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W dniach 14–15 września 2018 r. Rada Towarzystw 
Naukowych, działająca przy Prezydium Polskiej Aka-
demii Nauk, zorganizowała II Kongres Towarzystw 
Naukowych pod tytułem Rola towarzystw naukowych 
w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Or-
ganizatorami Kongresu było również Poznańskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk, Polska Akademia Umie-
jętności oraz Towarzystwo Naukowe Płockie. Kongres 
został objęty Patronatem Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Celem Kongresu było przedstawienie 
wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
w okresie od odzyskania niepodległości przez Polskę 
oraz ocena tego wkładu, a także dyskusja nad aktual-
nym miejscem społecznego ruchu naukowego w sys-
temie nauki w Polsce. Uczestniczyło w nim ponad  
200 osób reprezentujących ponad 450-tysięczną spo-
łeczność członków towarzystw naukowych i stowa-
rzyszeń naukowo-technicznych. 
II Kongres Towarzystw Naukowych podjął uchwałę  
w sprawie sytuacji społecznego ruchu naukowego. 
Powstała jako wynik głosów towarzystw regional-
nych i branżowych, przypomina znaczenie towa-
rzystw oraz formułuje postulaty m.in. w zakresie po-
pularyzacji wyników badań naukowych. 

W uchwale, podjętej podczas obrad II Kongresu 
Towarzystw Naukowych uczestnicy uznali, że wobec 
doniosłej roli, jaką odegrały towarzystwa naukowe 

w czasach zaborów i w dziejach niepodległej Polski, 
będąc integralną częścią nauki polskiej, powinny 
zajmować ważne miejsce w systemie prawnym  
w kraju. Dlatego powinny być one wspierane finan-
sowo, zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo  
z budżetu państwa oraz budżetów samorządowych. 
Konieczne w związku z tym jest doprowadzenie do 
zmiany polityki państwa w stosunku do społecznego 
ruchu naukowego.

UCHWAŁA
II KONGRESU TOWARZYSTW NAUKOWYCH

z dnia 15 września 2018 roku

Uczestnicy II Kongresu Towarzystw Naukowych – 
obradującego w Poznaniu pod hasłem „Rola towa-
rzystw naukowych w rozwoju świadomości obywa-
telskiej i kulturowej” – uznają, że towarzystwa 
naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne:

– odegrały doniosłą rolę w czasach zaborów  
i w dziejach niepodległego Państwa Polskiego;

– są integralną częścią nauki polskiej, organizując 
społeczny ruch naukowy i budując społeczeństwo 
obywatelskie;

– są podmiotami życia publicznego i ze względu na 
swoje znaczenie dla społeczeństwa powinny znaleźć 
należne miejsce w systemie prawnym w kraju.

Towarzystwa naukowe powinny być wspierane fi-
nansowo zarówno podmiotowo, jak 

i przedmiotowo przez budżet państwa oraz budże-
ty samorządowe ze względu na ich znaczenie dla roz-
woju społeczeństwa.

Kongres uznaje, że przy stosunkowo niskim rozu-
mieniu znaczenia nauki dla rozwoju naszego kraju 
należy wzmocnić rolę publikacji i innych działań od-
noszących się do popularyzacji wiedzy i wyników ba-
dań. Podniesienie rangi takiej aktywności powinno 
następować nie tylko przez wsparcie materialne, ale  
i przez docenianie jej we wszystkich, coraz bardziej 
sformalizowanych ocenach. Zgromadzeni wyrażają 
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Prof. Andrzej Gulczyński podczas 1-go dnia obrad Kongresu.  
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Dyskusja nad uchwałą. Fot. K. Staszewski

Polski Sejm Dzielnicowy

Uczestnicy podczas pierwszego dnia Kongresu. Fot. K. Staszewski

również przekonanie, że nowa punktacja czasopism 
naukowych powinna w sposób odpowiedni docenić 
rolę i znaczenie polskojęzycznych czasopism nauko-
wych, naukowo-technicznych oraz popularnonauko-
wych, stanowiących istotną formę upowszechnienia 
wyników badań.

Uczestnicy Kongresu uznają, że bez zmiany polity-
ki państwa w stosunku do społecznego ruchu nauko-
wego spiętrzać się będą bariery rozwoju naukowego, 
kulturalnego, gospodarczego i społecznego Polski 
oraz zniweczony zostanie ogromny dorobek towa-
rzystw naukowych.

Cały roku upływa nam przy organizacji różnych 
przedsięwzięć upamiętniających Polski Sejm Dzielni-
cowy, który odbył się w Poznaniu w dniach 3–5 grud-
nia 1918 r. Sejm zgromadził delegatów z wszystkich 
dzielnic zaboru pruskiego, zatwierdził polskie żąda-
nia terytorialne i wyłonił Naczelną Rady Ludową, któ-
ra następnie powołała swój Komisariat. To on przejął 
władzę po wybuchu powstania wielkopolskiego i do-
prowadził do zjednoczenia z pozostałymi częściami 
Polski.

Podczas II Kongresu Towarzystw Naukowych, od-
bywającego się w dniach 14–15 września 2018 r.  
w Collegium Minus oglądać było można wystawę przy-
gotowaną w ramach projektu pt. Przed powstaniem. 
Jarociniacy na Polskim Sejmie Dzielnicowym i w pracy 
organicznej, realizowanego we współpracy z Muzeum 
Regionalnym w Jarocinie, współfinansowanego ze 
środków Gminy Jarocin. Wystawa nosząca tytuł Dele-
gaci z powiatu jarocińskiego na Polskim Sejmie Dzielni-
cowym była następnie prezentowana w siedzibie 
PTPN. W grudniu natomiast wystawę będzie można 
oglądać w Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

Z kolei we współpracy z Wrzesińskim Towarzy-
stwem Kulturalnym oraz Muzeum Regionalnym im. 
Dzieci Wrzesińskich we Wrześni realizujemy projekt 
pt. Wrześnianie na Polskim Sejmie Dzielnicowym 
(1918): odkrywanie historii lokalnej, współfinansowa-
ny przez Gminę Września. W ramach tego projektu 
przygotowana została wystawa Delegaci z powiatu 
wrzesińskiego na Polskim Sejmie Dzielnicowym. Jej 

Wystawa o Sejmie podczas II Kongresu Towarzystw Naukowych. 
Fot. K. Staszewski
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otwarcie miało miejsce 15 września 2018 r. w Mu-
zeum we Wrześni i połączone było z prelekcją dr. 
Marka Rezlera oraz Bolesława Święciochowskiego, 
prezesa Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego. 
Wystawa w grudniu 2018 r. prezentowana będzie  
w PTPN.

Już niebawem, 14 listopada przed poznańskim Od-
wachem, a 20 listopada w gmachu Sejmu w Warsza-
wie otwarte zostaną wystawy ukazujące Sejm, jego 
osiągnięcia i znaczenie. Natomiast 22 listopada w Mu-
zeum Regionalnym w Pleszewie otwarta zostanie wy-
stawa ukazująca udział w Sejmie delegatów z powiatu 
pleszewskiego, którą poznaniacy mieli już okazję zo-
baczyć w kwietniu w Collegium Maius UAM.

Nadal trwają prace nad słownikiem delegatów na 
Polski Sejm Dzielnicowy. Zebrane materiały publiku-
jemy tez w bazie delegatów, która dostępna jest na 
http://sejm-dzielnicowy.ptpn.poznan.pl. Baza dele-
gatów na Sejm ma ukazać, kto w nim uczestniczył, ja-

kie były  losy poszczególnych osób przed, na  i po  
Sejmie. Wdzięczni będziemy za wszelkie informa- 
cje, dokumenty, fotografie, dotyczące Sejmu i delega-
tów przekazane na adres PTPN (61-729 Poznań,  
ul. S. Mielżyńskiego 27/29; sekretariat@ptpn.poznan.
pl). Umożliwią nam one uzupełnianie brakujących da-
nych.

Patronat nad wystawami oraz pracami biograficz-
nymi i edytorskimi w zakresie Polskiego Sejmu Dziel-
nicowego objęli: JE ks. prymas Wojciech Polak,  
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak i Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśko-
wiak.

W celu godnego przypomnienia dzieła Sejmu Fun-
dacja Zakłady Kórnickie wspólnie z Wojewodą Wiel-
kopolskim zainicjowała powstanie partnerstwa sze-
regu instytucji i organizacji, którego celem jest 
zorganizowanie obchodów 100. rocznicy Polskiego 
Sejmu Dzielnicowego. Obok PTPN przystąpili do nie-

Spotkanie w Muzeum  Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich. Fot. J. Wałkowska

Delegaci na Polski Sejm Dzielnicowy na stronie internetowej PTPN
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go: Konwent Starostów Wielkopolski, Teatr Muzyczny 
w Poznaniu, Unia Wielkopolan, Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów Samorządowych, Wielkopol-
skie Muzeum Niepodległości, Wielkopolskie Towa-
rzystwo Kulturalne, Instytut Pamięci Narodowej – 
Oddział w Poznaniu.

14 listopada po godz. 12 przy poznańskim ratuszu 
odbędzie się inscenizacja zwołania Sejmu zapowia-
dająca wielką uroczystość w dniu 2 grudnia 2018 

Trzecie Forum Szkół Polskich. Poznań – Europa

Profesor Andrzej Gulczyński z młodzieżą 
podczas zwiedzania

r. przypominającą przemarsz delegatów i obrady 
Sejmu sprzed stu lat. Patronat nad głównymi ob-
chodami objął Marszałek Sejmu. Do udziału zapro-
szone zostały reprezentacje powiatów uczestniczą-
cych w Sejmie, organizacji społecznych i wszystkich, 
którym bliska jest rocznica odzyskania niepodległo-
ści. Szczególne miejsce mają zająć w tym wydarzeniu 
potomkowie delegatów na Sejm. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich członków i sympatyków PTPN.

W dniach 22–29 września odbyła się trzecia edycja 
„Forum Szkół Polskich. Poznań – Europa” zorganizo-
wanego przez PTPN w rocznicę powstania wielkopol-
skiego. Wzięło w nim udział 6 polskich szkół śred-
nich: z Rygi, Wilna, Lwowa, Czeskiego Cieszyna, 
Strzelec Opolskich i Pleszewa. Szkoły reprezentowały 
zespoły składające się z 6 uczniów oraz opiekuna.

Obóz składał się z 3 części związanych z Pozna-
niem, Polską i Europą. W pierwszej – ukazującej Po-
znań jako stolicę przedsiębiorczości i aktywności 
obywatelskiej – uczestnicy zwiedzili Poznań (w tym 
Ostrów Tumski i Bramę Poznania, Zamek Cesarski  
i Muzeum Powstania Wielkopolskiego), poruszając 
kojarzone z Poznaniem tematy przedsiębiorczości, 
obywatelskiego zaangażowania, pracy organicznej  
i obowiązków jednostki w społeczeństwie. Druga 

część, poświęcona Polsce, dotyczyła polskiej tożsa-
mości narodowej i tożsamości regionalnych uczestni-
ków oraz ich świadomości historycznej i kulturowej. 
Trzecia natomiast część (Poznań – polskie okno na 
Europę) poświęcona była procesowi integracji euro-
pejskiej, jej przyczynom i skutkom oraz wadom i zale-
tom. 

Zasadnicza część Forum składała się z prowadzo-
nych przez profesjonalistów wykładów na wyżej wy-
mienione tematy oraz warsztatów – dyskusji i pracy 
w grupach mieszanych. Program obejmował także 
zajęcia m.in. grę terenową oraz zajęcia z poznańskimi 
licealistami, którzy przedstawili wyniki badań nad 
pamięcią o powstaniu wielkopolskim. 

Najbardziej wyjątkowym dla uczestników punk-
tem programu były spotkania z zaproszonymi gość-
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Pracownicy Biblioteki przygotowali specjalną wy-
stawę poświęconą powstaniu wielkopolskiemu oraz 
znanym poznaniakom. Odbył się też koncert „Poznań-
skie brzmienia w Europie”. W programie znalazł się 
m.in. koncert klarnetowy B-dur K. Kurpińskiego oraz 
utwory F. Chopina, S. Moniuszki, K. Sikorskiego,  
S. Niewiadomskiego, S. Poradowskiego, H. Opieńskie-
go, A. Szeluty. Wykonawcami byli Adam Knobel (klar-
net), Maria Rutkowska (fortepian) i Aleksandra Ry-

kowska (mezzosopran) z Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego. 

Projekt objęty został honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezyden-
ta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Kolegium 
Rektorów Miasta Poznania, a współfinansowany był 
ze środków Miasta Poznania, Województwa Poznań-
skiego oraz poznańskich szkół wyższych.

Wydarzenia

Poznański sposób na niepodległość 

Odbyły się kolejne wykłady w ramach naszego cyklu: 
• 28 czerwca 2018 r., Silnik cieplny i jego rola w 

przemianach Wielkopolski w XIX wieku, prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Wisłocki (Prodziekan ds. Roz-
woju i Współpracy z Zagranicą, Wydział Maszyn 
Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska). 

• 6 września 2018 r., Teatr Polski w Poznaniu jako 
scena narodowa, prof. UAM dr hab. Krzysztof Ku-
rek (Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM w Po-
znaniu).

• 20 września 2018 r., Ziemie Zachodnie i Poznań 
w publicystyce Stefana Żeromskiego, prof. UAM 
dr hab. Wiesław Ratajczak (Instytut Filologii Pol-
skiej UAM).

• 4 października 2018 r., Nie tylko Marcinkowski. 
Medycyna i służba zdrowia w dziewiętnasto-
wiecznej Wielkopolsce, prof. dr hab. Anita Ma-
gowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu). 

• 18 października 2018 r., Czas wojny i czas prze-
łomu. Architektura Poznania około 1918 roku, 
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba (Instytut Historii 
Sztuki UAM Poznań). 

• 8 listopada 2018 r., Splątane drogi napoleoń-
skiego żołnierza. Atanazy Raczyński, prof. UAM 
dr hab. Michał Mencfel (Instytut Historii Sztuki 
UAM Poznań).

 
„Poznański sposób na niepodległość” – space-

ry edukacyjne

Wzorem ubiegłego roku Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w lipcu i sierpniu 2018 r. zorganizo-
wało cykl czterech sobotnich letnich spacerów eduka-
cyjnych po Poznaniu w ramach projektu „Poznański 
sposób na niepodległość”. Poznańscy naukowcy opro-
wadzali uczestników spacerów po miejscach związa-
nych z dziejami Poznania pod zaborem pruskim  
i w czasie Powstania Wielkopolskiego.
• Pierwszy spacer edukacyjny odbył się w 7 lipca  

i był poświęcony dziejom Ostrowa Tumskiego  
w Poznaniu w XIX wieku. Uczestników spaceru 
oprowadzał Prezes PTPN prof. UAM dr hab. An-
drzej Gulczyński. 

• Drugi letni spacer edukacyjny, zatytułowany „Po-
wstańczym szlakiem. Poznań 1918”, odbył się 
21 lipca i poświęcony był miejscom związanym  
z dowódcami oraz uczestnikami Powstania Wiel-
kopolskiego. Spacer poprowadził dr Piotr Grzel-
czak.

• Trzeci letni spacer edukacyjny pt. „Śladem 
drukarzy i wydawców” odbył się 4 sierpnia 
2018 r. Symbolicznym patronem spaceru, przeno-
szącego uczestników w świat drukarni w XIX wie-
ku i pracy organicznej, był Jan Konstanty Żupań-
ski. Spacer poprowadziła dr Anna Kołos. 

• Czwarty letni spacer edukacyjny „Szlakiem po-
znańskiego sądownictwa pod zaborem pru-
skim”, miał miejsce 18 sierpnia. Symbolicznym 
patronem spaceru, przenoszącego uczestników  
w świat monumentalnych gmachów pruskich są-
dów i w zacisze gabinetów poznańskich 
adwokatów, był wybitny działacz niepodległo-
ściowy, polityk i pierwszy Prezes Sądu Najwyż-
szego, Władysław Seyda. Spacer poprowadził dr 
Szymon Paciorkowski.

Sesje studencko-doktoranckie w PTPN

• 27 września w PTPN odbyła się kolejna sesja stu-
dencko-doktorancka z cyklu „Młodzi o Powsta-
niu”. Jej tematem przewodnim byli Dowódcy i żoł-Lipcowy spacer po Ostrowie Tumskim. Fot. A. Kołos
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Wykład dla uczestników Forum. Fot. A. Kołos

nierze wojsk powstańczych. Mieliśmy okazję 
wysłuchać niezwykle interesujących referatów: 
Pani Ewelina Kmita (WN UAM) przybliżyła nam 
postać Kazimierza Bonawentury Nowakowskiego 
– lekarza chirurga, pułkownika Wojska Polskiego, 
który był nie tylko mistrzem skalpela, ale i organi-
zacji. Pan Maciej Elantkowski (WH UAM) omówił 
kluczowe postaci zbrojnego powstania w Gnieź-
nie, takie jak Zygmunt Kittel, Paweł Cyms, Woj-
ciech Jedlina-Jacobson, czy Mariusz Wachtel. Pan 
mgr Krzysztof Galubiński (WH, WPiA UAM) 
przedstawił natomiast sylwetkę Michała Lorkie-
wicza, dowódcy 1. kompanii koźmińskiej. Z kolei 
Pan Kacper Awzan zaprezentował postać swojego 
pradziadka, Ignacego Pawlaka, ochotnika kompa-
nii śremskiej, „jednego z tysięcy” zwykłych, ale 
jakże ważnych ludzi, którzy tworzyli historię.

• Kolejna sesja pt. „Praca organiczna jako droga do 
niepodległości. Sylwetki wielkopolskich działaczy 
społecznych” miała miejsce 25 października. Pan 
prof. Przemysław Matusik (IH UAM) na wstępie 
nakreślił pojęcie i strategię pracy organicznej  
w XIX wieku. Następnie pan mgr Krzysztof Galu-
biński (WPiA oraz WH UAM) przedstawił postać 
Tomasza Hempowicza (1898–1979) – przywódcy 
polskiej młodzieży gimnazjalnej w Krotoszynie.

Forum PTPN 

W ramach cyklu „Forum PTPN”, którego celem jest 
promocja nowości wydawniczych i dyskusje o książ-
kach naukowych i popularnonaukowych, odbyło się 
spotkanie z książką Śladami Polaków w Pradze XIX – 
XXI wiek. Szkice i portrety historycznoliterackie i jej 
autorami oraz redaktorami, goszczącymi w Poznaniu 
w ramach Dni Kultury Czeskiej – Małgorzatą Michal-
ską, Romanem Baronem i Romanem Madeckim. Spo-
tkanie otworzył wiceprezes PTPN, prof. Przemysław 
Matusik, a wystąpienie wprowadzające przygotował 
prof. Waldemar Łazuga (Instytut Historii UAM). Z au-
torami dyskutowała również prof. Anna Gawarecka 

(Instytut Filologii Słowiańskiej UAM), a całość koor-
dynował prof. Damian Szymczak (Instytut Historii 
UAM). Współorganizatorem spotkania było Polsko
-Czeskie Towarzystwo Naukowe.

„Dawna książka – sztuka i rzemiosło”

25 października odbyła się III edycja warsztatów 
ze starodrukami „Dawna książka – sztuka i rzemio-
sło”, kierowanej do miłośników i pasjonatów książki  
i historii, licealistów, studentów, nauczycieli, bibliote-
karzy i wszystkich tych, którzy chcieliby w praktyce 
poznać zagadnienia dawnych druków, obcując z za-
bytkami piśmiennictwa. Poruszane zagadnienia obej-
mują szerokie spektrum problematyki badań nad sta-
rymi drukami, m.in. budowę książki, identyfikację 
filigranów i papierni, typografię inkunabułów, dawne 
znaki proweniencyjne, XVI-wieczne oprawy skórzane 
czy glosy rękopiśmienne na kartach ksiąg. Uczestnicy 
w każdym z paneli utrwalają wiedzę, mając unikalną 
okazję pracowania bezpośrednio na oryginalnych za-
bytkach drukarstwa (od drugiej połowy XVI wieku po 
wiek XVIII). Wśród zgłoszonych na warsztaty znala-
zły się osoby nie tylko z Wielkopolskie, lecz również  
z Wrocławia i Warszawy. 

Uczestnicy warsztatów o dawnej książce. Fot. A Kołos.

Spotkanie doktorantów
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Podobnie jak w poprzednich edycjach, całodnio-
wym warsztatom towarzyszył również wykład otwar-
ty, który miał miejsce 26 października na Sali Posie-
dzeń. Mgr Katarzyna Kubiś (Pracownia Restauracji 
Książki Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu) wy-
głosiła fascynujący wykład o ratowaniu i konserwacji 
zbiorów specjalnych. Wybrane zagadnienia ochrony 
zbiorów bibliotecznych wynikające z praktyki bibliote-
karza-introligatora. Pracownicy Biblioteki przygoto-
wali wystawę cennych starych druków z kolekcji 
PTPN, a wieczór uświetnił koncert muzyki dawnej  
w wykonaniu Aleksandry Pałki (sopran) oraz Anny 
Biniaś (lutnia, teorba).  Projekt współfinansowany 
jest ze środków Miasta Poznania.

Inscenizacja wjazdu J.H. Dąbrowskiego  
do Poznania

Już po raz trzeci PTPN, wraz z Wielkopolskim Mu-
zeum Niepodległości, Muzeum Historii M. Poznania – 
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Sto-
warzyszeniem Musica Nostra i Stowarzyszeniem 
Gloria in Musica, zorganizowało 3 listopada insceni-
zację wjazdu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józe-
fa Wybickiego do Poznania. Inscenizacja miała upa-
miętnić 212. rocznicę historycznego wjazdu generała 
do Poznania w listopadzie 1806 roku, a także przypo-

mnieć, że i przed Powstaniem Wielkopolskim pozna-
niacy walczyli o wyzwolenie spod zaboru pruskiego.

Uroczysty wjazd generała uświetnił oddział pie-
choty w mundurach z czasów Księstwa Warszawskie-
go, który odegrał walkę oddziałów polskich i pru-
skich, Reprezentacyjny Pułku Ułanów Wielkopolskich, 
pokaz pirotechniczny oraz śpiew hymnu Polski przy 
akompaniamencie chórów będących częścią Sto- 
warzyszenia Musica Nostra, Stowarzyszenia Gloria in 
Musica i orkiestry z Dopiewa.

Po inscenizacji w Ratuszu, w Sali Renesansowej, 
nastąpiła prezentacja obrazu Jana Gładysza Wjazd 
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 
r., będącego własnością Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Częścią obchodów był również wy-
kład Splątane drogi napoleońskiego żołnierza. Ata-
nazy Raczyński wygłoszony przez dr hab. Michał 
Mencfel (Instytut Historii Sztuki UAM). w ramach cy-
klu „Poznański sposób na niepodległość”.

Wielkopolskie miasta i powiaty – Jarocin  

Odbywające się pod tym hasłem spotkania w PTPN 
mają na celu podtrzymywanie więzi z regionem. Za-
proszenie tym razem przyjęli znani jarociniacy: były 
rektor Politechniki Poznańskiej prof. Czesław Króli-
kowski, JE bp Damian Bryl, dyrektor wielkopolskiego 
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oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz, dziekan Wydziału 
Chemii UAM prof. Henryk Koroniak, dyrektor Festi-
walu Malta Michał Merczyński, rzecznik Stowarzysze-
nia Sędziów Polskich Iustitia sędzia Bartłomiej Przy-
musiński. Wspominano wspólnych nauczycieli: prof. 
Laurę Paluszkiewicz czy prof. Alfonsa Kowalskiego, 
wybiegano w przyszłość wraz z drogą S-11.

Okazją do spotkania była wystawa ukazująca 
udział delegatów z powiatu jarocińskiego w Polskim 
Sejmie Dzielnicowym (1918). Partnerem w przygoto-
waniu wystawy było Muzeum Regionalne w Jarocinie, 
a finansowe wsparcie zapewniła Gmina Jarocin. Jaro-
ciniacy umówili się już na kolejne spotkanie w PTPN 
w większym gronie. Biblioteka PTPN wzbogaciła się  
o książki wydane przez Festiwal Malta przekazane 
przez dyrektora M. Merczyńskiego.

Z żałobnej karty…
• 26 czerwca 2018 roku zmarł prof. dr hab. Mar-

celi Andrzejewski – członek Wydziału Historii  
i Nauk Społecznych, Komisji Historycznej od  
13 maja 1988 roku; z-ca sekr. gen. w latach 2008–
2011

• 2 lipca 2018 roku zmarł prof. dr hab. Jerzy Ma-
łecki – członek Wydziału Matematyczno-Przy-
rodniczego, Komisji Matematyczno-Przyrodniczej 
od 17 kwietnia 1964 roku

• 20 lipca 2018 roku zmarła dr Honorata Skoczy-
las-Stawska – członek Wydziału Filologiczno-Fi-
lozoficznego, Komisji Językoznawczej od 13 li-
stopada 1972 roku

• 28 sierpnia 2018 roku zmarła prof. dr hab. Ur-
szula Radwańska – członek Wydziału Lekarskie-
go, Komisji Medycyny Doświadczalnej od 31 maja 
1983 roku

• 13 września 2018 roku zmarł doc. dr. Stanisław 
Warkoczewski – członek Wydziału Historii  
i Nauk Społecznych, Komisji Historycznej od  
13 listopada 1972 roku

• 20 września 2018 roku zmarł prof. dr hab. 
Gerwazy Świderski – członek Wydziału Lekar-
skiego, Komisji Medycyny Doświadczalnej od  
19 listopada 1962 roku.

• 23 września 2018 roku zmarł prof. dr hab. Kazi-
mierz Tobolski – Wydziału Matematyczno-Przy-
rodniczego, Komisji Biologicznej od 22 maja 1967 
roku

• 14 października 2018 roku zmarł dr hab. Wa-
cław Szyc – członek Wydziału Nauk Technicznych, 
Komisji Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej od 30 maja 1994 roku

• 20 października 2018 roku zmarł ks. prof. dr 
hab. Bogusław Nadolski – członek Wydziału 
Historii i Nauk Społecznych, Komisji Teologicznej 
od 24 marca 1982 roku.
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