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I 

DOROCZNE WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA 

w dniu 22 lutego 2016 r. 

PRZEMÓWIENIE PREZESA TOWARZYSTWA 

PROF. DRA HAB. ANDRZEJA RADZIMIŃSKIEGO 

Szanowni Państwo, 

 kultywując wieloletnią tradycję, członkowie Towarzystwa Naukowego 

w Toruniu spotykają się w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, aby wysłu-

chać sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa w minionym roku. 

Stanowi to okazję do przedstawienia naszych osiągnięć i sukcesów, a także 

trudności i niepowodzeń. 

 Jest mi szczególnie miło powitać zaproszonych gości: pana Marcina Czyż-

niewskiego, przewodniczącego Rady Miasta Torunia, oraz przedstawicieli po-

zostałych bliskich nam instytucji. 

 Witam serdecznie członków honorowych naszego Towarzystwa: pana profe-

sora Andrzeja Tomczaka oraz pana profesora Stanisława Salmonowicza. Witam 

także wszystkich członków Towarzystwa, którzy zechcieli przybyć na nasze 

spotkanie, aby zastanowić się nad teraźniejszością, i co, jak sądzę, ważniejsze – 

przyszłością naszego stowarzyszenia. 

 Szanowni Państwo, rok 2015 był dla nas rokiem jubileuszowym, Towarzy-

stwo Naukowe w Toruniu obchodziło bowiem 140 rocznicę powstania. Dla 

uczczenia tego wydarzenia wspólnie z Muzeum Okręgowym zorganizowaliśmy 

wystawę pt. „Nauka, sztuka, edukacja. 140 lat działalności Towarzystwa Nau-

kowego w Toruniu” oraz konferencję naukową poświęconą roli Towarzystwa 

Naukowego w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu. W mi-

nionym roku organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy łącznie aż 10 konfe-

rencji i spotkań naukowych popularyzujących naukę, w tym Toruński Festiwal 

Nauki i Sztuki oraz międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone zako-

nom rycerskim i edycji źródeł historycznych. 

 W minionym roku kontynuowaliśmy także rozpoczęte w latach poprzednich 

projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Hu-
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manistyki. Bierzemy także udział w kolejnych konkursach ogłaszanych cy-

klicznie przez te instytucje, pozyskując nowe projekty badawcze. 

O wsparcie mniejszych projektów – ważnych jednak dla naszego miasta 

i regionu – wzorem lat ubiegłych występowaliśmy do władz samorządowych 

(Urzędu Miasta Torunia, jak i Urzędu Marszałkowskiego). W minionym roku tą 

drogą uzyskaliśmy dofinansowanie sześciu projektów, spośród których na dwa 

chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Pierwszy z nich to kolejny, pią-

ty tom Historii Pomorza, poświęcony okresowi międzywojennemu, który uka-

zał się pod redakcją profesora Szczepana Wierzchosławskiego i dra hab. Prze-

mysława Olstowskiego. Tom szczególnie ważny, stanowi bowiem kontynuację 

prac prowadzonych od lat sześćdziesiątych XX w. Chciałbym w tym miejscu 

serdecznie zaprosić wszystkich Państwa na uroczystą promocję tego wydawnic-

twa, która odbędzie się w tej sali 7 marca.  

Drugim wydawnictwem, o którym chciałbym tu powiedzieć, jest publikacja 

związana ze wspomnianym już jubileuszem 140-lecia powstania naszego Towa-

rzystwa. Z okazji wymienionej już wystawy ukazał się katalog prezentujący 

zbiory muzealne, biblioteczne i archiwalne Towarzystwa Naukowego w Toru-

niu pod redakcją profesor Magdaleny Niedzielskiej oraz Aleksandry Mierze-

jewskiej. Za wsparcie tych inicjatyw dziękujemy bardzo Piotrowi Całbeckiemu, 

marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz Michałowi Zaleskie-

mu, prezydentowi Miasta Torunia. 

Na tym nie zamyka się jednak nasza współpraca z władzami samorządowy-

mi. W roku 2015 podjęliśmy, zakończone sukcesem, rozmowy zmierzające do 

opracowania i wydania kolejnego tomu dziejów naszego miasta, obejmującego 

okres powojenny. Prezydent Torunia wyraził wolę finansowania projektu, 

w związku z czym rozpoczęliśmy prace, którymi pokieruje profesor Ryszard 

Sudziński. 

 W roku 2015 aktywnie działało także wydawnictwo TNT, obok wspomnia-

nych już prac (Historii Pomorza, katalogu) wydaliśmy kolejne tomy w serii 

„Fontes” i „Rocznikach TNT”, a także materiały pokonferencyjne i książki 

ukazujące się poza seriami. W minionym roku weszła w życie niekorzystna dla 

Towarzystwa zmiana ustawy o finansowaniu nauki. Dotychczas znaczna liczba 

naszych publikacji dotowana była przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę. Wprowadzone 

zmiany uniemożliwiają wnioskowanie o dofinansowanie zarówno monografii, 

jak i czasopism naukowych. 

 Poszukując możliwości finansowania działalności statutowej TNT, dostrze-

gliśmy niewykorzystane dotychczas pole, jakim są środki przyznawane w ra-

mach programów finansowanych przez Unię Europejską. Ogromna większość 

z nich przeznaczona jest jednak dla jednostek o statusie przedsiębiorstwa. Na-

wiązując więc w pewnej mierze do założycieli naszego stowarzyszenia, którzy 

budowę gmachu, w którym się znajdujemy, finansowali w części ze środków 
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uzyskanych z powołania spółki akcyjnej „Muzeum”, po gruntowym przedysku-

towaniu sprawy na posiedzeniach Zarządu, podjęliśmy decyzję o zawiązaniu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym, co wyraźnie podkre-

ślam, udziałowcem jest Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Pozwoli to nam 

z jednej strony na wnioskowanie o środki finansowe i realizowanie projektów 

o szerszym zasięgu, z drugiej natomiast przyniesie środki, które w formie dywi-

dendy zasilą kasę Towarzystwa i będą mogły być przeznaczone na realizowanie 

zadań statutowych, na które nie uzyskujemy wsparcia instytucji zewnętrznych, 

bądź na pokrycie niezbędnego „wkładu własnego”. 

  

 W roku 2015 z naszego grona odeszli na zawsze członkowie wydziałów: 

Stanisław Alexandrowicz, Zofia Bargiel, Antoni Czacharowski, Tadeusz Gru-

dziński, Stanisław Łęgowski, Eugeniusz Ochendowski i Zbigniew Wojtczak. 

 Proszę pozwolić mi na chwilę wspomnień o zmarłych profesorach. 

 

Profesor Stanisław Alexandrowicz 

 Stanisław Alexandrowicz urodził się 5 kwietnia 1931 r. w Wilnie, jako syn 

Bohdana oraz Marii z Kukowiczów. W roku 1953 r. ukończył na UMK studia 

historyczne I stopnia, uczestnicząc w seminariach profesorów Karola Górskiego 

i Bronisława Włodarskiego. Następnie studiował historię na Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wraz z ukończeniem studiów magisterskich, 

w styczniu 1955 r., S. Alexandrowicz podjął pracę w Wojewódzkim Archiwum 

Państwowym w Poznaniu, by pół roku później rozpocząć studia aspiranckie 

(doktoranckie) pod kierunkiem Henryka Łowmiańskiego, zakończone obroną 

doktoratu w grudniu 1960 r. Pracując na stanowisku adiunkta w Instytucie Hi-

storii UAM, habilitował się w maju 1972 r. Zaowocowało to awansem na sta-

nowisko docenta w Zakładzie Historii Narodów ZSRR w UAM, gdzie pracował 

do 1977 r. Od listopada tego roku S. Alexandrowicz zatrudniony był w filii 

Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W październiku 1987 r. – nie 

zrywając kontaktów z filią UW w Białymstoku – rozpoczął pracę na Uniwersy-

tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na stanowisku kierownika Zakładu Historii 

Narodów ZSRR, przemianowanego w 1989 r. na Zakład Historii Europy 

Wschodniej w strukturze Instytutu Historii i Archiwistyki. Już jako pracownik 

UMK uzyskał profesurę nadzwyczajną w 1989 r., a następnie zwyczajną w 

1994 r. Po formalnym przejściu na emeryturę w 2001 r. pracował jeszcze przez 

kilka lat jako wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMK.  

 Stanisław Alexandrowicz zmarł 9 kwietnia 2015 r. i został pochowany na 

Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu. 
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Profesor Zofia Bargiel 

 Zofia Bargiel urodziła się 26 września 1931 r. w Grodźcu. W latach 1950–

1955 studiowała na wydziale biologii Uniwersytetu im. Miecznikowa w Odessie 

i Petersburgu. Po studiach w 1955 r. rozpoczęła pracę w Katedrze Neurofizjolo-

gii i Fizjologii Zwierząt na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, 

najpierw na etacie asystenta, później aspiranta, a w latach 1959–1961 – starsze-

go asystenta. W 1961 r. przygotowała i obroniła rozprawę doktorską, uzyskując 

stopień doktora nauk przyrodniczych i otrzymując zatrudnienie na etacie adiunk-

ta. W 1965 r. dr Bargiel wyjechała na staż naukowy w Instytucie Oceanogra-

ficznym w Paryżu. W 1970 r. przygotowała rozprawę habilitacyjną i uzyskała 

stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych, a w 1972 r. otrzymała 

etat docenta. W tymże roku została też zastępcą dyrektora ds. nauki Instytutu 

Biologii i była nim do 1975 r. W 1981 r. uzyskała tytuł profesora nadzwyczaj-

nego, a w 1998 r. mianowano ją na stałe na stanowisko profesora zwyczajnego 

na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W latach 1995–2001 była kierow-

nikiem Zakładu Fizjologii Zwierząt. Z pracy na uczelni odeszła 30 września 

2002 r. 

 Profesor Zofia Bargiel została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1975), 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987), a w 1970 r. otrzymała 

Srebrną Odznakę Kopernikańską i Medal Edukacji Narodowej.  

 Zmarła 5 stycznia 2015 r. 

 

Profesor Antoni Czacharowski 

 Urodził się 11 czerwca 1931 r. w miejscowości Czarne Błoto w pobliżu To-

runia. Po zdaniu w 1951 r. matury w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Ko-

pernika rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym UMK. W czerwcu 

1955 r. rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Historii Polski na Wydziale 

Humanistycznym UMK. Toruńskiej uczelni pozostał wierny aż do emerytury. 

Wraz ze zdobywaniem stopni i tytułów naukowych awansował na kolejne sta-

nowiska: w 1961 r. został adiunktem, w 1968 r. docentem, dziewięć lat później 

profesorem nadzwyczajnym, a 1 czerwca 1991 r. został mianowany na stanowi-

sko profesora zwyczajnego. 1 października 2001 r. przeszedł na emeryturę, jed-

nak na cząstkach etatu pozostawał zatrudniony w Instytucie Historii i Archiwi-

styki do 2005 r. W społeczności akademickiej Antoni Czacharowski wyróżniał 

się dużą aktywnością organizacyjną. W latach 1973–1975 był prodziekanem, 

a od 1978 do 1981 r. dziekanem Wydziału Humanistycznego. W latach 1982–

1984 pełnił obowiązki prorektora UMK. Aktywnie działał również na forum 

Towarzystwa Naukowego w Toruniu, którego członkiem był od 1962 r., przez 

wiele lat (1972–2003) zasiadał w Komitecie Redakcyjnym „Zapisek Historycz-

nych”, a w latach 1975 –1979 pełnił obowiązki zastępcy redaktora. W „Roczni-

kach TNT” opublikował rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. 
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Bronisława Włodarskiego Uposażenie i organizacja klasztoru norbertanek 

w Żukowie od XIII do połowy XV wieku (1963) oraz habilitację (Społeczne i poli-

tyczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1319 –1373 ze szczególnym 

uwzględnieniem roli możnowładztwa nowomarchijskiego (1968).  

 Profesor Antoni Czacharowski zmarł po długiej chorobie 1 kwietnia 2015 r. 

i został pochowany na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu. 

 

Profesor Tadeusz Grudziński 

 Tadeusz Grudziński urodził się 1 marca 1924 r. w Woli Karczewskiej. W cza-

sie II wojny światowej uczęszczał na tajne komplety w Otwocku, gdzie w 1943 r. 

ukończył szkołę średnią. W 1944 r. pracował fizycznie w młynie. Był człon-

kiem Armii Krajowej, a w latach 1944 –1945 służył w II Armii Wojska Polskie-

go. Po wojnie trafił do Torunia, gdzie w 1949 r. ukończył studia historyczne 

i został zatrudniony w Katedrze Historii Polski Średniowiecznej Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika. W 1950 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy 

Bolesław Szczodry. Zarys dziejów panowania, a promotorem był Bronisław 

Włodarski. W 1955 r. uzyskał habilitację. W 1966 r. otrzymał tytuł profesora 

nadzwyczajnego, a w 1978 r. – profesora zwyczajnego. Na UMK pracował do 

przejścia na emeryturę w 1985 r. W latach 1970  –1972 był członkiem Senatu 

uczelni. Kierował Zakładem Historii Słowiańszczyzny Zachodniej (1957–1969), 

Katedrą Historii Polski Średniowiecznej (1966 –1969) i Zakładem Historii Śre-

dniowiecza (1969 –1980). W latach 1966 –1972 był dyrektorem Instytutu Histo-

rii i Archiwistyki UMK.  

 Tadeusz Grudziński zmarł 29 listopada 2015 r. i został pochowany na cmen-

tarzu św. Jerzego w Toruniu. 

 

Profesor Stanisław Łęgowski 

 Stanisław Łęgowski urodził się 8 maja 1931 r. w Toruniu, tu w roku 1955 

ukończył uniwersyteckie studia fizyki i na toruńskim uniwersytecie przebył całą 

swą drogę zawodową, od asystenta do profesora zwyczajnego. Stopień doktora 

uzyskał w roku 1960, habilitację w 1967, tytuł profesora nadzwyczajnego 

w 1976, a zwyczajnego w 1991 r. Działalność naukowa Profesora związana 

była przede wszystkim z fizyką atomową i molekularną. Stworzył w Instytucie 

Fizyki UMK w latach sześćdziesiątych XX w. zespół badawczy i laboratorium 

w nowej, powstającej dopiero dziedzinie: badaniach spektroskopowych opar-

tych na metodach optycznego pompowania i podwójnego rezonansu. Przez 

wiele lat prowadzone tu były badania w dziedzinie fizyki atomowej, w szcze-

gólności badania procesów relaksacyjnych w układach atomowych, a o mię-

dzynarodowym uznaniu dla Profesora świadczy wieloletni jego udział we wła-

dzach European Group for Atomic Spectroscopy. Był współinicjatorem i nie-

strudzonym organizatorem Letnich Szkół Optyki Kwantowej. Szkoły te, orga-
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nizowane corocznie na przemian z Uniwersytetem Gdańskim w latach 1973–

1989, gromadziły wybitnych wykładowców z kraju i zagranicy, integrując pol-

skie środowisko fizyków atomowych i optycznych. 

 Profesor był zawsze zaangażowanym uczestnikiem i organizatorem życia 

akademickiego w macierzystej uczelni, której społeczność w roku 1984 powie-

rzyła mu najwyższą godność, wybierając go w demokratycznych wyborach na 

rektora UMK. Był wieloletnim prezesem AZS UMK, do którego należał od 

roku 1951. Związek ten nadał mu godność członka honorowego. 

 Profesor Stanisław Łęgowski zmarł 4 marca 2015 r. i został pochowany na 

Cmentarzu Parafialnym przy ul. Antczaka w Toruniu. 

 

Profesor Eugeniusz Ochendowski 

 Eugeniusz Hubert Ochendowski urodził się 3 listopada 1925 r. w miejsco-

wości Osieczek koło Wąbrzeźna. Po ukończeniu w 1947 r. I Liceum im. Króla 

Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, podjął studia prawnicze na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu II roku studiów przeniół się do 

Poznania, gdzie na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

kontynuował studia prawnicze. Po ich ukończeniu w 1951 r. Eugeniusz Ochen-

dowski kontynuował, podjętą jeszcze w czasach szkoły średniej, pracę w struk-

turach administracji państwowej, przechodząc przez kolejne szczeble kariery 

urzędniczej. Od dnia 1 grudnia 1960 r., odpowiadając na propozycję profesora 

Mariana Zimmermanna, rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Administracyjnego 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1962–1964 odbył 

aplikację sędziowską, zakończoną egzaminem sędziowskim. W maju 1964 r. na 

Wydziale Prawa tego Uniwersytetu odbyła się publiczna obrona rozprawy dok-

torskiej zatytułowanej „Administracyjno-prawna regulacja korzystania z lokali 

mieszkalnych w systemie gospodarki planowej PRL”, na podstawie której Eu-

geniusz Ochendowski w dniu 22 maja 1964 r. uzyskał stopień doktora nauk 

prawnych. Pięć lat później, 21 października 1969 r., uzyskał stopień doktora 

habilitowanego. Jesienią 1971 r. opuścił Poznań i przeniósł się do Torunia, gdzie 

podjął pracę na Wydziale Prawa tutejszego Uniwersytetu, początkowo na sta-

nowisku docenta, a po uzyskaniu tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego 

(1 listopada 1976 r.) – na stanowisku profesora. W dniu 1 października 1984 r. 

Eugeniusz Ochendowski uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Z zatrudnieniem 

na toruńskiej Alma Mater łączy się objęcie, od 1 października 1971 r., funkcji 

kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego, którą pełnił do 1990 r. W tym 

okresie był również dyrektorem, istniejącego w latach 1972 –1984, Instytutu 

Administracji i Zarządzania. W związku z reorganizacją struktur WPiA w roku 

1990 objął Katedrę Prawa Administracyjnego, którą kierował do 2003 r.  

 Przez cały okres swej aktywności zawodowej Profesor Ochendowski anga-

żował się w działalność uniwersytecką, pełniąc najwyższe funkcje w struktu-

rach UMK. W latach 1978 –1981 był przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej 
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dla Nauczycieli Akademickich, a w okresie od 1 września 1984 r. do 31 sierpnia 

1987 r. prorektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez trzy 

kadencje, w latach 1975 –1979 i 1983 –1990, piastował godność senatora UMK. 

W Senacie pełnił funkcje przewodniczącego Nadzwyczajnej Senackiej Komisji 

Statutowej (1981–1983) i członka tej Komisji (1990 –1991). Przez cztery ka-

dencje, w latach 1996 –2008, był przewodniczącym Komisji Wyborczej UMK. 

Wyrazem uznania dla działalności naukowej i społecznej profesora Eugeniusza 

Ochendowskiego są liczne odznaczenia i wyróżnienia. Do najważniejszych z nich 

należą: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji 

Narodowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski 

Orderu Odrodzenia Polski.  

 Profesor Eugeniusz Ochendowski zmarł 16 lipca 2015 r. i został pochowany 

na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. 

 

Profesor Zbigniew Wojtczak 

 Zbigniew Wojtczak urodził się 9 października 1925 r. w Grudziądzu. Przed 

wojną zdążył skończyć w Toruniu szkołę powszechną. W 1940 r. wraz z rodzi-

ną został wysiedlony na Lubelszczyznę, gdzie przebywał do kwietnia 1945 r. 

Na Lubelszczyźnie wstąpił w szeregi Armii Krajowej, a pracę w konspiracji 

kontynuował po powrocie do Torunia w kwietniu 1945 r. W tym roku, po aresz-

towaniu żołnierzy Garnizonu Toruń AK, został skazany na 5 lat więzienia; 

zwolniono go na mocy amnestii w 1947 r. Przeszłość konspiracyjna zaciążyła 

na całym jego życiu i karierze naukowej. Po wyzwoleniu w 1944 r. skończył 

eksternistycznie gimnazjum w Lublinie. W 1947 r. po wyjściu z więzienia, dzięki 

nauczycielom sympatyzującym z AK zdał eksternistycznie maturę. W 1947 r. 

podjął studia chemiczne na UMK, uzyskując w 1952 r. tytuł magistra. Po od-

wilży w 1956 r. mgr Zbigniew Wojtczak przyjął propozycję prof. Aliny Uliń-

skiej i rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Ogólnej UMK, z którą związał się do 

końca swojej kariery zawodowej (wrzesień 1996 r.). W 1962 r. obronił pracę 

doktorską, a w latach 1967–1968 odbył staż naukowy u prof. Benoit w reno-

mowanym Centrum Badań Polimerowych w Strasburgu. W 1971 r. uzyskał sto-

pień naukowy doktora habilitowanego, rok później został mianowany docentem. 

Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał 1 czerwca 1996 r., na 3 miesiące przed 

odejściem na emeryturę.  

 Obok działalności naukowej i dydaktycznej pełnił też funkcje organizacyjne. 

Od 1976 r., przez 20 lat, kierował Zakładem Chemii Ogólnej UMK. W latach 

1975 –1978 był zastępcą dyrektora Instytutu Chemii UMK. Był także prezesem 

Związku Nauczycielstwa Polskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Che-

micznego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Towarzystwa Przyjaźni Polsko- 

-Francuskiej oraz Klubu Profesora.  

 Za swoją działalność został odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orde-

ru Odrodzenia Polski. Po przejściu na emeryturę w 1996 r. zaangażował się 
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w działalność społeczną. Szczególnie aktywnie działał w Światowym Związku 

Żołnierzy AK.  

 Profesor Zbigniew Wojtczak zmarł 20 czerwca 2015 r. i został pochowany 

na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. 

  

 Z naszego grona odeszli także członkowie zwyczajni Towarzystwa: Maria 

Strutyńska i Stefan Melkowski. 

 

 Bardzo proszę o powstanie i uczczenie pamięci wszystkich zmarłych chwilą 

ciszy. 

P R O T O K Ó Ł  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

 W DNIU 22 LUTEGO 2016 ROKU 

P o r z ą d e k  o b r a d  

Część I – publiczna 

 1. Zagajenie i omówienie działalności Towarzystwa w roku 2015 – prof. dr 

hab. Andrzej Radzimiński, prezes TNT. 

 2. Publiczny wykład naukowy – prof. dr hab. Marek Jackowski: „Chirurgia 

laparoskopowa – teraźniejszość i perspektywy”.  

 Ad 1. Prezes TNT prof. dr hab. Andrzej Radzimiński otworzył obrady. 

W imieniu Zarządu powitał wszystkich przybyłych członków Towarzystwa 

oraz gości. W swoim wystąpieniu prof. Radzimiński omówił szczegółowo dzia-

łalność TNT w 2015 r. oraz nakreślił plan prac, które mają być realizowane 

w 2016 r. Podkreślił, iż w roku 2015 Towarzystwo Naukowe w Toruniu obcho-

dziło 140 rocznicę powstania. Był to zatem rok jubileuszowy. Aby uczcić ten 

fakt, TNT wspólnie z Muzeum Okręgowym zorganizowało wystawę pt. „Nau-

ka, sztuka, edukacja. 140 lat działalności Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 

oraz konferencję naukową poświęconą roli Towarzystwa Naukowego w kształ-

towaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prezes podkreśli, iż w spra-

wozdawczym roku TNT zorganizowało lub współorganizowało łącznie aż 10 

konferencji i spotkań naukowych popularyzujących naukę, w tym Toruński 

Festiwal Nauki i Sztuki oraz międzynarodowe konferencje naukowe poświęco-

ne zakonom rycerskim i edycji źródeł historycznych. Z obszernej wypowiedzi 

prezesa prof. Radzimińskiego warto jeszcze wspomnieć o jednej ważnej inicja-

tywie władz TNT. Aby jeszcze bardziej poprawić finansową kondycję Towa-
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rzystwa Naukowego w Toruniu (uzyskać środki dostępne z Unii Europejskiej), 

jego Zarząd zdecydował się powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 

której jedynym udziałowcem jest Towarzystwo. Istnienie takiej spółki, zdaniem 

Prezesa, pozwoli z jednej strony na wnioskowanie o środki finansowe i realizo-

wanie projektów o szerszym zasięgu, z drugiej przyniesie środki, które w formie 

dywidendy zasilą kasę Towarzystwa i będą mogły być przeznaczone na reali-

zowanie zadań statutowych. 

 Kończąc swoje wystąpienie, prof. Radzimiński przypomniał sylwetki człon-

ków wydziałów TNT zmarłych w 2015 r. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmar-

łych. Szczególne podziękowanie prof. A. Radzimiński skierował pod adresem 

Zarządu TNT oraz jego etatowych pracowników, podkreślając ich zaangażowa-

nie w dobre funkcjonowanie Towarzystwa.  

 Ad 2. W części publicznej Walnego Zgromadzenia członków TNT wystąpił 

prof. dr hab. Marek Jackowski z wykładem „Chirurgia laparoskopowa – teraź-

niejszość i perspektywy”. Wykład był niezwykle ciekawy i spotkał się z bardzo 

dużym zainteresowaniem słuchaczy.  

Część II – administracyjna 

 3. Wybór Prezydium Zgromadzenia. 

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 

 5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2015. 

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium 

dla Zarządu. 

  8. Ogłoszenie nazwisk nowych członków na rok 2016. 

      9. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2016. 

   10. Wolne wnioski i zakończenie.  

 Ad 3. Na wniosek Prezesa TNT prof. dra hab. Andrzeja Radzimińskiego na 

przewodniczącego Zgromadzenia  wybrano jednomyślnie prof. dra hab. Wal-

demara Jędrzejczyka. Profesor Jędrzejczyk zaproponował kandydaturę prof. dra 

hab. Rajmunda Przybylaka na sekretarza Zgromadzenia. Zebrani jednomyślnie 

przyjęli tę kandydaturę. Po stwierdzeniu przez przewodniczącego braku statu-

towego quorum zebranie rozpoczęło się w drugim terminie.  

 Ad 4. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 2 marca 

2015 r. Protokół został przyjęty jednomyślnie.  

 Ad 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015 przedstawił sekre-

tarz generalny TNT prof. dr hab. Roman Czaja. Profesor Czaja rozwinął niektó-

re wątki działalności TNT omówione wcześniej skrótowo przez Prezesa Radzi-
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mińskiego w części publicznej Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie finan-

sowe przedstawił natomiast skarbnik Towarzystwa dr Dariusz Piotrowski, który 

szczegółowo zapoznał zebranych ze strukturą przychodów i wydatków finan-

sowych Towarzystwa w 2015 r. 

 Ad 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła prof. dr hab. Danuta 

Janicka. W imieniu Komisji stwierdziła, iż działalność Zarządu w minionej 

kadencji była prawidłowa, a pieniądze były wydawane zgodnie z celami okre-

ślonymi w statucie. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w 2015 r. wystąpiły 

korzystne zjawiska w postaci wzrostu przychodów z dotacji, utrzymania wpły-

wów ze składek członkowskich oraz zwiększenia sprzedaży wydawnictw. Pod-

kreśliła także dbałość władz TNT o stan budynku Towarzystwa. W podsumo-

waniu Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla 

Zarządu za rok 2015.  

 Ad 7. Wobec niezgłoszenia przez zebranych żadnych zastrzeżeń do treści 

przedstawionych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej przewodniczący 

obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Walne Zgro-

madzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie udzieliło Zarządowi absolutorium. 

  Ad 8. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił nazwiska 9 nowych członków 

zwyczajnych TNT, którymi zostali: Elżbieta Balińska, Bożena Grzegorczyk, 

Anna Mosingiewicz, Joanna Orzeł, Katarzyna Pawlak-Kołodziejska, Michał 

Pszczółkowski, Franciszek Skibiński, Władysława Szulakiewicz i Halina Turska.   

 Ad 9. Przewodniczący Zgromadzenia, prof. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk, 

otworzył dyskusję na temat wysokości składek członkowskich na rok 2016. 

Poinformował, iż Zarząd zaproponował, aby pozostawić je na dotychczasowym 

poziomie. Wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, którzy wzięli udział w dyskusji 

na temat wysokości składek na 2016 r., poparli propozycję Zarządu. Opinię tę 

podzielili pozostali uczestnicy Walnego Zgromadzenia, którzy w głosowaniu 

jawnym jednomyślnie poparli wniosek, aby składka wynosiła 40 zł dla wszyst-

kich członków Towarzystwa. 

 Ad. 10. Wobec braku zapytań przewodniczący Zgromadzenia prof. dr hab. 

Waldemar Jędrzejczyk podziękował prof. drowi hab. Markowi Jackowskiemu 

za wygłoszenie bardzo interesującego wykładu oraz wszystkim przybyłym za 

udział w Walnym Zgromadzeniu, a następnie zamknął obrady.  

  

                   Sekretarz              Przewodniczący 

            Walnego Zgromadzenia                                 Walnego Zgromadzenia 

(–) Prof. dr hab. Rajmund Przybylak         (–) Prof. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk 
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S P R A W O Z D A N I E 

Z CZYNNOŚCI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

ZA ROK 2015 

I. Członkowie 

 Na koniec 2015 r. Towarzystwo Naukowe w Toruniu liczyło 455 członków, 

w tym 164 członków wydziałów i 291 członków zwyczajnych oraz jednego 

członka wspierającego – Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Dwie osoby miały 

tytuł członka honorowego.  

II. Walne Zgromadzenie 

 Dnia 22 lutego 2016 r. odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Sprawo-

zdawczo-Wyborcze Towarzystwa Naukowego w Toruniu, na którym dokonano 

oceny działalności Towarzystwa w 2015 r.  

III. Komisja Rewizyjna 

 W 2015 r. Komisja działała w następującym składzie: prof. dr hab. Danuta 

Janicka, prof. dr hab. Janusz Małłek, ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski. Komi-

sja odbyła posiedzenie w dniu 9 II 2016 r., na którym dokonała przewidzianej 

statutem kontroli działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa w okre-

sie od 1 I 2015 r. do 31 XII 2015 r.  

IV. Zarząd TNT 

 Rok 2015 był pierwszym rokiem pracy Zarządu w kadencji 2015 –2017. 

Zarząd działał w następującym składzie: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński – 

prezes, prof. dr hab. Janusz Tandecki – wiceprezes, prof. dr hab. Roman Czaja – 

sekretarz generalny, dr Dariusz Piotrowski – skarbnik, prof. dr hab. Grażyna 

Halkiewicz-Sojak – redaktor naczelny, prof. dr hab. Magdalena Niedzielska – 

przewodnicząca Wydziału I, prof. dr hab. Bogdan Burdziej – przewodniczący 

Wydziału II, prof. dr hab. n. med. Waldemar Jędrzejczyk – przewodniczący Wy-

działu III, prof. dr hab. Tomasz Justyński – przewodniczący Wydziału IV, ks. 

prof. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący Wydziału V, prof. dr hab. Miro-

sław Bochenek – przewodniczący Wydziału VI, prof. dr hab. Zbigniew Nawor-

ski, prof. dr hab. Jan Kopcewicz i dr hab. n. med. Lech Bieganowski – członko-

wie Zarządu. W okresie sprawozdawczym odbyły się  trzy posiedzenia Zarządu: 

19 I, 1 VI i 26 X.  
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V. Redakcja Naczelna Wydawnictw TNT 

 W skład Redakcji Naczelnej wchodzili: prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-

Sojak – redaktor naczelny oraz przedstawiciele wszystkich wydziałów. 

VI. Wydziały 

 Wydział I – Nauk Historycznych. Przewodniczącą Wydziału była prof. dr 

hab. Magdalena Niedzielska, zastępcą prof. dr hab. Andrzej Kola, a sekretarzem 

dr Julia Możdżeń. Wydział odbył dwa posiedzenia naukowe w dniach 26 I i 12 X 

oraz jedno posiedzenie administracyjne (26 I). 

 1. Komisja Historyczna zawiesiła czasowo swoją działalność. 

 2. Komisja Przyjaciół Pamiętnikarstwa. Przewodnicząca dr hab. Sylwia Gro-

chowina, sekretarz mgr Krystyna Łakomska. Komisja odbyła dwa posiedzenia 

w dniach 16 II i 27 II. Celem Komisji jest zbieranie, opracowywanie i udostęp-

nianie pamiętników, wspomnień i fotografii z myślą o przyszłych pokoleniach. 

3. Komitet Wydawniczy Wydziału Nauk Historycznych TNT. Komitet dzia-

łał w składzie: prof. dr hab. Jerzy Dygdała, prof. dr hab. Andrzej Kola, prof. dr 

hab. Ryszard Kozłowski. 

 4. Komitet Redakcyjny „Zapisek Historycznych”. Przewodniczącym Komi-

tetu był prof. dr hab. Piotr Oliński, zastępcą redaktora prof. dr hab. Roman Cza-

ja, członkami zaś: dr hab. Tomasz Kempa, prof. dr hab. Przemysław Olstowski, 

prof. dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. dr hab. Mariusz Wołos. Sekretarza-

mi Redakcji byli: dr Katarzyna Minczykowska, dr Paweł A. Jeziorski. Rada 

Redakcyjna „Zapisek Historycznych” działała pod przewodnictwem prof. dra 

hab. Mieczysława Wojciechowskigo. Członkowie: Hans Jürgen Bömelburg, Ka-

rola Ciesielska, Jerzy Dygdała, Karin Friedrich, Rolf Hammel-Kiesow, Grze-

gorz Jasiński, Edmund Kizik, Janusz Małłek, Ilgvars Misāns, Michael G. Müller, 

Alvydas Nikžentaitis, Stanisław Salmonowicz, Jürgen Sarnowsky, Janusz Tan-

decki, Kazimierz Wajda, Edward Włodarczyk.  

 W 2015 r. ukazały się następujące numery „Zapisek Historycznych”: t. 80, 

z. 1, 2, 3, 4 i „Bibliografia Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów 

regionu Bałtyku za rok 2013”. 

 Wydział II – Filologiczno-Filozoficzny. Przewodniczącym Wydziału był prof. 

dr hab. Bogdan Burdziej, sekretarzem dr hab. Radosław Sioma.  

 1. Komisja Filologiczna. Przewodniczącym Komisji był prof. dr hab. Bogdan 

Burdziej, sekretarzem dr Joanna Kamper-Warejko.   

 2. Komisja Filozoficzna. Przewodniczącym Komisji był prof. dr hab. Wło-

dzimierz Tyburski, a sekretarzem ks. dr Mirosław Michalski. 

 3. Komisja Bibliografii i Bibliotekoznawstwa. Przewodniczącą Komisji była 

prof. dr hab. Ewa Głowacka, zastępcą przewodniczącego dr Wanda Ciszewska, 

a sekretarzem dr Małgorzata Kowalska.  
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4. Komisja Historii Sztuki i Konserwatorstwa. Przewodniczącą Komisji była 

prof. dr hab. Elżbieta Pilecka, sekretarzem dr Juliusz Raczkowski. Komisja odby-

ła trzy posiedzenia naukowe w dniach 22 IV, 26 V i 17 XII. 

 5. Komitet Redakcyjny „Prac Wydziału Filologiczno-Filozoficznego”. Prze-

wodniczącym był prof. dr hab. Marian Szarmach, członkami: prof. dr hab. Kry-

styna Jakowska, prof. dr hab. Krystyna Kallas, dr hab. Michał Woźniak.  

 Wydział III – Matematyczno-Przyrodniczy. Przewodniczącym Wydziału był 

prof. dr hab. n. med. Waldemar Jędrzejczyk, a sekretarzem prof. dr hab. Raj-

mund Przybylak. Wydział odbył dwa posiedzenia naukowe w dniach 23 III i 14 

XII oraz jedno administracyjne (23 III). 

 1. Komisja Astronomiczna – w zawieszeniu. 

 2. Komisja Nauk Biologicznych pracowała w składzie: przewodnicząca prof. 

dr hab. Bogdana Wilczyńska, zastępca przewodniczącego dr Katarzyna Woł-

czuk. Komisja odbyła cztery posiedzenia naukowe w dniach 11 III, 13 V, 14 X, 

18 XI i jedno (w dniu 21 I) posiedzenie administracyjne.  

 3. Komisja Geograficzno-Geologiczna pracowała pod kierunkiem prof. dra 

hab. Leona Andrzejewskiego, sekretarzem był dr Roman Rudnicki. Komisja 

odbyła siedem posiedzeń naukowych (15 I, 19 III, 16 IV, 14 V, 29 X, 26 XI i 10 

XII).   

 4. Komisja Medyczna: przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Marek Jac-

kowski, sekretarz – dr n. med. Piotr Sawrycki. Komisja odbyła cztery posiedze-

nia naukowe w dniach: 25 III, 27 V, 16 IX i 18 XI. 

5. Komitet Redakcyjny „Studia Societatis Scientiarum Torunensis”. Prze-

wodniczącym Komitetu był dr Marian Łysiak, członkami: prof. dr hab. Leon 

Andrzejewski i prof. dr hab. Rajmund Przybylak, sekretarzem dr Roman Rud-

nicki. 

 Wydział IV – Nauk Prawnych, Społecznych i Ekonomicznych. Wydział 

pracował pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Justyńskiego. Zastępcą był 

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, sekretarzem zaś prof. dr hab. Bartosz Rakoczy. 

 1. Komitet Redakcyjny „Studia Iuridica”. Przewodniczącym był prof. dr hab. 

Jan Głuchowski. 

 Wydział V – Teologiczny. Przewodniczącym Wydziału był ks. prof. dr hab. 

Dariusz Kotecki, zastępcą przewodniczącego ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, 

a sekretarzem prof. dr hab. Jan Perszon. Wydział odbył pięć posiedzeń nauko-

wych w dniach 12 III, 14 V, 21 X, 18 XI i 16 XII oraz jedno posiedzenie admini-

stracyjne (12 III). 

 Wydział VI – Ekonomii i Biznesu. Przewodniczącym Wydziału był prof. dr 

hab. Mirosław Bochenek, a sekretarzem dr Agata Kubiczek.  



 18 

VII. Konferencje naukowe i popularyzacja nauki 

W roku 2015 Towarzystwo organizowało lub współorganizowało: 

 17–21 kwietnia: Toruński Festiwal Nauki i Sztuki 

 14 –15 maja: Historische Kommission für Geschichte und Landeskunde 

Westpreussens, Neue Forschungsansätze zur Geschichte des Preußenlandes 

 19 –20 czerwca: IV Interdyscyplinarna Miejska Konferencja Młodych Bada-

czy „Incolae, hospites, peregrini” – ludzie bez praw obywatelskich w mieście 

średniowiecznym i nowożytnym 

 21–27 czerwca: 14th European Heathlands Network Workshop 

 21–23 września: Konferencja Polsko–Niemieckiej grupy ds. edycji źródeł:  

Geschichte im Bild 

 24 –26 września: Ordines Militares, Colloquia Torunensia Historica 

 16 października: otwarcie wystawy w Muzeum Okręgowym, „Nauka, sztu-

ka, edukacja. 140 lat TNT” 

 6 –7 listopada: Colloquia Torunensia XXI: „Spór o rolę mediów w Polsce”  

 25 listopada: Spotkanie związane z zakończeniem prac translatorskich nad 

„Perspektywami” Witelona 

 16 grudnia: konferencja jubileuszowa TNT „Rola Towarzystwa Naukowego 

w Toruniu w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu 

kujawsko-pomorskiego w XIX i XX w.”. 

VIII. Projekty badawcze 

Projekty w trakcie realizacji: 

 „Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały polityczne i kościelne 

w XIII–XVI wieku / The Teutonic Order in Prussia and Livonia. The political 

and ecclesiastical structures 13th –16th c.”, kierownik projektu prof. dr hab. 

Roman Czaja; finansowany ze środków NPRH (zakończony). 

 „Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479 –1515) – opracowanie edy-

torskie i analiza treści”, kierownik projektu prof. dr hab. Krzysztof Mikulski; 

finansowany ze środków NPRH (trwa do końca 2017). 

 „Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik historyczny (na podstawie 

źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski)”, kierownik 

projektu dr hab. Krzysztof Kopiński; finansowany ze środków NPRH (trwa do 

końca 2017). 

 „Traktat »De institutione regii pueri« jako przykład humanistycznego mode-

lu wychowawczego na tle kultury dworskiej królestw Europy Środkowej na 

przełomie XV/XVI wieku – badania źródłoznawcze i edycja”, kierownik pro-
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jektu prof. dr hab. Piotr Oliński; finansowany ze środków NPRH (zakończenie 

w roku 2016). 

 „Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka i kultura”, kierownik 

projektu prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak; finansowany ze środków NCN (za-

kończony). 

 „Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (1536 –1542) – opraco-

wanie edytorskie i analiza treści”, kierownik projektu prof. dr hab. Janusz Tan-

decki; finansowany ze środków NPRH (zakończenie w roku 2016). 

 Opracowanie edycji i analiza treści gdańskiego Kodeksu Bernta Stegmanna, 

kierownik projektu dr Julia Możdżeń; finansowany ze środków NPRH (zakoń-

czenie w roku 2016). 

 Wigand z Marburga, „Cronica nova prutenica”, kierownik projektu dr hab. 

Sławomir Zonnenberg; finansowany ze środków NPRH (trwa do końca 2017). 

 Handel morski Gdańska na przełomie XV i XVI wieku, kierownik projektu 

dr Cezary Kardasz; finansowany ze środków NCN (trwa do końca 2017). 

 Atlas historyczny miast polskich: Toruń, t. 2, kierownik projektu prof. dr 

hab. Roman Czaja, finansowany ze środków NCN (trwa do roku 2018). 

Projekty finansowane ze środków miasta 

 Wydanie drukiem „Atlasu Twierdzy Toruń”, z. 8: „Fort IV Żółkiewski”. 

 Udostępnienie zbiorów Biblioteki i Archiwum Profesora Konrada Górskiego.  

 Wydanie drukiem materiałów sesji Colloquia Torunensia pt. Spór o prawa 

kobiet. 

 Wydanie drukiem pracy: Historia Pomorza, t. V: 1918 –1939, cz. 1, Woje-

wództwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk 1918 –1939. Ustrój, społeczeństwo 

i gospodarka, pod red. Szczepana Wierzchosławskiego i Przemysława Olstow-

skiego. 

 Organizacja konferencji „Rola Towarzystwa Naukowego w Toruniu w kształ-

towaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu kujawsko-pomorskiego 

w XIX i XX w.” w związku z jubileuszem 140-lecia powstania TNT i druk 

katalogu zbiorów. 

 W latach 2015 –2017 realizacja projektu pt. Katalog polichromii ściennych 

we wnętrzach świeckich z terenu historycznego Starego i Nowego Miasta (od 

końca XIII do początku XVI wieku), współfinansowanego ze środków miasta 

Torunia. 
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Wnioski o granty i projekty na rok 2016 

NPRH: 

 Wydanie czasopisma „Zapiski Historyczne. Poświęcone historii Pomorza 

i krajów bałtyckich” w latach 2015 –2019 w wersji anglo- i niemieckojęzycznej 

(nie otrzymał finansowania).  

NCN: 

 Złotnicy Prus Królewskich w XVII i XVIII wieku: mistrzowie – czeladnicy 

– uczniowie; dr Bartłomiej Łyczak (w ocenie). 

Urząd Miasta Torunia: 

 Wydanie drukiem zeszytu „Atlasu Twierdzy Toruń”, z. 9: „Początki pruskiej 

Twierdzy Toruń” (5000 zł). 

 Udostępnienie zbiorów Biblioteki i Archiwum Profesora Konrada Górskiego 

(9000 zł). 

 Wydanie drukiem materiałów sesji Colloquia Torunensia pt. „Spór o rolę 

mediów w Polsce” (2000 zł). 

 Konferencja i debata publiczna pt. „Prusy Królewskie i Krzyżackie między 

pokojem toruńskim a traktatem krakowskim (1466 –1525)” – w 550 rocznicę 

zawarcia II pokoju toruńskiego (9000 zł). 

 Wydanie albumu „Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu” 

(nie otrzymał finansowania). 

IX. Krajowa i zagraniczna wymiana wydawnictw 

 

1. Liczba krajów, z którymi prowadzona jest wymiana wydaw-

nictw 

2. Liczba kontrahentów wymiany zagranicznej  

3. Liczba kontrahentów wymiany krajowej  

4. Liczba egzemplarzy wydawnictw TNT wysłana kontrahen-

tom zagranicznym  

5. Liczba egzemplarzy wydawnictw TNT wysłana kontrahen-

tom krajowym  

6. Liczba egzemplarzy otrzymanych od instytucji zagranicznych  

7. Liczba egzemplarzy otrzymanych od instytucji krajowych 

2014 

 

10 

16 

32 

 

75 

 

144 

176 

154 

2015 

 

6 

9 

14 

 

71 

 

135 

151 

149 

X. Biblioteka Towarzystwa Naukowego 

 W 2015 r. księgozbiór Towarzystwa Naukowego w Toruniu liczył  125 289 

egzemplarzy (stan na dzień 31 XII 2015 r.), z czego depozyt w Książnicy Ko-
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pernikańskiej w Toruniu – ponad 112 224 egz., Biblioteka Konrada Górskiego – 

11 065 egz., a Biblioteka Podręczna – ponad 2000 egz. W 2015 r. Towarzystwo 

prowadziło wymianę publikacji z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. W 

sumie w jej ramach wysłano 206 książek. W efekcie tej wymiany Towarzystwo 

nasze otrzymało 300 publikacji zagranicznych i krajowych, które są dostępne 

w Książnicy Kopernikańskiej. 

XI. Sprzedaż wydawnictw 

 W 2015 r. Towarzystwo uzyskało ze sprzedaży wydawnictw własnych 

67 123,70 zł. Wydawnictwa TNT można było nabyć w siedzibie Towarzystwa 

przy ul. Wysokiej 16, w toruńskich księgarniach o profilu naukowym oraz 

w niektórych księgarniach w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Znacz-

nie zwiększyła się sprzedaż za pośrednictwem internetu. Dysponenda wydaw-

nictw znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 

XII. Zbiory archiwalne i muzealne TNT 

Zbiory archiwalne i muzealne TNT to najstarsze akta własne i zbiory archi-

walne przekazane Towarzystwu przez różne osoby prywatne. Tworzą one już 

od wielu lat oddzielny depozyt w Archiwum Państwowym w Toruniu (niewiel-

kie fragmenty tych zbiorów znajdują się także w Książnicy Kopernikańskiej 

w Toruniu); akta najnowsze przechowywane są w archiwum własnym TNT. 

Zachowane zbiory muzealne, eksponowane niegdyś w siedzibie TNT, znajdują 

się obecnie w depozycie Muzeum Okręgowego. Składają się na nie: 

 malarstwo, rzeźba, wytwory rzemiosła artystycznego, militaria, meble i inne 

przedmioty zabytkowe – 183 eksponaty, 

 obiekty archeologiczne – 574 eksponaty, 

 stare grafiki w różnych technikach (w większości z darów W. Amrogowicza) 

– 345 pozycji, 

 obiekty numizmatyczne – 2919 pozycji. 

XIII. Utrzymanie budynku – siedziby TNT (remonty) 

 W roku 2015 prowadzone były bardzo intensywne prace remontowo-budowla-

ne mające na celu poprawę stanu technicznego budynku TNT. Kontynuowano 

osuszanie i izolacje fundamentów od strony ul. Wysokiej. Prace te mają na celu 

zabezpieczenie budynku oraz przystosowanie pomieszczeń w piwnicach do wy-

najęcia (planowane od października 2016).  

 Przeprowadzono także gruntowny remont pomieszczeń kawiarenki przy sali 

kolumnowej w celu podniesienia standardu obsługi organizowanych imprez, 

a także (wiąże się to z koniecznością remontu szatni i foyer) zintensyfikowania 

komercyjnego wykorzystania sali (wynajem na imprezy, koncerty, konferencje). 
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 Korzystając z programu „Starówka” prowadzonego przez EDF Toruń oraz 

Urząd Miasta uzyskano znaczną dotację na remont instalacji c.o. (21 840 zł), tj. 

około 50%. Należy podkreślić, iż na wymianę instalacji wewnętrznych w bu-

dynku TNT nie może uzyskiwać innych dotacji (np. BMKZ). Wymienione zo-

stało około 85% instalacji odbiorczej, zmodernizowano znaczną część grzejni-

ków, a w dotychczas niewykorzystanym pomieszczeniu w piwnicach utworzo-

no węzeł cieplny. Dzięki tej inwestycji uzyskano stałe źródło ciepła, wyremon-

towano instalację c.o., która corocznie wymagała remontów, a także wygospo-

darowano dodatkowe pomieszczenie w piwnicy (dotychczasowa kotłownia), 

które zostanie przeznaczone na wynajem. 

 W roku 2016 planowana jest kontynuacja prac remontowych piwnic (wyna-

jęcie od października) oraz wymiana części stolarki okiennej, w tym wypadku 

zostały złożone wnioski o dotację, które są aktualnie rozpatrywane. 

XIV. Pracownicy 

 W dniu 31 XII 2015 r. skład pracowników etatowych TNT był następujący: 

dr Cezary Kardasz – dyrektor Biura 

mgr Danuta Bartoszewicz – główna księgowa – ⅓ etatu 

mgr Maria Czerwińska – sekretariat i sprzedaż wydawnictw – ¾ etatu 

Sylwia Gapska – sprzątanie i dozór pomieszczeń – ⅓ etatu. 

 Sekretarz Generalny TNT              Prezes TNT 

  (–) Prof. dr hab. Roman Czaja          (–) Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński 

S P R A W O Z D A N I E 

Z GOSPODARKI FINANSOWEJ TOWARZYSTWA NAUKOWEGO  

W TORUNIU ZA ROK 2015 

PRZYCHODY A+B+C 1 064 691,06 

    

A. Przychody ze sprzedaży: 180 294,78 

– wydawnictw 67 123,70 

 – usług  (organizacja konferencji 14th European                

       Heathlands, druk publikacji: Spór o prawa kobiet, Historii    

Pomorza, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki) 113 171,08 
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B. Przychody finansowe 20 339,85 

– wpłaty składek członkowskich 14 940,00 

– odsetki od lokat bankowych 5 399,85 

    

C. Pozostałe przychody operacyjne 864 056,43 

1.  Dotacje z podziałem na projekty: 784 890,83 

a) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 466 244,52 

– Traktat „De institutione regii pueri”    

(0126/NPRH2/H12/81/2013) 30 000,00 

– Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik histo-

ryczny (0079/NPRH2/H11/81/2013) 62 500,00 

– Księga ławnicza Starego Miasta Torunia 

(21/NPRH2/H11/81/2013) 48 000,00 

– Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich  

(0100/NiTP/H11/80/2011) 22 330,00 

– Wigand z Marburga (0112/NPRH3/H12/82/2014) 24 005,82 

– opracowanie kodeksu Bernta Stegmanna 

(0116/NPRH3/H21/82/2014) 57 608,70 

– zadania wydawnicze (661/P-DUN/2015) 48 600,00 

– zadania wydawnicze (663/P-DUN/2015) 91 200,00 

– konferencje (756/P-DUN/2015) 70 000,00 

– F. Skibiński, Willem van den Blocke                 

(1209/P-DUN/2015) 12 000,00 

b) Narodowe Centrum Nauki w Krakowie 174 600,00 

– Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach                 

(Umo-2012/05/B/HS3/03708) 64 400,00 

– Handel morski Gdańska (Umo-2014/13/D/HS3/03691) 14 450,00 

– Mieszczanie pod bronią (Umo-2011/03/D/HS3/03661) 31 375,00 

– Atlas historyczny miast polskich (HS3/02458) 64 375,00 

c) Gmina Miasta Toruń 97 910,19 

– konferencja: Rola Towarzystwa Naukowego 8 000,00 

– Atlas Twierdzy Toruń 5 400,00 

– udostępnienie zbiorów biblioteki Konrada Górskiego 8 000,00 

– Historia Pomorza, t. V, cz. 1 15 000,00 

– wydanie materiałów z sesji Colloquia Torunensia XXI 2 000,00 

– Katalog polichromii ściennych 20 000,00 

– osuszanie piwnic 39 510,19 
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d) Urząd Marszałkowski 14 796,12 

– osuszanie piwnic 14 796,12 

f) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 7 000,00 

g) Kuria Diecezjalna 2 500,00 

h) Program Starówka – węzeł cieplny 21 840,00 

    

2. Inne pozostałe przychody operacyjne: 79 165,60 

– darowizny pozostałe 4 753,00 

– opłaty pocztowe – refaktura 3 369,45 

– wynajem pomieszczeń 63 180,00 

– wynajem sali kolumnowej 1 533,00 

– refaktura energia elektryczna 4 306,70 

– refaktura usługi telekomunikacyjne 1 252,30 

– pozostałe (opłata reprograficzna, refaktura środki czystości) 771,15 

    

KOSZTY RODZAJOWE (A+B+C+D+E+F+G) 954 599,20 

    

A. Materiały i energia, w tym: 55 090,83 

– energia elektryczna 4 812,67 

– gaz 22 818,73 

– woda, ścieki 1 402,32 

– materiały biurowe, środki czystości 3 935,24 

– materiały biurowe na potrzeby grantów 13 840,36 

– wyposażenie, w tym: 5 478,96 

– meble – kawiarenka 1 951,22 

– telefon komórkowy 1 073,09 

– odkurzacz 434,96 

– lampy – kawiarenka 164,78 

– pakiet Office 1 013,42 

– inne drobne 841,49 

– pozostałe materiały 2 802,55 

B. Usługi, w tym: 277 136,28 

– usługi telekomunikacyjne 2 534,28 

– usługi pocztowe 7 570,49 

– usługi informatyczne 5 360,95 

– usługi remontowe 83 953,68 
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– monitoring obiektu 1 328,64 

– nadzór nad kotłownią 1 982,42 

– dozór windy 2 105,36 

– tłumaczenia (granty) 20 524,10 

– usługi drukarskie (granty) 103 614,14 

– skład i łamanie (granty) 22 623,50 

– prowizje bankowe 1 701,15 

– wywóz odpadów 1 032,88 

– pozostałe usługi obce 22 804,69 

C. Wynagrodzenia, w tym: 346 704,11 

– osobowe 99 819,11 

– bezosobowe własne 24 825,00 

– bezosobowe (granty) 222 060,00 

D. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: 26 035,71 

– składki ZUS 26 035,71 

– badania profilaktyczne, szkolenia bhp 0,00 

E. Podatki i opłaty, w tym: 13 263,48 

– podatek od nieruchomości 5 677,00 

– podatek VAT niepodlegający odliczeniu 7 335,48 

– pozostałe 251,00 

F. Amortyzacja budynku 7 486,92 

G. Pozostałe koszty, w tym: 228 584,37 

– delegacje (granty) 170 741,65 

– koszty ubezpieczeń majątkowych 1 878,00 

– pozostałe (usługi gastronomiczne i inne) 55 964,72 

H. Pozostałe koszty operacyjne 4 301,98 

I. Koszty finansowe 297,50 

DOCHÓD 105 789,88 

   Główna Księgowa                    Skarbnik TNT 

 (–) Danuta Bartoszewicz                               (–) Dr Dariusz Piotrowski 
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P R O T O K Ó Ł 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

W DNIU 9 LUTEGO 2016 ROKU 

 Komisja Rewizyjna w składzie: prof. dr hab. Danuta Janicka, prof. dr hab. 

Janusz Małłek, w obecności dyrektora biura Towarzystwa Naukowego w Toru-

niu dra Cezarego Kardasza i księgowej TNT Danuty Bartoszewicz, dokonała 

przewidzianej statutowo kontroli działalności finansowej i merytorycznej TNT za 

2015 r. Podstawą kontroli były przedstawione przez Zarząd materiały: 

– bilans na dzień 31 grudnia 2015 r., 

– rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r., 

– dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu oraz do rachunku zysków 

i strat Towarzystwa Naukowego na dzień 31 grudnia 2015 r., 

– sprawozdanie finansowe Towarzystwa Naukowego w Toruniu za okres 

1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. 

 Bilans za 2015 r. zamyka się sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 

1 502 367,92 zł. W roku bilansowym wystąpił zysk w wysokości 206 692,35 zł, 

co oznacza kontynuację tendencji z dwóch poprzednich lat. W porównaniu 

z rokiem ubiegłym Towarzystwo odnotowało wzrost zysku o 95 174,44 zł. Zysk 

ten wynika przede wszystkim z uzyskania większych dotacji na projekty nau-

kowe oraz z przychodów związanych ze współorganizacją konferencji, a także 

ze składek członkowskich, wynajmu pomieszczeń i sprzedaży wydawnictw. W 

bilansie wykazano środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wyso-

kości 293 057 zł – o 105 361 zł więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.  

W 2015 r. wystąpił nieznaczny tylko wzrost wartości produktów gotowych – 

o 48 852,39 zł w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku kalenda-

rzowego. Nadal jednak, zdaniem Komisji Rewizyjnej, zapas książek i innych 

wydawnictw jest problemem kluczowym, gdyż poziom wartości produktów 

gotowych przekroczył 930 tys. zł, a dodatkowo odnotowano produkcję w toku 

na poziomie ponad 111 tys. zł. W 2015 r. wydano prace naukowe o objętości 

około 212 arkuszy wydawniczych, tj. znacznie mniejszej w porównaniu z ro-

kiem 2014. 

W roku objętym sprawozdaniem stwierdza się wzrost przychodów ze sprze-

daży produktów o ponad 15 tys. zł oraz znaczny wzrost przychodów ze sprze-

daży usług o ponad 100 tys. zł, a także nieznaczny wzrost dochodów uzyska-

nych z tytułu wynajmu pomieszczeń o około 8 tys. – porównując wszystkie te 

przychody do poprzedniego roku 2014. Jednocześnie zanotowano dobrą ścią-

galność składek członkowskich, z których zebrano ponad 14 tys. zł, podobnie 

jak w 2014 r.   

W roku objętym sprawozdaniem koszty działalności operacyjnej grantów 

wzrosły znacząco, o ponad 203 tys. zł – w porównaniu z rokiem 2014 – głównie 
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w pozycji „wynagrodzenia”. W roku 2015 dokonano zakupu środka trwałego – 

komputera, za kwotę 4186,99 zł.   

W okresie sprawozdawczym Zarząd doprowadził do realizacji dalszych re-

montów gmachu Towarzystwa, uzyskując na ten cel stosowne dotacje. Prze-

prowadzono osuszenie i izolację piwnic, wymianę instalacji grzewczej oraz 

remont kawiarenki. Remonty te, w sumie za blisko 84 tys. zł, poprawiły stan 

techniczny pomieszczeń w siedzibie TNT.   

Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd ma-

teriałami, stwierdza, że w 2015 r. wystąpiły korzystne zjawiska w postaci wzro-

stu poziomu przychodów z dotacji, utrzymania wpływów ze składek członkow-

skich oraz zwiększenia sprzedaży wydawnictw. Przeprowadzone w 2015 r. prace 

remontowe świadczą o ciągłej dbałości Zarządu o infrastrukturę Towarzystwa.  

Komisja stwierdza, że w 2015 r. TNT prowadziło działalność statutową 

w sposób zgodny ze Statutem Towarzystwa i wnosi o udzielenie Zarządowi 

absolutorium. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej 

(–) Prof. dr hab. Danuta Janicka                            (–) Prof. dr hab. Janusz Małłek 

(–) Ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski 

ZMIANY W SKŁADZIE TOWARZYSTWA 

Nowi członkowie  

Balińska Elżbieta, mgr 

Grzegorczyk Bożena, dr, Wydział Sztuk Pięknych UMK 

Mosingiewicz Anna, mgr, Wydział Sztuk Pięknych UMK 

Orzeł Joanna 

Pawlak-Kołodziejska Katarzyna, dr 

Pszczółkowski Michał, dr, Uniwersytet Zielonogórski 

Skibiński Franciszek, dr, Wydział Sztuk Pięknych UMK 

Szulakiewicz Władysława, prof. dr hab., Wydział Nauk Pedagogicznych UMK 

Turska Halina, dr, Wydział Sztuk Pięknych UMK 

 

 



 28 

Zmarli: 

Prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz 

Prof. dr hab. Zofia Bargiel 

Prof. dr hab. Antoni Czacharowski 

Prof. dr hab. Tadeusz Grudziński 

Prof. dr hab. Stanisław Łęgowski 

Dr Stefan Melkowski 

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski 

Mgr Maria Strutyńska 

Prof. dr hab. Zbigniew Wojtczak 
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II 

SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ 

WYDZIAŁ I 

NAUK HISTORYCZNYCH 

Posiedzenie naukowe dnia 26 I 2015 r. 

 Prof. dr hab. Roman Cz a j a (Wydział Nauk Historycznych UMK) przedsta-

wił pracę dr Julii M o ż d ż e ń  (Biblioteka Uniwersytecka): Przedstawianie 

świata przez dziejopisarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku.  

 (Wydana w serii „Roczniki TNT”, R. 95, z. 2). 

Posiedzenie naukowe dnia 12 X 2015 r. 

 Prof. dr hab. Rajmund Pr z y b y l a k (Wydział Nauk o Ziemi UMK), prof. dr 

hab. Waldemar C h o r ą ż y c z e w s k i (Wydział Nauk Historycznych UMK), 

dr hab. Wiesław N o w o s a d (Wydział Nauk Historycznych UMK), prof. dr 

hab. Piotr O l i ń s k i (Wydział Nauk Historycznych UMK): Warunki klimatycz-

ne na obszarach południowobałtyckich w 2. połowie XV i w XVI wieku oraz ich 

konsekwencje dla życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego – prezenta-

cja założeń projektu. 

POSIEDZENIA KOMISJI PRZYJACIÓŁ PAMIĘTNIKARSTWA 

Posiedzenie naukowe dnia 16 II 2015 r. 

 Dr hab. Sylwia G r o c h o w i n a (Wydział Nauk Historycznych UMK) przed-

stawiła pracę: Zwyczajne życie zwykłych ludzi. Wspomnienia rolników ziemi 

chełmińskiej (1815–2012). Rodziny Łęgowskich i Semrau. 

Posiedzenie naukowe dnia 27 II 2015 r. 

 Mgr Krystyna Ł a k o ms k a: Ocalić przeszłość od zapomnienia. Od powstania 

styczniowego po dzień dzisiejszy. Wspomnienia torunianek. 



30  

 WYDZIAŁ II 

FILOLOGICZNO-FILOZOFICZNY 

POSIEDZENIA KOMISJI FILOLOGICZNEJ 

Posiedzenie naukowe dnia 15 IV 2015 r. 

(wspólnie z Fundacją im. Profesora Artura Hutnikiewicza) 

 Prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Ad a mc z y k (Uniwersytet Jana Kochanow-

skiego w Kielcach): Pisma zebrane Stefana Żeromskiego. Przygody i refleksje 

biografa i edytora. Wykład z serii „Artur Hutnikiewicz in memoriam”. 

POSIEDZENIA KOMISJI HISTORII SZTUKI I KONSERWATORSTWA 

Posiedzenie naukowe dnia 22 IV 2015 r. 

 Dr Jakub A d a ms k i (Uniwersytet Warszawski): Geneza architektury kate-

dry we Fromborku – najnowsze ustalenia. 

Posiedzenie naukowe dnia 26 V 2015 r. 

 Dr Michał K u r k o w s k i (Muzeum Okręgowe w Toruniu): Najnowsze bada-

nia nad zasobem i dokumentacją średniowiecznych, rytych i malowanych ma-

swerków na ziemi chełmińskiej. 

 Mgr Łukasz K ę d z i o r a (Wydział Nauk Historycznych UMK): Neuroestetyka 

jako najnowsza metoda analizy obrazów. 

WYDZIAŁ III 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

Posiedzenie naukowe dnia 23 III 2015 r. 

 Dr n. med. Grzegorz J a r c z y k (Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterolo-

gicznej i Onkologicznej CM UMK): Współczesne endoskopowe leczenie cho-

rób przewodu pokarmowego. 

Posiedzenie naukowe dnia 14 XII 2015 r. 

 Prof. dr hab. Tadeusz P a w l i k o w s k i (Wydział Biologii i Ochrony Środo-

wiska UMK) przedstawił pracę: Distribution atlas of the Vespinae wasps in 

Poland. 
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 Prof. dr hab. Zenon K o z i e ł (Wydział Nauk o Ziemi UMK): Internetowy 

Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

POSIEDZENIA KOMISJI NAUK BIOLOGICZNYCH 

Posiedzenie naukowe dnia 11 III 2015 r. 

J. D o r n a k o w s k a (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK): Mody-

fikacje w budowie żołądków u ssaków w powiązaniu z rodzajem pobieranego 

pokarmu. 

Posiedzenie naukowe dnia 13 V 2015 r. 

 J. M a l i n o w s k a (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK): Ewolu-

cja gruczołów układu pokarmowego kręgowców. 

Posiedzenie naukowe dnia 14 X 2015 r. 

 K. K w i a t k o w s k a, dr Katarzyna W o ł c z u k (Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska UMK): Wpływ mykotoksyn na organizm człowieka. 

Posiedzenie naukowe dnia 18 XI 2015 r. 

 M. S u r u s (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK): Choroba Crohna. 

POSIEDZENIA KOMISJI GEOGRAFICZNO-GEOLOGICZNEJ 

Posiedzenie naukowe dnia 15 I 2015 r. 

 Dr Aleksandra J e z i e r s k a -T h ö l e (Wydział Nauk o Ziemi UMK): Rozwój 

obszarów wiejskich w ujęciu teoretyczno-modelowym Polski i Niemiec. 

Posiedzenie naukowe dnia 19 III 2015 r. 

Dr hab. Michał J a n k o w s k i, dr inż. Piotr S e w e r n i a k (Wydział Nauk 

o Ziemi UMK): Prawidłowości zróżnicowania wybranych elementów środowi-

ska geograficznego na wydmach toruńskiego poligonu artyleryjskiego. 

Posiedzenie naukowe dnia 16 IV 2015 r. 

 Prof. dr hab. Wiesław A l e j z i a k (Akademia Wychowania Fizycznego Kra-

ków): Podstawowe paradygmaty, podejścia i metody badawcze w studiach nad 

turystyką.  
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Posiedzenie naukowe dnia 14 V 2015 r. 

Prof. dr hab. Piotr B ł a j e t (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK), dr Ja-

dwiga B i e g a ń s k a (Wydział Nauk o Ziemi UMK): Geografia sportu i jej po-

wiązania z innymi naukami.  

Posiedzenie naukowe dnia 29 X 2015 r. 

Dr Barbara S z y d a (Wydział Nauk o Ziemi UMK): Procesy urbanizacyjne 

w strefach podmiejskich Częstochowy, Kielc i Radomia.  

Posiedzenie naukowe dnia 26 XI 2015 r. 

 Prof. dr hab. Stanisław M o r d w a (Uniwersytet Łódzki): Profilowanie geo-

graficzne, czyli zastosowanie analiz przestrzennych do wykrywania sprawców 

przestępstw.   

Posiedzenie naukowe dnia 10 XII 2015 r. 

Dr Dorota K o z ł o w s k a (Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Tury-

styki w Białymstoku): Projektowanie modelu kompetencji nauczyciela wycho-

wania fizycznego. 

POSIEDZENIA KOMISJI MEDYCZNEJ 

Posiedzenie naukowe dnia 25 III 2015 r. 

 Dr n. med. Jacek P i ą t k o w s k i (Katedra i Klinika Chirurgii WSzZ w Toru-

niu): Laparoskopowe metody zabiegowe w radykalnym leczeniu niektórych 

chorób nowotworowych. 

Posiedzenie naukowe dnia 27 V 2015 r. 

Dr n. med. Piotr S a w r y c k i (Oddział Chemioterapii Nowotworów WSzZ 

w Toruniu): Współczesne metody leczenia systemowego zaawansowanego czer-

niaka złośliwego. 

Posiedzenie naukowe dnia 16 IX 2015 r. 

 Dr Maciej J a c k o w i a k (Oddział Ortopedii WSzZ w Toruniu): Operacyjne 

leczenie przerzutów niektórych nowotworów złośliwych do kości długich.  
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Posiedzenie naukowe dnia 18 XI 2015 r. 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz D r e w a (Oddział Urologii Szpitala Miejskiego 

w Toruniu): Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy – chirurg, onkolog, pato-

log – w planowaniu i leczeniu raka nerki.  

WYDZIAŁ V 

TEOLOGICZNY 

Posiedzenie naukowe dnia 12 III 2015 r. 

Ks. dr hab. Marek F i a ł k o w s k i (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-

ła II): Niewierzący i obojętni religijnie wyzwaniem dla Kościoła. 

Posiedzenie naukowe dnia 14 V 2015 r. 

S. dr Jolanta P u d e ł k o (Papieski Wydział Teologiczny Warszawa): Od po-

gardy do idealizacji – obraz kobiety w Księdze Syracha. 

Prof. dr hab. Marian G r a b o w s k i, mgr Aleksander Sz t r a ms k i (Wydział 

Teologiczny UMK): Tożsamość osobowa a tożsamość płciowa. 

Posiedzenie naukowe dnia 18 XI 2015 r. 

 Ks. dr Tomasz T u ł o d z i e c k i (Wydział Teologiczny UMK): Przesłanie 

Księgi Zachariasza. 

Posiedzenie naukowe dnia 16 XII 2015 r. 

 Ks. dr hab. Tomasz D u t k i e w i c z (Wydział Teologiczny UMK): Pozorna 

zmienność norm moralnych. 

 



 

WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

ZA ROK 2016 
 

ZAPISKI HISTORYCZNE 

Tom 81, z. 1, 2, 3, 4. 

Tom 81 (Suplement): Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodnie-

go oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2014. 

 Zapiski Historyczne ukazują się równolegle w wersji elektronicznej. Wersja 

obejmuje wydanie w językach polskim i angielskim. 

ORDINES MILITARES, COLLOQUIA TORUNENSIA HISTORICA. 

YEARBOOK FOR THE STUDY OF THE MILITARY ORDERS, Vol. 21. 

FONTES 

Tom 109 

Formularz z Uppsali. Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pru-

skich, wyd. Radosław Biskup. 

Tom 110 

Traktat „De institutione regii pueri”, wyd. Christian Gastgeber, Piotr Oliński. 

Tom 111 

UMIŃSKI JÓZEF: Episkopat polski z pierwszej połowy XX wieku, wyd. Syl-

wia Grochowina i Jan Sziling.  

ROCZNIKI 

R. 95, z. 2 

MOŻDŻEŃ JULIA: Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na prze-

łomie XV i XVI wieku. 

WYDAWNICTWA POZA SERIAMI 

Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild. Publika-

cje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Żródeł 8, wyd. 

Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki. 

Belliculum diplomaticum VI Thorunense. Od dyplomatyki i archiwistyki do 

dokumentu elektronicznego, wyd. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki. 



 

GROCHOWINA SYLWIA: „Toruński Holokaust”. Losy Żydówek z podobozu 

KL Stutthof o nazwie Baukommando Weichsel (OT Thorn) w świetle relacji 

i wspomnień ocalałych ofiar i świadków. 

Spór o rolę mediów w Polsce, pod  red. Ryszarda Wiśniewskiego, Colloquia To-

runensia XXI. 

Atlas Twierdzy Toruń, z. 9: Początki pruskiej Twierdzy Toruń, pod red. Janusza 

Tandeckiego i Lecha Narębskiego. 

SPRAWOZDANIA TNT 

Nr 69 (za okres 1 I 2015 – 31 XII 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW 

prowadzi 

 

Biuro Towarzystwa Naukowego w Toruniu 

ul. Wysoka 16 

87-100 Toruń 

tel./fax (56) 622 39 41 

www.tnt.torun.pl 

e-mail: tnt.biuro@wp.pl; tnt.zamowienia@wp.pl 

http://www.tnt.torun.pl/
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