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Tadeusz Zakrzewski (1922–2014)
– wybitny torunianin, humanista, bibliofil,

kolekcjoner i dzia³acz spo³eczny

Le¿y przede mn¹ Jego oryginalna wizytówka, oczywiœcie z adresem i telefo-
nem, która informuje:

„dr Tadeusz Zakrzewski
Badacz historii, kultury i sztuki Torunia XIX i XX wieku
Cz³onek honorowy Towarzystwa Mi³oœników Torunia
Cz³onek honorowy Towarzystwa Bibliofilów im. Lelewela w Toruniu
Cz³onek Wydzia³u I Nauk Historycznych Towarzystwa Naukowego w Toruniu”.

Nale¿a³ do najbardziej znanych postaci na toruñskim gruncie, badaczy i mi-
³oœników nauki i kultury, ale przede wszystkim ksi¹¿ki i dzie³ sztuki, które repre-
zentowa³ i promowa³ na co dzieñ daleko poza grodem Miko³aja Kopernika. Do
jego pasji nale¿a³o bowiem m.in. kolekcjonerstwo toruñskich archiwaliów foto-
graficznych, dokumentów ¿ycia spo³ecznego (tak¿e takich jak wizytówki), wido-
kówek i pocztówek. Przy wspó³pracy z ¿on¹ Ann¹ i toruñskich instytucji kultury
zorganizowa³ m.in. ponad 20 wystaw tematycznych (udokumentowanych w po-
staci katalogów), opartych o w³asne zbiory, które czêœciowo przekaza³ im w darze.
Wœród nich znalaz³y siê takie jak:
– Plakat toruñski 1920–1939. Muzeum Okrêgowe w Toruniu, Toruñ 1994;
– Telegramy Koœciuszkowskie (dokumenty patriotyzmu Pomorzan podczas za-

borów), Muzeum Okrêgowe w Toruniu, Toruñ 1995;
– Polska pocztówka patriotyczna do roku 1939, Muzeum Okrêgowe w Toruniu,

Toruñ 2001;
– Dawne papiery wartoœciowe (banknoty, akcje, obligacje, polisy), Archiwum

Pañstwowe w Toruniu, Toruñ 2010;
– Ma³e formy grafiki i drukarstwa wydawnictw katolickich XIX w., Toruñ 2007.

(Przygotowane z okazji XX-lecia powrotu Zakonu OO. Franciszkanów na
toruñski Podgórz 1987–2007). Partnerem – Klasztor oo. Franciszkanów
w Podgórzu.
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– Dawny Podgórz i Podgórzarzanie w sztuce i dokumentacji fotograficznej,
Muzeum Okrêgowe w Toruniu, Toruñ 2005.

Przywo³uj¹c te kilka przyk³adów jego bezprzyk³adnej i bezinteresownej wspa-
nia³ej dzia³alnoœci, œwiadomie odszed³em od chronologii, by uwydatniæ rolê Pod-
górza, któremu dr Tadeusz Zakrzewski poœwiêci³ a¿ dwie wystawy, ukazuj¹c bo-
gactwo swoich zbiorów. To wyró¿nienie Podgórza, kiedyœ osobnego miasteczka,
od dziesiêcioleci (od 1938 r.) dzielnicy Torunia, nie by³o przypadkowe.

W „Sprawozdaniach Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 56, Toruñ 2003,
w dziale Materia³y bio- i bibliograficzne cz³onków wydzia³ów Towarzystwa,
w zamieszczonym tam biogramie Tadeusza Zakrzewskiego, czytamy, ¿e „urodzi³
siê 4 sierpnia 1922 r. w Toruniu jako syn Konrada i Heleny z d. Czerniewicz”.
Tymczasem Pan Tadeusz urodzi³ siê w Podgórzu, z którym zwi¹zane s¹ dzieje
jego rodziny i gdzie znalaz³ miejsce wiecznego spoczynku na starym cmentarzu
w grobie rodzinnym z rodzicami… Podgórzowi T. Zakrzewski wspólnie z Karol¹
Ciesielsk¹ poœwiêci³ te¿ osobn¹ monografiê pt. 450 lat toruñskiego Podgórza 1555–
–2005, Toruñ 2005, ss. 252, wydan¹ przez Towarzystwo Mi³oœników Torunia,
której tekst wzbogacaj¹ liczne fotografie ze zbiorów tego wybitnego – jednego
z naj… podgórzanina.

O wyj¹tkowoœci toruñsko-podgórzañskiego Pana Tadeusza œwiadczyæ zawsze
bêdzie m.in. znamienna publikacja, opracowana przez Zefiryna Jêdrzyñskiego pt.
Karteczki w³asnego wyrobu. Listy Wis³awy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzew-
skiego w Toruniu, Toruñ 2012, ss. 48 z reprodukcjami pocztówek, wydana przez
ToMiTo i Centrum Sztuki Wspó³czesnej.

Przys³owie mówi: „Powiedz mi, kto jest Twoim przyjacielem, a powiem Ci,
kim jesteœ”. – W tym kontekœcie trzeba wskazaæ choæby takie postacie jak Karl
Dedecjusz czy Konstanty Maria Sopoæko – przyjaciele nie tylko Torunia, a i bi-
bliofilów pomorskich. Podobnych znajomoœci i przyjaŸni w ¿yciu Tadeusza Za-
krzewskiego by³o wiele. Wiele z nich zosta³o przezeñ w piêkny sposób udoku-
mentowanych, niejako mimo woli, w postaci bardzo licznych publikacji – prze-
ró¿nego rodzaju opracowañ.

Szczególnie znamienny i cenny jest jego dorobek w zakresie biografistyki.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nale¿a³ do grona niezawodnych, najbardziej solidnych
wspó³pracowników takich wydawnictw jak: Polski s³ownik biograficzny, Toruñ-
ski s³ownik biograficzny i S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego.

Jeœli dobrze pamiêtam, to w³aœnie przy przygotowywaniu t. I S³ownika bio-
graficznego Pomorza Nadwiœlañskiego na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ub. wieku
zaistnia³a nasza znajomoœæ, która z czasem przerodzi³a siê w przyjaŸñ. Towarzy-
szy³ jej mój nieustanny podziw dla dzia³alnoœci naukowej i pasji kolekcjoner-
skich w zakresie bibliofilstwa i sztuki Pana Tadeusza. Dosz³y do tego nasze podobne
badania nad dziejami i kultur¹ Pomorza w XIX i XX wieku, a w tym tak¿e zaintere-
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sowania przesz³oœci¹ rodziny i rodzinnych stron. Œlady tego¿ odnajdujê w naszej
korespondencji.

Dla przyk³adu 22 grudnia 1992 r. Pan Tadeusz napisa³:

„Drogi Panie Profesorze!
Chcia³bym przede wszystkim serdecznie Panu podziêkowaæ za mi³y list

z bogat¹ zawartoœci¹, a w niej za kapitaln¹ publikacjê pt. »Borzyszkowy i Borzysz-
kowscy…« o jakiej od dawna marzê dla swojego w³asnego nazwiska i pochodze-
nia, a której nigdy nie napiszê, bo noszê nazwisko zbyt rozkrzewione, w dos³ow-
nym i przenoœnym tego s³owa znaczeniu, nie tylko na Pomorzu, ale i w ca³ej
Polsce. Gdy wiêc Borzyszkowscy wed³ug polskiego skorowidza miejscowoœci
mog¹ pochodziæ tylko z trzech miejscowoœci, po jednej w województwie bydgo-
skim, koszaliñskim i s³upskim, moje nazwisko mo¿e mieæ zwi¹zek a¿ z 46 miej-
scowoœciami rozrzuconymi po ca³ej Polsce. Nie wiem, ilu Borzyszkowskich no-
tuj¹ np. ksi¹¿ki telefoniczne trzech wymienionych województw, ale w toruñskiej
nie znalaz³em ani jednego. Za to Zakrzewskich w samym tylko Toruniu ksi¹¿ka ta
wykazuje a¿ 34. Ilu ich jest naprawdê, Bóg raczy wiedzieæ.

Z historii moich poszukiwañ genealogicznych mogê Panu podaæ parê faktów
wrêcz komicznych. Matka moja by³a z domu Czerniewicz, zubo¿a³ej szlachty
i ca³a jej rodzina chwali³a siê herbem Lubicz. Tymczasem ojciec mojej mamy,
przyznaæ trzeba, polski patriota, by³ ju¿ tylko mistrzem szewskim tu w toruñskiej
dzielnicy Mokre, gdzie ja teraz mieszkam. Jako dzia³acz polskich stowarzyszeñ,
maj¹c lat 60, sta³ w dniu wkroczenia wojsk polskich do Torunia w poczcie sztan-
darowym i czeka³ parê godzin na mrozie (18.01.1920), a¿ siê pojawi¹ nasze ¿o³-
nierzyki. Przeziêbi³ siê wtedy i zmar³ parê tygodni póŸniej. To oczywiœcie nie
by³o zabawne. Natomiast zawsze œmieszy³o mnie, ¿e tak on jak i wszyscy jego
synowie, mimo swego polskiego patriotyzmu, za pruskich czasów u¿ywali przed
nazwiskiem niemieckiego von, choæ w metrykach urodzenia mieli zapis: »der
Inhaber dieses Urkunde gehert nicht dem deustchen Adelstande«. Taki zapis mia³a
te¿ moja mama. Czerniewicze z dum¹ zaznaczali przy ka¿dej okazji, ¿e kiedyœ
byli w³aœcicielami podtoruñskiej wsi Czerniewice na lewym brzegu Wis³y, dziœ
bêd¹cej przedmieœciem Torunia. Tylko rozrzutnoœæ któregoœ dziadka mia³a ich
pozbawiæ tego maj¹tku. Na Zakrzewskich, z którymi skoligaci³a siê moja mama,
spogl¹dali z lekcewa¿eniem, choæ wcale nie byli bogatsi od nas. Ojciec mój by³
kolejarzem i mia³ sta³¹ pracê, co w ich rodzinach nieczêsto siê zdarza³o. Nosili za
to herbowe sygnety. Wówczas, bêd¹c dzieckiem, przyjmowa³em to z respektem,
co mi jednak przesz³o, gdy siê zorientowa³em, ¿e z m³odego pokolenia Czernie-
wiczów i Zakrzewskich tylko ja poszed³em do gimnazjum. Dopiero znacznie póŸ-
niej, z ró¿nych polskich herbarzy dowiedzia³em siê ze zdumieniem, ¿e rodzina
Zakrzewskich znana ju¿ w XV wieku posiada³a liczne koligacje szlacheckie,
a poszczególne jej odga³êzienia mia³y prawa pieczêtowania siê a¿ 5 ró¿nymi her-
bami. Ale wtedy z rodziny Czernieiwczów nikt ju¿ nie ¿y³.
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W rodzinie mojego ojca próbowa³em dociec pochodzenia jego matki, a mo-
jej babki Franciszki Zakrzewskiej z domu Trambeckiej, urodzonej 25.4.1854 r.
w miejscowoœci Hagenort (po polsku prawdopodobnie Prêtnica) ko³o Starogardu
Gdañskiego, a wiêc na Kaszubach. Nigdzie takiego nazwiska jednak nie odnala-
z³em. Mogê tylko przypuszczaæ, ¿e pierwotnie nazwisko to brzmia³o Tr¹becka
i zosta³o zniekszta³cone w pruskich urzêdach.

Piszê to wszystko Panu doœæ rozwlekle i pewnie te¿ nudnie, bowiem Pañski
sposób przedstawienia wyników badañ nad histori¹ rodziny bardzo przecie¿ sta-
rej i zwi¹zanej licznymi wiêzami z przodkami nie tylko narodowoœci polskiej, ale
i niemieckiej, zw³aszcza zaœ operowanie dokumentami, oœwiadczeniami i relacja-
mi, stwarza obraz bardzo szczery i prawdziwy. Nie chce mi siê wprawdzie wierzyæ,
by taki wybór w moich rodzinnych warunkach móg³ przynieœæ taki sukces, ale
mo¿e warto spróbowaæ. Praca Pañska stanowi tu wyœmienity podrêcznik i prze-
wodnik. Jeszcze raz wiêc serdecznie za ni¹ Panu dziêkujê.

W zamian przesy³am 3 wydawnictwa, w których mia³em lub mam jeszcze
jakiœ udzia³. Nadal liczê na Pañsk¹ historiê kaszubskiej »Stanicy« w Toruniu, re-
zerwuj¹c dla niej miejsce w 22. tomie »Rocznika Toruñskiego«.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 1993 œlê Panu i Pañskiej
Rodzinie serdeczne ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

Pañski
Tadeusz Zakrzewski”

(Zob. Borzyszkowy i Borzyszkowscy…, t. VII, zebr. i oprac. J. Borzyszkowski,
Gdañsk-Lipusz 1999, s. 306-307).

Jest w tym liœcie odrobina informacji, jakie mog³yby stanowiæ o sadze rodzin-
nej Zakrzewskich z toruñskiego Podgórza. Oczekiwanie Pana Tadeusza na tekst
o „Stanicy” na dobre mog³em zaspokoiæ wydaniem tomu Pro memoria Edmund
Jonas (1893–1940), Gdañsk 2007, poœwiêconym g³ównemu twórcy i prezesowi
Zrzeszenia Mi³oœników Kaszubszczyzny „Stanica”, zamordowanemu w obozie
koncentracyjnym…

Lata okupacji hitlerowskiej stanowi³y ciê¿ki okres w ¿yciu Zakrzewskich na
Podgórzu, gdzie wyrzucono ich z mieszkania przy ul. Poznañskiej 89 ju¿ w paŸ-
dzierniku 1939 r. do oficyny w podwórzu przy tej samej ulicy pod nr 97. (S¹dzê,
i¿ ten pierwszy dom – adres – wart szczególnej Toruñczyków uwagi, jako godne
miejsce upamiêtnienia T. Zakrzewskiego).

W tamtych wojennych czasach Tadeusz Zakrzewski, jako uczeñ Gimnazjum
Mêskiego z lat 1935–1939 w Toruniu, prze¿y³ w rodzinnym mieœcie, pracuj¹c
jako robotnik w prywatnym polskim zak³adzie elektrotechnicznym pod komisa-
rycznym zarz¹dem niemieckim. Nale¿a³ wówczas do konspiracyjnej organizacji
„Zwi¹zek Jaszczurczy”. Aresztowany pod sam koniec wojny przez Niemców, prze-
¿y³ te¿ tragiczne dla wielu dni wyzwolenia. W lutym 1945 zosta³ aresztowany
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przez patrol radziecki w ramach przygotowañ wywózki do ZSRR. Szczêœliwie
zwolniono go nastêpnego dnia po stwierdzeniu, i¿ w czasie okupacji nie mia³
III grupy DNV – obywatelstwa niemieckiego. Skierowano go do robót na zmilita-
ryzowanej kolei, gdzie pracowa³ do koñca 1949 r., ³¹cz¹c pracê z nauk¹. W czerwcu
1946 r. zda³ maturê, a w 1950 r. uzyska³ dyplom magistra na Wydziale Prawno-
-Ekonomicznym UMK.

Po studiach do 1970 r. pracowa³ w warszawskiej centrali spó³dzielczoœci rol-
niczej „Samopomoc Ch³opska” w jej bydgoskim Wydziale Lustracji. Od czasów
studenckich by³ twórczo obecny w toruñskim œrodowisku ludzi pióra i sztuk pla-
stycznych. Wspó³pracowa³ z bydgoskimi tygodnikami kulturalnymi „Nowy Tor”
i „Pomorze”, a tak¿e z warszawskim „Przegl¹dem Kulturalnym”. Gromadzi³ w³a-
sny ksiêgozbiór i kolekcjê dzie³ sztuki, zw³aszcza ekslibrisów i grafik wybranych
artystów. Popularyzowa³ ich dorobek na wystawach w ró¿nych oœrodkach w kraju
i zagranic¹, a tak¿e w postaci oddzielnych publikacji. Uczestnicz¹c w latach 1968–
–1976 w seminarium doktorskim prof. Witolda £ukaszewicza, przygotowa³ roz-
prawê na temat Polskie instytucje i organizacje w Toruniu pod zaborem pruskim
w l. 1815–1920. W miêdzyczasie od 1.08.1971 zosta³ dyr. Biura TNT, bêd¹c
odpowiedzialnym za remont i przebudowê gmachu przy ul. Wysokiej 16 oraz
organizacjê s³ynnych do dziœ obchodów 500-lecia urodzin M. Kopernika (1973)
i 100-lecia TNT (1975), a nastêpnie ponowne zagospodarowanie odnowionej sie-
dziby Towarzystwa. W 1973 r. zosta³ jego cz³onkiem, a w 1985 r. po wypadku
przy pracy zrezygnowa³ z zatrudnienia w tej zas³u¿onej wielce i bliskiej mu insty-
tucji. Uzyska³ wówczas uprawnienia inwalidzkie, a po roku emeryturê.

Jako niezmiennie twórczy cz³owiek tak pracê zawodow¹, jak tym bardziej
status emeryta ³¹czy³ z szerok¹ dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. Na pierwszym miejscu
by³o to Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, w którym w latach 1971–1990
pe³ni³ funkcjê prezesa i redaktora wiêkszoœci wydawnictw, a wœród nich jest od-
naleziony utwór Hieronima Derdowskiego Oracyjô po¿egnalnô dlô Pana Feliksa
Czôrliñœciego na banciecie wieczornym u Mazura w Toruniu, w wilij¹ Zwodzyjôsza
w roku Pañœcim 1884, Toruñ 1975. Z innych ciekawszych i najcenniejszych dru-
ków przywo³aæ warto tak¿e opracowanie Zefiryna Jêdrzyñskiego W³oskie niebo
Kopernika. Widoki miast z dzie³a Hartmanna Schedla „Liber Chronicarum”
w reprodukcjach J. Gardzielewskiej, Toruñ 1980 oraz Andrzeja Ryszkiewicza,
Ekslibris polski – uwagi o kolekcjonerstwie. (Pos³owie i wiersz T.Z.), Toruñ 1983,
a tak¿e Manie kolekcjonerskie tudzie¿ inne potrzeby cia³a i ducha w 12 miedzio-
rytach Daniela Chodowieckiego z nowymi wierszami Marii Kaloty-Szymañskiej.
Z okazji Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Lublinie 16-17 III 1985 (Nota
wyd. T.Z.), Toruñ 1985. – Tu warto przypomnieæ, ¿e T. Zakrzewski by³ inicjato-
rem i jednym z g³ównych organizatorów pierwszego powojennego Ogólnopol-
skiego Zjazdu Bibliofilów w Toruniu w 1978 roku, za co Towarzystwo Przyjació³
Ksi¹¿ki w Warszawie odznaczy³o go Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹. W 1990 r. Walne
Zgromadzenie TBL w Toruniu nada³o mu tytu³ cz³onka honorowego za ca³okszta³t
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dzia³alnoœci bibliofilskiej. Z kolei w 1994 r. kapitu³a najwy¿szego odznaczenia
bibliofilskiego nada³a mu Order Bia³ego Kruka ze S³onecznikiem, wrêczony mu
przez przyznaj¹ce to odznaczenie Lubelskie Towarzystwo Mi³oœników Ksi¹¿ki
na tamtejszym zjeŸdzie bibliofilów polskich w 1995 roku.

Drug¹ obok bibliofilskiej dziedzin¹ szczególnego zaanga¿owania T. Zakrzew-
skiego, aktywnego równie¿ w TNT, by³o Towarzystwo Mi³oœników Torunia. Jako
jego cz³onek od pocz¹tku pobytu w Toruniu, od 1976 r. by³ cz³onkiem zarz¹du,
a w latach 1975–1994 redaktorem „Rocznika Toruñskiego”, bêd¹cego wizytówk¹
Towarzystwa i Torunia. W latach póŸniejszych pod firm¹ ToMiTo i innych insty-
tucji organizowa³ liczne wystawy i opracowywa³ publikacje, (ponad 200!) uwzglêd-
nione w Bibliografii jego dorobku, opublikowanej w przywo³anych ju¿ „Spra-
wozdaniach TNT”. Trzeba tu dodaæ, ¿e równie¿ ToMiTo uhonorowa³o go w 1988 r.
swoim najwy¿szym odznaczeniem – „Z³otym Astrolabium”, a w 2000 r. godno-
œci¹ cz³onka honorowego!

W dorobku naukowym Tadeusza Zakrzewskiego, obok dot¹d przywo³anych
opracowañ i im podobnych, z zakresu dziejów polskoœci Torunia i Pomorza,
a tak¿e biografistyki oraz bibliofilstwa i historii sztuki, na szczególn¹ pamiêæ
i uznanie zas³uguj¹ publikacje poœwiêcone historii chórów i œpiewactwa pomor-
skiego, zw³aszcza Torunia i Ziemi Che³miñskiej. Wœród nich jest te¿ jedno doty-
cz¹ce rodzinnego Podgórza pt. Dzieje chórów koœcielnych miasta Podgórza przed
jego w³¹czeniem do Torunia (1918–1938), opublikowane na ³amach „Rocznika
Toruñskiego”, t. 28 w 2001 roku. Niemniej dla mnie szczególnie interesuj¹cym,
zwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ kolekcjonersk¹ i wystawiennicz¹ T. Zakrzewskiego,
jest druk Polskie wydawnictwa przebojów muzycznych i tanecznych w okresie
miêdzywojennym (ze zbioru T.Z.). Informator o wystawie w Domu Muz XI–XII
1999).

Pamiêtaj¹c o wspania³ej dzia³alnoœci T. Zakrzewskiego w dziedzinie popula-
ryzacji i wzbogacania pomorskiej kultury i sztuki, chcia³bym tu przywo³aæ wiele
innych bezcennych jego opracowañ, co trudno by uznaæ za przesadê. Na dwie
jednak warto jeszcze zwróciæ uwagê. Chodzi o Kszta³t i oblicze piêkna w sztuce
ksi¹¿ki. (O grafice jako sztuce Z. Gardzielewskiego), Toruñ 1993 oraz Ekslibrisy
Wojciecha Jakubowskiego (ze zbioru T.Z.). Informator o wystawie zorganizowa-
nej przez Dom Muz, Toruñ 2000. Ta druga sygnalizuje równie¿ m.in. zwi¹zki
T. Zakrzewskiego z Gdañskiem. Podobnie jego artyku³y – pt. Zjazd obywatelski
w Oksywiu 1863 r., opublikowany na ³amach „Pomeranii” (1997, nr 1) i Witkow-
scy – rodzina humanistów toruñskich XX wieku, w: Rodzina pomorska, pod red.
J. Borzyszkowskiego, Gdañsk 1999. – Od lat zbieramy siê do opracowania albu-
mu foto pt. „Rodzina pomorska”, do którego Pan Tadeusz przekaza³ zbiór tego
rodzaju dokumentów dotycz¹cych familii Zakrzewskich.

Pan Tadeusz – Dr Zakrzewski prze¿y³ niemal 93 lata. Zmar³ 24.03.2014 roku,
do koñca twórczy, pozostawiaj¹c bogat¹ spuœciznê biblioteczn¹ i archiwaln¹ pod
opiek¹ ¿ony Anny z d. Gumkowskiej, pochodz¹cej z familii ³om¿yñskiej szlachty,
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a z zawodu bibliotekarki, wspomagaj¹cej i toleruj¹cej pasje mê¿a. Ich ma³¿eñ-
stwo zosta³o zawarte w 1975 roku, a w nastêpnych latach siedemdziesi¹tych uro-
dzili siê synowie – Adam i Tomasz. Z pierwszego ma³¿eñstwa z toruniank¹ Mari¹
£angowsk¹ Pan Tadeusz mia³ córkê Aleksandrê i syna Lecha, urodzonych w pierw-
szych latach po II wojnie. Jego kolejne toruñskie mieszkania (przy ul. Sienkiewi-
cza, Szczanieckich, Koœciuszki i Wojska Polskiego), kojarz¹ siê ich goœciom przede
wszystkim z bogatym ksiêgozbiorem. Uleg³ on sporemu ograniczeniu przy ostat-
niej przeprowadzce 10 lat temu; przy dwakroæ mniejszej powierzchni mieszkania
z czêœci¹ ksi¹¿ek trzeba by³o siê po¿egnaæ. Trafi³a ona (podobnie dzieje siê dziœ)
do Ksi¹¿nicy Toruñskiej i ksiêgozbiorów zaprzyjaŸnionych z rodzin¹ osób, nad
czym czuwa³a i czuwa niestrudzona Pani Anna, œwiadoma wartoœci tej spuœcizny
i potrzeby jej dalszego oddzia³ywania – obecnoœci w kulturze miasta Torunia
i Pomorza.

Opiekuj¹c siê przez ostatnie lata mê¿em wraz z jego bratanic¹, Pani Anna
stara³a siê, by do¿y³ kolejnych rocznic urodzin i ukoñczenia rozpoczêtych prac,
jak i publikacji wspomnieñ – z dzieciñstwa… Zaj¹³ siê tym najwierniejszy z jego
przyjació³ – Zefiryn Jêdrzyñski, st¹d nadzieja, i¿ nied³ugo poznamy nie tylko
wspomnienia Pana Tadeusza z dzieciñstwa, ale i biogramy dwóch wybitnych po-
staci niemieckiego rodu, zas³u¿onych równie¿ dla polskoœci, w tym toruñczyka
Karla Marguarta (1818–1872).

W dotychczas opublikowanym dorobku Pana Tadeusza jest m.in. artyku³ pt.
Zwei thorner wissenschaftliche Vereine, ein deutscher (Copernicus Verein) und
ein polnischer (Towarzystwo Naukowe w Toruniu) im 19. und 20. Jahrhundert,
w: Toruñ – Thorn (1793–1920). Eine Stadt im Grenzraum, Göttingen 1998; to¿
w jêzyku polskim w: Toruñ 1793–1920. Miasto pogranicza, Toruñ 1999 – Katalog
sta³ej ekspozycji otwartej w 80. rocznicê odzyskania Pomorza 18 stycznia 1920 r.

W dziejach odrodzonej Rzeczypospolitej za przyczyn¹ Pana Tadeusza, cz³o-
wieka œwietnie znaj¹cego ró¿ne œwiaty pogranicza, zw³aszcza kultury, zosta³a
odkryta i zapisana niejedna piêkna karta. Jedna z nich dotyczy jego dzia³alnoœci
w zakresie upamiêtniania m.in. jako cz³onka Wojewódzkiego Komitetu Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Komisji ds. Nazewnictwa Ulic, w której podob-
nie jak w ToMiTo wspó³pracowa³ ze œp. Kazimierzem Przybyszewskim. Obaj
zostali wyró¿nieni przez Prezydenta Miasta Torunia Honorowym Medalem „Tho-
runium”. – (Pan Tadeusz w 2002 roku. W 2007 roku otrzyma³ ministerialn¹ Od-
znakê Honorow¹ „Gloria Artis” – „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”). Obaj zas³u-
¿yli na to, a w³aœciwie tak¿e sam Toruñ, by zostali równie¿ patronami ulic i towa-
rzyszyli w ten sposób na co dzieñ kolejnym pokoleniom mieszkañców tego miasta
– jednej ze stolic Pomorza nad Wis³¹.


