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

Archiwalia Bractwa Bożego Ciała przy parafii 

pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty 

w Toruniu   

Mateusz Zmudziński 

Toruń 

W każdej parafii, niemalże od chwili jej założenia, rozwijało się 

życie religijne. Powody tych działań były różne, na ogół była to chęć 

ochrony wspólnoty, możliwość niesienia pomocy w niedostatku bądź 

troska o rozwój duchowy. Parafianie do dziś zrzeszają się w różne 

wspólnoty, zarówno modlitewne, charytatywne, jak i gospodarcze, 

a dzięki temu bardziej świadomie udzielają się w życiu lokalnych spo-

łeczności. Organizacje te często wprowadzają lub upowszechniają okre-

ślony rodzaj kultu, np. konkretnego świętego, jak Bractwo św. Anny, 

lub szerzą pewien rodzaj dewocji, jak Bractwo Różańcowe. Dla tych 

wspólnot zrzeszających wiernych przyjęło się kilka nazw, m.in. brac-

two, stowarzyszenie czy konfraternia
1
.  

Artykuł ma na celu przybliżenie wiedzy o dokumentacji wytworzo-

nej i zgromadzonej przez Bractwo Bożego Ciała w farze Starego Mia-

sta Torunia. Na wstępie przedstawione zostaną dzieje archiwaliów 

w kontekście losów archiwum parafialnego. Następnie omówiona będzie 

charakterystyka zewnętrzna i zawartość archiwaliów interesującej nas 

konfraterni. Tekst umożliwi zainteresowanym zapoznanie się ze spe-

cyfiką dokumentacji kościelnej, wytwarzanej i gromadzonej przez 

wspólnoty wiernych działające w parafiach.  

–––––––––– 
1 I. Czarciński, Bractwa w wielkich miastach państwa krzyżackiego w średniowie-

czu, Toruń 1993, s. 10. 
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Dzieje archiwaliów brackich 

Dzieje akt brackich trudno ukazać bez omówienia losów archiwa-

liów parafii świętojańskiej. Dokument erygujący najmniejsze jednost-

ki podziału administracyjnego Kościoła katolickiego stanowi na ogół 

zaczątek archiwum, które początkowo mieściło się w zabezpieczonej 

skrzyni. W wyniku działalności parafii i istniejących w niej instytucji 

napływały tu, z biegiem czasu, kolejne akta. Po 1394 r. do archiwum 

wpłynął przypuszczalnie dokument biskupa Mikołaja Schiffenburga 

erygujący najstarszą toruńską konfraternię. W pierwszych latach ist-

nienia Bractwo otrzymywało liczne dyplomy wystawiane przez paste-

rzy wielu polskich diecezji i nadające odpusty jego członkom. Ważny 

moment w funkcjonowaniu archiwum parafialnego stanowiło przeję-

cie jego zasobu, w połowie XVI w., przez Archiwum miasta Torunia. 

Mieściło się ono w toruńskim ratuszu staromiejskim. Po przejęciu 

kościoła przez jezuitów próbowali oni odzyskać archiwalia parafialne. 

Wytoczyli miastu w 1668 r. proces, który zakończył wyrok Jana III 

Sobieskiego z 1696 r., nakazujący zwrot zagrabionych dokumentów. 

Miasto jednak wstrzymywało się z wykonaniem decyzji królewskiej
2
. 

Większość materiałów przechowywanych w ratuszu spłonęła w 1709 r. 

Część, która ocalała, do dziś znajduje się w Archiwum Państwowym 

w Toruniu
3
. 

W czasach jezuickiego zarządu parafią funkcjonowały dwa osobne 

archiwa: domu zakonnego oraz parafialne. Taki stan trwał do czasu usu-

nięcia jezuitów z Torunia w 1772 r., kiedy akta wytworzone przez zakon 

przeniesiono do archiwum parafialnego. Po zakończeniu procesów ma-

jątkowych większość archiwum domu zakonnego przewieziono do Kwi-

–––––––––– 
2 Archiwum Akt Dawnych  Diecezji Toruńskiej (dalej: AAD DT), M. Hlebionek, 

Archiwum parafii katedralnej ss. Janów w Toruniu. Informacja archiwalna, s. 1-2, 

praca nieopublikowana, opisująca historię archiwum parafialnego oraz charakterystykę 

jego zasobu. 
3 Ibid., s. 1-2; por. Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej: APT), Grupa zespo-

łów: Akta kościołów i parafii diecezji chełmińskiej, Zespół nr 264: Kościół św. Jana 

w Toruniu. Akta liczą 37 j.a. z lat 1380  –1933, co stanowi 0,61 mb. W zespole znajdu-

ją się m.in.: dokument fundacyjny, dokumentacja rachunkowa, księgi czynszów, mate-

riały dotyczące spraw budowlanych oraz związanych z administracją parafii.  
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dzyna, skąd później trafiły do Archiwum Państwowego w Królewcu. 

W 1893 r. akta przewieziono do Archiwum Państwowego w Gdańsku, 

po II wojnie światowej przeniesiono je do Wojewódzkiego Archiwum 

Państwowego w Bydgoszczy, następnie w 1956 r. trafiły do archiwum 

w Toruniu. Część z nich uniknęła przemieszczania i do dnia dzisiej-

szego zachowała się w archiwaliach parafii farnej Starego Miasta To-

runia
4
. 

Archiwum parafialne w czasie zarządzania przez jezuitów prze-

chowywane było w dwóch miejscach. Księgi metrykalne znajdowały 

się w kościele za ołtarzem głównym, a pozostałą dokumentację prze-

chowywano w archiwum znajdującym się zapewne na terenie plebanii. 

Archiwalia powstałe w wyniku działalności stowarzyszeń religijnych 

znajdowały się przy ołtarzach, którymi się one opiekowały. Po kasacie 

zakonu archiwum parafialne przejęli nowo przybyli duchowni diece-

zjalni
5
. Pod koniec siedemnastego stulecia sporządzono również odpis 

przywilejów brackich, statutu uchwalonego w 1599 r., a także przygo-

towano spis honorowych członków Bractwa. W połowie XVII w. pod-

jęto próby uporządkowania zasobu archiwum. Niczego nie możemy 

też z całą pewnością powiedzieć o archiwum w kolejnym stuleciu
6
.  

W wyniku ingerencji władz pruskich większy nacisk położono na 

prowadzenie dokumentacji finansowej, która obecnie stanowi znaczną 

część zespołu, odnosi się to także do archiwaliów brackich. Działal-

ność organów nadzorujących kościoły w okresie kulturkampfu sprawi-

ła, że skrupulatnie prowadzono zestawienia dochodów i wydatków, 

budżety parafialne i brackie, zbierano także wszystkie załączniki do 

rachunków. Wpływ władz można zaobserwować, analizując księgi 

metrykalne, które duchowni mieli prowadzić w dwóch egzemplarzach, 

jeden stanowiły akta stanu cywilnego. Osobnej kontroli prowadzonej 

dokumentacji, zwłaszcza finansowej, dokonywała także kuria diece-

–––––––––– 
4 Ibid., s. 2-4; por. APT, Grupa zespołów: Akta klasztorów toruńskich, Zespół nr 250: 

Ojcowie jezuici w Toruniu. Zespół liczy 65 j.a., z lat 1417 –1769, co stanowi 0,22 mb. 

W zespole znajdują się m.in.: dokumenty nadań na rzecz kolegium jezuitów, doku-

mentacja finansowa, oryginalne lub transumowane listy i skrypty.  
5 Ibid., s. 2-4. 

 6 AAD DT, Parafia Toruń Katedra (dalej: PTK), seria: Bractwa, sygn. GQ 001, 

s. 1-10. 
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zjalna
7
. W 1818 r. komendariusz ks. Stolz zszył większość luźnych akt 

i nadał im obwolutę z odręcznie wypisanym tytułem „Acta manualia in 

der Erzpriesterlichen St. Johannis Pfarkirche in Thorn wegen werchie-

denen austehenden capitalien”
8
. 

Rozwijająca się od drugiej połowy XIX w. biurokracja, ułatwienia 

w sporządzaniu czy powielaniu dokumentacji sprawiły, że nie przy-

wiązywano dużej wagi do staranności prowadzenia dokumentacji. Para-

fia zamówiła specjalne teczki, z których wiele zostało wykorzystanych 

przez proboszczów dopiero w okresie międzywojennym. Zarówno ks. 

Gollnick, jak i ks. Wysiński porządkowali archiwum parafialne, zakła-

dając dla akt luźnych nowe poszyty, w których często zszywano do-

kumentację różnej proweniencji
9
.  

W pierwszej połowie XX w. część akt brackich przechowywana 

była w archiwum parafialnym na plebanii. Akta niezbędne do bieżące-

go zarządzania konfraternią znajdowały się w mieszkaniu starszego 

brackiego. Po zamknięciu poszczególnych materiałów przekazywano je 

proboszczowi
10

. Promotor odpowiadał za przechowywanie ksiąg brac-

kich, tomów zawierających spisane dochody i wydatki, starszy zaś miał 

do dyspozycji pozostałą dokumentację. Natomiast protokolarze znaj-

dowały się u osoby wyznaczonej do ich spisywania. Po śmierci star-

szego brackiego i wyborze jego następcy zarząd zbierał się, aby prze-

jąć akta od rodziny zmarłego i założyć nowe jednostki
11

.  

Nie mamy informacji na temat losów archiwaliów w drugiej poło-

wie XX w. Najprawdopodobniej w latach 80. ubiegłego stulecia ów-

czesny proboszcz nakazał wywieźć wiele dokumentów parafialnych na 

makulaturę. Leżały one w nieładzie na strychu plebanii, a w trakcie 

wywożenia nie prowadzono kontroli tego, co wyrzucano
12

.  

Prace Marcina Hlebionka pozwoliły na uporządkowanie i zinwen-

taryzowanie archiwaliów brackich. W trakcie prac porządkowych jed-

nostki bez okładek otrzymały nowe. Akta luźne umieszczono w nowo 

–––––––––– 
 7 M. Hlebionek, op. cit., s. 4-5; por. AAD DT, PTK, seria: Bractwa: sygn. 934-946. 

 8 AAD DT, PTK, sygn. 934-946. 

 9 M. Hlebionek, op. cit., s. 7-8. 
10 AAD DT, PTK, sygn. GQ 008, s. 2, 50. 
11 Ibid., seria: Bractwa, sygn. GQ 007, s. 50. 
12 Informacje uzyskane podczas rozmowy z drem Marcinem Hlebionkiem. 
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zakładanych teczkach, którym nadano układ rzeczowo-chronologiczny. 

Następnie archiwalia podzielono na trzydzieści trzy serie: 1) Zbiór 

dokumentów staropolskich, 2) Inwentarze, 3) Wizytacje, 4) Jezuici, 

5) Metrykalia, 6) Acta manualia, 7) Zarząd majątkiem, 8) Siemoń, 

9) Remonty i przebudowy, 10) Testamenty i legaty, 11) Podatki, 12) 

Księża i personel kościelny, 13) Akta dozoru, 14) Zabytki, 15) Policja 

i procesy, 16) Ubezpieczenia, 17) Władze kościelne, 18) Ius stolae, 19) 

Duszpasterstwo, 20) Władze świeckie, 21) Statystyki, spisy, 22) Mili-

taria, 23) Cmentarz, 24) Sprawy opiekuńcze, 25) Inspektorat szkolny, 

26) Szkoły, 27) Okres dwudziestolecia i okupacja, 28) Bractwa, 29) 

Siostry elżbietanki, 30) Varia, 31) Kartoteki parafian, 32) Zbiór foto-

grafii oraz 33) Uzupełnienia. Największą serią jest „Zarząd majątkiem” 

liczący 377 jednostek
13

.  

W ramach poszczególnych serii dokonano systematyzacji archiwa-

liów. Następnym krokiem było nadanie archiwaliom sygnatur z nume-

rami bieżącymi od 1 do 1120. W wyniku przeprowadzonych działań 

sporządzono inwentarz, w programie Microsoft Office Acces 2000. 

Zespół w trzech partiach (23 września 2002 r., 28 kwietnia 2003 r. 

oraz 11 lipca 2006 r.) trafił do Archiwum Akt Dawnych Diecezji To-

ruńskiej (AAD DT), mieszczącego się w budynku Wyższego Semina-

rium Duchownego przy ul. ks. Wincentego Frelichowskiego. Dwie jed-

nostki przekazano, bezpośrednio po opracowaniu, na wystawę „Skarby 

kościoła świętojańskiego”, zaprezentowaną w 2002 r. Po wystawie 

zwrócono je parafii, stamtąd jednak nie wróciły, do dnia dzisiejszego, 

do AAD DT
14

.  

Podczas przygotowań do sporządzenia repertorium akt brackich 

usunięto z nich metalowe elementy. Natomiast najbardziej uszkodzone 

karty sklejono za pomocą specjalistycznej taśmy firmy Aslan o grama-

turze 20 g/m
2
, użyczonej przez firmę Beskid Plus z Cieszyna. Zabiegi 

te miały na celu powstrzymanie destrukcyjnej działalności elementów 

metalowych oraz uniemożliwienie rozszerzania się uszkodzeń mecha-

nicznych. Jednakże zniszczone archiwalia powinny zostać poddane 

zabiegom konserwatorskim, gdyż przeprowadzone do tej pory działa-

–––––––––– 
13 M. Hlebionek, op. cit., s. 11. 
14 AAD DT, Protokoły z przejęcia archiwaliów. 
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nia mają charakter tymczasowy. W trakcie prac systematycznie digita-

lizowano archiwalia, aby w przyszłości mogły być udostępniane w wer-

sji elektronicznej. Odnalezione zostały wówczas dwa oryginalne do-

kumenty, są to: dokument wystawiony przez biskupa Kuczborskiego, 

nadający wspólnocie kaplicę św. Anny wraz z ołtarzem św. Urszuli, 

oraz zgoda prepozyta Ignacego Wysockiego na procesje z Przenaj-

świętszym Sakramentem
15

. 

Charakterystyka i zawartość archiwaliów brackich 

Archiwalia Bractwa Bożego Ciała wchodzą w skład zespołu pod 

nazwą „Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Toruniu”, przechowywa-

nego w AAD DT. Interesujące nas archiwalia tworzą podserię „Brac-

two Bożego Ciała”, znajdującą się w serii „Bractwa” powyższego zespo-

łu. Archiwalia konfraterni oddającej cześć Najświętszemu Sakramen-

towi pochodzą z lat 1618 –1949. Serię rozpoczyna pergaminowy dy-

plom wystawiony dla wspólnoty przez biskupa Jana Kuczborskiego 

z dnia 20 listopada 1618 r. Nadawał on konfraterni kaplicę św. Barba-

ry i inkorporował do niej ołtarz św. Urszuli. Najmłodszym dokumen-

tem w interesującej nas części zespołu jest protokół z posiedzenia 

brackiego z dnia 16 stycznia 1949 r. Archiwalia obejmują swym zasię-

giem terytorium parafii świętojańskiej w Toruniu, jednakże w skład tej 

podserii wchodzi również ustawa dla Bractwa Opatrzności Boskiej 

w Grudziądzu. 

Podseria liczy dwadzieścia pięć jednostek archiwalnych, co stano-

wi około 0,6 metra bieżącego. Dwadzieścia jeden jednostek jest prze-

chowywanych w AAD DT, a cztery w archiwum parafialnym. W in-

wentarzu sporządzonym przez Marcina Hlebionka widnieją dwadzie-

ścia trzy jednostki. Dwie dodatkowe odnaleziono po zdigitalizowaniu 

archiwaliów znajdujących się na plebanii
16

. 

Określenie, jaki procent stanowią zachowane archiwalia w stosun-

ku do wszystkich materiałów wytworzonych w czasie działalności 

Bractwa, jest bardzo trudne. Wiemy, że w wyniku pożaru w Archiwum 

–––––––––– 
15 Archiwum Parafialne (dalej: APar), sygn. GQ 024, sygn. GQ 025. 
16 APar, sygn. GQ 024, sygn. GQ 025. 
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miasta Torunia bezpowrotnie utracona została większość akt, które 

przekazano do Archiwum miasta Torunia w XVI w. Nie zachowała się 

większość dokumentów z  przywilejami i nadaniami odpustów przez 

biskupów. Sporządzone odpisy tych dokumentów świadczą o posiada-

niu przez Bractwo Bożego Ciała 25 dokumentów pergaminowych, 

z których zachował się zaledwie jeden
17

. Można przypuszczać, iż akta 

z okresu od XVII do XX w. zachowały się w zdecydowanej większości. 

Władze kościelne oraz świeckie kontrolowały stan archiwów i pro-

wadzenie dokumentacji brackiej. 

Fot. 1. Fragment kopiarza z odpisami najstarszych przywilejów brackich 

(AAD DT, PTK, seria: Bractwa, sygn. GQ 001, s. 3) 

–––––––––– 
17 AAD DT, PTK, seria: Bractwa, sygn. GQ 001, s. 3-4. 
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Objętość poszczególnych woluminów jest różna, zależna od spraw, 

których dotyczyły. W aktach znajdziemy jednostki liczące od kilku do 

kilkuset stron. Większość archiwaliów stanowią rękopisy. Odnaleźć 

można także liczne maszynopisy. Do druków zaliczymy formularze 

odpowiedzi z kurii chełmińskiej oraz rachunki potwierdzające wydatki 

brackie. W aktach brackich nie występuje dokumentacja nieaktowa. 

Fizyczny stan zachowania materiałów brackich należy uznać za do-

bry. W wielu jednostkach poszczególne strony są zagniecione, zabru-

dzone i postrzępione. Widoczne są na nich także liczne ubytki mecha-

niczne. Większość jednostek to poszyty oprawiane w papierowe okładki; 

księga bracka z 1669 r. została oprawiona w skórę barwioną na czer-

wono. Księgi dochodów, wydatków, protokolarze oraz księga bracka 

z 1842 r. mają oprawy kartonowe. Na obwolutach jednostek zakłada-

nych w XX w. znajduje się nadruk Acta der St. Joannis-Pfarrkirche zu 

Thorn betrefend. Materiał pisarski większości akt to papier czerpany, 

a XIX i XX-wieczne archiwalia sporządzano na zwykłym, nietrwałym 

papierze. 

W trakcie przygotowywania niniejszego tekstu zdigitalizowano 

100% akt Bractwa Bożego Ciała. W AAD DT trwają prace nad uru-

chomieniem elektronicznego udostępniania archiwaliów, zatem z archi-

waliów brackich będzie można korzystać bez obaw o ich uszkodzenie.  

Archiwalia zgromadzone przez Bractwo Bożego Ciała ze względu 

na ich pochodzenie, charakter, stan zachowania i wartość informacyj-

ną są dla wielu dziedzin nauki niezwykle ważnym materiałem badaw-

czym. Akta te pozwalają poznać, na przestrzeni kilku wieków, życie 

części społeczności parafialnej, którą stanowili członkowie wspólnoty 

pw. Najświętszego Sakramentu.  

Wśród materiałów dotyczących ustroju i organizacji konfraterni nie-

zwykle ciekawe są odpisy dokumentów i przywilejów nadanych Brac-

twu zarówno przez biskupów chełmińskich, jak i pasterzy okolicznych 

diecezji. Odpusty nadane przez obcych hierarchów przemawiają za 

tezą, iż w okresie kapłańskim do konfraterni należeli duchowni z róż-

nych diecezji. W oryginale   zachował się dokument nadający Bractwu 

kaplicę św. Barbary. Istnieje również XVIII-wieczny dokument zezwa-

lający na procesję z Najświętszym Sakramentem. Liczba otrzymanych 
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do drugiej połowy XVII w. odpustów i przywilejów, fakt, iż do Brac-

twa należeli biskupi chełmińscy i królowie polscy oraz zatwierdzenie 

statutów wspólnoty przez biskupa w XVI w. świadczą o randze intere-

sującej nas konfraterni. Bardzo ciekawe są również statuty i ustawy 

brackie, które umożliwiają przybliżenie sposobu zorganizowania dzia-

łalności Bractwa, obowiązków zarządu oraz pozostałych członków, 

nabożeństw i uroczystości konfraterni oraz formy wstępowania w sze-

regi najstarszej toruńskiej wspólnoty religijnej
18

.  

Protokoły z posiedzeń wspólnoty są częścią dokumentacji brackiej, 

umożliwiającej nam przybliżenie wiedzy o dziejach i działalności Brac-

twa. Stanowią źródło do sporządzenia listy nowo przyjętych członków, 

pozwalają porównać sprawozdania, finansowe oraz z działalności brac-

kiej, ze stanem faktycznym odzwierciedlonym w zestawieniach docho-

dów i wydatków. Interesujące są tu informacje o częstych zmianach 

składki członkowskiej, wysokości zasiłku pogrzebowego czy świad-

czeń dla rodziny zmarłego w trakcie pogrzebu. Znajdziemy tu również 

liczne sprawozdania zarządu czy fragmenty pouczeń promotorów z oka-

zji przyjęcia nowych członków. Jest to niezwykle cenne źródło umoż-

liwiające przeprowadzenie analizy porównawczej dotyczącej przestrze-

gania wewnętrznych normatywów brackich oraz stanu materialnego 

wspólnoty. Jest to jedyne tak szczegółowe źródło do dziejów wspólno-

ty w pierwszej połowie XX w.
19

 

Kolejną bardzo ważną grupą dokumentacji konfraterni są księgi 

brackie, gdyż odzwierciedlają one stan liczebny Bractwa Bożego Cia-

ła. Dzięki informacjom w nich zawartych możliwe jest sporządzenie 

zestawienia członków z podziałem na płeć, wiek czy miejsce zamiesz-

kania. Księgi brackie są doskonałym źródłem do prowadzenia wszel-

kiego rodzaju prac porównawczych i statystycznych. Historycy Ko-

ścioła odnajdą w nich informacje na temat rangi konfraterni oraz miejsc 

pochodzenia   jej  członków.  Badacze  lokalnych  społeczności  znajdą  tu 

–––––––––– 
18 Kwestie organizacyjne, wśród nich przywileje, odpusty, lista honorowych człon-

ków oraz normatywy brackie znajdują się w trzech jednostkach o sygnaturach: GQ 001, 

GQ 002, GQ 003. 
19 Protokoły zachowały się w dwóch księgach: pierwsza obejmuje lata 1903 –1934, 

sygn. GQ 007; druga lata 1934 –1949, sygn. GQ 008. 
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Fot. 2. Pierwsza strona księgi brackiej z lat 1669–1800 

(AAD DT, PTK, seria: Bractwa, sygn. GQ 022) 

 

nazwiska znamienitych rodów, których członkowie zajmowali ważne 

stanowiska w Starym Mieście Toruniu. Materiał ten pozwoli doprecy-

zować historię wielu toruńskich rodzin
20

. Zachowała się księga bracka 

rozpoczęta w 1669 r., w której znajdziemy informację, iż „przywileie, 

łaski y odpusty od S[więtej] Stolicy Apostolskiej y inszych Biskupów 

–––––––––– 
20 Zachowały się dwie księgi brackie za lata 1668–1800, sygn. GQ 023 oraz 1842 –

1866, sygn. GQ 006. 
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wszystkim Braciom y Siostrom Bractwa Bożego Ciała pozwolone y hoy-

nie nadane są, w osobney książce w pergaminę białą oprawioney wy-

pisane, z powinnościami y ustawami brackiemi”
21

. 

Największą grupę rzeczową stanowią archiwalia dotyczące spraw 

finansowych. Jako takie w niniejszej pracy traktowane są m.in.: pro-

jekty budżetów rocznych i sześcioletnich, roczne zestawienia docho-

dów i wydatków, księga dochodów, księga wydatków, protokoły po-

kontrolne sporządzane przez kurię biskupią, korespondencja w spra-

wach finansowych z kurią biskupią oraz załączniki do rachunków brac-

kich. Materiały te dla badaczy staną się cenną informacją o kondycji 

finansowej ówczesnych organizacji religijnych oraz zamożności żyją-

cych wtedy społeczności. W archiwaliach dobrze odzwierciedlone są 

zmiany wysokości składek członkowskich, rodzaje zasiłków wypłaca-

nych po śmierci współbrata lub podczas długiej choroby jednego 

z członków. Spotkamy tu źródła do poznania początków tzw. systemu 

zasiłków socjalnych
22

.  

Analizując dochody brackie, zestawione zarówno w budżetach, jak 

i rocznej ewidencji  przychodów i rozchodów, badacz odnajdzie wśród 

nich informacje o odsetkach od pożyczek udzielanych przez Bractwo, 

dochodach z wydzierżawienia lub wynajmu majątku wspólnoty, kolek-

cie zebranej na uroczystościach brackich, szczególnie w czasie Bożego 

Ciała. Jednym z największych źródeł utrzymania konfraterni były okre-

sowe składki oraz tzw. wpisowe, które pobierano od nowo wstępują-

cych, i wynoszące na ogół wysokość rocznej składki. Do intraty zali-

czymy również niewykorzystane środki z poprzedniego roku. Szukając 

pełnych informacji na temat stanu zamożności Bractwa, należy spoj-

rzeć na jego wydatki. Wśród nich znajdziemy środki przeznaczane na 

pensje, m.in. dla odpowiedzialnych za noszenie chorągwi i świec; duże 

nakłady finansowe przeznaczano na zakup świec. Bractwo dbało o pięk-

ną oprawę uroczystości, dlatego też sporo wydawano na kwiaty i utrzy-

manie sprzętów brackich. Toruńska konfraternia ku czci Najświętsze-

go Sakramentu miała rozbudowany system pomocy materialnej dla 

konfratrów; największym wydatkiem były świadczenia pogrzebowe. 

–––––––––– 
21 APar, sygn. GQ 023, s. 2. 
22 Sprawy finansowe odzwierciedlone są w jednostkach o sygn. GQ 009 – GQ 021. 
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Środki przeznaczano również na zakładanie kapitałów i inne wewnętrz-

ne wydatki brackie. 

 Wśród dokumentacji o charakterze finansowym występują bardzo 

licznie załączniki potwierdzające wydatki brackie. Jest to niezwykle 

ciekawe źródło zarówno ze względu na jego zawartość, jak i formę ze-

wnętrzną. Spotkamy tu rachunki stanowiące dowody wypłaty środków 

z kasy brackiej, sporządzane przez jedną osobę, a osoba odbierająca 

środki potwierdzała to własnoręcznym podpisem lub trzema znakami 

krzyżyka. Występują tu również rachunki o bardzo ciekawych formu-

larzach, które były zapewne także reklamą wystawiających je firm. 

Dokumentacja finansowa Bractwa ukazuje jego wysoką rangę, co 

widoczne jest zwłaszcza przy udzielaniu przez wspólnotę pożyczek 

osobom trzecim. Akta odzwierciedlają przypadki kredytowania osób 

duchownych i świeckich. Dzięki tym informacjom i przeprowadzonym 

badaniom porównawczym możemy ustalić pozycję Bractwa wśród 

innych konfraterni, a przede wszystkim ocenić jego możliwości finan-

sowe. Warto dodać, iż jedną z pożyczek zaciągnął w 1791 r. ks. Anto-

ni Górski, ówczesny proboszcz toruńskiego kościoła św. Wawrzyńca. 

Potrzebował środków na zakup nowych szat niezbędnych do sprawo-

wania obejmowanego urzędu kanonika. Kredytobiorcy często oddawa-

li pod zastaw nieruchomości, których byli właścicielami, co uczynił 

m.in. Paweł Chudzki z nieruchomością na Mokrem
23

.  

Stan materialny konfraterni pozwolą zbadać również inwentarze 

sprzętów brackich. Najstarszy zaczęto prowadzić w 1651 r.; znajdzie-

my tam wiele sprzętów liturgicznych. Ich liczba i materia, z którego 

zostały wykonane, stawiają najstarszą toruńską konfraternię w gronie 

bogatych wspólnot. Kolejne inwentarze sporządzano przy rocznych 

zestawieniach dochodów i wydatków oraz projektach budżetów wysy-

łanych do kontroli w kurii biskupiej. 

Archiwalia Bractwa Bożego Ciała stanowią przydatne źródło, 

umożliwiające między innymi porównanie dziejów tych konfraterni, 

które dotąd nie doczekały się wielu opracowań. Każde kolejne badania 

przybliżają   wiedzę  o   życiu  lokalnych  społeczności, mogą  również  przy- 

–––––––––– 
23 Dokumenty dotyczące pożyczek udzielanych przez Bractwo Bożego Ciała znaj-

dują się w jednostkach o sygn. GQ 001, GQ 003 oraz GQ 004. 
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Fot. 3. Okładka inwentarza sprzętów brackich z 1651 r. 

(APar, PTK, seria: Bractwa, sygn. GQ 022) 

 

czynić się do poznania poziomu zaangażowania wiernych w życie para-

fialne. Badacze demografii znajdą w aktach źródła do zbadania wieku 

osób angażujących się w życie religijne. Archiwiści dzięki analizie 

archiwaliów mogą poznać proces aktotwórczy – od pojedynczych 

pism/wpisów, przez jednostki kancelaryjne, aż do archiwizacji. Bada-

nia nad aktami pozwolą na stworzenie typowego podziału archiwaliów 

proweniencji kościelnej, a zwłaszcza wytwarzanych przez wspólnoty 

religijne zrzeszające wiernych.  


