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ZAPISKI DO BIBLIOGRAFII DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ (3)

W tym dziale zamieszczone są krótkie informacje o ważniejszych publika
cjach dotyczących diecezji włocławskiej: jej dziejów, organizacji, instytucji dzia
łających pod jej auspicjami, osób itp. Może to być pomocne przy opracowywaniu 
w przyszłości jej bibliografii. Pierwsze dwa odcinki zostały opublikowane 
w „Kronice Diecezji Włocławskiej” -  79(1996) s. 26-29, 80(1997) s. 38-46.

Kto wygrał? Kto przegrał? Postawy społeczno-rełigijne diecezjan włocławskich 
’97 / praca zbiorowa pod red. ks. Witolda Zdaniewicza SAC i Tadeusza Zembrzu- 
skiego; Warszawa : Wyd. Duszp. Rolników 1997, 167 s.

Inicjatorem tej publikacji jest Roman Andrzejewski, biskup pomocniczy diecezji włocławskiej, 
krajowy duszpasterz rolników. Na podstawie analizy danych statystycznych (uzyskanych z para
fii) dotyczących zachowań wyborczych ludności diecezji włocławskiej w wyborach prezydenckich 
1995 r. wysunął on szereg pytań i hipotez odnoszących się do sfery wartości, charakteru religijno
ści oraz sytuacji społecznej i politycznej ludności (opublikowane w książce Witosowe dziedzictwo. 
Elektorat wiejski w oczach duszpasterzy, Częstochowa 1996, Zeszyty „Niedzieli" nr 2). Przepro
wadzenia badań mających dostarczyć danych empirycznych pozwalających odpowiedzieć na wspo
mniane pytania i hipotezy podjął się Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Terenową 
organizację badania przeprowadziło (na zlecenie Instytutu) Biuro Badań i Analiz Polskiego Towa
rzystwa Statystycznego w styczniu 1997 r.

Książka - poza Przedmową i Aneksem - składa się z ośmiu rozdziałów: 1) Ogólna charakte
rystyka dziedzictwa wiary i kultury diecezji włocławskiej (bp Roman Andrzejewski), 2) Wstęp (Lu
cjan Adamczuk), 3) Postawy wobec wiary (ks. Władysław Piwowarski), 4) Zachowania 
religijno-moralne (Witold Zdaniewicz SAC), 5) Postawy wyborcze i zaufanie do instytucji życia 
publicznego (Elżbieta Firlit), 6) Postawy wobec Kościoła i parafii (ks. Janusz Mariański), 7) Po
stawy wobec wartości (Andrzej Ochocki), 8) Wnioski końcowe (Tadeusz Zembrzuski).

425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i mo
deratorzy XX wieku, Włocławek : Włocł. Wyd. Diec. 1997, 254 s.

Opracowanie dorobku profesorów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku 
w XX w. to wynik sympozjów, które z inicjatywy rektora Seminarium, ks. Wojciecha Hanca, zor
ganizowano w latach 1995-1996. Wyniki pierwszego z nich pt. Filozofowie i teologowie XX wieku 
zostały opublikowane w książce 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Do
kumentacja jubileuszu (Włocławek 1995, s. 79-140). Prezentowany tom zawiera materiały z dru
giego i trzeciego sympozjum. Autorzy przedstawili w nim dorobek profesorów prawa kanonicznego 
(ks. Bolesław Cieślak), teologii ascetycznej i mistycznej (ks. Piotr Głowacki), teologii pastoralnej
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(ks. Mieczysław Łaszczyk), katechetyki i pedagogiki (ks. Jerzy Bagrowicz i ks. Kazimierz Skoczy
las), liturgiki (ks. Lesław Politowski), homiletyki (ks. Tadeusz Lewandowski), historii powszech
nej i historii Kościoła (ks. Witold Kujawski i ks. Wojciech Frątczak), historii sztuki (ks. Piotr 
Sierzchała), nauk społecznych (ks. Zbigniew Skrobicki), filologów (ks. Zbigniew Wróbel), wykła
dowców śpiewu i muzyki kościelnej (ks. Zbigniew Szygenda). Ponadto ukazano działalność rekto
rów, wicerektorów i prefektów (ks. Kazimierz Rulka), ojców duchownych (ks. Tomasz Michalski), 
dyrektorów ekonomicznych (ks. Marian Jaros) i bibliotekarzy (ks. Kazimierz Rulka).

Aneks zawiera artykuł ks. Stanisława Olejnika Nauczanie teologii moralnej we włocławskim 
seminarium duchownym 1569-1939, materiały do bibliografii podmiotowej i przedmiotowej profe
sorów seminaryjnych z XX w. (jest to uzupełnienie do Słownika polskich teologów katolickich) 
oraz ich fotografie (nie udało się odnaleźć podobizn wszystkich).

Waldemar Rozynkows k i ,  ks. Wojciech Sowa,  Parafia św. Jadwigi w Nie
szawie. Z dziejów kultu św. Jadwigi Królowej, Toruń : Parafia św. Jadwigi Król. 
w Nieszawie 1998, 99 s. : il. ; 24 cm.

Notowana pozycja składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono historię parafii 
i kościoła w Nieszawie, w drugiej pomieszczono aneksy. Skondensowane (s. 11-32) opracowanie 
historii parafii, powstałej prawdopodobnie na początku XIV wieku, ma charakter popularny; nie 
posiada przypisów, jedynie na końcu (s. 97-98) dołączono wykaz ważniejszej literatury. W anek
sach na uwagę zasługują zebrane dokumenty, rozumiane w szerokim tego słowa znaczeniu, doty
czące kultu św. Jadwigi Królowej w Nieszawie (s. 55-95). Publikacja zaopatrzona została w liczne 
ilustracje, w tym także kolorowe.

Kawrtice. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia / oprać. ks. Ryszard Uk l e j a  
SDB..., Piła : [Salezjańska Prowincja Pilska] 1997, 104 s. : il.

Pozycja została wydana dla upamiętnienia zbiźającego się jubileuszy 370-lecia kultu maryj
nego w Kawnicach oraz 25-lecia koronacji tamtejszego obrazu Matki Bożej Pocieszenia (obraz został 
ukoronowany przez Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 1 IX 1974 r.).

Jak pisze autor w Słowie wstępnym: „Książka ta nie pretenduje do rangi naukowej monogra
fii, lecz ma na celu popularyzację wśród najszerszych rzesz wiernych tego miejsca czci Matki Bożej”. 
Nie jest ona jednak pracą czysto popularną, o czym świadczą przypisy i wykaz wykorzystanej li
teratury (s. 100-103). Oparta została jednak głównie na pracy magisterskiej ks. Jerzego Ćwiklaka 
Kult obrazu Matki Bożej Pocieszenia w kościele parafialnym w Kawnicach (Lublin 1987, mszps).

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów: 1) Parafa Kawnice staje się sanktuarium Matki 
Bożej, 2) Rozwój kultu Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w następnych wiekach, 3) Wyrazy 
czci okazane Matce Bożej w sanktuarium w Kawnicach, 4) Wstawiennictwo Matki Bożej Pociesze
nia w sanktuarium w Kawnicach, 5) Wkład pracy duszpasterzy XX wieku w sanktuarium maryj
nym w Kawnicach. W Aneksie znajdują się modlitwy i pieśni związane z santuarium kawnickim.

Anzelm Janusz S z t e i n k e OFM, Kościół Wszystkich Świętych i klasztor 
franciszkanów-reformatów we Włocławku 1625-1997, Włocławek : Włocł. Tow. 
Naukowe, 1998 (Zabytki sztuki na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej). -  70 s., [4] 
k. tabl. : il. ; 21 cm.

Opracowanie to zostało napisane na przełomie 1990 i 1991 r. na zlecenie Włocławskiego 
Towarzystwa Naukowego. Składa się ono z trzech rozdziałów: 1) Zakon Braci Mniejszych w świę
cie i w Polsce, 2) Kościół i klasztor oraz ich wystrój i wyposażenie (był on już raz publikowany 
w „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich” -  8(1993) s. 33-57), 3) Działalność włocławskich braci 
mniejszych. W Aneksach znajdujemy spis przełożonych klasztoru, wykaz proboszczów parafii przy

4 3 3



klasztornej, krótkie życiorysy męczenników II wojny światowej związanych z klasztorem we Wło
cławku (oprać. S.B. Brzuszek OFM). Pozycję uzupełniają reprodukcje (mogłyby być lepszej jako
ści) fotografii, utrwalających przede wszystkim różne ujęcia widoku ogólnego klasztoru.

Praca ma charakter popularnonaukowy, dlatego przypisy zostały ograniczone do niezbędnego 
minimum; dołączono natomiast wykaz źródeł i opracowań (s. 67-69). Ze źródeł rękopiśmiennych 
autor wykorzystał przede wszystkim te, które przechowywane są w Archiwum Prowincji Francisz- 
kanów-Reformatów w Krakowie i w klasztorze we Włocławku. Korzystał też z relacji naocznych 
świadków.

Męczennicy za wiarę. Słudzy Boży z diecezji włocławskiej / oprać. ks. Tomasz 
K a c z m a r e k .  - [Włocławek : Postulacja Generalna Procesu Męczenników 
Kościoła w Polsce, 1998] (Marki : Michalineum). - 157 [1] s. : il. ; 20,5 cm.

Pozycja ta, mająca charakter popularny, powstała przez znaczne poszerzenie fragmentu książ
ki Męczennicy za wiarę (Warszawa 1996) odnoszącego się do diecezji włocławskiej (s. 233-268) 
i wydanie go osobno. Ukazano w niej dziewięciu kapłanów i alumnów diecezji włocławskiej 
z grupy 107 męczenników II wojny światowej, których proces beatyfikacyjny się toczy. Zostali oni 
podzieleni na trzy grupy: 1) trzej słudzy Boży z seminarium duchownego we Włocławku (ks. Henryk 
Kaczorowski oraz alumni: Tadeusz Dulny i Bronisław Kostkowski), 2) duszpasterze z Osięcin 
(księża: Wincenty Matuszewski i Józef Kurzawa), 3) kapłani z innych placówek (Edward Grzyma
ła, Dominik Jędrzejewski, Leon Nowakowski i Józef Straszewski).

Biogramy sług Bożych zostały przejęte z opracowania Męczennicy za wiarę bez większych 
zmian. Zwiększono natomiast liczbę świadectw o męczennikach.

Męczennicy za wiarę z włocławskiego seminarium: ks. Henryk Kaczorowski, 
al. Tadeusz Dulny, al. Bronisław Kostkowski / oprać. ks. Tomasz K a c z m a 
r e k .  - [Włocławek : Postulacja Generalna Procesu Męczenników Kościoła 
w Polsce, 1998] (Marki : Michalineum). - 91 [3] s. : il. ; 16,5 cm.

Jest to przedruk fragmentów poprzedniej pozycji (s. 7-48, 126-153), z dodaniem Poslowia 
rektora seminarium włocławskiego, ks. Wojciecha Hanca.

Dzieło jego trwa. Sługa Boży biskup Wojciech Owczarek, oprać. s. Laurencja 
J ę d r z e j c z a k  ZSNM, Włocławek : Zgromadź. Sióstr Wspólnej Pracy od Nie
pokalanej Maryi 1997, 207 s.

Pozycja przedstawiająca sylwetkę sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka (1875-1938), 
założyciela Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, ukazała się w związku 
z jubileuszem 75-lecia tego zgromadzenia. Autorka opublikowała dziesięć lat temu większą pozy
cję w tym przedmiocie: Wojciech Stanisław Owczarek, biskup tyt. askaloński, sufragan włocław
ski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. W pięćdziesiątą rocznicę 
zgonu (Lublin 1987).

Książka składa się z dwóch części; pierwsza zawiera życiorys sługi Bożego, druga - ukazuje 
pracę wewnętrzną biskupa Owczarka poprzez wybór jego myśli z postanowień rekolekcyjnych, 
fragmenty z listów do Jadwigi Walter, którą sługa Boży przygotowywał w latach 1924-1926 do 
życia zakonnego i podjęcia w nim funkcji przełożonej, a potem wspierał radami w kierowaniu 
zgromadzeniem, a także z listów do siostry Stanisławy Warych, a także nieco fragmentów z listów 
do innych sióstr.

Przykład świętości sługi Bożego Wojciecha Owczarka, która wyrażała się w zwyczajnym, ale 
konsekwentnym życiu chrześcijańskim, może być wzorem zwłaszcza dla tych, którzy dzisiaj po
szukują przewodników i wzorców duchowych w kształtowaniu dojrzałej osobowości.
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Grażyna K a r o l e w i e  z, Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871-1922, 
Lublin : Polihymnia 1998, 164 s.

O omawianej pozycji sama Autorka pisze: „Prezentowana biografia jest poszerzoną, zmienio
ną wersją tekstu zamieszczonego w wydawnictwie seryjnym Chrześcijanie” (t. 9, Warszawa 1982, 
s. 9-86). Jeżeli chodzi o zmiany, to są one rzeczywiście widoczne, np. w zmianie kolejności „roz
działów”, znaczne zmiany w niektórych partiach tekstu, natomiast jeśli chodzi o poszerzenie, to 
jest ono nieznaczne, a widać je przede wszystkim w wykorzystaniu w przypisach nowych pozycji, 
które ukazały się po roku 1982.

Biografię ks. Radziszewskiego Autorka podzieliła na następujące etapy: 1) Dom rodzinny; 
2) Nauka w Gubernialnym Gimnazjum w Płocku (1881-1889); 3) Studia w seminarium duchow
nym we Włocławku (1889-1893); 4) Studia w Cesarskiej Akademii Duchownej w Petersburgu 
(1893-1896); 5) Wikary w kościele Św. Mikołaja w Kaliszu (1897); 6) Studia w Wyższym Insty
tucie Filozoficznym w Lowanium (1898-1900); 7) Inne wyjazdy zagraniczne; 8) Działalność 
wychowawcza, naukowo-organizacyjna i duszpasterska (1901-1918); 9) Założyciel i pierwszy rek
tor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1918-1922). To w miarę chronologiczne przedstawie
nie życia i działalności ks. Radziszewskiego dopełniają dwa rozdziały tematyczne, ukazujące jego: 
twórczość pisarską (s. 103-117) oraz duchowość (s. 119-126). Poza tym w książce pomieszczono 
dwa dodatki: wyjątki z pism ks. Idziego Radziszewskiego (s. 128-135) oraz opinie o nim 
(s. 137-156).

W relacji o studiach Radziszewskiego w seminarium włocławskim (1889-1893) znalazło się 
kilka pomyłek. W tym czasie ze zgromadzeń zakonnych żeńskich pracowały we Włocławku jedy
nie szarytki (w szpitalu), nie było natomiast w tym mieście wymienianych przez Autorkę urszula
nek, franciszkanek, czy sióstr Rodziny Maryi; misjonarze kierowali seminarium włocławskim nie 
od r. 1617, ale od 1720; ks. Stanisław Chodyński był rektorem seminarium włocławskiego nie 
w latach 1887-1919, ale w latach 1887-1908 (s. 24). Biblioteka seminaryjna liczyła wtedy nie ok. 
100 tys. tomów, jak się napisało Autorce, ale niespełna 50 tys. Nie mógł to być „znakomity warsztat 
pracy naukowej” (s. 25), skoro ks. Józef Kruszyński (1877-1953), także późniejszy rektor KUL-u 
(1925-1933), wystawił jej taką opinię za lata swych studiów seminaryjnych we Włocławku (1894- 
1899): „Składała się (...) z dzieł prawie wyłącznie starych, zgromadzona z klasztorów diecezji po 
ich konfiskacie w czasach powstaniowych przez rząd rosyjski. Biblioteka ta była nieuporządkowa
na i prawie nikt z niej nie korzystał”. W programie nauczania w seminarium włocławskim nie mogło 
być wówczas języków francuskiego i niemieckiego (s. 27), ponieważ zostały one wprowadzone do 
programu dopiero w 1902 r., właśnie za wicerektorstwa ks. Radziszewskiego, o czym zresztą sama 
Autorka pisze w innym miejscu (s. 64).

Przedstawiając działalność wychowawczą, naukowo-organizacyjną i duszpasterską ks. Radzi
szewskiego (1901-1918), Autorka omawia łącznie jego działalność w seminarium włocławskim 
i działalność w Akademii Duchownej w Petersburgu, przez co ta pierwsza nie została w wystar
czającym stopniu zauważona. Co prawda Autorka odwołuje się, a tym samym odsyła do obszerne
go omówienia działalności Radziszewskiego w seminarium włocławskim autorstwa ks. Piotra 
Kremera, najbliższego współpracownika przez całą niemal kadencję rektorską ks. Radziszewskie
go, bo w latach 1908-1913, na stanowisku wicerektora.

Ks. Lucjan C e r s k i, Oni wyszli z tej ziemi. Włocławek : Wyd. Duszpast. 
Rolników [n. aut.] 1997, 77 s.

W książce tej autor przedstawił dwóch swoich rodaków, duchownych pochodzących z parafii 
Uniejów: ks. kan. Antoniego J a n c z a k a  (1856-1945) oraz kleryka Alfonsa K a w e c k i e  
g o (1925-1951), którzy wyróżnili się szczególną prawością i pobożnością. Ks. Janczak był m.in. 
gorliwym duszpasterzem i opiekunem młodzieży polskiej w okresie zaborów: chronił ją przed ru
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syfikacją i wspierał z własnych funduszy biednych uczniów; był także ojcem duchownym, profe
sorem i spowiednikiem w seminarium włocławskim.

Jak pisze sam autor, dziełko to nie jest „opracowaniem naukowym (w ścisłym tego słowa 
znaczeniu), dlatego nie posiada odnośników do źródeł” (s. 3). Wykaz pozycji, z których korzysta
no, znajduje się we wstępie do każdego z biogramów.

Broszurę wydano bez solidnej korekty, co widać ze sporej ilości pozostałych błędów; najbar
dziej rażąca jest błędna pisownia nazwisk znanych osobistości z historii Polski: „Padarewskiego” 
zamiast Paderewskiego i „Piłsudzkiego” zamiast Piłsudskiego (s. 26). Okazuje się też, że w spisie 
teści niemal wszystkie numery stron podane są błędnie.

Ks. Witold K u j a w s k i ,  Kościelne dzieje Sieradza, Włocławek : Włocł. 
Wyd. Diec., 1998. -  350 s. : il. ; 24,5 im.

Książka jest pracą habilitacyjną ks. Witolda Kujawskiego, dyrektora Archiwum Diecezjalne
go i profesora historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Całość dzie
jów kościelnych Sieradza została omówiona w siedmiu rozdziałach: 1) Początki Sieradza i jego 
znaczenie w średniowieczu, 2) Kościoły sieradzkie w czasach piastowskich i jagiellońskich, 
3) Jagiellońska fundacja kapituły sieradzkiej i jej dzieje do 1727 r., 4) Przeniesienie kapituły do 
kościoła Wszystkich Świętych i jej dzieje do 1819 r., 5) Parafia sieradzka w XVIII i XIX wieku, 
6) Dzieje kościelne Sieradza w okresie 1918-1945, 7) Współczesne kościelne dzieje Sieradza. Warto 
też odnotować obszerną bibliografię (s. 9-26) oraz aneksy, w których znajdujemy: Wykaz prałatów 
i kanoników oraz pozostałego duchowieństwa parafialnego i zakonnego w Sieradzu do 1993 r. oraz 
Zestawienie dokumentów o Sieradzu.

Andrzej Mietz,  Jan Pakul ski ,  Zofia Waszki ewi cz ,  Nadwiślańska gmina 
Czernikowo. Przeszłość -  religijność -  tożsamość, Toruń : Rada i Urząd Gminy 
Czernikowo, 1998. -  398 s. : il. ; 24 cm.

Opracowanie składa się z trzech części: 1) Dzieje -  społeczeństwo -  gospodarka, 2) Kościo
ły -  wspólnoty wyznaniowe -  duchowość chrześcijańska, 3) Zabytki. Dwie zatem części (s. 183- 
373) tej obszernej pracy odnoszą się w znacznej części do spraw kościelnych. Dołączona na końcu 
bogata bibliografia (s. 379-396) wskazuje na rzetelne badania, jakie autorzy przeprowadzili.

Jeżeli chodzi o sprawy kościelne, to autorzy przedstawili historię parafii Czernikowo i Ma
zowsze oraz ich kościołów; omówiono także mniejszości wyznaniowe w gminie Czernikowo 
(s. 257-287).

Należy zwrócić uwagę na niezbyt staranne i precyzyjne formułowanie myśli przez autorów. 
Czasem dochodzi przez to do nieporozumień, np. na str. 293 autorka tak niefortunnie sformułowa
ła zdanie, że wynika z niego, jakoby Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku założył Sta
nisław Zdzitowiecki, biskup włocławski w latach 1902-1927, gdy tymczasem istnieje ono od 1569 
r. Podpis pod fotografią na str. 299 informujący, że jest to zdjęcie duchowieństwa podczas wizyta
cji w Czernikowie biskupa płockiego Antoniego Nowowiejskiego w dniach 25-26 V 1922, budzi 
wątpliwość, ponieważ siedzący w środku biskup to ponad wszelką wątpliwość sufragan włocław
ski Wojciech Owczarek. Podobnych i mniejszych uchybień jest w pracy więcej.

Jakub W a i e r, Życie kulturalne Włocławka w latach 1918-1939, Bydgoszcz 
: WSP 1997, 294 s.

Praca ta, jak informuje Autor we wstępie, jest skróconą wersją jego dysertacji doktorskiej. 
Zasadniczy jej zrąb składa się z siedmiu rozdziałów: 1) Tradycje kulturalne doby porozbiorowej,
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2) Społeczno-polityczne i ekonomiczne uwarunkowania życia kulturalnego, 3) Prasa, 4) Kultura 
literacka, 5) Życie teatralne i muzyczne, 6) Malarstwo. Wystawy plastyczne, 7) Muzea jako pla
cówki pracy kulturalnej i oświatowej. Autor przyjmuje zacieśnione rozumienie życia kulturalnego, 
o czym zdaje się świadczyć fakt, że w jego pracy oświata została zaliczona jedynie do uwarunko
wań życia kulturalnego.

W całej pracy znajdujemy informacje o udziale Kościoła i prowadzonych przez niego insty
tucji w życiu kulturalnym Włocławka w okresie międzywojennym.

Z pracy należy korzystać ostrożnie, ze względu na sporą liczbę błędów, być może zecerskich; 
szczególnie trzeba zwracać uwagę na te, które spowodowały zniekształcenia nazwisk osób wystę
pujących w tym opracowaniu.

Krzysztof Walczak;  Biblioteki Kalisza i ich miejsce w życiu kulturalnym mia
sta 1793-1945, Kalisz : Kai. Tow. Przyj. Nauk 1996, 264 s.

Autor podjął dotychczas nie opracowane zagadnienie dziejów bibliotek Kalisza w okresie 
półtora wieku, począwszy od momentu utraty niepodległości przez Rzeczpospolitą. Wśród oma
wianych różnego typu bibliotek kaliskich znalazły się także biblioteki kościelne (od 1818 r. znaj
dowały się one na terenie diecezji włocławskiej, wówczas nazywanej kujawsko-kaliską), którym 
poświęcono rozdz. III (s. 83-119). Wśród nich osobno zostały przedstawione; biblioteka kolegiaty, 
biblioteka klasztoru kanoników laterańskich regularnych i kościoła Św. Mikołaja, biblioteka klasz
toru franciszkanów konwentualnych, biblioteka klasztoru bernardynów. Wspomniane zostały inne 
biblioteki kościelne Kalisza, a zaliczyć do nich można także księgozbiór ks. Jana Sobczyńskiego 
(1861-1942), wieloletniego proboszcza kaliskiego, który został odnotowany (s. 249-250) wśród 
bibliotek (powinno być raczej: księgozbiorów) prywatnych (rozdz. VII).

W rozdziale o „bibliotekach prywatnych” można by dodać choćby kilka zdań o księgozbio
rze Adama Antoniego Chodyńskiego (1832-1902), który aczkolwiek zapewne nie dorównywał 
wielkością innym wymienionym tam zbiorom, to jednak na wspomnienie zasługuje. Znajdowały 
się w nim przede wszystkim książki z dziedziny prawa, historii, literatury, a także ze szczególnym 
zamiłowaniem gromadzone calisiana. Na podstawie dokumentacji przechowywanej w bibliotece 
seminaryjnej we Włocławku udało się zidentyfikować z tego księgozbioru ok. 550 pozycji 
w 590 woluminach (cały zbiór liczył na pewno ponad 1 tys. wol.), z czego do dziś zachowało się 
242 poz. w 149 wol.

Mirosław K r a j e w s k i ,  Andrzej M i e t z, Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej. Prze
wodnik bibliograficzny, Włocławek : Włocł. Tow. Naukowe 1996, 380 s.

Książka składa się zasadniczo z trzech części: w pierwszej zebrano opisy zabytków w po
szczególnych miejscowościach (układ alfabetyczny) Ziemi Dobrzyńskiej, w drugiej - także 
w układzie alfabetycznym, literaturę przedmiotu (część bibliograficzna), w trzeciej - ilustracje. 
W pierwszej części przewodnika hasła obejmują pięć kategorii obiektów zabytkowych: 1) za
bytki archeologiczne, 2) zabytki kultu religijnego, 3) cmentarze grzebalne, 4) budownictwo 
dworskie, 5) budownictwo miejskie, wiejskie mieszkalne i gospodarcze. Przy każdym haśle podane 
numery odsyłają do drukowanej literatury przedmiotu, co jest szczególnie przydatne dla użyt
kowników.

Z omówionych zabytków kultu religijnego kilkadziesiąt znajduje się w następujących para
fiach należących do diecezji włocławskiej: Bobrowniki, Brzeźno, Chełmica Duża, Ciechocin, Czarne, 
Czernikowo, Dobrzejewice, Działyń, Grochowalsk, Kamkowo, Kikół, Lipno, Łążyn, Mazowsze, 
Nowogród, Osiek n. Wisłą, Ostrowite, Sumin, Szpetal Górny, Trutowo, Wielgie, Zaduszniki, a także 
w następujących miejscowościach: Grodzień, Makowiska, Młyniec.

4 3 7



Grzegorz J. B u d n i k ,  Rzeźba gotycka na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. 
Katalog wystawy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Wło
cławek : MZKiD, 1998. -  175 s. : il. ; 23,5 cm.

W katalogu omówiono rzeźby gotyckie z następujących miejscowości w diecezji włocław
skiej: Brześć Kuj. (medalion nagrobny Rafała Leszczyńskiego, część środkowa tryptyku ze sceną 
Pokłon Trzech Królów), Dąbie Kuj. (grupa rzeźbiarska Ukrzyżowanie), Kruszyn (rzeźba Chrystus 
Zmartwychwstały -  obecnie w kościele Św. Witalisa we Włocławku), Lubraniec (tablica erekcyj
na, rzeźba Madonna z Dzieciątkiem, krucyfiks -  obecnie nie odnaleziony), Nieszawa (predella ze 
sceną Ostatnia Wieczerza -  obecnie w katedrze włocławskiej), Nowogród (płaskorzeźby: Święty 
Mikołaj i Święty Wawrzyniec), Orle (rzeźby: Tronująca Madonna z Dzieciątkiem oraz Madonna z 
Dzieciątkiem), Piotrków Kuj. (Pieta), Przypust (krucyfiks), Sadlno (rzeźba Matka Boska Bolesna), 
Skulsk (Pieta), Straszewo (grupa rzeźbiarska Ukrzyżowanie), Włocławek (rzeźby: Madonna z Dzie
ciątkiem oraz Tronująca Madonna z Dzieciątkiem).

Stefan R u s i n ,  Mniejszości wyznaniowe na Ziemi Konińskiej, Poznań 1994. 
- 184 s. : il. ; 20,5 cm.

W publikacji przedstawiono doktrynę, a także dzieje na ziemi konińskiej następujących ugru
powań religijnych: Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Staro
katolicki Kościół Mariawitów, zielonoświątkowcy, Polski Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół 
Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Wolnych Chrześcijan, Ewangeliczny Związek Braterski, 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, świadkowie Jehowy, Świecki Ruch Misyjny „Epiphania”, 
Towarzystwo Świadomości Kryszny, judaizm. Opracowanie uzupełnia bibliografia, zestawiona jed
nak niefachowo. W ogóle książka została opracowana po dziennikarsku i mimo to, że posiada nawet 
sporo szczegółowych informacji, nie ma większej wartości naukowej.

Powstały następujące prace nieopublikowane:
Bożena Elżbieta A d a m c z e w s k a  vel A d a m c z a k :  Z dziejów parafii 

Lubanie, Warszawa 1998, 68 s. ; 30 cm (praca magist. -  PWT Warsz./Włocł.; wydr. kom
puter. w ADWłocł.).

Anna B l a c h o w i c z :  Historia parafii Krzywosądz, Warszawa 1998, 49 s. : fot. 
; 30 cm (praca magist. -  PWT Warsz./Włocł.; wydr. komputer, w ADWłocł.).

Ks. Janusz B o r u c k i :  Dzieje parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Skulsku, Lublin 1992, IX, 100, 4 s. ; 30 cm (praca magist. - Wydz. Teolog. KUL; 
kserokp. mszpsu w BSWł.).

Ks. Janusz B o r u c k i :  Wkład synodów biskupa Hieronima Rozrażewskiego 
w dzieło recepcji Soboru Trydenckiego, Warszawa 1998, 235 s. ; 30 cm (praca dokt. - 
Wydz. Prawa Kanon. ATK; kserokop. wydr. komputer. W BSWł.).

Tadeusz B y k o w s k i :  Kościół i klasztor franciszkański w Radziejowie w la
tach 1864-1939, Warszawa 1998, 54 s. ; 30 cm (praca magist. -  PWT Warsz./Włocł.; 
wydr. komputer, w ADWłocł.).

Mirosław C h l e w i c k i :  Z dziejów parafii Zakrzewo, Warszawa 1998, 44 [1] s. 
; 30 cm (praca magist. -  PWT Warsz./Włocł.; wydr. komputer, w ADWłocł.).
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Dk. Radosław C y r u ł o w s k i :  Tytuły nieważności małżeństwa według wyro
ków Biskupiego Sądu Kościelnego we Włocławku w latach 1971-1975. Lublin 1998, VI, 
90 s. ; 30 cm (praca magist. - Wydz. Teolog. KUL; wydr. komputer, w BSWł).

Andrzej C z a r n e c k i :  Z dziejów parafii Działyń, Warszawa 1998, 153 s. ; 
30 cm (praca magist. -  PWT Warsz./Włocł.; wydr. komputer, w ADWłocł.).

Dk. Krzysztof K a m i ń s k i :  Nauczanie religii w diecezji włocławskiej w latach 
1945-1992 w świetle ustawodawstwa diecezjalnego. Lublin 1999, XV, 123 s. ; 30 cm 
(praca magist. - Wydz. Teolog. KUL; wydr. komputer, w BSWł).

Ks. Waldemar K a r a s i ń s k i :  Studium homiletyczne dorobku kaznodziejskiego 
ks. Mariana Nassalskiego (1860-1942), Warszawa 1997, 294 s. ; 30 cm (praca doktorska
-  Wydz. Teologiczny ATK; wydr. komputer, w BSWł).

Dk. Rafał K ę d z i e r s k i :  Tematyka prawna listów pasterskich biskupa Antonie
go Pawłowskiego. Lublin 1998, XV, 90 s. ; 30 cm (praca magist. - Wydz. Teolog. KUL; 
wydr. komputer, w BSWł

Dk. Jacek K o r c z :  Tytuły nieważności małżeństwa według wyroków Biskupiego 
Sądu Kościelnego we Włocławku w latach 1961-1965. Włocławek - Lublin 1997, IX, 89 
s. ; 30 cm (praca magist. - Wydz. Teolog. KUL; wydr. komputer, w BSWł).

Dk. Maciej K o r c z y ń s k i :  Duszpasterska i pedagogiczno-katechetyczna dzia
łalność ks. Piotra Tomaszewskiego. Włocławek - Lublin 1999, XIII, 197 s. ; 30 cm (praca 
magist. - Wydz. Teolog. KUL; wydr. komputer, w BSWł).

Dk. Mariusz K o r o n o w s k i :  Ksiądz Antoni Bogdański jako duszpasterz 
i publicysta. Włocławek - Lublin 1997, 57 s. ; 30 cm (praca magist. - Wydz. Teolog. 
KUL; wydr. komputer, w BSWł).

Danuta K o s i ń s k a :  Z dziejów parafii Białotarsk, Warszawa 1998, 55 s. ; 
30 cm (praca magist. -  PWT Warsz./Włocł.; wydr. komputer, w ADWłocł.).

Jacek Józef K o w a l c z y k :  Z dziejów parafii i sanktuarium w Pieraniu, War
szawa 1998, 63 s. ; 30 cm (praca magist. -  PWT Warsz./Włocł.; wydr. komputer, 
w ADWłocł.).

Ewa K u b i a k :  Analiza funkcjonalna zamku w Wolborzu XVI-XVIII w., Łódź 
1998 (praca magist. -  UL. Wydz. Filozoficzno-Historyczny, kierunek historia sztuki; mszps 
w ADWłocł.).

Marek K u c i ń s k i :  Z dziejów parafii Wola-Trutowo, Warszawa 1998, 91 s. ; 
30 cm (praca magist. -  PWT Warsz./Włocł.; wydr. komputer, w ADWłocł.).

Dk. Jacek K w a ś n i e w s k i :  Ustawodawstwo biskupa Jana Zaręby w dziedzi
nie życia religijnego w latach 1969-1986. Lublin 1999, XIII, 111 s. ; 30 cm (praca magist.
- Wydz. Teolog. KUL; wydr. komputer, w BSWł).

Jadwiga Maria M u s z y ń s k a :  Z dziejów parafii Łowiczek, Warszawa 1998, 
82 s. : fot. kolor. ; 30 cm (praca magist. -  PWT Warsz./Włocł. ; wydr. komputer, 
w ADWłocł.).
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Ewa P o g o r z e l s k a :  Księgozbiór braci Chodyńskich w zbiorze Biblioteki 
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Toruń 1997, 161 s. ; 30 cm (praca 
magist. -  UMK. Wydz. Historyczny. Kat. Bibliotekozn. i Inform. Nauk.; wydr. kompu
ter. w BSWłocł.).

Dk. Maksymilian S k o r e k :  Impotencja jako tytuł stwierdzający nieważność 
małżeństwa w wyrokach Biskupiego Sądu Kościelnego we Włocławku w latach 1947-1965. 
Lublin 1998, VII, 72 s. ; 30 cm (praca magist. - Wydz. Teolog. KUL; wydr. komputer, 
w BSWL).

Dk. Janusz S t a n o w s k i :  Tytuły nieważności małżeństwa według wyroków 
Biskupiego Sądu Kościelnego we Włocławku w latach 1961-1965. Włocławek - Lublin 
1997, IX, 89 s. ; 30 cm (praca magist. - Wydz. Teolog. KUL; wydr. komputer, w BSWł).

Dk. Andrzej W i e l i c z k o :  Duchowość kapłanów diecezji włocławskiej prze
łomu XIX i XX wieku na podstawie wspomnień jej najwybitniejszych przedstawicieli. 
Lublin 1998, 77 [1] s. ; 30 cm (praca magist. - Wydz. Teolog. KUL; wydr. komputer, w 
BSWł).

zestawił ks. Kazimierz Rulka


