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Uroczyste walne zebranie PTPN, które miało miejsce 
13 lutego, było okazją do przypomnienia prof. L. Do-
brzyńskiej-Rybickiej, co uczyniła w pięknym wykła-
dzie dr Anna Kołos, dyrektor Biblioteki PTPN. Odczy-
towi towarzyszyła wystawa dokumentów, fotografii  
i książek ze spuścizny prof. Dobrzyńskiej-Rybickiej, 
na którą eksponaty uprzejmie wypożyczyło na ten cel 
Archiwum PAN Oddział w Poznaniu. Artystyczne 

uniesienia zapewniła nam Akademia Muzyczna im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W pierw-
szej części obok utworów Różyckiego, Schuberta  
i Kalmana znalazła się pieśń działającego w Poznaniu 
Konstantego Gorskiego, a wykonawcą była studentka 
Weronika Kujawa (sopran) i prof. Izabela Górska-Kra-
siel (fortepian). W drugiej części swoje utwory wyko-
nała na akordeonie Kinga Brosławska-Zawadzka.

Walne Zebranie 

Polski Sejm Dzielnicowy
Prace zmierzające do wydania słownika delegatów na 
Polski Sejm Dzielnicowy roztaczają coraz szersze krę-
gi i wspierane są dodatkowymi przedsięwzięciami. 
Prezentację zbieranych materiałów zaczęliśmy  
w grudniu 2017 r. wystawą pt. „Mocą prawa..., nie 
krwawym orężem. Członkowie Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk wśród delegatów na Polski 
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (3–5 grudnia 1918 r.)”, 
która była prezentowana najpierw w naszej siedzibie, 
później w holu Auli UAM podczas uroczystego kon-
certu zorganizowanego 27 grudnia przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, a następnie w holu 
Collegium Minus UAM. 

Do współpracy udało się nam zaprosić instytucje  
i organizacje z kilku miast, a mianowicie Jarocina, 
Kórnika, Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Ple-

szewa, Środy Wielkopolskiej, Wrześni, a także na-
ukowców i regionalistów. Współpraca ta ma różno-
rodny charakter i z pewnością zaowocuje jeszcze 
kilkoma wystawami. Pierwsza z nich ukazująca udział 
pleszewian zaprezentowana została w Collegium Ma-
ius UAM podczas dorocznego spotkania pleszewian  
w Poznaniu. Dobry przykład dał w ten sposób gospo-
darz gmachu, pleszewianin, prof. Tomasz Mizerkie-
wicz, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej 
UAM. 

Prace nad słownikiem delegatów ułatwić ma edy-
cja Dziennika Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Ukazał 
się on wraz z poprawkami i uzupełnieniami nakła-
dem PTPN (do nabycia w naszym Wydawnictwie), 
dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Zakłady Kór-
nickie. W maju w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się 

Otwarcie wystawy w Colegium Maius. Fot. T. Wojtala
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konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano 
Dziennik, a o Sejmie opowiedział sekretarz generalny 
PTPN prof. Przemysław Matusik. Ogłoszono wówczas 
program obchodów setnej rocznicy Sejmu, które or-
ganizują Fundacja Zakłady Kórnickie i Wojewoda 
 Poznański. Główne uroczystości, w tym przemarsz re-
prezentantów powiatów uczestniczących w Sej mie 
oraz potomków delegatów, odbędzie się 2 grudnia. 
W przygotowaniach uczestniczy wiele instytucji, 
PTPN przygotuje na tę okazję wystawę plenerową, 
a także wystawę, która zaprezentowana zostanie 
w gmachu Sejmu. 

Na stronie internetowej PTPN został zamieszczo-
ny alfabetyczny wykaz delegatów. Zachęcamy do 
sprawdzenia, prosimy o przekazywanie informacji, 
dokumentów, zdjęć itd. 

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Miłosła-
wiu, która odbyła się 27 kwietnia 2018 w pałacu 
w Miłosławiu, prezes PTPN prof. Andrzej Gulczyń-
ski odebrał z rąk burmistrza Zbigniewa Skikiewi-
cza i przewodniczącego Rady Huberta Gruszczyńskie-
go dyplom „Zasłużony dla Gminy Miłosław”. 

Jak podano w uzasadnieniu: „Poznańskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk w ramach swej bogatej działal-
ności popularyzuje wiedzę, wydając publikacje popu-
larnonaukowe, a jego zbiory o charakterze huma- 
nistycznym od lat służą całemu środowisku nauko- 
wemu. 

Zasługą szczególnie cenną dla mieszkańców Gmi-
ny Miłosław jest pielęgnowanie pamięci o aktywnym 
życiu ofiarodawcy, a zarazem honorowego Prezesa 
PTPN-u – Seweryna Mielżyńskiego”. Sesja odbyła się 
w ramach obchodów 170. Rocznicy Bitwy Miłosław-
skiej, a szczególnym jej akcentem była wystawa przy-
gotowana przez Bibliotekę PTPN. Na planszach  
i w gablotach ukazano działo Seweryna Mielżyńskie-
go, a także kilka cennych książek z jego zbiorów. 

W ten sposób po raz pierwszy po wielu latach 
obiekty z kolekcji miłosławskiej znów trafiły na krót-
ko do swego miejsca pierwotnego przechowywania.

Wydarzenia

Warsztaty „Dawna książka”

W czwartek, 12 kwietnia 2018 r., rozpoczęła się w Bi-
bliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
pierwsza edycja warsztatów pracy ze starodrukami 
„Dawna książka – sztuka i rzemiosło”, współfinanso-
wanych przez Urząd Miasta w Poznaniu. 

Zaproszenie skierowane zostało do miłośników  
i pasjonatów książki i historii, studentów, doktoran-
tów i pracowników naukowych, nauczycieli, bibliote-
karzy i wszystkich tych, którzy chcieliby w praktyce 
poznać zagadnienia dawnych druków, obcując z za-
bytkami piśmiennictwa ze zbiorów Biblioteki PTPN. 

Druga edycja odbyła się 7 czerwca, a trzecia będzie 
miała miejsce jesienią, w roku akademickim 2018/ 
/2019. Warsztatom towarzyszą również wykłady 
otwarte poświęcone problematyce dawnej książki.  
24 kwietnia dr Piotr Pokora z Instytutu Historii UAM 
wygłosił wykład Struktura proweniencyjna kolekcji 
starych druków Biblioteki PTPN, a słuchacze mieli 
okazję zapoznać się z wystawą najcenniejszych pozy-
cji z księgozbioru Biblioteki oraz wysłuchać koncertu 
zespołu muzyki dawnej Discors Concordia. 

14 czerwca natomiast wykład otwarty o emblema-
tyce wygłosiła dr Anna Kołos (Dawna książka emble-
matyczna. Na podstawie „Peristromata regum” A.M. 
Fredry). Odczytowi towarzyszyła również wystawa 
cennych druków emblematycznych i ilustracji książ-
kowej z XVI i XVII wieku.

Uczestnicy podczas warszatów. Fot. A. Kołos

Wyróżnienie dla PTPN
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Noc Muzeów

Biblioteka PTPN po raz dziewiąty wzięła udział 
w wielkim corocznym wydarzeniu kulturalnym, ja-
kim jest Noc Muzeów, zapraszając 19 maja na wie-
czorne zwiedzanie specjalnie na tę okazję przygoto-
wanej wystawy Scena przez stulecia. Teatralia 
poznańskie i nie tylko. 

Na ekspozycji podziwiać można było starodruki  
i rękopisy teatralne, spośród których najstarsze po-
chodziły z XVI wieku, programy teatralne i dokumen-
ty życia społecznego z wieku XIX, ze szczególnym 
uwzględnieniem scen poznańskich i działalności Te-
atru Polskiego w Poznaniu, czy rzadką kolekcję afiszy 
teatralnych z drugiej połowy XIX wieku. Do najcen-
niejszych obiektów na wystawie zaliczyć trzeba 
z pewnością rzadko eksponowany autograf Halki Sta-
nisława Moniuszki. Popularyzatorski wykład otwarty 
o poznańskim teatrze wygłosił prof. Krzysztof Kurek 
z Instytutu Teatru i Mediów UAM (Kilka uwag o życiu 
teatralnym Poznania w XIX wieku), a po zmierzchu Te-
atr „U Przyjaciół” wystawił na urokliwym dziedzińcu 
PTPN spektakl oparty na motywach twórczości Edgara 
Allana Poe, Prawdziwy opis wypadku z p. Waldemarem. 

Jak co roku, gości nie brakowało. Imprezę w gma-
chu PTPN, między godz. 17 a północą, odwiedziło po-
nad czterysta osób.

Sesje studencko-doktoranckie  
„Młodzi o Powstaniu”

W ramach wieloletniego projektu Poznański sposób 
na niepodległość, współfinansowanego ze środków 
Miasta Poznania, PTPN organizuje w tym roku cykl 
sesji studencko-doktoranckich pod hasłem Młodzi  
o Powstaniu. Celem naszych spotkań jest przedsta-
wienie badań młodych naukowców nad Powstaniem 
Wielkopolskim, jak również polską walką niepodle-
głościową w XIX wieku. Poruszamy takie kwestie, jak 
życie codzienne, wspomnienia Poznaniaków i Wiel-
kopolan, biografie działaczy społecznych i politycz-
nych, żołnierzy Powstania, kobiet zaangażowanych  

Noc Muzeów na Sali Posiedzeń. Fot. A. Kołos

Spektakl Teatru „U Przyjaciół” na dziedzińcu. Fot. A. Kołos

Noc Muzeów na Sali Posiedzeń. Fot. A. Kołos
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w walkę o niepodległość czy nieznane epizody po-
wstańcze. 

Pierwsza sesja pt. Życie codzienne w zaborze 
pruskim i w czasie Powstania Wielkopolskiego odbyła 
się 26 kwietnia 2018. Wśród prelegentów mieliśmy 
przyjemność gościć dr Zdzisława Kościańskiego z To-
warzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego,  
z wykładem plenarnym dotyczącym roli księży kato-
lickich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej  
w czasach zaborów oraz ich udziału w Powstaniu 
Wielkopolskim. Następnie Pan Adam Marciniak, stu-
dent Wydziału Prawa i Administracji UAM opowie-
dział o życiu Michała Drzymały i jego walce z germa-
nizacją. Z kolei Pan Maciej Elantkowski z Wydziału 
Historycznego UAM przedstawił rolę gnieźnieńskich 
przedsiębiorców w działalności niepodległościowej. 
Pan Szymon Bauman (WH UAM) natomiast przybliżył 
nam niezwykle ciekawą postać Bolesława Kapeli, po-
znańskiego drukarza i wydawcy oraz Powstańca 
Wielkopolskiego.

Podczas drugiej sesji: Kobiety w walce niepodległo-
ściowej i powstańczej, 29 maja, z wykładem plenar-
nym wystąpił dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania 

Poznania, opowiadając o projekcie Matki Chrzestne 
Powstania Wielkopolskiego, mającym na celu przybli-
żanie poznaniakom postaci zasłużonych kobiet, ta-
kich jak Aniela Tułodziecka, Helena Rzepecka czy Zo-
fia Sokolnicka. Kolejną prelegentką była Pani mgr 
Izabella Kopczyńska (WH UAM) z referatem: „Pozna-
nianki na Polskim Sejmie Dzielnicowym”, przypomi-
nając rolę tego ważnego wydarzenia; pierwszego pol-
skiego sejmu, w którym uczestniczyły kobiety. Pani 
mgr Joanna Wałkowska (PTPN) przedstawiła postać 
jednej z delegatek na Sejm Dzielnicowy, Bronisławy 
Przykutowej, z domu Badury, śląskiej działaczki nie-
podległościowej. Pan Kacper Awzan (WH UAM) za-
prezentował udział kobiet w Powstaniu Wielkopol-
skim w świetle ich wspomnień spisanych po 50 latach 
od tego wydarzenia. Natomiast Pan Marcin Tomczak 
(WH UAM) poruszył problematykę przedstawiania 
udziału kobiet w Powstaniu w polskiej historiografii 
po 1989 roku. Kolejna sesja odbyła się 22 czerwca, 
tym razem pod hasłem: Zabór pruski i Powstanie Wiel-
kopolskie: zapomniane epizody.

Konkurs na najlepszą książkę o Wielkopolsce

Z przyjemnością informujemy o ogłoszeniu konkursu 
o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk za najlepszą książkę o Wielkopolsce w roku 
2017, obejmujący dwie kategorie: literaturę naukową 
oraz literaturę popularnonaukową i beletrystykę. 
Jego celem jest wyróżnienie i promocja najważniej-
szych dzieł, które podejmują tematy związane z Wiel-
kopolską oraz propagowanie czytelnictwa i populary-
zacja wiedzy o regionie. Do konkursu mogą zostać 
zgłoszone prace wydane między 1 stycznia a 31 grud-
niem 2017 roku, a aplikacje przyjmowaliśmy do  
10 czerwca. 29 czerwca w gmachu PTPN odbędzie się 
uroczystość wręczenia nagród  i wystawa nominowa-
nych książek. 

Poznański sposób na niepodległość

Odbyły się kolejne wykłady w ramach naszego cyklu:
• 7 czerwca 2018 r., dr hab. Artur Jazdon (Biblioteka 

Uniwersytecka w Poznaniu), W wielkopolskiej bi-
bliotece. Polskie wydawnictwa w Wielkim Księstwie 
Poznańskim.

• 24 maja 2018 r., dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak 
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Od arbo-
retum do palmiarni. Wielkopolskie ogrody w XIX 
wieku.

• 10 maja 2018 r., dr Joanna Minksztym (Muzeum 
Etnograficzne w Poznaniu), Między polskością  
a niemieckością. Stroje poznańskich Bambrów na 
przełomie XIX i XX wieku.

dr Paweł Cieliczko podczas wykładu. Fot. A. Kołos

Pan Maciej Elantkowski podczas wystąpienia. Fot. M. Żołyńska
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• 19 kwietnia 2018 r., prof. UAM dr hab. Rafał Dobek 
(Instytut Historii UAM), Cegielski i inni. Rozwój pol-
skich przedsiębiorstw w Poznańskiem.

• 22 marca 2018 r., dr hab. Anna Weronika Brzeziń-
ska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 
UAM), „Niepodległy” dzień codzienny mieszkańców 
wsi wielkopolskiej.

• 8 marca 2018 r., prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki 
(Zakład Historii Gospodarczej – Instytut Historii 
UAM), Ubogi zaścianek Rzeszy Niemieckiej? Sytu-
acja gospodarcza ziem zaboru pruskiego (1871– 
–1914).

• 22 lutego 2018 r., prof. UZ dr hab. Tomasz Nodzyń-
ski (Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogór-
skiego), Rola wydarzeń Wiosny Ludów w kształto-
waniu się tożsamości narodowej Polaków w zaborze 
pruskim.

• 8 lutego 2018 r., prof. UAM dr hab. Katarzyna Mar-
ciniak (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturo-
wej UAM), Oblicza wielkopolskiej pobożności pod 
zaborem pruskim.

Forum PTPN

W ramach Forum PTPN 17 kwietnia odbyła się dysku-
sja wokół książki dr hab. prof. UAM Małgorzaty Fabi-
szak i dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej pt. Cmen-
tarz, park, podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci. 
Książka ta jest pokłosiem kilkuletnich badań, które 
autorki realizowały w ramach projektu Pamięć i toż-
samość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na 
przykładzie Poznania, finansowanego ze środków Na-
rodowego Centrum Nauki. Publikacja ta porusza bar-
dzo ważny obecnie temat pamięci w przestrzeni miej-
skiej, za przedmiot analizy obierając cmentarze. Czy 
jednak zawsze są one miejscami pamięci? Jak piszą 
autorki: „Cmentarz, do którego trudno dojechać, bo 
zawalił się most do niego prowadzący. Park, przez 
który codziennie idzie się na skróty po zakupy, nie 
wiedząc, że kiedyś teren ten znajdował się za brama-

Wykład p. Agnieszki Murawskiej. Fot. A. Kołos
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mi miasta. Podwórko, odgrodzone od świata zamknię-
tą ażurową bramą, przez którą przechodnie mogą zo-
baczyć macewy. Cmentarze wojenne, na których 
spoczywają obok siebie dawni wrogowie. Wszystkie 
te przestrzenie – będące zarazem świadectwem pa-
mięci, jak i niepamięci – stały się przedmiotem inter-
dyscyplinarnych badań przeprowadzonych przez au-
torki. W ich efekcie powstała książka – rodzaj 
przewodnika po mieście, które przez wieki budowali 
wspólnie katolicy, protestanci i żydzi. O czym sami po-
znaniacy zdają się nie pamiętać…” W dyskusji z autor-
kami wzięli udział: prof. Katarzyna Kuczyńska- 
-Koschany, dr Łukasz Skoczylas oraz Błażej Wandtke.

23 marca w ramach Forum PTPN dyskutowano  
o książce Donaty Dominik-Stawickiej pt. Tajemnica se-
kretarzyka, czyli z pamiętnika Poznanianki. Rozmowie 
o książce towarzyszył wykład pani Agnieszki Muraw-
skiej z Muzeum Narodowego w Poznaniu pt. „Francisz-
ka Mielżyńska i bliski jej krąg kobiet aktywnych”.

Konferencje i wykłady w siedzibie PTPN

• 17 maja 2018 r., VI Ogólnopolska Interdyscyplinar-
na Konferencja Naukowa Wolność – niepodległość. 
Motywy. Idee. Ideologie.

• 19 marca 2018 r., w ramach posiedzenia Wydziału 
II wykład prof. Andrzeja Buko (Instytut Archeolo-
gii i Etnologii PAN w Warszawie) pt. O pochodzeniu 
elit z czasów Mieszka i Chrobrego (na przykładzie 
badań cmentarzyka w Bodzi).

• 12 lutego 2018 r., obchody Dnia Darwina. 

To tu powstał Uniwersytet!

Od 11 maja do 4 czerwca w Collegium Minus (Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) można 
było oglądać wystawę o tym gmachu. Na jednej z ta-
blic czytamy słowa prof. P. Matusika: „Warto to sobie 
uświadomić: w czasie skrajnie niestabilnym, rewolu-
cyjnym, znaleźli się ludzie, którzy zajęli się ostatnią 
rzeczą, która – na zdrowy rozum – byłaby wtedy po-
trzebna: organizowaniem w Poznaniu uniwersytetu. 
Podjęte wtedy działania wspierały się na autorytecie 
Towarzystwa, na jego kadrach i kontaktach, wielkim 
atutem była istniejąca w Poznaniu PTPN-owska infra-
struktura naukowa, biblioteka i muzeum”.

Nowi członkowie PTPN

W dniu 22 lutego 2018 roku Prezydium Zarządu za-
twierdziło wybór  prof. Justyny Wiland-Szymańskiej 
na członka  Wydziału III Matematyczno-Przyrodni-
czego, która jednocześnie objęła funkcję przewodni-
czącego tego wydziału.

24 kwietnia do grona członków II Wydziału Histo-
rii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk zostali przyjęci: prof dr hab. Ma-
rek Smolak, dr Michał Duch oraz dr Szymon Pacior-
kowski.

Z żałobnej karty 

• 13 lutego 2018 roku zmarł prof. dr hab. Marian 
Surma – członek Wydziału Matematyczno-Przy-
rodniczego, Komisji Matematyczno-Przyrodniczej 
od 17 kwietnia 1964 roku

• 19 lutego 2018 roku zmarł prof. zw. dr hab. Jerzy 
Mastyński – członek Wydziału Matematyczno
-Przyrodniczego, Komisji Biologicznej od 2 grud-
nia 1975 roku

• 13 marca 2018 roku zmarł prof. dr hab. inż. Zbi-
gniew Stein – członek Wydziału Nauk Technicz-
nych, Komisji Elektrotechniki od 2 grudnia 1966 
roku, przewodniczący Wydziału Nauk Technicz-
nych w latach 1999–2008

• 16 marca 2018 roku zmarł prof. dr hab. Kazi-
mierz Urbański – członek Wydziału Nauk Rolni-
czych i Leśnych, Komisji Nauk Leśnych od 20 maja 
1970 roku

• 19 marca 2018 roku zmarł prof. dr hab. Wacław 
Jarmołowicz – członek Wydziału Historii i Nauk 
Społecznych, Komisji Nauk Ekonomicznych od  
30 maja 1994 roku

• 29 marca 2018 roku zmarł prof. dr hab. Tadeusz 
Witczak – członek Wydziału Filologiczno-Filozo-
ficznego, Komisji Filologicznej od 21 maja 1980 
roku

• 3 kwietnia 2018 roku zmarł prof. dr hab. Augu-
styn Ponikiewski – członek Wydziału Nauk Rolni-
czych i Leśnych, Komisji Nauk Rolniczych od  
17 kwietnia 1964 roku

• 5 maja 2018 roku zmarł prof. dr hab. Alojzy Woś 
– członek Wydziału Matematyczno-Przyrodnicze-
go, Komisji Geograficzno-Geologicznej od 20 maja 
1970 roku

• 8 maja 2018 roku zmarł ks. prof. dr hab. Romu-
ald Niparko – członek Wydziału Historii i Nauk 
Społecznych, Komisji Teologicznej od 4 listopada 
2002 roku

• 20 maja 2018 roku zmarł  prof. dr hab. Jan Paw-
laczyk – członek Wydziału Lekarskiego, Komisji 
Farmaceutycznej od 17 kwietnia 1964 roku

• 25 maja 2018 roku zmarła dr Wanda Michalska 
– członek Wydziału Lekarskiego, Komisji Medycy-
ny Doświadczalnej od 2 października 2000 roku

• 9 czerwca 2018 roku zmarła dr Krystyna Sikor-
ska-Dzięgielewska – członek Wydziału Historii  
i Nauk Społecznych, Komisji Historycznej od  
13 maja 1988 roku, z-ca Sekretarza Generalnego  
w latach 2008-2011.


