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Powstanie i początki działalności
Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu Muzeum Historii Torunia, ul Łazienna 16Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego



W roku 1790 do języka urzędowego we Francji wchodzi
nowe pojęcie: patrimoine national – dziedzictwo narodowe.
Obejmuje ono to wszystko, co naród (francuski) wytworzył
wartościowego w ciągu swej historii.

Świątynia Sybilli w Puawach.

W 1796 roku, w Paryżu Alexandre
Lenoir otwiera Musée des Monuments français.
W krótkim czasie podobne muzea powstają w
całej Europie, np. w Kopenhadze – Królewskie
Muzeum Starożytności Północnych. Być może
muzeum paryskie było też inspiracją dla
Izabelli Czartoryskiej i jej Świątyni Sybilii
wybudowanej w latach 1798-1801.

(K. Pomian - Archeologia, historia, naród.)

Alexandre Lenoir.
(Jacques-Louis 
David 1815-17 r.) 
(Wikipedia)

Wnętrze Musée des Monuments français. 
(pinterest.com)

Świątynia Sybilli w Puławach. (J.P. Norblin 
pocz. XIX w.) (Ze zbiorów MNK; Wikipedia)

Izabella Czartoryska.

(A. Roslin 1774 r.) 
(Ze zbiorów MNK; 
Wikipedia)



A. Stern na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Ze zbiorów MNK (sztetl.org.pl)

W 1800 r. powstaje Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół
Nauk. Reprezentowało ono naukę całego kraju, skupiało uczonych,
literatów, osobistości oficjalne oraz tzw. przyjaciół nauk.

Prace TWPN obejmowały wszystkie dyscypliny nauk. Dla
wielu z nich miały one przełomowe, czasem pionierskie, znaczenie.
Były to: studia nad językiem polskim i jego słownictwem (Samuel Bo-
gumił Linde), gramatyką (Onufry Kopczyński). Studia dotyczące his-
torii Polski, szczególnie historii gospodarczej, prawa, nauki, literatury
i sztuki (Tadeusz Czacki, Jerzy Samuel Bantkie, Wawrzyniec Surowie-
cki, Feliks Bentkowski, Joachim Lelewel).

Podjęto pionierskie badania w zakresie fizjografii Polski,
a szczególnie jej geologii, zmierzające do rozwoju kopalnictwa (Sta-
nisław Staszic), opracowywano projekty dróg wodnych (Tadeusz
Czacki); prowadzono badania w zakresie rolnictwa, medycyny, eko-
nomii, matematyki, astronomii, fizyki, chemii, techniki.

W 1832 roku TWPN zostaje rozwiązane w związku z repre-
sjami po powstaniu listopadowym.

(encyklopedia.pwn.pl )

My virtual museum (myvimu.com)



Gmach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1860 r. 
(ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie; 
filozoficznykrakow.wordpress.com)

W 1815 r. w Krakowie powstaje Towarzystwo
Naukowe Krakowskie. W latach 1815-1840 w TNK
istniało sześć wydziałów: Teologii, Prawa, Medycyny,
Matematyki, Literatury oraz Gospodarstwa, Wiado-
mości Technicznych i wszelkich Kunsztów. Po 1840
liczbę wydziałów zredukowano do czterech. TNK
prowadziło ożywioną działalność wydawniczą. W
latach 1817-1872 TNK wydawało Rocznik Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakow-
skim Połączonego. W 1852 r. zawieszone. Reakty-
wowane w 1857 jako Cesarsko-Królewskie Towarzy-
stwo Naukowe Krakowskie.

Ostatnie posiedzenie Towarzystwa Nauko-
wego Krakowskiego odbyło się 29.04.1872 r.

Zostaje ono przemianowane na Akademię
Umiejętności w Krakowie.

(pl.wikipedia.org; J. Majer, Pamiętnik piętnastoletniej działalności 
Akademii Umiejętności w Krakowie 1873-1888, Kraków 1889 – za 

tnk.krakow.pl)



Akt jubileuszowy dla prezesa AU Józefa Majera z 1881 r. z akwarelą
Juliusza Kossaka – Inauguracyjne posiedzenie AU.
(zbiory Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie; pau.krakow.pl)

Akademia Umiejętności – polska instytucja naukowa
utworzona w 1872 r. w Krakowie (uroczyste otwarcie odbyło się 7 maja
1873 r. w obecności cesarza Franciszka Józefa). Powstała z Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego działającego od 1815 r. Pierwsze posiedzenie
odbyło się 18 lutego 1873. Początkowo Akademia składała się z 3 wy-
działów – filologicznego, historyczno-filozoficznego oraz matematy-
czno-przyrodniczego.

Choć formalnie ograniczona do zaboru austriackiego, pełniła
od początku rolę ogólnopolskiej instytucji naukowej i kulturalnej. Jej
działalność – zgodnie z ideą Towarzystwa – wykraczała bowiem poza
zabór austriacki, skupiając badaczy z całej Polski i wielu innych krajów.

Pierwszym prezesem AU był prof. Józef
Majer (lekarz, przyrodnik, antropolog, ency-
klopedysta) – rektor UJ i ostatni prezes Towa-
rzystwa Naukowego Krakowskiego.

(pl.wikipedia.org; pau.krakow.pl)

Portret Józefa Majera.
(zbiory Muzeum UJ w Krakowie; tnk.krakow.pl)



Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie – zebrało
się po raz pierwszy 13 lutego 1857 roku. Członków-założycieli
było 42, wśród nich główni inicjatorzy: dr Kazimierz Szulc,
gimnazjalny profesor historii; językoznawca, ksiądz Franci-
szek Ksawery Malinowski; Tytus Działyński, twórca Biblioteki
Kórnickiej. Pierwszym prezesem został August Cieszkowski.
Kolejnymi prezesami byli: Tytus Działyński, ponownie August
Cieszkowski, Karol Libelt, Stanisław Egbert Koźmian, po raz
trzeci Cieszkowski, ks. abp. Edward Likowski.

Pierwsi członkowie mieli na względzie przede wszy-
stkim ochronę – unguibus et rostro („pazurami i dziobem”),
jak głosiła ówczesna dewiza Towarzystwa – i rozwój zagrożo-
nej kultury narodowej i nauki w zaborze pruskim, gdzie brak
było możliwości założenia i działania polskiej wyższej uczelni.
Pomyślane początkowo jako głównie humanistyczne i arty-
styczne stowarzyszenie, bardzo prędko zaczęło Towarzystwo
poszerzać swe dziedziny naukowe, poprzez wydziały, na któ-
rych prowadzono regularne prace naukowe. Wydział Przyro-
dniczy prowadził badania fizjograficzne Polski Zachodniej,
urządzono laboratorium chemiczne, powstał Wydział Le-
karski.

(ptpn.poznan.pl)

August Cieszkowski ok. 1865 r.
(zbiory BN w Warszawie; polona.pl)

AugustCieszkowski,
ur. 12 IX 1814 w Su-
chej (Podlasie), zm.
12 III 1894 w Pozna-
niu. Filozof, ekono-
mista, działacz spo-
łeczny i polityczny,
przedstawiciel tzw.
filozofii czynu (albo
filozofii nar.), jeden
z założycieli Ligi Pol-
skiej i Poznańskiego
Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk. Założyciel
Wyższej Szkoły Rol-
niczej w Żabikowie
k. Poznania (1870).

(encyklopedia.pwn.pl)



Dnia 23 września 1857 r. roku przy Towarzy-
stwie powstało Muzeum Starożytności Polskich i Sło-
wiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim zwane też
Muzeum Starożytności Krajowych. W 1882 r. zmieniło
ono nazwę na Muzeum im. Mielżyńskich, w uznaniu za
ogromny wkład hrabiów Mielżyńskich w jego rozwój.
Muzeum gromadziło rozmaite pamiątki narodowe, do
których zaliczano m.in. zabytki archeologiczne, pozys-
kiwane zarówno w darze jak i w wyniku prac wykopa-
liskowych.

Siedzibą Muzeum i całego Towarzystwa były
kolejno: Biblioteka Raczyńskich (1857–1870), Hotel Ba-
zar (1870–1882), a następnie gmach przy ówczesnej
ulicy Młyńskiej (obecnie Mielżyńskiego), kilkakrotnie
przebudowywany i rozbudowywany.

Przy Towarzystwie powołano Komisję Arche-
ologiczną (od 1885 r. Sekcję Archeologiczną). Działała
ona wprawdzie okresowo, ale była ośrodkiem wymia-
ny myśli, inspirowała członków do podejmowania
wykopalisk i publikacji ich wyników.

(J. Kaczmarek, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Historia i 
współczesność, red. M. Przybył, Poznań 2007; muzarp.poznan.pl)

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Galeria artystów i rze-
czy polskich, 1884.

(Cyfrowa Biblioteka Narodowa; polona.pl)



Bolesław Erzepki, Spis członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu od zawiązania To-

warzystwa w r. 1857 po dzień 30 czerwca 1895. PTPN, Poznań 1896.
(wbc.poznan.pl)

W 1872 roku do PTPN wstę-
puje ziemianin z Mgowa w Prusach
Zachodnich – Zygmunt Działowski.



W roku 1839 w Toruniu ukonstytuowało się
Stowarzyszenie na rzecz budowy pomnika Mikołaja
Kopernika (Coppernicus Denkmalverein). Gdy, mimo
licznych trudności, w roku 1853 projekt zrealizowano
przekształcono je w Coppernicus-Verein für Wissen-
schaft und Kunst (Towarzystwo Nauki i Sztuki im. Ko-
pernika).

Za główne cele przyjęto:
1. zidentyfikowanie źródeł lokalnej historii i umożli-
wienie ich wykorzystania;
2. badanie i zachowanie starożytności, zabytków sztuki
lub innych obiektów o wartości antykwarycznej;
3. udzielenie wsparcia na osiągnięcia naukowe lub ar-
tystyczne w prowincji ze środków stowarzyszenia pod
nazwą Copernicus-Stiftung.

Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu przed 1920 r.
(de.wikipedia.org)

Działacze C-V prawie od początku działalności myśleli o utworzeniu muzeum, w którym miały być groma-
dzone i eksponowane pamiątki historyczne i dzieła sztuki. Zaczęto od akcji popularyzatorskiej prowadzonej przez
Towarzystwo oraz apeli w prasie. Udało się pozyskać wiele eksponatów w darze lub jako depozyty. Od 1860 r. C-V
prowadziło własne badania archeologiczne. W roku 1861 w jednej z sal na drugim piętrze Ratusza Staromiejskiego
utworzono Städtisches Museum, które łączyło zbiory Towarzystwa i Gminy.

(B. Wawrzykowska, Zarys historii muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu w: Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość, red. B. Wawrzykowska, 
Toruń 2002; M. Niedzielska, Dzieje toruńskiego towarzystwa Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst (1853–1945), Rocznik Toruński, 16 (1983), 113-152)



Zygmunt Działowski (A. Regulski)
(Tygodnik Ilustrowany nr 118 z 30 III 1878 r.; 
fbc.pionier.net.pl)

Na III Walnym zebraniu Towarzystwa ku popieraniu mo-
ralnych interesów ludności polskiej pod panowaniem pruskim, które
miało miejsce 16 marca 1875 r., Zygmunt Działowski z Mgowa stawia
wniosek utworzenia Towarzystwa naukowego dla Prus Zachodnich
mającego na celu przechowywanie wszelkich z prowincyji pamiątek
historyczno-naukowych. Zebranie wniosek poparło (dr Antoni Doni-
mirski, Kazimierz Slaski, Antoni Kalkstein, Adam hr. Sierakowski,
Józef Glinkiewicz) i wybrano komisję, której zadaniem było przygo-
towanie projektu statutu Towarzystwa. W jej skład weszli: Zygmunt
Działowski, Adam hr. Sierakowski i dr Antoni Donimirski.

(Gazeta Toruńska nr 66, 21 III 1875 r.)



Antoni Kalkstein.
(Portret gabinetowy, Nadworny 

zakład fotograficzny A. i F. Zeu-
schnera w Poznaniu, zbiory 

rodziny Mellin)

Dr Antoni Donimirski.

(pl.wikipedia.org)

Adam hr. Sierakowski.
(fot. za F. Stolkowski, 
Pluskowęsy z tamtych lat.)

Gazeta Toruńska 
nr 287 z 15 XII 1875 r.

(ze zbiorów WBP – Książnica 
Kopernikańska w Toruniu)

Gazeta Toruńska
nr 267 z 21 XI 1875 r.

(ze zbiorów WBP – Książnica 
Kopernikańska w Toruniu)



Gazeta Toruńska nr 66 z 21 III; nr 68 z 23 III i nr 69 z 25 III 1875 r.

(ze zbiorów WBP – Książnica Koperni-kańska w Toruniu)

Gazeta Narodowa nr 68 z 24 III i1875 r.
(mbc.malopolska.pl)

Gazeta Narodowa nr 71 z 27 III i1875 r.
(mbc.malopolskapl)

Doniesienia prasowe o planowanym po-
wołaniu polskiego towarzystwa naukowego dla
Prus Zachodnich.



Dziennik Poznański nr 
66 z 21 III 1875 r.

(wbc.poznan.pl)

Gazeta Toruńska nr 
74 z 1 IV, nr 75 z 2 IV 
i nr 77 z 7 IV 1875 r.

(ze zbiorów WBP –
Książnica Koperni-
kańska w Toruniu)

Gazeta Polska nr 8 z 31 XII 
1875 r.

(fbc.pionier.net.pl)



Gazeta Toruńska nr 269 – 272
z 17, 18, 19 i 21 XII 1875 r.

(ze zbiorów WBP – Książnica 
Kopernikańska w Toruniu)

Hotel pod Trzema Koronami w Toruniu i tablica 
pamiątkowa.

(wikimedia.org.)

Relacje z zebrania za-
łożycielskiego TNT na łamach
Gazety Toruńskiej.



Ludwik Slaski. Dr Teofil 
Rzepnikowski.

Dr Teodor Kalkstein.

Michał Sczaniecki

Ignacy Łyskowski

Ignacy Danielewski.

Dr Ludwik 
Rydygier.

Ks. Stanisław 
Kujot



Roczniki Towarzystwa Naukowego w 
Toruniu, R. 1, s. 85, Toruń 1878.

Roczniki Towarzystwa Naukowego w 
Toruniu, R. 1, s. 17, Toruń 1878.(kpbc.umk.pl)

Od samego początku istnienia TNT w jego prace bardzo aktywnie włącza się Godfryd Ossowski, który 
przybył do Prus Zachodnich na zaproszenie Z. Działowskiego.



Panowie! (…) 

W obec takiej ważności zagrzebanych w ziemi naszej pamią-
tek, smutną byłoby rzeczą nieskorzystać dziś z tych skarbów nauko-
wych i pozostawić je nadal nie zawsze przyjaznemu dla nich losowi
opatrzności. Byłoby to jedno, co zrzec się obojętnie przekazanych nam
przeszłością najdroższych jej własności i oddać je zupełnemu zniszcze-
niu. (…)

Wartość naukowa pozostałości, jest dziś uznana. Są one
prawdziewemi skarbami dla wyrobienia jaśniejszego poglądu na dzieje
ludzkości. (…)

Sporządzenie więc mapy archeologicznej zdaniem naszem
powinno być postawione na porządek dzienny naszych zajęć, a obok tej,
występuje równie nagła potrzeba przedsięwzięcia ze strony Towarzy-
stwa stosownych kroków w celu ochronienia od dalszego wypad-
kowego, a często i samowolnego niszczenia pozostałości pamiątko-
wych, a szczególnie grobowców i cmentarzysk przedhistorycznych.

(Godfryd Ossowski, O potrzebie robót archeologicznych w Prusach Zachodnich i 
kierunku onych z dodatkiem informacji przy rozkopywaniu grobów i cmentarzysk 
starożytnych. Odczyt miany na pierwszym posiedzeniu Towarzystwa Naukowego 

w Toruniu dnia 17 maja 1876, Toruń 1876, s. 3˗5, 7.)
Godfryt Ossowski



20 listopada 1876 r. otwarto Muzeum TNT. Początkowo mieściło
się ono w trzech pokojach lokalu wynajętego od kupca Adolfa Gieł-
dzińskiego przy ul. Białej 70 (obecnie ul. Łazienna). Jeden z pokoi zajmo-
wały zbiory przyrodniczo-geologiczne i archeologiczne, w drugim pre-
zentowano zabytki historyczne, natomiast w trzecim umieszczono bi-
bliotekę.

Organizacją Muzeum, uporządkowaniem zbiorów archeolo-
giicznych oraz stworzeniem pierwszego inwentarza muzealiów zajął się
G. Ossowski.

Zbiory Muzeum TNT podzielono na trzy działy:
A – przyrodniczy.
B – archeologii przedhistorycznej
C – zabytków historycznych

O Zbiorach B (archeologicznych) w 1909 r. ks. Kazimierz Chmie-
lecki pisał: Drugi z nich najliczniej jest reprezentowany i zabytki w nim
umieszczone bez wątpienia największą mają wartość i najwyższe budzą
zainteresowanie u zwiedzających.

(B. Wawrzykowska, Zarys historii muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu w: 
Archeologia toruńska – historia i teraźniejszość, red. B. Wawrzykowska, Toruń 2002.; 
K. Chmielecki Człowiek przedhistoryczny w Prusiech Zachodnich oraz Przewodnik po 

zbiorach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1909.)
Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, R. 1, s. 7, Toruń 1878.

(ze zbiorów WBP – Książnica 
Kopernikańska w Toruniu)



Po śmierci Z. Działowskiego Towarzystwo Naukowe w Toruniu
straciło swojego założyciela oraz żarliwego działacza i wizjonera, który nie
szczędził sił i środków aby TNT rozwijało się i było ostoją polskiej myśli pa-
triotycznej, naukowej i kulturalnej w Prusach Zachodnich.



Wystawa antropologiczna w ra-
mach wystawy światowej w Pa-
ryżu w 1878 r.

(worldfairs.info)

Katalog Exposition Universelle de 1878. Sciences Anthropologiques.

(gallica.bnf.fr)

W roku 1878 zabytki z ko-
lekcji archeologicznej Muzeum TNT
zaprezentowano na wystawie antro-
pologicznej zorganizowanej w ra-
mach Wystawy Światowej w Paryżu.



Na koniec liczny zbiór urn, nade-
słanych bądź przez muzeum toruńskie, bądź
z Raperswillu, stanowi niemniej cenną część
naszej wystawy. Niektóre z tych urn, tak
zwane obliczowe, zwracają na się szcze-
gólniejszą uwagę archeologów. Nie mogę
twierdzić, czy wyrabianie urn obliczowych
było wyłącznym zwyczajem w ziemiach sło-
wiańskich, w innych jednakże zbiorach nie
widziałem podobnych. Okoliczność ich pole-
ga na zarysowaniu na wypukłej stronie na-
czynia oczu i na wydłużeniu nosa. Czasem te
zarysy twarzy bywają bardzo wyraźne, co
następuje zwłaszcza wówczas, gdy oczy są
kolorowo emaliowane, czasem zaledwie do-
strzegalne, a nawet tak zatarte, że istotnie
trzeba pewnej dobrej woli archeologicznej,
ażeby je odróżnić. Niektóre popielnice za-
miast twarzy przedstawiają inne części ciała
męskiego lub kobiecego; większość z nich
zaś pokryta jest napisami runicznymi.

Henryk Sienkiewicz, Z wystawy antropologicznej w 
Paryżu, List I, Nowiny, nr 42, 11 sierpnia 1878.

Wybór zabytków prezentowanych na Expo-
sition Universelle de 1878. Sciences Anthro-
pologiques w Paryżu.

Wybór zabytków prezentowa-
nych na Exposition Universelle
de 1878. Sciences Anthropologi-
ques w Paryżu.

Archiwalne metryczki z Exposi-
tion Universelle de 1878. Scien-
ces Anthropologiques w Paryżu.



W 1879 roku, w Krakowie, w serii „Zabytki przedhistoryczne
ziem polskich”, wychodzi pierwszy zeszyt dzieła G. Ossowskiego „Prusy
Królewskie”.



Okładka i karty z katalogu Ausstellung Prähistorischer und Anthropologischer Funde Deutschlands zu Berlin 1880 r.

(Zentral- und Landesbibliothek Berlin; digital.zlb.de)

Drugą dużą wystawą na której prezentowano zbiory archeologiczne Muzeum TNT była Ausstellung
Prähistorischer und Anthropologischer Funde Deutschlands zorganizowana w Berlinie w 1880 r. Na wystawie
tej swoje zbiory prezentowało również Städtisches Museum.



Mapa archeologiczna Prus Zachodnich (Dawniej Królewskich) z przyległemi
częściami W. Ks. Poznańskiego, Paryż 1880. Tekst objaśniający, Kraków 1881.

(ze zbiorów MOT)

Podziękowania za Mapę od British Museum, Biblioteki Królewskiej w Ber-
linie, Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Historii Naturalnej w Lionie i Muzeum
Królewskiego w Kopenhadze.

(ze zbiorów AP w Toruniu)

W 1880 roku, w Paryżu zostaje opublikowana „Mapa arche-
ologiczna Prus Zachodnich (Dawniej Królewskich) z przyległemi czę-
ściami W. Ks. Poznańskiego” autorstwa G. Ossowskiego. Rok później,
w Krakowie wydano „Tekst objaśniający”. Dzieło to zyskało szerokie
uznanie w świecie naukowym całej Europy.



Na początku 1879 r. G. Ossowski opuszcza
Prusy Królewskie i udaje się do Krakowa. Zbiorami
archeologicznymi opiekuje się dr Leopold Różycki.

Po niewątpliwych sukcesach wystawienni-
czych i wydawniczych TNT dotknął problem boga-
ctwa zbiorów. Napływały one do Muzeum Towa-
rzystwa głównie z dwóch źródeł. Pierwszym były
prace wykopaliskowe prowadzone przez G. Ossow-
skiego, drugim dary przekazywane od osób prywat-
nych.

W tej sytuacji postanowiono wybudować
nowy gmach na potrzeby Muzeum i Towarzystwa.
Finanse na to przedsięwzięcie pochodziły zarówno
ze zbiórki publicznej, jak również z działalności
Spółki Akcyjnej Muzeum w Toruniu, którą TNT po-
wołało specjalnie w tym celu. Jej dyrektorem został
L. Slaski.

Kamień węgielny pod nową siedzibę wmu-
rowano w 1881 roku, a już rok później przeniesiono
do niej zabytki.

(B. Wawrzykowska, Zarys historii muzealnych zbiorów 
archeologicznych w Toruniu w: Archeologia toruńska. 

Historia i teraźniejszość, red. B. Wawrzykowska, Toruń 2002)

Akt erekcyjny Muzeum
(ze zbiorów AP w Toruniu)



Muzeum TNT na ul. Wysokiej 16.
(Tygodnik Ilustrowany, nr 337 z dn. 10 VI 1882 r.) Wnętrze Muzeum TNT – 1883-1923.

(ze zbiorów AP w Toruniu)

Wystawa w Muzeum Miejskim –
okres międzywojenny

(ze zbiorów MOT)

Wybudowanie nowego gmachu na potrzeby Muzeum i Towarzystwa, który oddano do użytku w 1882 ro-
ku, kończy pierwszy etap działalności Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Okres ten nacechowany jest wieloma
sukcesami i osiągnięciami, zwłaszcza na polu archeologii, co niewątpliwie jest zasługą głównie dwóch osób – Zyg-
munta Działowskiego i Godfryda Ossowskiego. Im też poświęcimy nasze kolejne spotkanie.



- Lokalne pradzieje plus -

- Spotkanie 2 -
05.08.2020 r.

Zygmunt Działowski i Godfryt Ossowski -
osobowości niezwykłe
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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PREZENTACJA PRZYGOTOWANA W RAMACH CYKLU SPOTKAŃ 
LOKALNE PRADZIEJE PLUS BĘDĄCYCH ELEMENTEM PROMOCJI WYDAWNICTWA

KOLEKCJA ARCHEOLOGICZNA 
MUZEUM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU

W ZBIORACH MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU – KATALOG

PRZYGOTOWANIE 
PREZENTACJI I 
REDAKCJA KATALOGU: 
PIOTR GUŻYŃSKI


