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I 

DOROCZNE WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA 

w dniu 6 września 2021 r. 

PRZEMÓWIENIE PREZESA TOWARZYSTWA 

PROF. DRA HAB. ANDRZEJA RADZIMIŃSKIEGO 

Szanowni Państwo, 

kultywując tradycję sięgającą okresu międzywojennego, członkowie Towa-

rzystwa Naukowego w Toruniu spotykają się corocznie w okolicy jubileuszu 

urodzin Mikołaja Kopernika, aby wysłuchać sprawozdania z działalności Za-

rządu Towarzystwa w minionym roku. Jak wszyscy doskonale wiemy, od wio-

sny ubiegłego roku nic nie jest jednak dokładnie takie samo, jak było dotych-

czas. W przypadku Walnego Zgromadzenia członków TNT zmienił się na 

szczęście wyłącznie tradycyjny termin. Bardzo się cieszymy, że obecna względ-

nie dobra sytuacja epidemiczna pozwoliła nam na zorganizowanie tego spotka-

nia w formie stacjonarnej i że jak co roku mamy okazję do bezpośredniej pre-

zentacji naszych sukcesów i osiągnięć, do dyskusji nad trudnościami i niepo-

wodzeniami oraz że wspólnie możemy zastanowić się 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 Aleksandrę Mierzejewską, dyrek-

tor Muzeum Okręgowego w Toruniu, panią Ewę Banaszczuk-Kisiel, dyrektor 

Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, pana Piotra Gizę z Wy-

działu Kultury Urzędu Miasta Torunia (w zastępstwie dyrektora Wydziału Kul-

tury Zbigniewa Derkowskiego, który nie mógł przybyć na dzisiejsze spotkanie), 

prof. Andrzeja Sokalę, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

a także przedstawicieli pozostałych bliskich nam instytucji. 

Witam serdecznie członków honorowych oraz wszystkich członków Towa-

rzystwa, którzy zechcieli przybyć na nasze spotkanie, aby zastanowić się nad 

teraźniejszością i przyszłością naszego stowarzyszenia. 

Szanowni Państwo, sytuacja epidemiczna, z którą mierzymy się od ubiegłe-

go roku, wpłynęła na funkcjonowanie Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 
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podobnie jak przyniosła zapewne zmiany w życiu zawodowym i osobistym 

każdego z nas. Przypomnę, że rok 2020 rozpoczął się dla nas bardzo obiecująco 

– w styczniu świętowaliśmy Jubileusz Powrotu Pomorza do Polski, do którego 

obchodów przygotowywaliśmy się przez cały rok 2019 wraz z Uniwersytetem 

Mikołaja Kopernika, Książnicą Kopernikańską, Muzeum Okręgowym i Towa-

rzystwem Miłośników Torunia. Miałem okazję podsumować to wydarzenie na 

zeszłorocznym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się jeszcze w tradycyjnym 

terminie. Wydarzenia kolejnych miesięcy uniemożliwiły natomiast kontynuo-

wanie działalności naukowej i popularyzatorskiej Towarzystwa w zakresie, do 

jakiego przywykliśmy w latach poprzednich. 

W minionym roku kontynuowaliśmy rozpoczęte w latach poprzednich pro-

jekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz przez Mini-

sterstwo 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 kilku projektów. Tradycyjnie już Gmina dotuje 

prowadzenie Archiwum i Biblioteki Profesora Konrada Górskiego, wsparcie 

otrzymaliśmy także na projekty wydawnicze, których efektem są nowe publika-

cje. Wsparcie uzyskane ze strony Miasta pozwoliło też na przygotowanie pro-

jektu renowacji elewacji siedziby TNT. Za pomoc w realizacji tych inicjatyw 

dziękujemy serdecznie panu Michałowi Zaleskiemu, prezydentowi miasta To-

runia, oraz marszałkowi województwa Piotrowi Całbeckiemu.  

W roku 2020 aktywnie działało także wydawnictwo TNT. Wysoka punkta-

cja uzyskana w ocenie Ministerstwa przyciąga do naszego wydawnictwa uczo-

nych zainteresowanych publikowaniem swoich dzieł – kierunek ten będziemy 

kontynuować. Przy wsparciu ze strony Ministerstwa wydaliśmy w minionym roku 

kolejne cztery zeszyty „Zapisek Historycznych”. Wszystkie zeszyty, jak w la-

tach poprzednich, dostępne są także online na stronie internetowej czasopisma.  

W kolejnym roku będziemy kontynuowali zapoczątkowane w latach po-

przednich projekty badawcze i prace organizacyjne, a także poszukiwali no-

wych możliwości działania. Szczegóły dotyczące działalności naszego Towa-

rzystwa w minionym roku przedstawi w kolejnej części zebrania profesor 

Krzysztof Kopiński  – sekretarz generalny Towarzystwa. 

Z naszego grona w 2020 i pierwszych miesiącach 2021 r. odeszli członkowie 

wydziałów Towarzystwa: Andrzej Borodo, Marian Filar, Wojciech Gutowski 

(2021), Marian Kallas, Marian Łysiak, Henryk Samsonowicz (2021), Janusz 

Symonides, Kazimierz Wajda, Lutosław Wolniewicz i Gabriel Wójcik (2021).  

Odeszli także członkowie zwyczajni: Jan Galster, Wiesław Mossakowski 

(2021), Maria Skrzypek, Bolesław Sprengel, Sławomir Wyszomirski (2021).  
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Proszę pozwolić, że w kilku zdaniach przypomnę sylwetki zmarłych człon-

ków wydziałów.  

 

Prof. dr hab. Andrzej Borodo  

Urodził się 15 listopada 1949 r. w Olsztynie. W 1971 r. z wyróżnieniem ukoń-

czył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Koperni-

ka w Toruniu i został zatrudniony w Zakładzie Prawa Finansowego. W 1976 r. 

uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1984 r. doktora habilitowanego, a w 

1994 r. – tytuł profesora nauk prawnych. W latach 1993-1994 prof. Borodo 

pracował jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Ośrodku Zamiej-

scowym w Gdańsku. Był członkiem Komisji Finansów Sejmiku Samorządowe-

go Województwa Toruńskiego, członkiem komisji Rady Miasta Torunia, a tak-

że ekspertem Sejmu, Senatu, Urzędu Rady Ministrów oraz innych instytucji. 

Był autorem ponad 200 publikacji oraz promotorem czterech prac doktorskich 

i kilkuset prac magisterskich. 

Zmarł 30 grudnia 2020 r. i został pochowany na cmentarzu św. Antoniego 

przy ul. Owsianej 57 na toruńskich Wrzosach. 

 

Prof. dr hab. Marian Filar 

Urodził się 6 października 1942 r. w Krośnie. W 1967 r. ukończył studia na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Na tej samej uczelni uzyskał w 1972 r. stopień doktora, w 1977 r. habilitację, 

a w 1991 r. tytuł naukowy profesora. W 1990 r. został kierownikiem Katedry 

Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej UMK w Toruniu. Był dziekanem Wy-

działu Prawa i Administracji UMK w Toruniu w latach 1988-1990 i prorekto-

rem tej uczelni od 1990 do 1993. Prof. Filar był niekwestionowanym autoryte-

tem w dziedzinie prawa karnego, autorem ponad 180 prac w języku polskim 

i językach obcych, promotorem licznych rozpraw doktorskich i prac magister-

skich. Był współautorem kodyfikacji prawa karnego, pracował także jako eks-

pert Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zapobiegania i kontroli 

przestępczości. W 2007 r. uzyskał mandat poselski w okręgu toruńskim, w tym 

samym roku został przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa. 

W latach 1983-1992 pełnił funkcję sekretarza generalnego naszego Towarzy-

stwa, w latach 1998-2008 był również prezesem Towarzystwa Miłośników To-

runia.  

Zmarł 1 czerwca 2020 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym nr 2 

przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu. 

 

Prof. dr hab. Wojciech Gutowski 

Urodził się 3 czerwca 1946 r. w Nieszawie. W roku 1969 ukończył studia polo-

nistyczne na UMK. W 1978 r. uzyskał stopień doktora, a w roku 1989 habilita-
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cję. Tytuł profesora otrzymał w 1995 r. Do roku 1998 był pracownikiem Wy-

działu Humanistycznego UMK, następnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

(obecnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego) w Bydgoszczy, gdzie wypro-

mował wielu magistrów i doktorów. Profesor Gutowski był autorem licznych 

prac z zakresu historii literatury, członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN. 

Od roku 1970 związany był z Towarzystwem Naukowym w Toruniu, w latach 

1989-1997 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Filologicznej, a w latach 

1997-2004 był członkiem Zarządu i redaktorem naczelnym Wydawnictw TNT.  

Zmarł 21 maja 2021 r. i został pochowany na cmentarzu w Aleksandrowie 

Kujawskim. 

 

Prof. dr hab. Marian Kallas 

Urodził się 3 grudnia 1938 r. w Kościerzynie. W 1960 r. ukończył studia na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a w 1968 r. uzyskał stopień doktora. Habili-

tował się na UAM w Poznaniu w 1975 r., tytuł profesora zwyczajnego otrzymał 

w 1997 r. W latach 1978-1990 kierował Zespołem Konstytucjonalizmu Pol-

skiego XVIII-XX wieku, a w latach 1995-1998 był kierownikiem Katedry Hi-

storii Państwa i Prawa Polskiego. W swojej pracy zawodowej zajmował się 

głównie dziejami Polski w kontekście konstytucjonalizmu, parlamentaryzmu 

i administracji. Specjalizował się w historii ustroju Polski od XVIII do XX w. 

Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych. W latach 1989-1991 był eksper-

tem Komisji Konstytucyjnej Senatu RP. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Na-

grodą  III stopnia Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Soli-

darności. W latach 1995-2003 pełnił funkcję sekretarza generalnego TNT.  

Prof. Kallas zmarł 6 czerwca 2020 r. 

 

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz 

Urodził się 30 stycznia 1930 r. w Warszawie. W 1950 r. ukończył studia histo-

ryczne na Uniwersytecie Warszawskim i tam podjął pracę na stanowisku asy-

stenta. Z Uniwersytetem Warszawskim był związany przez całe swe zawodowe 

życie. W latach 1970-1973 był dziekanem Wydziału Historycznego, a w latach 

1980-1982 rektorem UW. Profesor Henryk Samsonowicz należał do grona naj-

wybitniejszych polskich mediewistów, był autorem niemal 800 prac naukowych 

poświęconych m.in. dziejom miast i mieszczaństwa w Polsce, historii Hanzy, 

dziejom zakonu krzyżackiego, czasom narodzin polskiej państwowości i schył-

ku średniowiecza. Był członkiem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa 

Historycznego, przewodniczył także Wydziałowi Nauk Społecznych Polskiej 

Akademii Nauk. Należał do Polskiej Akademii Umiejętności oraz licznych to-

warzystw naukowych za granicą. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego pełnił 
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funkcję ministra edukacji narodowej (1989-1991). Profesor Samsonowicz 

otrzymał godność doktora honoris causa UMK w 1998 r. 

 Zmarł 28 maja 2021 r. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 

w Warszawie. 

 

Prof. dr hab. Janusz Symonides 

Urodził się 5 marca 1938 r. w Brześciu nad Bugiem. W 1954 r. podjął studia 

w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. Z powodów politycz-

nych nie został dopuszczony do egzaminów w MSZ i w 1959 r. rozpoczął pracę 

w Narodowym Banku Polskim. W tym samym roku został asystentem na Wy-

dziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie w 1963 r. obronił pracę 

doktorską. Habilitację uzyskał w 1968 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Z UMK związany był do 1973 r. i ponownie od 2000 r., przez wie-

le lat pracując w nowo utworzonym Instytucie Stosunków Międzynarodowych 

i kierując tam Zakładem Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego. W 1980 r. 

Janusz Symonides został dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynaro-

dowych. W roku 1989 wyjechał do Paryża, gdzie przez ponad 10 lat kierował 

Departamentem Praw Człowieka i Pokoju UNESCO. Był profesorem wizytują-

cym wielu uniwersytetów i instytucji naukowych w Europie, Ameryce i Afryce. 

Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Windsor w Kanadzie. 

Zmarł 23 kwietnia 2020 r. i został pochowany na warszawskim cmentarzu 

w Pyrach. 

 

Prof. dr hab. Kazimierz Wajda 

Urodził się 26 maja 1930 r. w Bydgoszczy. W 1949 r. rozpoczął studia histo-

ryczne ze specjalnością archiwalną na UMK, które ukończył w 1954 r. na Uni-

wersytecie Poznańskim. W tym samym roku podjął pracę naukową w Instytucie 

Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 1962 r. uzyskał stopień naukowy 

doktora nauk historycznych, a w 1969 r. habilitację. W roku 1979 Kazimierz 

Wajda przeszedł z Polskiej Akademii Nauk na UMK. Tytuł profesora nadzwy-

czajnego uzyskał dopiero w roku 1988. Przyczyną wieloletniego oczekiwania 

na tytuł był sprzeciw władz partyjnych podtrzymywany przez cały okres stanu 

wojennego. W 1994 r. otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 

1981-1984 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1984-1985 dziekana Wydzia-

łu Humanistycznego UMK. Profesor Kazimierz Wajda szczególnie cenił sobie 

dydaktykę uniwersytecką. Wypromował blisko dwustu magistrów historii, so-

cjologii i bibliotekoznawstwa oraz pięciu doktorów. 

Zmarł 22 stycznia 2020 r. i został pochowany na cmentarzu św. Jerzego przy 

ul. Gałczyńskiego w Toruniu. 

 

 



 10 

Prof. dr hab. Lutosław Wolniewicz 

Urodził się 25 października 1930 r. w Toruniu. Studiował fizykę na Uniwersy-

tecie Mikołaja Kopernika (1951-1953) i na Uniwersytecie Warszawskim (1954-

1955). Stopień doktora uzyskał w 1961 r., następnie podjął pracę w Instytucie 

Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. UMK był jego głównym miejscem 

zatrudnienia aż do przejścia na emeryturę. Oprócz tego pracował na uniwersyte-

tach w Chicago, Toronto, Guelph, Bielefeld i na Politechnice w Zurichu.  Prace 

Lutosława Wolniewicza zyskały uznanie międzynarodowego środowiska nau-

kowego i należą do najczęściej cytowanych prac z fizyki teoretycznej i chemii 

kwantowej. Lutosław Wolniewicz jest twórcą szkoły obliczeń atomowo-

molekularnych. Jego uczniowie i współpracownicy działają w wielu ośrodkach 

naukowych na całym świecie. Wypromował pięcioro doktorów. Wszyscy uzy-

skali habilitacje, a dwoje zostało profesorami. W 1981 r. został pierwszym de-

mokratycznie wybranym dyrektorem Instytutu Fizyki UMK. Był laureatem 

wielu nagród i wyróżnień.  

Zmarł 19 grudnia 2020 r. i został pochowany na cmentarzu św. Jerzego przy 

ul. Gałczyńskiego. 
 

Prof. dr hab. Gabriel Wójcik 

Urodził się 1 stycznia 1930 r. w Wożuczynie w województwie lubelskim. 

W roku 1950 podjął studia geograficzne na Uniwersytecie Łódzkim, których 

drugi stopień kontynuował na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Uniwersytetem 

Wrocławskim był związany zawodowo do 1967 r., kiedy to rozpoczął pracę 

w Katedrze Meteorologii i Klimatologii UMK w Toruniu. W 1976 r. uzyskał 

habilitację, a tytuł profesora zwyczajnego w 1997 r. Od stycznia 1978 r. do 

września 2000 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Klimatologii w Instytucie 

Geografii UMK. W okresie 1981-1984 sprawował funkcję prodziekana Wydziału 

Biologii i Nauk o Ziemi UMK, a w kadencji 1984-1987 prorektora ds. Dydaktyki 

i Wychowania UMK. W latach 2001-2009 związany był także z Wyższą Po-

morską Szkołą Turystyki i Hotelarstwa (obecnie Wyższa Szkoła Gospodarki) w 

Bydgoszczy, pełniąc godność rektora tej uczelni. Profesor Gabriel Wójcik w la-

tach 1992-2004 r. był przewodniczącym Wydziału III naszego Towarzystwa. 

Był m.in. członkiem założycielem, a w latach 1983-1986 wiceprezesem Klubu 

Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Uczestniczył w 8 wypra-

wach polarnych (Spitsbergen, Islandia, Antarktyda), często w charakterze kie-

rownika. Wyróżniony i odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 

Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Zmarł 9 marca 2021 r. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym nr 2 

przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu.  

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 6 WRZEŚNIA 2021 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 2020 – prof. dr 

hab. Andrzej Radzimiński, prezes TNT. 

 2. Publiczny wykład naukowy – prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak: 

Poetyccy patroni 2021 roku (Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyń-

ski, Tadeusz Różewicz). 

 Ad 1. Prezes TNT, prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, powitał zgromadzo-

nych, omówił działalność Towarzystwa w roku 2020, podkreślając trudności 

związane z pandemią COVID-19, a także zaprezentował sylwetki członków 

Towarzystwa zmarłych w okresie sprawozdawczym. 

 Ad 2. Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak wygłosiła wykład nau-

kowy pt. Poetyccy patroni 2021 roku (Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof 

Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz). 

Część II – administracyjna 

3. Wybór Prezydium Zgromadzenia. 

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 

 5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020. 

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium 

dla Zarządu. 

 8. Ogłoszenie nazwisk nowych członków na rok 2021. 

  9. Wybory władz na kadencję 2021-2023. 

   10. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2021. 

   11. Wolne wnioski i zakończenie. 

Ad 3. Prezes TNT, prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, otworzył drugą część 

spotkania i przypomniał treść §13 ust. 2 statutu Towarzystwa: „Walne Zgroma-

dzenie zwołane w pierwszym terminie wymaga obecności co najmniej 1/3 

członków, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków. 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów”. Stwierdziwszy brak quorum, 

prezes zwołał zebranie w drugim terminie, po 15-minutowej przerwie. Następ-
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nie zaproponował kandydatury przedstawicieli Prezydium Zgromadzenia: prze-

wodnicząca: dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. UMK, sekretarz: dr Marcin 

Lutomierski; Komisja Skrutacyjna: dr hab. Anetta Luto-Kamińska, prof. UMK, 

dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK. W głosowaniu jawnym przyjęto 

większością głosów zaproponowane kandydatury. 

Ad 4. W głosowaniu jawnym przyjęto większością głosów protokół poprzed-

niego Walnego Zgromadzenia. 

Ad 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TNT za rok 2020 przedstawił 

sekretarz generalny, prof. dr hab. Krzysztof Kopiński, a sprawozdanie finanso-

we za rok 2020 – skarbnik, dr Dariusz Piotrowski. 

Ad 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020 przedstawiła prof. dr 

hab. Danuta Janicka. 

Ad 7. Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia przypo-

mniała, że zgodnie z §14 statutu Towarzystwa do czynności Walnego Zgroma-

dzenia należy udzielenie absolutorium Zarządowi. W głosowaniu jawnym przy-

jęto większością głosów sprawozdania i udzielono absolutorium Zarządowi. 

Ad 8. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała listę nazwisk nowych 

członków Towarzystwa. 

Ad 9. Prof. dr hab. Janusz Małłek zgłosił kandydaturę prof. dr. hab. Andrze-

ja Radzimińskiego na prezesa TNT. Prezes ustępującego Zarządu, prof. dr hab. 

Andrzej Radzimiński, przedstawił kandydatów na członków Zarządu na kaden-

cję 2021-2023: dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK, prof. dr hab. Krzysztof 

Kopiński, dr Dariusz Piotrowski, prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, prof. 

dr hab. Elżbieta Żbikowska, prof. dr hab. Zbigniew Naworski, prof. dr hab. 

Bogusław Dybaś. Wszyscy zgodzili się wziąć udział w wyborach.  

W głosowaniu niejawnym i bezpośrednim na prezesa Zarządu wybrano 

większością głosów prof. dr. hab. Andrzeja Radzimińskiego. W głosowaniu 

niejawnym, bezpośrednim i łącznym wybrano większością głosów zapropono-

wany skład Zarządu TNT. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała nazwiska 

zgłoszonych kandydatur do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2023: prof. 

dr hab. Danuta Janicka (przewodnicząca Komisji), prof. dr hab. Janusz Małłek 

(członek Komisji), ks. prof. dr hab. Piotr Roszak (członek Komisji). Kandydaci 

zgodzili się wziąć udział w wyborach. W głosowaniu niejawnym, bezpośrednim 

i łącznym wybrano większością głosów zaproponowany skład Komisji. 

Ad 10. Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że na posiedzeniu 

Zarządu 2 września 2021 r. podjęto decyzję o zaproponowaniu Walnemu 

Zgromadzeniu pozostawienia wysokości składek członkowskich w dotychcza-

sowej kwocie, tj. 40 zł dla wszystkich członków Towarzystwa. W głosowaniu 

jawnym propozycję tę przyjęto jednogłośnie. 
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Ad 11. Zgodnie z §15 statutu Towarzystwa Zarząd ukonstytuował się i po-

informował Zgromadzenie o następującym składzie: prof. dr hab. Andrzej Ra-

dzimiński – prezes, dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK – wiceprezes, prof. 

dr hab. Krzysztof Kopiński – sekretarz generalny, prof. dr hab. Grażyna Hal-

kiewicz-Sojak – redaktor naczelny, dr Dariusz Piotrowski – skarbnik, członko-

wie Zarządu:  prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska, prof. dr hab. Zbigniew Nawor-

ski, prof. dr hab. Bogusław Dybaś.  

Jeden z członków Towarzystwa poprosił o wysyłanie maila na początku ro-

ku przypominającego o konieczności opłacenia składki członkowskiej. Dyrek-

tor Biura, mgr Alicja Grabowska-Lysenko, poinformowała, że taki mail jest 

i będzie wysyłany. 

Przewodnicząca Zgromadzenia, prof. Joanna Kamper-Warejko, podzięko-

wała uczestnikom za obecność i zakończyła spotkanie. 

 

     Sekretarz                    Przewodniczący 

   Walnego Zgromadzenia                                Walnego Zgromadzenia 

 (–) Dr Marcin Lutomierski                              (–) Dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. UMK 

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

Z CZYNNOŚCI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

ZA ROK 2020 

I. Członkowie 

 W dniu 1 stycznia 2020 r. Towarzystwo Naukowe w Toruniu liczyło 394 

członków, w tym 148 członków wydziałów, 246 członków zwyczajnych oraz 

jednego członka wspierającego – Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Cztery 

osoby miały tytuł członka honorowego. 

II. Walne Zgromadzenie 

 Dnia 6 września 2021 r. odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Sprawo-

zdawczo-Wyborcze Towarzystwa Naukowego w Toruniu, na którym dokonano 

oceny działalności Towarzystwa w 2020 r.  
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III. Komisja Rewizyjna 

 W 2020 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 VIII 2021 r., na którym dokonała przewidzianej 

statutem kontroli działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa w okresie 

od 1 I 2020 r. do 31 XII 2020 r.  

IV. Zarząd TNT 

 Rok 2020 był trzecim 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-

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 odbyło się jedno posiedzenie Zarządu: 19 X, 

w trybie zdalnym.  

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 trzy posiedzenia naukowe. 

 1. Komisja Historyczna zawiesiła czasowo swoją działalność. 

 2. Komisja Przyjaciół Pamiętnikarstwa. Przewodnicząca mgr Krystyna Ła-

komska, sekretarz mgr Teresa Wilczyńska. Celem Komisji jest zbieranie, opra-

cowywanie i udostępnianie pamiętników, wspomnień i fotografii z myślą o przy-

szłych pokoleniach. Komisja odbyła dwa posiedzenia naukowe i spotkania. 

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. Sekretarzami 

Redakcji byli: dr Joanna Orzeł, dr Paweł A. Jeziorski. Rada Redakcyjna „Zapi-

sek Historycznych” działała pod przewodnictwem prof. dra hab. Mieczysława 
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Wojciechowskiego. Członkowie: Hans Jürgen Bömelburg, Karola Ciesielska, 

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

mund Kizik, Janusz Małłek, Ilgvars Misāns, Michael G. Müller, Alvydas Nikžen-

taitis, Stanisław Salmonowicz, Jürgen Sarnowsky, Janusz Tandecki, Edward 

Włodarczyk.  

 W 2020 r. ukazały się następujące numery „Zapisek Historycznych”: t. 85, 

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

regionu Bałtyku za rok 2018”. 

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

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

Burdziej, sekretarzem dr hab. 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.  

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 prof. dr hab. Andrzej Araźny. 

Wydział odbył osiem posiedzeń naukowych. 

 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. Komisja odbyła 

siedem posiedzeń naukowych, w tym dwa w formie kontaktowej i pięć w for-

mie zdalnej.  

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

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

nie naukowe i jedno administracyjne (17 III). 

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 trzy posiedzenia naukowe.  
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 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 VI – Ekonomii i Biznesu. Przewodniczącą Wydziału była dr Ilona 

Pietryka, a sekretarzem dr Mariusz Czupich. Wydział odbył jedno posiedzenie 

administracyjne (4 III). 

VII. Konferencje naukowe i popularyzacja nauki 

W roku 2020, ze względu na sytuację epidemiczną, Towarzystwo organizo-

wało znacznie mniej konferencji i wydarzeń z zakresu popularyzacji nauki niż 

w latach poprzednich. 

W roku 2020 Towarzystwo współorganizowało z innymi toruńskimi instytu-

cjami kulturalnymi konferencję naukową upamiętniającą stulecie odzyskania 

niepodległości, zatytułowaną „Powrót Torunia do wolnej Polski”. Konferencja 

została objęta patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wydarzenie współor-

ganizowały Miasto Toruń, Muzeum Okręgowe w Toruniu, ToMiTo, UMK, Ar-

chiwum Państwowe w Toruniu oraz Książnica Kopernikańska. W Sali Miesz-

czańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyły się wykłady członków TNT. W ra-

mach obchodów jubileuszowych TNT współorganizowało także wystawę pt. 

„Toruń 100 lat NIEPODLEGŁY! Z miłości ku Ojczyźnie...”, która prezentowa-

na była w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. 

Towarzystwo współorganizowało w dniach 22-23 października konferencję 

naukową online „Dokumentacja i materiały archiwalne instytucji wymiaru 

sprawiedliwości – problemy, wyzwania, perspektywy” z cyklu Bellicum Diplo-

maticum Thorunense we współpracy z UMK oraz UMCS w Lublinie.  

VIII. Projekty badawcze 

 W roku 2020 nie zostały rozpoczęte nowe projekty badawcze ze środków 

ministerialnych, kontynuowano natomiast realizację czterech grantów. 

Projekty w trakcie realizacji 

 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. 
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 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. 

Dwie wydane przez TNT publikacje otrzymały ponadto dofinansowanie w 

ramach programu MNiSW „Doskonała nauka”: 

„Tożsamości mieszkańców osiedla Rubinkowo w Toruniu. Studium antropo-

logiczne” Anny N. Kmieć. 

„Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789”, wyd. Jerzy 

Dygdała i Zbigniew Górski. 

Projekty finansowane lub współfinansowane ze środków miasta w roku 2020 

 Udostępnienie zbiorów Biblioteki i Archiwum Profesora Konrada Górskiego. 

Wydanie tomu XXIV z serii „Colloquia Torunensia”. 

Wydanie książki „Architektura wobec zmian klimatycznych” pod redakcją 

Marka Kosmali. 

Wydanie książki „Toruńskie »Królewianki« o swojej szkole i sobie samych” 

w opracowaniu prof. Sylwii Grochowiny.  

Wydanie „Atlasu Twierdzy Toruń”, z. 13. 

Z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego sfinansowana 

została publikacja książki „Dwanaście kryształowych orłów. Kujawsko-pomor-

skie szkice architektury międzywojennej” Michała Pszczółkowskiego. 

IX. Plany na rok 2021 (częściowo zrealizowane) 

1. Wnioski do Urzędu Miasta (Wydział Kultury): 

– utrzymanie Biblioteki i Archiwum Prof. Konrada Górskiego, przyznane 

4000 zł. 

2. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie „Atlasu Twierdzy To-

ruń”, z. 14 (przyznane 8000 zł). Urząd Marszałkowski wsparł także wydanie 

czterech zeszytów „Zapisek Historycznych” w roku 2021 łączną kwotą 10 000 zł. 

3. Wniosek do MKiDN w Programie Czasopisma o finansowanie „Zapisek 

Historycznych” (przyznana dotacja w wysokości 73 000 zł na wydanie łącznie 

12 zeszytów w latach 2021-2023). Dotacja ta, w połączeniu ze wsparciem Sa-

morządu, zapewni stabilne finansowanie czasopisma w roku 2021 i przez dwa 

najbliższe lata. 

X. Krajowa i zagraniczna wymiana wydawnictw 

 

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

nictw 

2019 

 

6 

2020 

 

10 
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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 

3 

10 

 

24 

 

68 

88 

75 

3 

9 

 

0 

 

42 

58 

46 

XI. Biblioteka Towarzystwa Naukowego 

 W 2020 r. księgozbiór Towarzystwa Naukowego w Toruniu liczył  124 149 

egzemplarzy (stan na dzień 31 XII 2020 r.), z czego depozyt w Książnicy Ko-

pernikańskiej w Toruniu – 113 084 egz., Biblioteka Konrada Górskiego – 

11 065 egz. W 2020 r. Towarzystwo prowadziło wymianę publikacji z instytu-

cjami w kraju i za granicą. W sumie w jej ramach wysłano 42 książki. W efekcie 

tej wymiany Towarzystwo nasze otrzymało 104 publikacje zagraniczne i krajo-

we, które są dostępne w Książnicy Kopernikańskiej. 

XII. Sprzedaż wydawnictw 

 W 2020 r. Towarzystwo uzyskało ze sprzedaży wydawnictw własnych 

132 581,66 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. 

XIII. 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. Amrogowi-

cza) – 345 pozycji, 

– obiekty numizmatyczne – 2919 pozycji. 
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W roku 2020 przeprowadzono także prace porządkowe w Archiwum TNT. 

Około 50 m akt, dotyczących głównie działu wydawnictw TNT, przekazanych 

zostało do Archiwum Państwowego w Toruniu. 

XIV. Tablice pamiątkowe 

Tablica pamiątkowa na elewacji siedziby TNT 

3 marca 2020 r. na budynku Towarzystwa uroczyście odsłonięto tablicę 

upamiętniającą rozpoczęcie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w To-

runiu. Znajdowała się tu pierwsza siedziba PCK. 

Tablica pamiątkowa na elewacji hotelu „Trzy Korony” 

Dzięki staraniom członków Towarzystwa przywrócono tablicę na elewacji 

hotelu „Trzy Korony”, upamiętniającą założenie Towarzystwa Naukowego w 

Toruniu. 

XV. Utrzymanie budynku – siedziby TNT (remonty) 

 W 2020 r. rozpoczęte zostały przygotowania do remontu elewacji budynku 

Towarzystwa. Wykonano projekt budowlany i program prac konserwatorskich 

za kwotę 17 900 zł, z czego 11 900 zł pochodziło z dotacji Gminy Miasta To-

ruń. Zły stan elewacji, w szczególności górnej części ryzalitu i elewacji od stro-

ny ul. Dominikańskiej, wymagał podjęcia prac interwencyjnych, polegających 

na demontażu niektórych elementów dekoracyjnych. Koszt tych prac wyniósł 

6519 zł. Przeprowadzono także remont strychu za kwotę 2226,30 zł. 

W ubiegłym roku podjęta została decyzja o przeniesieniu Biblioteki i Ar-

chiwum Konrada Górskiego na antresolę sali kolumnowej celem lepszego jej 

wyeksponowania. Pomieszczenie dotychczas przez nią zajmowane przeznaczo-

no na wynajem. Koszt niezbędnych ekspertyz architektonicznych i budowlanych 

oraz prac związanych z adaptacją pomieszczeń i przeniesieniem zbiorów wy-

niósł w 2020 r. 23 768,47 zł. Łączny koszt remontów w 2020 r. to 50 413,77 zł. 

XVI. Pracownicy 

 W 2020 r. Towarzystwo zatrudniało jako pracowników etatowych: dra Ceza-

rego Kardasza – dyrektora Biura, mgr Marię Czerwińską – Biuro i sprzedaż 

wydawnictw. Sprzątanie i dozór pomieszczeń realizowane były w formie umo-

wy zlecenia. 

   Sekretarz Generalny TNT           Prezes TNT 

(–) Prof. dr hab. Krzysztof Kopiński     (–) Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński 
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S P R A W O Z D A N I E 

Z GOSPODARKI FINANSOWEJ TOWARZYSTWA NAUKOWEGO  

W TORUNIU ZA ROK 2020 

A. Przychody netto 879 694,78 

A. 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 893 536,86 

A. 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość do-

datnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -13 842,08 

B. Koszty działalności operacyjnej 727 271,25 

B.1. Amortyzacja  17 395,27 

B.2. Zużycie materiałów i energii  58 668,12 

B.3. Usługi obce 123 287,36 

B.4. Podatki i opłaty 14 251,08 

B.5. Wynagrodzenia 337 833,08 

B.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 33 150,23 

B.7. Pozostałe koszty rodzajowe 54 233,00 

B.8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 88 453,11 

C. Zysk ze sprzedaży (A-B) 152 423,53 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 

E. Pozostałe koszty operacyjne 34,60 

F. Zysk z działalności operacyjnej (C+D–E) 152 388,93 

G. Przychody finansowe (odsetki) 144,56 

H. Koszty finansowe (odsetki) 5,04 

I. Zysk brutto 152 528,45 

J. Podatek dochodowy 0,00 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku  0,00 

L. Zysk netto  152 528,45 

     Księgowa                         Skarbnik TNT 

    (–) Karina Jaroszewska                              (–) 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 SIERPNIA 2021 ROKU 

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

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

Towarzystwa Naukowego w Toruniu mgr Alicji Grabowskiej-Lysenko oraz 

księgowej Kariny Jaroszewskiej, dokonała przewidzianej statutowo kontroli 

działalności finansowej i merytorycznej TNT za 2020 r. Podstawą kontroli były 

przedstawione przez Zarząd materiały: 

– bilans na dzień 31 grudnia 2020 r., 

– rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r., 

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

chunku zysków i strat Towarzystwa Naukowego na dzień 31 grudnia 2020 r., 

– sprawozdanie finansowe za 2020 r. Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 

 Bilans za 2020 r. zamyka się sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 

1 821 845,78 zł. W roku bilansowym na rachunku zysków i strat wykazano zysk 

netto w wysokości 152 528,45 zł, co stanowi wzrost zysku w porównaniu z ro-

kiem 2019 o 84 317,72 zł.  

Z rachunku zysków i strat wynika również, że zysk z samej tylko sprzedaży 

produktów wyniósł 152 423,53 zł, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 

2019 o 84 511,59 zł. Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe nie 

miały większego wpływu na osiągnięty zysk. Koszty działalności operacyjnej 

w roku bilansowym wyniosły 727 271,25 zł, co stanowi spadek w odniesieniu do 

roku 2019 o 357 810,94 zł. 

 Z informacji dodatkowej do rachunku zysków i strat wynika, że w roku spra-

wozdawczym pozyskano dotacje w łącznej wysokości 608 550 zł, co stanowi 

spadek o 347 192 zł w porównaniu z rokiem 2019. Z informacji tej wynika po-

nadto, że przychody ze sprzedaży wydawnictw wzrosły w stosunku do roku 2019 

o kwotę 37 771,22 zł i wyniosły 132 581,66 zł. Natomiast przychody z tytułu 

najmu pomieszczeń wzrosły o 23 938,41 zł, z kolei przychody z tytułu składek 

członkowskich utrzymały się na porównywalnym poziomie w odniesieniu do 

roku poprzedniego. 

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

wozdawczym zapasy produktów gotowych nieznacznie spadły o 13 842,08 zł.  

W rezultacie tego niewielkiego spadku wartość zapasu magazynowego produk-

tów gotowych wynosi obecnie 1 018 784,11 zł. 

 W bilansie wykazano środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 

w wysokości 682 561,62 zł, z czego własne środki pieniężne Towarzystwa wyno-



 22 

szą 79 011,97 zł. W obydwu tych pozycjach odnotowano wzrost w porównaniu 

z rokiem poprzednim. 

 Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd 

materiałami, stwierdza, że Zarząd i Dyrekcja nadal uzyskiwały dotacje i chociaż 

były one niższe, to jednocześnie zmniejszyły się koszty działalności operacyj-

nej, co doprowadziło do wypracowania zysku w wysokości większej niż w roku 

2019. Daje to podstawy do stwierdzenia, że sytuacja finansowa Towarzystwa 

jest stabilna.  

 Komisja stwierdza, że w 2020 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  

Kleczkowska Agata, dr, Instytut Nauk Prawnych PAN. 

Maleszka Mateusz, dr, Delegatura IPN w Bydgoszczy.  

Zmarli: 

Prof. dr hab. Andrzej Borodo 

Prof. dr hab. Marian Filar 

Prof. dr hab. Jan Galster 

Prof. dr hab. Wojciech Gutowski 

Prof. dr hab. Marian Kallas 

Dr  n. med. Marian Łysiak 

Prof. dr hab. Wiesław Mossakowski 

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz 

Maria Skrzypek, lekarz 
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Dr hab. Bolesław Sprengel 

Prof. dr hab. Janusz Symonides 

Prof. dr hab. Kazimierz Wajda 

Prof. dr hab. Lutosław Wolniewicz 

Prof. dr hab. Gabriel Wójcik 

Prof. dr hab. Sławomir Wyszomirski 
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II 

SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ 

WYDZIAŁ I 

NAUK HISTORYCZNYCH 

17 I 2020 r. 

 Powrót Torunia do wolnej Polski. Konferencja naukowa z okazji stulecia 

odzyskania niepodległości, pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Współorganizatorzy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ToMiTo, UMK, Archi-

wum Państwowe w Toruniu oraz Książnica Kopernikańska. 

18 I – 28 VI 2020 r. 

 „Toruń 100 lat NIEPODLEGŁY! Z miłości ku Ojczyźnie…”. Wystawa 

w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu (TNT współorganizatorem).  

22-23 X 2020 r. 

 Dokumentacja i materiały archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwości – 

problemy, wyzwania, perspektywy. VIII Konferencja Bellicum Diplomaticum 

Thorunense. Współorganizatorzy: Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Kate-

dra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS w Lublinie (konferen-

cja z powodu pandemii odbyła się w formie on-line).  

KOMISJA PRZYJACIÓŁ PAMIĘTNIKARSTWA 

17 I 2020 r. 

 Prof. dr hab. Sylwia G r o c h o w i n a, oprac. (Instytut Historii i Archiwistyki 

UMK): Toruńskie „Królewianki” o swojej szkole i sobie samych. 

 (W druku). 
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WYDZIAŁ III 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

KOMISJA GEOGRAFICZNO-GEOLOGICZNA 

9 I 2020 r. 

 Prof. dr hab. Marek K e j n a, prof. dr hab. Joanna U s c k a -K o w a l k o w s k a 

(Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK): Przemiany środowi-

ska zlewni Strugi Toruńskiej w latach 1994-2018 – program ZMŚP w Koni-

czynce. 

23 I 2020 r. 

Mgr Michał K w i a t k o w s k i (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-

strzennej UMK): Rower publiczny w Polsce. Polityka transportowa a praktyka. 

15 X 2020 r. 

 Mgr Wanda N o w o t a r s k a (Urząd Marszałkowski w Toruniu): Trasy rowe-

rowe jako produkt turystyczny Pomorza Zachodniego. Mgr Aleksander K o p i a 

(Śląski Oficer Rowerowy): Polityka rowerowa województwa śląskiego (oba 

zebrania w formie zdalnej). 

29 X 2020 r. 

Prof. dr hab. Piotr R o s i k (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-

nej UMK): Wymiary dostępności potencjałowej jako perpetuum mobile opraco-

wań naukowych i komercyjnych (zebranie w formie zdalnej).    

12 XI 2020 r. 

Mgr Sylwia P i n d r a l (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

UMK): Wpływ materiałów technogenicznych na strukturę przestrzenną i wła-

ściwości gleb Inowrocławia (zebranie w formie zdalnej).  

26 XI 2020 r. 

 Dr Marcin N o w a k (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

UMK): Bezzałogowe statki podwodne jako metoda badań jakości wody jezior 

i zbiorników wodnych (zebranie w formie zdalnej).    
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26 XI 2020 r. 

Dr Aleksandra P o s p i e s z y ń s k a, prof. dr hab. Rajmund P r z y b y l a k 

(Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK): Zmiany temperatu-

ry powietrza w Toruniu w ostatnich stuleciach (zebranie w formie zdalnej).    

KOMISJA MEDYCZNA 

24 III 2020 r. 

 Dr med. Janusz G ł o w a c k i (Gdański Uniwersytet Medyczny): Rozwój ba-

dań molekularnych w aspekcie planowania leczenia pacjentów z nowotworami 

jelita grubego i odbytnicy.  

WYDZIAŁ IV 

PRAWNY 

15 I 2020 r. 

Dr Tomasz K u c h a r s k i (Wydział Prawa i Administracji UMK): „Mecha-

nika prawa zgromadzeń” O metodach badawczych w projekcie naukowym po-

święconym prawu zgromadzeń z uwzględnieniem perspektywy historycznej i kom-

paratystycznej – seminarium.    

25 V 2020 r. 

Dr Tomasz K u c h a r s k i, dr hab. Tomasz B r z e z i c k i (Wydział Prawa 

i Administracji UMK): Ewolucja zakresu pojęciowego i definicji zgromadzenia 

publicznego i jej konsekwencje w prawie polskim w XX wieku (spotkanie robo-

cze, zamknięte). 

  

 



 

WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

ZA ROK 2021 

Zapiski Historyczne, t. 86, z. 1-4. 

Atlas Twierdzy Toruń, z. 14: Fort XI – Stefan Batory (Fort V – Grosser 

Kurfürst), oprac. Lech Narębski, Marcin Wichrowski, Paweł Bukowski, Ka-

tarzyna Polak, Toruń 2021. 

Atlas historyczny miast polskich, t. V: Małopolska, z. 7: Biecz, pod red. Zdzi-

sława Nogi, Toruń-Kraków 2021. 

Atlas historyczny miast polskich, t. VI: Wielkopolska, z. 1: Kalisz, pod red. 

Urszuli Sowiny, Toruń-Warszawa 2021. 

TANDECKI JANUSZ: Piśmienność pragmatyczna, pisarze i kancelarie w wiel-

kich miastach pruskich i inflanckich w średniowieczu, Toruń 2021. 

Władztwo komunalne w hanzeatyckich miastach Prus i Inflant w średniowie-

czu, pod red. Janusza Tandeckiego i Romana Czai, Toruń 2021. 

KOVÁCS PÉTER E.: Studien über die Zeit Sigismund von Luxemburg, Toruń 

2021. 

SUPERCZYŃSKI MATEUSZ: Kancelaria i archiwum miasta Chełmna w okre-

sie przedrozbiorowym (XIII w.-1772 r.), Toruń 2021. 

PSZCZÓŁKOWSKI MICHAŁ: Toruńska kamienica czynszowa w latach 1850-

1914, Toruń 2021. 

Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia, pod red. Mi-

chała Woźniaka, Toruń 2021. 

Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia 1454-

1793. Wystawa na 160-lecie Muzeum Okręgowego w Toruniu 1 październi-

ka – 28 listopada 2021, pod red. Michała Kurkowskiego, Toruń 2021. 

ŻBIKOWSKA ELŻBIETA: Świat i pasożyty człowieka, Toruń 2021. 

Sprawozdania TNT, nr 74 (za okres 1 I 2020 – 31 XII 2020), wersja on-line. 
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e-mail: tnt.biuro@wp.pl; tnt.zamowienia@wp.pl 

http://www.tnt.torun.pl/
mailto:tnt.biuro@wp.pl

