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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 ROK
W czerwcu 2017 r. zakończyła się kolejna, XII kadencja władz Włocławskiego Towarzystwa
Naukowego. Godzi się zaznaczyć, że Towarzystwo zostało założonego w 1979 r. i jest najstarszą na
Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej korporacją skupiającą ludzi nauki. Jego członkowie w roku 2017 — na
miarę swoich możliwości, zainteresowań oraz potrzeb — współdecydowali o realizacji szeregu
pożytecznych i interesujących przedsięwzięć.
Główną ideą podejmowanych inicjatyw przez zarząd było popularyzowanie wiedzy, publikowanie
materiałów dotyczących szczególnie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, a także gromadzenie oraz udostępnianie
zbiorów bibliotecznych. Najaktywniejsi członkowie naszego Towarzystwa byli organizatorami,
współorganizatorami, jak i uczestnikami konferencji naukowych, popularnonaukowych, spotkań oraz
uroczystości.
Analiza efektów pracy i działań zarządu oraz grona członków Towarzystwa nie była sprawą łatwą.
Jednakże WTN pomimo borykania się z wieloma trudnościami stworzyło szansę zaspokojenia
zainteresowań naukowych dla członków Towarzystwa we Włocławku, jego okolicach, a także
i w innych regionach Polski. Dzięki gronu najaktywniejszych członków, związanych z nauką, działalnością
oświatową i kulturalną, artystów, menedżerów życia gospodarczego, praca oraz działalność WTN
przenoszona była w różne ośrodki akademickie, kulturalne i przemysłowe na terenie Polski.
Każdorazowo zarząd opierał swoją aktywność o uchwałę Zebrania Walnego, a przede wszystkim
zapisy statutu Towarzystwa, które sprowadzały się do czterech głównych płaszczyzn: badawczej,
wydawniczej, popularyzatorskiej i bibliotecznej. Temu też celowi służyła działalność — z różną
aktywnością — sekcji naukowych. To właśnie w tych mniejszych gronach osoby zainteresowane określoną
problematyką prezentowały swoje punkty widzenia, wygłaszały referaty. Było to także pole do wymiany
poglądów, które niejednokrotnie nabrały charakteru wydawniczych opracowań.
Z całą mocą zarząd podkreśla rolę wielu najaktywniejszych członków naszego Towarzystwa, którzy
włączając się w nurt życia Towarzystwa, zorganizowali, współorganizowali konferencje naukowe i
popularnonaukowe, spotkania oraz uroczystości. Ich główną ideą było popularyzowanie wiedzy oraz

1

materiałów dotyczących szczególnie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, a także gromadzenie oraz udostępnianie
własnych zbiorów i opracowań. Temu celowi służyły następujące główne przedsięwzięcia:
1. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do pogłębiania oraz dokumentowania
wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i historycznego regionu kujawskodobrzyńskiego.
2. Kontynuowanie działalności wydawniczej, w formie klasycznej i elektronicznej, materiałów o
dziejach i wydarzeniach mających swoje miejsce w przeszłości oraz w obecnym czasie.
3. Poszerzanie

księgozbioru

Biblioteki

Naukowej

WTN

im.

Profesora

Stanisława

L. Bagdzińskiego.
4. Współpraca z władzami samorządowymi Włocławka, administracyjnymi oraz samorządowymi
województwa kujawsko-pomorskiego, dążąca do realizacji przedsięwzięć naukowych, a w
szczególności zapewnienia na ich realizację określonych środków finansowych.
5. Współorganizacja z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku licznych przedsięwzięć, które miały
swoją tradycję w latach minionych oraz cieszyły się uznaniem i popularnością wśród mieszkańców
Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
6. Prowadzenie zrównoważonej polityki ekonomicznej i finansowej dążącej do pozyskiwania
i wydawania środków finansowych na działalność WTN.
Organizacyjne przełożenie nad powyższą problematyką znalazło swoje odzwierciedlenie
w tematyce sześciu posiedzeń zarządu i podjętych na nich 17 uchwałach, co miało także swoje
odzwierciedlenie w zorganizowaniu lub współorganizowaniu kilku znaczących dla włocławskiego,
i nie tylko, środowiska przedsięwzięć.
Wiadomym nam jest, że wielu naszych członków chciałoby poświęcić więcej swojego czasu i
umiejętności na prowadzenie badań, zgłębianie historii miasta i regionu oraz publikowanie swoich prac,
ale niewątpliwe trudności wynikające z pozyskania środków finansowych przez Towarzystwo powoduje,
że inicjatywy te nie mogły znaleźć odzwierciedlenia w rzeczywistości. W powyższej sytuacji należy z
zadowoleniem stwierdzić, że trwają prace nad siódmym tomem Włocławskiego słownika biograficznego,
który opublikowany zostanie w drugim kwartale 2018 r. Mimo tego zarząd żywi przekonanie, że kolejne
wnioski do odpowiednich instytucji polskiej kultury, władz samorządowych Włocławka i województwa
pozwolą na wznowienie wstrzymanych prac badawczych, które WTN w najbliższych latach może
zrealizować.
Problem dotyczący członkostwa w organizacjach społecznych ma swoje przełożenie na życie
społeczne wielu środowisk naszego kraju. Zauważa się znaczny spadek wiarygodności niektórych
organizacji politycznych, trudności natury finansowej, z jakimi borykają się stowarzyszenia, brak
motywacji do działalności społecznej oraz zgłębiania wiedzy czy poszerzania zainteresowań. Podobne
zjawisko odnotowujemy i w naszym Towarzystwie.
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Na dzień 31 XII 2017 r. WTN liczyło 157 członków, w tym pięciu członków honorowych.
W ciągu roku przyjęto w poczet członków dwie osoby, dwóch członków zmarło, a dwie osoby złożyły
rezygnacje.
Nie bez znaczenia — i do tej problematyki zarząd przykładał bardzo dużą uwagę — była praca w
poszczególnych naukowych sekcjach. Tym niemniej należy uczciwie stwierdzić, że nie wszystkie sekcje
działały zgodnie z oczekiwaniem ich członków, a tym bardziej władz naszego stowarzyszenia. Kilka z nich
utraciło zdolności władcze związane z odejściem ich kierownictw oraz wyczerpaniem się pomysłów na
działalność. Kwestia ta wymagała wprowadzenia środków zaradczych, które spowodowały w kilku
przypadkach ich ożywienie lub doprowadziły do zamknięcia działalności w dotychczasowej strukturze i
osobowym składzie. Z zadowoleniem należy odnotować fakt zmiany kierownictwa Sekcji Nauk
Historycznych, która pod przewodnictwem dr Agnieszki Galczak-Froch bardzo ożywiła swoją działalność
merytoryczną. Natomiast nad tą problematyką powinny się pochylić kierownictwa każdej z sekcji. W tej
materii zawsze można liczyć na wsparcie ze strony zarządu i biura WTN.
Operacyjna

aktywność

zarządu

dotycząca

kierunków

strategicznych

znalazła

swoje

odzwierciedlenie w tematyce posiedzeń zarządu, a także w zorganizowaniu lub współorganizowaniu kilku
znaczących dla lokalnego i regionalnego środowiska przedsięwzięć.
W roku 2017 zarząd odbył siedem posiedzeń (27 stycznia — dwie uchwały, 3 marca
— jedna uchwała, 28 marca — trzy uchwały, 12 maja — siedem uchwał, 13 lipca — trzy uchwały, 20
października — cztery uchwały, 15 grudnia — cztery 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
w tym zakresie.
Podstawowymi tematami podjętymi podczas posiedzeń zarządu dotyczących funkcjonowania WTN
była problematyka zawarta w przedstawionych poniżej uchwałach:
 Uchwała nr 22 z dnia 27 stycznia 2017 r., w sprawie przyjęcia darowizn woluminów
wzbogacających księgozbiór Biblioteki Naukowej WTN przekazanych w okresie od 1 do 31
grudnia 2016 r.;
 Uchwała nr 23 z dnia 27 stycznia 2017 r., w sprawie przyjęcia nowych członków w poczet
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego;
 Uchwała nr 24 z dnia 3 marca 2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie procedury
sprzedaży nieruchomości mieszczącej się przy ulicy Piwnej 3 we Włocławku, będącej własnością
KSW;
 Uchwała nr 25 z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie dokonania zmian w Statucie KSW
i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu po dokonanych zmianach;
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 Uchwała nr 26 z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie ustalenia form i sposobów procedowania uchwał
przez Zarząd WTN w kadencji 2016–2020;
 Uchwała nr 27 z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
KSW mieszczącej się przy ulicy Piwnej 3 we Włocławku, za wynegocjowaną kwotę 1 825 000,00
zł;
 Uchwała nr 28 z dnia 12 maja 2017 r., w sprawie przyjęcia Bilansu WTN na dzień 31.12.2016 r.;
 Uchwała nr 29 z dnia 12 maja 2017 r., w sprawie przyjęcia Planu Działalności WTN na 2017 r.;
 Uchwała nr 30 z dnia 12 maja 2017 r., w sprawie przyjęcia Planu Budżetu WTN na 2017 r.;
 Uchwała nr 31 z dnia 12 maja 2017 r., w sprawie ustalenia terminu i porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków WTN;
 Uchwała nr 32 z dnia 12 maja 2017 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności
WTN za 2016 r.;
 Uchwała nr 33 z dnia 12 maja 2017 r.; w sprawie przyjęcia darowizn woluminów wzbogacających
księgozbiór Biblioteki Naukowej WTN przekazanych w okresie: styczeń–kwiecień 2017 r.;
 Uchwała nr 34 z dnia 12 maja 2017 r., w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego rektora
KSW;
 Uchwała nr 35 z dnia 13 lipca 2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy
ulicy Piwnej 3 we Włocławku, będącej własnością KSW za wynegocjowaną kwotę 1 700 000,00
zł;
 Uchwała nr 36 z dnia 13 lipca 2017 r., w sprawie rozwiązania umowy o pracę zawartej ze
Stanisławem Kunikowskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego KSW;
 Uchwała nr 37 z dnia 13 lipca 2017 r., w sprawie zawarcia umowy o pracę ze Stanisławem
Kunikowskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego KSW;
 Uchwała nr 38 z dnia 20 października 2017 r., w sprawie formy sprzedaży części nieruchomości
WTN (oficyny) jako realizacja Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
WTN z dnia 9 czerwca 2017 r.;
 Uchwała nr 39 z dnia 20 października 2017 r., w sprawie likwidacji zestawów komputerowych i
wyposażenia, stanowiących własność WTN, uznanych za zużyte, nie nadające się do eksploatacji i
naprawy;
 Uchwała nr 40 z dnia 20 października 2017 r., w sprawie powołania Małgorzaty Byczek na
stanowisko Kierownika Sekretariatu i Kadr WTN;
 Uchwała nr 41 z dnia 20 października 2017 r., w sprawie przyjęcia darowizn woluminów
wzbogacających księgozbiór Biblioteki Naukowej WTN przekazanych w okresie: maj–wrzesień
2017 r.;
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 Uchwała nr 42 z dnia 15 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia darowizn woluminów
wzbogacających księgozbiór Biblioteki Naukowej WTN przekazanych w okresie: październik–
grudzień 2017 r.;
 Uchwała nr 43 z dnia 15 grudnia 2017 r., w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na rok kalendarzowy 2018;
 Uchwała nr 44 z dnia 15 grudnia 2017 r., w sprawie poparcia inicjatywy studiów I stopnia na
kierunku ,,Dietetyka” na Wydziale Nauk o Zdrowiu przez Kujawską Szkołę Wyższą
we Włocławku;
 Uchwała nr 45 z dnia 15 grudnia 2017 r., w sprawie poparcia inicjatywy studiów I stopnia na
kierunku ,,Zarządzanie” na Zamiejscowym Wydziale w Nowym Targu przez Kujawską Szkołę
Wyższą we Włocławku.
Na podkreślenie zasługuje dobra frekwencja członków społecznego zarządu na powyższych
zebraniach, która umożliwiła podejmowanie prawomocnych uchwał i efektywne kierowanie działaniami
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, jak i problematyką związaną z Kujawską Szkołą Wyższą we
Włocławku.
W dniu 9 VI 2017 r. w siedzibie WTN odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze WTN
(ZWZS WTN). Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowej zgromadzeni członkowie WTN stanowili
wystarczające quorum do podejmowania pełnoprawnych uchwał. W pierwszej części (naukowej), którą
prowadził prezes dr Zdzisław Jan Zasada, członkowie Towarzystwa uczcili chwilą ciszy zmarłych w czasie
minionej kadencji członków WTN. Po czym referat pt. „Przestrzeń publiczna a jakość życia”, połączony z
prezentacją multimedialną, wygłosił dr Zbigniew Brenda, członek zarządu WTN.
W części sprawozdawczej, prowadzonej przez mgr. Henryka Wasilewskiego, zrealizowano
przewidziane w porządku obrad zagadnienia. Prowadzący na samym początku podkreślił fakt możliwości
zapoznania się ze sprawozdaniem zarządu WTN za 2016 r., który został zamieszczony na stronie
internetowej WTN. W dalszej kolejności obrad zabrał głos prezes WTN dr Zdzisław Jan Zasada, który
między innymi powiedział:
Założone w dniu 16 kwietnia 1979 r. WTN jest najstarszą na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej
korporacją skupiającą ludzi nauki. Jego członkowie w minionych dziesięcioleciach, ale także
we wszystkich jego okresach — na miarę swoich możliwości, zainteresowań oraz potrzeb — współdecydowali
i zrealizowali szereg pożytecznych i interesujących przedsięwzięć. W czerwcu 2016 r. Włocławskie
Towarzystwo Naukowe rozpoczęło kolejną, XII kadencję.
Najaktywniejsi członkowie naszego Towarzystwa byli organizatorami, współorganizatorami, jak i
uczestnikami kilkunastu konferencji naukowych, popularnonaukowych, spotkań oraz uroczystości. Wiele z
nich o zasięgu ponadregionalnym, z udziałem naukowców z Polski i zagranicy.
Szczególną rolę w tych kwestiach odgrywała współpraca z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku,
Towarzystwem Miłośników Włocławka, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Króla Kazimierza Wielkiego,
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Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Polskim Towarzystwem Geograficznym Koło
we Włocławku, Towarzystwem Naukowym Płockim. W niektórych przedsięwzięciach współpracowano także
z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławskim Centrum Kultury ,,Browar B.”, Stowarzyszeniem Saperów Polskich
Koło we Włocławku, z włocławskimi szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, Ochotniczą Strażą
Pożarną w Niepokalanowie, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także z władzami
samorządowymi Włocławka i województwa kujawsko-pomorskiego, szkołami wyższymi Włocławka oraz z
instytucjami kościelnymi.
W imieniu zarządu WTN wszystkim tym, z którymi dane było mam współpracować, składam
najserdeczniejsze słowa podziękowania, licząc jednocześnie na dalsze owocne

współdziałanie.

O tych kwestiach będziemy zapewne mówić w drugiej części naszych obrad. Tym niemniej chciałbym zwrócić
Państwa uwagę na podstawową problematykę, którą zajmowaliśmy się i powinniśmy podjąć w nadchodzącym
okresie:


Trzeba stwierdzić, że mimo niedostatku środków finansowych, pozyskiwanych jedynie ze źródeł
związanych z wynajmowaniem lokalu, celowych dotacji na wydawnictwa oraz składek
członkowskich, staraliśmy się owe środki spożytkować w celach przewidzianych naszym statutem.
Jednak ich szczupłość pozwalała tylko na zapewnienie funkcjonowania biura WTN oraz na niektóre
wydawnictwa i publikacje.



Nie bez znaczenia dla władz naszego Towarzystwa, a przede wszystkim władz Kujawskiej Szkoły
Wyższej jest dalsza dbałość o kondycję finansową tej placówki, która mimo szeregu kłopotów oraz
problemów kontynuuje działalność dydaktyczną i naukową. Wierzymy, że nieustające wysiłki rektora,
dziekanów i kadry administracyjnej pozwolą na stabilizację w działaniach organizacyjnych, a zarząd
WTN — jak do tej pory — wspierać będzie wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, do których
zobowiązany jest jego statutem.



Musimy być w tym gronie świadomi, że nasze Towarzystwo dysponuje ponad 35-tysięcznym zbiorem
woluminów, głównie związanych z Włocławkiem i Kujawami, na który składają się pozycje
przekazane, w formie darów, przez osoby prywatne i instytucje współpracujące z WTN. Tego skarbu
nie wolno nam roztrwonić, a jego konserwacja, katalogowanie oraz udostępnianie wymaga nie tylko
zaangażowania osobowego, ale także odpowiednych środków finansowych, na które w obecnej chwili
WTN nie stać.



Rok 2018 będzie związany z setną rocznicą zakończenia pierwszej wojny światowej oraz odzyskania
niepodległości. Charakter rocznicy nadała uchwalona przez Sejm RP uchwała zobowiązująca władze
administracyjne, samorządowe oraz organizacje społeczne do włączenia się w obchody. Zamierzamy
wspólnie z zaprzyjaźnionym Towarzystwem Naukowym Płockim, pod patronatem prezydentów miast
Włocławka i Płocka oraz marszałków województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego,
zorganizować kilka przedsięwzięć z tego zakresu.

Są to tylko niektóre przejawy aktywności. I mam nadzieję, że wspólnie uda nam się je z powodzeniem
zrealizować […].
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W dalszej części swojego wystąpienia prezes WTN przedłożył Walnemu Zebraniu następującą
problematykę, prosząc jednocześnie o ustosunkowanie się członków WTN do zagadnienia oraz podjęcie
stosownych decyzji:
[…] WTN — jak wszyscy wiemy — jest właścicielem zabytkowego obiektu przy placu Wolności 20,
w którym mieszczą się biura zarządu, biblioteka z pracownią naukową, sala zebrań oraz dziesięć
pomieszczeń, z których obecnie wynajmujemy tylko dwa. Pozyskane z wydzierżawiania fundusze
w żadnym wypadku nie zapewniają pokrycia kosztów ich posiadania. Natomiast obiekty, które stoją puste,
są dużym obciążeniem dla finansów Towarzystwa. Zarysowująca się tendencja rezygnacji z wynajmu
pojedynczych pomieszczeń i brak realnych perspektyw pozyskania nowych najemców spowodowały
dyskusję na posiedzeniach zarządu WTN. Jej tematem było zbycie tej części obiektu, który nie jest
użytkowany przez Towarzystwo, a jako duża powierzchniowo część kompleksu mogłaby być przedmiotem
zainteresowania poważnego nabywcy.
W związku z powyższym w imieniu zarządu WTN zwracam się z prośbą do członków Towarzystwa o
przemyślenie propozycji, na dzisiejszym zebraniu, a przy aprobacie — upoważnienie zarządu w celu
wszczęcia procedury związanej z przeprowadzeniem transakcji sprzedaży. Zdajemy sobie także sprawę, że
zagadnienie to nie jest do realizacji z dnia na dzień, a uruchomienie procedury może przeciągnąć się, z
różnych powodów, w czasie. Jednocześnie zapewniam, że strona formalno-finansowa będzie przedmiotem
wnikliwych badań i podana będzie do wiadomości w ustalonym trybie Komisji Rewizyjnej WTN oraz
zainteresowanym członkom WTN. Liczę, że odpowiednie sformułowanie w tej kwestii znajdzie się w
projekcie uchwały naszego zebrania […].

W odbytej na powyższy temat dyskusji nie było głosów sprzeciwiających się zbyciu części obiektu
będącego własnością WTN.
W ostatniej części obrad przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków dr Maria Palińska odczytała
projekty uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze WTN (ZWZS WTN) oraz
wynikające z wniosków zgłoszonych przez członków WTN podczas Zebrania:
 Uchwała nr 1 ZWZS WTN z dn. 9 VI 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności WTN za 2016 r.;
 Uchwała nr 2 ZWZS WTN z dn. 9 VI 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
WTN za 2016 r.;
 Uchwała nr 3 ZWZS WTN z dn. 9 VI 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2016;
 Uchwała nr 4 ZWZS WTN z dn. 9 VI 2017 r. w sprawie przyjęcia planu działalności na rok 2017;
 Uchwała nr 5 ZWZS WTN z dn. 9 VI 2017 r. sprawie stwierdzenia planu budżetu WTN na 2017 r.;
 Uchwała nr 6 ZWZS WTN z dn. 9 VI 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu
Koleżeńskiego WTN za 2016 r.;

7

 Uchwała nr 7 ZWZS WTN z dn. 9 VI 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność
WTN.
Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez WTN należy zaliczyć:
 W dniu 14 czerwca zarząd gościł w swojej siedzibie przedstawicieli Towarzystwa
Naukowego Płockiego prof. nadzw. dr. hab. inż. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego, prezesa
zarządu, i dr. Andrzeja Kansego, dyrektora biura, a także rektora Kujawskiej Szkoły
Wyższej we Włocławku — prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego
i dr. Władysława Kubiaka. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu zagadnień związanych
z organizacją w roku 2018 konferencji naukowej poświęconej setnej rocznicy zakończenia
pierwszej wojny światowej. Konferencja pt. „Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie
powstania wolnej Polski”, organizowana przez WTN, TNP, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, Szkołę Wyższą im. Pawła
Włodkowica w Płocku, Urząd Miasta Kowal i Muzeum Mazowieckie w Płocku w dniu 9 XI
2018 r., oraz w Kowalu w dniu 11 XI 2018 r. Gospodarze spotkania — dr Zdzisław Jan
Zasada, prezes zarządu WTN, oraz mgr Dorota Szklarska, dyrektor biura — zaprezentowali
gościom najcenniejszy na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej księgozbiór publikacji
regionalnych, który posiada w swoich zasobach Biblioteka Naukowa WTN.
 Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Rycerze i rycerstwo w średniowiecznej Polsce”,
która odbyła się w Koronowie (woj. kujawsko-pomorskie) w dniu 10 listopada,
zorganizowana została przez Stowarzyszenie Króla Kazimierza z siedzibą w Kowalu i
Burmistrza Koronowa. Jej współorganizatorami byli WTN i KSW we Włocławku. Referaty
wygłosili między innymi dr Tomasz Dziki, dr Zdzisław J. Zasada, dr Adam Wróbel,
konferencję prowadził dr Władysław Kubiak, a podsumowania dokonał prof. nadzw. dr hab.
Stanisław Kunikowski.
 Doktor Tomasz Dziki i dr Zdzisław Zasada byli ekspertami podczas panelu pt. ,,Jerzy
Bojańczyk — rodem z Włocławka”, zorganizowanego przez Włocławskie Centrum Kultury
,,Browar B.” w dniu 19 listopada.
 VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości — 21–25 listopada. Festiwal był udanym
przedsięwzięciem popularyzującym naukę, wiedzę i kulturę, promującym otwarte postawy
sprzyjające zgłębianiu wiedzy i umiejętności jej zastosowania w życiu codziennym. Wielu
członków WTN aktywnie włączyło się do jego przebiegu, kładąc akcent na wzmacnianie
potrzeby ustawicznego poszerzania horyzontów intelektualnych i poznawczych bez
względu na wiek, płeć, sytuację życiową.
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 Sekcja Filologiczno-Artystyczna współorganizowała Seminarium młodzieżowe pt. ,,Szkice
do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”, przeprowadziła IX
Dyktando Włocławskie, wykład i prezentację multimedialną: ,,Królowa polskich rzek w
języku, kulturze, literaturze — z okazji Roku Rzeki Wisły”. Była też współorganizatorem
wykładu pt. ,,Teksty polskich piosenek rockowych’’, który prowadził dr hab. Paweł Tański
z UMK. Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zorganizowała punkt informacyjny
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców.
 Sekcja

Zdrowia

Publicznego

współorganizowała

pokazy,

warsztaty,

zabiegi

pt. ,,Niefarmakologiczne sposoby leczenia bólu w gabinecie fizjoterapii”.
 Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii zorganizowała seminarium pt. ,,Uczeń
w świecie wartości. Nabywanie kompetencji aksjologicznych przez uczniów w wieku 12–
16 lat”.
 Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania była współorganizatorem wykładu
z prezentacją multimedialną pt. ,,Bezpieczeństwo rozliczeń bezgotówkowych” — wykład
prowadził dr Marek Stefański, członek WTN.
 Podczas seminarium naukowego pt. ,,Ekologiczna energia w moim ekologicznym domu” dr
Zbigniew Brenda i dr Maria Palińska wygłosili referaty.
WTN w minionym roku wsparło swoimi publikacjami kilka przedsięwzięć o charakterze
naukowym, popularnonaukowym oraz kulturalnym, m.in.:
 XV „Dobrzyńsko-Kujawski Konkurs Recytatorski” w Karnkowie, 20 czerwca;
 seminarium młodzieżowe pt. „Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi
Dobrzyńskiej”, współorganizowane przez Sekcję Filologiczno-Artystyczną, albowiem tradycją się
stało, że w naszych „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich” prezentowane są tytuły referatów,
nazwiska młodych referentów oraz nazwiska ich opiekunów, nierzadko członków Włocławskiego
Towarzystwa Naukowego;
 opublikowało kolejny tom „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” pt. „Wisła w życiu region”, pod
redakcją Mieczysława Wojciechowskiego;
 trwają prace redakcyjne nad VII tomem Włocławskiego słownika biograficznego, pod redakcją
Stanisława Kunikowskiego.
Zarząd WTN, dążąc do utrzymania działalności Towarzystwa na równie dobrym jak dotychczas
poziomie, podejmował liczne starania o pozyskanie — z wielu źródeł zewnętrznych — środków
finansowych na statutową działalność. Głównymi źródłami dotacji w 2017 r. były: Urząd Miasta
Włocławek, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Fundacja ,,ANWIL dla
Włocławka’’. Środki finansowe pochodziły ponadto od Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku (z
tytułu statutowych zobowiązań), od podmiotów gospodarczych oraz od osób prywatnych — głównie
9

członków Towarzystwa w ramach wpłat jednego procenta z podatku od osób fizycznych na organizacje
pożytku publicznego oraz ze składek członkowskich. Część środków pochodziła ze sprzedaży własnych
wydawnictw oraz z czynszu za wynajem lokali w siedzibie Towarzystwa.
Jednak sytuacja finansowa Towarzystwa była bardzo niekorzystna pod tym względem. Zarząd, przy
wydatnym wsparciu dyrektor biura, podejmował starania o zapewnienie płynności finansowej
Towarzystwa. Wiele czasu poświęcili temu tematowi w swoich wystąpieniach prezes i kilku członków
Towarzystwa, m.in. dr Zbigniew Brenda i prof. nadzw. Stanisław Kunikowski, podczas Zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków WTN, które odbyło się w dniu 9 VI 2017 r. Ich zasadnicze elementy
zamieszczone są w Sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej WTN jako odrębny dokument związany z
działalnością WTN.
Bardzo istotną kwestią, ze względu na posiadany przez WTN cenny księgozbiór, była działalność
Biblioteki Naukowej WTN im. Profesora Stanisława L. Bagdzińskiego. Może ona poszczycić się
najliczniejszym w Polsce księgozbiorem dotyczącym regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Głównym
zadaniem Biblioteki było stałe uzupełnianie księgozbioru regionalnego. Bardzo skromne środki finansowe
otrzymane (ostatnio w 2014 r.) z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwiły jedynie
kontynuację niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Biblioteki działań, takich jak automatyzacja
procesu udostępniania zbiorów, zakup nowości wydawniczych i antykwarycznych oraz prenumerata
czasopism. Efektem wdrożenia systemu elektronicznego katalogu Biblioteki jest udostępnienie jego
zawartości w opcji online na stronie www WTN.
Rokrocznie niemały wkład w powiększanie księgozbioru mają — co należy podkreślić — zarówno
członkowie Towarzystwa, jak i liczne instytucje z Włocławka, regionu i kraju. W minionym roku dzięki
wymianie międzybibliotecznej oraz darom księgozbiór wzbogacił się o 201 woluminów, w tym głównie
darów. Stan zbiorów na 31 X 2017 r. wynosił 35 329 woluminów. W powiększeniu księgozbioru swój
wkład wniosły następujące osoby oraz instytucje: Stanisław Kunikowski, Zdzisław Jan Zasada, Witold
Czarnecki, Stanisław Burmistrzak, Irena i Zbigniew Cyrnowie, ks. Kazimierz Rulka, Arkadiusz Ciechalski,
Krzysztof Rafał Prokop, Agnieszka Galczak-Froch, Marek Michalak — Rzecznik Praw Dziecka,
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Urząd Miejski w Izbicy
Kujawskiej, Śląska Izba Lekarska w Katowicach, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu,
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernikaw Toruniu, Kujawska Szkoła Wyższa we
Włocławku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Teologiczne Towarzystwo Naukowe
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława
Arentowicza we Włocławku, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Instytut
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
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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. Od października 2016 r. została otwarta czytelnia (dwa
dni w tygodniu) umożliwiająca korzystanie z księgozbioru na miejscu. Ze względu na nabycie praw
emerytalnych i przejściu na emeryturę pracownika Biblioteki tymczasowo zaprzestano udostępniania
księgozbioru w czytelni. Nawarstwiające się trudności finansowe naszego Towarzystwa — na chwilę
obecną — nie dają możliwości uruchomienia tak potrzebnej i pożytecznej placówki. Niemniej jednak
zarząd poczyni szereg starań, które umożliwią jej dalsze działanie.
W dobie informatyzacyjnej wartym odnotowania jest prowadzenie strony internetowej
Towarzystwa (www.wtn.pl) w nowej szacie graficznej oraz ułatwienie prowadzenia znacznej części
korespondencji za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail: wtn@wtn.pl).
Nie można także zapominać o dużej liczbie innych przedsięwzięć, których inicjatorami, aktywnymi
uczestnikami reprezentującymi na zewnątrz WTN byli nasi członkowie:
 dr Zdzisław Jan Zasada był pomysłodawcą i głównym organizatorem VI Włocławskiego
Sympozjum Naukowego o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (13 stycznia), brał udział
w pracach Kapitały oceniającej wnioski o nagrody Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego w edycji XVII, był autorem licznych publikacji, wygłaszał referaty;
 prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski wygłosił wykład podczas konferencji naukowej
połączonej z Międzynarodowym Kongresem Organizacji Proobronnych i Targami Proobronnymi
w Ostródzie (1–4 czerwca), uczestniczył w VII Naukowym Forum Polsko-Ukraińskim/UkraińskoPolskim w Bydgoszczy (19–21 września), podczas którego zaprezentował referat naukowy;
 dr Adam Wróbel jako popularyzator kujawsko-dobrzyńskiej kultury — mowy, literatury
i folkloru brał udział w podsumowywaniu konkursów, wygłaszał referaty, prowadził zajęcia dla
seniorów, brał udział w Zgromadzeniu Sprawozdawczym Stowarzyszenie Gmin Ziemi
Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą (26 stycznia), uczestniczył w ogłoszeniu beneficjentów
trzeciej edycji konkursu grantowego Fundacji ,,ANWIL dla Włocławka” (23 marca), podczas
którego odebrał ,,Certyfikat Beneficjenta” dla WTN. Był przewodniczącym jury w IX
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Zdzisława Arentowicza (9 maja), prowadził wieczór
autorski Wandy Wasickiej, promujący tomik poezji zatytułowany Wędrujesz... You Wander (18
maja). Jako przedstawiciel zarządu WTN uczestniczył w ,,Święcie Kultury” zorganizowanym przez
Prezydenta Miasta Włocławek (29 maja). Prowadził II Dyktando Włocławskie dla dzieci,
adresowane do uczniów włocławskich szkół podstawowych. Wykonał nieodpłatnie korektę
publikacji WTN pt. Bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa. Włocławskie sympozja o
bezpieczeństwie i higienie pracy (2012–2016), która ukazała się w 2017 r. pod red. Zdzisława Jana
Zasady;
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 prof. zw. dr hab.
VI

Włocławskiego

Zygmunt Jerzy Wiatrowski był
Sympozjum

Naukowego

o

jednym z

Bezpieczeństwie

referentów podczas
i

Higienie

Pracy

(13 stycznia). Był także pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięć związanych z edukacją
młodego pokolenia, jak również osób starszych. Uczestniczył w VII Naukowym Forum PolskoUkraińskim/Ukraińsko-Polskim w Bydgoszczy (19–21 września), podczas którego zaprezentował
referat naukowy. Za całokształt działalności Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
nadał uchwałą nr 44/17 z dnia 29 VI 2017 r. Profesorowi tytuł Honorowego Profesora Kujawskiej
Szkoły Wyższej we Włocławku, uroczyste wręczenie nastąpiło podczas inauguracji roku
akademickiego 2017/2018 uczelni (14 października);
 dr Marek Zieliński propagował problematykę zdrowia publicznego podczas tematycznych spotkań,
konferencji. Był jednym z referentów podczas VI Włocławskiego Sympozjum Naukowego o
Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (13 stycznia), był jednym z głównych organizatorów II
Seminarium Naukowo-Szkoleniowego pt. ,,Ruch to zdrowie” (10 czerwca);
 dr Zbigniew Brenda jako reprezentant WTN uczestniczył w pracach Lokalnej Grupy Działania
Miasta Włocławka. Podczas części naukowej Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
WTN (9 czerwca) wygłosił referat pt. „Przestrzeń publiczna a jakość życia”. Był jednym z
referentów podczas sympozjum pt. ,,Niektóre aspekty rewitalizacji śródmieścia Włocławka” (19
czerwca);
 dr Beata Płaczkiewicz przewodniczyła konferencjom naukowym, prowadziła prelekcje dotyczące
dyslekcji dla nauczycieli i rodziców dzieci z przedszkoli, wygłosiła wykład pt. ,,Poglądy Erika
Eriksona a wiek senioralny” podczas seminarium naukowego ,,Moja senioralna codzienność” (25
maja);
 mgr Arkadiusz Ciechalski z ramienia WTN działał w pracach Komitetu Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa we Włocławku w kadencji 2015–2019;
 mgr Andrzej Twardzik czynnie uczestniczył w seminarium naukowym pt. ,,Moja senioralna
codzienność” (25 maja), podczas którego wygłosił referat pt. ,,Rola i miejsce seniora
w społeczeństwie i w rodzinie — akceptacja czy izolacja”;
 dr Renata Brzezińska czynnie uczestniczyła w seminarium naukowym pt. ,,Moja senioralna
codzienność” (25 maja), podczas którego wygłosiła referat pt. ,,Seniorzy w społecznych
identyfikacjach”;
 mgr Jarosław Pułanecki czynnie uczestniczył w seminarium naukowym pt. ,,Moja senioralna
codzienność” (25 maja), podczas którego wygłosił referat pt. ,,Senioralna codzienność w domu
pomocy społecznej z perspektywy osoby zarządzającej placówką”;
 dr Maria Posłuszna-Owcarz propagowała problematykę zdrowia podczas spotkań ze studentami,
czynnie uczestniczyła w seminarium naukowym pt. ,,Moja senioralna codzienność” (25 maja),
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podczas którego wygłosiła referat pt. ,,Aktywność społeczna seniorów w badaniach studentów
pielęgniarstwa”;
 mgr Henryk Wasilewski przybliżył sylwetkę Tadeusza Sławińskiego, zasłużonego sędziego,
wieloletniego członka WTN, uczestnika kampanii wrześniowej 1939 r., na spotkaniu poświęconym
dziesiątej rocznicy jego śmierci (12 lutego). Prowadził Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze
WTN (9 czerwca);
 dr Marek Szuszman jako przedstawiciel WTN uczestniczył w otwarciu Centrum Rehabilitacji FizjoFit przy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku (7 marca);
 mgr Dorota Szklarska z ramienia WTN, jako członek Stowarzyszenia Centrum Nauki
i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, uczestniczyła w Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia (16 lutego). Wzięła udział w szkoleniu pt. ,,Fundraising i kampania 1%
— mity i fakty”, organizowanym przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i
Wolontariatu. Uczestniczyła w otwarciu Centrum Rehabilitacji Fizjo-Fit przy Kujawskiej Szkole
Wyższej we Włocławku (7 marca). Uczestniczyła w szkoleniu pt. ,,Nowelizacja ustawy praw o
stowarzyszeniach — funkcjonowanie trzeciego sektora w nowych ramach prawnych’’
organizowanym przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (15 maja);
 dr Agnieszka Galczak-Froch podczas wykładu otwartego (27 września) wygłosiła referat
pt. ,,Kształtowanie się i stabilizacja nazwisk chłopskich na Kujawach wschodnich i ziemi
dobrzyńskiej”, uczestniczyła w XXII konferencji historycznej nt. ,,Z dziejów ziemi dobrzyńskiej’’
w Skrwilnie (23 października).
Zarząd dziękuje wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa, którzy zaoferowali
w minionym roku swoją bezinteresowną pomoc, działając społecznie na rzecz naszej organizacji.
Jednocześnie jesteśmy przekonani, że nasza wspólna społeczna działalność przynosiła konkretne owoce.
Cementowała poczucie więzi z licznym gronem naszych członków, a podejmowane inicjatywy znalazły
oddźwięk wśród osób zainteresowanych nauką i jej upowszechnianiem. Sądzimy, że działalność ta dawała
nam wszystkim powód do zadowolenia i satysfakcji.
Słowa podziękowania składamy Rektorowi i Dziekanom KSW oraz Nauczycielom akademickim i
Kadrze administracyjnej za dotychczasową owocną współpracę między naszymi jednostkami. Jako organ
założycielski dziękujemy za podejmowanie szeregu inicjatyw związanych z działalnością dydaktyczną i
organizacyjną uczelni oraz za realizację przedsięwzięć popularyzujących naukę na terenie nie tylko
Włocławka, Kujaw, ale i całej Polski.
Jednym z podstawowych zadań zarządu było pragnienie, aby Towarzystwo kojarzono z aktywną i
rzetelną pracą naukowo-badawczą. Wszystkie działania zrealizowane w minionym roku możliwe były
dzięki działaniom, pomocy i pracy najaktywniejszych członków, jak również sympatyków Towarzystwa.
Serdecznie dziękujemy rektorowi Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. nadzw. dr. hab.
13

Stanisławowi Kunikowskiemu za pomoc rzeczową okazaną przez uczelnię, która w znacznym stopniu
wpłynęła na realizację celów statutowych Towarzystwa. Za finansowe wsparcie dziękujemy prof. zw. dr.
hab. Zygmuntowi Wiatrowskiemu — członkowi honorowemu WTN, dr. Stefanowi Paczkowskiemu —
członkowi założycielowi WTN. Słowa podziękowania kierujemy do przedstawicieli WTN zasiadających
w Senacie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku — do prof. dr. hab. med. Szymona Kubiaka —
członka honorowego WTN i ks. prof. dr. hab. Zdzisława Pawlaka. Dziękujemy również pozostałym
członkom

honorowym

WTN

—

prof.

Bogdanowi

Wawrzyniakowi,

prof.

Mieczysławowi

Wojciechowskiemu, którzy wspierali Towarzystwo swoją dobrą radą, wiedzą, a dr. Adamowi Wróblowi
za nieodpłatne prace wykonywane przy korektach publikacji wydawanych przez WTN. Wyrazy szacunku
i podziękowania składamy członkom Komisji Rewizyjnej WTN oraz członkom Sądu Koleżeńskiego WTN
za ich owocną, pożyteczną i pełną oddania działalność. Jednocześnie liczymy na dalszą — skuteczną jak
do tej pory — współpracę.
Pragniemy również złożyć hołd tym członkom Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, których
już nie ma wśród nas; ich społeczna praca na rzecz Towarzystwa, osiągnięcia naukowe
i badawcze zawsze znajdują miejsce szczególne w naszej pamięci. W okresie sprawozdawczym odeszli od
nas: prof. dr hab. Marian Pawlak (zm. 26 XII 2016 r.) — członek WTN od 1985 r., dr inż. Witold
Terechowicz (zm. 19 IV 2017 r.) — członek WTN od 2007 r.
Dziękujemy ofiarodawcom jednego procenta na organizacje pożytku publicznego na rzecz WTN,
którzy przekazali w 2017 r. kwotę 2628,50 zł. Dzięki Państwu możemy kontynuować upowszechnianie
wiedzy z zakresu historii regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w sposób profesjonalny i przystępny dla
czytelników. Dziękujemy za ten dar następującym osobom: Irminie i Eugeniuszowi Ratajczykom z
Warszawy, Michałowi Bilińskiemu z Gdańska, Janowi Tyszkiewiczowi z Warszawy, Hannie i
Sławomirowi Sztajerom z Poznania, Edycie i Robertowi Stodolnym z Aleksandrowa Kujawskiego,
Mirosławie i Stanisławowi Kunikowskim z Ciechocinka, Krystynie Michalskiej z Woli Skarbkowej,
Bożenie Antoszewskiej-Woźniak i Janowi Woźniakowi z Włocławka, Iwonie Palińskiej-Kacprowicz i
Robertowi Kacprowiczowi z Włocławka, Jakubowi Szachewiczowi z Włocławka, Marii i Piotrowi
Nowakowskim z Włocławka, Agacie i Markowi Wojtkowskim z Lubrańca, Adamowi Syroczyńskiemu
z Włocławka, Jolancie i Wiesławowi Jakubiczom z Włocławka, Dorocie i Wojciechowi Szklarskim z
Włocławka,

Emilii

i

Krzysztofowi

Rydlewskim

z

Włocławka,

Andrzejowi

Twardzikowi

z Włocławka, Grażynie i Zdzisławowi Zasadom ze Słubicy Dobrej, Małgorzacie i Szymonowi Byczkom z
Włocławka, Henrykowi Lewandowskiemu z Włocławka, Władysławowi Kubiakowi z Włocławka.
Zarząd WTN dziękuje Przewodniczącym sekcji WTN i wszystkim Członkom, którzy do
działalności Towarzystwa wnieśli w minionej kadencji wkład własnej pracy — tej merytorycznej
i tej organizacyjnej. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że wspólna społeczna działalność przyniosła
konkretne owoce. Cementowała poczucie więzi z licznym gronem członków, a podejmowane inicjatywy
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znalazły oddźwięk wśród osób zainteresowanych nauką i jej upowszechnianiem. Sądzimy, że ta działalność
dawała nam wszystkim powód do zadowolenia i satysfakcji. Problemy i osiągnięciach sekcji opisane
zostały w dalszej części materiału sprawozdawczego.
Istotne znaczenie dla działalności WTN miało całoroczne funkcjonowanie biura, które
w bardzo skromnym etatowo składzie realizowało — na bieżąco — szereg niezbędnych zadań oraz
czynności związanych z obsługą ciał statutowych, jak i poszczególnych członków naszego Towarzystwa.

Prezes WTN
dr Zdzisław Jan Zasada
Włocławek, styczeń 2018 r.
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