy Cheł-

–––––––––– 
29 Ibid., s. 60. 
30 APT, Archiwum miasta Torunia (dalej cyt. AmT), Kat. II, sygn. I-3a, k. 150-170. 
31 Ibid., k. 150-151. 
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mińskiej, a sięgające na północy do rozgartu przedmiejskiego (dzisiej-

sze Koniuchy). Sąsiedni kwartał św. Wawrzyńca brał początek od 

Bramy Chełmińskiej, dalej jego granica biegła wzdłuż murów do tzw. 

Prawych Wrót, skręcając na wschód gościńcem do Nowego Młyna nad 

Stawem Kaszowym zamkniętym mostem młyńskim (Mühlbrücke). 

Następnie granica tego kwartału przebiegała obok pól określonych tu 

jako „Klünche Vorwerk” lub „Münchenberg”, docierając do „Pesti-

lenz Haus” (Przytułek św. Jerzego?)
32

. Trudno określić dokładne poło-

żenie wspomnianego folwarku czy miejsca zwanego Münchenberg. 

Najprawdopodobniej granica, biegnąc na północ od Kaszownika, mu-

siała przecinać Waliszewo i tereny późniejszego folwarku Gereta. 

Ostatni kwartał opisany w zarządzeniu to Przedmieście św. Katarzyny, 

którego granica, biegnąc gościńcem od Prawych Wrót na wschód 

wzdłuż Wisły obok młyna Trzeposz, docierała aż do Kaszczorka
33

. 

Rozdział zarządzenia kończy się postanowieniem przydzielenia dla 

każdego kwartału urzędników określanych jako „quartiermeister” w celu 

„ustanowienia lepszego zarządzania i dyscypliny na przedmieściach”. 

O funkcjach, obowiązkach i nowych urzędnikach napisano w ko-

lejnym rozdziale wilkierza. W myśl zarządzenia „quartiermeister”, 

czyli kwaterny, miał za zadanie kontrolowanie i utrzymywanie po-

rządku w swoim kwartale przedmiejskim poprzez systematyczne do-

glądanie stanu domostw, zapobieganie lub informowanie o przestęp-

stwach, dbanie o dostarczanie wody, zapobieganie pożarom. Wilkierz 

głosi, iż Rada Miasta nakłada na urzędnika kwaternego obowiązek 

sumiennego wypełniania swoich obowiązków
34

. 

–––––––––– 
32 Ibid., k. 151 (Ferner von Kulmischen bis an das Gerechte Thor, und furder zur 

Rechten Hand, durch das Gässlein, die neue Mühle mit eingeschlossen auch ferner 

über die Mühlbrücke, durch das Gässlein, neben dem Acker so der Klünche Vorwerk 

oder Münchenberg genannt wird, bis an das Pestilenz Haus, soll heißen: Sankt Lorentz 

Quartier). 
33 Ibid. (Redlichen von Gerechten Thor hinumb, durch das Gässlein zur rechten 

Hand, neben dem Mühlteich, Trepusch, und alte Vorwerk mit eingeschlossen bis an 

der Stadtgrenzen, neben dem Klösterchen, und also die Weissel herunter, bis an die 

lange Brücken, wird genannt das Sankt Katharin Quartier). 
34 Ibid., k. 152-157. 



233  

Rozdział III dotyczący bezpośrednio mieszkańców przedmieść 

określał, kto jest mieszkańcem obszaru przedmiejskiego oraz poruszał 

kwestie związane z funkcjonowaniem rzemiosła na tym terenie. Na-

stępne fragmenty rozdziału, zazwyczaj wyróżnione podkreśleniem lub 

zapiską na marginesie informującą o danej dziedzinie życia, regulowa-

ły sprzedaż ryb, mięsa na terenie przedmieść oraz zasady sprzedaży 

lub kupna działek, posesji, domów, pól czy zabudowań gospodarczych, 

co miało odbywać się w myśl zarządzenia drogą sądową poprzez wpi-

sy do ksiąg ławniczych przedmiejskich
35

. Wilkierz zawiera interesują-

ce zapisy dotyczące kontroli przeciwpożarowej, będącej oczywiście 

w gestii urzędników kwaternych, którzy mieli sprawdzać pod tym 

względem każdą posesję. Szczegółowo opisano tu instrukcje dotyczą-

ce kontroli kominów w domostwach, stan zagród itp.
36

 

Sporo miejsca zajmują szczegółowe wytyczne dotyczące dostar-

czania wody pitnej, utrzymywania czystości cieków wodnych na tere-

nie przedmieść, a także wypasu bydła, określające między innymi, kto 

może zajmować się wypasem i w jaki sposób ma się to odbywać. 

Ostatnie rozdziały wilkierza dotyczą między innymi sprzedaży pro-

duktów spożywczych oraz zajazdów znajdujących się na terenie 

przedmieść
37

. 

Całe źródło podzielone jest na 11 rozdziałów, które z kolei dzielą się 

na mniejsze fragmenty. Dodatkowym ułatwieniem są zapiski na margi-

nesach streszczające dany fragment. Sam przekaz jest cennym źródłem 

do poznania życia na przedmieściach w XVII w. Co prawda wilkierz 

pochodzi z roku 1637, tuż po rozbudowie toruńskich umocnień bastio-

nowych, które skurczyły osadnictwo za murami miejskimi, to jednak 

dotyczy zarządzania przedmieściami, które nadal zachowały swój rze-

mieślniczy i dynamiczny charakter do połowy XVII w. Wówczas to 

właśnie podzielono obszar przedmieść na wspomniane wyżej kwartały. 

Podobnym przekazem źródłowym o charakterze prawnym są po-

chodzące z XVI w. tzw. artykuły mokrzańskie regulujące z kolei funk-

cjonowanie osady podmiejskiej Mokre. Źródło pochodzące z 1527 r., 

–––––––––– 
35 Ibid., k. 159. 
36 Ibid., k. 159-163. 
37 Ibid., s. 169. 
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a zachowane w formie polskojęzycznego odpisu z roku 1728, omówił 

dokładnie Zbigniew Zyglewski
 38

. Uchwalono je najprawdopodobniej 

pod wpływem prac legislacyjnych związanych z Reformatio Sigismun-

di. Artykuły, podobnie jak zarządzenie dla przedmieść z 1637 r., mają 

charakter porządkowy, czyli dotyczą zagadnień związanych z organi-

zacją gospodarki, życia i funkcjonowania Mokrego. Przekaz podzielo-

ny na 13 punktów regulował cztery główne zagadnienia. Pierwsze 

dotyczyło obrotu ziemią na terenie osady, co podobnie jak w przypadku 

wilkierza z 1637 r. musiało być skrupulatnie odnotowywane w księ-

gach sądu mokrzańskiego. Czynności te musiały pozostawać pod kon-

trolą sołtysa, co oznaczało, że żaden mieszkaniec nie mógł zastawić 

łąki lub pola bez zgody tego urzędnika. 

Druga grupa punktów dotyczyła rowów odwadniających, które były 

kluczowe dla gospodarki wsi Mokre. Wilkierz nakładał wysokie kary 

za unikanie prac przy regulacji kanałów melioracyjnych. W myśl arty-

kułów zabronione było także wypasanie bydła czy koni przy rowach. 

Podobnie jak w zarządzeniu z 1637 r. dotyczącym pozostałych przed-

mieść, wypas miał się odbywać pod pieczą pasterza na miejskim pa-

stwisku (zapewne chodziło o Wygon leżący na terenie Mokrego za łą-

kami trzcinowymi). Kolejne punkty artykułów odnosiły się do stosun-

ków między mieszkańcami Mokrego. Zobowiązywały one na przykład 

do wypłacenia odszkodowania za szkody poczynione na polu sąsiada 

przez konia lub inne zwierzę. Ustalono tu również kary za wypas na 

terenie cudzego pola lub ogrodu. 

Ostatnim zagadnieniem, które regulowały artykuły mokrzańskie, 

była hodowla drobnego ptactwa domowego. Zapisy zezwalały na taką 

hodowlę bez ograniczeń, jednakże zakazywały wypuszczania np. gęsi 

na drogi
39

. 

Artykuły mokrzańskie zostały zredagowane przez kancelarię miej-

ską w języku niemieckim i mimo iż na początku XVI w. pojawiało się 

kilka tłumaczeń oficjalnych pism władz miejskich na język polski, to 

artykuły zostały przełożone z języka niemieckiego dopiero w 1724 r. 

Jest to o tyle ciekawe, że Mokre w XVI w. było największym skupi-

–––––––––– 
38 Z. Zyglewski, op. cit., s. 13-36. 
39 Ibid., s. 23-25. 
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skiem osób mówiących po polsku. Należy jednak pamiętać, że nawet 

w XVI i XVII w. język polski pojawia się w dokumentach, a nawet 

w księgach ławniczych przedmiejskich i mokrzańskich sporadycznie
40

. 

Funkcjonowanie sądownictwa na terenie przedmieść toruńskich już 

od XIV w. obrazują skąpo zachowane przekazy archiwalne w postaci 

ksiąg ławniczych będących protokołami posiedzeń ławy. Są to nie tylko 

znakomite źródła do poznania historii funkcjonowania ław przedmiej-

skich, ich organizacji i działalności aktotwórczej, ale także ukazują cha-

rakter gospodarczy i społeczny przedmieść Torunia w różnych okresach.  

Jedynym zachowanym źródłem pochodzącym ze średniowiecznej 

kancelarii sądu przedmiejskiego jest księga ławnicza przedmiejska 

Nowego Miasta Torunia. Jest to rękopis papierowy w postaci księgi 

z napisem na grzbiecie: „Schöppenbuch Neustadtischen Vorstadten 

(Schindegraben)” 1444 –1457. Jest to czystopis z zapisami z lat 1444–

1451 i 1455 –1457. Księga zawiera łącznie 67 zapisek, w tym 56 mery-

torycznych. 23 zapiski dotyczą spraw transakcji kupna lub sprzedaży 

winnic (7), ogrodów ze stodołami (3), posiadłości (23), placów (3), 

domów (2) i stodół (1)
41

. Pierwsza zapiska z 20 lipca 1444 r. wymienia 

ówczesnych członków ławy przedmiejskiej. Dalsze dotyczą już kon-

kretnych spraw. O specyfice gospodarki przedmieścia Nowego Miasta 

Torunia dowiadujemy się z informacji w notach dotyczących różnych 

obiektów czy posiadłości. Znajdujemy w księdze m.in. wzmianki o ce-

gielni położonej nieopodal stawów kaszowych
42

, stajniach (marstal-

le)
43

, zapewne znajdujących się blisko Bramy św. Katarzyny, cieślarni 

(stathofe)
44

 oraz o domu pasterza (hirten)
45

. W księdze wymieniane są 

także nazwy uliczek na przedmieściu, jak Zastawna (Pfandgasse), 

Drzewna (Holczgasse) czy Przy Rowie Rakarskim (Schindegraben), 

gdzie znajdował się sąd przedmiejski. Liczne transakcje kupna lub 

sprzedaży winnic oraz ogrodów świadczą o tym, że przedmieście No-

wego Miasta oraz leżąca nad Wisłą wolnizna nowomiejska były ob-

–––––––––– 
40 Ibid., s. 25-26. 
41 Ibid., s. 313-316. 
42 Ibid., nr 7, 324. 
43 Ibid., nr 20. 
44 Ibid., nr 46. 
45 Ibid., nr 53. 
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szarami o charakterze gospodarczym, gdzie znajdowały się m.in. szo-

py, składy i leżakownie wina. Właścicielami winnic czy ogrodów byli 

często znamienici patrycjusze, niekoniecznie związani z Nowym Mia-

stem, jak choćby Fryderyk Waczenrode, który sprzedał Henrykowi 

Molnerowi winnicę położoną na wolniźnie nowomiejskiej
46

. Wzmia-

nek o stałych zabudowaniach czy posiadłościach mamy w księdze 

niewiele. Zazwyczaj zapiski dotyczą zagród lub lekkich zabudowań 

gospodarczych, a tylko dwie odnoszą się do domów mieszkalnych. 

Źródło informuje także o posiadaniu przez nowomiejską parafię św. 

Jakuba niektórych uposażeń, ogrodów czy winnic
47

. Pojawia się w nim 

także wzmianka o cmentarzu przy kaplicy św. Katarzyny
48

. 

Nieco więcej zapisek ławniczych w postaci ksiąg zachowało się 

z okresu nowożytnego, szczególnie z XVII i XVIII w. Najlepiej za-

chowaną z tego okresu jest księga ławnicza przedmiejska z lat 1600–

1615
49

, będąca interesującym i obszernym przekazem źródłowym na 

temat życia na ówczesnych przedmieściach jeszcze przed ich upad-

kiem w 2. połowie XVII w. Ze względu na bardzo dobry stan zacho-

wania, walory estetyczne i bogatą w informacje treść jest to unikatowy 

zabytek piśmiennictwa miejskiego z okresu dynamicznego rozwoju 

gospodarczego miasta pod koniec XVI i na początku XVII w. Na pod-

stawie księgi możliwe było m.in. zrekonstruowanie, przynajmniej czę-

ściowe, sieci ulic przedmieść, według wymienianych w zapisach kon-

traktów posesjach, których lokalizacja i sąsiedztwo były dokładnie 

opisywane
50

. 

Księga o sporych rozmiarach, starannie oprawiona w skórę, zawie-

ra na samym początku skorowidz z nazwiskami osób biorących udział 

w procesach sądowych ławy przedmiejskiej. Na pierwszej stronie znaj-

duje się XIX-wieczny napis: „Acta suburbana ab Anno 1600 ad Annis 

1615” wraz z sygnaturą. 

–––––––––– 
46 Ibid., nr 13. 
47 Ibid., nr 59. 
48 Ibid., nr 61. 
49 APT, AmT, Kat. II, IX-76. 
50 K. Mikulski, Topografia przedmieść toruńskich w XIV–XVII w., Zapiski Histo-

ryczne, t. 63, 1998, z. 3-4, s. 7-33. 
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Zapiski ławnicze, sporządzane najczęściej w języku niemieckim, 

ale też po łacinie, dzielą się na pochodzące z sądów zwyczajnych 

(Beyding) i z sądów nadzwyczajnych (Burgerding). W tekstach proto-

kołów ławy przedmiejskiej występują także zeznania spisane w języku 

polskim. 

Na konstrukcję zapiski w omawianej księdze składa się wyróżniony 

nagłówek informujący o rodzaju odbytego sądu wraz z datą, pod nim 

zaś widnieją nazwiska osób z obu stron sporu bądź osoby wszczynają-

cej sprawę. Dalej rozpoczyna się właściwa treść zapisu protokołu naj-

częściej od formuły „Vor einem Erbaren Gericht gehegten Dinges ist 

personlich erscheinen…”. Należy także podkreślić, że strony tytułowe 

rozpoczynające nowy rok w księdze zazwyczaj są bardzo bogato zdo-

bione misternymi inicjałami i ozdobami. W kilku miejscach na stro-

nach rozpoczynających nowy rok urzędowy podany został także skład 

ławy przedmiejskiej
51

. Dukt pisma w całości jest kaligraficzny i przej-

rzysty.  

Najbardziej przydatnych informacji w kontekście ustalenia socjo-

topografii przedmieść Torunia z przełomu XVI i XVII w. dostarczają 

zapisy kontraktów sprzedaży lub kupna ziemi czy danych posesji poza 

murami miasta. Liczba takich zapisów wyraźnie wzrasta od 1601 r. 

Trudno stwierdzić, jakie rozmiary osiągał obrót nieruchomościami na 

obszarze przedmieść w latach po 1615 r., ponieważ chronologicznie 

następne zachowane protokoły z ławy przedmiejskiej pochodzą dopie-

ro z lat 1683 i 1688. Z tego powodu niełatwo określić przemiany, jakie 

dokonywały się szczególnie po roku 1629, kiedy to znacznie ograniczo-

no osadnictwo przedmiejskie z powodu budowy fortyfikacji ziemnych. 

W zapiskach dotyczących transakcji użyto nazw dawnych ulic na 

przedmieściach, szczególnie w gęsto zaludnionych jeszcze kwartałach 

św. Wawrzyńca i św. Jerzego. Niektóre z nich, jak ul. Garncarska, 

Tragarska czy Rzeźnicka
52

, pojawiły się już w źródłach średniowiecz-

nych, ale w księdze ławniczej znajdują się także wzmianki o nowych 

nazwach ulic, jak choćby Zapomnianej (Verlornegasse)
53

. Spora liczba 

–––––––––– 
51 APT, AmT, Kat. II, IX-76, k. 18, 54. 
52 Ibid., k. 80, 142, 147, 172, 223, 271, 322-323. 
53 Ibid., k. 79. 
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sąsiadujących posesji odnotowanych przy okazji opisywania konkret-

nej nieruchomości dowodzi, że obszar przedmieść św. Wawrzyńca i św. 

Jerzego był w tym okresie jeszcze gęsto zaludniony, a wśród jego 

mieszkańców występowali rzemieślnicy, nieraz zrzeszeni w cechach 

miejskich.  

Taki obraz osadnictwa przedmiejskiego zarysowany w omawianym 

źródle sprawia, że księga ławnicza przedmiejska z lat 1600 –1615 wy-

maga jeszcze bardziej dogłębnego spojrzenia i zbadania, nie tylko 

w kontekście rekonstrukcji topografii przedmieść, ale pod względem 

historii gospodarczej. Początek XVII w., a więc okres rozwoju gospo-

darczego, jaki obejmuje po części księga, sprawia, że źródło stanowi 

bardzo przydatny środek do badań historycznych, czemu jeszcze bar-

dziej przysłużyć się mogłaby edycja tego przekazu źródłowego. 

Zupełnie inny charakter mają księgi ławnicze z okresu późniejsze-

go, z końca XVII i z XVIII w., których stan zachowania jest daleki od 

satysfakcjonującego. Można tu wymienić cztery księgi, z czego dwie 

to właściwie odpisy z protokołów ławy sądowej przedmiejskiej z lat 

1683 i 1688 zawarte w dwóch skromnych poszytach
54

. Przekazy te 

zawierają kilka odpisów spraw sądowych głównie w języku polskim, 

częściowo w niemieckim. Brakuje tu ustalonego formularza zapisu. 

Noty poprzedzone są nagłówkiem z datą sprawy, po prawej zaś stronie 

tekstu zapisano nazwiska osób wszczynających sprawę. W zapisach 

dominują spory finansowe i zagadnienia dotyczące długów. Sprawy 

odnoszące się do transakcji kupna lub sprzedaży występują rzadko. 

Kilka zapisów dotyczy sporów o charakterze gospodarczym bądź 

usług świadczonych przez mieszkańców przedmieść, czego przykła-

dem jest zapis sprawy Zygmunta Wolskiego, który oskarżył farbiarza 

Zendrycha Gesne o źle wykonaną usługę
55

. W zapiskach dominują 

mieszkańcy przedmieść z niższych warstw społecznych. W kilku 

sprawach pojawiają się osoby duchowne, jak choćby kapelan benedyk-

tynek toruńskich Marcin Moglicki, który udzielił pożyczki Janowi 

Suleckiemu w wysokości 18 florenów
56

. 

–––––––––– 
54 Ibid., Kat. II, IX-82-83. 
55 Ibid., IX-82, s.1. 
56 Ibid., s. 3 
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Dwa kolejne przekazy archiwalne to czystopisy ławnicze w formie 

ksiąg. Jedna pochodzi z lat 1713 –1719
57

, druga zaś zawiera zapisy 

z krótkiego okresu obejmującego lata 1777 –1778
58

. Pierwsza księga 

jest dość obszernym źródłem z notami mającymi ustalony formularz, 

rozpoczynającymi się zazwyczaj od słowa „comparent”, z przedsta-

wieniem stron sporu bądź osoby wszczynającej sprawę. Pierwsza stro-

na księgi rozpoczyna się łacińskim nagłówkiem „Protocollum Officii 

Judici Thorn Suburbani de Anno 1713”, z dopiskiem sporządzonym 

inną ręką „sive advocatibus”
59

. Źródło ukazuje specyfikę przedmieść 

w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez wojnę północ-

ną, ale także w okresie katastrofalnych epidemii z początku XVIII w. 

Z niewielkiej liczby zapisek dotyczących transakcji kupna czy sprze-

daży wywnioskować można, że obrót ziemią czy nieruchomościami 

był wówczas znacznie ograniczony. W księdze dominują natomiast 

sprawy gospodarcze, dotyczące sporów finansowych, a także konflik-

tów między przedstawicielami patrycjatu a mieszkańcami przedmieść. 

W zapisach występują takie nazwiska, jak Elsner, Zernecke czy Boum-

gart
60

, ale także liczni przedstawiciele pospólstwa zamieszkującego 

tereny za murami miasta oraz, co jest charakterystyczne dla tego okre-

su, osoby przybyłe z okolicznych wsi, głównie chłopi przenikający na 

przedmieścia w poszukiwaniu zarobku. W zapiskach brakuje informa-

cji na temat lokalizacji domostw, posesji, pól czy innych miejsc. Nie 

występują tu także nazwy dawnych ulic czy dróg na przedmieściach, 

co również świadczy o karłowaceniu osadnictwa i upadku gospodar-

czym patrymonium. Zazwyczaj w zapiskach tych pojawiają się nie 

dające zbyt wielu informacji zwroty jak: „Peter Trutka ein Fuhrman 

aus der Vorstadt” 
61

, „Einwohner vor Jacobsthor” 
62

. Wśród zapisek 

sporządzonych w języku niemieckim można odnaleźć także kilka not 

w języku polskim. Zazwyczaj są to spisane zeznania mieszkańców 

przedmieść, jak choćby Franciszka Młodzianowskiego, który zreali-

–––––––––– 
57 Ibid., IX-77. 
58 Ibid., IX-78. 
59 Ibid., IX-77, k.1. 
60 Ibid., k. 1, 24. 
61 Ibid., k. 35 
62 Ibid., k. 2v. 
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zował zamówienie od kupca toruńskiego Jana Tuszina na wyproduko-

wanie kolaski w stylu francuskim, a nie otrzymał zapłaty w wysokości 

200 florenów
63

. Interesujących informacji dostarczają zapisy spraw do-

tyczących zakupu czy sprzedaży konkretnych dóbr, jak choćby proces 

Andreasa Calvinka z Mokrego. Sprzedał on za 21 florenów konia, który 

jednak po ośmiu dniach padł, co skutkowało wypłaceniem odszkodo-

wania właścicielowi
64

. Z zapisu wynika, że na terenie Mokrego w dal-

szym ciągu prowadzono hodowlę koni i pod tym względem specyfika 

gospodarki osady nie zmieniła się. 

Podobna w treści księga z lat 1777 –1778 dotyczy już okresu, w któ-

rym gospodarka przedmieść odbudowała w pewnym stopniu swój po-

tencjał, jednakże w porównaniu z przekazami z początku XVII w. 

w dalszym ciągu jest to obraz osadnictwa zubożałego, o niewielkich 

możliwościach ekonomicznych
65

. 

Oprawiona w skórę księga na pierwszych stronach zawiera zapiski 

sporządzone dość niestarannie, momentami pismo jest nieczytelne, 

z licznymi przekreśleniami i skróceniami formuł łacińskich. Dopiero 

od strony 38 dukt jest w miarę przejrzysty. Noty rozpoczynają się za-

zwyczaj od słowa „comparet”, ale występują też formuły w języku nie-

mieckim „vor dem Amte ist personlich erscheinen”. Księga zawiera 

także wiele stron pustych, niezapisanych. 

Ponieważ źródło obejmuje zaledwie 2 lata, nie sposób scharaktery-

zować tego przedziału czasowego pod względem aktywności gospo-

darczej czy obrotu ziemią. Podobnie jak we wcześniejszych przeka-

zach z XVIII w. brakuje tu informacji o topografii przedmieść. Proto-

koły sądu ławniczego przedmiejskiego w tej księdze dotyczą sporów 

o charakterze gospodarczym, jak choćby zniszczenia upraw przez wy-

pasane zwierzęta bądź przekroczenia granic działek przez zwierzęta 

sąsiada
66

. Jeżeli pojawiają się zapisy transakcji, to dotyczą one głów-

–––––––––– 
63 Ibid., k. 87. 
64 Ibid., k. 1 (Comparent Andreas Calvinek so angeklaget von einem Mockerer de-

ne er ein Pferde vor 21 floren vorkauft, es nur nach 8 Tag voreckt, cause ut solvat 

dimmisium pretii, ex commiserade solvat 5 ½ floren sit 2 May satisfactis). 
65 APT, AmT, Kat. II, IX-78. 
66 Ibid., k. 19. 
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nie chałup i skromnych zabudowań. W księdze znajduje się także kilka 

testamentów spisanych po łacinie
67

. 

Omówiona wyżej księga z lat 1777–1778 jest właściwie ostatnim 

przekazem archiwalnym będącym efektem pracy ławy przedmiejskiej 

i podobnie jak pozostałe księgi ławnicze z XVIII w. ukazuje podupa-

dające osadnictwo i gospodarkę przedmieść. W źródłach tych próżno 

szukać informacji o rozwiniętym rzemiośle czy wzmianek o tętniących 

życiem uliczkach najgęściej zaludnionego Kwartału św. Wawrzyńca, 

którego topografia została bogato przedstawiona jeszcze w księdze 

z początku XVII w. Podstawą gospodarki i głównym źródłem utrzy-

mania mieszkańców suburbiów były prace najemne, chałupnictwo, 

służba w posiadłościach patrycjuszy i drobne usługi, co wyraźnie uka-

zują sprawy zapisane w księdze. O kryzysie i ograniczonych możliwo-

ściach gospodarczych przedmieść Torunia w tym okresie świadczy 

także niewielki obrót nieruchomościami odnotowany w nielicznych 

zapisach. 

Na głębszą analizę zasługują z kolei zapiski ławnicze z przedmie-

ścia Mokre, które mimo iż zachowały się w stanie szczątkowym, to 

prezentują bogatą zawartość źródłową i zawierają liczne cenne dane, 

przede wszystkim o topografii osady podmiejskiej. Księgi mokrzań-

skie to właściwie zbiór siedmiu poszytów z lat 1699 –1765 zachowany 

w aktach luźnych miasta Torunia
68

. Spośród wszystkich jednostek jedy-

nym czystopisem wydaje się być księga z lat 1709 –1710
69

, zachowana 

w dobrym stanie, przedstawiająca wysoką wartość źródłową z racji od-

notowanego na pierwszej stronie składu ławy mokrzańskiej. Pod na-

główkiem „Mocker Acten Anno 1709 Rats Kuhr den 13 Martii 1709” 

zapisano następujące nazwiska: Andreasa Schultza, sołtysa Mokrego, 

Samuela Uberschara Hypperika, starszego ławy, Petera Rolbe, wice-

starszego ławy, następnie ławników: Johana Beckera, Konrada Wein-

knechta, Simona Fabiana i Georga Winiarza. Na końcu wymieniono 

notariusza Jacoba Herdena
70

. 

–––––––––– 
67 Ibid., k. 26. 
68 APT, Akta luźne miasta Torunia, I-7665-7671. 
69 Ibid., I-7666. 
70 Ibid., s. 1. 
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Najstarsze zapiski występują w księdze z lat 1699  –1703
71

, choć 

znajdują się tam także luźne karty z wcześniejszych lat, m.in. z roku 

1692, wyrwane prawdopodobnie z niezachowanego źródła. Zapisywa-

nie tej księgi zakończono w 1703 r. w momencie rozpoczęcia oblęże-

nia Torunia przez Szwedów. 

Księgi z lat późniejszych są niewątpliwie brudnopisami i obejmują 

krótkie okresy od 2 do 10 lat aż do roku 1765
72

. Z punktu widzenia to-

pografii zawierają one najwięcej informacji dotyczących obrotu ziemią 

na Mokrem. 

Zapiski prowadzone były na bieżąco, z licznymi dopiskami kance-

laryjnymi, poprawkami, przekreśleniami. Momentami dukt pisma jest 

niewyraźny i trudny do odczytania z powodu dużej liczby naniesio-

nych dopisków, a także licznych skróceń zwrotów łacińskich. Formu-

larz zapisek ławniczych występuje w dwóch formach, z użyciem łaciń-

skiego słowa „comparent”, jak i z typową dla ksiąg ławniczych formu-

łą w języku niemieckim „Vor einem Ehrsamen Gerichte Gehegten 

Ding ist personlich erscheinen…”. Sprawy protokołowane w księgach 

mokrzańskich dzielą się na „Burgerding” (sądy zwyczajne) i „Bey-

ding” (sądy nadzwyczajne), choć w nagłówkach występują też okre-

ślenia „Mockerding”. 

Na podstawie wszystkich siedmiu ksiąg ławniczych można określić 

liczbę działek, posesji, domostw, łąk, ogrodów i pól, których sprzedaż 

lub kupno zarejestrowano, na około 80. Zapiski zawierają cenne in-

formacje na temat położenia dróg, uliczek czy rowów odwadniających 

na Mokrem, podając często ich lokalne nazwy, jak Ucieczka, Mały 

Okoń, Koło Zdroju, Droga Lulkowska, Droga Papowska, Droga Lu-

bicka
73

. Występują tu także nazwy poszczególnych części przedmie-

ścia, a więc Kamienna Waga, Korszkiew, Za Palami itd., co dodatko-

wo ułatwia lokalizację poszczególnych posesji czy ogrodów należą-

cych do osób występujących w księgach. Niektórych obszarów nie 

–––––––––– 
71 Ibid., I-7669. 
72 Ibid., I-7665,7667,7668, 7670, 7671. 
73 Ibid., I-7665 (k. 10,12,14), I-7668 (k. 5, 15, 30, 31).  
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sposób zlokalizować czy rozszyfrować, jak na przykład obszaru kryją-

cego się pod nazwą Topolen
74

. 

Przy rejestrowaniu aktów kupna czy sprzedaży ziemi często do-

kładnie opisywano sąsiedztwo danej działki, co daje ogromne możli-

wości przy rekonstrukcji struktury własnościowej na Mokrem, a jest 

ona dość bogata i zróżnicowana. Obok posiadłości patrycjatu toruń-

skiego i miejscowej ludności występują liczne pola, łąki czy ogrody 

należące do instytucji kościelnych (np. zakonów: dominikanów, ber-

nardynów, benedyktynek)
75

 czy szpitali i przytułków (św. Jerzego, św. 

Piotra i Pawła)
76

. 

Tak licznie występujące zapisy transakcji kupna czy sprzedaży 

ziemi na Mokrem sugerują, iż w tym okresie, a więc w drugiej połowie 

XVIII w., aktywnie wykupywano działki, ogrody i pola, a dokonywali 

tego w dużej mierze przedstawiciele patrycjatu miejskiego, którzy po 

kryzysie z 1. połowy XVIII w. stopniowo odbudowywali swoją bazę 

własnościową i bogacili się. W zapiskach widać także wyraźnie wzrost 

znaczenia dużych rodzin, jak np. Geretów, którzy w latach 70. XVIII 

w. nazywali już swoje włości na Mokrem Geretowem i założyli tu 

swój folwark
77

. 

Księgi ławnicze ławy mokrzańskiej w porównaniu z księgami 

przedmiejskimi z XVIII w. stanowią o wiele bogatszy przekaz źródło-

wy, który w połączeniu z analizą źródeł kartograficznych daje dość 

szczegółowy obraz socjotopografii osady podmiejskiej, jaką było Mo-

kre. Z drugiej strony księgi przedmiejskie ukazują pewien obraz go-

spodarki i życia codziennego pozostałych przedmieść, czego brakuje 

w księgach mokrzańskich. 

Interesującą kwestią pozostaje ustalenie, kto był autorem wpisów 

do ksiąg ławniczych, zarówno przedmiejskich jak i mokrzańskich. 

Pewne podobieństwa w piśmie sugerują, iż pisarz pracujący w ławie 

Starego Miasta obsługiwał także pracę ław przedmiejskiej i wsi Mo-

kre. Przykładowo w luźnych protokołach ławy staromiejskiej z lat 

–––––––––– 
74 Ibid., I-7668, k. 5 (Kauf Contract umb die Zwei in der Grossen Mocker unter 

denem so genannten Topolen gelegen Wiese und Land…). 
75 Ibid., I-7665, k. 15, 7668, k. 14. 
76 Ibid., I-7668, k. 11, 18. 
77 APT, Zb. kart., 679. Nr 200. 
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1761–1769
78

 znajdują się odpisy z ksiąg ławniczych sporządzone 

przez pisarza sądowego Ephraima Gottlieba Schoenwalda
79

. Z tego 

samego okresu zachowały się zapiski z ławy mokrzańskiej, których 

dukt jest identyczny z tym z protokołów ławy staromiejskiej
80

. Podob-

na sytuacja występuje w przypadku protokołów ławy staromiejskiej 

z 1709 r., które sporządzał Samuel Holst, pisarz sądowy
81

. Taki sam 

dukt pojawia się w księdze mokrzańskiej z lat 1710 –1720, co sprawia, 

że można sądzić, iż Samuel Holst sporządzał także wpisy protokołów 

na Mokrem. Potwierdzeniem tego, że pisarze sądowi obsługiwali 

wszystkie ławy jest jedyna wzmianka o pisarzu z księgi ławniczej wsi 

Mokre z 1709 r.
82

, w której widnieje nazwisko Jacoba Herdena, pisa-

rza sądowego urzędującego w latach 1709 –1710
83

. 

Taki obraz bazy źródłowej do poznania dziejów sądownictwa 

przedmiejskiego, jak i zarządzania dobrami miejskimi dawnego Toru-

nia wyłania się po omówieniu wybranych, najciekawszych archiwa-

liów. Dość dobrze zachowane na tle pozostałych miast regionu prze-

kazy źródłowe obrazują funkcjonowanie ław przedmiejskich i ogólną 

organizację oraz zarządzanie dobrami miejskimi leżącymi najbliżej 

murów miasta, a więc przedmieściami. Dają one również wyobrażenie 

o specyfice gospodarczej i społecznej osadnictwa przedmiejskiego, 

a także, i być może przede wszystkim, odzwierciedlają działalność 

aktotwórczą takich ośrodków kancelaryjnych, jak ławy przedmiejskie 

i ława osady Mokre. Omówienie zaś w tym miejscu niektórych, wy-

branych przykładów źródeł może skłonić badaczy do dalszych badań 

nad problematyką źródeł do dziejów przedmieść, jak i ogólnej admini-

stracji miasta Torunia w okresie staropolskim. 
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