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R O C Z N I K  T O R U Ń S K I   T O M  41 R O K  2014 

Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia 

w okresie od 2 lipca 2013 r. do 29 maja 2014 r.  

Cecylia Iwaniszewska 

Toruń 

1. Członkowie Towarzystwa 

Towarzystwo Miłośników Torunia liczy obecnie 148 członków, z czego 

w kole śródmiejskim 107 osób, w sekcji krótkofalowców 16, w kole podgór-

skim 25. W okresie sprawozdawczym do Towarzystwa wstąpiło 6 osób: Ber-

nadeta Czarnecka, Ireneusz Kończykowski, Jadwiga Łukaszewicz, Norbert 

Markowski, Roman Spandowski, Magdalena Wiśniewska.  
Z grona członków i działaczy Towarzystwa odeszli m.in.: 

– 11 lipca 2013 r. Paweł Bertholdt, 71 lat, przewodnik PTTK, wyróżniony 

dyplomem „Przewodnik Roku 2005”, 

– 11 października 2013 r. Olgierd Turek, 98 lat, marynarz, malarz-amator, 

były członek Zarządu ToMiTo, 

– 31 października 2013 r. dr Kazimierz Przybyszewski, 76 lat, historyk, 

emerytowany kustosz Biblioteki UMK, autor wielu biogramów zasłużonych 

torunian, drukowanych w „Toruńskim Słowniku Biograficznym”, odznaczony 

medalem „Thorunium”, były członek Zarządu ToMiTo, laureat „Złotego 

Astrolabium” w 2005 r., członek honorowy ToMiTo w 2012 r., 

– 18 grudnia 2013 r. Irena Łazarewicz, lekarz, 96 lat, artysta-amator, dłu-

goletni członek ToMiTo, 

– 25 marca 2014 r. dr Tadeusz Zakrzewski, 91 lat, prawnik i historyk, dłu-

goletni redaktor „Rocznika Toruńskiego”, znakomity znawca dziewiętnasto-

wiecznej historii Torunia, odznaczony medalem „Thorunium”, były członek 

Zarządu i wiceprezes ToMiTo, laureat „Złotego Astrolabium” w 1988 r., 

członek honorowy ToMiTo w 2000 r., 

– 9 maja 2014 r. Gabriela Elszkowska, długoletni członek ToMiTo z Koła 

Podgórz. 
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2. Walne Zebrania i władze Towarzystwa 

Ze względu na przypadające w maju 2013 r. obchody 90-lecia Towarzy-

stwa Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się dopiero po przerwie waka-

cyjnej dnia 30 września 2013 r. w Sali Kinowej Ratusza Staromiejskiego. 

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 29 maja 2014 r. 

wybrano nowe władze Towarzystwa. Zarząd tworzą: prezes i redaktor „Toruń-

skiego Słownika Biograficznego” – Krzysztof Mikulski, wiceprezesi – Piotr 

Oliński i Michał Targowski, sekretarz – Cecylia Iwaniszewska, skarbnik – 

Piotr Birecki, redaktor „Rocznika Toruńskiego” – Agnieszka Zielińska, prze-

wodniczący sekcji historycznej – Krzysztof Kopiński, przewodniczący sekcji 

wydawniczej – Waldemar Rozynkowski, przewodniczący sekcji krótkofalow-

ców – Mariusz Thomas, przewodnicząca koła podgórskiego – Ludmiła Stad-

nicka-Kozłowska, członkowie Zarządu – Kamila Maj, Wiesław Nowosad, 

Roman Spandowski, Jolanta Wasiewska.  

Komisję Rewizyjną Towarzystwa tworzą: przewodnicząca – Stefania Sie-

racka, członkowie – Sławomir Pułkownik, Andrzej Warot. Sąd Koleżeński nie 

został powołany. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd zbierał się 3 razy na zebraniach pro-

tokołowanych, a Prezydium zbierało się częściej dla załatwienia bieżących 

spraw. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie dnia 7 maja 2014 r. dla oceny 

działalności Zarządu, natomiast Sąd Koleżeński nie zbierał się, gdyż nie było 

spraw wymagających działania. 

 Biurem Towarzystwa kieruje pracująca na pół etatu Joanna Danuta Hory-

za, prowadząca również księgowość. Biuro mieści się na I p. budynku, będą-

cego siedzibą Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej przy ulicy Podmurnej 93. 

Użytkowanie lokalu o powierzchni 13,5 m
2
 jest bezpłatne, natomiast opłata za 

wodę, ogrzewanie i oświetlenie wynosi 300 zł miesięcznie. Biblioteka Towa-

rzystwa, licząca obecnie 664 tomy, oraz wszystkie wydawnictwa znajdują się 

w tym samym pomieszczeniu biurowym. 

 Stroną internetową Towarzystwa zajmują się Wiesław Nowosad i Joanna 

Danuta Horyza. Strona dostępna jest pod adresem: www.tomito.cba.pl 

3. Działalność Towarzystwa 

 Podobnie jak w latach ubiegłych trzy główne obszary aktywności Towa-

rzystwa Miłośników Torunia to współdziałanie z władzami miasta, populary-

zowanie wiedzy o Toruniu oraz wydawanie publikacji poświęconych dziejom 

Torunia.  

http://www.tomito.cba.pl/


291  

Współdziałanie z władzami miasta 

 W dorocznym konkursie „Toruń w kwiatach” wzięło udział 78 uczestni-

ków, zgłoszono 52 okna i balkony oraz 26 ogródków. Komisja konkursowa 

w składzie: przewodnicząca – Elżbieta Thomas, członkowie – Ludmiła Stad-

nicka-Kozłowska i Jadwiga Kręciszewska z ramienia ToMiTo oraz ogrod-

niczki Wiesława Dudzińska i Lilia Kowalska, oceniała zgłoszone obiekty 

w dniach 22, 24, 26 lipca 2013 r. Przyznano 30 nagród pierwszych, 29 nagród 

drugich, 16 nagród trzecich oraz 2 wyróżnienia. Uroczyste wręczenie dyplo-

mów i nagród odbyło się 7 października 2013 r. w Sali Mieszczańskiej Ratu-

sza Staromiejskiego w obecności wiceprezydentów Zbigniewa Fiderewicza 

i Ludwika Szuby oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Jasiń-

skiego, którzy wraz z prezesem ToMiTo wręczali nagrody. Przekazano również 

nagrody prezydenta – 3 statuetki „Flisaka”. Wiceprezydent Zbigniew Fidere-

wicz powiedział: „To są efekty waszej ciężkiej pracy. Wszyscy kochamy ro-

śliny, chcemy obserwować ich rozwój, zachodzące zmiany. Cieszę się, że tak 

licznie odpowiadacie na apel Towarzystwa o ukwiecanie naszego miasta”. 

 Tradycyjnie w dniu 1 listopada 2013 r. ToMiTo zorganizowało wspólnie 

z Urzędem Miasta kwestę na cmentarzu św. Jerzego oraz na cmentarzu przy 

ulicy Antczaka. Brało w niej udział około 40 osób: członkowie Zarządu To-

MiTo, członkowie Zarządu Miasta z prezydentem Michałem Zaleskim, przed-

stawiciele władz samorządowych z marszałkiem Piotrem Całbeckim i sekreta-

rzem Markiem Smoczykiem, przedstawiciele nauki i kultury z rektorem UMK 

prof. Andrzejem Tretynem. Zebrano kwotę 15 239,47 zł. Ofiarodawcom wrę-

czano kolorowy folder z opisem odnowionych nagrobków. W dniu 8 paź-

dziernika 2013 r. dokonano odbioru odnowionego w 2013 r. nagrobka Adama 

Jabłońskiego; oglądano efekty prac zabezpieczających nagrobek rodziny Ra-

apke. W spotkaniu udział wzięli: kierująca pracami konserwatorskimi prof. 

Jadwiga Łukaszewicz z Wydziału Sztuk Pięknych UMK, z dwiema student-

kami, Anna Kałucka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Małgorzata 

Litwin z Urzędu Miasta, Arkadiusz Kierys i Cecylia Iwaniszewska z ramienia 

ToMiTo. Uzgodniono, że w 2014 r. kontynuowane będą prace przy nagrobku 

rodziny Raapke, a także renowacja nagrobka prof. Tadeusza Czeżowskiego 

i jego rodziny na cmentarzu parafii św. Jakuba przy ulicy Antczaka. Głównym 

koordynatorem prac prowadzonych na cmentarzu jest Arkadiusz Kierys.  

W dniu 14 listopada 2013 r. prezes K. Mikulski i sekretarz C. Iwaniszew-

ska brali udział w roboczym spotkaniu w Urzędzie Miasta organizowanym 

przez Wydział Promocji. Poruszano różne aspekty dotyczące renowacji na-

grobków i właściwej opieki nad grobami. 
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 Członkowie Zarządu Krzysztof Kopiński i Cecylia Iwaniszewska współ-

działali z Komisją Kultury Rady Miasta w sprawach związanych z nazewnic-

twem ulic i placów. Opiniowano propozycje nowych nazw przedstawiane 

przez Komisję.  

Popularyzacja wiedzy o Toruniu 

Zakończenie XXII Konkursu na prace magisterskie i dyplomowe poświę-

cone tematyce toruńskiej odbyło się 14 marca 2014 r. w Sali Rady Ratusza 

Staromiejskiego. Komisja pracująca pod przewodnictwem prof. Janusza Tan-

deckiego przy udziale dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej i dra hab. Krzysztofa 

Kopińskiego przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 

– w kategorii prac z historii: 

I nagroda – mgr Katarzyna Dorota Politowska „Dziewiętnastowieczna kuchnia 

Torunia”,  

– w kategorii prac z etnologii: 

II nagroda – mgr Mateusz Magalski „Pierniki toruńskie w kontekście sposo-

bów ochrony potraw tradycyjnych”,  

– w kategorii prac z archeologii: 

II nagroda – mgr Ewa Wielocha „Szpitalnictwo dawnego Torunia od XIII do 

XVI wieku jako przedmiot zainteresowań archeologii”,  

wyróżnienie – lic. Mateusz Ruciński „Pochówki na cmentarzu przy kościele 

św. Jakuba w Toruniu (wykop W-4/10)”,  

wyróżnienie – lic. Natalia Stawarz „Medaliki świętego Benedykta z badań 

archeologicznych w Strzelnie i Toruniu. Analiza porównawcza”, 

– w kategorii prac z germanistyki: 

I nagroda – mgr Anna Karpińska „Die Zeitschrift als Vermittler der Sittenleh-

re im 18. Jahrhundert am Beispiel der »Thornischen Wöchentlichen Nachrich-

ten und Anzeigen nebst einem Anhange von gelehrten Sachen« (1760 –1772)ˮ, 

wyróżnienie – lic. Adriana Kowalska „Die Thorner Eisenbahnbrücke als Be-

standteil der Preußischen Ostbahn”,  

– w kategorii prac z zabytkoznawstwa i konserwatorstwa: 

III nagroda – mgr Mateusz Marszałkowski „Toruński rękopis statutów zakonu 

krzyżackiego. Analiza zabytkoznawcza”,  

– w kategorii prac z pedagogiki: 

I nagroda – mgr Lidia Peda „Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli akade-

mickich (na przykładzie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)”,  

– w kategorii prac z architektury: 

I nagroda – mgr Aleksandra Uździńska „Toruń – Kępa Bazarowa. Centrum 

rekreacji i wioślarstwa”,  
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– w kategorii prac z fizyki: 

wyróżnienie – lic. Piotr Więcławski „Analiza dźwięku dzwonu Tuba Dei”. 

W uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień uczestniczyli prezydent 

miasta Torunia Michał Zaleski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej 

Jasiński oraz promotorzy prac magisterskich i licencjackich. 

 W cyklu „Wieczorów Toruńskich” odbyły się 2 spotkania: na Walnym 

Zebraniu w dniu 30 września 2013 r. Zbigniew Nawrocki zaprezentował na 

wielu przeźroczach „Jak mógł mieszkać Mikołaj Kopernik w Toruniu i we 

Fromborku”, a na Walnym Zebraniu 29 maja 2014 r. przedstawiono sylwetki 

zmarłych zasłużonych członków Towarzystwa. Kamila Maj mówiła o dr. 

Kazimierzu Przybyszewskim (1937– 2013), a Zefiryn Jędrzyński o dr. Tadeu-

szu Zakrzewskim (1922–2014). 

 Od początku 2014 r. wprowadzono nowy cykl spotkań „Toruńskie Debaty 

Obywatelskie”. Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w Sali Małej Dwo-

ru Artusa w dniu 30 stycznia 2014 r. z wykładem prezydenta Michała Zale-

skiego „Most i co dalej?”. Następne spotkania, nazwane „Toruńskimi Spotka-

niami Obywatelskimi. Ludzie Wolności”, odbyły się w dniach: 

– 11 marca 2014 r. z udziałem prof. Stanisława Dembińskiego i prof. An-

toniego Stawikowskiego. 

– 3 kwietnia 2014 r. z udziałem wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskie-

go i senatora Michała Wojtczaka, 

– 15 maja 2014 r. z udziałem b. przewodniczącego Rady Miasta Torunia 

Jana Adamiaka, b. wojewody toruńskiego prof. Andrzeja Tyca i b. prezydenta 

miasta Torunia, Honorowego Obywatela Miasta Torunia Jerzego Wieczorka. 

Dwa pierwsze spotkania – w kafeterii Dworu Artusa – prowadzone były 

przez rzecznika UMK Marcina Czyżniewskiego i redaktora „Nowości” Marka 

Nienartowicza. Natomiast spotkanie majowe prowadzili prezes ToMiTo Krzysz-

tof Mikulski i Michał Staśkiewicz w Domu Muz przy ulicy Podmurnej 1/3. 

 Tradycyjny konkurs dla dzieci i młodzieży „Czy znasz Toruń?”, ogłaszany 

na łamach „Nowości”, przygotował w październiku 2013 r. oraz w marcu 

i kwietniu 2014 r. Krzysztof Kopiński. Nagrodami były książki zakupione 

przez Towarzystwo. 

Popularyzacją Torunia i jego zabytków zajmują się członkowie sekcji krót-

kofalowców działającej pod kierownictwem Mariusza Thomasa. Działalności 

sekcji poświęcone jest osobne sprawozdanie w niniejszym tomie „Rocznika”.  

 Działające na Podgórzu pod przewodnictwem Ludmiły Stadnickiej-

Kozłowskiej Koło Podgórskie współpracuje z Domem Muz przy ul. Poznań-

skiej 52 oraz z Zespołem Szkół nr 15 przy ulicy Paderewskiego 5/11. Do 

tradycyjnych imprez należą: 
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– jesienne spotkanie „Październik – miesiąc wolny od uzależnień” organi-

zowane wraz z Oddziałem Miejskim PTTK i Wydziałem Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Miasta Torunia, 

– choinka dla dzieci i młodzieży, 

– festyn na Dzień Dziecka. 

Koło współpracuje z Radą Okręgu Podgórz, ze Stowarzyszeniem „Nasz Pod-

górz”, z dzierżawcą Zamku Dybowskiego Zbigniewem Micińskim oraz z bliź-

niaczymi towarzystwami w Nieszawie i Ciechocinku. 

Działalność wydawnicza  

W okresie sprawozdawczym ukazały się następujące wydawnictwa Towa-

rzystwa publikowane z pomocą finansową Gminy Miasta Toruń: 

– Rocznik Toruński, tom 40, pod redakcją Agnieszki Zielińskiej, wydawa-

ny wspólnie z UMK,  

– Toruński Słownik Biograficzny, tom 7, pod redakcją Krzysztofa Mikul-

skiego, wydawany wspólnie z UMK, 

– Piotr Birecki Z dziejów staromiejskiego kościoła ewangelickiego obecnie 

kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu w serii „Biblioteka 

ToMiTo” wspólnie z wydawnictwem Adama Marszałka, 

– kolorowy folder przygotowany przez Arkadiusza Kierysa z okazji kwesty 

na cmentarzu w dniu 1 listopada 2013 r., wydany wspólnie z Urzędem Miasta. 

Na zakończenie sprawozdania z naszej działalności pragniemy podzięko-

wać za pomoc udzieloną nam przez liczne instytucje: władze miasta Torunia 

z prezydentem Michałem Zaleskim i przewodniczącym Rady Miasta Maria-

nem Frąckiewiczem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika z rektorem prof. dr. 

hab. Andrzejem Tretynem, Fundację Generał Elżbiety Zawackiej z prezesem 

Dorotą Zawacką-Wakarecy, Muzeum Okręgowe z dyrektorem dr. Markiem 

Rubnikowiczem, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków z dyrektorem 

Mirosławą Romaniszyn oraz redakcję „Nowości”. Przy organizowaniu konkursu 

„Toruń w kwiatach” pomagały nam niezawodne firmy „Patio” i „Skwer”. Na-

szym podziękowaniem obejmujemy również te wszystkie osoby, które w dniu 

1 listopada 2013 r. brały udział w kweście na cmentarzach św. Jerzego i przy 

ulicy Antczaka, za poparcie naszej inicjatywy i cierpliwe zbieranie datków na 

cmentarnych dróżkach, a wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

 

 


