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Tom 7. Toruñskiego s³ownika biograficznego, w odró¿nieniu od podobnych
pod wzglêdem zawartoœci i objêtoœci poprzednich, wzbogacony zosta³ o cenny
dodatek w postaci „Spisu biogramów zamieszczonych w tomach I–VII…”.
Budzi to jednoczeœnie wdziêcznoœæ posiadaczy ca³oœci tego wydawnictwa, jak
i pytanie, czy rzeczywiœcie t. 7. je zamyka? A mo¿e bêd¹ dalsze? O mo¿liwoœci,
a i potrzebie kontynuacji dzie³a, mo¿e w nieco dalszej perspektywie, œwiadcz¹
objête ramkami imiona i nazwiska dwóch cz³onków spoœród jedenastoosobowe-
go Komitetu Redakcyjnego. Ramki sygnalizuj¹, i¿ w trakcie opracowywania tomu
do druku zmarli Kazimierz Przybyszewski i Tadeusz Zakrzewski, nale¿¹cy do
grona najbardziej twórczych wspó³autorów SBT i dzia³aczy ToMiTo – Towarzy-
stwa Mi³oœników Torunia, inspiratora i wspó³wydawcy dzie³a.

W prezentowanym tomie 7., zgodnie z przyjêtym przez Komitet Redakcyjny
systemem holenderskim, obejmuj¹cym has³a od A do Z, mamy do czynienia
z biogramami toruñskich i z Toruniem zwi¹zanych postaci, ¿yj¹cych we wszyst-
kich epokach od œredniowiecza po czasy wspó³czesne. Wœród postaci ze œrednio-
wiecza (a i z epoki nowo¿ytnej) spotykamy przede wszystkim przedstawicieli
patrycjatu i duchowieñstwa, a ich biogramy, czêsto chyba nazbyt obszerne, zawie-
raj¹ niekiedy wszystkie mo¿liwe do uchwycenia w Ÿród³ach szczegó³y. Sprawia
to wra¿enie niedostatecznego panowania autorów i redakcji nad zgromadzonymi
szczegó³ami, niekiedy nu¿¹cymi wyliczankami – przywo³aniami obecnoœci boha-
tera w kolejnych posiedzeniach, np. sejmowych itp. Podobnie nadmiernie rozbu-
dowane, prze³adowane szczegó³ami s¹ biogramy wiêkszoœci uwzglêdnionych
w tomie postaci wysokich oficerów. Poprzez takie ujêcie zamiast biogramu mamy
minibiografiê czy szczegó³owe kalendarium ¿ycia bohatera.

Wœród biogramów postaci zapisanych na kartach dziejów najnowszych To-
runia spotykamy stosunkowo liczn¹ reprezentacjê duchownych i ludzi nauki oraz
urzêdników administracji i podleg³ych jej instytucji, w tym pracowników s³u¿by
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zdrowia – lekarzy. Biogramy tych ostatnich s¹ autorstwa K. Przybyszewskiego
i M. £ysiaka – autorów osobnego s³ownika biograficznego pt. Sylwetki lekarzy
toruñskich XIX i XX w. Biogramy i szkice biograficzne, Toruñ 2009. Wœród nich
jest Augustyn Maciej K¹sinowski (1847–1901), który studiowa³ medycynê na
uniwersytetach w Królewcu i Gryfii. W Greifswaldzie by³ wspó³za³o¿ycielem Sto-
warzyszenia Studentów Polaków „Polonia” i tam zakoñczy³ studia doktoratem.
Pracuj¹c w Toruniu, dzia³a³ m.in. aktywnie jako pierwszy sekretarz w Towarzy-
stwie Naukowym oraz nale¿a³ do powsta³ej tam ju¿ w 1793 r. z nadania berliñ-
skiego lo¿y masoñskiej „Pod Ulem”. Ten biogram sygnalizuje zarówno dawne
bliskie kontakty Pomorza Nadwiœlañskiego z Gryfi¹ – najstarszym uniwersyte-
tem pomorskim, jak i obecnoœæ Polaków obok Niemców w ruchu masoñskim,
chyba dot¹d jeszcze s³abo w historiografii pomorskiej zbadanym.

Wœród ludzi nauki, których biogramy uwzglêdniono w prezentowanym tomie,
znajdujemy tak¿e postacie znane z najnowszych dziejów Torunia, jak: Stefan Czaja
(1943–2003) – historyk, bibliotekarz, dyrektor Biblioteki G³ównej UMK; Jan
Miros³aw Kasjan (1933–2010) – profesor, historyk i teoretyk literatury, wybitny
historyk folklorysta, poeta i t³umacz; Bronis³aw Adolf W³odarski (1895–1974),
wybitny profesor, twórca toruñskiej szko³y mediewistycznej, pracuj¹cy tak¿e
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku, autor licznych prac dotycz¹cych
m.in. dziejów Pomorza Gdañskiego.

Z grona wybitnych ludzi Pomorza dwudziestolecia miêdzywojennego warto
zwróciæ uwagê na biogram Teofila Gracjana Zegarskiego (1884–1936) – filomaty
pomorskiego, pedagoga i dzia³acza spo³ecznego, czynnego w ruchu m³odokaszub-
skim, wspó³organizatora Rady Pomorskiej i prezesa Bractwa Pomorskiego, któ-
rego biografiê niedawno opublikowa³ Leszek Molendowski, uzupe³niaj¹c¹ bo-
gat¹ bibliografiê wykorzystan¹ przez niezwykle sumiennego autora, jakim by³
K. Przybyszewski.

Studiuj¹c ca³oœæ tomu, spotykamy w nim tak¿e Kaszubów, których reprezen-
tuj¹ toruñscy duchowni, tacy jak np. Leon Dzienisz (1906–1942) – proboszcz
parafii œw. Antoniego, pochodz¹cy z Parszkowa w parafii Starzyno czy Wincenty
Kolczyk (1897–1984) – proboszcz parafii œw. Janów, urodzony w Czapiewicach
na Zaborach. Do tego grona nale¿y te¿ nauczyciel Rudolf Kuper (1909–1987),
pochodz¹cy z rodu zakorzenionego w Wysinie, zapisany dobitnie w dziejach po-
morskiego ruchu oporu. Dla gdañszczan, zwi¹zanych bli¿ej ze strukturami ko-
œcielnymi, wa¿ny bêdzie ciekawy biogram wyró¿niaj¹cego siê kap³ana i kuriali-
sty oliwskiego, ks. inf. Bernarda Polzina (1914–2003), swego czasu proboszcza
parafii œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Toruniu na Podgórzu, urodzonego
w Nakle nad Noteci¹, stolicy Krajny, zwi¹zanego rodzinnie z Borowiakami.

Warto jeszcze wskazaæ na dwa biogramy urzêdników administracji rz¹dowej
dwudziestolecia miêdzywojennego, zwi¹zanych z Kaszubami. Jeden to biogram
starosty morskiego Boles³awa Lipskiego (1880–1945), urodzonego w Odrach,
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wówczas przynale¿nych do parafii wielewskiej, zaprzyjaŸnionego z Janem Kar-
nowskim, dzia³acza Organizacji Wojskowej Pomorza – komendanta jej Okrêgu
Kaszubskiego i uczestnika dzia³alnoœci innych podmiotów ruchu kaszubsko-po-
morskiego, tak¿e ruchu oporu w okresie wojny, zamordowanego przez UB w czerwcu
1945 r. Drugi biogram, mo¿e nadto rozbudowany, na który warto zwróciæ i tutaj
uwagê dotyczy Kazimierza Feliksa M³odzianowskiego (1880–1928) – artysty ma-
larza, legionisty i polityka, ministra spraw wewnêtrznych, genera³a oraz wojewody
poleskiego i pomorskiego (1926–1928). Jego postaæ w pamiêci historycznej Ka-
szubów i Pomorzan zapisana jest jedynie jako legionisty Pi³sudskiego i sanacyj-
nego wojewody. Ma³o znana lub ca³kiem zapomniana jest jego wczeœniejsza twór-
czoœæ artystyczna i dzia³alnoœæ jako liberalnego wobec mniejszoœci narodowych
wojewody poleskiego i ministra, zwolennika reformy rolnej…

Postaci, których biogramy warto by tu przywo³aæ, jest wiêcej. Nale¿¹ do nich
m.in. Roman Lutman (1897–1973) – dziennikarz i publicysta, zas³u¿ony wicedy-
rektor Instytutu Ba³tyckiego w Toruniu i dyrektor Instytutu Œl¹skiego w Katowi-
cach. Wskazaæ te¿ trzeba biogram ks. Paw³a Piotra Marchlewskiego (1884–1939)
– m.in. toruñskiego wikariusza i katechety, a od 1936 r. proboszcza w Chojnicach,
zamordowanego przez hitlerowców.

Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e zaprezentowana w SBT galeria postaci,
tak w t. 7., jak i w ca³oœci dzie³a, ukazuje zró¿nicowan¹ w przesz³oœci etnicznie
spo³ecznoœæ Torunia, a zw³aszcza relacje polsko-niemieckie. W okresie II i III RP
po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci zró¿nicowanie w wiêkszym stopniu
ni¿ narodowoœciowym dotyczy pochodzenia regionalnego wybitnych obywateli
miasta ze szczególnym piêtnem, jakie nada³o mu powstanie Uniwersytetu Miko-
³aja Kopernika tu¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej.

Pamiêtaj¹c o trudach Komitetu Redakcyjnego z jego przewodnicz¹cym i re-
daktorem naukowym tomu na czele oraz zespo³u autorów biogramów, do których
nale¿¹ œp. K. Przybyszewski i T. Zakrzewski, w³aœnie ich pamiêci dedykowa³bym
tom 7., dzie³o godne wdziêcznoœci czytelników i kontynuacji.


