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Rok 2019 to czas świętowania setnej rocznicy powo-
łania Uniwersytetu Poznańskiego. To ważne święto 
dla całej społeczności akademickiej naszego miasta, 
którego punktem kulminacyjnym było uroczyste ze-
branie senatów czterech jubileuszowych uczelni 
w Auli Uniwersyteckiej – Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrod-
niczego i Akademii Wychowania Fizycznego. Swoją 
obecnością uroczystość uświetniło wielu gości, wśród 
których znaleźli się m.in. Donald Tusk, Przewodniczą-
cy Rady Europejskiej, Ewa Kopacz, była premier Pol-
ski, i abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Wykład jubileuszowy o początkach akademickiego 
Poznania przedstawił prezes PTPN, prof. Andrzej 
Gulczyński, który podkreślił, że to właśnie w Po-
znańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk powstała 
w 1918 roku Komisja Organizacyjna Uniwersytetu 
Polskiego. Warte podkreślenia jest to, że Towarzy-
stwo jest jednym z trzech filarów – obok Akademii 
Lubrańskiego i Kolegium Jezuickiego – na których 
oparty został nowo powstały Uniwersytet. 

W roku 2019 PTPN stał się również inicjatorem 
wielu działań, które poprzedziły centralne obchody 
jubileuszu. 

Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego
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Rektorzy uczelni poznańskich na zdjęciu wspólnie z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem i prezesem PTPN, prof. Andrzejem 
Gulczyńskim. Fot. A.Wykrota
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Profesor Andrzej Gulczyński wygłosił ważne słowa na 
temat powstania Uniwersytetu Poznańskiego pod-
czas jubileuszowego posiedzenia senatów. Zachęca-
my do przeczytania treści wykładu: 

„To był niezwykły dzień. Tak wiele się wówczas wy-
darzyło: zakończono wielką wojnę, Polska odzyskiwała 
niepodległość. Ten dzień to 11 listopada 1918 r. – dzień 
symbol. I właśnie wówczas odbyło się ważne zebranie. 

Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, prof. Heliodor Święcicki, zaprosił na nie trójkę 
działaczy towarzystwa: doktorów Józefa Kostrzew-
skiego (archeologa) i Michała Sobeskiego (filozofa) 
oraz językoznawcę ks. proboszcza Stanisława Kozie-
rowskiego. Zespół ten nazwany został Komisją Orga-
nizacyjną Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu, a prof. 
Heliodor Święcicki stanął na jej czele. To tej czwórce 
zawdzięczamy skuteczne spięcie kilku nurtów zmie-
rzających do utworzenia w Poznaniu uniwersytetu.

Mówić można o „Trzech filarach Uniwersytetu”. 
Pierwszym z nich była założona w 1519 r. przez bi-
skupa Jana Lubrańskiego Akademia, kształcąca w du-
chu nowoczesnego humanizmu. Drugi filar to Kole-
gium Jezuickie podnoszone przez Zygmunta III Wazę 
i Jana III Sobieskiego do godności uniwersytetu. 
Sprzeciw ważnej instytucji uniemożliwił realizację 
tych postanowień; ale kto to uczynił nie wspomnę, bo 
przed dziesięcioma laty sprzeciw ów został wycofany, 
czyli nie ma go w annałach. 

Zarówno Akademia Lubrańskiego, jak i jezuickie 
kolegium oraz uniwersytet miały świetnych wycho-
wanków, do których należeli Józef Struś, Klemens Ja-
nicki, Stanisław Staszic, Jan Śniadecki czy przeor Au-
gustyn Kordecki. Obie uczelnie zostały zlikwidowane 
u schyłku Rzeczypospolitej, nie powiodła się próba 
utworzenia uniwersytetu w czasach Komisji Edukacji 
Narodowej, jak i pod zaborem pruskim.

Brak uniwersytetu skutecznie zapełniło powstałe 
w 1857 r. Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które kulty-
wowało akademickie tradycje Poznania: inicjowało 
badania, organizowało wykłady i dyskusje, stworzyło 
wspaniałe zbiory biblioteczne i kolekcje muzealne 
(archeologiczne, przyrodnicze i dzieł sztuki). 

Prowadziło też działalność wydawniczą i popula-
ryzatorską. W kolekcjach znalazły się dzieła takich 
twórców jak Cranach, Bacciarelli czy Matejko. Do co-
raz bogatszej biblioteki naukowej trafiały wartościo-
we księgozbiory, m.in. historyka Jędrzeja Moraczew-
skiego, hr. Seweryna Mielżyńskiego, ks. kanonika Jana 
Koźmiana czy Kasyna Gostyńskiego.

Na czele towarzystwa stał przez wiele lat słynny 
filozof August Cieszkowski, który – co należy dziś 
szczególnie podkreślić – założył Szkołę Rolniczą w Ża-
bikowie. To kolejne ziarno, które da piękny plon.

Warto też wspomnieć powstałe w 1913 r. Towa-
rzystwo Wykładów Naukowych, prowadzące wykła-
dy i kursy zbliżone do uniwersyteckich. 

Wrócę jednak do Komisji Organizacyjnej Uniwer-
sytetu, która rozpoczęła starania o środki finansowe 
i lokale oraz pozyskanie kadr. Jej działania zostały po-
parte przez Polski Sejm Dzielnicowy, a na bieżąco 
były wspierane przez Komisariat Naczelnej Rady Lu-
dowej. Przychylnie odniósł się do jej działań także 
rząd polski w Warszawie.

Sprawność organizacyjna Komisji i autorytet To-
warzystwa spowodowały, że apel, jak i indywidualne 
propozycje zaczęły przeradzać się w nominacje pro-
fesorskie. 

Jako pierwsza zaczęła funkcjonować rada wydzia-
łu filozoficznego. Jeszcze przed inauguracją powstał 
wydział prawniczy, nieco późnej rolniczo-leśny, 
w 1920 r. – wydział lekarski. Pierwszym rektorem zo-
stał prezes PTPN, prof. Heliodor Święcicki.

Prezes PTPN, prof. Andrzej Gulczyński, odebrał z rąk JM Rektora 
UAM, prof. Andrzeja Lesickiego, Medal Stulecia. Fot. A. Wykrota

Wykład jubileuszowy wygłosił prezes PTPN, prof. Andrzej Gul-
czyński. Fot. A. Wykrota

„Tu powstawał Uniwersytet” – wykład prezesa PTPN,  
prof. Andrzeja Gulczyńskiego
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Trzy Filary Uniwersytetu Poznańskiego

Rezultatem działań komisji były również pozyska-
ne na cele akademickie budynki. Obiektem, który w na-
turalny sposób musiał przypaść uniwersytetowi była 
dawna Akademia Królewska, czyli gmach, w którym 
właśnie świętujemy stulecie. Sama inauguracja odby-
ła się w innym obiekcie przekazanym uniwersytetowi 
– dawnym zamku cesarskim. Wydarzenie to miało 
wymowne znaczenie: długotrwałe starania o utwo-
rzenie w Poznaniu uniwersytetu zwieńczone zostały 
właśnie w symbolu pruskiego panowania.

W czasie inauguracji wypowiedziano wiele mą-
drych słów. Komisarz NRL Adam Poszwiński tak pod-
kreślał wagę powstania uniwersytetu: »wolnym może 
być tylko naród światły; jedna z pierwszych trosk od-
radzającej się Polski – to troska o światło dla narodu«. 
Jakże aktualne to słowa.

Natomiast rektor Święcicki w swej mowie odwołał 
się do słów wspomnianego już »lubrańszczanina” Jó-
zefa Strusia, który domagał się, » aby młodzież, po-

święcająca się jednej gałęzi wiedzy, nie zasklepiała się 
w niej, lecz brała także wzgląd na całokształt i wszech-
stronność nauki […]. Szczegółowa umiejętność – mó-
wił dalej rektor Święcicki – to tyko cząstka całości 
wszechwiedzy ludzkiej«.

W ten sposób połączono tradycję Akademii 
Lubrańskiego z nowym uniwersytetem, ja zaś dodając 
kolejne sto lat, wspomnę Kartę akademickich tradycji 
Poznania podpisaną przez członków Kolegium Rekto-
rów Miasta Poznania w rocznicę utworzenia Komisji 
Uniwersyteckiej. Oddano  w niej hołd twórcom Uni-
wersytetu i wskazano na konieczność współpracy. 

Odwołując się do zacytowanych słów i współcze-
snej misji Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, uznać można, że tylko wieloaspektowe podej-
ście i wspólny wysiłek gwarantują sukces; prowadziły 
i prowadzić będą do tego, że można będzie powie-
dzieć: uczelnie nasze, albo lepiej jeszcze: uczelnia na-
sza – to wielki uniwersytet!”

Z okazji jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznań-
skiego zorganizowane przez PTPN zostały cztery wy-
stawy w ramach projektu „Trzy Filary Uniwersytetu 
Poznańskiego”, realizowanego we współpracy z Urzę-
dem Miasta Poznania.

Pierwszą wystawę, dotyczącą Kolegium Jezuickie-
go, otwarto 16 kwietnia w Muzeum Archeologicznym 
w Poznaniu, gdzie obok plansz informacyjnych zapre-
zentowano niezwykle ciekawe obiekty, sferę armilar-
ną i kwadrant astronomiczny ze zbiorów Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyrządy astrono-
miczne pochodzą z dawnego obserwatorium ks. Józe-
fa Rogalińskiego, działającego w kolegium do kasaty 
zakonu. Pod koniec XVIII wieku zostały wywiezione 
do Krakowa przez Jana Śniadeckiego, następnie zasi-
liły zbiory muzeum uniwersyteckiego. 

Wyeksponowane zostały również wybrane stare 
druki i rękopisy związane z działalnością poznańskie-

go kolegium ze zbiorów Biblioteki PTPN, m.in. Biblia 
Jakuba Wujka, pierwszego rektora kolegium, Ćwicze-
nia krasomówsji-prawne Jana Bielskiego, Doświadcze-
nia skutków rzeczy pod zmysły podpadających Józefa 
Rogalińskiego czy XVIII-wieczne rękopiśmienne no-
taty z wykładów filozoficznych. 

Kolejne wystawy planszowe zostały otwarte 6 maja 
– na dziedzińcu Urzędu Miasta przy Placu Kolegiac-
kim oraz na dziedzińcu PTPN. Ostatnią wystawę 
otwarto 10 maja w Muzeum Archidiecezjalnym w Po-
znaniu – jej głównym tematem była Akademia 
Lubrańskiego, a wystawie towarzyszyła ekspozycja 
obrazu Jana Matejki Założenie Akademii Lubrańskiego 
(depozyt PTPN w Muzeum Narodowym w Poznaniu), 
pastorału Andrzeja Krzyckiego z Muzeum Diecezjal-
nego w Płocku, który służył za wzór Matejce, oraz sta-
rych druków ze zbiorów Biblioteki PTPN.

Sfera armilarna ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Fot. P. Binkowski

Wystawa na dziedzińcu Urzędu Miasta. Fot. P. Binkowski
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29 marca w Auditorium Maximum na Wydziale Prawa 
i Administracji UAM odbyła się gala wręczenia nagród 
za współpracę między Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu a otoczeniem kulturalno-go-
spodarczym. Była to okazja do nagrodzenia tych in-
stytucji, dzięki którym możliwe jest realizowanie pro-
jektów badawczych i kulturalnych.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM postano-
wił podziękować Poznańskiemu Towarzystwu Przy-
jaciół Nauk za współpracę, szczególnie na polu dzia-
łalności wydawniczej. Nagrodę w imieniu PTPN 
odebrali prezes PTPN, prof. Andrzej Gulczyński, głów-
ny redaktor wydawnictw, prof. Tomasz Sobieraj, oraz 
sekretarz redakcji, mgr Dobrosława Gucia. 

Otwarcie wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym. Fot. K. Staszewski

Dyplom dla PTPN

Wystawa na dziedzińcu PTPN. Fot. P. Binkowski

Nasz wspólny Uniwersytet
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Konkurs o Nagrodę PTPN za Najlepszą Publikację o Wielkopolsce 

W 2019 roku zorganizowana została II edycja Kon-
kursu o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk za Najlepszą Publikację o Wielkopolsce. Au-
torzy i wydawcy publikacji dotyczących regionu mogli 
do 20 marca zgłaszać swoje propozycje – łącznie 
wpłynęło blisko 100 pozycji. Kapituła Konkursu 
pod przewodnictwem prof. Andrzeja Gulczyńskiego, 
w skład której weszli prof. Tomasz Jurek, prof. Zbi-
gniew Pilarczyk, prof. Danuta Konieczka-Śliwińska, 
prof. Piotr Korduba, prof. Agnieszka Niezgoda, dr Iza-
bela Wyszowska oraz dr Anna Kołos, dokonała  
9 kwietnia wyboru 10 publikacji nominowanych do 
Nagrody w dwóch kategoriach – literatury naukowej 
oraz literatury popularnonaukowej i beletrystyki. 

Podczas uroczystej gali z udziałem Wicemarszałka 
Województwa Wielkopolskiego, Wojciecha Jankowia-
ka, wręczone zostały nagrody dla autorów i wydaw-
ców. Nagrodę w kategorii literatury naukowej za 
książkę Atanazy Raczyński. Dziennik. Tom I otrzymali 
Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel (nagrodę 
w imieniu nagrodzonych odebrał Adam Labuda) oraz 
Wydawnictwo Naukowe UAM, zaś w kategorii litera-
tury popularnonaukowej i beletrystyki Kapituła na-
grodziła Izoldę Kiec za książkę Roman Tadeusz Wilka-
nowicz. Utwory powstańcze, wydaną przez Instytut 
Kultury Popularnej. Nagrody wręczał Wicemarszałek 
Województwa, Wojciech Jankowiak, Wiceprezes 
PTPN, prof. Przemysław Matusik, oraz Radna Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Paulina Stochniałek. 

Partnerami oraz współorganizatorami Konkursu 
był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz 
redakcja Kultury u podstaw. Gali towarzyszyła wysta-
wa konkursowych książek, przygotowana przez pra-
cowników Biblioteki PTPN. 

Od lewej: Wojciech Jankowiak, Izolda Kiec, Przemysław Matusik, 
Paulina Stochniałek. Fot. K. Staszewski

Wystawa druków astronomicznych. Na zdjęciu dyrektor Bibliote-
ki PTPN i kurator wystawy, dr Anna Kołos. Fot. P. Krawczyk

Od lewej: Wojciech Jankowiak, Adam Labuda, Paulina Stochnia-
łek, Przemysław Matusik. Fot. K. Staszewski

Noc Muzeów CHAOS//KOSMOS

Pokaz eksperymentów fizycznych w przygotowaniu Jana Wójcika 
(Wydział Fizyki UAM). Fot. P. Binkowski
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Wystawa zdjęć Pawła Kamzy. Fot. P. Binkowski

Klub Dobrej Myśli – 
 spotkanie z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem

cownicy PTPN. Współorganizatorem wystawy była 
Biblioteka Wydziału Fizyki UAM, która przygotowała 
wystawę druków dotyczących teorii chaosu, pokaz 
fotogafii oraz eksperymenty fizyczne na temat upo-
rządkowania i chaosu. Wieczorem Teatr „U Przyja-
ciół” zaprezentował pokaz świateł oraz spektakl 
Ascendium. Tegoroczna Noc Muzeów w PTPN przy-
ciągnęła ponad 500 osób, które na wystawę przyje-
chały z całej Polski. 

Wystawa druków astronomicznych. Na zdjęciu kurator wystawy, 
Wojciech Graś. Fot. P. Krawczyk

Prezes MTP, Przemysław Trawa, oraz prezes PTPN, prof. Andrzej 
Gulczyński. Fot. K. Staszewski

Prezydent Jacek Jaśkowiak. Fot. K. Staszewski 

„Poznańskość” była hasłem przewodnim kwietnio-
wego spotkania w ramach cyklu „Klub Dobrej My-
śli”, organizowanego we współpracy z Międzynaro-
dowymi Targami Poznańskimi. 24 kwietnia w Sali 
Posiedzeń PTPN gościł Prezydent Miasta Poznania, 

Jacek Jaśkowiak. W spotkaniu prowadzonym przez 
prezesa PTPN, prof. Andrzeja Gulczyńskiego, wzię-
li udział przedstawiciele świata nauki, kultury 
i biznesu. 

18 maja odbyła się w Poznaniu XVI edycja Nocy Mu-
zeów, w której po raz dziesiąty udział wzięła również 
Biblioteka PTPN. W tym roku tematem przewodnim 
był CHAOS//KOSMOS – zaprezentowane zostały dru-
ki astronomiczne, w tym m.in. pierwsze wydania 
dzieła Mikołaja Kopernika, De revolutionibus orbium 
coelestium (1543, 1566, 1617), i atlas nieba autor-
stwa Andreasa Cellariusa, Harmonia Macrocosmica. 

Kuratorami wystawy byli dr Anna Kołos i Woj-
ciech Graś, zaś całe wydarzenie przygotowali pra-
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Nagroda dla „Poznańskich  
Studiów Slawistycznych”

Dyplom Kapituły im. prof. Jerzego Skowronka

Seminarium o początkach  
akademickiego Poznania

25 kwietnia Kapituła Nagrody im. prof. Jerzego 
Skowronka przyznała Poznańskiemu Towarzystwu 
Przyjaciół Nauk oraz Instytutowi Filologii Słowiań-
skiej UAM wyróżnienie za rok 2018 w kategorii Cza-
sopisma naukowe za dwa numery „Poznańskich 
Studiów Slawistycznych”. Nagrodę dla czasopisma 
odebrała prof. Krystyna Pieniążek-Marković, redak-
tor naczelna. 

Seminarium o początkach akademickiego Poznania, na zdjęciu od 
lewej: prof. Katarzyna Krzak-Weiss, dr Anna Kołos, prof. Andrzej 
Gulczyński, prof. Katarzyna Meller. Fot. P. Binkowski

I Studencko-Doktorancka Konferencja 
Bibliologiczna w PTPN

25 kwietnia w ramach projektu „Trzy Filary Uni-
wersytetu Poznańskiego” zorganizowane zostało 
w PTPN seminarium o początkach akademickiego 
Poznania z udziałem specjalistów z wielu dziedzin 
(m.in. historia, prawo, literaturoznawstwo, edytor-
stwo). Prelegenci przedstawili zgromadzonym 
stan badań prowadzonych wokół pierwszych in-
stytucji akademickich w Poznaniu – Akademii 
Lubrańskiego oraz Kolegium Jezuickiego. Konfe-
rencja odbyła się w ramach projektu „Trzy Filary 
Uniwersytetu Poznańskiego”. Seminarium towa-
rzyszyła wystawa cennych starych druków ze zbio-
rów Biblioteki PTPN.

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Sali Posiedzeń PTPN 
odbyła się I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka 
Konferencja Bibliologiczna. Została ona zorganizowa-
na staraniem Zespołu ds. Inwentaryzacji Biblioteki 
Katedralnej w Gnieźnie oraz Biblioteki PTPN. W ciągu 
dwóch dni obrad wygłoszono ponad 20 referatów 
z zakresu badań bibliologicznych. Liczną grupę wy-
stąpień charakteryzowało podjęcie tematów związa-
nych ściśle z wielkopolską. Poza prelegentami wyda-
rzenie przyciągnęło uwagę licznych słuchaczy, 
z zaangażowaniem śledzących obrady. Obradom to-

warzyszyła wystawa starych druków z kolekcji Bi-
blioteki PTPN ułożona według klucza zasłużonych 
donatorów od połowy XIX do końca XX wieku. 

Organizatorzy konferencji wraz z opiekunem naukowym, prof. 
Piotrem Pokorą (IH UAM). Fot. A. Kołos
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Warsztaty o zbiorach PTPN  przeprowadził Wojciech Graś.  
Fot. P. Binkowski

Wprowadzenie o historii PTPN i jego siedziby przeprowadziła 
dr Anna Kołos, na zdjęciu z dr Izabelą Wyszowską.  
Fot. P. Binkowski

Drugą częścią było spotkanie w czytelni biblioteki, 
gdzie zgromadzeni zapoznali się z charakterystyką 
oraz historią zbiorów. Dodatkowo studenci mieli 
możliwość zobaczenia kilku cennych starodruków 
oraz rękopisów.

Warsztaty biblioteczne dla studentów AWF

31 maja w ramach współpracy z AWF odbyła się wi-
zyta studentów I roku Turystyki i Rekreacji pod opie-
ką dr Izabeli Wyszowskiej (AWF). Studenci zapoznali 
się z historią Towarzystwa oraz jego siedziby, zapre-
zentowaną przez dyrektor Biblioteki, dr Annę Kołos. 

Orzeł Lednicki dla PTPN

Kapituła Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego 
w tym roku postanowiła uhonorować nasze Towarzy-
stwo tą wyjątkową nagrodą, przyznaną za wkład w ba-
dania nad dziedzictwem kulturalnym dynastii Piastów.

Nagrodę podczas uroczystości na Ostrowie Led-
nickim, która odbyła się 29 maja, odebrał w imieniu 
PTPN wiceprezes, prof. Przemysław Matusik.

Jak czytamy w uzasadnieniu nagrody „PTPN jest 
jedną z najważniejszych organizacji naukowych, któ-
ra od 162 lat była i jest zaangażowana w badania nad 
początkami państwa polskiego, w tym dynastii Pia-
stów, nad dziejami i kulturą. Miało to szczególnie 
wielkie znaczenie w okresie zaborów”.
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Poznański sposób na niepodległość – wykłady otwarte w PTPN

Od lewej: prof. Przemysław Matusik, prof. Andrzej M. Wyrwa, prof. Anna Kotłowska, prof. Maciej Dorna, Magdalena Stróżyk, prof. Paweł 
Stróżyk, prof. Katarzyna Balbuza. Fot. P. Kuszczak

28 lutego odbył się ostatni wykład otwarty w ramach 
I edycji projektu „Poznański sposób na niepodległość”, 
pt. Zasypywanie granic. Pierwsze lata niepodległości 
w II RP, który przedstawił prof. Andrzej Gulczyński 
W ten sposób zakończyliśmy projekt realizowany 
w latach 2017–2019, którego zwieńczeniem będzie 
seria publikacji. 

Dr Magdalena Jakś-Ivanowska. Fot. A. Kołos

Od kwietnia zapraszamy poznaniaków na wykła-
dy II edycji projektu „Poznański sposób na niepodle-
głość: II Rzeczpospolita”, podczas którego zaprosze-
ni prelegenci przedstawiają wykłady związane 
z różnymi aspektami funkcjonowania Poznania po 
zakończeniu I wojny światowej i Powstaniu Wielko-
polskim. W ramach cyklu odbyły się dotąd następu-
jące wykłady:
• 11 kwietnia 2019 r., Rozwój urbanistyczny Poznania 

w okresie II Rzeczypospolitej, dr Grażyna Kodym-
Kozaczko (Politechnika Poznańska)

• 25 kwietnia 2019 r., Czy Poznań był endecki? Ugru-
powania polityczne w okresie międzywojennym, 
prof. Henryk Lisiak (Wyższa Szkoła Usług i Handlu),

• 9 maja 2019 r., Profesury poznańskiej codzienne 
sprawy, dr Magdalena Jakś-Ivanowska, 

• 23 maja 2019 r., Kabaretowe życie Poznania, prof. 
Izolda Kiec (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu),

• 6 czerwca 2019 r., „I że cię nie opuszczę…” O ro-
dzinnych sporach w poznańskich sądach, dr Szy-
mon Paciorkowski (PTPN) , 

• 13 czerwca 2019 r., PeWuKa – dziesięć lat Niepod-
ległej, dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
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Nowi członkowie Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk

13 lutego członkowie PTPN spotkali się na Uroczy-
stym Walnym Zebraniu. Od tamtej chwili Prezydium 
PTPN spotkało się trzy razy. Podczas dwóch zebrań 
przyjęto w poczet członków nowych naukowców:

Na zebraniu w dniu 26 lutego przyjęto kandydatu-
ry dr Magdaleny Filipiak, dr. Pawła Mazura, prof. Ma-
riusza Morynia, dr hab. Danuty Michałowskiej i prof. 
Michała Wendlanda (Wydział I) oraz ks. prof. Adama 
Kalbarczyka, dr Bernadetty Manyś, dr hab. Idy Mu-
siałkowskiej, o. prof. Piotra Neumanna, prof. Agniesz-
ki Niezgody, ks. prof. Mieczysława Polaka, ks. dr. hab. 
Andrzeja Pryby, prof. Katarzyny Szarzec, dr Mirosła-
wy Ściupider-Młodkowskiej, ks. prof. Pawła Wygrala-
ka i dr Izabeli Wyszowskiej (Wydział II).

Natomiast na zebraniu w dniu 29 maja przyjęto 
kandydatury prof. Aliny Zajadacz, prof. Anny Tobolskiej 
i dr Renaty Dondajewskiej (Wydział III) oraz dr Marty 
Napierały i dr. Jeremiego Kościńskiego (Wydział IV).

Z żałobnej karty...

W ciągu ostatnich miesięcy opuściło nas kilku zasłu-
żonych członków, których wspominamy poniżej:
• dr inż. Waldemar Wróblewski, informatyk, pra-

cownik Instytutu Automatyki i Robotyki PP, 
• prof. Tadeusz Makiewicz, historyk, profesor w 

Instytucie Archeologii UAM,
• dr Anna Bittner-Nowak, historyk, adiunkt w Za-

kładzie Historii Gospodarczej UAM,
• prof. Jacek Fisiak, filolog, profesor Wydziału An-

glistyki UAM, były Rektor UAM oraz Minister Edu-
kacji Narodowej. 

15 czerwca sekretarz generalny PTPN, prof. Filip 
Kaczmarek, odebrał wyróżnienie dla naszego Towa-
rzystwa za organizowany projekt „Forum Szkół Pol-
skich. Poznań-Europa”. Gala, która odbyła się w Te- Dyplom w konkursie „Inicjatory”

Wyróżnienie w konkursie INICJATORY 
dla „Forum Szkół Polskich”

Pytania o przyszłość – poznańskie  
spotkania dyskusyjne

8 marca w PTPN zorganizowany został ostatni z wykła-
dów w ramach projektu „Pytania o przyszłość”. Tematem 
wykładu były kobiety w XXI wieku, a przedstawiła go 
prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (WA UAM). Projekt 
realizowany był we współpracy z Royal Society of Arts. 

Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. Fot. A. Wykrota

atrze Muzycznym, była okazją do spotkania się 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, działają-
cych na rzecz środowiska lokalnego, propagujących 
tożsamość i patriotyzm. W projekcie udział wzięło 
sześć zespołów z pięciu krajów Europy Środkowej. 


