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Ludwik Makowski (1883–1939) 

torunianin, działacz niepodległościowy,

mistrz krawiecki, radny miejski, 

długoletni prezes

Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia"

i Pomorskiego Związku Śpiewaczego

Toruń 2020



Ludwik Makowski

(1883–1939)

torunianin

Gdańszczanin

z urodzenia,

torunianin z wyboru,

związany z miastem

od 1901, kiedy to przybył na

krótko do grodu

Kopernika pierwszy raz.

Później już od 1906,

aż do swej tragicznej

śmierci we wrześniu

1939, pozostawał

w Toruniu.



Własnoręcznie skreślony życiorys

w lutym 1928



urodził się w Gdańsku, tam

uczęszczał do

sześcioklasowej szkoły

ludowej, później ukończył

trzyletnią szkołę

przemysłową, kursy

handlowe i języka

polskiego; mieszkał krótko

Nieżywięciu koło Brodnicy

i Wąbrzeźnie; pracował

w Berlinie

i innych miastach

niemieckich

w Nadrenii i Westfalii;

w 1905 w Toruniu założył

sklep z garderobą męską

życiorys 1928



Z małżeństwa

z Pelagią Burczyńską

miał pięcioro dzieci

trzech synów:

Ludwika,

Kazimierza,

Tadeusza,

oraz dwie córki:

Helenę

i Michalinę





Zmiana sytuacji politycznej

w listopadzie 1918

Po rewolucji

listopadowej 1918

 w Niemczech

i abdykacji cesarza

Wilhelma II - 9 XI;

 w Toruniu wzorem

innych regionów

niemieckich powstają

rady żołnierskie

(już 10 XI) i robotnicze.

Przerwanie działań na

froncie I wojny

światowej – rozejm

w Compiegne 11 XI 1918;

Ludwik Makowski był

wówczas aresztowany,

zarzucano mu zdradę

stanu, w przeddzień

wybuchu wojny,

a służbę wojskową spędził

w garnizonie w Toruniu.



Obrońca polskości Torunia i Pomorza. Za swą gorliwość dla

sprawy polskiej był przez Niemców pogardliwie nazywany

„Polnischer Kőnig” (Król Polaków)

W trakcie przygotowań do przejęcia Torunia przez Polskę

 (18 stycznia 1920), w latach 1918-1919

był członkiem toruńskiej rady robotniczej

i rady żołnierskiej, (a także połączonej rady robotniczej

i żołnierskiej, zasiadał także w jej zarządzie).

Był członkiem polskiej Rady Ludowej w Toruniu,

(która powstała 17 listopada 1918, kierował jej Wydziałem

Wykonawczym i Biurem Centralnym).

Dzięki tym funkcjom koordynował polski ruch narodowy

 w mieście, m.in. prowadził działalność konspiracyjną

w Komitecie Wyzwolenia Torunia.

Na przełomie 1918/1919, był zaangażowany w pomoc

członkom Czerwonego Krzyża w mieście.



Nie wszyscy mieszkańcy miasta

pragnęli powrotu całej prowincji

Prusy Zachodnie do Polski, wraz

z rejencja kwidzyńską  i Toruniem.

Chórzyści „Lutni” protestowali,  przeciw

projektowi przyznania prezydentowi

Arnoldowi Hasse honorowego

obywatelstwa miasta.



Fryderyk

Chopin

Obchody

chopinowskie

w gmachu

Muzeum

z udziałem

L. Makowskiego

i „Lutni”;

sankcje za jedno

zdanie w języku

polskim



żołnierzy 21. pułku

piechoty

w Parku Wiktoria

wobec ludności

polskiej, która

przybyła na

przedstawienie

teatralne; m.in.

w trakcie wydarzenia

był obecny

Ludwik Makowski

1 stycznia 1920

zachowanie

„zaczepne” - prowokacja



Helena Steinbornowa, przewodnicząca

komisji przyjęcia wojsk polskich

w Toruniu, tak wspominała te wydarzenia

„W sam dzień Nowego Roku napadł

jeszcze Grenzschutz na zebranie

w parku <Wiktorii> na przedstawieniu Jasełka

Rydla, które urządził teatr objezdny na Pomorzu.

Przemocą wtargnęło żołnierstwo na sale,

rzucając krzesłami w publiczność, która

przestraszona ponadto strzałami przez scenę

 i okna ratować się musiała”.



Prowokacja 1 stycznia 1920



Otton Steinborn

 w imieniu

Polskiej Rady Ludowej

w Toruniu, interweniował



Obrońca polskości

Był dumny, iż służył jako

Adiutant  Komendy Wojskowej Straży Obywatelskiej

oraz, że był

członkiem delegacji niemiecko-polskiej

do Dowództwa Frontu Powstania Wielkopolskiego.

Należał do tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza,

do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Toruniu,

(współpracował z Bolesławem Makowskim).

Podobnie jak inni członkowie „Sokoła” został oskarżony

o „przemawianie w języku polskim” (w 1910)

co było surowo zabronione.

Z zaangażowaniem działał także w Bractwie Strzeleckim

https://kbs.torun.pl/ludwik-makowski-wielki-spolecznik-

czlonek-torunskiego-bractwa/



W niedzielę 18 stycznia 1920!

Toruń wraca do Macierzy!!!



Ludwik Makowski, ale i inni chórzyści

„Lutni” współorganizowali  uroczystości

powitalne w Toruniu

Wraz z innymi torunianami w Straży Ludowej – okres przejściowy,

między przejęciem miasta, przed opuszczeniem miasta przez

wojska niemieckie. Trudna i długa służba na polskich

posterunkach Straży Ludowej. Wspominał, po latach w 1934: 

„W chwili przejęcia pełniłem służbę w Ratuszu Toruńskim

jako adiutant Komendy Miasta. Pan Bóg pozwolił

śp. majorowi Tadeuszowi Janowskiemu ówczesnemu

komendantowi miasta

i mnie jako pierwszym powitać wojska polskie przed

bramami starego Torunia i wprowadzenie ich

na czele przez most kolejowy do miasta”.



18 stycznia

chórzyści "Lutni" pięknie

śpiewali



Straż Ludowa

Ludwik Makowski był adiutantem



Towarzystwo

Śpiewacze

„Lutnia”

Chórzyści „Lutni”

wraz ze sztandarem

z 1911,

który został wykonany

przez zakład

pani Wolskiej z Pelplina.

W 1912 w trakcie

uroczystości

dziesięciolecia  chóru

sztandar poświęcono.



WSPOMINAŁ

Tuż po powrocie Torunia do Macierzy i ustabilizowaniu

sytuacji w mieście – Makowski zgłosił się jako

ochotnik, w stopniu sierżanta, do Wojska Polskiego

– trwała wojna polsko-bolszewicka.

Jak sam wspominał, był współtwórcą Toruńskiego

Pułku Ochotniczego do obrony Warszawy.

LUDWIK MAKOWSKI



Seweryn

Żuchowski,

podobnie jak

i Makowski, był

związany z

chórem, był

honorowym

członkiem

„Lutni”

i patriotą



Ludwik Makowski

został uhonorowany

za męstwo na froncie,

ale i zasługi w obronie

polskości

w czasie zaborów

otrzymał:

Krzyż Niepodległości

Krzyż Walecznych

Złoty Krzyż Zasługi

Złotą Odznakę Związku

Polskich Zespołów

Śpiewaczych i

Instrumentalnych



Warto pamiętać !!!!

Na domu,

w którym mieszkał,

 działał i pracował,

wmurowano,

w 1982 tablicę

pamiątkową.

Przypomina zasługi

Ludwika

Makowskiego

dla miasta

i Pomorza.



Póty Polski – Póki Pieśni



Póty Polski – Póki Pieśni



Póty Polski – Póki Pieśni,

miał powstać mural…



Kochanej „Lutni” na pamiatkę



Chór „Lutnia” i uczestnicy Wieczoru Toruńskiego

przed Książnicą Kopernikańską 7 czerwca 2018

Opis Wieczoru Toruńskiego 7 VI 2018:

http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/wieczory-torunskie-ludwik-makowski-

torunianin-patriota-chorzysta-i-krawiec/

https://www.facebook.com/LudwikMakowski /

https://www.facebook.com/LudwikMakowski/


Wieczór Toruński

w Książnicy Kopernikańskiej

7 czerwca 2018



Rodzina Ludwika Makowskiego

oraz chórzyści „Lutni”



Uznany mistrz krawiecki

Był członkiem Zarządu Towarzystwa

Przemysłowego w Toruniu (od 1913)

i współorganizatorem toruńskiej

Wystawy Przemysłowej w 1913

m.in. za własnoręcznie wykonane

garnitury otrzymał

Srebrny Medal Wystawy.



Pracował

i mieszkał w Toruniu przy

ulicy Kopernika, Szerokiej 2

oraz Szerokiej 36

Z zawodu był mistrzem

krawieckim, właścicielem

pierwszego polskiego

składu garderoby męskiej

(szytej na miarę i gotowej).

W 1934 stwierdził,

że znalazł w Toruniu

„dobre pole działania,

co uczyniło go materialnie

od nikogo niezależnym”.

Prezesował radzie

nadzorczej

Centralnej Kasy

Rzemieślniczej

w Toruniu



Mistrz

krawiecki





Uznany krawiec!!!!!!!!!!!!; Swój do swego po swoje



Mistrz krawiecki



przy ulicy Wysokiej 12

w gmachu

tzw. „Muzeum”,

siedzibie

Towarzystwa

Naukowego

w Toruniu odbywały

się próby i występy

chóru „Lutnia”



W budynku przy

ul. Wysokiej

miały swą siedzibę

także inne polskie instytucje

kultury, i odbywały się tam

różne polskie imprezy,

a od 1923 mieściła się tam

Książnica Miejska im. Kopernika



1927



Wykonywanie polskich pieśni

pomagało Polakom trwać,

ale i polepszało znajomość

języka polskiego



Portret

Ludwika

Makowskiego

z kolekcji

prawnuka

Marcina

Makowskiego



Wraz z członkami Towarzystwa

Śpiewaczego „Lutnia”





Odsłonięcie pomnika Stanisława Moniuszki

w maju 1923. L. Makowski

wraz z „Lutnią” zainicjował jego powstanie.



1931 - jubileusz Ludwika Makowskiego





Chór „Lutnia” powstał w 1898;

Ludwik Makowski był jego

prezesem od 1906, z przerwą

1916–1917, do 1932; w 1933

został prezesem honorowym.



Towarzystwo

Śpiewacze

„Lutnia”

Makowski od 1906 związał się

jako prezes chóru „Lutnia”

z amatorskim ruchem

śpiewaczym, po rezygnacji

z funkcji otrzymał tytuł prezesa

honorowego.

Kierował także pracami

Pomorskiego Związku Kół

Śpiewaczych na Prusy Zachodnie

i Warmię.

Pomorski Związek Śpiewaczy

miał od 1920 siedzibę w stolicy

województwa pomorskiego

w Toruniu.



Helena Steinbornowa,

pośrodku członków Towarzystwa

Śpiewaczego „Lutnia”



Helena Steinbornowa

w l. 1917-1919

pełniła funkcję sekretarza

 Towarzystwa Śpiewaczego

„ Lutnia”





Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”

ze swym prezesem



Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”

ze swym prezesem



Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”

ze swym prezesem



 W Księdze

pamiątkowej

Bractwa

Strzeleckiego

wydanej

w 1927 roku

zamieszczony

jest skład

Zarządu Bractwa

w Toruniu,

 Ludwik Makowski

sprawował

wówczas funkcję

„drugiego

komendanta”.

Pośrodku, wraz z członkami

toruńskiego Bractwa Strzeleckiego



L. Makowski  w służbie miastu

Był członkiem toruńskiej Rady Miejskiej

30.XI.1921-28.VI.1922 oraz

19.VII.1922-26.I.1934 aktywnie uczestniczył

w pracach Magistratu miasta Torunia

(jako honorowy radca).

Był także w l. 1931-1934 członkiem

Komitetu Rozbudowy Miasta.



Dla miasta



Dla

miasta



honorowy radca miejski

1922 

wraz

z Ludwikiem

Makowskim

w radzie

zasiadali także

Sylwester

Buszczyński

Bronisław

Hozakowski



Przysięga radcy miejskiego

w 1928

Uczestniczył w pracach

Magistratu

Ludwika

Makowskiego





Nie został

wiceprezydentem

Torunia

1928



Wrzesień 1939

4 września 1939 opuszczający miasto

prezydent miasta –

Leon Raszeja powierzył mu funkcje

komendanta Staży Obywatelskiej.

Aresztowany 7 września,

bez wyroku sądowego został przez

hitlerowców zamordowany.



W filmie

Panoptikom,

toruńskiego twórcy

Marcina Gładycha,

w postać

Ludwika Makowskiego

wcielił się

toruński aktor

Jarosław Felczykowski

http://www.tak.torun.pl/panoptikon/img/poster_1000.jpg


---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ----

W jubileuszowym roku,

kiedy czcimy setną rocznicę powrotu Torunia

do Macierzy,

najlepszym upamiętnieniem

Ludwika Makowskiego,

byłoby nazwanie Jego imieniem ulicy,

w Jego ukochanym mieście.

O co zabiegają obecni

członkowie „Lutni”.

Z całego serca życzę, by ich marzenia się spełniły.



---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ----

Materiały wykorzystane

w prezentacji pochodzą z:

- Archiwum Państwowego

w Toruniu

- Książnicy Kopernikańskiej

- Narodowego Archiwum Cyfrowego

- Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” im.

Marcelego Kadleca w Toruniu

- Witryny Kurkowego Bractwa

Strzeleckiego w Toruniu

https://kbs.torun.pl/ludwik-makowski-

wielki-spolecznik-czlonek-

torunskiego-bractwa/

oraz

- zbiorów prywatnych

Marcina Makowskiego

https://kbs.torun.pl/ludwik-makowski-wielki-spolecznik-czlonek-torunskiego-bractwa/
https://kbs.torun.pl/ludwik-makowski-wielki-spolecznik-czlonek-torunskiego-bractwa/
https://kbs.torun.pl/ludwik-makowski-wielki-spolecznik-czlonek-torunskiego-bractwa/


---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ----

Dr Katarzyna Tomkowiak

e-mail: k.tomkowiak@ksiaznica.torun.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

– Książnica Kopernikańska w Toruniu

http://www.ksiaznica.torun.pl/

87-100 Toruń, ul. Słowackiego 8
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