SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2018
Włocławskie Towarzystwo Naukowe powstało w 1979 r. i jest najstarszą na Kujawach i w ziemi
dobrzyńskiej korporacją skupiającą ludzi nauki. Przyszły rok 2019 będzie więc Rokiem Jubileuszowym: to
już 40 lat wytężonej i wielce owocnej pracy dla Włocławka i Regionu.
Na specjalne podkreślenie zasługuje działalność wielu bardzo aktywnych członków naszego
Towarzystwa,

którzy

niejednokrotnie

organizowali,

współorganizowali

konferencje

naukowe

i popularnonaukowe, spotkania, konkursy, uroczystości itp. Ich główną ideą było prezentowanie,
popularyzowanie wiedzy o Włocławku oraz o Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, a także gromadzenie,
udostępnianie własnych zbiorów i opracowań. Temu celowi służyły m.in. podejmowane przedsięwzięcia:
1. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do pogłębiania oraz dokumentowania
wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, historii i kultury regionu kujawskodobrzyńskiego.
2. Kontynuowanie działalności wydawniczej, w formie klasycznej, papierowej i elektronicznej,
materiałów o dziejach i wydarzeniach z przeszłości oraz współczesnych.
3. Gromadzenie, poszerzanie księgozbioru Biblioteki Naukowej WTN im. Profesora Stanisława
L. Bagdzińskiego.
4. Współpraca z władzami: z władzami samorządowymi Włocławka, administracyjnymi oraz
samorządowymi województwa kujawsko-pomorskiego, mająca na celu realizację przedsięwzięć
naukowych, a w szczególności zapewnienie określonych środków finansowych na ich realizację.
5. Współorganizacja z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku licznych przedsięwzięć związanych
z historią, kulturą, tradycjami Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
6. Prowadzenie zrównoważonej polityki ekonomicznej i finansowej, zmierzającej do pozyskiwania
i odpowiedniego wydawania środków na działalność WTN.
Na pewno na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku
oraz z Towarzystwem Miłośników Włocławka, Stowarzyszeniem Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu,
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Polskim Towarzystwem Geograficznym Koło we Włocławku, Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Stowarzyszeniem Gmin Ziemi
Dobrzyńskiej, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Towarzystwem Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej
w Lipnie oraz z włocławskimi instytucjami kościelnymi.
W roku 2018 Zarząd WTN odbył siedem posiedzeń i podjął łącznie dwadzieścia dziewięć uchwał
(8 lutego na dwóch posiedzeniach zarządu – dziewięć uchwał, 26 kwietnia – siedem uchwał, 4 czerwca –
dwie uchwały, 10 lipca – trzy uchwały, 26 października - pięć uchwał, 14 grudnia – 3 uchwały).
Zgodnie z zapisami statutowymi zarząd organizował i nadzorował prace Towarzystwa oraz pełnił
funkcję założyciela Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, nadzorując i wydając stosowne uchwały
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w tym zakresie. Podstawowymi tematami podejmowanymi podczas posiedzeń zarządu były sprawy
dotyczące funkcjonowania WTN.
Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra frekwencja członków zarządu WTN na powyższych
zebraniach, która średnio wynosiła 75 procent. Każdorazowo umożliwiało to podejmowanie prawomocnych
uchwał i obiektywne kierowanie odpowiednimi działaniami Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz
problematyką związaną z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku.
W dniu 4 VI 2018 r. w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się Zwyczajne
Walne Zebranie Sprawozdawcze WTN (ZWZS WTN). Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowej
zgromadzeni członkowie WTN stanowili wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W pierwszej części (naukowej) ks. dr hab. Lech Król, prezes Teologicznego Towarzystwa
Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku wygłosił referat pt. Działalność
Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku na tle innych
towarzystw teologicznych w Polsce.
Część sprawozdawczą Walnego Zebrania otworzył prezes Włocławskiego Towarzystwa
Naukowego dr Zdzisław Zasada. Po czym wybrano przewodniczącego i sekretarza obrad. Nowo wybrany
Przewodniczący dr inż. Adam Rejmak rozpoczął obrady od utworzenia poszczególnych Komisji (Komisji
Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków). Na sekretarza obrad wybrano dr Agnieszkę
Galczak-Froch.
Zabierając głos dr Zdzisław J. Zasada, w imieniu Zarządu WTN, złożył sprawozdanie z działalności
WTN za 2017 rok. Podkreślił w swoim wystąpieniu najistotniejsze problemy oraz dokonania jakie zostały
zrealizowane przez Towarzystwo w okresie sprawozdawczym. Dodał, że pełna treść zadania została
opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa oraz będzie wydrukowana w periodyku „Zapiski
Kujawsko-Dobrzyńskie”.
W ostatniej części obrad przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków dr inż. Adam Rejmak odczytał
uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze oraz wnioski zgłoszone przez członków
WTN podczas Zebrania:
 Uchwała nr 1 ZWZS WTN z dn. 4 VI 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu
z działalności WTN za rok 2017;
 Uchwała nr 2 ZWZS WTN z dn. 4 VI 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
WTN za rok 2017;
 Uchwała nr 3 ZWZS WTN z dn. 4 VI 2018 r. w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2017;
 Uchwała nr 4 ZWZS WTN z dn. 4 VI 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Działalności za rok 2018.;
 Uchwała nr 5 ZWZS WTN z dn.4 VI 2018 r. w sprawie stwierdzenia Planu Budżetu WTN na rok
2018.;
 Uchwała nr 6 ZWZS WTN z dn. 4 VI 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
WTN na rok 2017.
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Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w roku sprawozdawczym przez WTN należy
zaliczyć:
 współorganizacja obchodów Jubileuszu pięćdziesięciolecia działalności Koła Polskiego Towarzystwa
Geograficznego we Włocławku – 12 lutego;
 objęcie honorowego patronatu nad projektem edukacyjnym Wspólna przeszłość kluczem do
przyszłości organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we
Włocławku oraz nagrodzenie zwycięzców debaty publikacjami WTN – 1 marca;
 objęcie honorowego patronatu i ufundowanie pucharu dla zwycięskiej drużyny I Ogólnopolskiego
Turnieju Klas Mundurowych ZŁOTOPOLE 2018, organizowanym przez Kujawską Szkołę Wyższą
we Włocławku, przy współpracy z Lipnowskim Klubem Strzeleckim VIS oraz Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych – PUK Arena Lipno – 12 - 13 kwietnia;
 organizacja VII Włocławskiego Sympozjum Naukowego o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy pt.
Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowach – 20 kwietnia;
 organizacja konferencji naukowej Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski
przy współpracy Towarzystwa Naukowego Płockiego, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w
Płocku, Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Miasta Kowal, Muzeum Mazowieckiego w
Płocku, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie – 11 listopada;
 promocja VII tomu Włocławskiego Słownika Biograficznego – 3 grudnia.
Trzeba wspomnieć o znaczącej liczbie innych przedsięwzięć, których inicjatorami, aktywnymi
uczestnikami reprezentującymi na zewnątrz WTN byli nasi członkowie:
 dr Zdzisław Jan Zasada brał udział w I Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych ZŁOTOPOLE
2018, (12-13 kwietnia); uczestniczył w sympozjum z okazji 90. rocznicy powstania Teologicznego
Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (19 kwietnia); był
pomysłodawcą

i

głównym

organizatorem

VII

Włocławskiego

Sympozjum

Naukowego

o Bezpieczeństwie i Higienie pracy (20 kwietnia); uczestniczył w konferencji naukowej pt. Polska
w NATO, NATO w Polsce – taktyczne gwarancje czy strategiczna iluzja (9 czerwca); brał udział
w pracach Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego w XVIII edycji; brał udział w XI Zjeździe Kujawiaków (14 lipca), jako reprezentant
WTN działał w pracach Społecznego Komitetu budowy obelisku z tablicą upamiętniającą tragiczne
losy siedemdziesięciu włocławian zamordowanych w 1940 r. w Katyniu, Charkowie, Miednoje,
Bykowni; przygotował referat na II Kongres Towarzystw Naukowych (14-15 września), który
zostanie opublikowany w publikacji zbiorowej; na zaproszenie władz strażackich pow.
radziejowskiego brał udział w uroczystości uczczenia 100-rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, na której wygłosił referat o udziale strażaków w I wojnie światowej; był
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pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji naukowej pt. Tak rodziła się niepodległość.
W 100 – lecie powstania wolnej Polski.(11 listopada).
 prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski był organizatorem I Ogólnopolskiego Turnieju Klas
Mundurowych ZŁOTOPOLE 2018 (12-13 kwietnia), przewodniczył dwom sesjom podczas II
Kongresu Towarzystw Naukowych (14-15 września) oraz przygotował na Kongres referat, który
zostanie opublikowany w publikacji zbiorowej, brał udział w XI Zjeździe Kujawiaków (14 lipca),
jako Redaktor Naczelny Wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego koordynował
działalność wydawniczą Towarzystwa, był redaktorem VII tomu Włocławskiego Słownika
Biograficznego, który ukazał się w bieżącym roku.
 dr Adam Wróbel wygłaszał referaty podczas spotkań członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
prowadził zajęcia dla seniorów; brał udział w Zgromadzeniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą (16 stycznia); był jednym z uczestników
sympozjum z okazji 90. rocznicy powstania Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego
Seminarium Duchownego we Włocławku (19 kwietnia) oraz w Jubileuszu 100 – lecia III Gimnazjum
i Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku (2 czerwca), służył swoją pomocą w przygotowywaniu
i opracowaniu listów gratulacyjnych przez WTN, był współorganizatorem i przewodniczącym jury
XVI Dobrzyńsko – Kujawskiego Konkursu Recytatorskiego w Karnkowie (19 czerwca);
przewodniczył jury X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Z. Arentowicza we Włocławku (9
maja); przewodniczył jury Konkursu Recytatorskiego „Poezja Wisławy Szymborskiej” w Szkole
Podstawowej im. Noblistów Polskich w Chalinie; był autorem tekstu III Dyktanda Włocławskiego
dla dzieci, adresowanego do uczniów włocławskich szkół podstawowych.
 dr Marek Suszman – był jednym ze współorganizatorów uczczenia przez strażaków z powiatu
radziejowskiego 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się w Dobrem.
 dr Zbigniew Brenda jako reprezentant WTN uczestniczył w pracach Lokalnej Grupy Działania Miasta
Włocławka, brał udział w uroczystości Jubileuszu 50 – lecia działalności Koła Polskiego
Towarzystwa Geograficznego we Włocławku (12 lutego), był jednym z referentów podczas VII
Włocławskiego Sympozjum Naukowego o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (20 kwietnia),
uczestniczył w ogłoszeniu beneficjentów IV edycji konkursu grantowego Działajmy razem i uczmy
się od siebie Fundacji ANWIL dla Włocławka (15 maja), podczas którego odebrał Certyfikat
Beneficjenta dla WTN, jako wiceprezes WTN reprezentował Zarząd WTN podczas jubileuszu 100 –
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w trakcie których odbyła się dwuetapowa konferencja
naukowa (9 XI w Płocku i 11 XI w Kowalu) pod auspicjami Włocławskiego Towarzystwa
Naukowego i Towarzystwa Naukowego Płockiego pn. Tak rodziła się Niepodległość. W 100-lecie
powstania wolnej Polski, wziął także udział w sesji naukowej zorganizowanej przez Teologiczne
Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (27 listopada).
 dr Agnieszka Galczak – Froch jako reprezentant WTN działała w pracach Społecznego Komitetu
budowy obelisku

z

tablicą

upamiętniającą

tragiczne

losy siedemdziesięciu

włocławian
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zamordowanych w 1940 r. w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykownii, przewodniczyła konferencji
naukowej Tak rodziła się niepodległość w 100 – lecie powstania wolnej Polski (11 listopada), była
pomysłodawcą i współorganizatorką konkursu historycznego, Śpieszmy się słuchać ludzi…,
organizowanego dla szkół podstawowych i średnich regionu.
 mgr Arkadiusz Ciechalski z ramienia WTN działał w pracach Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa we Włocławku w kadencji 2015-2019.
 mgr Henryk Wasilewski był inicjatorem otwartych spotkań członków i sympatyków Sekcji
Filologiczno-Artystycznej WTN, dzięki którym miedzy innymi można było zwiedzić włocławską
bazylikę katedralną oraz poznać zbiory włocławskiego muzeum diecezjalnego.
 dr inż. Ryszard Chodynicki czynnie uczestniczył w konferencji naukowej pt. Polska w NATO, NATO
w Polsce – taktyczne gwarancje czy strategiczna iluzja (9 czerwca), podczas którego wygłosił referat
pt. Zasadnicze filary systemu obronnego państwa jako konsekwencje transformacji ustrojowej
w Polsce.
 dr

Miłosz

Kłobukowski

przygotował

referat

na

II

Kongres

Towarzystw

Naukowych

(14-15 września), który zostanie opublikowany w publikacji zbiorowej.
 mgr Bożena Antoszewska-Woźniak uczestniczyła w szkoleniach pt. Obowiązki NGO wobec US,
organizowanym przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (12 marca).
 mgr Dorota Szklarska uczestniczyła w sympozjum z okazji 90. rocznicy powstania Teologicznego
Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (19 kwietnia), wzięła
udział w spotkaniu poświęconym ochronie danych osobowych w kontekście nowego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), organizowanym przez Kancelarię Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (9 kwietnia), jako reprezentant WTN uczestniczyła w XIX Forum
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego, organizowanym przez
Fundację Samotna Mama (13 czerwca). Walnie przyczyniła się do zorganizowania konferencji
naukowej oraz opublikowania drukiem wydawnictwa pokonferencyjnego związanych z jubileuszu
100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w trakcie których odbyła się dwuetapowa
konferencja naukowa (9 XI w Płocku i 11 XI w Kowalu) pn. Tak rodziła się Niepodległość. W 100lecie powstania wolnej Polski.
 mgr Małgorzata Byczek uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym Sprawozdania o współpracy,
zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non profit (SOF – 5),
organizowanym przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. (16
kwietnia).
W minionym roku nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazały się następujące
publikacje:
 „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, Tom 33 pt. Organizacje społeczne we Włocławku po 1918 roku.
W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, pod redakcją Mieczysława Wojciechowskiego;
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 VII tom Włocławskiego Słownika Biograficznego, pod redakcją Stanisława Kunikowskiego;
 Paulina Grzonka, Świat wypalony w glinie. Archetypy i symbole w życiu i twórczości Stanisława
Zagajewskiego;
 Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski, pod redakcją Zdzisława Jana
Zasady (WTN) i Zbigniewa Kruszewskiego.
Wymienione tytuły opracowano i wydano dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasto Włocławek,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. we Włocławku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiemu, Fundacji „CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, Fundacji
Humanitarnej we Włocławku, Fundacji ,,ANWIL dla Włocławka’’ oraz ze środków otrzymanych przez
WTN w ramach 1 procenta na Organizację Pożytku Publicznego.
Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, podobnie jak innych organizacji społecznej,
opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków, mniej lub bardziej aktywnych w zależności od
posiadanego czasu wolnego, osobistego zaangażowania, pasji, ale i bezinteresownego działania pro publico
bono.
Na dzień 31 XII 2018 r. WTN liczyło 167 członków, w tym 5 członków honorowych.
W ciągu roku przyjęto w poczet członków 8 osób.
Istotną kwestią, ze względu na posiadany przez WTN cenny księgozbiór, była działalność Biblioteki
Naukowej WTN im. Profesora Stanisława Leszka Bagdzińskiego, która funkcjonuje jako dział WTN od 1979
roku, posiada wielotysięczny zbiór literatury naukowej i popularnonaukowej oraz bogaty księgozbiór
dotyczący regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, który wyróżnia się spośród bibliotek działających w naszym
mieście. Głównym zadaniem Biblioteki było stałe uzupełnianie księgozbioru regionalnego. Efektem
wdrożenia systemu elektronicznego katalogu Biblioteki jest udostępnienie jego zawartości w opcji online na
stronie www WTN. W minionym roku dzięki wymianie międzybibliotecznej oraz darom księgozbiór
wzbogacił się o 120 woluminy, w tym głównie dary. Stan zbiorów na dzień 31 X 2018 r. wynosi 35 547
woluminów.
W powiększeniu księgozbioru swój wkład wniosły następujące osoby oraz instytucje: Stanisław
Kunikowski, Zdzisław Jan Zasada, Zbigniew Rayzacher, Henryk Wasilewski, Marek Prus, Stowarzyszenie
Króla Kazimierza Wielkiego, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Fundacja Humanitarna we
Włocławku, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we
Włocławku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku, Teologiczne
Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchowego we Włocławku. Należy ze szczególnym
naciskiem podkreślić, że ze względu na trudności organizacyjne i finansowe kierownictwo biura WTN, po
konsultacji z zarządem, podjęło decyzję o zaprzestaniu od dnia 1 I 2015 r. powszechnego udostępniania
zbiorów. Nawarstwiające się trudności finansowe naszego Towarzystwa – na chwilę obecną – nie dają
możliwości uruchomienia tak potrzebnej i pożytecznej placówki. Niemniej jednak zarząd czyni szereg starań,
w celu umożliwienia dalszego jej działania.
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Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia szybkiego dotarcia z informacjami do członków
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego jest funkcjonowanie elektronicznej skrzynki pocztowej
(e-mail: wtn@wtn.pl). Tą drogą liczni członkowie Towarzystwa (posiadający swój e-mail) byli informowani
o planach oraz działalności władz statutowych WTN.
Od 1 VI 2016 r. działa nowa strona internetowa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego pod
adresem: www.wtn.pl. Strona przygotowana została w nowej formule, zawiera wszystkie dane dotyczące
działalności merytorycznej i administracyjnej Stowarzyszenia. Serwis jest na bieżąco uzupełniany
i aktualizowany.
Dziękujemy ofiarodawcom jednego procenta na organizację pożytku publicznego na rzecz WTN,
którzy przekazali w 2018 roku kwotę 2 411,80 zł. Dzięki Państwu możemy kontynuować upowszechnianie
wiedzy z zakresu historii regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w sposób jak najbardziej profesjonalny
i przystępny dla naszych czytelników. Dziękujemy za ten dar następującym osobom: Irminie i Eugeniuszowi
Ratajczykom z Warszawy, Małgorzacie

Kozakowskiej z Nysy, Ewie Widy-Tyszkiewicz, Janowi

Tyszkiewiczowi z Warszawy, Edycie i Robertowi Stodolnym z Aleksandrowa Kujawskiego, Marii
i Markowi Szuszmanom z Czołowa, Krystynie Michalskiej z Woli Skarbkowej, Andrzejowi Twardzikowi
z Włocławka, Jakubowi Szachewiczowi z Włocławka, Jolancie i Wiesławowi Jakubiczom z Włocławka,
Henrykowi Lewandowskiemu z Włocławka, Robertowi Kacprowiczowi z Włocławka, Małgorzacie
i Szymonowi Byczkom z Włocławka, Adamowi Syroczyńskiemu z Włocławka, ks. Wojciechowi Hancowi
z Włocławka, Waldemarowi Jankowskiemu z Krakowa, Grażynie i Zdzisławowi Zasadom ze Słubicy
Dobrej, Dorocie i Wojciechowi Szklarskim z Włocławka.
Zarząd dziękuje wszystkim członkom i sympatykom naszego Towarzystwa, którzy zaoferowali
w minionym roku swą bezinteresowną pomoc, działając społecznie na jego rzecz. Jesteśmy zarazem
przekonani, że nasza tak potrzebna i przydatna wspólna społeczna działalność przynosiła konkretne owoce.
Nierzadko też cementowała poczucie jakże ważnych więzi z licznym gronem naszych członków,
a podejmowane inicjatywy znalazły należny oddźwięk wśród osób zainteresowanych nauką i jej
upowszechnianiem. Wierzymy głęboko, że działalność ta dawała wszystkich powód do zadowolenia
i satysfakcji.
Słowa serdecznego podziękowania składamy Rektorowi i Dziekanom Kujawskiej Szkoły Wyższej
oraz nauczycielom akademickim i kadrze administracyjnej za dotychczasową owocną współpracę. Jako
organ założycielski dziękujemy za podejmowanie różnych ważnych inicjatyw związanych z działalnością
naukową, dydaktyczną, organizacyjną Uczelni oraz za realizację ważnych przedsięwzięć popularyzujących
naukę na terenie Włocławka, Kujaw, ziemi dobrzyńskiej, całej Polski.
Zarząd WTN dziękuje Przewodniczącym Sekcji WTN i wszystkim ich Członkom, którzy
w minionym roku wnieśli wkład własnej pracy: zarówno tej merytorycznej, jak i organizacyjnej.
Wyrazy szczególnych podziękowań składamy kierownictwu i członków Komisji Rewizyjnej oraz
Sądu Koleżeńskiego, których merytoryczne i organizacyjne działania przyczyniły się do poszerzenia
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wzajemnego zaufania oraz wytworzyły właściwe reakcje pozwalające na usprawnienie liczących już od
szeregu lat działań organizacyjnych.
Jesteśmy przekonani, że praca ta, działalność na rzecz naszego Towarzystwa dawała wszystkim
powód do zadowolenia i satysfakcji. Żywimy zarazem tę głęboką nadzieję, że i w przyszłości taż owocna
praca w istotny sposób przyczyni się do umacniania rangi naszego Towarzystwa.

Włocławek, grudzień 2018 roku

dr Adam Wróbel
Sekretarz Generalny
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
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