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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA
NAUKOWEGO IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO
W OLSZTYNIE ZA LATA 2009–2013
W czasie czteroletniej kadencji, od poprzedniego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, zwołanego 28 maja 2009 r., do
23 maja 2013 r., Zarząd pracował w następującym składzie: prof. dr hab. Zbigniew
Puchajda (prezes), dr Jan Chłosta (wiceprezes), dr hab. Ryszard Tomkiewicz (sekretarz), dr Tomasz Chrzanowski (skarbnik) oraz prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, mgr Tadeusz Baryła, prof. dr hab. Grzegorz Białuński, mgr Janusz Cygański,
dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (prof. UWM), prof. dr hab. Janusz Jasiński,
prof. dr hab. Tadeusz Oracki, dr Jerzy Sikorski, prof. dr hab. Jerzy Suchta.
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: dr hab. Bożena Domagała (przewodnicząca), dr Alfons Bobowik, dr Irena Modrzejewska. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzili: dr Sławomir Augusiewicz (przewodniczący), dr hab. s. Ambrozja Kalinowska (prof. UWM) i dr Jerzy Kiełbik.
Skład Zarządu w czasie kadencji nie uległ zmianie.
Pracą Biura Zarządu zajmował się dr hab. Ryszard Tomkiewicz, a księgowość Towarzystwa Naukowego prowadziła Bożenna Smolińska.
Informacje na temat działalności Towarzystwa Naukowego znajdowały się
na stronie internetowej Ośrodka Badań Naukowych: www.obn.olsztyn.pl. (zakładka: Towarzystwo Naukowe).

Na początku maja 2013 r. do Towarzystwa Naukowego należało 146 osób,
w tym 12 członków honorowych. W czasie minionej kadencji zmarło 14 członków Towarzystwa Naukowego (prof. Marian Biskup, prof. Bogusław Drewniak,
prof. Sławomir Kalembka, prof. Gerard Labuda, mgr Władysław Ogrodziński,
dr Józef Pleban, Walter Późny, dr hab. Władysław Szczepański, dr hab. Barbara Szczepkowska-Michniewska, ks. prof. Alojzy Szorc, prof. Dariusz Waldziński,
mgr Stanisław Wieczorek). W tym samym czasie przyjęto 19 nowych osób.
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Stale wzrasta liczba członków Towarzystwa Naukowego, którzy przekroczyli siedemdziesiąty rok życia (w 2006 r. było to 41 osób, w 2009 – 51 osób,
a w 2013 – 58 osób).
W czasie minionej kadencji zwołanych zostało 13 posiedzeń Zarządu. Regularnie, co tydzień (lub częściej), zbierało się Prezydium Zarządu. W naradach brał udział
również dyrektor Ośrodka Badań Naukowych. Posiedzenia Zarządu dotyczyły przede
wszystkim kierunków działań Stowarzyszenia, a więc krzewienia szeroko rozumianej
humanistyki, w tym szczególnie wiedzy historycznej dotyczącej Warmii i Mazur. Zajmowano się sprawami wynikającymi z zadań statutowych oraz bieżącymi, jakie wypływały z działalności poszczególnych komisji funkcjonujących w strukturze Towarzystwa. Kierunki tych działań były zharmonizowane z pracami statutowymi OBN,
a niejednokrotnie realizowane we współpracy z innymi instytucjami.
Za najważniejsze zadania członkowie Zarządu przyjęli systematyczne odbywanie zebrań, konferencji i spotkań naukowych (indywidualnych i cyklicznych),
sprzyjających wymianie myśli i poglądów, a także prowadzenie badań naukowych
i upowszechnianie ich rezultatów oraz współdziałanie z OBN w kwestiach wydawniczych. Za równie istotne uznano kontynuowanie cieszącego się dużą popularnością Konkursu o Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego, skierowanego przede wszystkim do młodych pracowników naukowych.
W pracy Zarządu Towarzystwa Naukowego ważne miejsce zajmowały
także przedsięwzięcia związane z rocznicami wydarzeń historycznych, zwłaszcza tych dotyczących przeszłości regionu. W mijającej kadencji były to przede
wszystkim obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem i 70-lecia wybuchu
II wojny światowej oraz 150-lecia powstania styczniowego.
W lutym 2010 r., w związku z 70. rocznicą śmierci Seweryna Pieniężnego,
trzech członków Zarządu (Zbigniew Puchajda, Jan Chłosta i Tadeusz Baryła) złożyło wizytę w Kaliningradzie, związaną z przygotowaniami do odsłonięcia tablicy
pamiątkowej w miejscu dawnego obozu niemieckiego Hohenbruch, gdzie zginął
przedwojenny redaktor „Gazety Olsztyńskiej”. Uroczyste odsłonięcie monumentu
odbyło się 24 marca 2011 r. W wydarzeniu tym wzięła udział 39-osobowa delegacja z Olsztyna, m.in. reprezentanci Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele olsztyńskich dziennikarzy oraz kombatanci. Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa reprezentowali Adam Siwek i Adam Kaczyński.
Byli też przedstawiciele Polonii z Kaliningradu. W uroczystości wzięła udział delegacja Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego (Stanisław Achremczyk, Tadeusz Baryła, Wacław Hojszyk, Zbigniew Puchajda i Marcin Wakar). W imieniu Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań
Naukowych przemówienie wygłosił dr Jan Chłosta.
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Członkowie Zarządu Towarzystwa Naukowego podejmowali wiele starań
zmierzających do wznowienia Słownika biograficznego Warmii, Mazur i Powiśla
autorstwa prof. Tadeusza Orackiego. Nie udało się jednak pozyskać niezbędnych
środków potrzebnych na realizację tego przedsięwzięcia. Jednomyślnie uznano,
że nie do przecenienia jest wartość słowników przygotowanych przez prof. Tadeusza Orackiego. Starania zmierzające do wydania tego opracowania powinny
być kontynuowane przez nowo wybrany Zarząd.
Zainicjowane zostały, pod redakcją profesorów Stanisława Achremczyka
i Zbigniewa Puchajdy, kompleksowe badania dotyczące funkcjonowania samorządów w województwie warmińsko-mazurskim po roku 1989, zmierzające do przygotowania obszernej syntezy dotyczącej przemian społeczno-gospodarczych, jakie zaszły w regionie Warmii i Mazur w minionym ćwierćwieczu (1990–2015).
Analiza obejmuje 16 tematów, a ich opracowania podjęli się pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ośrodka Badań Naukowych oraz członkowie Towarzystwa Naukowego. Zakończenie prac przewidziano na koniec 2014 r.
W lutym 2013 r. członkowie Towarzystwa wzięli udział w konsultacyjnym spotkaniu z udziałem dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie, wnosząc wiele uwag do „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”.
Towarzystwo Naukowe wspólnie z Instytutem Obywatelskim zorganizowało w marcu 2013 r. debatę połączoną z prezentacją raportu autorstwa dr. Jacka Poniedziałka, zatytułowanego: „Perspektywy rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego”. Prócz autora, a równocześnie referenta, w spotkaniu udział
wziął m. in. wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma i poseł na Sejm RP Andrzej Orzechowski.
Z inicjatywy członka Zarządu prof. Janusza Jasińskiego w lutym 2013 r. zorganizowane zostało spotkanie Prezydium Towarzystwa Naukowego i dyrektora
OBN poświęcone upamiętnieniu powstania i powstańców styczniowych na Warmii i Mazurach. Udział w zebraniu wzięli przedstawiciele władz samorządowych
z Olsztyna i historycznie związanych z powstaniem miast regionu, m.in. z Działdowa, Nidzicy, Rozóg, Szczytna i Barczewa. Ustalono plan, miejsca i terminarz obchodów.
Zgodnie z przyjętym założeniem, działalność Zarządu Towarzystwa Naukowego
w dużej mierze koncentrowała się na koordynacji prac komisji funkcjonujących
w strukturze Stowarzyszenia. Działalność komisji opierano na ścisłej współpracy
z Ośrodkiem Badań Naukowych. Przygotowywano konferencje naukowe, dyskusje panelowe oraz indywidualne odczyty realizowane przez członków Towarzystwa bądź osoby zapraszane z innych ośrodków naukowych.
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W strukturze Towarzystwa Naukowego działały cztery komisje: Historyczna (przewodniczący: dr Sławomir Augusiewicz), Badań nad Kulturą Warmii
i Mazur (przewodnicząca: dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM),
Integracji Europejskiej (przewodniczący: mgr Tadeusz Baryła) i Badań nad
Współczesnością Warmii i Mazur (przewodniczący: prof. Marian Kozłowski).
Poszczególne komisje prezentowały różną strategię i intensywność działań.
Komisja Historyczna, szczególnie ściśle współdziałająca z Ośrodkiem Badań Naukowych, przygotowywała cykl odczytów pod wspólnym tytułem: „Olsztyńskie Spotkania Naukowe”, prowadzonych przez prof. Grzegorza Białuńskiego.
W okresie kadencji odbyło się 28 spotkań: 15 października 2009 r.: prof. Wojciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski) „Znaczenie historii dla tworzenia
obecnej tożsamości mieszkańców Warmii i Mazur”; 12 listopada 2009 r.: dr Kazimierz Grążawski (UWM, Olsztyn) „Od Kurzętnika do Bratiana. Inicjalna faza
bitwy grunwaldzkiej”; 10 grudnia 2009 r.: prof. Marian Dygo (Uniwersytet Warszawski) „Zakon krzyżacki w opinii intelektualistów polskich XV wieku”; 7 stycznia
2010 r.: dr Tomasz Chrzanowski (OBN, Olsztyn) „Wychowanie fizyczne we wschodniopruskich męskich szkołach średnich w XIX wieku”; 14 stycznia 2010 r.: dr Adam
Szweda (UMK, Toruń), „Wyrok polubowny Wacława IV z 8 lutego 1410 r. – obraz
w historiografii a źródłowa rzeczywistość”; 18 lutego 2010 r.: prof. dr hab. Grzegorz Białuński (OBN, Olsztyn) „Opozycja rycerstwa pruskiego w okresie wielkiej wojny”; 11 marca 2010 r.: dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński) „Sąsiedztwo pomorsko-krzyżackie w latach 1411–1466. Stan i perspektywy badań”;
8 kwietnia 2010 r.: prof. Sławomir Jóźwiak (UMK, Toruń) „Bezpośrednie przyczyny
wojny 1409–1411”; 13 maja 2010 r.: dr Krzysztof Kwiatkowski (UMK, Toruń)
„Dlaczego i po co Jan Długosz opisał bitwę grunwaldzką tak, jak ją opisał? Krytyka narracyjnego materiału źródłowego do wydarzeń 14–16 lipca 1410 r.”;
14 października 2010 r.: mgr Robert Klimek (Olsztyn) „O ochronie i szanowaniu
wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych Bałtów na przykładzie
Litwy”, 4 listopada 2010 r.: dr hab. Ryszard Tomkiewicz (OBN, Olsztyn) „Pierwsze powojenne obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem”; 9 grudnia 2010 r.:
dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański) „Krzyżacy i ich dobrzyńscy poplecznicy w latach 1405–1412. Z badań nad polsko-pruskimi związkami transgranicznymi”; 10 marca 2011 r.: dr Jan Gancewski (UWM, Olsztyn)
„Ludność i jej praca – z dziejów funkcjonowania folwarków na terenie państwa
zakonu krzyżackiego po 1466 roku”; 14 kwietnia 2011 r.: dr Waldemar Brenda (Muzeum Ziemi Piskiej) „’Wolność i Niezawisłość’ na Warmii i Mazurach”,
12 maja 2011 r.: dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM (OBN, Olsztyn) „Świadkowie Jehowy w województwie olsztyńskim, do roku 1957”; 6 października 2011 r.:
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dr Zbigniew Kudrzycki (Rozogi) „Armia Czerwona w Prusach Wschodnich
w 1920 roku”; 13 października 2011 r.: dr Grischa Vercamer (DHI, Warszawa),
„Terra – Lauks – Morten – Pulca/Pulka – caymis: Prussische (vorordenszeitliche) Verwaltungseinheiten auf dem Prüfstand”; 3 listopada 2011 r.: mgr Jacek
Antoniewicz, „Obraz modernizacji Polski w latach siedemdziesiątych w oczach
byłych mieszkańców Prus Wschodnich przedstawiony na łamach ‘Das Ostpreussenblatt’”; 17 listopada 2011 r.: dr hab. Paweł Żmudzki (Uniwersytet Warszawski) „Psy Jaćwingów”; 5 stycznia 2012 r.: mgr Dominik Krysiak (UWM, Olsztyn)
„Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim w latach 1945–1948”;
2 lutego 2012 r.: dr Adam Chęć (UMK, Toruń) „Wykorzystanie surowca drzewnego w budownictwie na terenie państwa zakonnego w Prusach”; 1 marca 2012 r.:
Piotr Stanny (Olsztyn) „Niemieckie umocnienia obronne w Prusach Wschodnich”; 5 kwietnia 2012 r.: dr Tomasz Szczepański (Warszawa) „Ruch Zadrożny
i narodowe rodzimowierstwo w Polsce po 1989 roku”; 10 maja 2012 r.: dr Aleksandra Kuligowska (UAM, Poznań) „Między romantyzmem a pozytywizmem
– spór o etykiety czy metodę historyczną? Polemiki Karla Lohmeyera”; 25 października 2012 r.: dr Mathias Wagner (Berlin–Bielefeld) „Die Aussiedlung der
deutsche Bevölkerung aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Anmerkungen
aus sozialwissenschaftlicher Perspektive mit historischer Distanz” (Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski po II wojnie światowej. Uwagi z perspektywy nauk społecznych, przy uwzględnieniu dystansu historycznego); prof. Wojciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski) „W poszukiwaniu ‘wiecznego’ pokoju. Czy Niemcy i Polacy, a może i Rosjanie są na dobrej drodze?”; 22 listopada
2012 r.: mgr Artur Sobiela (UWM, Olsztyn), „Opozycja konserwatywno-liberalna w PRL 1978–1990”; 24 stycznia 2013 r.: dr Joanna M. Arszyńska (UMK,
Toruń) „Ewangelickie dziedzictwo artystyczne w kościołach województwa warmińsko-mazurskiego. Geneza – losy – współczesność”.
Komisja Badań na Kulturą Warmii i Mazur współorganizowała (m.in.
z OBN, Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Biblioteką UWM, Muzeum Warmii i Mazur) szereg konferencji, będących głównie
konsekwencją rocznic historycznych, np. sesja naukowa poświęcona Feliksowi
Nowowiejskiemu (w 2010 r. na Warmii i Mazurach ogłoszono Rok Feliksa Nowowiejskiego), obchody związane z 120. rocznicą urodzin i 70-leciem śmierci
Seweryna Pieniężnego; uroczystość z okazji 40. rocznicy śmierci Emilii Sukertowej-Biedrawiny).
Ponadto Komisja Badań nad Kulturą Warmii i Mazur zapoczątkowała cykl
spotkań pod wspólnym tytułem: „Rozmowy o dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur”, a w maju 2012 r. współorganizowała dwudniową konferencję na-
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ukową zatytułowaną: „Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim. Stan zachowania”.
Członkowie Komisji zaangażowali się także w prace związane z tworzeniem
cyfrowej biblioteki regionu oraz w przygotowywanie wydawnictw dawnego piśmiennictwa Warmii i Mazur.
Komisja Integracji Europejskiej zajmowała się przede wszystkim aktywizacją środowiska naukowego wokół problematyki współpracy międzynarodowej związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Jej aktywność warunkowało współdziałanie z Departamentem Współpracy Międzynarodowej
i Inwestycji Zagranicznych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Podczas wielu konferencji i spotkań szczególny nacisk kładziono na nawiązywanie ścisłej współpracy z państwami regionu Morza Bałtyckiego, zwłaszcza
w kontekście koegzystencji Polski i Litwy (państw należących do Unii Europejskiej) oraz części Federacji Rosyjskiej – obwodu kaliningradzkiego. Przewodniczący Komisji prowadził jednocześnie Centrum Badań Wschodnich w ramach
pracowni Europy Wschodniej Ośrodka Badań Naukowych.
Członkowie Komisji Badań nad Współczesnością w minionej kadencji
skoncentrowali się na pracach wydawniczych. Przygotowano publikację zatytułowaną Z Wileńszczyzny rodem. XX-lecie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej. Oddział w Olsztynie (w opracowaniu Zygfryda Gładkowskiego, prezesa olsztyńskiego Oddziału Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, oraz Bolesława Pilarka, sekretarza Komisji Badań nad Współczesnością).
Wydana została także książka dr. Bolesława Pilarka zatytułowana: Następcy Państwowych Gospodarstw Rolnych, której współwydawcą było Towarzystwo
Naukowe. Na publikację składa się zbiór artykułów ukazujących mechanizmy
przejmowania i zagospodarowywania dawnych posiadłości PGR. Prezentacja
tej książki odbyła się 1 grudnia 2011 r. w siedzibie OBN. Prócz autora, spostrzeżeniami na temat zagadnień poruszanych w książce podzielili się także dr Zygfryd Gładkowski oraz dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie
mgr Zygmunt Komar.
W 2012 r. ukazała się publikacja zatytułowana Wspomnienia pracowników
byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych, w opracowaniu Zygfryda Gładkowskiego i Bolesława Pilarka.
Ponadto przewodniczący Komisji Badań nad Współczesnością prof. Marian Kozłowski we własnym zakresie przygotował drugie wydanie swoich wspomnień, pt. Moje uniwersytety.
Konferencje naukowe, których współorganizatorem było Towarzystwo
Naukowe, miały charakter okolicznościowy bądź cykliczny, czasem były związa-
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ne z wydarzeniami rocznicowymi, np. 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Kontynuowane było ogólnopolskie sympozjum naukowe „Między barokiem
a oświeceniem”; IX edycja odbyła się w dniach 10–11 czerwca 2010 r. (podtytuł:
„Wielkie bitwy”) oraz X edycja w dniach 6–7 września 2012 r. (podtytuł „Społeczeństwo stanowe”). We wrześniu 2012 r. odbyła się także kolejna konferencja
z cyklu „Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich” (podtytuł: „Kuchnia
dawnych ziem pruskich – tradycja i nowoczesność”).
Oprócz konferencji przygotowywanych przez poszczególne komisje, Towarzystwo Naukowe wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych współorganizowało
także inne spotkania, m.in.: „Tożsamość historyczna mieszkańców Kaliningradu,
Kłajpedy i Olsztyna” (październik 2009), „Grunwald, Rota, Nowowiejski” (czerwiec
2010), „Europa Jagiellońska”, pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (wrzesień 2010), „Plebiscyty, jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych – w 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach
i Powiślu” (grudzień 2010), „Śladami Jana Pawła II na Warmii i Mazurach” (październik 2011), „W 90. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech”, pod
patronatem Prezydenta Olsztyna) (maj 2012), Konferencja: „Colloquia Copernicana. Historia i medycyna” (październik 2012), Konferencja z okazji 75. rocznicy
utworzenia Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie, 10 listopada 1937 – 10 listopada 2012 (listopad 2012), Sympozjum z okazji 90. rocznicy istnienia Związku Polaków w Niemczech oraz 92. rocznicy utworzenia Związku Polaków w Prusach
Wschodnich i Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie, 1920–1939 (listopad 2012), „Rola i znaczenie mniejszości narodowych i etnicznych Polski północno-wschodniej w tworzeniu Europy Regionów” (listopad 2012), Konferencja z cyklu Spotkania Wschodnie, zatytułowana: „Rola i znaczenie Kaliningradu
w stosunkach Polski z Federacją Rosyjską” (grudzień 2012).
W 2013 r. Towarzystwo Naukowe, wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych, rozpoczęło nowy cykl spotkań zatytułowanych „Rozmowy o Olsztynie”.
Pierwsze (w styczniu 2013 r.) odbyło się pod hasłem: „Rok 1945 we wspomnieniach Warmiaków”.
Nowością w działalności Towarzystwa Naukowego stało się większe niż
w latach ubiegłych otwarcie na problemy współczesności. Rozpoczęty został
cykl spotkań pod wspólnym tytułem „Dialog kultur”, współorganizowanych
przez Forum Dialogu Publicznego. Celem spotkań jest pogłębienie badań nad
funkcjonowaniem społeczeństwa wielokulturowego i związanych z tym procesów demograficzno-migracyjnych.
W latach 2009–2013 Towarzystwo Naukowe było współwydawcą kilkunastu publikacji przygotowanych przez Ośrodek Badań Naukowych (szczegóło-
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we wykazy zamieszczano w „Biuletynie Towarzystwa Naukowego” oraz na stronie internetowej OBN). Prace publikowane były w serii „Rozprawy i Materiały
OBN”. Jednocześnie Towarzystwo Naukowe było współwydawcą „Komunikatów
Mazursko-Warmińskich”.
W minionej kadencji Zarządu rozstrzygnięta została IX edycja Konkursu o Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego, której fundatorem, od
VII edycji, jest dyrektor Ośrodka Badań Naukowych. Konkurs rozstrzygnięto
w grudniu 2011 r. Nagrodę otrzymała dr Izabela Bogdan z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę Ceremonie ślubne i renesansowa
muzyka weselna w Królewcu w latach 1585–1645. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 17 stycznia 2012 r. w siedzibie Ośrodka Badań Naukowych.
Wiosną 2012 r. ogłoszona została X edycja Konkursu. Termin nadsyłania
prac ustalono do końca 2013 r., rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w styczniu
2014 r. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej
Ośrodka Badań Naukowych w zakładce dotyczącej Nagrody Naukowej.
W 2008 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ustanowił
ogólnopolską Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Na wniosek Towarzystwa Naukowego Nagrodę otrzymali profesorowie: Wojciech Wrzesiński, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, ks. Alojzy Szorc, Jan Chłosta i Henryk
Samsonowicz.
Realizacjia zadań Towarzystwa Naukowego w dużej mierze uzależniona
była od współpracy z różnymi instytucjami. Niezmiennie od lat szczególne znaczenie dla Towarzystwa ma współdziałanie z Ośrodkiem Badań Naukowych im.
Wojciecha Kętrzyńskiego, przejawiające się zwłaszcza w kwestii organizacji sesji i konferencji naukowych oraz realizacji planów wydawniczych. Towarzystwo
korzysta też z zaplecza administracyjno-biurowego oraz sal wykładowych w siedzibie Ośrodka i z obsługi kancelaryjnej.
Zarząd Towarzystwa Naukowego kontynuował współpracę z wieloma instytucjami naukowymi i kulturalnymi Olsztyna, m.in. z Muzeum Warmii i Mazur,
z Archiwum Państwowym, z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego,
a spoza Olsztyna zwłaszcza z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.
Członkowie Towarzystwa Naukowego brali również czynny udział w pracach
Centrum Badań Wschodnich działającego w strukturach OBN.
Dobrze układała się współpraca z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego i z władzami miejskimi Olsztyna, co znajdowało odzwierciedlenie zwłaszcza w przypadku finansowego i organizacyjnego wspierania konferencji naukowych.

Kronika naukowa

839

Od 1990 r. nie uległ zmianie sposób finansowania Towarzystwa Naukowego. Jest on oparty na dofinansowaniach na działalność upowszechniającą naukę z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Marszałkowskiego
i Urzędu Miasta w Olsztynie oraz w niewielkim zakresie na wpłacanych składkach członkowskich.
Szczegółowe zestawienia wydatków były regularnie zamieszczane w „Biuletynach Towarzystwa Naukowego”.
23 maja 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Naukowego
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W tym dniu ukonstytuował się wybrany skład Zarządu. Prezesem został prof. dr hab. Zbigniew Puchajda, wiceprezesem dr Jan Chłosta, skarbnikiem dr Jerzy Kiełbik, a sekretarzem dr hab. Ryszard Tomkiewicz. W składzie Zarządu znaleźli się także: prof. dr hab. Stanisław
Achremczyk, mgr Tadeusz Baryła, prof. dr hab. Grzegorz Białuński, mgr Janusz
Cygański, dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM; prof. dr hab. Janusz Jasiński, dr Janusz Lorenz, dr Jerzy Sikorski i prof. dr hab. Jerzy Suchta.
Wybrano też Komisję Rewizyjną (dr hab. Bożena Domagała – przewodnicząca, prof. Eugenia Malewska, dr Marzena Świgoń) oraz Sąd Koleżeński
(dr hab. s. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM, dr Zbigniew Kudrzycki, prof. Tadeusz Zienkiewicz).

