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I 

DOROCZNE WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA 

w dniu 2 marca 2020 r. 

PRZEMÓWIENIE PREZESA TOWARZYSTWA 

PROF. DRA HAB. ANDRZEJA RADZIMIŃSKIEGO 

Szanowni Państwo, 

kultywując tradycję sięgającą okresu międzywojennego, członkowie Towa-

rzystwa Naukowego w Toruniu spotykają się w okolicy jubileuszu urodzin Mi-

kołaja Kopernika, aby wysłuchać sprawozdania z działalności Zarządu Towa-

rzystwa w minionym roku. Jest to okazja do prezentacji naszych sukcesów 

i osiągnięć, dyskusji nad trudnościami i  niepowodzeniami oraz miejsce debaty 

nad przyszłością naszego stowarzyszenia. 

Jest mi szczególnie miło powitać na naszym zebraniu zaproszonych gości: 

panią Danettę Ryszkowską-Mirowską, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pu-

blicznej – Książnicy Kopernikańskiej, panią Beatę Herdzin, dyrektor Archiwum 

Państwowego w Toruniu, Jego Ekscelencję ks. biskupa Wiesława Śmigla, pana 

Zbigniewa Derkowskiego, dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia, 

pana Marka Rubnikowicza, dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu, oraz 

przedstawicieli pozostałych bliskich nam instytucji. 

Witam serdecznie członków honorowych naszego Towarzystwa, profeso-

rów: Stanisława Salmonowicza, Janusza Małłka, Mieczysława Wojciechow-

skiego i Waldemara Jędrzejczyka. Równie serdecznie witam wszystkich człon-

ków Towarzystwa, którzy zechcieli przybyć na nasze spotkanie, aby zastanowić 

się nad teraźniejszością i przyszłością naszego stowarzyszenia. 

Szanowni Państwo, w roku 2019 Towarzystwo Naukowe angażowało się 

w wiele projektów i inicjatyw. Wśród najważniejszych chciałbym wskazać or-

ganizację wystawy i konferencji naukowej z okazji setnej rocznicy powrotu 

Pomorza do Polski. Uroczystości te odbyły się oczywiście w styczniu tego roku, 

jednak w ich przygotowanie zaangażowani byliśmy – wraz z Uniwersytetem, 

Książnicą Kopernikańską, Muzeum Okręgowym i Towarzystwem Miłośników 

Torunia – przez cały poprzedni rok. Współorganizowaliśmy także dwie mię-

dzynarodowe konferencje naukowe poświęcone zagadnieniom edycji źródeł 
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historycznych i historii zakonów rycerskich. Braliśmy czynny udział w organi-

zacji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki,  w tej sali odbywały się liczne wy-

darzenia popularyzujące wyniki badań naukowych – wykłady, promocje ksią-

żek – część z nich cieszyła się znacznym zainteresowaniem. 

W minionym roku kontynuowaliśmy rozpoczęte w latach poprzednich pro-

jekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Humanistyki. W otwartych konkursach złożyliśmy kolejne wnioski, obecnie 

z niecierpliwością czekamy na ich rozstrzygnięcie. 

O wsparcie mniejszych inicjatyw, ważnych jednak dla naszego miasta i re-

gionu, wzorem lat ubiegłych występowaliśmy do władz samorządowych (Urzę-

du Miasta Torunia, Urzędu Marszałkowskiego). W minionym roku tą drogą 

uzyskaliśmy dofinansowanie trzech projektów. Tradycyjnie już Gmina dotuje 

prowadzenie Archiwum i Biblioteki Profesora Konrada Górskiego, wsparcie 

otrzymaliśmy także na projekt wydawniczy, którego efektem są nowe publika-

cje. Za pomoc w realizacji tych inicjatyw dziękujemy serdecznie panu Micha-

łowi Zaleskiemu, prezydentowi miasta Torunia, oraz marszałkowi wojewódz-

twa Piotrowi Całbeckiemu.  

W roku 2019 aktywnie działało wydawnictwo TNT. Wysoka punktacja uzy-

skana w ocenie Ministerstwa przyciąga do naszego wydawnictwa uczonych 

zainteresowanych publikowaniem swoich dzieł – kierunek ten będziemy konty-

nuować. Przy wsparciu ze strony Ministerstwa i Miasta wydaliśmy w minionym 

roku kolejne cztery zeszyty „Zapisek Historycznych”. Czasopismo, jak w latach 

poprzednich, dostępne jest także online w polskiej i angielskiej wersjach języ-

kowych.  

W kolejnym roku będziemy kontynuowali – zapoczątkowane w latach po-

przednich – projekty badawcze, jak i prace organizacyjne. Będziemy także po-

szukiwali nowych możliwości działania. Szczegóły dotyczące działalności na-

szego Towarzystwa w minionym roku przedstawi, w kolejnej części zebrania, 

profesor Krzysztof Kopiński  – sekretarz generalny Towarzystwa. 

Z naszego grona odeszli w minionym roku członkowie wydziałów Towarzy-

stwa: 

Profesor Jan Łopuski 

Urodził się 3 stycznia 1917 r. w Strzegocicach. Studiował w latach 1935-1939 

na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Handlowej 

w Krakowie. Poświęcając się pracy naukowej uzyskiwał kolejno: stopień dokto-

ra nauk prawnych w 1951 r., doktora habilitowanego nauk prawnych w 1971 r., 

tytuł profesora nadzwyczajnego w 1977 r. i tytuł profesora zwyczajnego w 1984 

r. Z UMK i Wydziałem Prawa i Administracji UMK związał się w 1971 r. Wte-

dy to powierzono mu funkcję kierownika naukowo-dydaktycznego punktu kon-

sultacyjnego Zaocznego Studium Prawa w Gdańsku. Wszedł też w skład Rady 

Instytutu Prawa Sądowego, a po przekształceniu w Radę Instytutu Prawa Cy-
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wilnego został jej przewodniczącym (1973-1975). W grudniu 1972 r. objął 

funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlu Zagranicznego, a od 1984 r. kie-

rownika Zakładu Prawa Międzynarodowego Obrotu Cywilnego. W latach 1981-

1982 kierował też Zakładem Prawa Postępowania Cywilnego, a w późniejszym 

okresie (1984-1986) był jego kuratorem. W latach 1974-1976 był przewodni-

czącym Komitetu Redakcyjnego periodyku „Acta Universitatis Nicolai Coper-

nici”. 1 września 1981 r. objął stanowisko dziekana Wydziału Prawa i Admini-

stracji UMK, z którego we wrześniu 1982 r. zrezygnował. W latach 1981-1982 

był członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, członkiem Komisji Prawa Mor-

skiego PAN, Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubez-

pieczeniowego oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. W 1986 r. 

przeszedł na emeryturę. Łączna liczba jego publikacji sięga 250 pozycji, w tym 

30 publikacji książkowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje niewątpliwie 

przygotowana pod redakcją profesora i z jego znaczącym autorskim udziałem, 

opublikowana w latach 1996-2000, pionierska trzytomowa praca Prawo mor-

skie, która uzyskała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2001 r. 

Profesor zmarł 10 września 2019 r., spoczął na cmentarzu w Gdańsku Oliwie. 

 

Profesor Janusz Kryszak 

Urodził się 22 listopada 1945 r. w Bydgoszczy. Na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu w 1968 r. ukończył filologię polską, tu też doktoryzował 

się i habilitował oraz uzyskał tytuł profesora. Współtworzył toruńską polonisty-

kę jako wykładowca, wieloletni dyrektor Instytutu Literatury Polskiej oraz kie-

rownik Zakładu Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego. Pełnił 

funkcję redaktora naczelnego rocznika naukowego „Archiwum Emigracji” oraz 

kierownika Pracowni Badań Emigracji. Był wybitnym naukowcem, redaktorem 

prac naukowych, autorem licznych artykułów poświęconych polskiej poezji 

współczesnej oraz szkiców literackich. Doskonale pisał o poezji polskiej XX 

wieku, zwłaszcza o literaturze polskiej na emigracji. Jako poeta debiutował w 

roku 1970 tomikiem Widziadła gorejące (Gdańsk, Wydawnictwo Morskie). 

Jego poezja była tłumaczona na języki rosyjski, angielski i niemiecki. Był lau-

reatem Nagrody im. Stanisława Piętaka i Nagrody Fundacji im. N.W. Turzań-

skich w Kanadzie. W latach 1986-1992 był redaktorem naczelnym wydawnictw 

TNT. 

Zmarł 24 sierpnia 2019 r. Spoczął na cmentarzu przy ul. Wybickiego w To-

runiu. 

 

Z naszego grona odeszła także Ewelina Weber-Czerwińska, członek TNT. 

 

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie pamięci wszystkich zmarłych chwilą 

ciszy. 
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P R O T O K Ó Ł  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

 W DNIU 2 MARCA 2020 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 2019 – prof. dr 

hab. Andrzej Radzimiński, prezes TNT. 

 2. Publiczny wykład naukowy – dr hab. Sylwia Grochowina, prof. UMK: 

Toruń w latach 1939-1945 w obiektywie nazistowskiej propagandy. Zarys pro-

blemu. 

 Ad 1. W części I (publicznej) prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, prezes 

TNT, otworzył obrady Walnego Zgromadzenia, powitał zaproszonych gości, 

członków honorowych oraz członków Towarzystwa przybyłych na zebranie. Po 

omówieniu działalności TNT w 2019 r. przedstawił projekty i inicjatywy, w któ-

re zaangażowane było Towarzystwo, w tym projekty finansowane przez Naro-

dowe Centrum Nauki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Następnie wskazane zostały 

projekty ważne dla Torunia i regionu, na które uzyskane zostało wsparcie od 

władz samorządowych, a także aktywność wydawnicza TNT oraz zrealizowane 

prace remontowe. Prezes TNT prof. dr hab. Andrzej Radzimiński przypomniał 

sylwetki członków TNT zmarłych w 2019 r. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. 

 Ad 2. W części I (publicznej) dr hab. Sylwia Grochowina, prof. UMK, wy-

głosiła wykład Toruń w latach 1939-1945 w obiektywie nazistowskiej propa-

gandy. Zarys problemu. 

Część II – administracyjna 

3. Wybór Prezydium Zgromadzenia. 

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 

 5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019. 

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium 

dla Zarządu. 

 8. Ogłoszenie nazwisk nowych członków przyjętych do Towarzystwa w 2019 r. 

  9. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2020. 

   10. Wolne wnioski i zakończenie. 
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 Ad 3. Część drugą (administracyjną) rozpoczął prof. dr hab. Andrzej Radzi-

miński, który na podstawie §13 Statutu TNT: „Walne Zgromadzenie zwołane 

w pierwszym terminie wymaga obecności co najmniej ⅓ członków, a w drugim 

terminie bez względu na ilość obecnych członków”, ustalił liczbę uczestników 

Walnego Zgromadzenia wynoszącą 41 osób, co wobec liczby członków TNT 

wynoszącej 399 osób oznaczało brak kworum i zwołanie zebrania w drugim 

terminie. Następnie prezes TNT zaproponował kandydatury przedstawicieli 

Prezydium Zgromadzenia: przewodniczący prof. dr hab. Janusz Tandecki, se-

kretarz dr Piotr Pranke, Komisja Skrutacyjna: dr Hadrian Ciechanowski. Kan-

dydatury przyjęto jednogłośnie. 

 Ad 4. Przewodniczący prof. dr hab. Janusz Tandecki, zgodnie z §14 Statutu 

TNT, zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o przyjęciu protokołu 

z Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lutego 2019 r. Protokół był udostępniony 

członkom w wersji elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa oraz 

w wersji papierowej w biurze TNT. W wyniku jawnego głosowania został przy-

jęty większością głosów. 

 Ad 5. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego w Toruniu za 

rok 2019 przedstawił sekretarz generalny TNT dr hab. Krzysztof Kopiński, 

prof. UMK. Zgodnie z §17 Statutu TNT sprawozdanie finansowe Towarzystwa 

za 2019 r. przedstawił skarbnik dr Dariusz Piotrowski. 

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

Janicka, przewodnicząca Komisji.  

 Ad 7. Przewodniczący prof. dr hab. Janusz Tandecki otworzył dyskusję nad 

zaprezentowanymi sprawozdaniami. Ponieważ głosów w dyskusji nie było, 

zarządził, na podstawie §14 Statutu TNT, głosowanie nad uchwałą o przyjęciu 

sprawozdania finansowego z roku 2019 oraz nad uchwałą o przyjęciu sprawoz-

dania z działalności Towarzystwa w roku 2019 i udzielenie Zarządowi absolu-

torium. W wyniku jawnego głosowania przyjęto sprawozdanie finansowe, 

sprawozdanie z działalności Towarzystwa oraz udzielono Zarządowi absoluto-

rium (3 głosy były wstrzymujące, pozostałe na „tak”). 

 Ad 8. Przewodniczący Zgromadzenia, prof. dr hab. Janusz Tandecki, odczy-

tał nazwiska nowych członków przyjętych do Towarzystwa w 2019 r.  

 Ad 9. Na posiedzeniu w dniu 2 marca 2020 r. Zarząd podjął decyzję o za-

proponowaniu Walnemu Zgromadzeniu pozostawienia wysokości składek 

członkowskich w dotychczasowej kwocie, tj. 40 złotych dla wszystkich człon-

ków Towarzystwa. Przewodniczący na podstawie §14 Statutu TNT zarządził 

głosowanie nad uchwałą o ustaleniu wysokości składek członkowskich na rok 

2020. W wyniku jawnego głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
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 Ad 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował wszystkim 

uczestnikom za obecność, a następnie prezes TNT zamknął obrady. 

               Sekretarz               Przewodniczący 

            Walnego Zgromadzenia                                  Walnego Zgromadzenia 

       (–) Dr Piotr Pranke                                             (–) Prof. dr hab. Janusz Tandecki 

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

Z CZYNNOŚCI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

ZA ROK 2019 

I. Członkowie 

 W 2019 r. Towarzystwo Naukowe w Toruniu liczyło 445 członków, w tym 

157 członków wydziałów, 288 członków zwyczajnych oraz jednego członka 

wspierającego – Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Cztery osoby miały tytuł 

członka honorowego. Skreślono 50 członków, zmarło czterech, przyjęto sied-

miu nowych. Stan na 1 stycznia 2020 r. wynosi 399 członków. 

II. Walne Zgromadzenie 

 Dnia 2 marca 2020 r. odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Sprawo-

zdawczo-Wyborcze Towarzystwa Naukowego w Toruniu, na którym dokonano 

oceny działalności Towarzystwa w 2019 r.  

III. Komisja Rewizyjna 

 W 2019 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 24 II 2020 r., na którym dokonała przewidzianej 

statutem kontroli działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa w okre-

sie od 1 I 2019 r. do 31 XII 2019 r.  

IV. Zarząd TNT 

 Rok 2019 był drugim rokiem pracy Zarządu w kadencji 2018 -2020. Zarząd 

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

hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK – wiceprezes, dr hab. Krzysztof Kopiński 

– sekretarz generalny, prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak – redaktor na-
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czelny, dr Dariusz Piotrowski – skarbnik, prof. dr hab. Zbigniew Naworski, 

prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska, prof. dr hab. Roman Czaja – członkowie Za-

rządu. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu: 28 I, 

17 VI, 25 XI.  

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 siedem posiedzeń naukowych. 

 1. Komisja Historyczna zawiesiła czasowo swoją działalność. 

 2. Komisja Przyjaciół Pamiętnikarstwa. Przewodnicząca mgr Krystyna Ła-

komska. Celem Komisji jest zbieranie, opracowywanie i udostępnianie pamięt-

ników, wspomnień i fotografii z myślą o przyszłych pokoleniach. Komisja od-

była pięć posiedzeń naukowych i spotkań. 

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 Joanna Orzeł, dr Paweł A. Jeziorski. Rada Redakcyjna 

„Zapisek Historycznych” działała pod przewodnictwem prof. dra hab. Mieczy-

sława Wojciechowskiego. Członkowie: Hans Jürgen Bömelburg, Karola Ciesiel-

ska, Jerzy Dygdała, Karin Friedrich, Rolf Hammel-Kiesow, Grzegorz Jasiński, 

Edmund Kizik, Janusz Małłek, Ilgvars Misāns, Michael G. Müller, Alvydas Nik-

žentaitis, Stanisław Salmonowicz, Jürgen Sarnowsky, Janusz Tandecki, Kazi-

mierz Wajda, Edward Włodarczyk.  

 W 2019 r. ukazały się następujące numery „Zapisek Historycznych”: t. 84, 

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

regionu Bałtyku za rok 2017”. 

 Wydział II – Filologiczno-Filozoficzny – brak informacji o działalności.  

 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. 
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 3. Komisja Bibliografii i Bibliotekoznawstwa. Przewodniczącą Komisji była 

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

a sekretarzem dr Małgorzata Kowalska.  

4. Komisja Historii Sztuki i Konserwatorstwa. Przewodniczącą Komisji była 

prof. dr hab. Elżbieta Pilecka, sekretarzem dr Juliusz Raczkowski.  

 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. Rajmund Przybylak, a sekretarzem dr hab. Andrzej Araźny. Wy-

dział odbył jedno posiedzenie naukowe 12 XII. 

 1. Komisja Astronomiczna – w zawieszeniu. 

 2. Komisja Nauk Biologicznych – działalność zawieszona.  

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

hab. Piotra Weckwertha, sekretarzem był dr Roman Rudnicki.  

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

kowski, sekretarz – dr n. med. Piotr Sawrycki. Komisja odbyła dwa posiedzenia 

naukowe oraz dwa posiedzenia administracyjne (10 IV i 16 X). 

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 – Prawny. Przewodnicząca dr Anna Tarnowska, sekretarz dr 

Tomasz Kucharski. Wydział odbył siedem posiedzeń naukowych.  

 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 ks. prof. dr hab. Jan Perszon. Wydział odbył trzy posiedzenia nau-

kowe oraz jedno administracyjne (23 X). 

 Wydział VI – Ekonomii i Biznesu. Przewodniczącą Wydziału była dr Ilona 

Pietryka, a sekretarzem mgr Joanna Pomaskow. Wydział odbył dwa posiedzenia 

naukowe oraz jedno administracyjne (23 I). 

VII. Konferencje naukowe i popularyzacja nauki 

W roku 2019 Towarzystwo organizowało lub współorganizowało: 

29 stycznia: jubileusz 60-lecia profesora Andrzeja Radzimińskiego 

22-23 marca: Ogólnouniwersytecki Konkurs Recytatorski (wspólnie z UMK) 
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26 marca: wykład „Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce i na Węgrzech” 

– dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK (WPiA UMK) 

4 października: wykład prof. Sylwii Grochowiny „Realia życia Polaków 

w okupowanym przez Niemców Toruniu” 

21 października: wykład dr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, prof. 

INP PAN, „Rozliczalność władzy sędziowskiej i jej aporie” 

8 listopada: wykład prof. Sylwii Grochowiny „Toruń w latach 1939-1945 

w obiektywie nazistowskiej propagandy” 

8-9 listopada: XXIV Colloquia Torunensia 

9 grudnia: promocja książki Jana Szilinga Męczeństwo – Służba – Walka 

16 grudnia: wykład – lek. med. Michał Wojtaszek, dr hab. Tomasz Brzezicki 

„Wiek a zdolność prawna. Wybrane problemy zdrowotne osób starszych”. 

VIII. Projekty badawcze 

Projekty w trakcie realizacji 

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

hab. Roman Czaja; finansowany ze środków NCN (zakończony) 

Władztwo komunalne w hanzeatyckich miastach Prus i Inflant w średniowie-

czu, kierownik projektu prof. dr hab. Janusz Tandecki; finansowany ze środków 

NCN 

Normowanie miejskiej rzeczywistości w Toruniu w średniowieczu i wcze-

snej nowożytności, kierownik dr Julia Możdżeń, NCN 

 Atlas historyczny miast polskich, t. 1: Prusy Królewskie i Warmia, t. 3: Ma-

zury, t. 4: Śląsk, t. 5: Małopolska, NPRH 

Średniowieczne rachunki kościołów toruńskich – opracowanie, edycja, digi-

talizacja, prof. dr hab. Piotr Oliński, NCN 

Zapomniany krajobraz. W poszukiwaniu dziedzictwa archeologicznego w la-

sach ziemi chełmińskiej, MKiDN (zakończony). 

Projekty finansowane ze środków miasta 

 Udostępnienie zbiorów Biblioteki i Archiwum Profesora Konrada Górskiego 

  Wydanie drukiem „Atlasu Twierdzy Toruń, z. 12” 

 Jan Sziling, Męczeństwo–Służba–Walka. Duchowieństwo diecezji chełmiń-

skiej w latach drugiej wojny światowej (1939-1945) 

 Druk „Zapisek Historycznych” 

Wykłady prof. Sylwii Grochowiny dotyczące Torunia w okresie wojny 

i okupacji 
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Wydanie pracy prof. J. Puciaty-Pawłowskiej, Moje życie, w serii „Ludzie 

Nauki i Sztuki Torunia”. 

Wydanie „Atlasu Twierdzy Toruń” oraz książki prof. J. Szilinga otrzymało 

także wsparcie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

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 instytucjom 

zagranicznym  

5. Liczba egzemplarzy wydawnictw TNT wysłana instytucjom 

krajowym  

6. Liczba egzemplarzy otrzymanych od instytucji zagranicznych  

7. Liczba egzemplarzy otrzymanych od instytucji krajowych 

2018 

 

6 

2 

9 

 

13 

 

143 

80 

100 

2019 

 

6 

3 

10 

 

24 

 

68 

88 

75 

X. Biblioteka Towarzystwa Naukowego 

 W 2019 r. księgozbiór Towarzystwa Naukowego w Toruniu liczył  125 869 

egzemplarzy (stan na dzień 31 XII 2019 r.), z czego depozyt w Książnicy Ko-

pernikańskiej w Toruniu – 112 980 egz., Biblioteka Konrada Górskiego – 

11 065 egz., a Biblioteka Podręczna – ponad 2000 egz. W 2019 r. Towarzystwo 

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

w jej ramach wysłano 92 książki. W efekcie tej wymiany Towarzystwo nasze 

otrzymało 163 publikacje zagraniczne i krajowe, które są dostępne w Książnicy 

Kopernikańskiej. 

XI. Sprzedaż wydawnictw 

 W 2019 r. Towarzystwo uzyskało ze sprzedaży wydawnictw własnych 

94 810,44 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 
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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. Amrogowi-

cza) – 345 pozycji, 

– obiekty numizmatyczne – 2919 pozycji. 

XIII. Utrzymanie budynku – siedziby TNT (remonty) 

 W końcu roku 2018 uzyskaliśmy niezbędne decyzje i pozwolenia na zmianę 

warunków użytkowania pomieszczeń w piwnicach na funkcję handlową. W 

roku 2019 prace remontowo-budowlane mające na celu poprawę stanu technicz-

nego budynku TNT koncentrowały się na zakończeniu remontu tych pomiesz-

czeń. Koszt: 65 200,05 zł, w tym dotacja z Biura Miejskiego Konserwatora Za-

bytków – 23 000 zł. Podkreślić należy, że znaczna część prac remontowych nie 

mogła zostać wykonana w ramach dotacji – głównie prace instalacyjne. Zakoń-

czyliśmy tym samym największy w ostatnich latach remont budynku TNT, trwa-

jący z przerwami od 2014 r., łączny koszt prac to około 250 tys. zł, przy czym 

przeważającą część pokryto z dotacji zewnętrznych. Ponadto prowadzono remon-

ty bieżące, w tym najważniejszy – pokrycia dachowego nad kawiarenką (koszt 

8000 zł). Łączny koszt remontów w 2019 r. to 74 450,05 zł. W roku 2020 planu-

jemy wykonanie dokumentacji projektowej na remont elewacji budynku. Sto-

sowne wnioski zostały już złożone, czekamy obecnie na rozstrzygnięcie w kwe-

stii dotacji. Wyniki: dotacja 11 900 zł, koszt inwestycji 17 900 zł.  

XIV. Struktura podstawowych przychodów i wydatków 

Przychody: na podstawowe przychody TNT składały się: sprzedaż wydaw-

nictw, wynajem pomieszczeń, koszty pośrednie (obsługa projektów badawczych) 

i składki członkowskie. W całym okresie (z wyjątkiem roku 2016) obserwujemy 

wyraźny wzrost udziału przychodu z obsługi projektów. W roku 2020, jeżeli nie 

otrzymamy kolejnych projektów badawczych, przychód w tej kategorii znacznie 

spadnie. Rosły także wpływy z wynajmu pomieszczeń i w mniejszym stopniu ze 

sprzedaży wydawnictw. Wpływy ze składek utrzymują się na zbliżonym po-

ziomie. 

Wydatki: w strukturze podstawowych wydatków bardzo wyraźnie dominuje 

koszt wynagrodzeń pracowników wraz z kosztem usług księgowych. W roku 

2019 było to łącznie niemal 140 000 zł. Wydatki na wynagrodzenia rosły. Wzrost 
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ten wynika w części z podniesienia płacy minimalnej, która w roku 2012 wynosi-

ła 1500 zł, a obecnie 2600 zł. Pozostałe wydatki obejmują utrzymanie budynku 

(głównie media) oraz usługi i koszt własny remontów. Wszystkie te kategorie 

utrzymują się w całym okresie na zbliżonym poziomie.  

XV. Pracownicy 

 W roku 2019 r. skład pracowników etatowych Towarzystwa był następujący: 

dr Cezary Kardasz – dyrektor Biura 

mgr Maria Czerwińska – Biuro i sprzedaż wydawnictw 

Sylwia Gapska – sprzątanie i dozór pomieszczeń (do listopada 2019 r., od tego 

czasu sprzątanie budynku realizowane jest w formie umowy zlecenia). 

 Sekretarz Generalny TNT              Prezes TNT 

  (–) Dr hab. Krzysztof Kopiński         (–) 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 2019 

PRZYCHODY  

I. Przychody statutowe: 830 542,00 

– dotacje (bez kosztów pośrednich i dotacji do remontów) 767 842,00 

– darowizny 5 000,00 

– wydanie publikacji 57 700,00 

II. Działalność gospodarcza i najem 91 171,79 

– wynajem pomieszczeń biurowych 81 481,56 

– wynajem sali kolumnowej  5 479,98 

– refaktura kosztów utrzymania 4 210,25 

– organizacja konferencji 0,00 

III. Działalność administracyjna 236 435,44 

– dotacje, koszty pośrednie 107 200,00 

– dotacje do remontów budynku 23 000,00 

– składki członkowskie 11 425,00 

– ze sprzedaży wydawnictw 90 548,02 

– refaktura kosztów wysyłki 4 262,42 
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KOSZTY  

I. Statutowe 773 526,69 

– materiały i energia  20 808,38 

– usługi  217 398,92 

– podatki 795,53 

– wynagrodzenia 436 859,44 

– ZUS i inne obciążenia wynagrodzeń 4 212,60 

– pozostałe koszty 93 451,82 

II. Działalność gospodarcza i najem 14 541,20 

– materiały i energia 10 126,70 

– usługi  2 345,14 

– podatki 1 710,14 

– pozostałe koszty 359,22 

III. Administracyjne 302 169,40 

1. Materiały i energia 28 882,22 

– materiały biurowe 734,20 

– środki czystości 301,20 

– woda, ścieki 2 495,27 

– energia elektryczna 4 020,72 

– energia cieplna 20 702,53 

– wyposażenie 0,00 

– pozostałe koszty 628,30 

2. Usługi 109 466,44 

– telekomunikacyjne 1 343,13 

– pocztowe i bankowe 4 462,42 

– remontowe i konserwacyjne 74 450,05 

– drukarskie 0,00 

– monitoring 360,00 

– dozór windy  2 045,00 

– wywóz odpadów 412,30 

– księgowe 24 700,00 

– pozostałe usługi 1 693,54 

3. Podatki 9 691,32 

– od nieruchomości 4 770,00 

– pozostałe podatki 4 921,32 
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4. Wynagrodzenia 112 488,30 

– osobowe 105 526,74 

– bezosobowe 6 961,56 

5. ZUS od wynagrodzeń 23 059,70 

6. Pozostałe koszty 2 375,30 

– podróże służbowe 542,30 

– ubezpieczenia majątku 1 750,00 

7. Amortyzacja 16 206,12 

8. Koszty statutowe niefinansowane – 

  

PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE 360,12 

Koszty finansowe 14,13 

Koszty operacyjne 47,20 

PRZYCHODY RAZEM 1 158 509,35 

KOSZTY RAZEM 1 090 298,62 

DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  57 015,31 

DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

I NAJMU 76 630,59 

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ 

I GOSPODARCZEJ 10 896,63 

WYNIK NA CAŁEJ DZIAŁALNOŚCI 68 210,73 

     Księgowa                         Skarbnik TNT 

    (–) Karina Jaroszewska                              (–) Dr Dariusz Piotrowski 

P R O T O K Ó Ł 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

W DNIU 24 LUTEGO 2020 ROKU 

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

Janusz Małłek i ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski, w obecności księgowego 

Krzysztofa Jaroszewskiego, dokonała przewidzianej statutowo kontroli działal-

ności finansowej i merytorycznej TNT za 2019 r. Podstawą kontroli były przed-

stawione przez Zarząd materiały: 



 19 

– bilans na dzień 31 grudnia 2019 r., 

– rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r., 

– wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu oraz do ra-

chunku zysków i strat Towarzystwa Naukowego na dzień 31 grudnia 2019 r. 

 Bilans za 2019 r. zamyka się sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 

1 669 073,58 zł. W roku bilansowym na rachunku zysków i strat wykazano zysk 

netto w wysokości 68 210,73 zł, co stanowi wzrost zysku w porównaniu z rokiem 

2018 o 26 293,92 zł. Z rachunku zysków i strat wynika również, że zysk z samej 

tylko sprzedaży produktów wyniósł 67 911,94 zł. Z podanych wielkości wynika, 

że pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe nie miały większego 

wpływu na osiągnięty zysk. Koszty działalności operacyjnej w roku bilansowym 

wyniosły 1 085 082,19 zł, co stanowi wzrost w odniesieniu do roku 2018 o 

196 977,90 zł. 

 Komisja Rewizyjna stwierdza, że w porównaniu z rokiem 2018 zmianie uległa 

forma przedstawienia Komisji wyników działalności TNT. Nie podano informacji 

o przychodach i kosztach TNT z podziałem na działalność statutową, gospodar-

czą i administracyjną.  

Z informacji dodatkowej dotyczącej rachunku zysków i strat wynika, że przy-

chody ze sprzedaży wydawnictw wzrosły w stosunku do roku 2018 o kwotę 

18 265,86 zł i wyniosły 94 810,44 zł. Natomiast przychody z tytułu wynajmu 

pomieszczeń wzrosły o 8843,83 zł, z kolei przychody z tytułu składek członkow-

skich utrzymały się na porównywalnym poziomie w odniesieniu do roku po-

przedniego. 

 Z otrzymanego przez Komisję Rewizyjną bilansu wynika, że w roku spra-

wozdawczym zapasy produktów gotowych nieznacznie spadły o 5155,10 zł.  W 

rezultacie tego niewielkiego spadku wartość zapasu magazynowego produktów 

gotowych wynosi obecnie 1 032 626,19 zł. 

 W okresie sprawozdawczym Zarząd zrealizował remonty gmachu Towarzy-

stwa, na które uzyskał dopłatę w wysokości 23 000,00 zł. Przeznaczono ją 

w większości na remont piwnicy. W sumie remonty kosztowały 74 450,05 zł. 

 W bilansie wykazano środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 

w wysokości 458 694,18 zł, z czego własne środki pieniężne Towarzystwa wyno-

szą 65 828,44 zł. Łączna wysokość zdeponowanych na rachunkach bankowych 

środków wzrosła o 100 623,73 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. 

 Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd 

materiałami, stwierdza, że Zarząd i Dyrekcja pozyskały w 2019 r. dotacje na 

łączną sumę 720 717 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku poprzedniego 

o 42 821,80 zł. Równocześnie koszty działalności operacyjnej TNT zmalały 

o 38 047,10 zł.  
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Komisja stwierdza, że w 2019 r. TNT prowadziło działalność statutową 

w sposób zgodny ze Statutem Towarzystwa i wnosi o udzielenie Zarządowi abso-

lutorium. 

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  

Bień-Kacała Agnieszka, dr hab., Wydział Prawa i Administracji UMK 

Brzezicki Tomasz, dr hab., Wydział Prawa i Administracji UMK 

Hübner Milena, mgr, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych 

i Artystycznych 

Kowalczyk Tomasz, dr, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 

Kuciński Mariusz Jan, ks. dr hab., Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy 

Pospieszyńska Aleksandra, dr, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-

nej UMK 

Pranke Piotr, dr, Wydział Nauk Historycznych UMK. 

Zmarli: 

Prof. dr hab. Janusz Kryszak 

Prof. dr hab. Jan Łopuski 

Prof. dr hab. Józef Poklewski 

Ewelina Weber-Czerwińska 
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II 

SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ 

WYDZIAŁ I 

NAUK HISTORYCZNYCH 

29 I 2019 r. 

 Jubileusz 60-lecia prof. dra hab. Andrzeja Radzimińskiego. Z tej okazji opu-

blikowano tom Collegarum et Discipulorum Gratitudo. Studia ofiarowane prof. 

Andrzejowi Radzimińskiemu z okazji 60. urodzin, pod red. Radosława Biskupa 

i Krzysztofa Kwiatkowskiego, Toruń 2019. 

25-28 IX 2019 r. 

 Współorganizacja XX Konferencji z cyklu „Ordines Militares. Colloquia 

Torunensia Historica”, przy współpracy Instytutu Historii i Archiwistyki Wy-

działu Nauk Historycznych UMK, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Uni-

wersytetu w Hamburgu (Universität Hamburg) oraz przy finansowym wsparciu 

Gminy Miasta Toruń i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Honorowy 

patronat nad konferencją objął prezydent miasta Torunia Michał Zaleski. Temat 

konferencji: „Communication in the Military Orders: Spaces – Structures – 

Forms / Die Kommunikation in den Ritterorden: Räume – Strukturen – Formen 

/ Komunikacja w zakonach rycerskich: przestrzenie – struktury – formy”.   

4 X 2019 r. 

 Wykład otwarty: prof. dr hab. Sylwia G r o c h o w i n a (Instytut Historii 

i Archiwistyki UMK): Realia życia Polaków w okupowanym przez Niemców 

Toruniu. 

8 XI 2019 r. 

 Prof. dr hab. Sylwia G r o c h o w i n a (Instytut Historii i Archiwistyki UMK): 

Toruń w latach 1939-1945 w obiektywie nazistowskiej propagandy. 
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21-22 XI 2019 r. 

 Współorganizacja konferencji naukowej z cyklu „Editiones sine fine” 

wspólnie z Zakładem Źródłoznawstwa i Edytorstwa Instytutu Historii i Archi-

wistyki UMK. Organizatorzy: prof. dr hab. Janusz Tandecki i dr hab. Krzysztof 

Kopiński, prof. UMK. 

9 XII 2019 r. 

 Promocja książki prof. dra hab. Jana S z i l i n g a Męczeństwo – Służba – 

Walka. Duchowieństwo diecezji chełmińskiej w latach drugiej wojny światowej 

(1939-1945) i spotkanie z autorem. 

13 XII 2019 r. 

 Dr Jerzy C z e r n i e c (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) oraz dr Mateusz 

S o s n o w s k i (Instytut Archeologii UMK): Zapomniany krajobraz. W poszuki-

waniu dziedzictwa archeologicznego w lasach ziemi chełmińskiej.   

WYDZIAŁ III 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

Posiedzenie naukowe dnia 12 XII 2019 r. 

 Dr hab. Andrzej A r a ź n y (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-

nej UMK): Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie 

człowieka.  

POSIEDZENIA KOMISJI GEOGRAFICZNO-GEOLOGICZNEJ 

Posiedzenie naukowe dnia 17 I 2019 r. 

 Dr Edyta K a l i ń s k a -N a r t i š a (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii 

Czwartorzędu WNoZiGP UMK w Toruniu): Północno-wschodnio-europejski 

eolityczny pas piaszczysty jako potencjalny zapis zmian paleośrodowiskowych 

w późnym glacjale i holocenie. 

Posiedzenie naukowe dnia 28 II 2019 r. 

Dr hab. Justyna C h o d k o w s k a -M i s z c z u k, prof. UMK (Katedra Studiów 

Miejskich i Rozwoju Regionalnego WNoZiGP UMK): Przedsiębiorstwa bioga-

zowe na obszarach wiejskich w perspektywie koncepcji zakorzenienia. 
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Posiedzenie naukowe dnia 14 III 2019 r. 

 Dr inż. Marta K o p e r s k a -K o ś mi c k a (Katedra Gospodarki Przestrzennej 

i Turyzmu WNoZiGP UMK): Degradacja krajobrazu kulturowego Żuław.  

Posiedzenie naukowe dnia 18 IV 2019 r. 

Dr hab. Bogusław P a w ł o w s k i (Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej 

WNoZiGP UMK): Zmiany przebiegu zjawisk lodowych rzeki Odry w latach 

1956-2015.    

Posiedzenie naukowe dnia 9 V 2019 r. 

Dr hab. Marcin Ś w i t o n i a k, prof. UMK (Katedra Gleboznawstwa i Kształ-

towania Krajobrazu WNoZiGP UMK): Wpływ denudacji antropogenicznej na 

pokrywę glebową obszarów młodoglacjalnych.  

Posiedzenie naukowe dnia 17 X 2019 r. 

 Prof. dr hab. Rajmund P r z y b y l a k, dr hab. Piort O l i ń s k i, prof. UMK, 

dr hab. Marcin K o p r o w s k i, prof. UMK, dr Janusz F i l i p i a k, dr Aleksandra 

P o s p i e s z y ń s k a, dr hab. Waldemar C h o r ą ż y c z e w s k i, prof. UMK, dr 

Radosław P u c h a ł k a, dr Henryk P. D ą b r o w s k i (Katedra Klimatologii, 

WNoZiGP, Instytut Historii i Archiwistyki, Instytut Biologii UMK): Występowa-

nie susz na obszarze Polski w ostatnim tysiącleciu.   

Posiedzenie naukowe dnia 14 XI 2019 r. 

Dr arch. Tomasz M a j d a (prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbani-

stów Polskich), Bartłomiej K o l i p i ń s k i (sekretarz generalny ZG TUP): Pla-

nowanie przestrzenne w dobie transformacji – aktualne problemy i wyzwania. 

Posiedzenie naukowe dnia 5 XII 2019 r. 

Dr hab. Zenon K o z i e ł, dr Radosław G o l b a, dr inż. Agnieszka P i l a r s k a, 

prof. dr hab. Roman C z a j a (Katedra Geomatyki i Kartografii, Instytut Historii 

i Archiwistyki UMK): Atlas Historyczny Miast Polskich – aktualne problemy 

redakcyjno-wydawnicze. 
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POSIEDZENIA KOMISJI MEDYCZNEJ 

Posiedzenie naukowe dnia 14 III 2019 r. 

 Dr Józef G ł o w a c k i (NZOZ Patolog w Toruniu): Znaczenie diagnostyki 

molekularnej w rozpoznawaniu i planowaniu leczenia chorób nowotworowych.  

Posiedzenie naukowe dnia 27 XI 2019 r. 

Dr n. med. Anna W r o n a (Pracownia Teleradioterapii Gdańskiego Uniwer-

sytetu Medycznego): Postępowanie w najczęściej występujących powikłaniach 

współczesnej immunoterapii nowotworów.   

WYDZIAŁ IV 

PRAWNY 

Posiedzenie naukowe dnia 26 III 2019 r. 

Prof. dr hab. Agnieszka B i e ń -K a c a ł a  (Wydział Prawa i Administracji 

UMK): Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce i na Węgrzech.   

Posiedzenie naukowe dnia 16 IV 2019 r. 

Dr Anna T a r n o w s k a, dr Wojciech W ł o c h (Wydział Prawa i Administra-

cji UMK): Delegacja prawodawcza w demokracji reprezentatywnej. 

Posiedzenie naukowe dnia 7 V 2019 r. 

Prof. Lóránt C s i n k (Pázmány Péter Catholic University, Budapest): Turn-

ing to Illiberalism? Past, Present and Future of Rule of Law in Hungary.   

Posiedzenie naukowe dnia 4 VI 2019 r. 

Dr hab. Aleksandra C i s ł a k (UMK – Szkoła Wyższa Psychologii Społecz-

nej): Rola bezpiecznych i defensywnych form identyfikacji z grupą w relacjach 

wewnątrzgrupowych i realizacji grupowych celów.   

Posiedzenie naukowe dnia 21 X 2019 r. 

Dr hab. Anna M ł y n a r s k a -S o b a c z e w s k a, prof. (Instytut Nauk Praw-

nych PAN): Rozliczalność władzy sędziowskiej i jej aporie.   
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Posiedzenie naukowe dnia 16 XII 2019 r. 

Lek. med. Michał W o j t a s z e k (Centrum Psychiatrii i Psychogeriatrii 

AKSN), dr hab. Tomasz B r z e z i c k i (Wydział Prawa i Administracji UMK): 

Wiek a zdolność prawna. Wybrane problemy zdrowotne osób starszych.   

WYDZIAŁ V 

TEOLOGICZNY 

Posiedzenie naukowe dnia 7 VI 2019 r. 

Ks. prof. dr hab. Mirosław M r ó z (Wydział Teologiczny UMK): Diakonia 

Prawdy. Nauka – Teologia – Przedsiębiorczość. Jakiej teologii potrzebuje 

współczesny uniwersytet? 

Posiedzenie naukowe dnia 19 X 2019 r. 

Ks. prof. dr hab. Piotr R o s z a k (Wydział Teologiczny UMK): Camino de 

Santiago – nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania 

w historii, sztuce i teologii.  

Posiedzenie naukowe dnia 14 XI 2019 r. 

 Ks. prof. dr hab. Jan P e r s z o n (Wydział Teologiczny UMK): Religia 

w sieci – szansa czy zagrożenie? Młodzi użytkownicy sieci a destrukcyjne ruchy 

religijne.   

WYDZIAŁ VI 

EKONOMII I BIZNESU 

10 V 2019 r. 

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy gospodarki światowej” 

(Wydział współorganizatorem konferencji). 

23-24 V 2019 r. 

II Polsko-Ukraińska Konferencja Ekonomiczna „Cudzoziemcy na rynku 

pracy państw i regionów Europy Środkowej i Wschodniej” (Wydział objął pa-

tronatem konferencję). 

  

 



 

WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

ZA ROK 2020 

ZAPISKI HISTORYCZNE 

Tom 85, z. 1-4 

Atlas Twierdzy Toruń, z. 13: Fort XV – Dąbrowski (Fort VII – Hermann von 

Salza), oprac. Lech Narębski, Marcin Wichrowski, Bartosz Szostak, Paweł 

Bukowski, Marcin Orłowski, pod red. Janusza Tandeckiego i Lecha Naręb-

skiego. 

ROCZNIKI 

R. 95, z. 3 

 

BONCZKOWSKI JANUSZ: Kancelaria miejska Grudziądza do początku XVI 

wieku. Działalność kancelarii i jej produkty na przykładzie księgi czynszo-

wej z lat 1502-1516. 

LUDZIE NAUKI I SZTUKI TORUNIA 

PUCIATA-PAWŁOWSKA JADWIGA: Moje życie, oprac. Krzysztof Kazi-

mierz Pawłowski, Alicja Saar-Kozłowska (wspólnie z Muzeum Okręgo-

wym). 

WYDAWNICTWA POZA SERIAMI 

W poszukiwaniu nowego człowieka. Colloquia Torunensia 24. Materiały sesji 

naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 roku, pod 

red. Marka Szulakiewicza. 

Wokół dziedzictwa. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocz-

nicę śmierci prof. Jerzego Remera, pod red. Michała Pszczółkowskiego, 

Marcina Zdanowskiego, Karoliny Zimnej-Kaweckiej. 

Ochrona zabytków na Pomorzu i Kujawach w 100. rocznicę organizacji urzę-

dów konserwatorskich w Polsce, pod red. Karoliny Zimnej-Kaweckiej, Ma-

cieja Prarata. 

HECKMANN DIETER: Amtsträger des Deutschen Ordens. Dostojnicy Zakonu 

Niemieckiego. 



 

Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic, t. 1: Średniowiecze, pod 

red. Wiesława Sieradzana. 

Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic, t. 2: Okres wczesnonowo-

żytny, pod red. Wiesława Sieradzana. 

KOŃCZEWSKI GRZEGORZ: Brat Jan Vianney. Z Niepokalanowa na front 

wschodni. 

Katalog pieczęci Archiwum Państwowego w Toruniu, z. 1: Pieczęcie królów 

i królowych polskich do 1572 r., oprac. Janusz Bonczkowski, Dariusz Chyła, 

Marcin Hlebionek, Mateusz Superczyński, pod red. Marcina Hlebionka. 

PSZCZÓŁKOWSKI MICHAŁ: Dwanaście kryształowych orłów. Kujawsko-

pomorskie szkice architektury międzywojennej. 

Architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych, pod red. Marka Kosmali. 

Toruńskie „Królewianki” o swojej szkole i sobie samych, oprac. Sylwia Gro-

chowina. 

KMIEĆ ANNA N.: Tożsamości mieszkańców osiedla Rubinkowo w Toruniu. 

Studium antropologiczne. 

SPRAWOZDANIA TNT 

Nr 73 (za okres 1 I 2019 – 31 XII 2019), wersja on-line. 
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