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Piotr Birecki, Sztuka w Toruniu w okresie okupacji hitlerowskiej 
1939-1945, Toruń 2011, ss. 118

Każdy z ośmiu rozdziałów tej niewielkiej książki opublikowanej w ramach 
serii „Biblioteka ToMiTo” poświęcono innemu zagadnieniu. W przejrzysty 
sposób przedstawiono w niej zarówno problem posługiwania się sztuką w celach 
germanizacyjnych (rozdział pierwszy), jak i działające w okresie okupacji 
instytucje związane ze sztuką i kulturą w Toruniu. Zagadnienia dotyczące 
wpływu wojny na kształt zabudowy miasta oraz zmian urbanistycznych (np. 
zmian nazw ulic) i architektury miasta przedstawiono w rozdziałach trzecim 
i czwartym. Rozdział piąty poświęcono w całości działalności Muzeum Miej
skiego i losom jego zbiorów w omawianym okresie, natomiast kolejne trzy 
rozdziały zawierają omówienie: sztuk plastycznych, malarstwa i grafiki oraz 
rzeźby w Toruniu w czasie II wojny światowej. W całej publikacji zwraca się 
uwagę na dualizm postaw okupanta wobec instytucji i dzieł sztuki -  te z nich, 
które miały świadczyć o dorobku kulturalnym Rzeszy otaczano opieką, pozo
stałe zaś po przejęciu zwykle niszczono. Książkę uzupełniają 53 zdjęcia, ry
sunki i plany obiektów, którym poświęcono uwagę w kolejnych rozdziałach 
publikacji, począwszy od projektu flagi miasta z okresu okupacji, znajdującego 
się obecnie w zbiorach Archiwum Państwowego w Toruniu, skończywszy na 
reprodukcji dekoracji malarskiej sali szkoły Narodowosocjalistycznego Kor
pusu Motorowego, której projekt zamieszczono w gazecie „Thorner Freiheit”.

M ieczysław Tężycki, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych 
przez III Rzeszę Oddział terenowy w Toruniu 1989-2012. W  służbie 
represjonowanych Polaków w latach 1939-1945, Toruń 2011, 
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Obszerna monografia toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Polaków Po
szkodowanych przez III Rzeszę została wydana nakładem Wydawnictwa 
Adam Marszałek. Jej autorem jest prezes zarządu oddziału terenowego Stowa
rzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Toruniu. Książkę 
otwiera krótkie przypomnienie głównych faktów z okresu II wojny światowej, 
istotnych dla tematyki podjętej w monografii (postanowienia konferencji 
w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, skład Międzynarodowego Trybunału Woj
skowego, lista oskarżonych w procesach norymberskich i wydane wyroki). 
Następnie przywołano informacje o skali deportacji, które miały miejsce 
w czasie okupacji, i liczbie ofiar nazistowskich z ówczesnego województwa
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