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I 

DOROCZNE WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA 

w dniu 16 maja 2022 r. 

PRZEMÓWIENIE PREZESA TOWARZYSTWA 

PROF. DRA HAB. ANDRZEJA RADZIMIŃSKIEGO 

Szanowni Państwo, 

organizując ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa 

Naukowego w Toruniu w bardzo nietypowym, wrześniowym terminie, wyrazi-

liśmy nadzieję, że nasze spotkanie w roku 2022 odbędzie się już tradycyjnie 

w okolicach jubileuszu urodzin Mikołaja Kopernika. Niestety, kolejna fala pan-

demii koronawirusa zmusiła nas do ponownego przesunięcia terminu, natomiast 

wydarzenia, które nastąpiły 24 lutego, zaledwie pięć dni po święcie wielkiego 

torunianina i patrona toruńskiego Uniwersytetu, bez wątpienia wstrząsnęły każ-

dym z nas. Agresja putinowskiej Rosji na Ukrainę wzbudza niepokój o przy-

szłość, ale i falę ogromnej solidarności z narodem ukraińskim. Zapewne wielu 

członków naszego Towarzystwa angażowało i angażuje się nadal w pomoc 

przybyłym do naszego kraju gościom, jak i tym mieszkańcom Ukrainy, którzy 

wciąż bronią swojego kraju. Jako Towarzystwo Naukowe w Toruniu również 

jesteśmy gotowi do angażowania się w działania na rzecz ofiar tej barbarzyń-

skiej wojny. Bardzo się cieszę, że pomimo wszystkich tych okoliczności mamy 

okazję do spotkania, do prezentacji sukcesów i osiągnięć naszego Towarzystwa, 

do dyskusji nad trudnościami i niepowodzeniami oraz że wspólnie możemy 

zastanowić się nad planami i przyszłością naszego stowarzyszenia.  

Jest mi szczególnie miło powitać zaproszonych gości oraz członków hono-

rowych naszego Towarzystwa. Równie serdecznie witam wszystkich członków 

Towarzystwa, którzy zechcieli przybyć na nasze spotkanie, aby zapoznać się ze 

szczegółami działalności stowarzyszenia w minionym roku. 

Szanowni Państwo, rok 2021 był dla nas co prawda nieco łaskawszy pod 

względem epidemicznym niż rok 2020, jednak wiele ograniczeń i konieczność 

zmierzenia się przez każdego z nas z osobistymi i zawodowymi konsekwen-

cjami pandemii wpłynęły na pewne trudności w naukowym i popularyzatorskim 

funkcjonowaniu Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Mimo to udało się nam 



 6 

zorganizować kilka wydarzeń naukowych i popularyzatorskich – zarówno 

w trybie zdalnym, hybrydowym, jak i wyłącznie stacjonarnym. Towarzystwo 

było współorganizatorem m.in. XXI Konferencji z cyklu Ordines Militares. 

Colloquia Torunensia Historica, a także sesji naukowej upamiętniającej postać 

pochodzącego z Wąbrzeźna laureata Nagrody Nobla Walthera Nersta. Zespół 

redakcyjny „Zapisek Historycznych” zapoczątkował cykl tzw. „Debat Zapisko-

wych”, które mają stanowić platformę do dyskusji nad tematami poruszanymi 

na łamach naszego czasopisma. 

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. Jednocześnie wciąż z niecierpliwością czekamy na roz-

strzygnięcie kolejnych konkursów, w których złożyliśmy aplikacje.  

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. Gmina Miasta Toruń wsparła 

w 2021 r. prowadzenie Archiwum i Biblioteki Profesora Konrada Górskiego. 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego natomiast wsparł kilka na-

szych projektów wydawniczych, których efektem są nowe publikacje. Za po-

moc w realizacji tych inicjatyw dziękujemy serdecznie Panu Michałowi Zale-

skiemu, Prezydentowi Miasta Torunia, oraz Marszałkowi Województwa Pio-

trowi Całbeckiemu, a także zawsze życzliwym nam pracownikom Urzędu Mia-

sta i Urzędu Marszałkowskiego.  

W roku 2021 nadal aktywnie działało wydawnictwo TNT. Dzięki dotacjom 

Ministerstwa i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydaliśmy 

w minionym roku kolejne cztery zeszyty „Zapisek Historycznych”. Wszystkie 

zeszyty, jak w latach poprzednich, dostępne są także online na stronie interne-

towej czasopisma.  

W roku 2022 kontynuujemy bądź finalizujemy zapoczątkowane w latach 

poprzednich projekty badawcze, prace wydawnicze i organizacyjne. Najistot-

niejszym wyzwaniem na najbliższe miesiące będzie bez wątpienia planowany 

pierwszy etap remontu elewacji naszego budynku. W bieżącym roku odnowio-

na zostanie wymagająca najpilniejszej interwencji elewacja ryzalitu od strony 

ul. Dominikańskiej. Na ten cel udało się pozyskać dotacje w łącznej wysokości 

90 000 zł z trzech źródeł – Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

Gminy Miasta Toruń oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Szczegóły dotyczące tego projektu, jak i innych aspektów działalności naszego 

Towarzystwa w minionym roku, w kolejnej części zebrania przedstawi Państwu 

profesor Krzysztof Kopiński  – sekretarz generalny naszego Towarzystwa. 
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Z naszego grona w 2021 r. odeszli członkowie wydziałów Towarzystwa: 

Wojciech Gutowski, Marian Łysiak, Henryk Samsonowicz, Gabriel Wójcik 

i Czesław Niedzielski. Odeszli także członkowie zwyczajni: Wiesław Mossa-

kowski i Sławomir Wyszomirski. 

Ponieważ podczas poprzedniego Walnego Zgromadzenia przypominałem 

już sylwetki członków wydziałów zmarłych w pierwszej połowie 2021 r., pro-

szę pozwolić, że w kilku zdaniach przybliżę tylko postać doc. dra Czesława 

Niedzielskiego, który zmarł 1 listopada 2021 r.   

 

Doc. dr Czesław Niedzielski 

Urodził się 4 lipca 1930 r. w Grudziądzu. W 1950 r. ukończył tamtejsze Li-

ceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, a następnie rozpoczął studia 

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym związany był przez 

cały okres swojej naukowej i zawodowej działalności. Pracę na Uniwersytecie 

rozpoczął w 1953 r., po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. W 1964 r. 

uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „O teore-

tycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej” napisanej pod kierunkiem 

prof. Artura Hutnikiewicza. Na Uniwersytecie pełnił funkcję prodziekana, a w 

latach 1972-1975 dziekana Wydziału Humanistycznego. Doc. Czesław Nie-

dzielski został miejscowym członkiem Wydziału II TNT w 1970 r. Specjalizo-

wał się w problematyce historii literatury polskiej XX w. i teorii literatury. 

Zajmował się teorią prozy narracyjnej, polską prozą artystyczną XX w. Opubli-

kował liczne prace naukowe, prowadził także bogatą działalność literacką. Pu-

blikował w prasie codziennej, periodykach literackich i społeczno-kulturalnych. 

W 1976 r. otrzymał nagrodę indywidualną trzeciego stopnia Ministerstwa Nau-

ki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

W  naszym Towarzystwie doc. Czesław Niedzielski od lat siedemdziesiątych 

działał m.in. w Komitecie Redakcyjnym „Prac Wydziału Filologiczno-

Filozoficznego”. Był też członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama 

Mickiewicza, Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, członkiem i założy-

cielem Fundacji Kultury Polskiej, a także przewodniczył Sekcji Literackiej 

Komitetu Nagród Państwowych. Był stypendystą programu DAAD w Instytucie 

Slawistycznym Uniwersytetu w Bonn oraz wykładowcą w Instytucie Badań 

Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu w Oslo. Został pochowany na cmentarzu 

przy ul. Wybickiego 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 16 MAJA 2022 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 2021 – prof. dr 

hab. Andrzej Radzimiński, prezes TNT. 

 2. Publiczny wykład naukowy – prof. dr hab. Andrzej Tretyn: Czy pandemia 

COVID-19 przeszła już do historii wielkich pandemii? 

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

W imieniu Zarządu powitał zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych 

członków Towarzystwa. W swoim wystąpieniu prof. Radzimiński omówił 

szczegółowo działalność TNT w 2021 r., przedstawił projekty i inicjatywy, 

w które zaangażowane było Towarzystwo, w tym projekty finansowane przez 

Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a także projekty waż-

ne dla Torunia i regionu, na które uzyskane zostało wsparcie od władz samo-

rządowych. Przedstawiona została również aktywność wydawnicza TNT oraz 

planowane prace remontowe. Kończąc swoją wypowiedź, prof. Radzimiński 

przypomniał członków TNT zmarłych w 2021 r. Chwilą ciszy uczczono pamięć 

zmarłych.  

Ad 2. W części publicznej Walnego Zgromadzenia członków TNT wystąpił 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn z wykładem Czy pandemia COVID-19 przeszła już 

do historii wielkich pandemii? 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 2021. 

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium dla Zarządu. 

 8. Ogłoszenie nazwisk nowych członków na rok 2022. 
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  9. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2023. 

   10. Wolne wnioski i zakończenie. 

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

przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednomyślnie prof. dra hab. Raj-

munda Przybylaka. Prof. dr hab. Rajmund Przybylak zaproponował kandydatu-

rę dra hab. Andrzeja Araźnego, prof. UMK, na funkcję sekretarza Zgromadze-

nia, oraz dr Aleksandrę Pospieszyńską i mgra Rafała Maszewskiego na przed-

stawicieli Komisji Skrutacyjnej. Zebrani jednomyślnie przyjęli te kandydatury. 

Po stwierdzeniu przez przewodniczącego braku statutowego quorum zebranie 

rozpoczęło się w drugim terminie.  

Ad 4. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem  

protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 6 września 

2021 r. Zgromadzeni jednomyślnie przyjęli protokół. 

Ad 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021 przedstawił sekre-

tarz generalny TNT prof. dr hab. Krzysztof Kopiński. Rozwinął niektóre wątki 

działalności TNT omówione wcześniej skrótowo przez prezesa Radzimińskiego 

w części publicznej Walnego Zgromadzenia.  Sprawozdanie finansowe przed-

stawił skarbnik Towarzystwa dr Dariusz Piotrowski, który zapoznał zebranych 

ze strukturą przychodów i wydatków finansowych Towarzystwa w 2021 r.  

Ad 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym prof. dr 

hab. Danuta Janicka. W imieniu Komisji stwierdziła, iż działalność Zarządu 

w minionej kadencji była prawidłowa, a pieniądze były wydawane zgodnie 

z celami określonymi w statucie. W podsumowaniu Komisja Rewizyjna wystą-

piła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.  

Ad 7. Wobec niezgłoszenia przez zebranych żadnych zastrzeżeń co do treści 

przedstawionych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej przewodniczący 

obrad prof. Rajmund Przybylak zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej. W wyniku jawnego głosowania przyjęto sprawozdanie finansowe, 

sprawozdanie z działalności Towarzystwa oraz udzielono Zarządowi absoluto-

rium (6 głosów było wstrzymujących się, pozostałe na „tak”). 

Ad 8. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił nazwiska trzech nowych 

członków zwyczajnych TNT, którymi zostali: Piotr Hulisz, Aleksandra Sikor-

ska-Lewandowska i Martyna Wojtczak. 

Ad 9. Przewodniczący Zgromadzenia prof. dr hab. Rajmund Przybylak 

otworzył dyskusję na temat wysokości składki członkowskiej na rok 2023. Po-

informował, iż Zarząd zdecydował, aby podnieść ją z 40 do 50 zł. Wszyscy 

uczestnicy Zgromadzenia w głosowaniu jawnym jednomyślnie poparli wniosek, 

aby wynosiła ona 50 zł dla wszystkich członków Towarzystwa. 
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Ad 10. Wobec braku zapytań w punkcie Wolne wnioski przewodniczący 

Zgromadzenia podziękował prof. dr. hab. Andrzejowi Tretynowi za wygłoszenie 

bardzo interesującego wykładu oraz wszystkim przybyłym za udział w Walnym 

Zgromadzeniu, a następnie zamknął obrady. 

               Sekretarz                  Przewodniczący 

            Walnego Zgromadzenia                                     Walnego Zgromadzenia 

(–) Dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK                         (–) Prof. dr hab. Rajmund Przybylak 

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

Z CZYNNOŚCI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

ZA ROK 2021 

I. Członkowie 

 Na koniec roku 2021 Towarzystwo Naukowe w Toruniu liczyło 394 człon-

ków, w tym 133 członków wydziałów, 260 członków zwyczajnych oraz jedne-

go 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.  

III. Komisja Rewizyjna 

 W 2021 r. Komisja działała w następującym składzie: prof. dr hab. Danuta 

Janicka – przewodnicząca, prof. dr hab. Janusz Małłek i ks. prof. dr hab. Piotr 

Roszak (od 6 IX) – członkowie. Komisja odbyła posiedzenie w dniu 13 V 2022 r., 

na którym dokonała przewidzianej statutem kontroli działalności merytorycznej 

i finansowej Towarzystwa w okresie od 1 I 2021 r. do 31 XII 2021 r.  

IV. Zarząd TNT 

 Rok 2021 był pierwszym rokiem pracy Zarządu w kadencji 2021 -2023. Za-

rząd działał w następującym składzie: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński – pre-

zes, dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK – wiceprezes, prof. dr hab. Krzysz-
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tof Kopiński – sekretarz generalny, prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak – 

redaktor naczelny, dr Dariusz Piotrowski – skarbnik, prof. dr hab. Zbigniew 

Naworski, prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska, prof. dr hab. Bogusław Dybaś – 

członkowie Zarządu. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie 

Zarządu w dniu 2 IX 2021 r.  

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, a sekretarzem dr Julia Możdżeń. Wydział odbył 

dwa 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 trzy 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. 

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

tetu był prof. dr hab. Bogusław Dybaś, członkami zaś: prof. dr hab. Roman 

Czaja, dr Paweł A. Jeziorski, dr hab. Tomasz Kempa, dr hab. Igor Konkolewski, 

prof. dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. dr hab. Piotr Oliński, prof. dr hab. 

Przemysław Olstowski, prof. dr hab. Mariusz Wołos. Sekretarzami Redakcji byli: 

dr Joanna Orzeł i mgr Piotr Kołodziejczak. Rada Redakcyjna „Zapisek Histo-

rycznych” działała pod przewodnictwem prof. dra hab. Mieczysława Wojcie-

chowskiego. Członkowie: Hans Jürgen Bömelburg, Karola Ciesielska, Jerzy 

Dygdała, Karin Friedrich, Rolf Hammel-Kiesow, Grzegorz Jasiński, Edmund 

Kizik, Janusz Małłek, Ilgvars Misāns, Michael G. Müller, Alvydas Nikžentaitis, 

Stanisław Salmonowicz, Jürgen Sarnowsky, Janusz Tandecki, Edward Włodar-

czyk.  

 W 2021 r. ukazały się następujące numery „Zapisek Historycznych”: t. 86, 

z. 1, 2, 3, 4. 

 Wydział II – Filologiczno-Filozoficzny. Przewodniczącą Wydziału była prof. 

dr hab. Joanna Kamper-Warejko, a sekretarzem dr Mirosława Radowska-Lisak. 

Wydział odbył jedno posiedzenie naukowe i jedno administracyjne.  

 1. Komisja Filologiczna. Przewodniczącym Komisji był dr Marcin Lutomier-

ski, sekretarzem dr Magdalena Kowalska.   
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 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, a sekretarzem dr Małgorzata Kowalska.  

4. Komisja Historii Sztuki i Konserwatorstwa. Przewodniczącym Komisji 

był prof. dr hab. Michał Woźniak, 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, prof. 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 jedno posiedzenie naukowe. 

 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 

trzy posiedzenia naukowe, w tym jedno w formie zdalnej.  

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

kowski, sekretarz – dr n. med. Piotr Sawrycki. 

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

wodniczącym Komitetu był dr hab. Zenon Kozieł, członkami: prof. dr hab. Le-

on Andrzejewski i prof. dr hab. Rajmund Przybylak, sekretarzem dr Roman 

Rudnicki. 

 Wydział IV – Prawny. Przewodnicząca dr Anna Tarnowska, sekretarz dr 

Tomasz Kucharski. Wydział odbył jedno posiedzenie naukowe.  

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

Jan Głuchowski. 

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

Jan Perszon, zastępcą przewodniczącego ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, 

a sekretarzem ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński. Wydział odbył trzy posiedzenia 

naukowe i jedno administracyjne 

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

Pietryka, a sekretarzem dr Mariusz Czupich. W 2021 r. nie było posiedzeń nau-

kowych. 

VII. Konferencje naukowe i popularyzacja nauki 

W roku 2021, podobnie jak w roku 2020, ze względu na sytuację epidemicz-

ną, Towarzystwo organizowało mniej konferencji i wydarzeń z zakresu popula-

ryzacji nauki niż w latach poprzednich.  
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– 27 maja 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie online w cyklu „Debaty Za-

piskowe”. W dyskusji pt. „W stulecie traktatu pokojowego w Rydze (1921)” 

udział wzięli prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (IH PAN Warszawa), prof. 

Giennadij Matwiejew (MGU Moskwa), prof. Dorota Michaluk (UMK Toruń) 

oraz prof. Mariusz Wołos (UP Kraków).  

– W dniach 22-24 września 2021 r. odbyła się współorganizowana przez 

TNT XXI międzynarodowa Konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia 

Torunensia Historica” pt. „Zakony rycerskie i kobiety: donatorki ‒ przynależące 

‒ siostry ‒ święte” wraz z 10. Forum Młodych Badaczy Zakonów Rycerskich. 

Wkład finansowy Towarzystwa pochodził z dotacji Ministerstwa Edukacji 

i Nauki przyznanej w ramach programu „Doskonała Nauka”. 

– Rok 2021 ogłoszony został w Gminie Jabłonowo Pomorskie jako rok 

Ignacego Łyskowskiego, pierwszego prezesa TNT. W związku z tym 11 paź-

dziernika 2021 r. w Sali Kolumnowej TNT odbyła się prelekcja Krystyny Wa-

rachowskiej zatytułowana „Ignacy Łyskowski, pierwszy prezes Towarzystwa 

Naukowego w Toruniu – życie, działalność, rodzina”.  

– 19 listopada 2021 r. nasze Towarzystwo wraz z Instytutem Historii i Ar-

chiwistyki UMK w Toruniu, Katedrą Historii XIX-XX wieku i Historii Naj-

nowszej zorganizowało sesję naukową „Walther Nerst (1864-1941). Wąbrzeźno 

– Grudziądz – Getynga – Berlin”, upamiętniającą pochodzącego z Wąbrzeźna 

laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w osiemdziesiątą rocznicę śmierci.  

– 27 listopada 2021 r. Towarzystwo współorganizowało sesję naukową po-

święconą pamięci prof. Teresy Friedelówny z okazji 10 rocznicy jej śmierci. 

– 4 grudnia 2021 r. Towarzystwo współpracowało przy organizacji semina-

rium z cyklu „Muzyka – Literatura – Filozofia” pt. „Muzyka w polu wartości. 

Logos i etos…”. 

VIII. Projekty badawcze 

 W roku 2021 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 (zakończony 31 XII 2021 r.). 

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. 
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W roku 2021 zespół naukowców, którzy opracowywali m.in. Atlas Histo-

ryczny Torunia, przygotowany w ramach prowadzonego w TNT pod kierownic-

twem prof. Romana Czai grantu ze środków NCN, został uhonorowany wyróż-

nieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie nauki, 

a także nagrodą zespołową III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia w działal-

ności naukowej. 

TNT otrzymało w 2021 r. dofinansowanie trzech projektów w ramach pro-

gramu MNiSW „Doskonała Nauka”:  

– Organizacja XXI Konferencji z cyklu Ordines Militares. Colloquia Toru-

nensia Historica (22-24 IX 2022). 

– Publikacja pracy prof. Jerzego Dygdały „Z dziejów pierwszego panowania 

króla Stanisława Leszczyńskiego (wokół malborskiego epizodu z 1708 roku)”.  

– Publikacja 115 tomu serii „Fontes” w opracowaniu dra Cezarego Kardasza 

i prof. Romana Czai. 

Ze względu na późny termin rozstrzygnięcia konkursu realizacja obu projek-

tów wydawniczych przesunięta została na rok 2022. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło Towarzystwu do-

tacji w Programie Czasopisma na finansowanie publikacji „Zapisek Historycz-

nych” (łączna kwota dofinansowania na wydanie 12 zeszytów „Zapisek” 

w latach 2021-2023 wynosi 73 000 zł). Wydawanie naszego czasopisma wsparł 

także Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą w wysokości 

10 000 tys. zł. Pozwoliło to na publikację czterech kolejnych zeszytów w roku 

2021, mamy nadzieję, że dotacja ta, w połączeniu ze wsparciem Samorządu, 

zapewni stabilne finansowanie czasopisma także w dwóch kolejnych latach. 

Jednocześnie w październiku 2021 r. złożyliśmy wniosek w programie Roz-

wój Czasopism Naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki na podjęcie działań 

mających na celu podniesienie jakości i rozpoznawalności naszego czasopisma. 

Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. 

Inne projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Samorządu  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2021 

– Publikacja Atlasu Twierdzy Toruń, z. 14: Fort XI – Stefan Batory. 

– Publikacja pracy Michała Pszczółkowskiego „Toruńska kamienica czyn-

szowa w latach 1850-1914”.  

Projekty finansowane lub współfinansowane ze środków miasta w roku 2021 

– Udostępnienie zbiorów Biblioteki i Archiwum Profesora Konrada Górskiego. 
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IX. Plany na rok 2022 (częściowo zrealizowane) 

1. Towarzystwo złożyło wniosek do Urzędu Miasta (Wydział Kultury) na 

utrzymanie Biblioteki i Archiwum Prof. Konrada Górskiego (przyznano 4 tys. zł). 

2. Wniosek do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych o środki na 

stworzenie elektronicznej wersji inwentarza Archiwum Konrada Górskiego oraz 

uporządkowanie i zabezpieczenie jego zbiorów. 

3. Złożyliśmy także dwa wnioski o finansowanie projektów wydawniczych 

w programie „Doskonała Nauka”. 

4. Wykłady popularnonaukowe i spotkania online:  

– 9 maja 2022 r. odbyło się w trybie hybrydowym spotkanie z cyklu „Debaty 

Zapiskowe” poświęcone tematyce kodeksu Nalda Naldiego ze zbiorów Książ-

nicy Kopernikańskiej.  

W grudniu 2022 r. Towarzystwo planuje także uczcić pamięć prof. Mariana 

Biskupa w 100 rocznicę jego urodzin. 

X. Biblioteka oraz krajowa i zagraniczna wymiana wydawnictw 

 W 2021 r. księgozbiór Towarzystwa Naukowego w Toruniu liczył ponad 

124 305 egzemplarzy (stan na dzień 31 XII 2021 r.), z czego depozyt w Książ-

nicy Kopernikańskiej w Toruniu ma ponad 113 240 egz., Biblioteka Konrada 

Górskiego – 11 065 egz. W 2021 r. Towarzystwo prowadziło wymianę publika-

cji z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. W sumie w jej ramach wysłano 

35 książek. W efekcie tej wymiany Towarzystwo nasze otrzymało 156 publika-

cji zagranicznych i krajowych, które są dostępne w Książnicy Kopernikańskiej. 

XI. 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. 

W roku 2021 Towarzystwo przekazało w depozyt do Muzeum Ziemi Cheł-

mińskiej portret dra Wojciecha Łożyńskiego, dyrektora gimnazjum w Chełmnie 

w latach 1844-1882. Obraz ten został namalowany w 1914 r. przez Kazimierza 
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Szmyta z Poznania i tego samego roku podarowany Towarzystwu przez 

uczniów chełmińskiego gimnazjum.  

Do zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego UMK przekazany został natomiast 

w darze portret prof. Jana Prüffera w stroju dziekana Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Obraz ten znajdował 

się w złym stanie fizycznym, Muzeum zobowiązało się do jego odpowiedniego 

zabezpieczenia.  

Książnica Kopernikańska otrzymała w darze kamienną tablicę pochodzącą 

z czasów, gdy instytucja ta mieściła się w budynku przy ul. Wysokiej 16.   

XII. Utrzymanie budynku – siedziby TNT (remonty) 

 W 2021 r. w naszym budynku nie były prowadzone istotne prace remonto-

we. Dokonano jedynie remontu dachu nad tzw. kawiarenką za kwotę 1600 zł. 

Towarzystwo uzyskało jednak pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych 

w związku z planowanym remontem elewacji.  

XIII. Pracownicy 

 W minionym roku Towarzystwo zatrudniało jako pracowników etatowych: 

dra Cezarego Kardasza – dyrektora biura (do końca czerwca 2021 r.), mgr Ali-

cję Grabowską-Lysenko (od początku czerwca; od początku lipca na stanowi-

sku dyrektora biura) oraz mgr Marię Czerwińską – biuro i sprzedaż wydaw-

nictw. Sprzątanie i dozór pomieszczeń realizowane były w formie umowy zle-

cenia. Z końcem roku 2021 Towarzystwo zakończyło współpracę z biurem 

rachunkowym prowadzącym dotychczas naszą księgowość i podjęło współpra-

cę z innym podmiotem. 

   Sekretarz Generalny TNT           Prezes TNT 

(–) Prof. 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 2021 

A. Przychody netto 1 088 124,94 

A. 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 113 080,94 

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

datnia, zmniejszenie – wartość ujemna) - 24 956,00 
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B. Koszty działalności operacyjnej 937 175,27 

B.1. Amortyzacja  17 395,27 

B.2. Zużycie materiałów i energii  64 274,03 

B.3. Usługi obce 152 332,32 

B.4. Podatki i opłaty 20 158,11 

B.5. Wynagrodzenia 425 253,05 

B.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 40 258,00 

B.7. Pozostałe koszty rodzajowe 62 722,16 

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

C. Zysk ze sprzedaży (A-B) 154 782,33 

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 

P R O T O K Ó Ł 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

W DNIU 13 MAJA 2022 ROKU 

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

Janusz Małłek i ks. prof. dr hab. Piotr Roszak, w obecności Dyrektor Biura 

Towarzystwa Naukowego w Toruniu mgr Alicji Grabowskiej-Lysenko oraz 

księgowego pana Krzysztofa Jaroszewskiego, dokonała przewidzianej statuto-

wo kontroli działalności finansowej i merytorycznej TNT za 2021 r. Podstawą 

kontroli były przedstawione przez Zarząd materiały:  

– bilans na dzień 31 grudnia 2021 r.,  
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– rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grud-

nia 2021 r.,  

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

chunku zysków i strat Towarzystwa Naukowego w Toruniu na dzień 31 grudnia 

2021 r.,  

– sprawozdanie finansowe Towarzystwa Naukowego w Toruniu za 2021 r. 

Bilans za 2021 r. zamyka się sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 

1 971 492,16 zł. W roku bilansowym na rachunku zysków i strat wykazano 

zysk netto w wysokości 150 929,35 zł, co stanowi nieznaczny spadek w porów-

naniu z rokiem 2020 o kwotę 1599,10 zł. 

Z rachunku zysków i strat wynika, że zysk na samej tylko sprzedaży produk-

tów wyniósł 150 949,67 zł, co jest wielkością porównywalną z rokiem 2020. 

Zysk został osiągnięty dzięki wyższemu o kwotę 219 544,08 zł – w porównaniu 

z 2020 r. – przychodowi netto ze sprzedaży produktów, który w 2021 r. wyniósł 

netto 1 113 080,94 zł. Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe 

nie miały większego wpływu na osiągnięty zysk. Koszty działalności operacyj-

nej w roku bilansowym wyniosły 937 175,27 zł, co stanowi wzrost w odniesie-

niu do roku 2020 o kwotę 209 904,02 zł. 

W informacji dodatkowej do rachunku zysków i strat nie zamieszczono 

szczegółowej informacji o wielkościach uzyskanych dotacji i darowizn ani 

o przychodach ze sprzedaży wydawnictw czy najmu pomieszczeń.    

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

wozdawczym zapasy produktów gotowych nieznacznie wzrosły o kwotę 

30 837,80 zł. W rezultacie tego niewielkiego wzrostu wartość zapasu magazy-

nowego produktów gotowych wynosi obecnie 1 049 621,91 zł.  

W bilansie wykazano środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 

w wysokości 821 498,27 zł, z czego własne środki pieniężne Towarzystwa wy-

noszą 161 013,95 zł. W obydwu tych pozycjach odnotowano wyraźny wzrost 

w porównaniu z rokiem poprzednim.  

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

teriałami, stwierdza, że Zarząd i Dyrekcja w sposób prawidłowy gospodarowały 

środkami Towarzystwa, co pozwoliło na wypracowanie zysku w wysokości 

zbliżonej do 2020 r. Daje to podstawy do stwierdzenia, że sytuacja finansowa 

Towarzystwa jest stabilna. 

Komisja stwierdza, że w 2021 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. Piotr Roszak 
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ZMIANY W SKŁADZIE TOWARZYSTWA 

Nowi członkowie  

Mgr Wiktor Binnebesel  

Dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK 

Dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK  

Alicja Graczyk  

Prof. dr hab. Adam Grzeliński  

Dr hab. Kinga Kaśkiewicz, prof. UMK  

Mgr Maciej Kołyszko  

Prof. dr hab. Tomasz Kupś  

Mgr Aldona Mackiewicz  

Mgr Agnieszka Niezgoda  

Dr Mirosława Radowska-Lisak  

Dr Alicja Saar-Kozłowska  

Dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK  

Dr Dawid Wincław  

Prof. dr hab. Marcin Zdrenka  

Zmarli 

Prof. dr hab. Wiesław Daszkiewicz 

Dr Krzysztof Lankauf (2020 r.) 

Doc. dr Czesław Niedzielski 

Prof. dr hab. Józef Poklewski-Koziełł 

Prof. dr hab. Adela Styczyńska 
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II 

SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ 

WYDZIAŁ I 

NAUK HISTORYCZNYCH 

27 V 2021 r. 

 Prof. dr hab. Małgorzata G mu r c z y k -W r o ń s k a  (IH PAN Warszawa), 

prof. Giennadij M a t w i e j e w  (MGU Moskwa), prof. dr hab. Dorota M i c h a -

l u k  (UMK Toruń), prof. dr hab. Mariusz W o ł o s  (UP Kraków): I „Debata 

Zapiskowa”. W stulecie traktatu pokojowego w Rydze (1921). Wydarzenie za 

pośrednictwem platformy Zoom.  

11 X 2021 r. 

 Krystyna W a r a c h o w s k a :  Ignacy Łyskowski, pierwszy prezes Towarzy-

stwa Naukowego w Toruniu – życie, działalność, rodzina.  Prelekcja w ramach 

obchodów Roku Ignacego Łyskowskiego w Mieście i Gminie Jabłonowo Po-

morskie w 135. rocznicę śmierci oraz 201. rocznicę urodzin.  

WYDZIAŁ II 

FILOLOGICZNO-FILOZOFICZNY 

16 XI 2021 r.  

 Prof. dr hab. Adam G r z e l i ń s k i  (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych 

UMK): „Słownik historyczny i krytyczny” Pierre’a Bayle’a (1695). Książka, 

którą znali wszyscy, a o której dzisiaj nikt nie pamięta. 

KOMISJA FILOLOGICZNA 

27 XI 2021 r.  

 Prof. dr hab. Elżbieta S mu ł k o w a  (UW), prof. dr hab. Zofia Sa w a n i e w -

s k a -M o c h  (UJ), prof. dr hab. Maria S z u p r y c z y ń s k a  (UMK): Sesja nau-
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kowa poświęcona pamięci profesor Teresy Friedelówny z okazji 10 rocznicy jej 

śmierci (współorganizowana przez Katedrę Języka Polskiego Instytutu Języko-

znawstwa UMK). 

14 XII 2021 r.  

 Dr Marcin L u t o mi e r s k i  (Wydawnictwo Naukowe UMK): Polska litera-

tura dla dzieci i młodzieży na obczyźnie (1939-1990): rozpoznania i perspekty-

wy badawcze. 

KOMISJA FILOZOFICZNA 

26 XI 2021 r. 

 Otwarte spotkanie naukowe Katedry Historii Filozofii, Filozofii Systema-

tycznej i Etyki IF UMK (współorganizacja Towarzystwo Naukowe w Toruniu).  

 Dr Alicja P i e t r a s  (Uniwersytet Śląski): Rola refleksji i uzasadnienia teleo-

logicznego w filozofii transcendentalnej. 

4 XII 2021 r. 

 Seminarium z cyklu „Muzyka – Literatura – Filozofia”, pt. Muzyka w polu 

wartości. Logos i Etos… (Szymanowski, Ives, Schoenberg, Penderecki, Górec-

ki…), organizowane przez Katedrę Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego 

Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Katedrę Ety-

ki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedrę Hi-

storii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki Uniwersytetu Mikołaja Koper-

nika w Toruniu przy współpracy Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 

WYDZIAŁ III 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

13 XII 2021 r. 

Prof. dr hab. Piotr H u l i s z  (WNoZiGP UMK): Rola gleby w przyrodzie i ży-

ciu człowieka. 
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KOMISJA GEOGRAFICZNO-GEOLOGICZNA 

4 XI 2021 r. 

Dr Justyna D u d e k  (IGiPZ PAN, Zakład Zasobów Środowiska i Geozagro-

żeń, Toruń): Współczesne przemiany krajobrazu pod wpływem recesji lodow-

ców na półwyspie Sørkapp Land, Spitsbergen (forma zdalna MS Teams).  

25 XI 2021 r. 

 Ph. D. Eleonora G r i l l i  (University of Campania „Luigi Vanvitelli”): A 

mosaic approach to land management for economic, ecological and social 

sustainability in areas under climatic and desertification risk. 

9 XII 2021 r. 

 Dr hab. Agnieszka P i e r n i k , prof. UMK (Katedra Geobotaniki i Planowa-

nia Krajobrazu WNBiW), dr hab. Piotr H u l i s z , prof. UMK (Katedra Glebo-

znawstwa i Kształtowania Krajobrazu WNoZiGP): Czy rewitalizacja śródlą-

dowych siedlisk zasolonych może być oparta o infrastrukturę uzdrowiska? 

WYDZIAŁ V 

TEOLOGICZNY 

21 X 2021 r. 

Mgr Karolina O l s z e w s k a  (UMK): Abraham i Jakub – patriarchowie i ty-

rani? Od historii biblijnej do współczesnej psychologii. 

22 X 2021 r. 

Ks. dr hab. Zbigniew Z a r e mb s k i, prof. UMK (Wydział Teologiczny 

UMK): Ewangelizacja w rodzinie i przez rodzinę – przeżytek czy konieczność? 

17 XI 2021 r. 

Ks. dr hab. Stanisław S u w i ń s k i, prof. UMK (Wydział Teologiczny 

UMK): Wojtyłowie Bogiem silni. 

 

 

 



 

WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 

ZA ROK 2022 

Zapiski Historyczne, t. 87, z. 1-4  

Editionswissenschaftliches Kolloquium 2021. Fortführung alter Editionsvorha-

ben im neuen Gewande, pod red. Helmuta Flacheneckera i Krzysztofa Ko-

pińskiego, Toruń 2022 

JERZY DYGDAŁA: Z dziejów pierwszego panowania króla Stanisława Lesz-

czyńskiego (wokół malborskiego epizodu z 1708 roku), Toruń 2022 

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

i królowych polskich od 1576 do 1795 r., pod red. Marcina Hlebionka, To-

ruń 2022 

AGNIESZKA KOMOROWSKA: Promieniowanie teatru. Ostatni dramat Karo-

la Wojtyły, Kraków-Toruń 2022 

AGNIESZKA KOMOROWSKA: Wyobraźnia. Osoba. Teodramat. Antropolo-

gia poetycka w dramaturgii Cypriana Norwida i Karola Wojtyły, Toruń-

Kraków 2022 

Księga rentowa przedmieść Starego Miasta Elbląga z lat 1374-1430. Księga 

czynszowa Starego Miasta Elbląga z 1403 roku, wyd. Cezary Kardasz i Ro-

man Czaja, Toruń 2022 

Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej. Studia dedykowane Profe-

sorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, 

pod red. Jakuba Adamskiego i Juliusza Raczkowskiego, Warszawa-Toruń 

2022 

Osoby w refleksji, biografii i twórczości Cypriana Norwida, pod red. Grażyny 

Halkiewicz-Sojak, Toruń 2022 

Pradziejowe cymelia województwa kujawsko-pomorskiego. Skarby ludności 

kultury łużyckiej z Brudzynia, Cierpic i Elgiszewa, pod red. Jacka Gackow-

skiego i in., Toruń 2022 

Rzeźba kamienna czeskiego stylu pięknego z lat 1380-1400 na terenie Państwa 

Zakonu Krzyżackiego w Prusach: Materiał – technika – styl – funkcja, pod 

red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, Malbork–Toruń 2022 



 

MATEUSZ SUPERCZYŃSKI: Wśród winnic, łąk trzcinowych i ogrodów: 

Tajemnice przedmieścia Torunia – Mokre. Katalog wystawy Archiwum 

Państwowego w Toruniu, Toruń 2022  

Władztwo komunalne w hanzeatyckich miastach Prus i Inflant w średniowieczu : 

Studia i materiały, pod red. Romana Czai i Janusza Tandeckiego, Toruń 2022 

Wojsko w przestrzeni miast 2, pod red. Macieja Krotofila, Pawła Nastrożnego 

i Wiesława Sieradzana, przy współudziale Wioletty Pacuszki, Grudziądz-

Toruń 2022 

Sprawozdania TNT, nr 75 (za okres 1 I 2021 – 31 XII 2021), wersja on-line. 
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