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Nowe władze PTPN
W dniu 28 czerwca 2017 roku walne zebranie członków PTPN dokonało wyboru swych władz na trzyletnią kadencję. Nowe prezydium zarządu tworzą: prezes – prof. Andrzej Gulczyński (prawnik, Wydział
Prawa i Administracji UAM), wiceprezesi – histolog
i endokrynolog prof. Bogdan Miśkowiak (Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego) oraz geograf
prof. Waldemar Ratajczak (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM), sekretarz generalny – historyk prof. Przemysław Matusik (Instytut Historii
UAM), zastępcy sekretarza generalnego – dr hab. Piotr
Mederski (Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy),
historyk dr Filip Kaczmarek (Uniwersytet Ekonomiczny), podskarbi – ekonomista prof. Jacek Mizerka

(Uniwersytet Ekonomiczny), zastępca podskarbiego
– muzykolog i historyk dr Ligia Henczel-Wróblewska
(Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM), redaktor
główny wydawnictw – filolog prof. Tomasz Sobieraj
(Instytut Filologii Polskiej UAM), zastępca redaktora
głównego – prawniczka prof. Dorota Sokołowska
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego). W skład Komisji Rewizyjnej weszli prof.
Stanisław Jakóbczyk (UAM), prof. Tadeusz Lewaszkiewicz (UAM), prof. Zbigniew Pilarczyk (UAM), dr Karol
Siemaszko, prof. Jerzy Sowiński (Uniwersytet Medyczny). Zebraniu przewodniczył prof. Stanisław Legutko (Politechnika Poznańska).

Pamiątkowa fotografia zarządu (kadencja 2014–2017) przed walnym zebraniem w dniu 28 czerwca 2017 roku. Stoją od lewej M. Sobański (dyrektor Biura Zarządu), K. Kurek (redaktor główny wydawnictw), B. Hojdis (dyrektor Biblioteki), P. Mederski (z-ca sekretarza
generalnego), J. Mizerka (podskarbi), L. Meller (z-ca sekretarza generalnego i przew. Wydz. Filologiczno-Filozoficznego), P. Matusik
(sekretarz generalny), A. Gulczyński (prezes), W. Ratajczak (wiceprezes), T. Jurek (przew. Wydz. Historii i Nauk Społecznych), M. Kupczyk (przew. Wydz. Nauk Technicznych), J. Skuratowicz (przew. Wydz. Nauk o Sztuce), M. Krzyśko (przew. Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego), W. Grzywiński (przew. Wydz. Nauk Rolniczych i Leśnych)
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Letnie spacery edukacyjne
Mimo wakacji – działamy! Na lipiec i sierpień
zaplanowano cztery spacery edukacyjne w ramach
wieloletniego projektu „Poznański sposób na niepodległość”. Wykładowcy poznańskich uczelni oprowadzać będą uczestników spacerów po miejscach
ważnych dla Poznania w czasie zaboru pruskiego
i Powstania Wielkopolskiego. Letnie spacery edukacyjne odbywają się zamiast wykładów otwartych, których kolejna edycja ruszy od początku września.
Pierwszy spacer edukacyjny – przez dzielnicę
zamkową – odbył się w sobotę 1 lipca. Jego patronem
był prof. Heliodor Święcicki, prezes PTPN i pierwszy
rektor Uniwersytetu Poznańskiego. Spacerowiczów
oprowadził obecny prezes PTPN prof. UAM dr hab.
Andrzej Gulczyński (Wydział Prawa i Administracji
UAM) – prawnik, autor opracowań poświęconych
Zamkowi Cesarskiemu i Uniwersytetowi, a także m.in.
scenariusza wystawy „W Collegium Maius. Od kolonizatorów do polonistów”. Uczestnicy spaceru mieli
możliwość zwiedzenia zarówno zamku, jak i Collegium Maius (zajmowanego dziś przez Uniwersytet
Medyczny im. K. Marcinkowskiego oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM), a także wspomnianej
wystawy, którą przygotowało Muzeum Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza.

Już teraz zapowiadamy, iż kolejne letnie spacery
edukacyjne odbędą się w soboty: 22 lipca 2017 roku
(temat: miejsca związane z historią PTPN), 5 sierpnia 2017 roku (temat: teatralny Poznań pod zaborami) i 19 sierpnia 2017 roku (temat: władze miasta
i pruska administracja w XIX wieku). Bieżące informacje o spacerach zamieszczane będą na naszym profilu facebookowym.
Z kronikarskiego, przyjemnego obowiązku, odnotowujemy, że 6 kwietnia odbył się wykład dra hab.
Marka Krzymkowskiego (Wydział Prawa i Administracji UAM) pt. „Krótki epizod wolności. Departament Poznański w Księstwie Warszawskim 1807–
1815”. Tego dnia zwiedzić można było przygotowaną
z tej okazji wystawę „Wielkopolanie w armii Napoleona”. Zostały na niej zaprezentowane oryginalne rękopisy i druki od XVIII do XX w. związane z takimi postaciami jak Dezydery Chłapowski, Amilkar Kosiński,
Józef Wybicki i inni.
20 kwietnia odbył się z kolei wykład pt. „Sposób na
autonomię? Dzieje Wielkiego Księstwa Poznańskiego
1815–1848”, który wygłosił prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii PAN). Wykładowi towarzyszyła wystawa zbiorów Biblioteki PTPN dotycząca Kongresu Wiedeńskiego. Natomiast 4 maja dr Maciej

Wykład prof. Mirona Urbaniaka
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Kowalczyk (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) odpowiedział zebranym na tytułowe pytanie „Kto nami
rządził? Władze Prowincji Poznańskiej w latach
1848–1918”. Wykładowi towarzyszyła wystawa zbiorów Biblioteki PTPN pt. „Niniejszym podaje się publicznie…. Ogłoszenia i listy gończe. Publiczny Donosiciel oraz Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi
w Poznaniu”.
18 maja mieliśmy zaszczyt zaprosić na wykład
prof. Zbigniewa Przychodniaka (Instytut Filologii Polskiej UAM) pt. „Mickiewicz i inni. Wielkopolska romantyczna”. Wykładowi tradycyjnie towarzyszyła
jednodniowa wystawa przygotowana przez pracowników Biblioteki PTPN pt. „W romantycznym (na)
stroju…”. Przedmiotem wystawy była moda z lat 30.
XIX wieku utrwalona w niemieckich i francuskich żurnalach zawierających kolorowane ryciny miedziorytowe. Ekspozycję uzupełnił pierwodruk wiersza Juliusza Słowackiego o modzie („Małą jest wadą strój
modny, nowy…”).
W dniu 1 czerwca wykład otwarty pt. „Od Wielkopolski drewnianej do murowanej. Przemiany urbanistyczne i społeczne miast zaboru pruskiego” popro-

wadził prof. Miron Urbaniak (Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego). Tego dnia została
również zaprezentowana wystawa tematyczna pt.
„Rozwój terytorialny Poznania od XVIII do początku
XX wieku”, na której to udostępniono wybrane plany
Poznania z lat 1728–1929.
W czwartek 22 czerwca licznie zgromadzeni w Sali
Posiedzeń PTPN goście wysłuchali wykładu prof. Rafała Witkowskiego (Instytut Historii UAM) pt. „Droga
ku niemieckości? Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim (1848–1914)” wygłosił) . Wykładowi towarzyszyła wystawa „Brüder Israeliten. Żydzi w zaborze pruskim”. Interesujący, wielowątkowy wykład stał się
okazją do dyskusji naszego prelegenta ze słuchaczami, w tym licznie zgromadzonymi naukowcami.
Organizowany przez PTPN cykl „Poznański sposób
na niepodległość” honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
oraz Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Natomiast patroni medialni to: TVP 3 Poznań, Radio Poznań
oraz Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS. Projekt został dofinansowany ze środków
Miasta Poznania (#poznanwspiera).

„Kronika Miasta Poznania” o PTPN
12 kwietnia w siedzibie PTPN pod patronatem Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta odbyło
się promocyjne spotkanie ,,Kroniki Miasta Poznania”,
poświęconej w całości naszemu Towarzystwu. Gości
powitała dyrektor Wydawnictwa Miejskiego „Posnania” – Katarzyna Kamińska, a zawartość numeru
przedstawił redaktor naczelny ,,Kroniki’’ – prof. Przemysław Matusik.
Miłe słowa nie tylko pod adresem redakcji i wydawnictwa, ale i Towarzystwa wygłosił przewodniczący Rady Miasta – Grzegorz Ganowicz. Przypomniał
on znaczenie Towarzystwa i prowadzonej przez nie
różnorakiej działalności, zaliczając je do najznamienitszych instytucji kulturalnych w Poznaniu.

Na sali obecni byli niemal wszyscy autorzy artykułów zamieszczonych w ,,Kronice”, członkowie Towarzystwa – w tym prezes prof. Andrzej Gulczyński
i członek honorowy prof. Antoni Gąsiorowski – a także liczni sympatycy kwartalnika.

Wystąpienie przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza, po prawej dyr. Wydawnictwa Miejskiego Katarzyna Kamińska i redaktor naczelny „Kroniki” Przemysław Matusik
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Wawrzyn dla PTPN
W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Sali Białej Bazaru podczas uroczystości wieńczącej VI Dni Pracy Organicznej, zorganizowanych przez Unię Wielkopolan, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk otrzymało
Wawrzyn Honorowy Pracy Organicznej.
Prezydent Unii Wielkopolan Paweł Leszek Klepka
wręczył statuetkę prezesowi PTPN prof. Andrzejowi
Gulczyńskiemu, któremu towarzyszyli poprzedni prezesi: prof. Hanna Kóčka-Krenz, prof. Leon Kozacki
i prof. Antoni Gąsiorowski.
Uroczystość poprzedziło złożenie kwiatów pod
pomnikiem Karola Marcinkowskiego. List gratulacyjny wystosował Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Stoją od lewej: R. Ciesielski (wiceprezydent Unii Wielkopolan),
prof. A. Gąsiorowski, prof. Hanna Kóčka-Krenz, prof. A. Gulczyński, L. Klepka (prezydent Unii Wielkopolan), prof. L. Kozacki (fot.
Tomasz Siuda)
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Statuetka Wawrzynu Honorowego Pracy Organicznej

Jubileusz prof. Hanny Kóčki-Krenz
12 maja w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM
odbyła się niezwykle miła uroczystość przygotowana
przez Wydział Historyczny UAM z okazji 70. urodzin
prof. Hanny Kóčki-Krenz. Przypomniano wielkie zasługi Jubilatki dla kultury polskiej, które wykraczają
daleko poza odkrycia na Ostrowie Tumskim. Pani
Profesor była drugą kobietą – prezesem w historii
PTPN. Władze uczelni reprezentowała prorektor prof.
Bogumiła Kaniewska oraz prorektor prof. Marek Nawrocki a całość prowadził dziekan prof. Kazimierz Ilski. Na sali było wielu członków naszego towarzystwa, w tym prezes prof. Andrzej Gulczyński
i sekretarz generalny prof. Przemysław Matusik. Listy
gratulacyjne skierowali m.in. JM Rektor prof. Andrzej
Lesicki, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak. Jubilatka otrzymała wydaną nakładem
PTPN dwuczęściową księgę, którą zredagował dr Artur Różański. Dostojnej i drogiej Jubilatce składamy
raz jeszcze serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia
wielu kolejnych sukcesów oraz radości (nawet z malutkiej gemmy).

Prof. Hanna Kóčka-Krenz podczas jubileuszowej uroczystości

Projekt badawczy z dofinansowaniem
Fundacji PKO Banku Polskiego

Wydarzenia

Fundacja PKO Banku Polskiego podjęła się finansowania projektu PTPN „Biologiczna rekultywacja składowiska odpadów komunalnych” realizowanego
przez członka Towarzystwa, dra Szymona Łukasiewicza (UAM, Ośrodek Zamiejscowy w Pile). Głównym
celem projektu jest opracowanie propozycji rekultywacji i biologicznego zagospodarowania składowisk
odpadów komunalnych na przykładzie składowiska
odpadów Poznania w Suchym Lesie. Za podstawę monografii służyć mają wyniki wieloletnich badań z zastosowaniem drzewiastych gatunków roślin, w tym
m.in. rytmiki sezonowej dziewięciu gatunków drzew
i krzewów wysadzonych na zamkniętej czaszy składowiska. Proces rekultywacji biologicznej składowiska z zastosowaniem drzew i krzewów zostanie
przedstawiony na tle niekorzystnych dla roślin warunków środowiska na tym jednym z najtrudniejszych do przyrodniczego zagospodarowania terenie.
Dotacja otrzymana od Fundacji PKO Banku Polskiego
pozwoli na sfinansowanie najważniejszych prac
wieńczących wieloletnie badania prowadzone przez
dra Szymona Łukasiewicza, tj. analizę chemiczną uzyskanych prób materiału roślinnego, opracowanie
koncepcji doświadczalnego wysadzenia nasion i siewek dębów na wierzchowinie oraz opracowanie i wydanie monografii naukowej.

Z inicjatywy młodszego pokolenia członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 5 kwietnia w
Sali Posiedzeń odbyła się debata pt. „Czy nadchodzi
zmierzch uniwersytetu klasycznego”. Wstęp do dyskusji wygłosili prof. Jacek Guliński, były wiceminister
szkolnictwa wyższego (UAM) i dr hab. Emanuel Kulczycki (UAM). Debatę prowadzili dr Joanna Farysej
i dr Karol Siemaszko. W dyskusji uczestniczyli m.in.
prorektorzy UAM prof. Beata Mikołajczyk oraz prof.
Ryszard Naskręcki. Patronat nad debatą objęły „Forum Akademickie” i „Gazeta Wyborcza”.
16 maja odbyła się w PTPN V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,,Rewolucje. Motywy – Idee – Ideologie”, której motywem przewodnim były szeroko pojęte „rewolucje” w XIX i XX wieku.
W trakcie konferencji wygłoszono 12 referatów odnoszących się do zagadnienia rewolucji widzianego
oczyma historyków, prawników, filozofów czy lekarzy. Gościliśmy naukowców m.in z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk
oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim.
W dniu 29 maja w Sali Posiedzeń PTPN odbyła się
debata naukowa wokół książki Karla Christa „Historia
Cesarstwa Rzymskiego. Od Augusta do Konstantyna”
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Dr hab. E. Kulczycki i prof. J. Guliński podczas debaty w PTPN

(tłum. Anna Gierlińska) wydanej przez Wydawnictwo
PTPN. Moderatorami dyskusji byli prof. Jan Prostko-Prostyński (UAM) oraz prof. Dariusz Słapek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Z prac komisji i wydziałów

W dniu 6 czerwca w siedzibie Instytutu Muzykologii
UAM odbyło się spotkanie naukowe, podczas którego
dr hab. Małgorzata Gamrat wygłosiła referat pt. „Liszt
i teatr”. Konserwatorium poprowadziła dr Ewa Schreiber. Część wystąpienia stanowiła prezentacja multimedialna oraz obszerne przekłady muzyczne, poddane analizie przez prelegentkę. Po wygłoszeniu
referatu nastąpiła półgodzinna dyskusja, w której
szczególnie istotny udział wzięli prof. Elżbieta Nowicka oraz prof. Daniel Golianek.
Na posiedzeniu naukowym Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Janusz Skoczylas (Instytut Geologii UAM) wygłosił wykład pt. „Kamień w państwie pierwszych Piastów”.
Będący członkiem PTPN profesor Skoczylas jest kierownikiem Zakładu Geologii Dynamicznej i Regionalnej. W swych badaniach zajmuje się petroarcheologią
(archeometrią), geologią regionalną i dynamiczna,
historią geologii, poszukiwań, eksploatacji i użytkowania surowców skalnych. Z kolei w wykładzie wyjaśnił, skąd czerpano materiał, jak go łączono, a także
jakie błędy popełniają historycy w opisach swych badań w konfrontacji z ustaleniami geologów. Zebranie
prowadził przewodniczący Wydziału prof. Tomasz
Jurek.

Noc Muzeów

Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów 2017
odbyła się w sobotę 20 maja. Oczywiście, nie mogło
w niej oczywiście zabraknąć naszego Towarzystwa.
Biblioteka PTPN przy wsparciu Teatru „U Przyjaciół”
oraz Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu pokazała, co łączy Seweryna Mielżyńskiego z modą. W Sali
Posiedzeń PTPN można było bowiem obejrzeć dwie
wystawy: „Seweryn Mielżyński – powstaniec, artysta,
mecenas. Kolekcje Muzeum Mielżyńskich” oraz „Moda
w ilustracji polskiej i europejskiej od XVI do XX w.” Co
godzinę zwiedzających oprowadzali po wystawach
prelegenci, odbyło się również specjalne zwiedzanie
dla osób niewidomych i niedowidzących. Uczniowie
Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu zorganizo-
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Noc Muzeów. Joanna Pietrowicz podczas oprowadzania
po wystawie (fot. K. Fabiański)

jaciół Nauk”, na której można było obejrzeć niektóre
z wymienionych w „Inwentarzu” rękopisów.

Wystawa o prof. I. Wierzejewskim

W Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu otwarto wystawę o wybitnym ortopedzie i powstańcu wielkopolskim profesorze i generale Ireneuszu Wierzejewskim (1881–
1930). Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem
Niepodległości profesor był naczelnym lekarzem
wojsk wielkopolskich. Na członka PTPN został wybrany w 1911 roku, w latach 1925–1928 był przewodniczącym Wydziału Lekarskiego, a w 1925 roku
pełnił funkcję podskarbiego.

O PTPN w „Kronice Wielkopolski”…

„Kronika Wielkopolski” (nr 1 z 2017 roku) – kwartalnik wydawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – przynosi
artykuł przypominający wjazd generała J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania w 1806 roku oraz
przygotowaną przez nas (wraz z Muzeum Historii
Miasta Poznania i Wielkopolskim Muzeum Niepodległości) z okazji 210. rocznicy tego wydarzenia konferencję i inscenizację.

… i w IKSie

wali pokaz mody na Dziedzińcu PTPN, a Teatr „U Przyjaciół” uświetnił to wydarzenie spektaklem „Senne
łagodne prześwity”.

Nowy inwentarz rękopisów

W czerwcu Biblioteka PTPN zorganizowała promocję
drugiej części „Inwentarza rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn.
1951–2325)”, opracowanego przez Joannę Pietrowicz. Promocję uświetnił wykład profesora Pawła
Stróżyka z Instytutu Historii UAM, na którym to przybliżył zebranym zagadnienia źródłoznawstwa, również w aspekcie bibliotekarstwa naukowego. Publikacja opracowana w Sekcji Zbiorów Specjalnych
Biblioteki PTPN szatą graficzną nawiązuje do wydanej w 2008 r. pierwszej części „Inwentarza”, a opisuje
drugą część zbioru rękopisów Biblioteki, obejmującą
jednostki nabyte i skatalogowane w ostatnich 10 latach. Znajdują się wśród niej unikatowe materiały rękopiśmienne dotyczące ważnych postaci związanych
z dziejami Poznania i Wielkopolski, m.in. spuścizny
prof. Władysława Mieczysława Kozłowskiego (1858–
1935), barda powstania wielkopolskiego Romana
Wilkanowicza (1886–1973) oraz publicysty i krytyka
muzycznego Jerzego Waldorffa (1910–1999). Promocji towarzyszyła wystawa tematyczna „Rękopisy ze
zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przy-

W kwietniowym IKSie ukazał się natomiast wywiad
z koordynatorem naszego cyklu „Poznański sposób
na niepodległość” – Szymonem Paciorkowskim. Opowiedział on o dotychczasowym przebiegu wykładów
oraz planach naszej trzyletniej akcji upamiętniającej
i popularyzującej dążenie Wielkopolan do odzyskania
niepodległości (w tym zwłaszcza Powstanie Wielkopolskie).

Sukcesy członków PTPN

Wybitna archeolog, była prezes PTPN – prof. Hanna
Kóčka-Krenz (Instytut Archeologii UAM) podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej odebrała dyplom Honorowego Obywatela Miasta Poznania. W uchwale
Rady podkreślono wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu archeologii i historii wczesnego średniowiecza,
ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczych na
Ostrowie Tumskim. Tytuł „Zasłużonego dla Miasta
Poznania” uzyskał ceniony badacz wielkopolskiej architektury, przewodniczący Wydziału Nauk o Sztuce
PTPN prof. Jan Skuratowicz (Instytut Historii Sztuki
UAM Poznań).
Prof. Maciej Forycki (Instytut Historii UAM) objął
kierownictwo Stacji Naukowej PAN. Studiował historię na UAM i paryskiej Sorbonie. Specjalizuje się dziejach kultury oraz stosunków polsko-francuskich. Jest
autorem kilku monografii (m.in. ,,Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk. 1677–1766”; ,,Anarchia
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polska w myśli oświecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich”) i artykułów w renomowanych czasopismach.
Pamiętamy też m.in. jego udział w ubiegłorocznej
konferencji zorganizowanej w PTPN w 210. rocznicę
przyjazdu J. Wybickiego i generała J. H. Dąbrowskiego
do Poznania.
Były rektor UAM prof. Bronisław Marciniak
otrzymał, przyznawaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, odznakę „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, natomiast JM Rektor UAM
prof. Andrzej Lesicki za krzewienie idei pracy organicznej został wyróżniony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego godnością „Lidera Pracy Organicznej” oraz statuetką „Honorowego Hipolita” .
Prof. Teresa Rabska (Wydział Prawa i Administracji UAM) otrzymała od JM Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego Medal Homini Vere Academico.
Prof. Rabska jest członkiem PTPN od 1958 roku. Pełniła m.in. funkcje prodziekana i prorektora, obecnie
jest redaktorem najstarszego czasopisma prawniczego „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.
Należy do grona ekspertów, którzy opracowywali m.
in. reformę samorządową z 1990 roku i późniejsze
zmiany ustrojowe. Została wyróżniona m.in. Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Honorowym Obywatelstwem Poznania.

Nowi członkowie PTPN

W dniu 28 czerwca 2017 roku prof. Hanna Kóčka-Krenz została członkiem honorowym PTPN na podstawie przyjętej przez aklamację uchwały walnego
zebrania członków PTPN.
Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku Zarząd
PTPN zatwierdził wybór członków:

Wydziału V Nauk Technicznych:
•• prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski (Rektor
Politechniki Poznańskiej),
•• prof. dr hab. Roman Słowiński (Prezes Oddziału PAN w Poznaniu),
•• dr inż. Małgorzata Orczyk (Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej),
•• dr inż. Szymon Wojciechowski (Zakład Obróbki Skrawaniem Instytutu Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej),

Wydziału VI Nauk Rolniczych i Leśnych:
•• prof. dr hab. Jan Pikul (Rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu),

Wydziału VII Nauk o Sztuce:
•• dr Justyna Sprutta (Instytut Historii Sztuki,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Z kolei w dniu 28 czerwca 2017 roku Zarząd zatwierdził wybór nowych członków Wydziału II Historii i Nauk Społecznych:
•• dr Joanna Długosz (Wydział Prawa i Administracji UAM),
•• prof. dr hab. Maciej Forycki (Instytut Historii
UAM),
•• dr Krzysztof Prętki (Kierownik Pracowni Historii Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego),
•• dr hab. Ewa Syska (Instytut Historii UAM),
•• dr Mariusz Zelek (Wydział Prawa i Administracji
UAM),
•• prof. dr hab. Maria Kujawska (Zakład Dydaktyki Historii, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu).

Z żałobnej karty

•• 4 kwietnia 2017 roku zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński – członek Wydziału Nauk Technicznych od 29 listopada 1978 roku,
•• 21 maja 2017 roku zmarł prof. dr hab. Ryszard
Cholewa – członek Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych, Komisji Nauk Rolniczych od 9 maja 2005 roku,
•• 14 czerwca zmarł prof. dr hab. Kazimierz Grottel – członek Wydziału IV Lekarskiego, Komisji Medycyny Doświadczalnej od 8 stycznia 1981 roku, członek Wydziału III Matematyczno-Przytodniczego,
Komisji Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej od
29 października 1976 roku, przewodniczący Komisji
Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej w latach
1983–1994,
•• 2 lipca 2017 roku zmarł prof. dr hab. Zbigniew
Wielgosz – członek Wydziału Historii i Nauk Społecznych, Komisji Historycznej od 25 lutego 1963 roku,
•• 9 lipca 2017 roku zmarł dr inż. Stefan Krajewski – członek Wydziału Nauk Technicznych, Komisji
Budowy Maszyn od 29 marca 1990 roku.
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