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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 

Noty  

Anna Zakrzewska, Tadeusz Zakrzewski, Toruń i jego nadgraniczne 

okolice wobec powstania styczniowego 1863 –1864 (w 150-tą rocz-

nicę), Toruń 2014, ss. 94 

Towarzystwo Miłośników Torunia przyłączyło się do innych instytucji, 

które w 2013 i 2014 r. przygotowywały publikacje związane z rocznicą po-

wstania styczniowego. Dzięki wsparciu władz miasta Torunia udało się opu-

blikować niewielką, ale dobrze przygotowaną książeczkę na temat wydarzeń 

z tego okresu, które rozegrały się w Toruniu i okolicach. Tadeusz Zakrzewski, 

autor omawianej pracy, w celu jej przygotowania podjął badania archiwalne 

m.in. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Pań-

stwowym w Berlin–Dahlem, Archiwum Państwowym w Poznaniu, Archiwum 

Państwowym w Bydgoszczy i oczywiście w Archiwum Państwowym w Toru-

niu. Ustalenia przedstawione w książce opierają się nie tylko na kwerendzie 

archiwalnej, ale też na analizie pamiętników i prasy z okresu powstania stycz-

niowego (m.in. czasopism „Nadwiślanin” i „Thorner Wochenblatt”). Nie za-

niechano naturalnie również analizy stanu dotychczasowych badań nad podję-

tym zagadnieniem. Warto tu wspomnieć o tych, wydawałoby się oczywistych, 

aspektach publikacji naukowej z tego względu, że omawiana książka – za-

pewne z powodu ograniczeń redakcyjnych – nie ma odrębnego wykazu źródeł 

ani literatury, czytelnik może więc korzystać jedynie z części aparatu nauko-

wego, czyli przypisów i związanego z nimi wykazu skrótów.  
Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów i podsumowania. Prezes Towa-

rzystwa Miłośników Torunia Krzysztof Mikulski dołączył także wprowadze-

nie od redakcji, w którym znajdujemy wspomnienie o Tadeuszu Zakrzewskim, 

zmarłym tuż przed jej ukazaniem się. Cała publikacja, zredagowana do wersji 

finalnej przez Annę Zakrzewską, stanowi swoistą kodę pracy wieloletniego 

działacza Towarzystwa, redaktora „Rocznika Toruńskiego”. 

W pierwszym rozdziale nakreślono sytuację w Toruniu i okolicach przed 

powstaniem styczniowym, co pozwoliło na przedstawienie i uzasadnienie 
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postawy miejscowej ludności i działaczy niepodległościowych wobec wybu-

chu powstania, czemu poświęcono drugi rozdział omawianego tomu. „Aktyw-

ność polskich działaczy patriotycznych w przeddzień wybuchu powstania” 

obejmowała działalność w Towarzystwie Rolniczym Ziemi Chełmińskiej i To-

warzystwie Agronomicznym oraz innych stowarzyszeniach o różnym charakte-

rze, m.in. Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Rzemieślniczej funkcjonują-

cym przy kościele św. Jana w Toruniu. Patriotyczny charakter miały również 

prowadzone w tym okresie akcje wyborcze do sejmu pruskiego i wydarzenia 

kulturalne, np. coroczne bale zimowe zainicjowane przez Natalisa Sulerzyń-

skiego. Oprócz Sulerzyńskiego autor przypomina też postacie innych regio-

nalnych działaczy: Zygmunta Działowskiego, Michała Leona Sczanieckiego, 

Teodora Donimirskiego i jego synów. 

Na gruncie przygotowanym przez tych aktywistów bez kłopotu organizo-

wano pomoc w przygotowaniach do powstania – poświęcono jej trzeci roz-

dział w omawianej książce. W tekście tym, na podstawie raportów władz pru-

skich, zarówno wojskowych, policyjnych, jak i cywilnych (które stanowią jedyny 

zachowany korpus źródeł do analizy zagadnienia) i pomniejszych wzmianek 

w innych źródłach, podjęto próbę odtworzenia struktur organizacji powstań-

czej w regionie chełmińsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem 

sposobów pozyskiwania broni dla powstańców.  

Próby organizacji oddziałów powstańczych w Prusach Zachodnich i ich lo-

sy stały się przedmiotem analizy w czwartym rozdziale. Znajdujemy tu wybra-

ne informacje na temat akcji werbunkowej do oddziałów powstańczych, 

pierwszych wypraw powstańczych z obszaru Prus Zachodnich i wsparcia ze 

strony okolicznej ludności cywilnej. Ostatnie z wymienionych zagadnień zo-

stało rozwinięte w kolejnym rozdziale zatytułowanym „Organizacja pomocy 

dla powstańców w Toruniu i pruskie przeciwdziałania”. Autor omówił tu czyn-

niki sprzyjające organizacji wsparcia powstańców (takie jak znaczna liczba 

Polaków wśród ludności miasta i niewielka odległość od granicy Królestwa 

Polskiego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego), działania władz zaborczych 

mające na celu „poprawę stanu bezpieczeństwa w Prusach Zachodnich” (m.in. 

zwiększenie stanu liczebnego garnizonu w Toruniu, s. 46-48) i aktywność 

toruńskiej tajnej organizacji powstańczej, podjęte mimo przeciwdziałań władz 

pruskich.  

Szósty rozdział składa się z biogramów 41 powstańców z Torunia i okolic, 

siódmy zaś – najkrótszy z wszystkich publikowanych w książce – dotyczy 

napływu Polaków do Torunia pod koniec powstania i represji pruskich. Ostat-

ni rozdział zawiera listę osób represjonowanych w związku z powstaniem 

przez władze pruskie. Wykaz ten obejmuje 12 nazwisk działaczy, których 
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można zidentyfikować w dostępnych źródłach, oraz informacje o kolejnych 

osobach o nieznanych personaliach, co daje łącznie 135 represjonowanych 

z Torunia i okolic. Książkę zamyka krótkie podsumowanie, a całość uzupeł-

niają liczne kolorowe i czarno-białe ilustracje, z których wiele pochodzi 

z prywatnych zbiorów Tadeusza Zakrzewskiego. 

Nowe Miasto Toruń. 750 lat od lokacji, red. Krzysztof Mikulski, 

Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski, Toruń 2014, ss. 397 

Omawiana publikacja, wydana przez wydawnictwo Adam Marszałek, po-

wstała z okazji 750. rocznicy lokacji Nowego Miasta Torunia, ale też z okazji 

560. rocznicy połączenia obu – Starego i Nowego Miasta – części Torunia. 

Okoliczności towarzyszące pierwszemu z tych wydarzeń przypomnieli we 

wstępie redaktorzy tomu, wyrażając przy tym nadzieję, że będzie on stanowił 

uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat Nowego Miasta Torunia. Na 

książkę składa się aż 16 artykułów przygotowanych przez badaczy związanych 

przede wszystkim z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Pierwszy artykuł, autorstwa Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, zawiera 

relację z badań archeologiczno-architektonicznych dotyczących prezbiterium 

nowomiejskiego kościoła św. Jakuba, uzupełnioną informacjami na temat 

historii powstania samej budowli. Całość uzupełnia dokumentacja fotograficz-

na z badań.  

Autorką drugiego artykułu jest Anna Cicha. Dotyczy on dalszych szczegó-

łów badań archeologicznych prowadzonych przy kościele św. Jakuba, a do-

kładniej – na przykościelnym cmentarzu. Podobnie jak pierwszy również ten 

artykuł opatrzono zdjęciami. Autorka zauważyła też, że prowadzone badania 

przyczyniły się do przywrócenia pamięci mieszkańców Torunia o nekropolii 

służącej mieszkańcom tej części miasta przez kilka wieków, lecz powszechnie 

zapomnianej w niespełna dwieście lat po ostatnim pochówku. 

Sławomir Jóźwiak w trzecim artykule zamieszczonym w omawianym to-

mie przedstawił relacje Nowego Miasta Torunia z zakonem krzyżackim w śre-

dniowieczu. Dotyczyły one zarówno samej lokacji miasta dokonanej przez 

Krzyżaków, obciążeń finansowych miasta na rzecz Zakonu i współpracy han-

dlowej, jak i relacji między Starym i Nowym Miastem, m.in. dotyczącej spo-

rów o patrymonia obu ośrodków. 

Tej samej epoki dotyczy kolejny artykuł, napisany przez Marcina Sumow-

skiego i zatytułowany „Duchowieństwo parafialne Nowego Miasta Torunia 

i jego społeczne oddziaływanie w średniowieczu”. Autor skoncentrował się na 
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relacji niższego, lokalnego duchowieństwa – plebanów, wikariuszy, altary-

stów, prepozytów szpitalnych – z ludnością Nowego Miasta. 

Krzysztof  Kopiński scharakteryzował dostępne historykom edycje źródeł 

rękopiśmiennych do dziejów średniowiecznego Nowego Miasta Torunia, 

dzieląc je na dwie grupy: teksty w całości i bezpośrednio dotyczące Nowego 

Miasta oraz teksty uzupełniające, w których historia Nowego Miasta Torunia 

jest tylko elementem przedstawionej treści. Punktem wyjścia jest oczywiście 

edycja źródłowa poświęcona przywilejowi lokacyjnemu miasta. 

Omawiana książka nie dotyczy jedynie początków Nowego Miasta Toru-

nia. Krzysztof Mikulski przedstawił wyniki badań dotyczących rozwoju prze-

strzennego i społecznego Nowego Miasta od XIII do XVIII w., zwracając 

uwagę na precyzyjnie zaplanowane założenie urbanistyczne, z nielicznymi 

wyjątkami wynikającymi z obecności klasztoru Dominikanów w obrębie mu-

rów miejskich oraz biegu Strugi Toruńskiej, cieku wodnego wytyczonego 

sztucznie przed 1259 r. 

Następny artykuł, również autorstwa Krzysztofa Mikulskiego, poświęcony 

jest historii ulic nowomiejskich w okresie od XIII do XVIII w. Omówiono 

w nim: kwartał św. Jakuba (Rynek Nowomiejski, ul. Sadlarską, Fosę Nowo-

miejską, Garbary, ulice: Pańską, Nożowniczą, Setniczą, Za Murami 1 i 2, św. 

Jakuba, Przy kościele św. Jakuba, Za kościołem św. Jakuba, Bydlęcą), kwartał 

Sukienniczy (ulice: Za Murami 3, Sukienniczą, Sprawiedliwą/Prawą, Różaną, 

Piekarską, Zaułek Lisi, nienazwaną ulicę biegnącą do wieży Wysoki Kamień, 

Wysoką, Za Murami 4), kwartał św. Mikołaja (ulice: Paulerską, Poprzeczną, 

uliczkę przy łaźni, Wendyjską, Wąską, Panieńską/Zaułek Jeleni, Nad Bachą). 

Dwa kolejne artykuły przenoszą czytelników w sferę historii Kościoła. Łu-

kasz Myszka zajął się dziejami toruńskich dominikanów, których klasztor 

znajdował się w Nowym Mieście Toruniu. Autor zwrócił uwagę na zakres 

przywileju fundacyjnego klasztoru i okoliczności jego budowy, strukturę spo-

łeczną dominikanów toruńskich, sytuację klasztoru w okresie reformacji i jego 

odrodzenie, które nastąpiło pod koniec XVI w. W artykule wspomniano też 

o sporach prowadzonych z protestanckim mieszczaństwem. Opisano tu rów-

nież budynki klasztoru i kościół św. Mikołaja, nakreślono kwestię finansowa-

nia działalności konwentu, zakres działalności duszpasterskiej, a wreszcie oko-

liczności kasaty klasztoru, która nastąpiła w 1820 r.  

Marzena Olesińska przedstawiła historię toruńskich benedyktynek od po-

czątku ich działalności w mieście do kasaty klasztoru. Autorka rozważa mało 

reprezentowane w źródłach początki działalności klasztoru żeńskiego w No-

wym Mieście Toruniu, pierwsze lata działalności benedyktynek, ich sytuację 

w okresie reformacji i próby odbudowy życia klasztornego podjęte od drugiej 
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połowy XVI w. Olesińska nieco miejsca poświęciła również postaci ksieni 

Zofii Dulskiej i omówiła niektóre aspekty życia codziennego konwentu (w tym 

kwestię finansowania działalności klasztoru, m.in. dzięki wpłacanym posa-

gom). Ostatnia część artykułu dotyczy usunięcia benedyktynek z Torunia, co 

nastąpiło w 1833 r.  

Nowożytne kroniki mieszczańskie stały się podstawą źródłową artykułu 

przygotowanego przez Piotra Olińskiego. Pierwsza kronika omówiona w arty-

kule powstała w latach około 1519  –1528, drugim dokumentem jest Thorner 

Denkwürdigkeiten z połowy XVI w., kolejne to: kronika Konrada Möllera 

obejmująca lata 1587–1600, kronika fizyka miejskiego doktora Schultza, 

obejmująca lata 1619 –1676, kronika Jakuba Mollera obejmująca okres do 

1667 r., kronika spisana po 1683 r. (określana jako Chronik von Thorn), kro-

nika Jakuba Henryka Zerneckego opublikowana w 1711 r. Autor nie pominął 

też kroniki fizyka miejskiego Jerzego Segera, zwracając uwagę na to, że brak 

w niej w zasadzie zapisek dotyczących Nowego Miasta Torunia. 

Piotr Birecki w jedenastym artykule omawianego tomu przedstawił dzieje 

ratusza i kościoła ewangelickiego na rynku Nowego Miasta Torunia. Autor 

zwrócił uwagę zarówno na pierwszy budynek powstały na rynku, o którego 

bryle niewiele wiadomo, jak i na kolejne, zbudowane w tym samym miejscu, 

których funkcje się zmieniały z użytkowej na sakralną i odwrotnie. Artykuł 

poświęcony jest architekturze budowli w tej samej mierze, co funkcjom peł-

nionym przez centralny budynek rynku Nowego Miasta Torunia. 

Kolejne teksty przybliżają nowszą historię Nowego Miasta. Agnieszka 

Zielińska na podstawie analizy demograficznej społeczności wiernych z XIX 

i początków XX w. przedstawiła funkcjonowanie parafii różnych wyznań działa-

jących w tej części Torunia. Autorka zwraca uwagę m.in. na strukturę zawo-

dów mieszkańców Nowego Miasta Torunia. 

Jarosław Kłaczkow skoncentrował swe rozważania na sytuacji nowomiej-

skich ewangelików w latach 1793 –1945, prezentując ją na szerokim tle histo-

rycznym. 

Ściśle monograficzny charakter ma artykuł Waldemara Rozynkowskiego, 

poświęcony postaci księdza biskupa Piotra Szelążka, żyjącego w latach 1865–

1950, którego szczątki spoczęły w kościele św. Jakuba. Autor nie poprzestaje 

na przedstawieniu biografii księdza Szelążka – w artykule znalazły się też 

informacje o tym, jak upamiętniano tę postać w różnych środowiskach, z któ-

rymi była związana, co przesuwa cezurę chronologiczną tekstu aż do 1992 r. 

Najnowszej historii parafii świętojakubskiej dotyczy artykuł przygotowany 

przez Witolda Konopkę. Zakres chronologiczny tego tekstu obejmuje lata 

1945 –1989, a tematyczny: związki parafii z diecezją łucką, z której wywodził 



340  

się wspomniany biskup Szelążek, biogramy proboszczów parafii pełniących 

funkcję w omawianym przedziale czasu, wybrane kwestie dotyczące granic 

parafii czy liczby parafian.  

Ostatni artykuł w omawianym tomie, „Kościół św. Jakuba Apostoła na 

Camino Polaco”, opracował wspomniany już Waldemar Rozynkowski. Roz-

poczyna go przypomnienie tradycji kultu św. Jakuba, który na obszarze Polski 

sięga średniowiecza. Następnie autor scharakteryzował postać patrona kościo-

ła nowomiejskiego i omówił artefakty zgromadzone w tej świątyni i związane 

z postacią świętego. Na koniec zwrócił uwagę na funkcjonowanie kultu św. 

Jakuba poza świątynią: powstanie ulicy pod patronatem świętego czy popular-

ność imienia świętego wśród imion nadawanych nowo narodzonym mieszkań-

com miasta w średniowieczu.  

Krzysztof Mikulski, Tarcze herbowe z kościoła Mariackiego w To-

runiu, Warszawa 2015, ss. 252 

 Bogato ilustrowany herbarz mieszczaństwa toruńskiego wydano nakładem 

wydawnictwa DiG w ramach serii wydawniczej „Szlachta i ziemiaństwo na 

ziemiach dawnej Rzeczypospolitej”. W obszernym komentarzu naukowym 

poprzedzającym herbarz autor przedstawił dotychczasowe badania związane 

z mariackim zbiorem tarcz herbowych i historię samego zbioru tarcz – po-

cząwszy od ich zawieszenia w kościele w 1596 r. – uwzględniającą m.in. stan 

zachowania zbioru w połowie XVIII, końcu XIX w. i współcześnie. We wstę-

pie przypomniano również o herbarzu wykonanym w 1688 r. na zlecenie bur-

mistrza Jana Austena, dzięki któremu wiemy, jak wyglądało 98 omawianych 

tarcz herbowych, mimo znaczących strat w zbiorze drewnianych oryginałów. 

Źródłem informacji na temat herbów mieszczańskich są również osiemnasto-

wieczne ryciny Jerzego Fryderyka Steinera oraz Jerzego Piotra Schultza, o któ-

rych autor omawianej publikacji wspomniał w odrębnym podrozdziale wstęp-

nego komentarza naukowego. Kolejny podrozdział dotyczy dzieła Jakuba 

Henryka Zerneckego; na ośmiu tablicach odwzorowano tu większość analizo-

wanych tarcz herbowych. Krzysztof Mikulski analizuje również inne – znane 

historykom z dawnych relacji źródłowych, choć zaginione – źródła wiedzy na 

temat omawianego zbioru herbów. Autor opracowania podjął także próbę 

odtworzenia sposobu uporządkowania całego zbioru (część wyników tych 

rozważań przedstawił w formie tabel), przypomniał też źródła wiedzy heral-

dycznej twórców tarcz herbowych zawieszonych w kościele Mariackim i prze-

słanek ideologicznych towarzyszących powstaniu zbioru. W tym ostatnim 
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przypadku autor wskazał na inicjatywę burmistrza Henryka Strobanda, który 

dbał o prestiż miasta i wysoką pozycję jego patrycjatu wśród innych miast 

Prus i Rzeczypospolitej. Ostatni podrozdział komentarza naukowego poświę-

cono niedostatkom omawianego zbioru, polegającym m.in. na nieścisłościach 

w kolorystyce heraldycznej, wynikających z braków warsztatowych wyko-

nawców siedemnastowiecznych tarcz z kościoła Mariackiego.  

Najobszerniejsza część omawianej publikacji to zbiór rycin prezentujących 

sto herbów umieszczonych pierwotnie w kościele, a następnie zachowanych 

w omawianych źródłach. Obok rycin z prac Austena, Steinera, Schultza i Zer-

neckego zamieszczono wizerunek każdego herbu odtworzony zgodnie z zasa-

dami heraldycznymi. Autor dodał również blazonowanie herbu oraz informa-

cje o historii rodziny (gdy przynależność herbu była możliwa do ustalenia) 

i tarczy herbowej z kościoła Najświętszej Marii Panny zaczerpnięte z dotych-

czasowej literatury przedmiotu oraz źródeł archiwalnych. Wydawcy zadbali 

o oprawę graficzną odpowiednią dla publikacji źródeł ikonograficznych, wy-

dając książkę na papierze wysokiej jakości. 

Wiesława Duży (Toruń, Opawa) 

 


