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6 października 2021 r. w Sali Posiedzeń odbyło 
się spotkanie z cyklu Forum PTPN. Tym razem dys-
kusja toczyła się wokół książki Historia Poznania 
autorstwa prof. Przemysława Matusika, wicepre-
zesa naszego Towarzystwa. Licznie zgromadzona 
publiczność wysłuchać mogła rozważań na temat 
czterotomowej publikacji, a także samego Pozna-
nia i jego dziejów. 

Gośćmi i dyskutantami spotkania byli: Anna 
Gruszecka, dyrektorka Biblioteki Raczyńskich, 
prof. dr hab. Andrzej Chwalba z Instytutu Histo-

Forum PTPN  
wokół książki Przemysława Matusika  

Historia Poznania
rii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autor prof. 
Przemysław Matusik. Dyskusję prowadził prof. 
dr hab. Tomasz Jurek z Instytutu Historii PAN. 
Nie brakowało pozytywnych opinii o najnow-
szej publikacji, a do rozmowy włączyły się także 
osoby z publiczności, dzieląc się nieraz bardzo 
osobistymi przemyśleniami, do których skłoniła 
je Historia Poznania. Książkę, wciąż cieszącą się 
niesłabnącą popularnością, można było na spo-
tkaniu zakupić, a po zakończeniu Forum zdobyć 
autograf autora.
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Stanowisko Kolegium Rektorów Miasta Poznania  
z okazji 165. rocznicy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Kolegium Rektorów Miasta Poznania 17 grudnia 2021 roku przyjęło stanowisko z okazji 165. rocznicy  

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
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Po Nowym Roku, 5 stycznia 
2022 r., odbyło się posiedzeniu 
Prezydium Zarządu Towarzystwa, 
podczas którego omówiono przede 
wszystkim działania związane 
z uczczeniem 165. rocznicy pow

Działalność Prezydium Zarządu  
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

stania Towarzystwa. Powołano 
Kapitułę reaktywowanej Nagro-
dy Naukowej im. Augusta Ciesz-
kowskiego w składzie zapropo-
nowanym przez Wydziały PTPN: 
prof. Tomasz Jurek, prof. Andrzej 

11 października 2021 r. z okazji 
X Dni Pracy Organicznej, zorgani-
zowanych przez Unię Wielkopolan, 
w Sali Posiedzeń miało miejsce spo-
tkanie poświęcone Mielżyńskim. 
Tym razem bohaterów z Miłosła-
wia, Iwna i Chobienic mogli poznać 
bliżej najmłodsi, uczniowie poznań-
skich szkół (Szkoła Podstawowa nr 
75 i Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego). Przewodni-
kiem w tej opowieści był tym razem 
prezes PTPN prof. Filip Kaczmarek, 
który wygłosił wykład pt. Koncepcja 
pracy organicznej jako idea dydak-
tyczna. Wydarzeniu towarzyszyła 
wystawa książek pochodzących 
z księgozbiorów rodziny Mielżyń-
skich, które są przechowywane 
w zbiorach Biblioteki PTPN. 

Drugim punktem programu spo-
tkania 11 października 2021 r. było 
zwiedzanie gmachu Towarzystwa. 
Spacer przeprowadził dyrektor 
Biblioteki PTPN dr Norbert Dele-
stowicz. Nasi goście mieli niepo-
wtarzalną okazję zajrzeć m.in. do 
bibliotecznych magazynów i gabi-
netów pracowników Biblioteki. 

Ponadto 14 października 2021 r. 
podczas Gali jubileuszowej X Dni 
Pracy Organicznej w 30lecie Unii 
Wielkopolan w Sali Białej Bazaru, 
na zaproszenie organizatorów, 
prezes PTPN prof. Filip Kaczmarek 
przedstawił referat pt. Kosmiczny 
wymiar pracy organicznej Mielżyń-
skich. Cała Gala była transmitowana 
przez telewizję WTK.

Kostrzewski, prof. Przemysław 
Mikołajczak, prof. Hubert Szram-
ka i prof. Jarosław Jarzewicz. Wy-
brano także prof. Rafała Dobka na 
sekretarza kapituły Medalu Bene 
Merentibus. 

X Dni Pracy Organicznej

Wykład prof. UEP dr. hab. Filipa Kaczmarka. Fot. Alina Kucharska

Zwiedzanie gmachu. Fot. Alina Kucharska
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19 października 2021 r. odbyło 
się spotkanie z cyklu Wielkopol-
skie miasta i powiaty. Tym razem 
wydarzenie poświęcone było 
Lesznu. Licznie zebrana na Sali 
Posiedzeń publiczność (obecni byli 
m.in. zastępca prezydenta Leszna 
dr Piotr Jóźwiak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Leszna Tomasz Ma-
lepszy, rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej dr Janusz Poła, 
prof. PWSZ, dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Lesznie dr Kamila 

Szymańska. Wśród gości znaleź-
li się także związani z Lesznem 
profesorowie UAM: Stanisław 
Sierpowski i Wojciech Nawrocik) 
wysłuchała wykładu prof. dr. hab. 
Jacka Jadackiego pt. Król Stanisław 
Leszczyński: intelekt kontra ideolo-
gia i dr hab. Wandy Fijałkowskiej 
pt. Tłumaczyć Leszczyńskiego: sto-
icyzm w barokowej szacie. 

Imprezę poświęconą królowi 
Leszczyńskiemu uświetnił występ 
Marcina Hermana, koncertmistrza, 

Wielkopolskie miasta i powiaty:  

skrzypka Filharmonii Poznańskiej, 
który wystąpił wraz z małżonką 
Elżbietą SkubiszewskąHerman. 
Wydarzeniu towarzyszyła też oko
licznościowa wystawa skompono-
wana ze zbiorów Biblioteki PTPN. 
Zainteresowani Lesznem i jego 
dziejami mogli zakupić książki 
wydane przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. S. Grochowiaka i Mu-
zeum Okręgowe w Lesznie.

Wszystkie zdjęcia do artykułu Alina Kucharska

Otwarcie spotkania przez Prezesa PTPN prof. UEP dr. hab. Filipa Kaczmarka Prelekcja prof. Jacka Jadackiego

Wystąpienie przedstawiciela m. Leszna Marcin Herman i Elżbieta Skubiszewska-Herman
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26 października 2021 r. odby-
ła się prezentacja projektu pod 
hasłem: „Co Polacy mogą opo-
wiedzieć Rosjanom o wspólnej 
syberyjskiej historii? Biblioteka 
PolskoSyberyjska”. W trakcie wy-
darzenia uczestnicy mogli dowie-
dzieć się więcej o realizowanym 
w PTPN od kwietnia do grudnia 
2021 r. projekcie, który uzyskał 
dofinansowanie w kwocie 80 000 
złotych z Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP w ramach progra-
mu „Dyplomacja publiczna 2021”. 

Realizacja działań objęła utwo-
rzenie strony internetowej, na 

której prezentowane są zarówno 
informacje o historii powstania se-
rii wydawniczej Biblioteka Polsko 
Syberyjska, jak i najważniejszych 
postaciach, które przyczyniły 
się do stworzenia i rozwoju tego 
polskosyberyjskiego przedsię-
wzięcia. Projekt skierowany jest 
w głównej mierze do odbiorcy ro-
syjskiego, choć oczywiście i inne 
zainteresowane osoby również 
mogą z niego korzystać. 

W prezentacji 26 października 
2021 r. wzięli udział: dr Tomasz 
Ambroziak (ekspert ds. historii 
w Instytucie Polskim w Moskwie), 

Biblioteka  Polsko-Syberyjska 
w  przestrzeni  dialogu

dr Piotr Głuszkowski (Katedra 
Rusycystyki UW), Dariusz Kle-
chowski (koordynator projektu, 
dyrektor Instytutu Polskiego 
w Moskwie w latach 2015–2019), 
prof. UAM dr hab. Zbigniew Ko-
peć (Instytut Filologii Polskiej 
UAM), a także dr Piotr Marciniak 
(ambasador w Mołdawii w latach 
2000–2005 oraz dyplomata w Ro-
sji w okresie 2008–2015, konsul 
generalny w Irkucku, radcami-
nister w Ambasadzie w Moskwie, 
konsul generalny w Sankt Peters 
burgu).

Prelegenci promocji projektu Biblioteka Polsko-Syberyjska w przestrzeni dialogu. Fot. Patrycja Krawczyk
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27 października 2021 r. na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbyła się 
konferencja naukowa „W 30. rocznicę pierw-
szych wolnych wyborów parlamentarnych 
w Polsce”. Konferencja została zainicjowana 
i była współorganizowana przez prof. Filipa 
Kaczmarka, prezesa PTPN, który był posłem 
na Sejm I kadencji. Współorganizatorami kon-
ferencji były: Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM oraz Ośrodek Badań 
i Edukacji Europejskiej. 

Wśród zaproszonych gości byli posłowie 
I kadencji Sejmu: Hanna Suchocka (Premier 
RP w latach 1992–1993), Cezary Urbaniak, 
Marek Zieliński. W trakcie konferencji prócz 
referatów uczestnicy mieli okazję wysłuchać 
wspomnień zarówno premier Hanny Suchoc-
kiej, jak i innych bezpośrednich uczestników 
tamtych wydarzeń.

Konferencja naukowa  
W 30. ROCZNICĘ  
PIERWSZYCH  
WOLNYCH WYBORÓW  
PARLAMENTARNYCH  
W POLSCE

Panel konferencji. Fot. Patrycja Krawczyk
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23 listopada 2021 r. w murach PTPN odbyła się 
ogólnopolska konferencja naukowa „Spółki, fabryki, 
czytelnie... Areny pracy organicznej”. Wydarzenie otwo-
rzył prezes PTPN prof. UEP dr hab. Filip Kaczmarek, 
następnie prowadzenie przejął prof. UAM dr hab. An-
drzej Gulczyński. Łącznie wygłoszono dziewiętnaście 
referatów w ramach sześciu paneli tematycznych.

W trakcie konferencji zastanawiano się nad fenome-
nem miejsca, zarówno w kontekście abstrakcyjnym, jak 
i w formie realnej. Dyskutowano o sposobach, czasie 
i wielokrotności ich wykorzystania, a także o funk-
cjonowaniu współcześnie. Mieliśmy również okazję 
poznać przykłady wykorzystania miejsc, które w nie-
oczywisty sposób staj ą się ośrodkami kultywowania 
dziedzictwa i szerzenia kultury. Prelegenci oraz dys-
kutanci wielokrotnie poruszali kwestię pamięci i za-
chowania dziedzictwa kulturowego, a także szerzenia 
wiedzy o zabytkach kultury powiązanych z pracą or-
ganiczną. 

Konferencja została dofinansowana przez Fundację 
Zakłady Kórnickie z projektu pt. Praca organiczna: oso-
by, miejsca, procesy. II edycja. Patronatu honorowego 
udzielili Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak i Prezydent Miasta Poznania Jacek 
Jaśkowiak.

Skarby  
Biblioteki PTPN

24 listopada 2021 r. – po dłuższej przerwie stacjo-
narnie – odbyło się wydarzenie z cyklu Skarby Biblio-
teki PTPN. Tym razem spotkanie poświęcone zostało 
pamiętnikowi Władysława Szczurkiewicza, inżyniera, 
lokalnego urzędnika, komisarza wojskowego Legionów 
Polskich, mieszkańca niewielkiego Pilzna, miasteczka 
dziś leżącego w województwie podkarpackim. Pamięt-
nik ten, dzięki synowi Tadeuszowi Szczurkiewiczowi, 
profesorowi socjologii, trafił wraz ze spuścizną autora 
do Biblioteki PTPN. Odkryty po latach stał się powo-
dem do nawiązania współpracy z Muzeum Regional-
nym w Pilźnie i dr Marzeną BaumGruszowską, która 
pomogła w przygotowaniu publikacji. Na spotkaniu 
zebrani mogli wysłuchać wystąpienia nie tylko nasze-
go gościa z Pilzna. Prelekcje przygotowali także prof. 
Damian Szymczak z UAM oraz Alina Kucharska i dy-
rektor Biblioteki PTPN dr Norbert Delestowicz, którzy 
opracowali zapiski komisarza. Na gości czekała jeszcze 
część artystyczna w wykonaniu Michała Heintze i Alicji 
Kosznik.

Ogólnopolska konferencja naukowa  
Spółki, fabryki, czytelnie... Areny pracy organicznej

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki. Fot. Alina Kucharska

Prof. UAM dr hab. Damian Szymczak. Fot. Klaudyna Kucharska
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Pod koniec roku zakończyła się pierwsza część pro-
jektu, który jest współfinansowany przez Urząd Miasta 
Poznania, zatytułowanego „Działania PTPN na rzecz 
rozwoju kultury i dziedzictwa mieszkańców Pozna-
nia”. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy uznanych 
przedstawicieli nauki z Poznania i innych ośrodków 
naukowych. Każdemu spotkaniu towarzyszyła wysta-
wa ze zbiorów Biblioteki PTPN.

W okresie od października do grudnia odbyły się 
następujące wykłady:
 • dr Maciej Kościuszko (Akademia Wychowania Fi-

zycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), 
Brzemię „wyzwolenia”. Armia Czerwona i radzieckie 
służby bezpieczeństwa w powojennej Wielkopolsce 
– 7 października 2021 r. 

 • prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz (Wydział 
PedagogicznoArtystyczny UAM w Kaliszu), Foto-
grafia wobec ideologii. Poznańskie środowisko foto-
graficzne w dobie socrealizmu – 21 października 
2021 r. 

 • dr Paweł Cieliczko (Fundacja Kochania Poznania), 
Uchylenie żelaznej kurtyny: Międzynarodowe Targi 
Poznańskie – 4 listopada 2021 r.

Dziedzictwo 
W i e l k o p o l s k i

W 2021 r. realizowaliśmy kolejną edycję projektu 
pt. „Dziedzictwo Wielkopolski”. Mimo epidemicznych 
warunków udało się nam zrealizować kilka z zaplano-
wanych wykładów. 

Wykłady zamiejscowe zostały zorganizowane dla 
mieszkańców Pleszewa i Leszna przy współpracy 
tamtejszych muzeów i instytucji miejskich w okresie  
od listopada 2021 r. do stycznia 2022 r. Dotychczas 
udało się przeprowadzić cztery prelekcje:

 • 20 kwietnia 2021 r. dr Agnieszka Łuczak i mgr To-
masz Łuczak wygłosili wykład Polityka III Rzeszy 
wobec polskiego dziedzictwa kulturowego dla Sto-
warzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum 
im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach.

 • 24 listopada 2021 r. odbył się wykład pt. Dziedzic-
two zapisane w mapach. Krajobraz topograficzny 
XIX-wiecznego miasta, który wygłosił dr Dariusz 
Lorek w Muzeum Regionalnym w Pleszewie.

Utracona i odzyskana?  
Poznański sposób na niepodległość 1939–1956

 • prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska (Wydział 
Studiów Edukacyjnych UAM), Szkolnictwo – znowu 
polskie – 19 listopada 2021 r.

 • prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki (Wydział Histo-
rii UAM), Wielkopolska zaradność podczas okupacji 
– 9 grudnia 2021 r.

 • prof. dr hab. Bogusław Polak (Wydział Historii 
UAM), Ludność cywilna w obronie Wielkopolski – 
16 grudnia 2021 r. 

 • 16 grudnia 2021 r. prof. Zbigniew Pilarczyk wygło-
sił wykład Nowożytne fortyfikacje w Wielkopolsce 
w Muzeum Regionalnym w Pleszewie.

 • 17 stycznia 2022 r. miał miejsce wykład Powstanie 
Wielkopolskie, który wygłosił prof. Zbigniew Pilar-
czyk podczas uroczystej sesji Rady Miasta Leszna.
Projekt jest współfinansowany przez Fundację Za-

kłady Kórnickie. Ze względu na sytuację epidemiczną 
część z zaplanowanych wykładów odbędzie się w póź-
niejszym czasie.

Prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska. Fot. Patrycja Krawczyk

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
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W dniach 9–10 grudnia 2021 r. odbyło się w for-
mie zdalnej XLII Seminarium Mediewistyczne im. Ali-
cji KarłowskiejKamzowej. Wzorem ubiegłego roku 
konferencja była symultanicznie tłumaczona na język 
francuski i polski oraz transmitowana na kontach Face-
book Instytutu Historii Sztuki UAM i PTPN, gdzie nadal 
można obejrzeć zapis z transmisji obrad. W trakcie 
seminarium wygłoszono 24 referaty.

Do komitetu naukowego konferencji należeli: prof. 
Katarzyna Dybeł (Instytut Filologii Romańskiej UJ), 
prof. Joanna GoreckaKalita (Instytut Filologii Romań-
skiej UJ), prof. Jarosław Jarzewicz (Instytut Historii 
Sztuki UAM), prof. Jacek Kowalski (Instytut Histo 

Gwary dziś
Konferencja naukowa zatytułowana „Aktualne 

problemy metodologiczne współczesnej dialektolo-
gii” została zorganizowana w siedzibie Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w ramach realizacji 
zadania „Gwary dziś” dofinansowanego z programu 
Ministerstwa Edukacji i Nauki Doskonała Nauka – 
wsparcie konferencji naukowych, przy współpracy 
z Pracownią Dialektologiczną UAM. Obrady ze wzglę-
du na bezpieczeństwo uczestników zostały przepro-
wadzone w formie zdalnej. W siedzibie Towarzystwa 
przebywali jedynie organizatorzy. W trakcie trzech dni 
(13–15 września 2021 r.) konferencji omówione i prze-
dyskutowane zostały tezy zawarte w artykułach zgro-
madzonych w dwóch tomach publikacji konferencyjnej 
w ramach czasopisma „Gwary Dziś”, nr 12 (2020) oraz 
nr 14 (2021) – dostępne online (http://gwary.ptpn.
poznan.pl/pl/indexpl/).

Wspieranie  
rozwoju czytelnictwa  

mieszkańców miasta Poznania

Od września do grudnia 2021 r. realizowano pro-
jekt, który zakładał promocję literatury i czytelnictwa 
wśród mieszkańców miasta Poznania poprzez bez-
płatne udostępnianie księgozbioru Biblioteki PTPN, 
liczącego ponad 340 tysięcy woluminów. Ponadto 
przeprowadzono prace polegające na przygotowa-
niu opisów katalogowych i wprowadzeniu ich do sys-
temu bibliotecznego Horizon. Kwestia ta dotyczyła 
nowości książkowych i czasopism. Dokonano także 
retrokonwersji starszych opisów katalogowych. Pro-
jekt był dofinansowany ze środków Urzędu Miasta  
Poznania.

Otrzymane granty
W ramach programu Społeczna odpowiedzialność 

nauki – wsparcie dla bibliotek naukowych dofinanso-
wanie otrzymały dwa zadania, które będą realizowane 
w latach 2021–2023:

■ „Digitalizacja kolekcji rękopisów księdza Wincen-
tego Kraińskiego” w kwocie 249 992,00 zł,

■ „Digitalizacja kolekcji Biblii, modlitewników 
i dzieł pokrewnych” w kwocie 240 635,00 zł.

W ramach programu Doskonała Nauka – wsparcie 
konferencji naukowych dofinansowanie przyznano 
konferencji:

■ „Nauka wobec wyzwań wynikających z pandemii” 
w kwocie 30 993,00 zł.

rii Sztuki UAM), prof. Anna Loba (Instytut Filologii Ro-
mańskiej UAM), dr Tomasz Ratajczak (Instytut Historii 
Sztuki UAM), prof. Bernard Ribémont (Uniwersytet 
w Orleanie), dr František Záruba (Wydział Historyczny 
Akademii Nauk Republiki Czeskiej).

Konferencję wraz z PTPN współorganizowały: In-
stytut Historii Sztuki UAM, Instytut Filologii Polskiej 
UAM, Biblioteka Raczyńskich oraz Muzeum Archidie-
cezjalne w Poznaniu. Projekt XLI i XLII Seminarium Me-
diewistycznego im. Alicji KarłowskiejKamzowej został 
sfinansowany z programu Ministra Edukacji i Nauki 
Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych 
oraz ze środków własnych współorganizatorów.

XLII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej

Natomiast w ramach programu Doskonała Nauka – 
wsparcie monografii naukowych dofinansowanie 
otrzymały dwie pozycje:

■ Poznańska szkoła ekonomii rozwoju w kwocie 
15 450,00 zł,

■ Edukacja i popularyzacja wiedzy o przeszłości 
w wielkopolskich muzeach historycznych (1945–1989) 
w kwocie 17 770,00 zł.

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa 
wsparcie otrzymał projekt zatytułowany „165. rocz 
nica Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
i działania na rzecz rozwoju nauki i kultury” w kwo-
cie 155 900,00 zł, który będzie realizowany w latach 
2022–2023.

■
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Wydziały i Komisje PTPN
27 września 2021 r. odbyło się zebranie admini-

stracyjnonaukowe Komisji Archeologicznej PTPN. 
W części naukowej wykład pt. Święci, władcy i nie tyl-
ko na kaflach z Bierzwnika, woj. zachodniopomorskie 
wygłosiła dr Magdalena PoklewskaKoziełł z Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu.

25 października 2021 r. miało miejsce spotkanie 
naukowe Komisji Historycznej PTPN, na którym prof. 
dr hab. Dariusz Dąbrowski (Wydział Historyczny 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
wygłosił wykład pt. Źródłoznawstwo a sztuka. O inter-
dyscyplinarności w badaniach ruskiego średniowiecza 
na przykładzie wiadomości Kroniki halicko-wołyńskiej 
(Kroniki Romanowiczów) o architekturze.

28 października 2021 r. w ramach wspólnego posie-
dzenia Komisji Historii Sztuki PTPN oraz Stowarzysze-
nia Historyków Sztuki, oddział Poznański dr Andrzej 
Kusztelski wygłosił wykład pt. Okoliczności rozpoczęcia 
budowy Kolegium Jezuickiego w Poznaniu.

22 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Wy-
działu II Historii i Nauk Społecznych PTPN. Wykład 
w ramach cyklu mistrzowskiego In quattuor tempora 
anni kolejny wykład pt. Poznań pierwszych Piastów 

w świetle badań archeologicznych wygłosiła prof. dr 
hab. Hanna KóčkaKrenz (Wydział Archeologii UAM).

7 grudnia 2021 r. w ramach posiedzenia Komisji Hi-
storycznej PTPN mieliśmy okazję wysłuchać wykładu 
pt. Prasłowiańscy Antowie – nowa perspektywa, który 
wygłosił prof. dr hab. Jan ProstkoProstyński (Wydział 
Historii UAM).

14 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie naukowe 
Komisji GeograficznoGeologicznej PTPN, na którym 
wykład pt. Geostanowiska w Poznaniu jako wyraz dzie-
dzictwa przyrodniczego i kulturowego wygłosili prof. dr 
hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM dr hab. Iwona Hil-
debrandtRadke, prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek 
i prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko.

20 grudnia 2021 r. Komisja Chemii Klinicznej PTPN 
zaprosiła na wykład zdalny pt. Zjawisko rozdziału faz 
ciecz-ciecz w żywych komórkach i jego znaczenie w pa-
togenezie nowotworów wygłoszony przez mgr Martę 
Cykowiak.

10 stycznia 2022 r. Wydział II Historii i Nauk Spo-
łecznych zaprosił na zimowy wykład w ramach cyklu 
mistrzowskiego In quattuor tempora anni na zimowy 
wykład pt. Dwory i pałace Wielkopolski w stylu naro-
dowym, który wygłosił prof. UAM dr hab. Jan Skura-
towicz.

Z żałobnej karty
• 16 września zmarł prof. dr hab. Stefan Żynda, czło-

nek Komitetu Fizjograficznego od listopada 1961 r., 
Komisji GeograficznoGeologicznej od 22 maja 
1967 r., Wydziału III MatematycznoPrzyrodniczego 
od 8 stycznia 1981 r., wieloletni Sekretarz Komitetu 
Fizjograficznego.

• 23 września zmarł dr Seweryn Toboła, członek Komi-
sji Historii i Filozofii Medycyny od 2 kwietnia 2001 r.

• 29 września zmarł prof. dr hab. Stanisław Dolny, 
członek Komisji Technologii Drewna od 24 kwietnia 
1981 r., Wydziału V Nauk Technicznych od 29 maja 
1989 r., Komisji Technologii Drewna od 19 listopada 
1980 do 11 lutego 2009 r.

• 29 września zmarł prof. dr hab. Konstanty Tukał-
ło, członek Komisji Medycyny Okołooperacyjnej od 
26 grudnia 1999 r., Komisji Historii i Filozofii Medy-
cyny od 2 kwietnia 2001 r.

• 14 października zmarł prof. zw. dr hab. Antoni 
Smuszkiewicz, członek Komisji Filologicznej od 
22 kwietnia 1980 r., Wydziału I FilologicznoFilo-
zoficznego od 9 marca 1994 r., sekretarz Komisji 
Filologicznej w latach 1984–1987, zastępca prze-
wodniczącego Wydziału I FilologicznoFilozoficzne-
go od 26 czerwca 1996 do 22 czerwca 2005 r., prze-
wodniczący Wydziału I FilologicznoFilozoficznego 
od 22 czerwca 2005 do 7 maja 2008 r.

• 16 października zmarł dr inż. Zygmunt Witkowski, 
członek Komisji Technologii Drewna od 28 listopada 
1975 r.

• 18 października zmarł prof. zw. dr hab. Czesław 
Błaszak, członek Komisji Biologicznej od 16 maja 
1975 r., Wydziału III MatematycznoPrzyrodniczego 
od 12 stycznia 2000 r.

• 27 października zmarł dr inż. Ireneusz Grządziel-
ski, członek Komisji Elektrotechnicznej od 19 grud-
nia 1984 r.

• 28 października zmarł prof. dr hab. inż. Janusz 
Walczak, członek Komisji Budowy Maszyn od 12 lu-
tego 1996 r.

• 3 listopada zmarł prof. dr hab. Ryszard Żukiel, 
członek Komisji Medycyny Doświadczalnej od 
20 listopada 1998 r., wieloletni sekretarz Komisji 
Medycyny Doświadczalnej.

• 16 listopada zmarł prof. dr hab. inż. Jacek Michal-
ski, członek Komisji Nauk Leśnych od 6 kwietnia 
1965 r., Komisji Biologicznej od 7 maja 1975 r., 
Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych od 25 czerw-
ca 1994 r., Sekretarz Wydziału VI Nauk Rolniczych 
i Leśnych od 1995 do 17 kwietnia 1997 r., wieloletni 
wiceprzewodniczący Komisji.

• 25 listopada zmarł prof. dr hab. Michał Hasiuk, 
członek Komisji Językoznawczej od 21 lutego 1969 r.

• 12 grudnia zmarł dr hab. n. med. Andrzej Basz-
kowski, członek Komisji Historii i Filozofii Medy-
cyny od 1 grudnia 2003 r.

• 30 grudnia zmarł prof. dr hab. n. med. Andrzej No-
wakowski, członek Wydziału IV Nauk Medycznych 
PTPN od 18 grudnia 2018 r.

• 25 stycznia zmarł prof. dr hab. Stefan Paszyc, 
członek Komisji MatematycznoPrzyrodniczej od 
6 listopada 1964 r., Wydziału III Matematyczno
Przyrodniczego od 19 grudnia 1984 r. 

• 1 lutego zmarł prof. dr hab. Bogdan Walczak, czło-
nek Komisji Językoznawczej PTPN od 6 kwietnia 
1968 r., Wydziału I FilologicznoFilozoficznego od 
23 marca 1994 r., przewodniczący Komisji Języko-
znawczej od 5 czerwca 1996 do 22 czerwca 2005, 
wiceprezes od 3 czerwca 2005 do 29 czerwca 2011.
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22 września 2021 r. podczas 
posiedzenia Senatu Uniwersyte-
tu Wrocławskiego zdecydowano 
o nadaniu dwóch tytułów doktora 
honoris causa. Jednym z wyróżnio-
nych jest członek PTPN prof. Hu-
bert Orłowski. Prof. Maria Kłańska 
w recenzji dorobku prof. Huberta 
Orłowskiego napisała: „Wszystkie 
osiągnięcia naukowe i edytorskie 
Huberta Orłowskiego mają chara
kter w najwyższym stopniu orygi-
nalny, często wręcz nowatorski […]. 
Każda z jego monografii zapocząt-
kowała żywą dyskusję w zbioro-
wości naukowej, w wypadku prac 
niemieckojęzycznych także albo 
nawet w pierwszym rzędzie za-
granicznej […]. Cieszą się nie tylko 
rozgłosem, ale i wielkim uznaniem 
krytyki i czytelników”.

Prof. Hanna Suchocka 1 paź-
dziernika 2021 roku otrzymała 
doktorat honoris causa Uniwersyte-

9 grudnia 2021 r. dr hab. Jakub 
Kępiński z Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UAM otrzymał Nagro  
dę Ministra Rozwoju i Technologii. 
Naukowiec został doceniony za 
pracę habilitacyjną Wpływ prawa 
Unii Europejskiej na polskie prawo 
zwalczania nieuczciwej konkuren-
cji, ze szczególnym uwzględnieniem 
sprzedaży premiowanej w konkur-
sie na najlepszą pracę naukową 
na temat własności intelektualnej 
Urzędu Patentowego.

Prof. UAM dr hab. Rafał Wit-
kowski, prorektor ds. współpracy 
międzynarodowej UAM, został 
la ureatem nagrody „Gwiazda Za-
rządzania” w konkursie „Gwiazdy 
Umiędzynarodowienia”. Nagrody 
przyznawane są w ramach progra-
mu Study in Poland prowadzonego 
wspólnie przez Konferencja Rekto-
rów Akademickich Szkół Polskich 
i Perspektywy.

W 2021 roku PTPN wzbogaci-
ło się o nową serię wydawniczą 
– Wykłady Poznańskie z Filozofii. 
Seria powstała jako wspólna ini-
cjatywa Komisji Filozoficznej PTPN 
i Wydziału Filozoficznego UAM. 
„Ambicją serii jest przywrócenie 
ducha res publica literaria naszym 

Sukcesy członków PTPN

Nowa seria wydawnicza

Komisji Filozoficznej PTPN) i prof. 
Karolina M. Cern (prodziekan ds. 
nauki i współpracy międzynaro-
dowej Wydziału Filozoficznego 
UAM). W dziale Nowości wydaw-
nicze PTPN niniejszego Biuletynu 
przedstawiono pięć z ośmiu przy-
gotowanych w 2021 r. tomów serii.

tu Mikołaja Kopernika. Promotorem 
był dziekan Wydziału Prawa prof. 
Zbigniew Witkowski, a dyplom wrę-
czył JM Rektor prof. Andrzej Sokala.

Niezmiernie miło nam poinfor-
mować, że członek PTPN prof. dr 
hab. n. med. Andrzej Grzybowski 
podczas konferencji Amerykańskiej 
Akademii Okulistycznej, która od-
była się w dniach 12–15 listopada 
2021 r. w Nowym Orleanie, otrzy-
mał prestiżową nagrodę Founders’ 
Award Międzynarodowego To-
warzystwa Chirurgii Refrakcyjnej 
(International Society of Refractive 
Surgery, ISRS). Prof. Grzybowski jest 
pierwszym Polakiem nagrodzonym 
przez Międzynarodowe Towarzy-
stwo Chirurgii Refrakcyjnej.

Prof. Hanna Kóčka-Krenz  w lis 
topadzie 2021 r. została pierwszym 
laureatem Medalu prof. Leszka Kaj-
zera. Nagrodę wręczył prof. Marek 
Konopka z ICOMOS Polska.

czasom, wszakże w postaci nowej, 
zdemokratyzowanej i otwartej na 
krytycznych obywateli dążących 
do oświeconego rozumienia ota-
czającego ich świata”. Za redakcję 
naukową serii odpowiadają prof. 
Piotr W. Juchacz (Wydział Filozo-
ficzny UAM oraz przewodniczący 

W Y K Ł A DY  P OZ N A Ń S K I E  Z  F I LOZO F I I
Z prac Komisji Filozoficznej PTPN 

Redakcja naukowa serii 
Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz
Przewodniczący Komisji Filozoficznej PTPN

Prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern
Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej 
Wydziału Filozoficznego UAM

Od powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w 1857 roku filozofowie, by wspomnieć tylko pierw-
szego prezesa towarzystwa hr. Augusta Cieszkowskiego czy 
Karola Libelta, brali czynny udział zarówno w jego pracach 
naukowych, jak i aktywnościach nastawionych na krzewienie 
wiedzy wśród współobywateli. 

Kontynuując tę tradycję, obecne władze Komisji Filozoficz-
nej PTPN podjęły inicjatywę wspólnego z Wydziałem Filozo-
ficznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza wydawania serii 
Wykłady Poz nańskie z Filozofii, której ambicją jest przywróce-
nie ducha res publica literaria naszym czasom, wszakże w po-
staci nowej, zdemokratyzowanej i otwartej na krytycznych 
obywateli dążących do oświeconego rozumienia otaczającego 
ich świata. 

Pochłonięci badaniami pogłębiającymi obecny stan wiedzy 
ludzkiej, częstokroć nie doceniamy znaczenia podzielenia się 
ich wynikami z szerszym gronem wykształconych czytelni-
ków. Mamy nadzieję, że seria Wykłady Poznańskie z Filozofii 
wraz z towarzyszącymi jej wykładami publicznymi stanowić 
będzie agorę deliberacji pomiędzy badaczami i światłymi oby-
watelami Rzeczypospolitej. 
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Czas Wolności – czas przemian. Traktat wersalski i rok 1919 w za-
chodniej Polsce, red. Andrzej Gulczyński
Finalnym elementem realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk trzyletniego projektu Poznański sposób na niepodle-
głość była konferencja naukowa „Czas przemian – czas wolności. Trak-
tat wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce”. Celem konferencji było 
przedstawienie przez naukowców reprezentujących różne dyscypli-
ny najnowszych wyników badań dotyczących Traktatu wersalskiego 
i jego znaczenia dla stworzenia ładu w Europie, a także odpowiedź 
na pytanie, jak wgląda Europa po upływie całego wieku. Upamię
tniono ponadto w ten sposób setną rocznicę podpisania aktu, który 
pieczętował odrodzenie państwa polskiego i umożliwiał włączenie 
 kolejnych terytoriów w jego skład. 
Zasadnicza część problemów podjętych na konferencji została opra-
cowana w formie artykułów i zamieszczona w niniejszej książce. 
Przedstawiają one podsumowanie badań nad istotnymi zagadnienia-
mi rozstrzygniętymi w czasie konferencji pokojowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zachodniej Polski, ale w szerszym, zarówno teryto-
rialnie, jak i czasowo, kontekście. Są to zatem artykuły ukazujące 
nowy ład w Europie i na świecie (system wersalskowaszyngtoński), 
odrodzenie państwa polskiego i uznanie go za podmiot prawa mię-
dzynarodowego, stopniowe przejmowanie terytoriów wchodzących 
dotąd w skład Rzeszy, a także postawy różnych grup społecznych.

Krzysztof Fiołek, Młodopolski spór o Sienkiewicza. Kampania 
oskarżycielska „Głosu” i reakcje obrońców Litwosa, t. 22 serii Po-
lemika Krytycznoliteracka w Polsce, red. Sylwia Panek
Książka przedstawia polemiczną kampanię postępowych publicy-
stów warszawskich przeciwko Henrykowi Sienkiewiczowi, która ro-
zegrała się w 1903 roku na łamach tygodnika „Głos”. Część antologij-
na zawiera teksty oskarżycieli i obrońców Sienkiewicza, wystąpienia 
pryncypialne i patetyczne, ale też pamfletowe i paszkwilanckie.

Władysław Szczurkiewicz, Pamiętnik komisarza wojskowego  
Legionów Polskich Naczelnego Komitetu Narodowego (1914–
1918), wydali i opracowali Norbert Delestowicz, Alina Kuchar-
ska, współpraca Marzena Baum-Gruszowska
Autor wspomnień – Władysław Szczurkiewicz – należy do tej kategorii 
świadków historii, którzy znaleźli się pomiędzy „wielkimi macherami” 
danej epoki a zwykłymi „zjadaczami chleba”. Był przedstawicielem 
małomiasteczkowej inteligencji. Owej elity będącej na początku XX 
wieku siłą napędową narodowej aktywności Polaków w Galicji. Jego 
pamiętnik daje niezwykle interesującą perspektywę Wielkiej Wojny. 
Autor wspomnień z jednej strony dostrzegał kulisy wielkiej polityki, 
ocierał się o nią, miał na jej temat wyrobione zdanie, z drugiej strony 
był zaangażowany w sprawy małej ojczyzny – Ziemi Pilzneńskiej. 
Świat galicyjskiej prowincji, z jej mentalnością, relacjami i hierarchia-
mi, znał na wylot. W pamiętniku, mimo że dokument ostateczną formę 
przybrał już po opisywanych wydarzeniach, czuć cały czas silne emo-
cje, z którymi autor się nie kryje. Materiał zachowuje w sobie coś z dia-
riusza, powstał zresztą na podstawie notatek i materiałów służbowych 
Szczurkiewicza, ale zarazem widać w nim już elementy wiedzy poza-
źródłowej, znajomości późniejszych wydarzeń (z recenzji prof. Damia-
na Szymczaka).

NOWOŚCI  WYDAWNICZE  PTPN

Krzysztof Fiołek

Młodopolski spór
o Sienkiewicza. 

Kampania oskarżycielska 
„Głosu” i reakcje

obrońców Litwosa

Seria Polemika Krytycznoliteracka w Polsce przedstawia 
najważniejsze polskie polemiki krytycznoliterackie opatrzo-
ne obszernym komentarzem naukowym. Każdy tom obok 
Rozprawy wstępnej zawiera przedruki wchodzących z sobą 
w polemiczny dialog tekstów krytycznoliterackich, które – 
dotąd drukowane oddzielnie, niejednokrotnie trudno do-
stępne i rozproszone w czasopismach literackich – muszą być 
czytane razem.

W przygotowaniu:
tom 23 – Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Brzozowski contra 
Miriam. Spór jednostronny
tom 24 – Tadeusz Budrewicz, Radosław Okulicz-Kozaryn, 
Estetyka „zdrowego rozsądku”?
tom 25 – Agnieszka Kluba, Wpływologia. Międzywojenne 
dyskusje wokół Pana Tadeusza i futuryzmu jako elementy 
sporu o wpływy, zależności i plagiaty
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Jolanta Pasterska, Spory o powieść w dyskusjach krytycznolite-
rackich drugiej emigracji niepodległościowej, t. 26 serii Polemi-
ka Krytycznoliteracka w Polsce, red. Sylwia Panek
Przedstawiona w tomie polemika dotyczy sporów o powieść prowa-
dzonych przez środowiska drugiej emigracji niepodległościowej. 
Dyskusja ta przebiegała na dwóch planach. Po pierwsze, toczyła  
się w kontekście literatury zaangażowania, wynikała bezpośrednio 
z projektu polskiej emigracji i z tym związanych jej rozmaitych uwi-
kłań o charakterze ideowym i moralnym. Drugi obszar sporu miał 
charakter bardziej uniwersalny i dotyczył rozważań nad powieścią 
w ogóle, formą najbardziej pojemną, która zdolna byłaby unieść wy-
zwania powojennego świata. W tak obranej optyce przewijają się  
zarówno tęsknoty za polskim emigracyjnym arcydziełem („epopeją 
wygnania”), jak i polemiki wokół powieściowej formy. Przegląd sta-
nowisk połączony z historycznoliterackim opisem rozpatrywany jest 
w trzech dominujących perspektywach: pokoleniowej, estetycznej 
i światopoglądowej. 

Sławomir Leciejewski, Filozofia kosmologii antropicznej, t. 1 se-
rii Wykłady Poznańskie z Filozofii, red. Piotr W. Juchacz i Karo-
lina M. Cern
W drugiej połowie XX wieku badania z zakresu kosmologii naukowej 
zaczęto odnosić do faktu istnienia białkowych form życia na jednej z pla-
net. Relacje zachodzące między strukturą, rozwojem i pochodzeniem 
Wszechświata a możliwością zaistnienia i trwania życia zaczęto ujmo-
wać w różne wersje zasad antropicznych. Wszechświat zaś, w którym 
możliwe było powstanie oraz ewolucja białkowych form życia, nazywa-
no Wszechświatem antropicznym. Tym samym dotychczasowe trój
członowe pole badawcze kosmologii (struktura, rozwój i pochodzenie 
Wszechświata) zostało uzupełnione o człon czwarty – pochodzenie ży-
cia we Wszechświecie. Innymi słowy kosmologia antropiczna próbowa-
łaby nie tylko rekonstruować i opisywać strukturę, rozwój i pochodze-
nie Wszechświata, ale także mówiłaby o pochodzeniu i możliwości 
ewolucji życia we Wszechświecie (fragm. streszczenia). 

Magdalena Filipiak, Tożsamość narracyjna w dobie postprawdy. 
Pytanie o aktualność myśli Charlesa Taylora, t. 2 serii Wykłady 
Poznańskie z Filozofii, red. Piotr W. Juchacz i Karolina M. Cern
Obecnie dużą popularnością cieszy się termin „postprawda” dla określe-
nia stosunku do faktów w dyskursie publicznym. Termin ten oznacza, że 
w kształtowaniu opinii publicznej donioślejszą rolę odgrywają argu-
menty odwołujące się do emocji i przekonań, niż argumenty opiera jące 
się na faktach. Książka ta jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy sformu-
łowana przez Charlesa Taylora pod koniec lat 80. XX wieku koncepcja 
tożsamości narracyjnej jest nadal aktualna, jeśli uwzględnimy znacze-
nie postprawdziwej prawdy w projektowaniu podmiotowości nowo-
czesnej. W ujęciu Taylora tożsamość narracyjna to orientacja w prze 
strzeni aksjologicznej, a człowiek dzięki narracji i artykulacji określa 
swoją postawę wobec innych oraz uzyskuje świadomość własnej mapy 
aksjologicznej. Źródłem wiedzy na temat podmiotowych „ram pojęcio-
wych” jest konwersacja w medium języka, zatem niezbędnym aspek-
tem kształtowania tożsamości jest określona wizja prawdziwości czy 
akceptowalności znaczeń. Taylor postuluje ekspresywistyczną koncep-
cję znaczenia, według której znaczenie w przestrzeni publicznej jest 
efektem konwersacji polegającej na ujawnianiu podmiotowych ekspre-
sji, przekonań, uczuć, sentymentów, opinii (fragm. streszczenia). 
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Tomasz Raburski, Prawo podmiotowe. Etyka – prawo – polityka, 
t. 3 serii Wykłady Poznańskie z Filozofii, red. Piotr W. Juchacz 
i Karolina M. Cern
Praca poświęcona jest analizie pojęcia prawa podmiotowego rozpa-
trywanego na trzech polach: prawnym, moralnym i politycznym. Ce-
lem pracy jest połączenie rozważań prowadzonych w ramach odręb-
nych dyscyplin oraz zwrócenie uwagi na często popełniane błędy czy 
uproszczenia. Część wstępna poświęcona jest analizom językowym 
(w szczególności relacji z angielskim słowem right) oraz wstępnej 
charakterystyce prawa podmiotowego, jego budowie i różnorodności 
form, jakie przyjmuje. W rozdziale pierwszym przedstawiono tematy-
kę etyczną, wskazując, czym jest etyka praw podmiotowych, co różni 
ją od innych rodzajów etyk i jaką rolę pełnią prawa we współczesnych 
dyskusjach etycznych. [...] Rozdział drugi poświęcony jest aspektom 
prawnym. Opisano w nim pojęcie refleksów prawa przedmiotowego, 
zreferowano dyskusję dotyczącą sposobów rozwiązywania konflik-
tów praw, a także omówiono różnice między regulacjami opartymi na 
prawach podmiotowych oraz na dobrostanie [...]. Rozdział trzeci opi-
suje politykę praw podmiotowych (fragm. streszczenia). 

Danuta Anna Michałowska, Ideologie nieautorytarne – rozwój 
jednostki a edukacja demokratyczna, t. 4 serii Wykłady Poznań-
skie z Filozofii, red. Piotr W. Juchacz i Karolina M. Cern
Wybrane zagadnienia z filozofii edukacji dotyczą ideologii edukacji, 
zwłaszcza tych nieautorytarnych wskazanych przez Rolanda Meigha-
na, koncepcji edukacji skoncentrowanej na osobie i edukacji dla de-
mokracji. Celem analiz jest próba określenia modelu edukacji dla 
twórczego rozwoju młodego człowieka, z poszanowaniem jego auto-
nomii oraz równolegle dla budowania demokratycznego społeczeń-
stwa już na etapie uczniowskich wspólnot. Ideologia autonomicznego 
uczenia się, pojęcie autonomii, zasady autoregulacji w procesie ucze-
nia się, specyficzne role nauczyciela i ucznia, a także styl pracy, strate-
gie pozyskiwania wiedzy i umiejętności omawiane są w kontekście 
problemu realizacji celów edukacji demokratycznej. Analizowany jest 
problem wolności jednostki i jej autonomii w edukacji, a na przykła-
dzie angielskiej szkoły niezależnej opisane są cechy procesu edukacji 
wskazujące na realizację większości założeń ideologii nieautorytarnej 
oraz na elastyczne podejście do nauczania (fragm. streszczenia).

Krzysztof Kiedrowski, Wykłady o filozofii Plotyna, t. 5 serii Wykła-
dy Poznańskie z Filozofii, red. Piotr W. Juchacz i Karolina M. Cern
Książka niniejsza stanowi krótkie wprowadzenie do filozofii Plotyna 
i obejmuje pięć wykładów oraz aneks, w którym naszkicowana jest 
biografia Plotyna. Wykłady mają na celu syntetyczną, a zarazem anali-
tyczną rekonstrukcję głównych idei systemu plotyńskiego wspartą na 
odpowiednich cytatach pochodzących z Ennead. 
Wykład I (Uniwersum plotyńskie) zawiera ustalenia terminologiczne oraz 
przedstawienie struktury gradualistycznego uniwersum plotyńskiego. [...] 
W wykładzie II (Jedno) zarysowany został historyczny kontekst ide-
owy będący punktem odniesienia dla filozofii Plotyna [...]. Wykład III 
(Umysł) obejmuje omówienie dwóch zagadnień: emanacji Umysłu 
z Jedna oraz natury Umysłu. [...] Wykład IV (Dusza świata) zawiera 
przedstawienie koncepcji pochodzenia II Hipostazy (Duszy) z Umy-
słu, jej własności metafizycznych oraz omówienie wytworu Duszy – 
świata, natomiast w wykładzie V (Dusza poszczególna) omówione 
zostało zagadnienie wielości Duszy oraz wyjątkowego statusu ludz-
kiej duszy poszczególnej (fragm. streszczenia). 
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Marcin Danielewski, The stronghold in Grzybowo in the context 
of interdisciplinary research into the functions of early medieval 
strongholds from the 10th and 11th centuries
Książka dotyczy problemu funkcji, jakie mógł pełnić gród w Grzybowie 
w strukturach władztwa pierwszych Piastów, ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na polityczną, militarną i gospodarczą jego rolę. Podstawą 
do rekonstrukcji pozycji tego grodu w X i XI wieku są interpretacje wy-
ników badań wykopaliskowych na terenie grodu i jego bezpośrednie-
go zaplecza osadniczego oraz wnioski wynikające z dostępnych źródeł 
pisanych, stanowiących materiały porównawcze – wobec braku w nich 
informacji o Grzybowie. W świetle analizowanych materiałów okazało 
się, że grzybowski ośrodek grodowy, zajmujący powierzchnię ponad 
4,4 ha, broniony potężnym wałem i ciekiem wodnym, stanowił lokalne 
centrum osadnicze. Stan rozpoznania tego grodu pozwala sądzić, iż na-
leżał on do kluczowych struktur tego rodzaju w Wielkopolsce, był  
ideowym centrum Piastów. Wskazuje na to socjotopografia miejsca, 
w tym sama powierzchnia grodu, jego potężne obwarowania, wydzie-
lona część o funkcjach elitarnych i ślady stacjonowania drużyny ksią-
żęcej. W świetle badanych materiałów źródłowych wydaje się, że gród 
w Grzybowie mógł należeć do głównych ośrodków piastowskich w X 
i w pierwszej połowie XI wieku, zarządzanych przez członków dyna-
stii, podobnie jak to miało miejsce u Rurykowiczów na Rusi i Przemy-
ślidów w Czechach. Grody takie należałoby sytuować między ośrodka-
mi centralnymi a miejscami o znaczeniu lokalnym.

Wiktor Gładysz, Pamiętnik poznańskiego drogerzysty i druha 
„Sokoła” z XIX i XX wieku, wydali i opracowali Norbert Delesto-
wicz i Ewa Filipowska
Pamiętnik Wiktora Gładysza jest dziełem ważnym, znacząco uzupeł-
niającym źródła do historii Wielkopolski i Poznania XIX i XX wieku. 
Wspomnienia obejmują niemal stulecie, od lat siedemdziesiątych XIX 
wieku po koniec II wojny światowej. To niezwykle istotny czas w hi-
storii Wielkopolski, obejmujący okres rządów pruskich, I wojny 
światowej, powstania wielkopolskiego, niepodległej Rzeczpospolitej 
i koszmaru lat 1939–1945. Gładysz jest bystrym świadkiem i obser-
watorem zachodzących przez osiemdziesiąt pięć lat jego życia zmian, 
nie tylko politycznych, ale i społecznych czy obyczajowych. Co istot-
ne, wspomnienia spisane są pięknym, barwnym językiem, w który 
Autor wplata niekiedy wyrażenia gwarowe, dodające niewątpliwie 
uroku całości (z recenzji prof. Rafała Dobka).

Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego 
w średniowieczu, cz. VI, z. 1 (Wschowa – Zajezierny Młyn), oprac. 
Michał Bartoszak, Paweł Dembiński, Tomasz Jurek, Adam Kozak
Najnowszy zeszyt Słownika historyczno-geograficznego województwa 
poznańskiego w średniowieczu zawiera 44 hasła ukazujące późnośre-
dniowieczne i wczesnonowożytne dzieje między innymi takich 
miejscowości, jak Wschowa, Wścieklice, Wyciążkowo, Wycisłowo, 
Wygnańczyce, Wymykowo, Wyrzeka, Wyskoć, Wysoczka, Wyszano-
wo, Wyszyny, Wytomyśl, Zaborowo, Zadory, Zagórze czy Zajączkowo. 
Zgodnie z założeniami serii historia poszczególnych wsi i miast pre-
zentowana jest w Słowniku przez pryzmat uporządkowanych tema-
tycznie polskojęzycznych streszczeń źródeł historycznych (dokumen-
tów, akt sądów, rejestrów podatkowych). Sprawia to, że wydawnictwo 
może być fascynującą lekturą, pełną frapujących szczegółów, nie tylko 
dla specjalistów, ale i dla miłośników historii lokalnej.
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