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Przedmowa

Społeczny ruch naukowy stanowi integralną część nauki. Skupiony jest 
w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Or-
ganizacje te funkcjonują dzięki zaangażowaniu działaczy, pasjonatów społecz-
nych, którzy podejmują działania w przestrzeni nauki, techniki, kultury, edu-
kacji oraz sztuki.

Obowiązująca od 1 października 2018 r. Ustawa o szkolnictwie wyższym 
i nauce, nazwana Konstytucją dla Nauki, nie zawiera odniesienia do społecz-
nego ruchu naukowego, mimo że oczywistym wydaje się, że jeżeli ma ono 
rzeczywiście sprzyjać nauce, to winno obejmować również takie zapisy. Bog-
dan Suchodolski na I Kongresie Nauki Polskiej zaliczył społeczny ruch nauko-
wy do czwartego pionu nauki obok uczelni, instytutów PAN oraz instytutów 
branżowych.

Powstające od wieków towarzystwa naukowe były zawsze inicjatywą osób 
prywatnych i stanowiły wspólnotę zrzeszonych w nich członków. Przez realiza-
cję nastawionych na dobro publiczne celów statutowych organizacje te stają się 
podmiotami życia publicznego i dobrem wszystkich obywateli, podobnie jak 
partie polityczne czy związki zawodowe, które są instytucjami publicznymi. 
Nie są to instytucje państwowe, chociaż pełnią funkcje niezbędne do funk-
cjonowania państwa demokratycznego. Zasady funcjonowania partii politycz-
nych i związków zawodowych zostały ujęte w polskim prawie; otrzymują one 
na swoją działalność sowite środki fi nansowe. Oczywiście jako instytucje pu-
bliczne towarzystwa naukowe, partie i związki zawodowe różnią się regułami, 
którymi się kierują. Charakterystyczny dla towarzystw naukowych kompleks 
norm i  wartości, obyczajów i  zwyczajów, zasad moralnych – jawnych bądź 
ukrytych, mniej lub bardziej oczywistych – to kultura stowarzyszenia nauko-
wego współbrzmiąca z kulturą akademicką. Inny kompleks kulturowy doty-
czy partii politycznych – koncentruje się on na władczym organizowaniu życia 
społecznego i egzekwowaniu prawa. Jeszcze inna jest kultura związków zawo-
dowych oparta na prawach pracowniczych i  konsumpcji pieniądza. Wszyst-
kie te instytucje są autonomiczne. Podstawą odpowiedzialnej niezależności 

Kongres_nowy_format.indd   9Kongres_nowy_format.indd   9 06.10.2020   15:36:5106.10.2020   15:36:51



10

Przedmowa

towarzystw powinna być umowa społeczna, na podstawie której państwo, jako 
dysponent środków publicznych, udzielałoby im dotacji. Warunek powin-
ny stanowić jasne i  mierzalne cele działania (kryteria), a  także transparent-
ność tych działań. Problem rozsądnego pogodzenia autonomii towarzystwa 

z kontrolą zewnętrzną dotyczącą wydawania środków publicznych został już 
rozpoznany, znane są także rozwiązania, jakie należy stosować, aby zmniejszyć 
napięcie – chociażby takie, jak w przypadku dotacji dla partii politycznych czy 
związków zawodowych.

Społeczny ruch naukowy skupiony w  towarzystwach naukowych i  stowa-
rzyszeniach naukowo-technicznych to rodzaj harmonijnego połączenia sfery 
państwowej i prywatnej. Towarzystwa naukowe są pod każdym względem in-
stytucjami publicznymi. Bez nich kraj, jak również nauka i obywatelskie spo-
łeczeństwo kultury i wiedzy, nie mogą funkcjonować. W tym kontekście towa-
rzystwa naukowe, dopominając się o prawa, występują w imieniu dobrostanu 
społeczeństwa i dobra publicznego, gdyż bez rozwoju tej strefy życia ludzi nie 
powstanie wysoko rozwinięte państwo, o którym w większości marzą Polacy. 
To element polskiej racji stanu.

Podczas I Kongresu Towarzystw Naukowych odbywającego się w Warsza-
wie 17 września 2013 r. przytoczono słowa zapisane w preambule Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej, które odnoszą się do poszanowania idei i misji 

Ryc. 1. Inauguracja obrad Kongresu w Sali Lubrańskiego Collegium Minus 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Fot. Krzysztof Staszewski
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Przedmowa 

przyświecającej towarzystwom i  stowarzyszeniom naukowym. Wpisuje się 
w nie funkcjonowanie towarzystw i stowarzyszeń naukowo-technicznych jako 
podmiotów życia publicznego. To one, ze swoją wiekową tradycją, dbają w spo-
sób bezinteresowny o dobra kultury, dziedzictwa narodowego, a ich członkowie 

niejednokrotnie poświęcali życie w walce o niepodległość, którą uzyskaliśmy 
ponad 100 lat temu. Kolejne lata po wyzwoleniu nie były łatwe dla społecznych 
działaczy nauki. Obecnie w  działalności członków towarzystw naukowych, 
w społecznej pracy na rzecz rozwoju kultury, nauki, współdziałania na rzecz 
dobra wspólnego i drugiego człowieka, mają swój wyraz miłość do ojczyzny, 
patriotyzm, poświęcenie i wiele innych wartości.

I  Kongres Towarzystw Naukowych odbywający się pod hasłem „Towa-
rzystwa naukowe w  Polsce, dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”, przyjął 
18 września 2013 r. Uchwałę, która skierowana została do najwyższych władz 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jej postanowienia są aktualne i dzisiaj, a postulaty 
w niej wyrażone nie zostały zrealizowane. Sytuacja prawna i fi nansowa towa-
rzystw naukowych uległa od tamtego okresu pogorszeniu.

Aby przybliżyć ponownie problemy społecznego ruchu naukowego w Pol-
sce, jak też przedstawić dokonania tego ruchu, funkcjonująca przy Prezy-
dium Polskiej Akademii Nauk Rada Towarzystw Naukowych zorganizowała 
14–15 września 2018 r. w  Poznaniu II Kongres Towarzystw Naukowych pod 

Ryc. 2. Wystąpienie wiceprezes PAN prof. Elżbiety Frąckowiak.
Fot. Krzysztof Staszewski
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Ryc. 3. Uczestnicy i goście Kongresu w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM. 
W pierwszym rzędzie od lewej:  prof. Jerzy Majkowski, prof. Anna Gronowska-Senger, 

dr Anna Kołłajtis-Dołowy, prof. Andrzej Legocki.
Fot. Krzysztof Staszewski

Ryc. 4. Uczestnicy i goście Kongresu. Od lewej: prof. Tadeusz Wallas, 
dr Krystyna Łybacka. prof. Beata Mikołajczyk, prof. Iwona Hofman, 

prof. Halina Lorkowska, prof. Andrzej Gulczyński.
Fot. Krzysztof Staszewski
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hasłem „Rola towarzystw naukowych w  rozwoju świadomości obywatelskiej 
i kulturowej”. Wydarzenie współorganizowały: Polska Akademia Nauk, a z jej 
ramienia Rada Towarzystw Naukowych, Polska Akademia Umiejętności, Po-
znańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwo Naukowe Płockie. 
Celem II Kongresu Towarzystw Naukowych było przedstawienie wkładu spo-
łecznego ruchu naukowego w rozwój nauki i jej popularyzację, w świadomość 
narodową, obywatelską i  kulturę od momentu odzyskania przez Polskę nie-
podległości w listopadzie 1918 r. Ważne zagadnienie stanowiły ocena historycz-
na społecznego ruchu naukowego, jak też jego stan aktualny oraz przyszłość 
w systemie nauki w Polsce. Zadaniem II Kongresu było zwrócenie uwagi społe-
czeństwa, w tym rządzących, na wkład społecznego ruchu naukowego w rozwój 
społeczno-gospodarczy kraju, jak też w kształtowanie postaw obywatelskich.

W  Polsce wyraźnie istnieje duża potrzeba odbudowania zaufania do na-
uki. Badania wskazują, że Polacy czytają specjalistyczne pisma rzadziej (ok. 
23%) niż Europejczycy (ok. 30%) i Amerykanie (ok. 43%). Z badań wynika też, 
że nie jesteśmy zainteresowani udziałem w konferencjach na tematy naukowe 
i techniczne, a w rozmowach prywatnych porusza takie kwestie tylko 3,3% Po-
laków, podczas gdy Europejczyków – 5,3%, a Amerykanów – 7,5%. Chociaż-
by te dane wskazują na odległość dzielącą nas od krajów rozwiniętych. Jeżeli 
dodamy, że tylko 1,5% ankietowanych Polaków przyznało się do członkostwa 

Ryc. 5. Wykłady prof. Iwony Hofman i prof. Andrzeja Gulczyńskiego 
podczas sesji inauguracyjnej.

Fot. Krzysztof Staszewski
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w towarzystwach naukowych (w Europie ten odsetek wynosi 3,4%, a w USA – 
5,6%), będzie to świadczyło o występujących w naszym kraju ogromnych za-
niedbaniach w tym obszarze. Towarzystwa naukowe to przykład wartościowe-
go społecznego zaangażowania, niezbędnego do pożądanego rozwoju państwa.

Ryc. 6. Wystąpienie przewodniczącego Rady Towarzystw Naukowych 
prof. Zbigniewa Kruszewskiego. 

Fot. Krzysztof Staszewski

W Polsce istnieje około 320 towarzystw naukowych i stowarzyszeń nauko-
wo-technicznych, zrzeszających ponad 700 000 członków. Realizują one cele 
związane z  organizowaniem społecznego życia naukowego, prowadzeniem 
badań czy upowszechnianiem nauki. Prowadzą placówki ważne dla dziedzic-
twa narodowego, takie jak muzea, archiwa, biblioteki. Organizują konferencje, 
sesje, odczyty. Wydają rocznie tysiące arkuszy wydawniczych w formie czaso-
pism, druków zwartych i okolicznościowych. Jednoznacznie trzeba uzupełnić 
słowa Ustawodawcy, że nie tylko „uczelnie oraz inne instytucje badawcze”, ale 
także towarzystwa naukowe „realizują misję o szczególnym znaczeniu dla spo-
łeczeństwa: wnoszą kluczowy wkład w  innowacyjność gospodarki, przyczy-
niają się do rozwoju kultury, współkształtują standardy moralne obowiązujące 
w życiu publicznym”1.

1 Preambuła Ustawy z  20 lipca 2018 r. o  szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz.U. 2018, 
poz. 1668).
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Ryc 7. Obrady w Sali Posiedzeń im. Seweryna Mielżyńskiego w PTPN.
Fot. Krzysztof Staszewski

Obrady II Kongresu toczyły się w  Collegium Minus Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza oraz w  budynku Poznańskiego Towarz ystwa Przyjaciół 
Nauk. Uroczystość otwarcia poprowadzili przewodniczący Rady Towarzystw 
Naukowych prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski oraz prezes Poznańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, 
a uczestniczyli w niej m.in. wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. 
Elżbieta Frąckowiak, były prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. An-
drzej Legocki, przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz 
i  euro posłanka dr Krystyna Łybacka. W  imieniu poznańskiego środowiska 
naukowego uczestników kongresu powitała wiceprzewodnicząca Kolegium 
Rektorów Miasta Poznania rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego prof. AM dr hab. Halina Lorkowska oraz prorektor Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas. Specjalne 
przesłanie na otwarcie Kongresu wygłosił prof. dr hab. Andrzej Białas, prezes 
Polskiej Akademii Umiejętności.

W kongresie uczestniczyli reprezentanci 56 towarzystw naukowych, którzy 
zaprezentowali 46 referatów podczas trzech sesji plenarnych oraz ośmiu pro-
blemowych. Odwoływano się w nich nie tylko do dziedzictwa, ale i do wyzwań 
współczesności, w tym do konieczności określenia roli towarzystw naukowych 
w świetle wchodzącej w życie Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.
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W trakcie Kongresu odbyła się też prezentacja publikacji towarzystw na-
ukowych, w której udział wzięły: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie To-
warzystwo Leśne, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 

Ryc. 8. Prace redakcyjne nad uchwałą. Od lewej prof. Andrzej Białas,
prof. Anna Gronowska-Senger, prof. Andrzej Gulczyński, 

prof. Elżbieta Mączyńska, dr Ligia Henczel.
Fot. Krzysztof Staszewski

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Rada Towarzystw Naukowych 
PAN, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Towarzystwo Lekarskie Kra-
kowskie, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz wydawnictwo 
SIGMA-NOT.

Dla uczestników kongresu przygotowano specjalne wystawy. Pierwsza uka-
zywała działalność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz jego zna-
czenie dla powstania Uniwersytetu Poznańskiego i była jednym z elementów 
przybliżających akademickie tradycje Poznania (kolejne „fi lary” to Akademia 
Lubrańskiego oraz kolegium jezuickie, których prezentację zaplanowano na 
2019 r.). Można też było zobaczyć wystawę „W Collegium Minus” przygoto-
waną przez Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
wystawę „Delegaci z powiatu jarocińskiego na Polskim Sejmie Dzielnicowym” 
będącą jednym z elementów cyklu prowadzonego w tym roku przez PTPN.
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Ryc. 10. Zakończenie obrad kongresu przez profesorów 
Zbigniew Kruszewskiego i Andrzeja Gulczyńskiego.

Fot. Krzysztof Staszewski

Ryc. 9. Uczestnicy obrad Kongresu na dziedzińcu PTPN. 
Fot. Krzysztof Staszewski

Kongres_nowy_format.indd   17Kongres_nowy_format.indd   17 06.10.2020   15:37:0806.10.2020   15:37:08



Przedmowa

II Kongres Towarzystw Naukowych podjął uchwałę, którą skierował do 
społeczeństwa i najwyższych władz Rzeczypospolitej. Uczestnicy Kongresu ży-
wią nadzieję, że zostanie ona zauważona, a społeczny ruch naukowy znajdzie 
w swojej działalności choć minimalne wsparcie ze strony władz państwowych 
lub samorządowych.

Rada Towarzystw Naukowych przy Polskiej Akademii Nauk uznała za ce-
lowe wydanie niniejszej monografi i. Chcemy w ten sposób zaznajomić szersze 
grono czytelników z problematyką funkcjonowania działających w Polsce to-
warzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Pierwszą część stanowią artykuły o charakterze ogólnym, dotyczące fun-
damentów społecznego ruchu naukowego, drugą referaty poświęcone dzia-
łalności towarzystw związanej z odzyskiwaniem niepodległości. W kolejnych 
rozdziałach, z podziałem na towarzystwa regionalne i branżowe, autorzy oma-
wiają działalność poszczególnych towarzystw w minionym stuleciu.

Autorzy podjęli się przedstawienia różnorakich inicjatyw popularyzują-
cych naukę podejmowanych w ich środowiskach. W opracowaniach podkreśli-
li rolę towarzystw i stowarzyszeń naukowo-technicznych w wielu dziedzinach 
nauki: humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i  nauk 
o  zdrowiu, rolniczych, społecznych czy ścisłych i  przyrodniczych. Zwrócili 
też uwagę, że aktywne uczestnictwo w życiu towarzystw jest ważną formą re-
alizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, wiedzy i kultury. Podkreślono, że 
działalność towarzystw w zakresie upowszechniania nauki w znaczący sposób 
wpływa na rozwój społeczności, wśród których towarzystwa funkcjonują, jak 
też i całego narodu.

Andrzej Gulczyński
Zbigniew Kruszewski
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Polskie towarzystwa naukowe jako skarb narodowy

Szanowni Państwo, czuję się niezwykle zaszczycony możliwością wystąpie-
nia przed tak znakomitym audytorium i bardzo dziękuję za zaproszenie.

Zapewne nie zaskoczę Państwa obserwacją, że w  naszym pięknym kraju 
istnieje, sięgająca niepamiętnych czasów, tradycja kwestionowania wszelkich, 
nawet największych autorytetów. To krytyczne nastawienie często przynosi po-
zytywne efekty, pozwalając niejednokrotnie dotrzeć do prawdy, w tym również 
do prawdy historycznej, ukrytej za fasadą pięknej legendy. Zdarza się jednak 
również, że takie podejście wykracza poza rozsądną krytyczną analizę i wyra-
dza się w niszczącą falę, dla której nie ma nic świętego. Jesteśmy właśnie świad-
kami takiego tsunami, które dotyka naturalnie przede wszystkim autorytetów 
politycznych i  historycznych. Ale nad tym nie chciałbym się zatrzymywać. 
Dzisiaj chcę podnieść alarm, że ten huragan objął swym zasięgiem również 
naukę. Nasze społeczeństwo traci, a może nawet już straciło do niej zaufanie. 
Obserwuję ze zgrozą, jak w kształtowaniu opinii nauka jest zastępowana przez 
gusła, uczeni przez szalbierzy, a fakty przez złudzenia.

Nie trzeba głębokich analiz, aby zrozumieć, że to sytuacja niezwykle groź-
na. Jeżeli Polacy faktycznie dadzą wiarę szarlatanom, którzy odrzucają wyniki 
solidnych badań naukowych, oferując w zamian cudowne rozwiązania wszyst-
kich problemów, czeka nas po prostu katastrofa. Można retorycznie zapytać, 
czy naprawdę chcemy cofnąć się do czasów, gdy dziesiątkowały nas choroby 
zakaźne, a znaczna część ludzi nie mogła zaspokoić głodu? Jeżeli ktoś o tym za-
pomniał, wystarczy zaprowadzić go na zabytkowy zakopiański cmentarz, aby 
zobaczył szeregi grobów młodych ludzi zmarłych tam na nieuleczalną wów-
czas gruźlicę. Albo niech poczyta opisy tragedii, do których dochodziło, gdy 
w  XIX w. któregoś roku zdarzył się nieurodzaj. Przepraszam, niepotrzebnie 
o tym mówię. Przecież nikogo z nas, tutaj zebranych, nie trzeba przekonywać.

Trzeba nam raczej zastanowić się, czy i jak można tę niebezpieczną sytuację 
odwrócić. Recepta jest – wydaje mi się – oczywista: edukacja. Edukacja spo-
łeczeństwa i  to na wszystkich szczeblach. Przede wszystkim szkoła, to jasne. 
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Jednak to nie wystarczy. Trzeba wyjść do całego społeczeństwa z podstawo-
wym, jasnym przekazem: nauka nie jest zagrożeniem, jak usiłują nam wmówić 
różne ruchy antyszczepionkowe czy antyrozwojowe. Nauka jest jedyną szansą 
na uniknięcie zagrożeń.

W tym właśnie punkcie ogromną rolę mają do odegrania i faktycznie od-
grywają towarzystwa naukowe. Przecież to my stanowimy największą w Polsce 
siłę propagującą i uczciwie wyjaśniającą ludziom znaczenie nauki w codzien-
nym życiu. To my wykonujemy wielką pracę przybliżania wyników badań spo-
łeczeństwu. To my wyjaśniamy, na czym polega metoda naukowa i dlaczego 
wynikom uzyskanym zgodnie z jej zasadami można i należy zaufać.

Dlatego już od lat zdumiewa mnie całkowita obojętność władz naszego pań-
stwa w stosunku do społecznego ruchu naukowego. Odkąd pamiętam, wszyst-
kie rządy wolnej Polski odwracały się od towarzystw naukowych, zostawiając 
je bez żadnego wsparcia, jak gdyby sprawa naukowej edukacji społeczeństwa 
była im zupełnie obojętna. Nie doszukuję się złej woli, to raczej po prostu brak 
zrozumienia. Może więc należałoby zorganizować dla kierujących naszym 
państwem obowiązkowe wykłady i  seminaria wyjaśniające znaczenie nauki 
i samą metodę naukową oraz niektóre najważniejsze wyniki badań? To nie jest 
oryginalny pomysł. Przez wiele lat robili tak Chińczycy i – jak widać – dobrze 
na tym wyszli.

Szanowni Państwo, oprócz wymiaru naukowego i merytorycznego, sprawa 
towarzystw naukowych ma – równie ważny – wymiar ideowy, powiedziałbym, 
symboliczny. Społeczny ruch naukowy nie powstał przecież dopiero w ostat-
nich latach. Nie powstał też w próżni. Wręcz przeciwnie, jesteśmy kontynuato-
rami długiej, znakomitej tradycji. Nie jestem historykiem, nie będę więc roz-
wijał tego tematu, zwłaszcza, że usłyszymy o tym więcej w kolejnych wystąpie-
niach. Ograniczając się tylko do towarzystw ogólnych, zrzeszających uczonych 
z wielu dziedzin nauki, przypomnę, że cztery najstarsze polskie towarzystwa 
naukowe powstały już w XIX stuleciu. Wszystkie działają do dziś. Mamy więc 
Towarzystwo Naukowe Krakowskie (1816), z którego wyrosła Polska Akademia 
Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Płockie (1820), Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk (1857) oraz utworzone we Lwowie Towarzystwo Naukowe 
Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (1875). Dalsze powstawały z  począt-
kiem XX w., jeszcze w czasach zaborów.

W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. Jesteśmy 
świadkami pięknych uroczystości z  udziałem najwyższych władz naszego 
państwa. Niedawno odbyła się wspaniała defi lada demonstrująca siłę naszej 
armii. Wspominamy bohaterów, którzy przelewali krew w obronie i za wol-
ność ojczyzny. To wszystko oczywiście bardzo ważne, istotne dla naszej pa-
mięci o  tych wielkich wydarzeniach. Ale w  tym wspaniałym świętowaniu 
brakuje mi wspomnienia o tych bohaterach, którzy w ciemnych latach niewoli 
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piórem i naukową refl eksją walczyli o utrzymanie polskiej świadomości na-
rodowej, polskiej kultury i  nauki, polskiej tożsamości. Wśród nich ważne 
miejsce zajmują towarzystwa naukowe, które wszystkie stawiały sobie za cel 
obronę polskości poprzez prowadzenie i wspomaganie badań głównie, ale nie 
tylko, nad polską historią, geografi ą oraz językiem i kulturą, a także poprzez 
przeciwstawianie się edukacyjnym, kulturowym i politycznym naciskom ze 
strony zaborców. Warto może przypomnieć, że Towarzystwo Naukowe Kra-
kowskie zostało utworzone w odpowiedzi na próby germanizacji Uniwersy-
tetu, a lwowskie Towarzystwo Przyrodników przyjęło za patrona Kopernika, 
aby podkreślić jego polskość wbrew zawłaszczaniu tego wielkiego uczonego 
przez pruskiego zaborcę. Podobną rolę odgrywały inne towarzystwa, w tym 
goszczące nas dzisiaj Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wszystkie 
broniły polskiej kultury i  nauki przed presją germanizacji czy rusyfi kacji. 
Były to prawdziwe bastiony polskości, które nie tylko pomogły przetrwać te 
ciemne lata, ale odegrały również ogromną rolę w odbudowie nauki i kultury 
w Polsce Odrodzonej.

Nie trzeba przypominać, jak tragiczne były losy Polski przez ostatnie 200 lat. 
Zniszczenia, zarówno substancji materialnej, jak i kulturowej, oraz dramatycz-
ne straty wśród polskiej inteligencji, są horrendalne. Niemal z cudem graniczy 
i  świadczy o  niezwykłej determinacji i  umiłowaniu tradycji to, że najstarsze 
towarzystwa potrafi ły przetrwać te burze, dziejowe huragany, i  kontynuują 

Ryc. 1. Wystąpienie prof. Andrzeja Białasa podczas inauguracji obrad Kongresu.
Fot. Krzysztof Staszewski
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swoją działalność. Zauważmy jednak pewien paradoks. Skoro nasze państwo, 
jak najbardziej słusznie, otacza opieką zabytki materialne, które udało się oca-
lić z tego kataklizmu, jak wyjaśnić, że nikt dotąd nie pomyślał, aby podobną 
opieką otoczyć żywe pomniki wytrwałej walki Polaków o tożsamość narodo-
wą? Podobnie jak stare mury czy świątynie, również niezwykle zasłużone dla 
sprawy niepodległości towarzystwa naukowe winny przecież być traktowane 
jako prawdziwy skarb narodowy, który – powtarzam – cudem udało się ocalić 
z pożogi.

Akademie, nabożeństwa i demonstracje upamiętniające 100-lecie niepodle-
głości są oczywiście ogromnie ważne. Przypominają nam o wielkich chwilach, 
gdy ważyły się losy Polski. Ale nie miejmy złudzeń, akademie i defi lady prze-
miną i stopniowo zostaną zapomniane.

Aby po tym historycznym roku jubileuszowym pozostał trwały ślad, po-
trzebne jest coś więcej. Myślę, że takim wspaniałym, trwałym pomnikiem 
wielkiej tegorocznej rocznicy mógłby być specjalny program rządowy umoż-
liwiający skuteczne, obliczone na wiele lat, wspomożenie społecznego ruchu 
naukowego, w tym zwłaszcza towarzystw o długiej tradycji, szczególnie zasłu-
żonych dla sprawy niepodległości Polski.

Mam nadzieję, że wielokrotnie deklarowana i  podkreślana patriotyczna 
żarliwość najwyższych władz naszego państwa przełamie dotychczasowe opo-
ry i zdoła trwale wesprzeć polskie towarzystwa naukowe, ten prawdziwy skarb 
narodowy, cudem wyniesiony z pożarów naszej historii. Skarb, który nie tylko 
znakomicie wzbogaca naszą pamięć historyczną i umacnia tradycję, ale, po-
dobnie jak w przeszłości, również dzisiaj konsekwentnie i skutecznie służy bu-
dowaniu siły Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
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Uchwała II Kongresu Towarzystw Naukowych
z dnia 15 września 2018 roku

Uczestnicy II Kongresu Towarzystw Naukowych – obradującego w Pozna-
niu pod hasłem „Rola towarzystw naukowych w  rozwoju świadomości oby-
watelskiej i  kulturowej” – uznają, że towarzystwa naukowe i  stowarzyszenia 
naukowo-techniczne:

• odegrały doniosłą rolę w  czasach zaborów i  w  dziejach niepodległego 
Państwa Polskiego,

• są integralną częścią nauki polskiej, organizując społeczny ruch nauko-
wy i budując społeczeństwo obywatelskie,

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

Towarzystwa naukowe powinny być wspierane fi nansowo zarówno pod-
miotowo, jak i przedmiotowo przez budżet państwa oraz budżety samorządo-
we ze względu na ich znaczenie dla rozwoju społeczeństwa.

Kongres uznaje, że przy stosunkowo niskim rozumieniu znaczenia nauki 
dla rozwoju naszego kraju należy wzmocnić rolę publikacji i  innych działań 
odnoszących się do popularyzacji wiedzy i wyników badań. Podniesienie rangi 
takiej aktywności powinno następować nie tylko przez wsparcie materialne, 
ale i przez docenianie jej we wszystkich, coraz bardziej sformalizowanych oce-
nach. Zgromadzeni wyrażają również przekonanie, że nowa punktacja czaso-
pism naukowych powinna w sposób odpowiedni docenić rolę i znaczenie pol-
skojęzycznych czasopism naukowych, naukowo-technicznych oraz popularno-
naukowych, stanowiących istotną formę upowszechnienia wyników badań.

Uczestnicy Kongresu uznają, że bez zmiany polityki państwa w stosunku do 
społecznego ruchu naukowego spiętrzać się będą bariery rozwoju naukowego, 
kulturalnego, gospodarczego i  społecznego Polski oraz zniweczony zostanie 
ogromny dorobek towarzystw naukowych.
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Aksjologia społecznego ruchu naukowego

Społeczny ruch naukowy odgrywa w Polsce, jak i w innych krajach cywi-
lizowanego świata, ważną rolę, tworząc ramy dla niesformalizowanych inicja-
tyw środowisk naukowych i  intelektualnych. Obejmuje różnorakie stowarzy-
szenia podejmujące zadania naukowe i wydawnicze upowszechniające naukę, 
w  zakresie organizacji sympozjów, konferencji, odczytów, spotkań, a  także 
kontaktów z zagranicznymi organizacjami. Ruch ten skupia ludzi o szerokim 
wachlarzu zainteresowań z różnych obszarów wiedzy, które związane są z okre-
ślonymi dyscyplinami naukowymi, poprzez towarzystwa humanistyczne, 
społeczne, lekarskie, aż do stowarzyszeń naukowo-technicznych. Szczególne 
znaczenie mają w tym ruchu towarzystwa naukowe ogólne, integrujące osoby 
związane z poszczególnymi miastami czy regionami. Podejmują one próbę in-
tegrowania środowiska akademickiego z różnych uczelni, instytutów, instytu-
cji naukowych, jak i poszczególnych osób. Organizacje te są podmiotami życia 
publicznego, elementem systemu instytucjonalnego nauki i jako takie powinny 
być chronione prawem. Tymczasem społeczny ruch naukowy w Polsce został 
z  tego prawa wykluczony, przeniesiony na margines instytucjonalnego życia 
naukowego. Jest czymś, czego prawo nie dostrzega.

Etos towarzystw naukowych

Wspólnota towarzystwa to grupa ludzi, którzy przyjęli pewne wartości, 
chcą je wspólnie realizować i mają aktywną względem innych postawę. Są gru-
pą ludzi skupioną wokół pewnego etosu. Do jej cech należą solidarność w dzia-
łaniach służących realizacji wartości oraz stały krytycyzm i nadzór nad tym, 
w jaki sposób te wartości są realizowane.

W wyniku przemian polityczno-ustrojowych w Polsce proces kształtowa-
nia wartości ulegał również przeobrażeniom. Inny był w okresie odradzania się 
państwa polskiego przed stu laty, inny po kolejnych przemianach ustrojowych 
sprzed prawie trzydziestu lat, jeszcze inny – ostatnich latach.
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W okresie zaborów, w warunkach utraty niepodległości przez cały prawie 
wiek XIX, aż po 1918 r., uprawianie nauki nierozłącznie wiązano z obroną pol-
skości. Na powstanie towarzystw naukowych na ziemiach polskich okresu za-
borów wpływały nie tylko czynniki społeczne i naukowe, lecz także polityczne 
i  patriotyczne. Towarzystwa naukowe odegrały wtedy bardzo doniosłą rolę. 
Polska nauka rozwijana była głównie w ich społecznych strukturach organiza-
cyjnych. Były wówczas ostoją polskiej nauki i instytucjami umacniającymi toż-
samość narodową. Towarzystwa naukowe zrzeszały, oprócz ludzi nauki, także 
ludzi światłych, przyjaciół i mecenasów nauki polskiej, którzy z upodobania, 
a  częściej jeszcze z  poczucia patriotycznego obowiązku, wspierali polskich 
uczonych. Fundowali oni stypendia, patronowali budowie obiektów, czynili 
zakupy zbiorów dla organizacji i przekazywali swoje dobra ziemskie na potrze-
by towarzystw1.

W kolejnych latach towarzystwa naukowe powstawały w ośrodkach poza-
uniwersyteckich jako rodzaj samoobrony, sposób ratowania polskiej kultury 
i tożsamości2. Między innymi potrzebom tym służył rozwój działalności wy-
dawniczej, która stała się ważną wartością w funkcjonowaniu towarzystw. Roz-
winęła się w okresie międzywojennym i kontynuowana jest, z coraz większym 
trudem i wbrew coraz poważniejszym przeciwnościom, po dziś dzień. Przynio-
sła niezwykłe owoce w postaci wydania drukiem licznych i bardzo ważnych dla 
nauki i kultury narodowej publikacji. Często są to opracowania bezcenne dla 
danego regionu, w którym funkcjonuje towarzystwo, ale także dla tożsamości 
Polaków.

Współczesny społeczny ruch naukowy odnajduje się w  różnych dziedzi-
nach oraz różnorodnych formach, zrzeszając ludzi o  podobnych potrzebach 
i  zainteresowaniach. Obecny status wszystkich towarzystw naukowych jest 
pochodną zmian, jakie zaszły w samej nauce. Uległa ona bowiem profesjona-
lizacji i specjalizacji. Rozwój nauki i  jej milionowe koszty sprawiają, że życie 
naukowe zdominowane jest przez wielkie instytucje (korporacje), zatrudnia-
jące setki etatowych uczonych, dysponujących ogromnymi kwotami na bada-
nia. Towarzystwa naukowe straciły zatem swoją pozycję organizatorów nauki, 
a przyjęły inne zadania będące pokłosiem zmienionej sytuacji. Realizują swoje 
statutowe cele w zakresie rozwoju i upowszechniania nauki, wykorzystywania 
wyników badań w praktyce, integracji środowiska naukowego i jego wspiera-
nia. Członkowie towarzystw wykonują, jako niezależni eksperci, zaawansowa-
ne, rzetelne i specjalistyczne analizy, ekspertyzy i formułują opinie na tematy 
ważne społecznie, wychodząc naprzeciw problemom i potrzebom rządzących 
i społeczeństwa.

1 St. Wielgus, Uczelnie wyższe, s. 9–10.
2 E. Hałoń, Towarzystwa naukowe ogólne, s. 13.
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Towarzystwa naukowe na przestrzeni dziejów funkcjonowały dzięki poten-
cjałowi pasjonatów społecznych – członków i zarządów. Podejmują rozmaite 
działania w przestrzeni nauki, kultury, edukacji i wychowania, niezależnie od 
czasu, w którym przyszło im funkcjonować. Cechą charakterystyczną tego ru-
chu jest dobrowolność przynależności, samorządność i autonomiczność funk-
cjonowania. Towarzystwa są organizacjami niezależnymi od władz państwo-
wych, uczelni, instytutów naukowych i  innych organizacji znajdujących się 
w strukturach państwowych.

Wartości w życiu jednostki

Środowiska naukowców są zróżnicowane. Zawsze jednak przyświeca im 
wspólny cel w działalności na rzecz dobra kraju, określonej dziedziny nauko-
wej, środowiska naukowego lub środowiska społeczności lokalnej, w przypad-
ku towarzystw regionalnych ogólnych. Służy mu wzajemny szacunek – uzna-
wanie wartości życiowych i wychowania, jak też poczucie misji. Towarzystwa 
są miejscem kształtowania systemów wartości swoich członków, jak również 
osób z otoczenia.

Zdaniem Władysława Tatarkiewicza: „zdefi niowanie wartości jest trudne, 
jeśli w ogóle możliwe […]. To, co się składa na defi nicję wartości, jest raczej 
zastąpieniem wyrazu przez inny wyraz mniej więcej to samo znaczący, na 
przykład dobro. Albo jest omówieniem”. Z kolei Mieczysław Łobocki określa 
wartość jako „to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społe-
czeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy się z  pozytywnymi przeżycia-
mi i  stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich”. Wartości są traktowane jako 
powszechnie pożądane dobra, akceptowane sądy, przekonania oraz zachowa-
nia przyjęte za godne przez dane społeczeństwo. W wymiarze jednostkowym 
określają dążenia lub orientację życiową danej osoby. Na płaszczyźnie grup 
społecznych postrzega się je jako czynnik regulujący zachowania i normy życia 
jednostki w grupie3.

Osoba modelowana przy pomocy wartości moralnych w procesie kształto-
wania to osoba uznająca prawdę, realizująca dobro, a przez te wartości wska-
zująca piękno. Platońskie dobro, prawda i piękno tworzą jedność same w sobie, 
a zarazem budują wartość bytową osoby. Wartości przejawiają się w zachowa-
niach ludzkich, w zdarzeniach dokonanych. Pozostają też ściśle związane z kul-
turą, warunkami materialnymi i ekonomicznymi, politycznymi, historyczny-
mi, przyjętym światopoglądem, a także wzorcami osobowymi.

3 Cyt. za: G. Kloska, Pojęcia, teoria i badanie wartości w naukach społecznych, s. 43.
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Obecnie fundamentalną wartością staje się odpowiedzialność. Osoba odpo-
wiedzialna wykonuje swoje zadania w najlepszy możliwy sposób i jest gotowa 
ponosić konsekwencje swoich czynów. Zadania te mogą wynikać z obowiąz-
ków z różnorodnych dziedzin życia: rodzinnego, społecznego, prywatnego i za-
wodowego. Są często przejawem współczesnego patriotyzmu. Brak odpowie-
dzialności jednej osoby może prowadzić do zachwiania stabilności całych grup 
społecznych, a nawet rozchwiania państwa. Konsekwencją mogą być wymierne 
szkody w całych obszarach działalności człowieka, obywatela, kraju4.

Odpowiedzialność ściśle wiąże się z wolnością. Wolność nie powinna być 
samowolą. To świadome i dobrowolne branie odpowiedzialności za swoje czy-
ny i postępowanie zgodne z przyjętymi i uznanymi wartościami. Każda oso-
ba powinna zabiegać o swoją wolność i kształtować ją przez całe życie. Tylko 
osoba wolna ma prawo do przekonań, do rozwoju osobistego, szacunku, god-
ności, wyboru drogi życia. Miarą wolności nie jest wpływ jednostki na losy 
zbiorowości, lecz to, czy wpływ zbiorowości na jej losy został zredukowany do 
minimum. Istotą wolności nie jest decydowanie i dokonywanie wyborów, ale 
uniezależnienie się od wszelkich form nacisku i zależności5.

Każdy człowiek kieruje się uznanymi przez siebie wartościami. Na ich wy-
bór wpływa wychowanie, które jest przygotowaniem do życia i  przyszłości, 
a  następnie samowychowanie – swoista korekta systemu wartości. Samowy-
chowanie odbywa się w określonym otoczeniu. Między człowiekiem a jego śro-
dowiskiem zachodzi ustawiczna wymiana informacji, następuje swoista edu-
kacja. Człowiek współczesny uczy się przez całe swoje życie.

Wartości towarzystw naukowych

Towarzystwa naukowe od zarania były miejscem kształtowania różne-
go rodzaju wartości, niezbędnych do życia ludziom nauki, swoim członkom. 
W związku z tym jako organizacje przedstawiają ogromną wartość nie tylko 
dla ich członków, ale również dla całego społeczeństwa.

Działalność towarzystw jest ukierunkowana przede wszystkim na ludzi, 
którzy je tworzą. Nie można jednak zapominać, że od wieków były i są współ-
odpowiedzialne za swoje otoczenie społeczne i jego rozwój. Były i są odpowie-
dzialne za budowanie wspólnoty tworzonej przez kulturę, kreują przestrzeń 
indywidualnego rozwoju osób z otoczenia społecznego. Aspiracje do podno-
szenia poziomu lub rozszerzenia zakresu wiedzy to jeden z  najważniejszych 
czynników rozwoju cywilizacyjnego.

4 Z. Kruszewski, Aksjologiczny wymiar funkcjonowania towarzystw naukowych, s. 120.
5 H. Skorowski, Aksjologiczne dylematy współczesności, s. 15.
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Wiedza stanowi niezaprzeczalną wartość, która kształtuje myśli i działania 
całego społeczeństwa. Jej pozyskiwanie następuje w otoczeniu, ale też w różne-
go rodzaju instytucjach, w tym organizacjach społecznych, jakimi są towarzy-
stwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne.

Zbigniew Kwieciński zauważa, że:

poza edukacją przebiegającą w formach szkolnych i akademickich istotne jest po-
znanie różnych dziedzin życia, kultury, nauki poprzez własną aktywność indywi-
dualną, samokształcenie, w tym samokształcenie cybernetyczne oraz uczestnictwo 
w  różnych inicjatywach edukacyjnych organizowanych przez różne placówki… 
w tym towarzystwa naukowe, które odgrywają w tym względzie niepoślednią rolę6.

Edukacyjna wartość towarzystw naukowych ujawnia się poprzez organizo-
wanie sesji, posiedzeń naukowych, konferencji, sympozjów, zjazdów, warszta-
tów, kursów itp. Z raportu z badań towarzystw naukowych, przygotowanego 
na zlecenie prezydium PAN wynika, że badane towarzystwa zorganizowały 
w  jednym roku ponad 5200 odczytów naukowych i  ponad 1200 konferencji 
i sesji naukowych7.

Misja edukacyjna towarzystw naukowych to formacja obywatelska, kształ-
towanie oświeconych obywateli, w tym w szczególności członków i sympaty-
ków. Poza przekazywaniem wiedzy i informacji wyrabia się: poczucie zainte-
resowania sprawami publicznymi, gotowość do udziału w życiu publicznym, 
ideę dobra wspólnego, wiedzę o historii kraju i regionu, wrażliwość etyczną, 
umiejętność przekazu wiedzy i prowadzenia debaty, odpowiedzialność za sło-
wo, zrozumienie potrzeby kompromisu i tolerancję dla odmiennych poglądów. 
Członkowie tworzą wspólnotę ludzi oddziałujących na siebie nawzajem. Rozu-
mieją bowiem, że uczestnictwo w życiu społecznym łączy się z odpowiedzial-
nością, z pomnażaniem kapitału zbiorowości i budowaniem pozytywnych wię-
zi między ludźmi.

Wartością towarzystw jest wymiana wiedzy i umiejętności między człon-
kami, która przyczynia się do ich twórczego rozwijania się i zmieniania. Za-
chowując kreatywną postawę, mogą w swojej organizacji nabywać nowe umie-
jętności, jak: zdolność do współpracy i dobrej komunikacji, racjonalność oraz 
kreatywność myślenia, zdolność identyfi kacji i  rozwiązywania problemów, 
krytycyzm w ocenie zjawisk i zdarzeń, wymiana poglądów i myśli. Zachowania 
te pozwalają na wyrabianie nowych umiejętności, wkraczanie w sferę kształto-
wania postaw, a więc trwałych dyspozycji do działań kierowanych wartościa-
mi. Kształtowanie postaw członków to m.in. odpowiedź na wyzwania naszych 

6 Z. Kwieciński, Wykluczenie, s. 92–93.
7 Z. Kruszewski, Aksjologiczny wymiar funkcjonowania towarzystw naukowych, s. 124.
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czasów: globalizację, a także na zagrożenia dla społeczeństwa obywatelskiego 
i kultury wysokiej wynikającej z prymatu racji ekonomicznych i praktycznych.

Członkowie towarzystwa w kształtowaniu postaw koncentrują się na odpo-
wiedzialnej wolności. Swobodnie, mądrze i odpowiedzialnie stanowią o sobie. 
Starają się wykorzystywać umiejętności pozwalające na skuteczne i praktycz-
ne działania, na rozumienie świata i otoczenia. Grupa społeczna, jaką jest to-
warzystwo, bierze pod uwagę wartości i używa wiedzy oraz umiejętności ku 
ogólnemu pożytkowi. Stanowiska organizacji wypracowywane są w debacie, 
w  otwartości na rozpoznawanie wyzwań współczesności, w  trosce o  kulturę 
i w kategorii dobra publicznego. Członkowie towarzystw stanowią elitę spo-
łeczną, co nie wynika z samej ich przynależności do organizacji, ale z tego, że 
potrafi ą wznieść się ponad doraźne interesy i pożytki oraz są zdolni do twór-
czego kształtowania swego myślenia i działania adekwatnego do pełnionej roli 
społecznej.

Przynależność do towarzystwa jest na zasadach dobrowolności, nie wystę-
puje jakikolwiek przymus wynikający z motywacji instrumentalnych czy po-
trzeb fi nansowych. Nie występuje również zależność służbowa, a jedynie uzna-
wanie autorytetów czy też liderów i  związany z  tym szacunek dla osiągnięć 
i dokonań życiowych innych osób. Na ogół środowisko wie, kto jest kim, i ob-
darza dane jednostki większym lub mniejszym zaufaniem podczas demokra-
tycznych wyborów w organizacji. Legitymacja wyborcza oparta na wyrażanym 
w wyborach zaufaniu jest niezbędnym czynnikiem przewodzenia w stowarzy-
szeniu. Kierownictwo pochodzi z demokratycznego wyboru i  jest niezależne 
od wszelkich nacisków zewnętrznych8.

Towarzystwa naukowe ze swej istoty są autonomiczne. Ich samodzielność 
to gwarancja swobód w wyrażaniu naukowych poglądów, głoszeniu nowych, 
także kontrowersyjnych idei i  prowadzeniu nieskrępowanych polemik, upo-
wszechnianiu wiedzy, publikacjach naukowych. Autonomię gwarantują im 
statuty uchwalane przez same organizacje. Stanowią one podstawę i gwaran-
cję niezależności danego towarzystwa od jakichkolwiek władz i  czynników 
zewnętrznych. Zakres funkcjonowania, cele i przyjęta misja zależne są tylko 
i wyłącznie od kreatywności danej grupy osób skupionych w organizacji. Mają 
one możliwość wyboru tematyki badawczej, zainteresowań, wykładów, posie-
dzeń naukowych, odczytów, referatów itp.

Autonomia wymaga odpowiedzialności wobec misji towarzystwa, ale od-
powiedzialności rozliczanej i  egzekwowanej przez samo środowisko. Auto-
nomia jako wartość towarzystwa naukowego oznacza staranne odizolowanie 
się od polityki. Poglądy ideologiczne i polityczne członków nie powinny być 

8 Z. Kruszewski, Aksjologiczny wymiar funkcjonowania towarzystw naukowych, s. 125.
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w stowarzyszeniu naukowym widoczne, gdyż nie jest to miejsce do ich wyraża-
nia, a tym bardziej wcielania w życie. Piotr Sztompka zauważa, że:

autonomia tworzy wspólnotę i kapitał społeczny, a zwłaszcza jego trzon – kapitał 
moralny. Sprzyja wytwarzaniu miękkich, wspólnotowych więzi moralnych: zaufa-
nia, lojalności, wzajemności, solidarności, szacunku, sprawiedliwości. W działa-
niu wszelkich instytucji i zbiorowości ludzkich – od rodziny do państwa – rola ka-
pitału społecznego jest trudna do przecenienia. Dysponowanie kapitałem społecz-
nym jest często ważniejsze niż kapitałem sensu stricte materialnym, fi nansowym. 
Przynosi bowiem dwie korzyści dla całości społecznej i dla każdego jej uczestnika 
z  osobna. Z  jednej strony zapewnia efektywność działania instytucji czy grupy, 
a z drugiej satysfakcję z uczestnictwa9.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z taką sytuacją mamy do czynienia 
w dzisiejszych towarzystwach naukowych. Każde działanie wspierające życie 
zbiorowe, budujące kapitał społeczny, powinno być otaczane troską i pomocą 
w  jej rozwoju. Do tego rodzaju zachowań niewątpliwie aspirują towarzystwa 
naukowe.

Towarzystwa naukowe szerzą swoją kulturę w całym społeczeństwie. Kultu-
ra towarzystwa jako organizacji opiera się na wolności w poszukiwaniu prawdy 
i odpowiedzialności. Wnika w nią duch demokracji, który każe respektować 
pluralizm życia społecznego i przeciwstawiać się wszelkim formom dyskrymi-
nacji. Przenika też racjonalność, w  imię której towarzystwa przeciwstawiają 
się przejawom nadmiernej emocjonalności, a zwłaszcza agresji. Przenika nade 
wszystko głęboko humanistyczny respekt dla prawdy i usilnego dążenia do jej 
poznania, co pozwala budować atmosferę dialogu społecznego prowadzonego 
z poszanowaniem godności wszystkich jego uczestników. Humanistyka uczy 
wrażliwości na wartości autoteliczne, co pociąga za sobą wymóg tolerancji 
i uznania wolności w podejmowaniu decyzji, połączonej jednak z niebywałą 
odpowiedzialnością za nią.

Towarzystwa poprzez swoje trwanie i ciągłość stanowią istotną wartość dla 
społeczeństwa. Budują kulturę i solidarność społeczną. Przynależność do to-
warzystwa naukowego nobilituje jego członków, jest formą uznania. Towarzy-
stwa tworzą płaszczyzny do dialogu i wymiany myśli ludzi reprezentujących 
różne dyscypliny naukowe, różne zawody, jak też prezentujących różny poziom 
wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

W kontekście rozważań zarówno nad kształtowaniem wartości przez towa-
rzystwa, jak i dobrem wynikającym z ich istnienia, warto przytoczyć fragment 
preambuły statutu jednej z takich organizacji z najdłuższą tradycją – Towarzy-
stwa Naukowego Płockiego:

9 P. Sztompka, Autonomia: fragment kultury akademickiej, s. 29.
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założone w 1820 r. wyrasta z ducha tolerancji i oświecenia. Jednoczy ludzi chcą-
cych pracować dla ogólnego dobra, a  w  szczególności dla społeczności lokalnej. 
Fundamentalnym celem jego działalności jest upowszechnianie wiedzy jako źró-
dła wszelakiego postępu. Zobowiązane przykładem przodków, by przekazać przy-
szłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dziedzictwa Państwa 
Polskiego i Płocka, Towarzystwo Naukowe Płockie stoi na straży narodowych war-
tości i ochroną otacza dobra kultury będące miarą ludzkiej cywilizacji. […] dbając 
o zachowanie godności człowieka i jego prawa do wolności, a poszanowanie tych 
zasad [uznając] za niewzruszoną podstawę naszego stowarzyszenia.

Refl eksje na podsumowanie

Tak w  przeszłości, jak i  obecnie, towarzystwa naukowe wspierają społe-
czeństwo w  rozwoju, a  zwłaszcza stanowią alternatywę dla struktur władzy 
państwowej. Budowanie demokratycznego państwa polskiego wiąże się niero-
zerwalnie z ideą wolności. Demokracja wiąże się z wolnością i odpowiedzial-
nością człowieka jako jednostki i  wspólnoty osób. Idea wolności jest wtedy 
w  pełni demokratyczna, gdy daje obywatelom możliwie jak największe pole 
wolności. Zbudowanie w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, pluralistyczne-
go, solidarnego, otwartego, demokratycznego, wolnego, a  zarazem odpowie-
dzialnego, nie jest łatwe. Wydaje się to jed nak obecnie jedyną rozsądną, dającą 
nadzieję strukturą funkcjonowania współczesnych społeczeństw w  Europie. 
Tylko społeczeństwo demokratyczne jest w stanie nadzorować struktury wła-
dzy politycznej oraz łagodzić różnorakie napięcia.

Odnośnie środowiska nauki, to towarzystwa naukowe są płaszczyzną nie-
zależną, zdolną do niwelowania napięć i szukania porozumienia, wyjścia z sy-
tuacji kryzysowych w obszarze nauki, kultury, etyki. Reprezentują środowiska 
naukowe i ludzi nauki wobec władz państwowych i społeczeństwa, a także na 
arenie międzynarodowej.

Istotną ich wartością jest fakt, że integrują środowiska naukowe, jak i  in-
dywidualne osoby (członków) o zróżnicowanych zainteresowaniach. Skupiają 
pracowników nauki z różnych ośrodków w kraju i mogą wypracowywać stano-
wiska dla całej swej zbiorowości. 

Niezaprzeczalną wartością towarzystw naukowych jest także ich niezależ-
ność od władz uczelnianych, instytutowych czy ministerialnych.

Towarzystwa stoją na straży rozwoju kultury, nauki, patriotyzmu, dziedzic-
twa narodowego. Opierają swoje idee na myśli humanistycznej. W funkcjono-
waniu towarzystwa ogromne znaczenie ma poszanowanie godności człowieka. 
Wartości te odnajdujemy w tematyce posiedzeń, wystaw, spotkań, wydawnic-
twach, ekspertyzach i opiniach czy też w relacjach międzyludzkich. Towarzy-
stwa promują osiągnięcia nauki i przybliżają ich wyniki społeczeństwu. 
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Wartości, którymi kierują się obecnie polskie towarzystwa naukowe, są nie-
co inne niż w minionych wiekach, jednak ich wymiar jest ponadczasowy i nie 
mniej cenny, niż w latach minionych. Organizacje te dysponują dużym poten-
cjałem intelektualnym, zrzeszają ludzi o szczególnych zainteresowaniach, war-
tościowych, społeczników z pasją, wykształconych i uwrażliwionych na dobro 
wspólne. Członkowie towarzystw mają świadomość swojej roli w  społeczeń-
stwie i poczucie misji względem niego.

Społeczny ruch naukowy jest cenną wartością intelektualną, społeczną 
i moralną, zaspakaja wyższe potrzeby człowieka i służy jego kształceniu oraz 
humanizacji. Przedstawione rozważania wskazują tylko na niektóre źródła ak-
sjologiczne społecznego ruchu naukowego.
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Rola towarzystw naukowych w kształtowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego

Otwierając I  Kongres Towarzystw Naukowych w  2013 r., Zbigniew Kru-
szewski, przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych, podkreślił, że towa-
rzystwa naukowe kształtowały społeczeństwo obywatelskie na długo przed 
konceptualizacją tego pojęcia. Wskazał kilka przesłanek tego twierdzenia, 
m.in. wspieranie przez nie przestrzeni badań naukowych, które mają wpływ 
na innowacyjność gospodarki, społecznikostwo jako postawę integrującą śro-
dowiska naukowe, kulturalne i  biznesowe, działania popularyzujące naukę 
i kulturę, samokształcenie i kształcenie ustawiczne, stwarzanie mechanizmów 
transferu wiedzy, budowanie postaw wzajemnego zaufania, empatii i szacunku, 
solidarność społeczną oraz przestrzeganie zasady samorządności1. Podzielam 
ten pogląd, doceniając pierwszeństwo refl eksji badawczej prof. Z. Kruszewskie-
go, dodając, że uwarunkowania historyczne i polityczne odegrały niebagatelną 
rolę w  wykształceniu się modelu towarzystw naukowych w  Polsce. Mam na 
myśli utratę niepodległości, konieczność samoorganizacji społecznej, odpo-
wiedzialność elit pozytywistycznych oraz dynamiczne przyspieszenie edukacji 
i ruchu spółdzielczego po 1918 r. Rola wzorcotwórcza jest zatem ugruntowana 
doświadczeniem historycznym sięgającym okresu porozbiorowego.

Rola towarzystw naukowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskie-
go wynika z ich defi nicji:

Towarzystwem naukowym regionalnym ogólnym lub specjalistycznym jest do-
browolne stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń, w rozumieniu prawa o stowa-
rzyszeniach, obejmujące uprawiających działalność naukową pracowników nauki 
i miłośników nauki oraz ludzi z uprawianiem nauki związanych osobistymi za-
interesowaniami lub działalnością zawodową, realizujące przewidziane w swoich 
statutach zadania związane z rozwijaniem działalności naukowej i upowszechnia-
niem nauki2.

1 Z. Kruszewski, Rola towarzystw.
2 Z. Kruszewski, Dokąd zmierza społeczny ruch naukowy, s. 92.
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Ponadto przypisano im funkcje: informacyjną, edukacyjną, kulturową, 
integracyjną, scalającą oraz formy działalności, które charakteryzuje Uchwa-
ła I Kongresu Towarzystw Naukowych z dnia 18 września 2013 r. Zaliczono 
do nich:

• prowadzenie badań naukowych, w tym badań nad regionem,
• organizowanie kongresów oraz konferencji międzynarodowych, krajowych, re-

gionalnych i lokalnych,
• prowadzenie działalności wydawniczej,
• prowadzenie bibliotek, muzeów, archiwów i innych,
• promowanie i popularyzację kultury, nauki oraz techniki,
• podejmowanie audytów badań naukowych i eksperckich,
• podejmowanie projektów na rzecz innowacji w gospodarce,
• kształcenie ustawiczne,
• wspomaganie kadry naukowej i technicznej w jej rozwoju i zwiększaniu mobil-

ności, dbanie o etykę zawodową3.

Budowany przez co najmniej dwa wieki potencjał towarzystw naukowych 
obrazują dane statystyczne będące przedmiotem analizy w raporcie Społeczny 
ruch naukowy w Polsce. Historia i przyszłość, z których jednoznacznie wynika, 
że towarzystwa rozwijają się rytmicznie po datach przełomowych w historii. 
Obecnie działalność prowadzi blisko 330 towarzystw naukowych (wobec 160 
zarejestrowanych do września 1939 r.) zrzeszających około 300 tysięcy człon-
ków. Najliczniej reprezentowane są towarzystwa specjalistyczne, w  tym me-
dyczne i społeczno-kulturalne4.

Specyfi ka społecznego ruchu naukowego polega na zróżnicowaniu dzie-
dzin, obszarów i  podmiotów formalno-prawnych oraz na autonomiczności 
działania, gdyż towazystwa nie są afi liowane przy instytucjach badawczych 
i uniwersytetach, ale pełnią rolę integrującą środowiska.

Działania szczegółowe towarzystw obejmują aktywności na rzecz wzrostu 
świadomości narodowej i obywatelskiej, rozwoju i promocji nauki, indywidu-
alnego kształcenia i doskonalenia się obywateli, tworzenia rezerwuaru rozwią-
zań problemów społecznych, ekonomicznych, kulturowych, wzrostu kapitału 
społecznego, współtworzenia procesów zrównoważonego rozwoju oraz mapo-
wania obszarów wielokulturowości i dziedzictwa narodowego. W kontekście 
rozpatrywanego problemu szczególnie istotne są wartości zaufania społeczne-
go i  tzw. kompetencji miękkich, takich jak pasja społecznikowska, kreatyw-
ność, zdolność do animacji środowiska, umiejętność współpracy, sprawne 

3 Z. Kruszewski, Dokąd zmierza społeczny ruch naukowy, s. 93.
4 Por. Z. Kruszewski, S. Kunikowski, A. Kansy, T. Majsterkiewicz, Społeczny ruch naukowy 

w Polsce.
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komunikowanie, krytyczne myślenie, adaptacja do nowych warunków, odpo-
wiedzialność za siebie i grupę, rzetelne wypełnianie obowiązków. Warto pod-
kreślić, że kapitał społeczny ruchu naukowego znajduje bezpośrednie odbicie 
w poziomie elit i kultury politycznej. W płaszczyźnie socjologicznej społeczny 
ruch naukowy może wypełniać przestrzeń aktywności obywatelskiej poza sfe-
rą pracy zawodowej. Problematyka aktywności obywatelskiej w takich ujęciach 
była wielokrotnie omawiana podczas Kongresów Obywatelskich organizowa-
nych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Warszawie. Wymie-
nione wartości kapitału społecznego przedstawiano w  planie edukacji, sfery 
publicznej, demokratyzacji, regionalności5, a  więc zgodnie z  defi nicją społe-
czeństwa obywatelskiego, która brzmi:

Społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią działania instytucji, organizacji, 
grup społecznych i jednostek, rozciągającą się pomiędzy rodziną, państwem i ryn-
kiem, w  której ludzie podejmują wolną debatę na temat wartości składających 
się na wspólne dobro oraz dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji 
wspólnych interesów6. 

Uwarunkowania prawno-ustrojowe funkcjonowania społeczeństwa oby-
watelskiego przedstawia m.in. następująca wypowiedź:

W środowiskach lokalnych społeczeństwo obywatelskie jest postrzegane jako po-
rozumienie wspólnotowe wolnych i równych obywateli, którzy swoją jedność za-
wdzięczają między innymi uzgodnionemu wcześniej postępowaniu. Tego rodzaju 
consensus opiera się na następujących zasadach państwa demokratycznego: potrze-
by ludzkie zaspokajane są przez podział pracy, wolny rynek, wzrost konsumpcji; 
poszczególni członkowie społeczeństwa obywatelskiego są właścicielami i dyspo-
nentami zdolności oraz tego, co uzyskają przy wykorzystaniu swych zdolności; 
jednostki realizują dobrowolnie cele na własny koszt. Podejmują decyzje samo-
dzielnie, czynią to, przestrzegając jednak pewnych reguł gry rynkowej7.

Społeczeństwo obywatelskie wyróżniają następujące cechy: wysoki poziom 
organizacji społecznej, pozytywny stosunek do innych ludzi i społeczeństw, to-
lerancja, racjonalizacja sporów i odmienności, skłonność do współzawodnicze-
nia, stała energia działania, regularność aktywności8. Społeczeństwo obywatel-
skie pełni istotne funkcje: edukacyjną (oddziaływanie na świadomość, posta-
wy i kulturę obywatelską), integracyjną (budowa i utrwalanie relacji pomiędzy 

5 Zob. I. Hofman, Kompas w życiu „na walizkach” oraz tejże: Wzmacniajmy wigor obywa-
telski.

6 Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
7 H. Sasinowski, Społeczeństwo obywatelskie, s. 33.
8 Tamże, s. 33–36.
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uczestnikami aktywności), mobilizacyjną („zespół merytorycznych treści oraz 
praktycznych instrumentów inspirujących obywateli, władze publiczne, inne 
określone środowiska do aktywności w procesie budowy społeczeństwa oby-
watelskiego”), programową (bezpośrednie i pośrednie relacje z  instytucjami, 
innymi podmiotami i programami operacyjnymi)9. Funkcje te są co najmniej 
zbieżne z funkcjami społecznego ruchu naukowego.

Problem społeczeństwa obywatelskiego ma wymiar instytucjonalno-praw-
ny (działalność organizacji pozarządowych, wspólnot lokalnych, samorządów, 
nieformalnych grup i ruchów społecznych) oraz świadomościowy (mentalny; 
współodpowiedzialności środowiskowej i indywidualnej). Uważam, że zwłasz-
cza ten ostatni jest warunkiem sine qua non kultury obywatelskiej, ważnej 
w dobie glokalizacji i wzrostu znaczenia wartości lokalnych.

Porównanie funkcjonalności towarzystw naukowych i społeczeństwa oby-
watelskiego uświadamia, jak wielki jest potencjał społecznego ruchu naukowe-
go, który sublimuje istotę obywatelskości. Odwzorowanie funkcji może stać się 
dobrym punktem wyjścia swoistej weryfi kacji założeń badawczych dotyczą-
cych historii społecznego ruchu naukowego, istotnie poszerzając wiedzę o roli 
towarzystw, zwłaszcza w okresie budowania zrębów Polski niepodległej. Do-
strzegam szczególną wartość towarzystw, gdyż przynależność do nich nie tyle 
wyznaczała status społeczny, ile otwierała perspektywę współdziałania poza 
podziałami społecznymi, etnicznymi itd. Pojawienie się towarzystw w  prze-
strzeni publicznej można interpretować jako wyraz dojrzałości klas uprzywi-
lejowanych, grup zawodowych oraz elit intelektualnych stwarzających w wa-
runkach opresji politycznej miejsca wspólnotowe. W ujęciu pozytywistycznym 
te przestrzenie spotkań były surogatem działalności niepodległościowej walki 
zbrojnej. Społeczny ruch naukowy, analogicznie do ruchu spółdzielczego, to-
warzystw wiedzy powszechnej czy bibliotek publicznych budził świadomość 
znaczenia wspólnoty, wsparcia i zaufania społecznego. Uczył postaw odpowie-
dzialności za wspólnie realizowane cele, wrażliwości na problemy społeczne 
i  kulturowe. Sprzyjał upowszechnieniu wiedzy o  autonomiczności działań 
wspólnotowych, niezależności od narracji politycznych, programów partyj-
nych i dyskursu publicznego nakierowanego na walkę polityczną. Współcze-
śnie towarzystwa naukowe zachowują pełną autonomię i samorządność, dzięki 
czemu są wiarygodnymi partnerami działań pro publico bono. Należy pod-
kreślić, że aktywność społeczna i  samopomocowa przekładają się wprost na 
partycypację społeczną i budżety obywatelskie. Znaczenie społecznego ruchu 
naukowego dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego polega na edukowaniu 
i utrwalaniu postaw zaangażowania w sprawy ogółu. Towarzystwa podejmują 
wszechstronnie edukujące działania, które przywracają szacunek dla wiedzy 

9 H. Sasinowski, Społeczeństwo obywatelskie, s. 38.
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i autorytetów oraz podnoszą prestiż ludzi nauki. Kultura obywatelska budo-
wana jest coraz częściej z wykorzystaniem nowych technologii i znajomością 
zasad edukacji medialnej. Stopniowo uzyskiwane dzięki temu zwiększenie wi-
doczności medialnej towarzystw powinno – w dłuższej perspektywie – zaowo-
cować wzrostem efektywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ich 
działalność. Ważnym i aktualnym aspektem funkcjonowania towarzystw jest 
swoiste „zagospodarowanie” problemów ludzi i  grup wykluczonych, „niewi-
dzialnych” lub stygmatyzowanych w hierarchicznych społeczeństwach.

Bibliografi a

Hofman Iwona, Kompas w życiu „na walizkach”. Pomosty jako umiejętność poruszania się w róż-
nych przestrzeniach, w: Jan Szomburg, Piotr Zbieranek (red.), Jak budować pomosty między 
Polakami?, Gdańsk 2015, s. 35–39.

Hofman Iwona, Wzmacniający wigor obywatelski, w: Adam Leśniewicz, Piotr Zbieranek (red.), 
Kompetencje przyszłości – jakich postaw i umiejętności potrzebujemy? Po X Kongresie Obywa-
telskim, Gdańsk 2016, s. 49–52.

Kruszewski Zbigniew, Dokąd zmierza społeczny ruch naukowy w  Polsce?, „Nauka” 2015, nr 2, 
s. 87–99.

Kruszewski Zbigniew, Rola towarzystw naukowych w urzeczywistnianiu idei społeczeństwa obywa-
telskiego, w: Zbigniew Kruszewski (red.), Towarzystwa naukowe w Polsce: dziedzictwo, kultu-
ra, nauka, trwanie, t. 1, Warszawa 2013, s. 321–331.

Kruszewski Zbigniew, Kunikowski Stanisław, Kansy Andrzej, Majsterkiewicz Tadeusz, Społeczny 
ruch naukowy w Polsce. Historia i przyszłość, Warszawa 2014.

Sasinowski Henryk, Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji, „Economy and 
Management” 2012, nr 1, s. 30–47.

Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007–2013, Ministerstwo Po-
lityki Społecznej, Warszawa 2005.

Kongres_nowy_format.indd   41Kongres_nowy_format.indd   41 06.10.2020   15:37:1606.10.2020   15:37:16



Kongres_nowy_format.indd   42Kongres_nowy_format.indd   42 06.10.2020   15:37:1706.10.2020   15:37:17



OD ZARANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Kongres_nowy_format.indd   43Kongres_nowy_format.indd   43 06.10.2020   15:37:1706.10.2020   15:37:17



Kongres_nowy_format.indd   44Kongres_nowy_format.indd   44 06.10.2020   15:37:1706.10.2020   15:37:17



45

Diana Pietruch-Reizes

Rola i znaczenie towarzystw naukowych w systemie nauki 
i kultury odradzającego się państwa polskiego

Towarzystwa naukowe odzwierciedlają wzory kultury naukowej przeja-
wiającej się w zachowaniach symbolicznych w wymiarze aksjologicznym, hi-
storycznym czy organizacyjno-funkcjonalnym. Są kluczowym elementem 
spo łecznego ruchu naukowego1, obok stowarzyszeń naukowo-zawodowych, 
fundacji dla spraw nauki, jak również stowarzyszeń ogólnokulturalnych oraz 
nielicznie w dzisiejszej dobie działających społecznych instytutów badawczych. 
Towarzystwa ogólne bądź specjalistyczne, obejmujące tylko jedną dyscyplinę 
lub więcej dyscyplin, skupiające pracowników nauki, ludzi uprawiających dzia-
łalność naukową niezawodowo oraz tak zwanych przyjaciół nauk (mecenasów, 
działaczy społecznych), tworzone w  celu popierania rozwoju nauki, czerpią 
z bogatego dziedzictwa naukowego i kulturowego, na który składa się doro-
bek wielu instytucji społecznego ruchu naukowego. Należy przypomnieć, że 
tego rodzaju instytucje powstawały w Polsce już pod koniec XV w., bowiem 
w 1489 r. w Krakowie założono jedno z pierwszych stowarzyszeń w tej części 
Europy – Sodalitas Litteraria Vistulana, będące „po północnej stronie Alp na-
śladownictwem renesansowych, humanistycznych «akademii», które wówczas 
od paru dziesiątków lat zakładane były we Włoszech”2. Kilka wieków później 
utrata przez Polskę własnej państwowości oraz działania państw zaborczych 
w kierunku zniszczenia śladów narodowości, spowodowały powstawanie róż-
nych stowarzyszeń, nazywanych towarzystwami naukowymi czy towarzystwa-
mi przyjaciół nauk.

W warunkach, w  jakich podówczas bytowała oświata krajowa, pozbawiona hie-
rarchicznych, ożywionych zamiłowaniem do swojskości wskazówek: tradycye pol-
skie, zawarte w języku rodzimym, literaturze i historii, zwolna zatracać się bądź 
[…] związek z akademiami: wileńską i jagiellońską, jeśli nie w zupełności zerwany, 

1 W  tej grupie wyróżnia się „wszystkie stowarzyszenia, fundacje, czasopisma i  różne za-
kłady, które są tworzone, utrzymywane i kierowane przez samych pracowników nauki, a także 
przez jej prywatnych osobistych przyjaciół”. W. Rolbiecki, Społeczny ruch naukowy, s. 60–62.

2 Tamże, s. 60–62.
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to przynajmniej bardzo był rozluźniony i obwarowany przeszkodami, czyniącemi 
dostęp do nich utrudnionym. W takich warunkach oświaty krajowej jedynie ini-
cjatywa sfer niezależnych miejscowego społeczeństwa mogła się zdobyć na podję-
cie akcyi ratunkowej, pod formą zgromadzenia obywatelskiego ludzi nauki i pióra, 
by utworzyć w sercu Rzplitej, w jej dawnej stolicy, ognisko światła i promieniami 
jego oświetlać i ogrzewać zaciemniony horyzont umysłowości swojskiej3.

Tak pisał Aleksander Kraushar – historyk, publicysta, poeta, wnikliwy ba-
dacz źródeł historycznych w bibliotekach i archiwach – o utworzeniu Towa-
rzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, pierwszej w kraju akademii umie-
jętności.

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk dało początek rozwojowi to-
warzystw naukowych w innych miastach (Lublin, Płock, Kraków). Powstanie 
Akademii Umiejętności w 1872 r. (po odzyskaniu niepodległości przemiano-
wana w 1919 r. na Polską Akademię Umiejętności), rozwój w II połowie XIX w. 
specjalistycznych towarzystw naukowych, także innych form społecznego ru-
chu naukowego, jak na przykład fundacje, z założoną w 1881 r. w Warszawie 
w  celu wspierania rozwoju nauki polskiej Kasą im. Józefa Mianowskiego, to 
obraz – jak określił to Waldemar Rolbiecki – „złotego wieku” w dziejach towa-
rzystw naukowych.

Wtedy bowiem ich rola społeczna była najdonioślejsza: przez długie lata były naj-
ważniejszą, prawie jedyną formą polskich instytucji naukowych i jedną z nielicz-
nych form instytucji kulturalnych w ogóle; wtedy też zaznały największego uzna-
nia i poparcia ze strony dość szerokich kręgów społecznych4.

Oswald Balzer, jeden z najwybitniejszych polskich uczonych w dziedzinie 
prawa, historii prawa, założyciel Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej 
we Lwowie (1901) na I posiedzeniu publicznym Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie 21 maja 1921 r. powiedział:

Przyszła wreszcie konstytucja, a w kilka lat po niej spolszczenie Uniwersytetu. Po-
wstała możność założenia Towarzystwa Naukowego, znalazł się też od razu świet-
ny podkład osobowy, na którym instytucja taka oprzeć się mogła. Cokolwiek bądź, 
przyszedł wreszcie czas, w którym należało pomyśleć o stworzeniu we Lwowie To-
warzystwa naukowego o charakterze ogólnym. Nie tak, oczywiście, żeby przez to 
zwinąć działalność dawniejszych Towarzystw specjalnych. Byłaby to rzecz szkodli-
wa, wręcz zgubna dla dalszego rozwoju naszej naukowości. Nasz program na przy-
szłość jest jasny i ściśle określony, wskazuje nań sam charakter naszego zrzeszenia 

3 A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, s. 122–123.
4 W. Rolbiecki, Społeczny ruch naukowy, s. 61.
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i cel […], naukowa praca twórcza, współpraca w wielkim dziele posuwania wiedzy 
ludzkiej naprzód5.

W warunkach odradzającego się państwa polskiego społeczny ruch nauko-
wy działał w nowym systemie nauki, badań i dydaktyki w ramach rozbudowu-
jącej się sieci uczelni wyższych i placówek naukowo-badawczych. Towarzystwa 
naukowe nie zajmowały już szczególnego, uprzywilejowanego miejsca, nato-
miast jeszcze mocniej integrowały środowiska naukowe, organizując dyskusje 
naukowe i upowszechniając wiedzę naukową, przyczyniając się w ten sposób 
do międzydyscyplinowego przepływu informacji6.

Godnym przypomnienia jest fakt organizacji I  Zjazdu Nauki Polskiej 
w 1920 r. Znaczenie tego wydarzenia jest nie do przecenienia. Dyskutowano 
po nim szeroko o roli nauki w społeczeństwie, o znaczeniu uczelni wyższych. 
Warto przypomnieć słowa Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, wypowie-
dziane w mowie przy nadawaniu insygniów Uniwersytetowi Warszawskiemu 
w dniu 2 maja 1921 r.:

Uniwersytety i wyższe uczelnie wszędzie mają podwójne, nieco sprzeczne pomię-
dzy sobą zadania. Jedno z nich jest ściśle utylitarne – uczelnie muszą dostarczyć 
narodowi, państwu dostatecznej ilości fachowców, zawodowców, którzy mogą 
spełniać swe zawody jedynie po otrzymaniu wyższego stopnia naukowego. Drugie 
zadanie jest odmienne: uniwersytety i wyższe uczelnie muszą dążyć w pracy swej 
do tego, aby być antyutylitarnymi, aby być przybytkiem czystej nauki, dążąc do ab-
solutnej prawdy, nie mając nic do czynienia z utylitarnymi względami. Muszą one 
być zbiorowiskiem ludzi, którzy wedle tradycyjnych słów Stanisława Potockiego 
przez szlachetne uniesienie ducha i rozumu wznoszą się na wyżyny, aby wytworzyć 
wyższe wartości ducha ludzkiego7.

Wraz z  odzyskaniem niepodległości otwierały się możliwości realizacji 
polityki naukowej wytyczającej kierunki rozwoju nauki poprzez organizacje 
i instytucje, upowszechnianie jej osiągnięć. Priorytetowym zadaniem była in-
tegracja życia naukowego, rozwój struktur organizacyjnych nauki, powiąza-
nie etosu gwarantującego zachowanie tożsamości i reguł poznania naukowego 
będącego podstawą właściwego funkcjonowania życia naukowego. Emanacją 
prawa wolności nauki i nauczania były tworzone szkoły akademickie – uniwer-
sytety (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Uni-
wersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytet Poznański), szkoły główne 
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), politechniki (Szkoła 

5 O. Blazer, Przemówienie, s. 5, 7, 9.
6 Zob. E. Hałoń, Towarzystwa naukowe ogólne i specjalistyczne, s. 13.
7 J. Piłsudski, Mowa przy nadawaniu, s. 208–209.
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Politechniczna we Lwowie, Politechnika Warszawska) i akademie (Akademia 
Weterynarii we Lwowie, Akademia Górnicza w Krakowie), cieszące się dużą 
autonomią, „najwyższe uczelnie, poświęcone pielęgnowaniu i  szerzeniu wie-
dzy, służące nauce i ojczyźnie, szukające i dochodzące prawdy we wszystkich 
gałęziach wiedzy ludzkiej”8. Niestety, zaledwie trzynaście lat szkoły wyższe 
czerpały z wolności nauki i nauczania, bowiem nowa ustawa z 1933 r. przy-
niosła ograniczenia ich autonomii: między innymi Rada Ministrów na wnio-
sek ministra WRiOP mogła tworzyć lub likwidować oddziały i wydziały szkół 
wyższych bez pytania o zgodę. „Praktyczną konsekwencją wprowadzenia no-
wej ustawy było zamknięcie 52 katedr w  różnych szkołach akademickich”9. 
Chociaż istniały problemy natury ekonomicznej, organizacyjnej czy prawnej, 
w tym okresie nauka polska w wielu dziedzinach osiągnęła wysoki, wyróżnia-
jący się poziom, o czym świadczą między innymi dokonania polskiej szkoły 
matematycznej oraz lwowsko-warszawskiej szkoły fi lozofi cznej, którym po-
święcono liczne publikacje.

Wobec braku skoordynowanej polityki naukowej państwa, działania w tym 
zakresie realizowała w  szczególności Kasa im. Józefa Mianowskiego, będąca 
instytucją popierania nauki, założoną w 1881 r. Po odzyskaniu niepodległości 
w  dalszym ciągu wspierała instytucje naukowe, inspirowała badania nauko-
znawcze i  organizowała zjazdy naukowe. Komitet Kasy przyjął trzy główne 
kierunki działania:

1) Popieranie istniejących oraz przyczynianie się pośrednio do stwarzania 
nowych instytucji naukowych.

2) Rozwój wydawnictw naukowych.
3) Pomoc materialna osobom pracującym na polu naukowym10.
Szczególnym osiągnięciem wydawniczym Kasy był rocznik „Nauka Polska. 

Jej potrzeby, organizacja i  rozwój” (1918–1947) redagowany przez Stanisła-
wa Michalskiego. Na łamach czasopisma prezentowano stan i potrzeby całe-
go spektrum dyscyplin, co znalazło odzwierciedlenie w pierwszym roczniku 
(1918), oraz programy naukowe Floriana Znanieckiego czy Marii i Stanisława 
Ossowskich.

Dla rozwoju nauki polskiej w II RP, obok uczelni wyższych, szczególne zna-
czenie miały państwowe i społeczne instytuty badawcze oraz towarzystwa na-
ukowe ogólne i specjalistyczne. To właśnie towarzystwa określały społeczną po-
litykę naukową, prowadziły w szerokim wymiarze współpracę naukową z za-
granicą oraz realizowały i popierały badania naukowe w różnych dyscyplinach.

 8 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich (Dz.U. 1920 nr 72, poz. 494).
 9 S. Wielgus, Uczelnie wyższe i instytuty naukowe, s. 7.
10 „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój” 1: 1918, s. VII.
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Wśród towarzystw o charakterze ogólnym, wspomniane już wcześniej To-
warzystwo Naukowe Warszawskie (dalej w skrócie: TNW) było, obok Polskiej 
Akademii Umiejętności (dalej w  skrócie: PAU), najważniejszym polskim to-
warzystwem naukowym, wyróżniającym się licznymi pracowniami i zakłada-
mi badawczymi oraz laboratoriami. Obejmowało ono dla przykładu: powstałą 
w  1913 r. Pracownię Antropologiczną (późniejszy Instytut Nauk Antropolo-
gicznych, kierowany przez Kazimierza Stołyhwo) i  Radiologiczną im. Miro-
sława Kernbauma, powstałą w 1913 r., której kierownictwo powierzono Marii 
Skłodowskiej-Curie, jednak w  jej zastępstwie pracownię prowadził asystent 
Ludwik Wertenstein, początkowo z  Janem K. Danyszem, gabinety: Filologii, 
utworzony z inicjatywy Gabriela Korbuta, Historyczny, założony i kierowany 
przez Marcelego Handelsmana, i inne. Utworzony w 1920 r. Instytut Biologii 
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego dysponował wybitną kadrą i nowo-
czesnym warsztatem. Objął początkowe trzy zakłady TNW – Zakład Fizjologii, 
Zakład Biologii Ogólnej i Zakład Neurobiologii – oraz nowopowstałą placówkę 
pod nazwą Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. W TNW oczekiwano, że:

już wkrótce za przykładem Instytutu im. Nenckiego pójdą inne pracownie, zdej-
mujące stopniowo troskę o  ich egzystencję z  Zarządu Głównego, co znów temu 
ostatniemu pozwoli na intensywniejsze rozwinięcie działalności na polu akade-
mickim11.

Pracownia Meteorologiczna Towarzystwa Naukowego Warszawskiego była 
podstawą Państwowego Instytutu Meteorologicznego, a Pracownia Serologicz-
na założona w 1894 r. przez Odona Bujwida, przekazana TNW w 1913 r. przez 
wybitnego bakteriologa dra Władysława Palmirskiego, stała się wczesnym 
początkiem utworzonego w  1918 r. Państwowego Centralnego Zakładu Epi-
demiologicznego, przemianowanego w 1923 r. na Państwowy Zakład Higieny.

W  grupie towarzystw naukowych ogólnych okresu dwudziestolecia mię-
dzywojennego, które powstały przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości 
znajdowały się – obok Akademii Umiejętności w  Krakowie, skupiającej naj-
wybitniejszych polskich uczonych ze wszystkich zaborów, a także z instytucji 
zagranicznych, Polskiej Akademii Umiejętności (od 1919 r.) oraz Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego – Towarzystwo Naukowe we Lwowie powsta-
łe z przekształcenia w 1920 r. Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we 
Lwowie, założonego przez Oswalda Balzera w  1901 r., Poznańskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk (1857), Towarzystwo Naukowe Płockie (1820), Towa-
rzystwo Naukowe w Toruniu (1875), Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie 
(1907) i Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu (1909). Były one w okresie 

11 Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, s. 147.
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niewoli najważniejszymi polskimi instytucjami naukowymi, których dzia-
łalność służyła umacnianiu tożsamości narodowej i  była uważana za służbę 
społeczną. Okres po odzyskaniu niepodległości przyniósł także rozwój regio-
nalnych instytutów naukowo-badawczych o statusie stowarzyszeń naukowych, 
na przykład Instytutu Bałtyckiego utworzonego w 1925 r. w Toruniu (w 1931 r. 
powstał jego oddział w Gdyni) czy założonego w 1934 r. jako społeczna insty-
tucja naukowa Instytutu Śląskiego w Katowicach, a także Instytutu Gospodar-
stwa Społecznego, założonego w 1920 r., w pierwszym okresie działającego jako 
Sekcja Towarzystwa Ekonomistów Statystyków, a  następnie, od 1926 r., jako 
stowarzyszenie społeczne.

Działały dynamicznie rozwijające się towarzystwa specjalistyczne w  ob-
szarze większości dyscyplin naukowych reprezentowanych na uniwersytetach 
przed II wojną światową. Ponadto w 1920 r. powołano w Warszawie w formie 
stowarzyszenia naukowego Akademię Nauk Technicznych, której celem było 
wspieranie rozwoju nauk technicznych w Polsce oraz związanych z nimi dyscy-
plin matematyczno-fi zycznych, czemu służyła działalność czterech wydziałów: 
nauk matematyczno-fi zycznych, nauk inżynieryjnych, nauk mechanicznych 
oraz nauk technologicznych12. Zastąpiła ją utworzona w 1939 r. Polska Aka-
demia Nauk Technicznych. W uzasadnieniu do projektu ustawy powołującej 
Akademię napisano:

Dla ugruntowania rozwoju nauk stosowanych oraz ze względu na potrzeby różnych 
działów administracji państwowej […], jak wreszcie ze względu na potrzeby szkol-
nictwa zawodowego wszystkich stopni, wynika konieczność utworzenia w  Pol-
sce instytucji naukowej o typie akademii, której zadaniem byłoby pielęgnowanie, 
popieranie i  szerzenie nauk technicznych. Organizacja ta byłaby także pomocną 
Państwu między innymi i w zakresie udzielania opinii fachowej, ugruntowanej na 
podstawach teoretycznych, ściśle naukowych, bądź też opartych na doświadczeniu 
praktycznym członków tej instytucji, wybranych z grona wybitnych uczonych13.

W latach 1920–1930 jako towarzystwo naukowe działała także Akademia 
Nauk Lekarskich.

Warto wspomnieć, że na Powszechnej Wystawie Krajowej w  Poznaniu 
w 1929 r. utworzono Dział Organizacji Nauki w Polsce urządzony przez Kasę 
im. Mianowskiego, który prezentował życie organizacyjne największych pol-
skich towarzystw naukowych o charakterze ogólnym (Sala V) oraz mapę loka-
lizacji towarzystw i instytucji naukowych Polsce (Sala VI). Celem było:

12 Statut Akademii Nauk Technicznych.
13 Rządowy projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk Technicznych (Uchwała Rady Mini-

strów z dnia 22 listopada 1938 r.), pismo Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go z dnia 26 listopada 1938 r., nr I, s. 2.
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zobrazowanie dorobku nauki polskiej w  dziedzinie jej organizacji osiągniętego 
w okresie 10 lat niepodległości. […] Jakże wymowne być winny tablice rozmiesz-
czenia w Polsce bibliotek, archiwów, muzeów, towarzystw naukowych – skupio-
nych na południowym zachodzie, a  także nielicznych na północnym wschodzie 
Polski14.

Odzyskanie niepodległego państwa oraz nowe warunki organizacji i  roz-
woju nauki polskiej determinowały funkcjonowanie towarzystw naukowych. 
W  początkowym okresie instytucje te nie rezygnowały z  tradycyjnych form 
pracy, czyli referatów wygłaszanych na posiedzeniach wydziałów, prac w komi-
sjach oraz z działalności wydawniczej. Stopniowo następowały zmiany w orga-
nizacji i formach działania. Struktura towarzystw naukowych obejmowała wy-
działy skupione wokół poszczególnych dziedzin nauki, w ramach wydziałów 
działały sekcje, komisje oraz pracownie i gabinety, na co zwrócono uwagę we 
wcześniejszych rozważaniach. Ich liczba zmieniała się, zmniejszała ze wzglę-
du na trudności fi nansowe, organizacyjne, a także ze względu na powstawanie 
ośrodków naukowych poza towarzystwami naukowymi.

Dla przykładu polskie towarzystwa naukowe we Lwowie, których źródła 
tkwią w XIX stuleciu, miały na początku charakter towarzystw zawodowo-na-
ukowych, jak na przykład Towarzystwo Techniczne (1866), od 1878 r. Towarzy-
stwo Politechniczne, Towarzystwo Lekarzy Galicyjskich (1867) czy Lwowskie 
Towarzystwo Prawnicze (1868), a w miarę rozwoju Uniwersytetu i polskiej Po-
litechniki – charakter towarzystw poświęconych badaniom naukowym i sze-
rzeniu nauki w społeczeństwie, na przykład Polskie Towarzystwo Przyrodni-
ków im. Kopernika (1873), Towarzystwo Historyczne (1886) czy Towarzystwo 
Literackie im. Adama Mickiewicza (1886). Już u schyłku XIX stulecia pojawiła 
się koncepcja utworzenia związku towarzystw naukowych, ale dopiero po odzy-
skaniu niepodległości została ona urzeczywistniona. W końcu 1919 r. powstał 
Związek Polskich Towarzystw Naukowych we Lwowie (ZPTN)15, który ukon-
stytuował się 18 czerwca 1920 r., skupiając 17 towarzystw naukowych: Lwow-
skie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Archiwum Wojenne, Polskie Towarzystwo 
Filologiczne, Polskie Towarzystwo Filozofi czne, Polskie Towarzystwo Matema-
tyczne, Polskie Towarzystwo Politechniczne, Polskie Towarzystwo Prawnicze, 
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Towarzystwo dla Popiera-
nia Nauki Polskiej, Towarzystwo Filologów Nowożytnych, Towarzystwo Heral-
dyczne, Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Lekarzy Polskich byłej Galicji, 
Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Towarzystwo Ludoznawcze, To-
warzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa, Towarzystwo Opieki nad Zabytka-
mi Sztuki i Kultury.

14 Powszechna Wystawa Krajowa, Poznań 1929, s. 3.
15 W. Hahn, Z. Czerny (red.), Sprawozdanie Związku Polskich Towarzystw Naukowych, s. 9.
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W roku 1921 ZPTN zatwierdził zmianę statutu „dążącą do rozszerzenia or-
ganizacji i postawienia jej na szerszej podstawie, dopuszczając do uczestnictwa 
w Związku nie tylko towarzystwa, ale także instytucje naukowe, jak biblioteki, 
muzea, instytuty naukowe”16. Na podstawie tej uchwały do grona członków 
przyjęto Bibliotekę Baworowskich, Bibliotekę Uniwersytecką, Bibliotekę Poli-
techniki Lwowskiej, Muzeum Szkolne, Muzeum im. Dzieduszyckich, Muzeum 
Przemysłowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i  instytut badawczy „Me-
tan”. Z końcem 1929 r. do ZPTN we Lwowie należało 31 towarzystw i instytucji.

W kontekście prezentowanej problematyki towarzystw naukowych okresu 
II RP szczególne znaczenie mają Materiały do spisu instytucji i towarzystw na-
ukowych w Polsce publikowane w tomie 7 (1927) wspomnianego już wcześniej 
czasopisma „Nauka Polska” oraz w tomie 12 (1930), stanowiącym suplement do 
tomu 7, obejmujące informacje między innymi o polskich archiwach, muzeach, 
bibliotekach, towarzystwach i  instytucjach naukowych popierających naukę. 
Redakcja „Nauki Polskiej” przygotowała ankietę rozesłaną do blisko 500 (496) 
instytucji i towarzystw naukowych, zawierającą pytania o nazwę towarzystwa, 
siedzibę, rok założenia, jego organizację, charakter (społeczny czy państwowy), 
cele i zadania, wydziały i sekcje oraz oddziały (sekcje, koła), wydawnictwa, licz-
bę członków, ewentualnie budżet roczny. Proszono także o dołączenie statutu 
towarzystwa. Na ankietę odpowiedziało 412 organizacji. Część z nich zawiesiła 
swoją działalność, część była na etapie formowania się. Większa specjalizacja 
tego typu instytucji pozwoliła uporządkować je według działów nauk. Obok 
towarzystw o ściśle naukowym charakterze funkcjonowały i  takie, które po-
zostawały w luźniejszym związku z nauką, lecz, jak określono w dokumencie 
„przyczynia[ły] się do jej uprawy przez wydawnictwa, propagandę itp.”. Na cze-
le znajdowały się instytucje dążące do objęcia swoją działalnością całego za-
kresu wiedzy, następnie towarzystwa ogólnonaukowe, towarzystwa przyrodni-
cze naukowe i towarzystwa przyrodnicze popularne. Całość materiałów części 
szczegółowej uporządkowano według następujących 11 działów:
I. Towarzystwa i instytucje naukowe o charakterze ogólnym:

a. przyjmujące członków na podstawie wyboru,
b. przyjmujące członków z zapisu.

II. Towarzystwa popularnonaukowe o charakterze ogólnym.
III. Towarzystwa i instytucje naukowe ogólnoprzyrodnicze.
IV. Towarzystwa przyrodnicze popularne.
V. Związki specjalne i koła naukowe akademickie.
VI. Instytuty i towarzystwa naukowe specjalne:

1. antropologia,
2. archeologia i prehistoria,

16 Z. Czerny (red.), Sprawozdanie Związku Polskich Towarzystw Naukowych (1922), s. 6.

Kongres_nowy_format.indd   52Kongres_nowy_format.indd   52 06.10.2020   15:37:1706.10.2020   15:37:17



53

Rola i znaczenie towarzystw naukowych w systemie nauki i kultury

3. astronomia,
4. bibliofi lstwo i bibliotekarstwo,
5. biologia,
6. botanika,
7. chemia,
8. nauki ekonomiczno-społeczne,

[…]
33. zoologia.

VII. Związki towarzystw i instytucji.
VIII. Stowarzyszenia i organizacje zawodowe.
IX. Organizacje popierające naukę i sztukę.
X. Towarzystwa pośredniczące w  stosunkach kulturalnych i  naukowych 

z innymi narodami.
XI. Towarzystwa naukowe innych narodów zamieszkujących Polskę.

W życiu naukowym Polski okresu międzywojennego do najznamienitszych 
towarzystw należała Polska Akademia Umiejętności będąca narodową insty-
tucją użyteczności publicznej pod opieką władz Państwa, w szczególności pod 
protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej. Zgodnie z zapisami Statutu17 za-
daniem PAU było „twórczą pracę naukową w  Polsce popierać i  ułatwiać, do 
pracy tej zachęcać” (§ 5), w szczególności „w porozumieniu z polskimi towarzy-
stwami i instytucjami naukowymi i przy ich spółpracownictwie Akademia ma 
obowiązek rozpoczynać, organizować i wieść przedsięwzięcia naukowe, które 
winny być dokonane wspólnemi siłami polskich uczonych” (§ 5 pkt 2). Przepi-
sy Statutu nakładały na PAU obowiązek występowania wobec władz państwa 
w  sprawach naukowych lub z  nauką związanych, „ilekroć w  interesie nauki 
uzna za właściwe” (§ 5 pkt 3). 

Dzięki darom i  legatom o  różnym przeznaczeniu Akademia mogła pro-
wadzić specjalne badania naukowe, przyznawać nagrody, fundować stypendia 
i rozwijać działalność wydawniczą, także ze względu na otrzymane na specjalne 
cele naukowe majątki rolne i  leśne18. Encyklopedia polska, Bibliografi a polska 
Estreicherów czy Polski słownik biografi czny to przykłady wielkich ogólnych 
wydawnictw Akademii.

Jak już wcześniej podkreślono, po odzyskaniu niepodległości nie funk cjo-
wała żadna instytucja o  charakterze centralnym, koordynująca działalność 
środowiska naukowego w  skali całego kraju. Akademia jako główna orga-
nizacja reprezentująca wszystkie dziedziny nauki polskiej spełniała taką funk-
cję tylko w  ograniczonym zakresie. Pojawiały się na przełomie lat dwudzie-
stych i trzydziestych próby koordynacji przedsięwzięć naukowych, najczęściej 

17 Statut Polskiej Akademii Umiejętności.
18 Na ten temat: S. Kutrzeba, Polska Akademia Umiejętności, s. 47–49.
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proponowane przez towarzystwa naukowe i uczelnie wyższe, jednak charakte-
ryzowały się powierzchniowością i fragmentarycznością badań. Władze pań-
stwowe sprawowały ogólną „opiekę” nad nauką, nie ingerując w sprawy orga-
nizacyjne. Środowisko naukowe było świadome znaczenia ściślejszego współ-
działania najważniejszych polskich towarzystw naukowych, mając na uwadze 
korzyści z  szerszego wykorzystania badań naukowych na potrzeby państwa. 
Zaproponowana w 1929 r. koncepcja przekształcenia Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego w Akademię nie uzyskała akceptacji, bowiem między innymi

z inicjatywy PAU grono 61 naukowców polskich przesłało do Zarządu TNW (11 li-
stopada 1930 r.) list, w którym stwierdzali, że „utworzenie drugiej Akademii Nauk 
nie jest wyłączną sprawą TNW. Jest to krok mogący zaważyć na całości rozwoju na-
uki w Polsce i mający również znaczenie ogólnospołeczne, gdyż mógłby świadczyć 
o tym, że uczeni w Polsce odrodzonej i zjednoczonej nie mogli zjednoczyć swoich 
wysiłków w jednej ogólnopolskiej reprezentacji naukowej19.

W  rezultacie wygrali przeciwnicy tak zwanej drugiej akademii i  podję-
to inicjatywę reorganizacji nauki w  Polsce. W  1931 r. doszło do utworzenia 
wspólnego Komitetu Porozumiewawczego czterech czołowych towarzystw na-
ukowych (PAU, Akademii Nauk Technicznych, TNW i Towarzystwa Nauko-
wego we Lwowie). Komitet miał na celu koordynację prac naukowych i wspól-
ną obronę interesów nauki, „chodziło o to, by nie marnować sił i środków na 
równolegle nieraz podejmowane prace (zwłaszcza w  zakresie wydawnictw 
źródłowych i pewnych działów badań)”20. Komitet podejmował m.in. działania 
wobec władz państwowych, w związku z ograniczonym budżetem MWRiOP 
na rok 1932/1933 dla instytucji naukowych, opracował szczegółowy wykaz po-
trzebnych subwencji dla PAU, Akademii Nauk Technicznych i  Towarzystwa 
Naukowego we Lwowie, wielokrotnie interweniował w  Sejmie, w  MWRiOP, 
także u premiera, w sprawach fi nansowo-organizacyjnych wszystkich czterech 
towarzystw. Ważnym posunięciem o charakterze organizacyjnym było powo-
łanie przy Komitecie Porozumiewawczym w 1936 r. Rady Nauk Ścisłych i Sto-
sowanych oraz 15 komitetów naukowych (antropologicznego, astronomiczne-
go, biologicznego, chemicznego, fi zycznego, geografi cznego, geodezyjno-geofi -
zycznego, matematycznego, medycznego, rolniczego, leśnego, architektonicz-
no-inżynierskiego, górniczo-hutniczego, mechaniczno-elektrotechnicznego 
i mineralogiczno-geologicznego)21. Ich zadaniem była dalsza koordynacja dzia-
łalności naukowej we współpracy z innymi towarzystwami naukowymi, także 
specjalnymi oraz fachowymi, zwrócenie uwagi na rozwój wszystkich dziedzin 

19 Towarzystwo Naukowe Warszawskie, s. 3.
20 S. Kutrzeba, Polska Akademia Umiejętności, s. 45.
21 Tamże.
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nauk ścisłych i  stosowanych. Utworzenie Rady i  Komitetów miało ułatwić 
kontakt z  władzami Rzeczypospolitej (na podstawie uchwał opracowywano 
memoriały do Rządu o potrzebach nauki) oraz rozwinąć działalność informa-
cyjną o  osiągnięciach nauki polskiej zagranicą. Intensywne prace Komitetu 
Porozumiewawczego i Rady Nauk Ścisłych i Stosowanych trwały do wybuchu 
wojny w 1939 r.

Na zakończenie przytoczmy myśli Oswalda Balzera:

Towarzystwo naukowe zdaje sobie sprawę, że jest ono zarazem częścią ogólnej pra-
cy narodowej, jaka w zespole z  innymi instytucjami pokrewnymi spełniona być 
winna odnośnie do ciążących na nas zadań wobec nauki. Chwila, w której ją przy-
chodzi poczynać, jest jedyną w całej historii Polski. Dokonało się misterium odro-
dzenia państwowości polskiej22.
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Wkład inżynierów i prasy technicznej w odbudowę 
niepodległej Polski

Rok 1918 jest jedną z najważniejszych dat dla naszej ojczyzny. Po 123 latach 
zaborów na polityczną mapę świata powróciło państwo polskie – niepodległa, 
odrodzona Polska, za którą oddawali zdrowie i życie uczestnicy wojen i zry-
wów powstańczych. Dla niej też ciężko pracowali i działali ci, którym przyszło 
zmagać się z rusyfi kacją czy germanizacją, a także ci, którzy uciekając przed re-
presjami zaborców, żyli i pracowali daleko od ziemi ojczystej. Układ sił w I woj-
nie światowej, klęska Rosji i  Niemiec oraz rozpad monarchii austro-węgier-
skiej stworzyły warunki do odrodzenia polskiej państwowości. Wykorzystali 
to nasi przedstawiciele (Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski), zabiegając 
o państwo polskie na drodze dyplomatycznej w USA i Francji, a Polacy w kraju 
czynami powstańczymi przypominali o polskości Śląska i Wielkopolski. Pro-
wadzone rozmowy i negocjacje doprowadziły do uznania państwa polskiego 
dopiero w podpisanym w 1919 r. Traktacie Wersalskim. Wszystkie te zabiegi 
dyplomatyczne i czyny zbrojne były jednak potwierdzeniem tego, co stało się 
11 listopada 1918 r., gdy Józef Piłsudski powrócił z Magdeburga i Rada Regen-
cyjna z  księciem Zdzisławem Lubomirskim na czele przekazała mu władzę. 
W dniu 26 stycznia 1919 r. odbyły się pierwsze po latach zaborów wybory do 
polskiego sejmu.

Czas zaborów był z jednej strony ciągłą walką o przywrócenie państwowo-
ści, a  z  drugiej okresem budowania jej fundamentów. Wszyscy bowiem, za-
równo romantycy, jak i pozytywiści, wierzyli, że Polska się odrodzi i będzie 
musiała „odrabiać” opóźnienia cywilizacyjne.

Inżynierowie dla niepodległej Polski

Do budowy państwa z własnym przemysłem i edukacją, w  tym uczelnia-
mi technicznymi, przygotowywali się zarówno inżynierowie mieszkający na 
ziemiach polskich, jak i  ci, których polityka i  ekonomia rzuciły daleko od 
nich. O militarnych czynach Polaków, w których uczestniczyli także technicy 

Kongres_nowy_format.indd   57Kongres_nowy_format.indd   57 06.10.2020   15:37:1806.10.2020   15:37:18



58

Magdalena Borek-Daruk, Ewa Mańkiewicz-Cudny

i inżynierowie, przypominają nam kolejne rocznice walk o niepodległość. Ju-
bileusz 100-lecia odzyskania niepodległości jest okazją do przypomnienia nie 
tylko walki, ale również pracy, jaką wykonali nasi przodkowie, by powstałe 
państwo mogło dorównać krajom, w  których zachodziły rewolucje przemy-
słowe, praktycznie z dnia na dzień powstawały kolejne wynalazki, rodziły się 
nowe dziedziny wiedzy. W  dzieło przygotowania fundamentów odbudowy 
państwa polskiego inżynierowie włączyli się już w XIX stuleciu, organizując się 
w stowarzyszenia techniczne i przenosząc na ziemie polskie rewolucjonizujące 
świat odkrycia i wynalazki.

Odrodzona Polska – mimo tak charakterystycznych dla nas wewnętrznych 
„zawieruch” politycznych – zbudowała zręby nowoczesnego przemysłu obron-
nego i lotniczego, własny port – Gdynię, Centralny Okręg Przemysłowy (COP) 
oraz wykształciła wybitnych twórców techniki. 

Jeszcze w czasie I wojny światowej polscy inżynierowie nakreślali programy 
funkcjonowania gospodarki przyszłego państwa oraz rozwoju nauki i techniki. 
Powstałe we Lwowie, Krakowie, Warszawie i Poznaniu stowarzyszenia: Polskie 
Towarzystwo Politechniczne we Lwowie, Krakowskie Towarzystwo Technicz-
ne, Stowarzyszenie Techników w  Warszawie, Towarzystwo Techników Pol-
skich w Poznaniu, a także tworzone na innych terenach organizacje technicz-
ne widziały konieczność przeprowadzenia ogólnopolskiej debaty poświęconej 
przyszłości kraju. Pod koniec 1914 r., dzięki zabiegom inżynierów: Stanisława 
Piotra Drzewieckiego – prezesa Stowarzyszenia Techników w Warszawie, Wła-
dysława Kiślańskiego – prezesa Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 
oraz Hieronima Kondratowicza – prezesa Warszawskiego Oddziału Towarzy-
stwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, władze rosyjskie wydały po-
zwolenie na zorganizowanie w 1915 r. kolejnego Zjazdu Techników Polskich. 
Zmiany na linii walk i zajęcie Warszawy przez Niemców opóźniły tę inicjatywę 
o 2 lata. Nadzwyczajny (jak go wówczas nazywano) Zjazd Techników Polskich 
odbył się 12–15 kwietnia 1917 r. w Warszawie i miał charakter ogólnopolski. 
Wzięło w nim udział 849 osób, chociaż Niemcy nie dawali zezwoleń na przy-
jazd do Warszawy. W  celu podkreślenia jedności środowiska technicznego 
prezesów honorowych zjazdu powołano z trzech zaborów (z Krakowa, Lwowa, 
Poznania, Wilna i Warszawy).

Środowisko techników i inżynierów zajęło się wypracowaniem takiej orga-
nizacji państwa, która pozwoliłaby na szybką budowę przemysłu, unowocze-
śnianie rolnictwa oraz połączenie i  modernizację szlaków komunikacyjnych 
z trzech zaborów. Na zjeździe dyskutowano zarówno o kwestiach technicznych, 
jak i prawnych, gwarantujących szybkie „gonienie” świata, przeżywającego ko-
lejne rewolucje przemysłowe.

W  czasie I  wojny światowej szczególnie skomplikowała się sytuacja inży-
nierów w Królestwie Kongresowym, ponieważ Rosjanie przenieśli w głąb Rosji 
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155 zakładów przemysłowych. W ten sposób w Rosji znalazło się bardzo wielu 
polskich techników i  inżynierów, dlatego postanowiono zwołać Zjazd Tech-
ników Polskich w Rosji (23–28.09.1917 r.). Przyjechało nań 285 osób. Uczest-
nicy Zjazdu zajmowali się również technicznym i  ekonomicznym rozwojem 
odradzającej się ojczyzny. Utworzono wówczas Stowarzyszenie Techników 
Polskich w Rosji. Znakomita większość polskich inżynierów zamieszkujących 
Rosję wróciła do Polski po odzyskaniu niepodległości. Zdecydowana część śro-
dowiska technicznego żyjącego poza granicami kraju uważała, że patriotyzm 
wymaga od nich powrotu do ojczyzny i podjęcia pracy nad budowaniem jej 
gospodarki. Dlatego praktycznie od początku I wojny światowej zaczęli ściągać 
na ziemie polskie. Wielu z nich zaciągnęło się do Legionów organizowanych 
przez Józefa Piłsudskiego, ale przede wszystkim szykowali się do podjęcia za-
dań technicznych, gospodarczych i  organizacyjnych po utworzeniu państwa 
polskiego.

Wśród powracających do kraju znalazło się dwóch przyszłych prezyden-
tów RP, legitymujących się światowym dorobkiem naukowym inżynierskim 
i patentami. Byli to: inż. Gabriel Narutowicz (1865–1922), wybitny specjalista 
budownictwa wodnego, oraz Ignacy Mościcki (1867–1946), elektrochemik, 
założyciel czasopisma „Przemysł Chemiczny” (wydawanego obecnie przez 
Wydawnictwo SIGMA-NOT), które ukazuje się nieprzerwanie od 1917 r., re-
alizując misję sformułowaną przez założyciela – by pismo służyło szczególnie 
polskiemu inżynierowi chemikowi w przemyśle jako źródło wiedzy o postępie 
w technologii i inżynierii chemicznej na świecie i w Polsce.

Po odzyskaniu niepodległości państwo polskie stało przed trudnym zada-
niem uprzemysłowienia kraju zdecydowanie rolniczego. Powracający z  emi-
gracji inżynierowie i wynalazcy nie pytali o to, co da im Polska, lecz z odda-
niem stawali do jej budowy. Warto tu wymienić wykładowcę na Politechnice 
w  Zurichu prof. Mieczysława Wolfk ego, twórcę holografi i i  prekursora tele-
wizji; Jana Czochralskiego (do dziś najczęściej cytowanego uczonego), twórcę 
nowoczesnej elektroniki, który opracował metody wytwarzania monokryszta-
łów krzemu i Jana Szczepanika, wynalazcę między innymi w dziedzinie fi lmu 
barwnego.

Godną przypomnienia jest postać przybyłego z Rosji prof. inż. Karola Ada-
mieckiego (1866–1933), twórcy Towarzystwa Naukowego Organizacji i  Kie-
rownictwa. Nieco zapomniany został też inż. Tadeusz Wenda (1863–1948), 
który w 1915 r. powrócił do kraju z bogatym doświadczeniem w projektowa-
niu i nadzorowaniu budowy linii kolejowych w Rosji oraz później w budowie 
portów. Był absolwentem słynnego Instytutu Korpusu Inżynierów Komuni-
kacji w Petersburgu; w 1918 r. objął stanowisko kierownika Wydziału Budowy 
Portów Sekcji Technicznej w Departamencie Spraw Morskich. Sejm RP polecił 
budowę portu morskiego w lutym 1920 r., a już w sierpniu 1923 r. wpłynął doń 

Kongres_nowy_format.indd   59Kongres_nowy_format.indd   59 06.10.2020   15:37:1806.10.2020   15:37:18



60

Magdalena Borek-Daruk, Ewa Mańkiewicz-Cudny

pełnomorski statek Kentucky. Inż. T. Wenda był również prezesem Gdyńskie-
go Towarzystwa Techników. Na wspomnienie zasługuje też Zbigniew Wasiu-
tyński (1902–1974), autor przebudowy kolejowego węzła średnicowego w War-
szawie, a także wykładowca Politechniki Warszawskiej (dalej w skrócie: PW).

Inżynierem, a  jednocześnie politykiem, który na stałe zapisał się w histo-
rii Polski, jest Eugeniusz Kwiatkowski – współtwórca Gdyni i  COP-u. Jego 
życiorys i dokonania to temat znacznie przekraczający ramy krótkiego przy-
pomnienia roli inżynierów w  budowie niepodległej Polski. Był absolwentem 
Politechniki Lwowskiej oraz Instytutu Technologicznego w Monachium. Brał 
też udział w walce o niepodległość (Zarzewie – 1908–1910; Polskie Drużyny 
Studenckie – 1910; Związek Studentów Polskich – 1910–1913; Legiony – 1916–
1917; Polska Organizacja Wojskowa – 1917–1918). Wykładał na PW i współpra-
cował z Chemicznym Instytutem Badawczym we Lwowie. Właśnie tam spo-
tkał wybitnego inżyniera o europejskiej sławie, I. Mościckiego, późniejszego 
Prezydenta RP (w latach 1926–1939). Poznał dobrze przemysł, był dyrektorem 
technicznym Chorzowskiej Fabryki Związków Azotowych, którą kierował Mo-
ścicki. W czerwcu 1926 r. został ministrem przemysłu i handlu, poświęcając 
się staraniom o wprowadzenie w życie idei uprzemysłowienia Polski. W 1928 r. 
zrodził się projekt budowy COP-u, włączonego do powstałego w 1936 r. pierw-
szego 4-letniego planu inwestycyjnego. Sejm zatwierdził budowę COP-u w lu-
tym 1937 r. Program ten objął również wcześniejsze inwestycje, między innymi 
fabryki zbrojeniowe w Radomiu i Starachowicach. Do wybuchu II wojny świa-
towej w COP-ie uruchomiono ponad 100 zakładów przemysłowych.

Potwierdzeniem sukcesów polskich inżynierów było stworzenie przemy-
słu lotniczego. W 1918 r. powstały w Warszawie Państwowe Zakłady Lotnicze, 
gdzie wyprodukowano polską rodzinę samolotów myśliwskich (konstruktor: 
Zygmunt Puławski). Trójka konstruktorów: Stanisław Rogalski, Stanisław Wi-
gura i Jerzy Drzewiecki to autorzy samolotów sportowych RWD. Dużym suk-
cesem był skonstruowany przez Jerzego Dąbrowskiego bombowiec PZL 37 Łoś.

Pozycja inżynierów w II RP była bardzo silna, z ich zdaniem liczyli się poli-
tycy przy podejmowaniu ważnych decyzji gospodarczych. W ostatnim stuleciu 
Polska przeżywała wzloty i chwile ciężkie. Inżynierowie za swoją misję uważali 
służenie jej, czemu dali wyraz nie tylko w latach budowy, ale i walki.

Odrębnym tematem są działania techniczne polskich inżynierów w czasie 
II wojny światowej. Działali oni na rzecz polskiego państwa podziemnego 
w kraju i na emigracji, a potem włączyli się w odbudowę państwa po zniszcze-
niach wojennych. Dziś należą do tych, których praca w wielu obszarach (nauka, 
technika, biznes i fi nanse) zmienia polską gospodarkę i  tworzy podstawy do 
czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0) w Polsce.
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Czasopisma techniczne dla niepodległej Polski

Przez ostatnie 100 lat czasopisma techniczne były dla inżynierów i  tech-
ników niezastąpionym źródłem informacji przydatnych w praktyce zawodo-
wej, a ich lektura stanowiła najtańszy i najefektywniejszy sposób zdobywania 
i wzbogacania wiedzy, śledzenia postępu naukowo-technicznego oraz wymia-
ny myśli i doświadczeń. Wypełniały one także lukę w dostępie do fachowej pra-
sy zagranicznej oraz pełniły ważną funkcję w upowszechnianiu wiedzy tech-
nicznej wśród młodzieży i w społeczeństwie, także wśród nieprofesjonalistów.

W sytuacji ogromnego zapotrzebowania na wiedzę techniczną Naczelna Or-
ganizacja Techniczna (NOT) stworzyła w 1949 r. własną ofi cynę wydawniczą, 
od trzydziestu lat znaną jako Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych 
SIGMA-NOT. Wydawnictwo rozwijało się szybko, umacniając zarazem swoją 
pozycję na rynku prasowym. Zawdzięczało to konsekwentnemu dążeniu do 
objęcia swą ofertą tytułową możliwie wielu specjalności inżynierskich. Zwra-
cano przy tym również uwagę, aby nowe inicjatywy wydawnicze odpowiadały 
aktualnym potrzebom rozwijającej się gospodarki.

Obecnie Wydawnictwo Czasopism i  Książek Technicznych SIGMA-NOT 
Sp. z  o.o. to największy polski wydawca prasy fachowej o  ukierunkowaniu 
technicznym. W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się 33 unikal-
ne tytuły prasy fachowej, w tym „Przegląd Techniczny”, który liczy sobie już 
152 lata. Czasopisma wydawnictwa są przekaźnikiem pomiędzy nauką i prak-
tyką, a wysoką ocenę artykułów publikowanych na ich łamach potwierdziło 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na liście czasopism naukowych 
MNiSW (tab. 1) znajduje się 28 pozycji. Maksymalną punktację ministerialną 
uzyskały trzy tytuły – „Przegląd Elektrotechniczny”, „Przegląd Papierniczy” 
oraz „Przemysł Chemiczny”. Ostatni z wymienionych znajduje się także na Li-
ście Filadelfi jskiej. Redakcje czasopism dbają przy tym o to, by w każdym ze-
szycie znalazły się, oprócz publikacji naukowych, bieżące informacje branżowe 
oraz nowinki techniczne, potrzebne w praktyce inżynierskiej.

Niepokoją nas bardzo zapisy w tzw. Ustawie 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce – które praktycznie zabierają punkty czasopismom naukowym 
i technicznym wydawanym przez stowarzyszenia naukowo-techniczne, a także 
inne towarzystwa naukowe. Rozumiemy wprowadzenie preferencji punktowej 
dla publikacji w języku angielskim, ze względu na konieczność wyjścia nauki 
polskiej na arenę międzynarodową. Jednak jest to promocja nie tylko nauki, ale 
niepolskich wydawnictw, przy równoczesnej dyskryminacji rodzimych.

Nie mniej ważną sprawą dla gospodarki jest przepływ wyników prac ba-
dawczo-rozwojowych z  uczelni i  instytutów badawczych do praktyki gospo-
darczej. Czasopisma naukowo-techniczne wydawane przez stowarzyszenia 
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Tab. 1. Czasopisma naukowo-techniczne Wydawnictwa SIGMA-NOT

Lp. Tytuł czasopisma ISSN, e-ISSN Rok 
powstania

Częstotliwość 
ukazywania się*

Punktacja 
MNiSW

 1. „Atest – Ochrona Pracy” ISSN 1230-4700, 
e-ISSN 1689-0051

1944 M 0

 2. „Aura” ISSN 0137-3668, 
e-ISSN 2449-9927

1973 M 6

 3. „Chłodnictwo” ISSN 0009-4919, 
e-ISSN 2449-9390

1966 DM 6

 4. „Ciepłownictwo, 
Ogrzewnictwo, Wentylacja”

ISSN 0137-3676, 
e-ISSN 2449-9900

1969 M 10

 5. „Dozór Techniczny” ISSN 0209-1763, 
e-ISSN 2449-9919

1969 DM 5

 6. „Elektroinstalator” ISSN 1231-2355, 
e-ISSN 1689-3123

1994 osiem wydań 
w roku

0

 7. „Elektronika
– Konstrukcje, Technologie, 
Zastosowania”

ISSN 0033-2089, 
e-ISSN 2449-9528

1960 M 8

 8. „Gaz, Woda i Technika 
Sanitarna”

ISSN 0016-5352, 
e-ISSN 2449-9404

1921 M 11

 9. „Gospodarka Mięsna” ISSN 0367-4916, 
e-ISSN 449-9536

1949 M 7

10. „Gospodarka Wodna” ISSN 0017-2448, 
e-ISSN 2449-9439

1935 M 9

11. „Hutnik – Wiadomości 
Hutnicze”

ISSN 1230-3534, 
e-ISSN 2449-9897

1929 M 7

12. „Inżynieria Materiałowa” ISSN 0208-6247, 
e-ISSN 2449-9889

1980 DM 13

13. „Materiały Budowlane” ISSN 0137-2971, 
e-ISSN 2449-951X

1947 M 8

14. „Ochrona Przed Korozją” ISSN 0473-7733, 
e-ISSN 2449-9501

1957 M 12

15. „Opakowanie” ISSN 0030-3348 1955 M 5

16. „Problemy Jakości” ISSN 0137-8651, 
e-ISSN 2449-9862

1968 M 11

17. „Przegląd 
Elektrotechniczny”

ISSN 0033-2097, 
e-ISSN 2449-9544

1919 M 14

18. „Przegląd Gastronomiczny” ISSN 0033-2119, 
e-ISSN 2449-9420

1946 M 0
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oraz towarzystwa naukowo-techniczne odgrywają w nim istotną rolę, nieza-
leżnie od tego, czy są wydawane po angielsku, czy w języku polskim. Czytają je 
inżynierowie z przemysłu, ich przełożeni oraz osoby odpowiadające w fi rmach 
za rozwój i innowacyjność. Prasa fachowa to dla nich źródło informacji o pra-
cach naukowych, które mogliby wykorzystać w swoich fi rmach. Dlatego postu-
lujemy w imieniu ruchu stowarzyszeń naukowo-technicznych, sfederowanego 
w NOT (ponad 100 tys. inżynierów), aby w punktacji czasopism uwzględnić 

19. „Przegląd Geodezyjny” ISSN 0033-2127, 
e-ISSN 2449-9412

1924 M 5

20. „Przegląd Mechaniczny” ISSN 0033-2259, 
e-ISSN 2450-8209

1935 M 8

21. „Przegląd Papierniczy” ISSN 0033-2291, 
e-ISSN 2449-9498

1945 M 14

22. „Przegląd Piekarski 
i Cukierniczy”

ISSN 0033-2313, 
e-ISSN 2449-9935

1953 M 0

23. „Przegląd Techniczny. 
Gazeta Inżynierska”

ISSN 0137-8783, 
e-ISSN 1689-1724

1866 DT 4

24. „Przegląd Telekomuni-
kacyjny” + „Wiadomości 
Telekomunikacyjne”

ISSN 1230-3496, 
e-ISSN 2449-7487

1928 M 9

25. „Przegląd Włókienniczy – 
Włókno, Odzież, Skóra”

ISSN 1731-8645, 
e-ISSN 2449-9986

1945 M 8

26. „Przegląd Zbożowo-
-Młynarski”

ISSN0033-2461, 
e-ISSN 2449-9943

1886 DM 6

27. „Przemysł Chemiczny” ISSN 0033-2496, 
e-ISSN 2449-9951

1917 M 15

28. „Przemysł Fermentacyjny 
i Owocowo-Warzywny”

ISSN 0137-2645, 
e-ISSN 2449-9552

1957 M 5

29. „Przemysł Spożywczy” ISSN 033-250X,
e-ISSN 2449-996X

1946 M 12

30. „Rudy i Metale Nieżelazne” ISSN 0035-9696, 
e-ISSN 2449-9978

1951 M 8

31. „Technologia 
i Automatyzacja Montażu”

e-ISSN2450-8217 1993 K 7

32. „Wiadomości 
Elektrotechniczne”

ISSN 0043-5112, 
e-ISSN 2449-9560

1933 M 6

33. „Wokół Płytek 
Ceramicznych”

ISSN 1429-9089, 
e-ISSN 2449-9870

1998 K 0

* DT – dwutygodnik, M – miesięcznik, DM – dwumiesięcznik, K – kwartalnik
Źródło: opracowanie własne.
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również rolę, jaką krajowe czasopisma naukowo-techniczne odgrywają w pol-
skiej gospodarce.

Ofertę Wydawnictwa SIGMA-NOT poszerzają publikacje książkowe oraz 
„Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający – poza kalendarium 
– podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom 
polskich inżynierów (wydawany nieprzerwanie od 1952 r.).

Wszystkie artykuły opublikowane w  czasopismach SIGMA-NOT dostęp-
ne są – począwszy od 2004 r. – także w wersji elektronicznej na Portalu In-
formacji Technicznej www.sigma-not.pl. Każdy artykuł można kupić poprzez 
sms, e-płatności lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach 
dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS 
mogą także korzystać bez ograniczeń za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” 
z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu.

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT to wiarygodne źródło nowocze-
śnie podanej informacji fachowej z zakresu techniki, a także już tradycja – słu-
żyły polskim inżynierom zarówno w roku odzyskania niepodległości, jak służą 
i dziś. 

„Przegląd Techniczny” w służbie inżynierom i krajowi

Inicjatywę wydawania polskiego czasopisma ogólnotechnicznego podjął 
w 1866 r. inż. Paweł Kaczyński (1799–1878). Niestety, po roku wydawany przez 
niego „Przegląd Techniczny” musiał zostać zamknięty z braku środków fi nan-
sowych. Wydawanie pisma wznowił w 1875 r. inż. Stefan Kossuth. Był to zupeł-
nie inny typ człowieka i inżyniera niż P. Kaczyński, ale wznawiając wydawanie 
„Przeglądu Technicznego”, zachował charakter pisma poświęconego przemy-
słowi krajowemu. Obydwaj uważali przy tym technikę za ważny element roz-
woju kultury kraju i podnoszenia poziomu życia społeczeństwa.

„Przegląd Techniczny” był początkowo jedynym ogólnotechnicznym pi-
smem w Królestwie Polskim. Miało to wpływ na jego treść. Charakter i profi l 
nadał temu czasopismu inż. Feliks Kucharzewski (1849–1935), człowiek nie-
zwykle wszechstronny, popularyzator i historyk techniki oraz rzecznik szkol-
nictwa technicznego.

Za jedno z najważniejszych zadań „Przeglądu Technicznego” F. Kucharzew-
ski uważał umocnienie pozycji polskich inżynierów, także młodych. Uważał 
też „Przegląd Techniczny” za dobre miejsce do dyskusji i  polemik technicz-
nych. Sam taką rozpoczął, publikując na łamach czasopisma krytyczne uwagi 
na temat projektu inż. Williama Lindleya dotyczącego budowy w Warszawie 
wodociągów i kanalizacji. Formalne kierowanie pismem F. Kucharzewski prze-
jął w 1878 r. i kierował tym tytułem do 1884 r.
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W latach 1866–1900 „Przegląd Techniczny” spełniał nie tylko funkcję in-
formującą o tym, co nowego dzieje się w świecie czy środowisku inżynierskim. 
Wziął na siebie również rolę integratora społeczności technicznej, żyjącej i pra-
cującej w trzech zaborach. Pismo było zaangażowane w organizację I Zjazdu 
Techników Polskich w Krakowie w 1882 r., a także uczestniczyło w tworzeniu 
Stowarzyszenia Techników w Warszawie.

F. Kucharzewski był wyrazicielem opinii, że czasopismo techniczne nie po-
winno być jedynie miejscem prezentacji nowych odkryć i wynalazków z za-
granicy, ale także periodykiem, w którym swój dorobek będą opisywać polscy 
inżynierowie. Publikacje te powinny uwzględniać krajowe możliwości i uwa-
runkowania ekonomiczne. W ten sposób na łamy „Przeglądu Technicznego” 
wkroczyła publicystyka przemysłowa z elementami ekonomii. Warto zauwa-
żyć, że początki odrodzonej państwowości nie były dla kraju łatwe, co znajdo-
wało odbicie również na łamach „Przeglądu Technicznego”. 

Od 1934 r. czasopismo to stało się formalnie organem Stowarzyszenia Tech-
ników Polskich (STP). Towarzyszyło wielkim przedsięwzięciom gospodarczym 
II RP, między innymi budowie Gdyni, COP-u, Mościsk. Czas II RP był dla 
„Przeglądu Technicznego” okresem kształtowania pisma służącego ojczyźnie. 
Patriotyzm jego redaktorów i autorów zaznaczył się w licznych publikacjach. 
Miały one podnosić poziom kultury technicznej, cywilizacji kraju odrodzo-
nego i  budowanego na nowo, a  także stanowić kronikę niemałych dokonań 
znakomitych polskich inżynierów, którym udało się zbudować zręby polskiego 
przemysłu.

Ten wznoszący trend przerwała II wojna światowa. Pierwszy numer powo-
jennego „Przeglądu Technicznego” ukazał się l kwietnia 1945 r. i został wydany 
przez Ogólnopolskie Towarzystwo Techniczne działające w Łodzi. Po powsta-
niu NOT 12 grudnia 1945 r. i wstąpieniu doń OTT „Przegląd Techniczny” prze-
niósł się do Warszawy. Wielu inżynierów uważało, że centralizacja w przemy-
śle umożliwi szybką jego odbudowę. Pierwsze powojenne lata funkcjonowania 
pisma ściśle wiązały się z tym, co działo się w technice i gospodarce kraju. Dla 
wielu przedwojennych inżynierów lata 1945–1949 były wspaniałą „przygodą” 
inżynierską, związaną z odbudową przemysłu.

Do 1975 r. czasopismo miało charakter środowiskowy. Prawdziwy przełom 
nastąpił wraz z  objęciem funkcji redaktora naczelnego przez Jerzego Drew-
nowskiego. NOT i PTE podpisały wówczas porozumienie o połączeniu „Prze-
glądu Technicznego” i „Wektorów” w pismo o nazwie „Innowacje”, ale z za-
chowaniem w podtytule historycznej nazwy „Przegląd Techniczny”. Pierwszy 
numer „Innowacji” ukazał się l stycznia 1975 r.

Zasięg oddziaływania „Przeglądu Technicznego” w latach 70. i 80. znacz-
nie wykraczał poza środowisko techniczne. Fenomen swojej popularności 
czaso pismo zawdzięczało redaktorom naczelnym i  zespołom redakcyjnym, 
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odpo wiedzialnym w  tamtym czasie za jego kształt. Nie można jednak nie 
wspomnieć o pomocy, jakiej pismu w tamtych czasach udzielały władze NOT, 
a  szczególnie prezes Aleksander Kopeć. Rozumiał on, że dobre, prestiżowe 
pismo wydawane przez NOT to również prestiż dla samej organizacji i  jej 
członków.

„Przegląd Techniczny” w  latach 70. podjął w  bardzo interesujący sposób 
krytykę gospodarki centralnie sterowanej. Z tego okresu pochodzi wiele zna-
komitych publikacji, które przyczyniły się do upadku tzw. realnego socjalizmu 
w Polsce z końcem 1989 r.

Przemiany polityczne z początku 1990 r. spowodowały, że – po raz kolejny 
w swojej historii – „Przegląd Techniczny” musiał znaleźć dla siebie nowe miej-
sce. Zbiegło się to z czasem, w którym znacząco zmniejszył się prestiż zawo-
du inżynierskiego. Misją „Przeglądu Technicznego” lat 90. stała się w związku 
z tym walka o uznanie przez rządzących i społeczeństwo roli techniki i jej twór-
ców w nowoczesnym państwie, zmuszonym konkurować gospodarczo z roz-
winiętymi gospodarkami. Z  tą wizją „Przegląd Techniczny” wszedł w  nowy 
wiek i nowe stulecie. Na jego łamach podjęto tematykę przygotowania Polski 
do członkostwa w Unii Europejskiej i opublikowano wiele wkładek poświęco-
nych temu zagadnieniu.

„Przegląd Techniczny” był zawsze i  dziś również stara się być instytucją 
integrującą polskich twórców techniki. Bardzo ważną akcją organizowaną od 
1994 r. jest plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego”. Na 
łamach pisma prezentuje się sylwetki wybitnych inżynierów odnoszących suk-
cesy w  różnych dziedzinach, takich jak zarządzanie, nauka, high technology, 
ekologia, jakość, infrastruktura. Po zakończeniu roku kalendarzowego czytel-
nicy „Przeglądu Technicznego” głosują na tych, którym chcą przyznać tytuły 
Wyróżnionego, Srebrnego i Złotego, a od 2008 r. również Diamentowego, In-
żyniera. Wynik plebiscytu jest ogłaszany na wielkiej gali organizowanej przez 
redakcję na przełomie lutego i  marca. Po dziesięciu latach plebiscytu wpro-
wadzono kategorię „Młodego Inżyniera” oraz zaczęto przyznawać tytuł „Ho-
norowego Złotego Inżyniera” osobom, które ukończyły wyższe szkoły tech-
niczne, uzyskały tytuł inżyniera, ale odniosły sukces w  innych dziedzinach, 
na przykład w sztuce, bankowości, polityce i innych zawodach. Tytuł „Złotego 
Inżyniera” zyskał duży prestiż w  środowisku technicznym. Kandydatów do 
prezentacji na łamach czasopisma zgłaszają stowarzyszenia naukowo-technicz-
ne, terenowe oddziały FSNT-NOT oraz członkowie Klubu Złotego Inżyniera 
„Przeglądu Technicznego”.

„Przegląd Techniczny” jest dziś pismem adresowanym do inżynierów, 
poruszającym nie tylko tematy techniczne, ale również społeczne i  kultu-
ralne. Rozwiązania techniczne prezentowane na łamach czasopisma ściśle 
wiążą się z problematyką gospodarczą. Wiele miejsca „Przegląd Techniczny” 
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poświęca problemom unijnym. Prowadzi też dział „Nauka”, w którym publi-
kują młodzi naukowcy. Od 2015 r. czasopismo znajduje się na liście MNiSW 
(4 punkty).
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Rola mechaników polskich w rozwoju wybranych 
obszarów techniki w okresie międzywojennym

Słowo „mechanika” kojarzy się najczęściej z  warsztatem samochodowym 
i mechaniką samochodową. Czasem przywołuje się z pamięci znane jeszcze ze 
szkoły wiadomości: Newton siedzący pod jabłonią i wymyślający prawo ruchu, 
zadania typu: z miejscowości A do miejscowości B wyruszył pociąg z prędko-
ścią 50 km/h i tak dalej… Przypominają się też terminy: „statyka”, „kinematy-
ka”, „dynamika”…

Mechanika to nauka opisująca ruch i  odkształcenia ciał materialnych na 
skutek ich wzajemnych oddziaływań oraz badająca równowagę między nimi. 
Grecki odpowiednik terminu mechanika pojawił się w starożytności, a do me-
chaników powszechnie zalicza się Arystotelesa i Archimedesa. W Polsce już 
w renesansie dziedzina ta miała swojego znakomitego przedstawiciela – Miko-
łaja Kopernika.

W okresie zaborów nauka, a więc i mechanika, były rozwijane przez Po-
laków za granicą, gdzie licznie emigrowali po kolejnych powstaniach. W tym 
czasie w kraju edukacja w języku polskim została bardzo ograniczona. Po pol-
sku mogły być wykładane jedynie religia i sam język polski.

Polacy wykształceni na uczelniach zaborców mieli znaczne problemy z za-
trudnieniem. Tak było po 1863 r. w wielu guberniach Imperium Rosyjskiego, 
gdzie ukaz cara zabraniał zatrudniania katolików polskiego pochodzenia – 
wyjątek stanowiły uczelnie w Sankt Petersburgu.

Odzyskiwanie niepodległości było procesem dość długim. W  listopadzie 
1918 r. Rzeczpospolita nie miała granic. Ich ustalenie i określenie terytorium 
Polski trwało kilka lat. Jednak już w pierwszych dniach po odzyskaniu wol-
ności do Warszawy, Krakowa, Lwowa czy Wilna zaczęli przyjeżdżać polscy 
naukowcy z różnych stron świata, dołączając do kolegów pracujących na miej-
scu. Władysław Natanson i Stanisław Zaremba pracowali w Uniwersytecie Ja-
giellońskim. W  Lwowskiej Szkole Politechnicznej profesorem był Kazimierz 
Żorawski. Z  Sankt Petersburga przybyli do Warszawy Stanisław Bełżecki, 
Andrzej Pszenicki i Aleksander Wasiutyński, z Charkowa Antoni Przeborski, 
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z Zurychu Gabriel Narutowicz. Z Kazania powrócił do Lwowa Maksymilian 
Huber. Studentami w tym czasie byli młodzi adepci mechaniki, którzy często 
łączyli studia z walką frontową. Należeli do nich m.in. Włodzimierz Trzywdar-
-Burzyński i Władysław Nikliborc.

Przedstawię sylwetki niektórych mechaników tego okresu, korzystając 
z  opracowania Zbigniewa Olesiaka przygotowanego na Jubileuszowy Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej1.

Władysław Natanson (1864–1937) urodził się w  Warszawie, w  rodzinie 
bankierów. Ukończył fi zykę na uniwersytetach w  Warszawie, Sankt Peters-
burgu, Dorpacie i Cambridge. Zajmował się termodynamiką, hydrodynamiką 
cieczy lepkich, mechaniką kwantową i optyką. Od 1894 r. był profesorem na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracował z Albertem Einsteinem. W tomie 
Th e Classical Field Th eories encyklopedii fi zyki: Handbuch der Physik jego pra-
ce są najczęściej cytowanymi spośród polskich autorów.

Stanisław Zaremba (1863–1942) urodził się w  Romanówce na Ukrainie. 
Ukończył Instytut Techniczny w  Sankt Petersburgu. Studiował matematykę 
w Berlinie i Paryżu, gdzie później pracował. W 1900 r. został zatrudniony na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. W teorii ośrodków ciągłych znana jest pochodna 
Zaremby-Jaumanna. Miał duże osiągnięcia w  teorii dyfuzji, teorii niezmien-
ników i nierówności wariacyjnych. Wydał trzytomową monografi ę, w której 
przedstawił mechanikę teoretyczną w sposób sformalizowany.

Cliff ord Truesdell w książce Sześć wykładów nowoczesnej fi lozofi i przyrody 
z polskich autorów zacytował jedynie S. Zarembę i napisał:

Czytając oryginalne prace Cauchy’ego, które co prawda cytowałem, ale dokładnie 
ich nie rozumiałem, odkryłem, że Ericksen znalazł stwierdzenie, że równania kon-
stytutywne powinny być niezmiennicze względem ruchu ciała sztywnego. Wtedy 
przypomniałem sobie, że widziałem coś takiego już w pracy Zaremby (1903). Te 
historyczne źródła, dyskusja i odkrycia na nich oparte doprowadziły do teorii hy-
posprężystości, a następnie pięknej zasady niezmienniczości materiałowej sformu-
łowanej przez Nolla2.

Kazimierz Paulin Stefan Żorawski (1866–1953) urodził się w  Szczurzy-
nie koło Ciechanowa. Studiował w Warszawie, Lipsku, Getyndze i Paryżu. Od 
1892 r. był profesorem w  Lwowskiej Szkole Politechnicznej. W  1919 r. prze-
niósł się do Politechniki Warszawskiej. Jego oryginalne twierdzenia były często 

1 Z. Olesiak, O polskiej mechanice do połowy XX wieku.
2 C. Truesdell, Sześć wykładów, s. 23.
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odkrywane ponownie, ponieważ swoje cenne prace publikował po polsku. 
W fundamentalnym dziele C. Truesdella i R. Toupina Th e Classical Field Th e-
ories, znajdujemy następujące nazwy: „kryterium Helmholtza-Zorawskiego”, 
„twierdzenie Zorawskiego o ruchu względnym”, oraz „kryterium Zorawskiego 
o zachowaniu strumienia”3.

Antoni Bonifacy Przeborski (1871–1941) urodził się w Guberni Kijowskiej. 
Studiował w Uniwersytecie Kijowskim. Wniosek dziekana Wydziału Matema-
tyczno-Fizycznego na tym Uniwersytecie o zatrudnienie Przeborskiego został 
odrzucony przez Generalnego Gubernatora Ignatiewa z  uzasadnieniem, że 
kandydat jest polskiego pochodzenia i jest katolikiem. Przeborski zatrudnił się 
w Charkowskim Instytucie Technicznym.

Po wieloletnich staraniach rodzinie Przeborskich udało się wyjechać na sta-
łe z Charkowa do Warszawy. Antoni Przeborski został profesorem w Uniwer-
sytecie Warszawskim.

Opublikował szereg prac w dziedzinie równań różniczkowych, funkcji ana-
litycznych, geometrii analitycznej oraz mechaniki analitycznej. Pewien rodzaj 
układów anholonomicznych został nazwany układem Czetajewa-Przeborskie-
go. Opublikował nowoczesną w tamtym czasie monografi ę Rachunek wariacyj-
ny (1926) oraz Wykłady z mechaniki teoretycznej (tom I – 1930, tom II – 1935).

Maksymilian Tytus Huber (1872–1950) studiował w Szkole Politechnicznej 
we Lwowie, którą ukończył jako „znakomicie uzdolniony”. Następnie w roku 
1896/1897 studiował na Uniwersytecie Berlińskim. W 1899 r. został profesorem 
w Szkole Przemysłowej w Krakowie.

Fundamentalna jego praca, O  podstawach teorii wytrzymałości, w  której 
rozpatrywał hipotezy wytrzymałościowe, powstała w Krakowie w 1903 r. i zo-
stała opublikowana w  czasopiśmie „Prace Matematyczno-Fizyczne”. Po stu 
latach praca ta, jako ciągle istotna i ważna, została przetłumaczona na język 
angielski i ukazała się w „Archives of Mechanics” (tom 56, 2004, s. 173–190) 
pod tytułem Specifi c Work of Strain as a Measure of Material Eff ort.

Po wybuchu wojny M. Huber został wcielony do armii austriackiej. Bronił 
obleganego Przemyśla i został jeńcem rosyjskim po jego kapitulacji. W 1918 r. 
wrócił do Lwowa i został profesorem w Politechnice Lwowskiej.

Do kolejnych ważnych osiągnięć naukowych Hubera zalicza się prace mo-
delujące sprężyste płyty ortotropowo niejednorodne. Pierwsza z tych prac uka-
zała się w 1914 r.

3 C. Truesdell, R. Toupin, Th e Classical Field Th eories, s. 341, 440, 346.
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Wyniki badań poświęconych tej tematyce zebrał w dwóch monografi ach. 
Pierwsza to Teoria płyt prostokątnie różnokierunkowych (Wydawnictwo Towa-
rzystwa Naukowego, Lwów), druga powstała w  języku niemieckim Probleme 
der Statiktechnisch wichtiger orthotroper Platten (Akademia Nauk Technicz-
nych, Warszawa 1929). Prace te były publikowane również po francusku i cyto-
wane przez wielu autorów.

Druga wojna światowa całkowicie odmieniła życie rodziny Huberów. Po tu-
łaczce znaleźli się w Zakopanem i tam pozostali do końca działań wojennych. 
Po wojnie z różnych propozycji pracy akademickiej Huber wybrał kierowanie 
dwiema Katedrami w Politechnice Gdańskiej. W 1949 r. przeniósł się do Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie, gdzie kierował stworzoną specjalnie 
dla niego Katedrą Wyższych Zagadnień Mechaniki.

Był profesorem honorowym Politechniki Warszawskiej i doktorem honoris 
causa AGH oraz Politechniki Gdańskiej. Polska Akademia Nauk ustanowiła 
nagrodę jego imienia za prace z mechaniki ciała stałego.

Włodzimierz Trzywdar-Burzyński (1900–1970) urodził się w Przemyślu. 
Studiował i  odbywał służbę wojskową w  obronie Polski. Ukończył Wydział 
Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Był konstruktorem mo-
stów, między innymi mostu łukowego nad Sołą na trasie Tresna–Czernichów 
w Beskidzie Małym.

Koniec wojny zmienił sytuację terytorialną i  polityczną Polski. Odbiło 
się to na losach Polaków. Przed wyjazdem ze Lwowa w  styczniu 1945 r. Bu-
rzyński został aresztowany. Po zwolnieniu z więzienia wyjechał w 1946 r. na 
Śląsk i  rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej, gdzie kierował Katedrami 
Mechaniki i  Wytrzymałości Materiałów. Napisał ważną pracę O  niektórych 
niedomaganiach i  koniecznych uzupełnieniach de Saint-Venantowskiej teorii 
prętów prostych (Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, seria B, Wrocław 1951). 
Była ona analizowana przez wielu światowej sławy uczonych, między innymi 
R.A. Toupina, E. Sternberga oraz G. Ficherę.

Mechaniką zajmowano się także na uniwersytetach na wydziałach matema-
tyczno-fi zycznych, traktując ją jako matematykę stosowaną.

Stefan Banach (1895–1945), jeden z  największy matematyków polskich, 
założyciel Lwowskiej Szkoły Matematycznej, twórca słynnej Księgi szkockiej, 
w której spisywano nierozwiązane problemy matematyczne, autor wielu twier-
dzeń noszących dzisiaj jego nazwisko, wykładał na Uniwersytecie Lwowskim 
mechanikę teoretyczną. Jest autorem monografi i pt. Mechanika, przetłuma-
czonej na język angielski.
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Przedstawieni ludzie nauki to nieliczna reprezentacja mechaników działa-
jących w szkolnictwie wyższym w okresie międzywojennym w Polsce. Każda 
politechnika posiadała katedry zajmujące się mechaniką oraz jej techniczny-
mi zastosowaniami w wielu obszarach narodowej gospodarki: budownictwie, 
przemyśle, lotnictwie i innych. To na tym polu mechanicy polscy wnieśli naj-
więcej do rozwoju techniki. Przede wszystkim kształcili na światowym pozio-
mie kadrę polskich inżynierów. Będąc znakomitymi naukowcami, nie tylko 
przekazywali im wiedzę, ale pozostawali dla nich także wzorami rzetelności 
zawodowej, byli ich wychowawcami i  mistrzami, na własnym przykładzie 
ucząc postaw moralnych i patriotycznych.

Na Politechnikach Lwowskiej i Warszawskiej powstały na początku XX w., 
specjalizacje lotnicze, przygotowujące przyszłe kadry dla przemysłu lotniczego. 
Zainteresowanie studentów lotnictwem sprawiło, że w 1909 r. powstało we Lwo-
wie stowarzyszenie „Awiator”, którego naukowym kuratorem był prof. M. Huber. 
Podobne stowarzyszenie chciano zorganizować w Warszawie, ale władze carskie 
się na to nie zgodziły.

Po odzyskaniu niepodległości Polska miała więc kadrę, która pozwoliła na 
założenie Państwowych Zakładów Lotniczych w Warszawie i rozpoczęcie pro-
dukcji samolotów. Tak powstały samoloty PZL oraz sportowe RWD. Sukcesy 
przyszły szybko. Samolot PZL-P1 wygrał zawody w Bukareszcie, poprawiony 
PZL-P6 zwyciężył w Cleveland w USA. RWD-6 wygrał Challenge w 1932 r., 
a w następnym roku Challenge wygrał RWD-9. Dość szybko modele te zaczę-
to nabywać w różnych krajach, w tym USA. Bardzo nowoczesną konstrukcją 
był bombowiec PZL-37 „Łoś” nieustępujący najlepszym samolotom tej klasy 
na świecie.

Innym przykładem wpływu odkryć naukowych mechaników na technikę 
są zastosowania modeli teoretycznych M. Hubera w obszarze wytwarzania no-
wych materiałów. Modele te, rozwijane także przez Burzyńskiego, pozwoliły 
na stworzenie technologii wytwarzania nowych materiałów o zadanych z góry 
własnościach termomechanicznych. Tak powstały kompozyty. Kompozyty to 
konglomeraty różnych materiałów jednorodnych. Okazało się, że mogą mieć 
one własności termomechaniczne lepsze niż ich poszczególne składniki. Moż-
na je także projektować tak, by spełniały żądane warunki. Teoria kompozytów 
to ciągle ważny i intensywnie rozwijający się dział mechaniki.

Kończąc, wymieńmy jeszcze budowę Gdyni i  Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego, rozwój przemysłu zbrojeniowego, powstające zapory wodne czy 
infrastrukturę komunikacyjną. Bez mechaniki wszystko to nie byłoby możli-
we. Więcej, trudno byłoby i wtedy, i obecnie, być inżynierem, nie znając me-
chaniki.
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Działalność stowarzyszeń elektryków na Śląsku 
i w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie odzyskiwania 

niepodległości przez Polskę

Wprowadzenie

Odzyskanie w 1918 r. przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli roz-
poczęło długotrwały, niełatwy proces jednoczenia terytorium naszego kraju 
w  jeden organizm państwowy. W  środowiskach elektryków, prowadzących 
wcześniej działalność w  poszczególnych, podzielonych między trzech zabor-
ców dzielnicach kraju, wywołało to oczywiste dążenie do podjęcia prac na 
rzecz utworzenia ogólnopolskiej organizacji. Już w niespełna pół roku po od-
zyskaniu niepodległości, 24 marca 1919 r., w Warszawie zawiązał się Komitet 
Organizacyjny Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników1. Komitet ten, po 
przeprowadzeniu konsultacji z  istniejącymi kołami elektrotechników z War-
szawy, Krakowa, Lwowa, Łodzi, Poznania i Sosnowca, na posiedzeniu 7 kwiet-
nia 1919 r. ustalił termin zjazdu na 7–9 czerwca 1919 r.

Koło Elektrotechników (1911—1919)

Działalność organizacyjnego poprzednika Oddziału Zagłębia Węglowe-
go SEP, czyli Koła Elektrotechników SEP w Sosnowcu, formalnie rozpoczęła 
się zatem dopiero w  czerwcu 1919 r. udziałem kilkunastoosobowej delegacji 
przedstawicieli środowiska elektryków sosnowieckich w  Zjeździe Założy-
cielskim Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. Jednak faktycznie Koło 
Elektrotechników w Sosnowcu rozpoczęło swą działalność znacznie wcześniej, 
jeszcze w  zaborze rosyjskim. Początkowo spotykano się nieformalnie, aby 
w gronie wciąż nielicznych fachowców z obszaru elektrotechniki omawiać ak-
tualne problemy techniczne. Spotkania odbywały się na ogół w mieszkaniach 
prywatnych, co w  warunkach zaboru rosyjskiego i  strefy nadgranicznej (na 
granicy Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna znajdował się słynny „Trójkąt Trzech 

1 I Zjazd Elektrotechników Polskich, s. 2.

Kongres_nowy_format.indd   75Kongres_nowy_format.indd   75 06.10.2020   15:37:1906.10.2020   15:37:19



76

Jerzy Barglik

Cesarzy”) nie było bezpieczne. Stąd w 1911 r. grupa inicjatywna elektryków po-
stanowiła włączyć się w prace legalnie działającej Delegacji Dąbrowskiej Sekcji 
Górniczo-Hutniczej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyj-
skiego Przemysłu i Handlu. Była to wówczas praktycznie jedyna dopuszczalna 
w zaborze rosyjskim możliwość zrzeszania się elektryków. Koło liczyło wów-
czas około 20 członków. Pierwszym przewodniczącym został inż. górnik Jan 
Brzostowski, dyrektor techniczny Towarzystwa Saturn w Czeladzi.

Jednym z członków tego Koła był Jan Obrąpalski, późniejszy prezes Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich (1934–1935), prezes Oddziału Zagłębia Węglo-
wego SEP (1938–1939), po II wojnie światowej profesor na Wydziale Elektrycz-
nym Politechniki Śląskiej2.

„Na odbywanych regularnie zebraniach Koła omawiano nie tylko sprawy 
związane z problemami wynikającymi z praktyki zawodowej, ale także ana-
lizowano słownictwo elektrotechniczne i  prowadzono szkolenia zawodowe 
techników i monterów”3. Dwa lata później, z  inicjatywy Koła Elektrotechni-
ków i dwóch innych organizacji, powołano Stowarzyszenie Techników w So-
snowcu. „Na zwołanym w dniu 24 czerwca 1913 r. do miejscowej Resursy ze-
braniu techników, zamieszkałych w Zagłębiu Dąbrowskim w liczbie 150 osób, 
uchwalono założenie Stowarzyszenia i  organizację tegoż powierzono Kołu”4. 
Był to niewątpliwie wyraz ogromnego zaufania do grona elektrotechników 

2 T. Kołakowski, 95 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich, s. 25.
3 T. Kołakowski, A. Kuźnik, 100 lat zorganizowanej działalności, s. 16.
4 Tamże.

Jan Brzostowski Jan Obrąpalski Kazimierz Gayczak Ignacy Bereszko

Ryc. 1. Działacze Koła Elektrotechników.
Źródło: T. Kołakowski, A. Kuźnik, 100 lat zorganizowanej działalności elektryków, s. 15, 17, 29, 20
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działających w kole. Zatwierdzenie statutu nowej organizacji technicznej przez 
władze carskie trochę trwało i w efekcie Stowarzyszenie Techników w Sosnow-
cu rozpoczęło formalnie działalność dopiero w maju 1914 r. Wchodzące w jego 
skład Koło Elektrotechników liczyło już wówczas 42 członków, a jego przewod-
niczącym został absolwent Politechniki w Darmstadt (Niemcy) inż. Kazimierz 
Gayczak. Od 1918 r. pracom Koła przewodniczył inny jego członek, absolwent 
Politechniki Lwowskiej, inż. Ignacy Bereszko.

Koło prowadziło bardzo intersującą, zróżnicowaną działalność szkoleniową 
i techniczną. I tak na przykład: 

W roku 1917 omawiane były w Kole sprawy statystyki nieszczęśliwych wypadków 
spowodowanych porażeniami prądem elektrycznym, sprawy statystyki elektrow-
ni polskich oraz sprawy słownictwa elektrotechnicznego, którymi zajmowano się 
zarówno na zebraniach Koła, jak też i przez delegatów, biorących czynny udział 
w Komisji ustalenia słownictwa elektrotechnicznego na Nadzwyczajnym Zjeździe 
Techników Polskich w Warszawie5.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. Koło Elek-
trotechników w Sosnowcu zaangażowało się w działania na rzecz powołania 
ogólnokrajowej organizacji elektryków polskich.

Udział członków Koła w Zjeździe 7—9 czerwca 1919 roku

W  Zjeździe Założycielskim Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich 
wzięło udział 358 elektryków. Delegacja członków Koła Elektrotechników 
w Sosnowcu liczyła 15 osób. Warto wymienić ich nazwiska i funkcje. Byli to: 
Ignacy Bereszko, Mieczysław Bizoń, Jerzy Blay (kierownik ruchu elektrowni), 
Kazimierz Gayczak, Włodzimierz Horko (kierownik sieci elektrowni), Euge-
niusz Janiszewski (kierownik elektrowni i działu maszynowego kopalni Hra-
bia Renard), Leon Janowski (dyrektor oddziału fi rmy Siemens w Sosnowcu), 
Antoni Kobyliński, Stanisław Mielczarski, Franciszek Omiljanowski, Stanisław 
Piotrkowski, Jerzy Pobóg-Krasnodębski, Zygmunt Rauch, Leon Rudowski (dy-
rektor Powszechnego Towarzystwa Elektrycznego AEG), Kazimierz Straszew-
ski (dyrektor elektrowni w Sierszy Wodnej)6.

Inż. Ignacy Bereszko zasiadał w Prezydium Zjazdu, pełniąc w 1. dniu obrad 
funkcję wiceprzewodniczącego. Formalnie zgłosił przystąpienie Koła Elektro-
techników w  Sosnowcu do nowopowstałego Stowarzyszenia Elektrotechni-
ków Polskich. Inny przedstawiciel koła, inż. Kazimierz Gayczak, uczestniczył 

5 T. Kołakowski, A. Kuźnik, 100 lat zorganizowanej działalności, s. 17.
6 Tamże.

Kongres_nowy_format.indd   77Kongres_nowy_format.indd   77 06.10.2020   15:37:1906.10.2020   15:37:19



78

Jerzy Barglik

w pracach Komisji Statutowej. Zjazd, na jej wniosek, ustalił, że kołami zało-
życielami Stowarzyszenia są koła z  Warszawy, Poznania, Lwowa, Krakowa, 
Łodzi i Sosnowca7. Inż. Kazimierz Gayczak wygłosił referat pt. Przesył energii 
z Zagłębia do kraju8. Z kolei Eugeniusz Janiszewski został wybrany do Komisji 
Rewizyjnej nowego Stowarzyszenia.

Koło Sosnowieckie SEP (1919—1928)

Trudny okres od 1920 do 1921 r. nie sprzyjał działalności stowarzyszeniowej 
w całej Polsce, a także na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Po ustaniu walk po-
wstańczych Koło Elektrotechników w Sosnowcu wznowiło działalność. Na Wal-
nym Zebraniu w styczniu 1922 r. wybrano Zarząd Koła w składzie: Włodzimierz 
Horko (prezes), Ignacy Bereszko (wiceprezes), Zdzisław Jacynicz (sekretarz). 
Komisji Rewizyjnej Koła przewodniczył Jerzy Blay. Wszyscy byli pracownikami 
elektrowni w Będzinie-Małobądzu9. Liczebność koła powoli wzrastała – w 1928 r. 
liczyło ono 38 członków. Główną formą działalności pozostawały odczyty, a do-
minującą tematyką – problematyka elektrotechniki górniczej, norm i przepisów 
elektrycznych, elektryfi kacji oraz sieci elektrycznych. Rozpoczęły swoją działal-
ność Komisja Elektryfi kacji Polskiego Zagłębia oraz Komisja ds. Dozoru Elek-
trycznego w Sieciach i Elektrowniach. Członek koła, Jan Obrąpalski, włączył się 
aktywnie do prowadzonych na szczeblu centralnym prac powstałego w czerwcu 
1924 r. w Warszawie Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego. Zadaniem Ko-
mitetu, będącego członkiem Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC, 
była między innymi koordynacja prac normalizacyjnych.

Oddział Sosnowiecki Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
(1928—1931)

1 czerwca 1928 r., w dniu uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu w Toruniu 
nowego statutu, nastąpiła zmiana nazwy Stowarzyszenia na obecnie obowiązu-
jącą: Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Statut zakładał nową strukturę or-
ganizacyjną stowarzyszenia, a mianowicie podział na oddziały10. Koło Elektro-
techników przyjęło nazwę: Oddział Sosnowiecki Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. W skład Zarządu Oddziału Sosnowieckiego SEP w 1930 r. wchodzili: 

 7 I Zjazd Elektrotechników Polskich, s. 21.
 8 K. Gayczak, Przesył energii z Zagłębia do kraju.
 9 K. Borkiewicz, Historia Koła SEP, s. 5.
10 Sprawozdanie z działalności, s. 296.
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„Prezes: kol. I. Bereszko, wiceprezes kol. J. Blay, skarbnik kol. B. Witwiński, de-
legat do spraw Komisji kol. Z. Rychlik”11. Jednym z głównych zamierzeń Zarzą-
du Oddziału było podjęcie współpracy ze środowiskiem elektryków polskich 
z Górnego Śląska.

Około 1/3 członków Oddziału Sosnowieckiego zamieszkiwała na Śląsku. Li-
cząc się z tym, jak również z potrzebą stworzenia jednolitej organizacji w całym 
Zagłębiu Węglowym, gdzie zresztą dotychczas nie powstał inny Oddział SEP, 
Zarząd Sosnowieckiego Oddziału starał się nawiązać i utrzymywać łączność 
z kolegami ze Śląska. W ten sposób stworzono grunt dla przyszłej organizacji 
Dąbrowsko-Śląskiego Oddziału SEP. Na razie istniała ścisła współpraca z Ko-
łem Energetyków, działającym przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników 
Województwa Śląskiego; zebrania odczytowe i wycieczki techniczne odbywały 
się przy udziale członków obu organizacji. Zebrań takich w 1929 r. było 10, zaś 
wycieczek – 412.

Formalnie decyzję o poszerzeniu obszaru działania dotychczasowego Oddzia-
łu Sosnowieckiego SEP o obszar Górnego Śląska podjęto 4 marca 1931 r. Uchwa-
lono wówczas nowy regulamin, zmieniono nazwę Oddziału Sosnowieckiego SEP 
na Oddział Zagłębia Węglowego SEP. Ustalono też, że corocznie zmieniać się bę-
dzie ofi cjalna siedziba Oddziału (naprzemiennie Sosnowiec i Katowice).

Oddział Zagłębia Węglowego SEP (1931—1939) 

Nowa nazwa Oddziału została formalnie zatwierdzona na Walnym Zgro-
madzeniu SEP odbytym 14–15 maja 1931 r. we Lwowie – 13. Członkowie OZW 
SEP zajmowali się między innymi tematyką rozwoju sieci tramwajów elektrycz-
nych w Zagłębiu Dąbrowskim oraz zagadnieniem elektryfi kacji Polski i rozwo-
jem polskiego przemysłu elektrycznego. Uczestniczyli w pracach wielu komi-
sji problemowych, w  tym poświęconych maszynom elektrycznym. Ostatnim 
przedwojennym prezesem OZW SEP (1938–1939) był Jan Obrąpalski. Okres 
tworzenia się stowarzyszeń elektryków na Śląsku i  w  Zagłębiu Dąbrowskim 
symbolicznie zakończyło XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich w Katowicach i Cieszynie, które miało miejsce 18–21 czerwca 1939 r. 
Było to najważniejsze przedsięwzięcie organizacyjne OZW SEP w tym okresie.

Obrady odbywały się w Katowicach i w Cieszynie. Podczas Zgromadzenia 
doszło do zakończenia dzieła zjednoczenia elektryków polskich poprzez przy-
stąpienie do Stowarzyszenia Elektryków Polskich dwóch działających dotąd 

11 Sprawozdanie z działalności, s. 298.
12 Tamże.
13 T. Kołakowski, A. Kuźnik, 100 lat zorganizowanej działalności, s. 28.
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Ryc. 2. Moment składania wieńca przez prezesów SEP i OZW SEP
pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego w Katowicach w czerwcu 1939 r.

Źródło: T. Kołakowski, A. Kuźnik, 100 lat zorganizowanej działalności elektryków, s. 32

niezależnie organizacji: Stowarzyszenia Teletechników Polskich oraz Polskie-
go Związku Inżynierów Elektryków14. W czasie Zgromadzenia miała miejsce 
duża wystawa elektrotechniczna w gmachu Śląskich Technicznych Zakładów 
Naukowych w Katowicach. Dla mnie, prezesa SEP w latach 2006–2014, miejsce 
organizacji tego Zjazdu ma znaczenie symboliczne, bo budynek ten to obecnie 
siedziba Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, 
moje miejsce pracy od 1973 r. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczył 
prezydent RP, członek honorowy SEP, Ignacy Mościcki. Wkrótce potem wy-
buchła II wojna światowa i na wznowienie działalności OZW SEP trzeba było 
czekać do 1946 r.

Podsumowanie

Oddział Zagłębia Węglowego SEP, jeden z  sześciu oddziałów założyciel-
skich SEP, kultywuje do dziś tradycję swych organizacyjnych poprzedników: 
Koła Elektrotechników w  Sosnowcu oraz Oddziału Sosnowieckiego SEP. 
W  tej części Polski tworzenie podstaw zrzeszania się elektryków odbywało 
się w  szczególnie trudnych warunkach podziału Śląska i Zagłębia pomiędzy 

14 T. Kołakowski, 95 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich, s. 42.
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zaborców, a potem, po odzyskaniu niepodległości, w cieniu powstań śląskich. 
Należy podkreślić determinację działaczy oddziału, dzięki której możliwe było 
osiągnięcie sukcesu – zjednoczenia w 1931 r. ruchu stowarzyszeniowego elek-
tryków na Śląsku i w Zagłębiu.
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Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk — 
tradycja i nowe wyzwania

Chwalebne karty

Zachodzące w XIX w. przemiany społeczne doprowadziły do powstania na-
rodów w dzisiejszym rozumieniu. Wzrosło zainteresowanie przeszłością i wła-
sną tożsamością, nastąpiło upodmiotowienie ludu, większą ciekawość budziły 
jego zwyczaje. Zaczynały powstawać – także na ziemiach polskich – towarzy-
stwa naukowe, które inicjowały badania i upowszechniały ich wyniki. Wzorce 
można było czerpać z instytucji zagranicznych, gdzie wykształciły się już dwa 
modele stowarzyszeń naukowych: akademii fi nansowanych przez państwo 
i zrzeszających naukowców oraz towarzystw powstających z inicjatywy samych 
badaczy odczuwających potrzebę wymiany myśli i jej upowszechnienia1.

W  Poznańskiem towarzystwa zbliżone w  pewien sposób do drugiej kon-
cepcji, powstały najpierw poza stolicą prowincji. W 1835 r. utworzono Kasyno 
Gostyńskie związane z  ziemiaństwem, propagujące nowoczesną gospodarkę 
i  oświatę. Powołano tam Wydział Literacki, jednym z  członków którego był 
Edmund Bojanowski, dziś wyniesiony na ołtarze, autor pierwszego opracowa-
nia poświęconego gwarze wielkopolskiej. Z kolei w 1841 r. Jędrzej Moraczew-
ski założył w Szamotułach Towarzystwo Zbieraczów Starożytności Krajowych, 
pierwsze na ziemiach polskich stowarzyszenie rejestrujące i gromadzące naj-
dawniejsze obiekty materialne.

We Wrocławiu istniało w tych czasach Towarzystwo Literacko-Słowiańskie, 
którego członkiem był między innymi Kazimierz Szulc, historyk i etnograf. To 
on, po uzyskaniu doktoratu na tamtejszym uniwersytecie, trafi ł do Poznania 
jako profesor gimnazjum św. Marii Magdaleny i wystąpił z  inicjatywą stwo-
rzenia towarzystwa naukowego. Nie wszyscy od razu podchwycili pomysł, ale 
gorącymi zwolennikami okazali się proboszcz z Komornik, ks. Franciszek Ma-
linowski – językoznawca i slawista, adwokat Leon Wegner, a także Tytus Dzia-
łyński – ziemianin, działacz patriotyczny, kolekcjoner.

1 Zob. P. Matusik, Zamiast uniwersytetu.
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Za wzór wzięto Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, którego i Wielko-
polanie byli członkami. Po stosownych przygotowaniach zwołano zebranie zało-
życielskie. Odbyło się ono w Bibliotece Raczyńskich 13 lutego 1857 r. Postanowio-
no wówczas, że Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, jak je wtedy nazwano, 
„ma na celu pielęgnowanie nauk i umiejętności w języku polskim” (§ 1 statutu)2.

Towarzystwo rozpoczęło prowadzenie badań, organizowanie wykładów, 
tworzenie kolekcji muzealnych3. Kolekcje te umożliwiały – podobnie jak na 
uniwersytetach – prowadzenie badań i ich upowszechnianie4. Muzeum to stało 

2 Statuty Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 35; A. Wojtkowski, Powstanie To-
warzystwa.

3 Zob. A. Wojtkowski, Stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; A. Pihan-Ki-
jasowa, R. Marciniak, D. Gucia, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; P. Matusik (red.), 
PTPN 1857–2017.

4 M. Warkoczewska, Zbiory muzealne; M. Piotrowska, „Świeże gniazdo krajowych szersze-
ni…”; A. Wajroch, Dział ludoznawczy.

Ryc. 1. Sala malowideł i rzeczy polskich w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Poznaniu. 
Ryt. Paweł Boczkowski (1883).

Ze zbiorów PTPN
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się pod koniec lat siedemdziesiątych XIX w. najbogatszą tego typu instytucją 
publiczną na ziemiach polskich. Podczas II wojny światowej część zbiorów ule-
gła rozproszeniu. Obecnie większość obiektów pozostaje zdeponowana w po-
znańskich muzeach, natomiast wybrane dzieła zdobią wnętrza zabytkowej sie-
dziby PTPN. Kolekcję tworzy ponad dziewięć tysięcy dzieł, wśród których są 
prace takich twórców, jak: Bartolo di Fredi, Lorenzo di Ricci, Jacopo Palma 
Starszy, Lucas Cranach Starszy, Daniel Seghers, Andreas Stech, Louis de Silve-
stre, Michele Marieschi, Marcello Bacciarelli, Jan Matejko, Józef Grassi, Alek-
sander Orłowski, Jan Gładysz, Franciszek Lampi, Kazimierz Alchimowicz, Mi-
chał Wywiórski oraz Franciszek Kostrzewski.

W ramach tworzonej infrastruktury naukowej powstała też biblioteka, któ-
ra stała się natychmiast skarbcem gromadzącym zarówno prywatne kolekcje 
książek, jak i  egzemplarze pochodzące z  likwidowanych przez Prusaków in-
stytucji polskich (np. Kasyna Gostyńskiego). Niezwykle cenne zbiory obejmują 
dziś między innymi pierwodruk O obrotach sfer niebieskich Mikołaja Koperni-
ka (Norymberga 1543) i Nauki o tętnie Józefa Strusia (Bazylea 1555), cenne rę-
kopisy, takie jak Głos wolny wolność ubezpieczający Stanisława Leszczyńskiego, 
pierwszą dwuaktową wersję Halki Stanisława Moniuszki, zielnik „z pól i  łąk 
nadniemeńskich” zebrany przez Elizę Orzeszkową, a także spuścizny znanych 
Wielkopolan: Jerzego Waldorff a i prof. Floriana Znanieckiego5.

Ważnym aspektem aktywności Towarzystwa jest od samego początku dzia-
łalność wydawnicza. Oprócz monografi i wydawano periodyki, takie jak „Rocz-
niki PTPN” (od 1860 r.) czy specjalistyczne wydawnictwa wydziałów „Wiado-
mości Archeologiczne” (od 1887 r.) i „Nowiny Lekarskie” (od 1889 r.). Dziś To-
warzystwo wydaje monografi e i czasopisma, do których należą między innymi 
słynne „Roczniki Historyczne”6. Wprowadzona w ostatnich latach przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego radykalna zmiana koncepcji fi nansowa-
nia wydawnictw naukowych doprowadziła jednak do poważnego kryzysu poza-
uniwersyteckich ofi cyn naukowych, w tym działalności wydawniczej PTPN.

Misja i strategia

O ile w czasach zaborów Towarzystwo funkcjonowało „zamiast uniwersy-
tetu”, to wraz z jego powstaniem pojawiły się pytania o rolę, jaką winno od-
grywać. I  choć do dziś padają górnolotne hasła – tradycja, wartości, ostoja, 

5 A. Koehlerówna, Biblioteka; J. Pietrowicz, Donatorzy Biblioteki; B. Borszewska, Skarbnica 
ksiąg. 

6 Bogatą działalność wydawniczą Towarzystwa przedstawiono w dwutomowym opracowa-
niu: D. Gucia, A. Pihan-Kijasowa, Rys dziejów wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk. Zob. też: A. Pihan-Kijasowa, D. Gucia, Wydawnictwo.
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dziedzictwo… – to trzeba jasno postawić pytanie o  sens istnienia. Towarzy-
stwo przekazywało bowiem stopniowo swe funkcje instytucjom państwowym 
i samorządowym. Tak było ze zbiorami sztuki, gdy utworzono Muzeum Wiel-
kopolskie – jako depozyt trafi ła tam kolekcja PTPN7. Także upowszechnianie 
wyników badań dziś odbywa się w inny sposób niż w XIX i XX w.

Po odzyskaniu niepodległości rozważano przekazanie księgozbioru Bi-
bliotece Uniwersyteckiej, która powstała w  gmachu dawnej Kaiser Wilhelm 
Bibliothek, posiadającej wyłącznie zbiory niemieckie8. Planu tego nie zrealizo-
wano. Choć zbiory uległy niebawem znacznym zniszczeniom w czasie wojny, 
to dzięki wsparciu ze strony państwa utrzymano jej działalność. Z jednej strony 
dalsze funkcjonowanie Biblioteki rodzi poważne problemy, z drugiej strony – 
spaja ona jednak Towarzystwo. To dziedzictwo, jakim jest cały czas działająca 
biblioteka, powinno jednak pozostawać tętniącym źródłem pomysłów, nie zaś 
stanowić wspólny problem, jak alkohol łączący rodzinę alkoholika.

7 Zob. Zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w  Muzeum Narodowym w  Po-
znaniu; D. Suchocka (red.), Ars una species mille; D. Suchocka (red.), Katalog dzieł malarstwa.

8 M. Głowacka-Helak, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Ryc. 2. Dziedziniec PTPN z wejściem do Muzeum Wielkopolskiego i pierwszym na 
ziemiach polskich pomnikiem A. Mickiewicza. Fot. po 1919 r. 

Ze zbiorów PTPN
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W  2016 r. do wszystkich członków PTPN rozesłane zostały krótkie an-
kiety. Zawierały one między innymi pytania dotyczące obszarów działania, 
które należałoby usprawnić. Odzew, delikatnie mówiąc, nie był wielki, ale 
wykorzystując wyniki ankiety i obserwacje oraz doświadczenie władz i pra-
cowników, Zarząd PTPN uchwalił waży dokument: Strategię rozwoju PTPN 
na lata 2017–2027. Obejmuje on: misję, wizję i  cele strategiczne. Za misję 
stowarzyszenia uznano cele określone w  statucie: pielęgnowanie nauki, li-
teratury i  sztuki. Towarzystwo ma być miejscem integracji i ostoją tradycji 
środowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski, natomiast 
w stosunku do władz i społeczeństwa wyrazicielem dążeń, osiągnięć i opinii 
tego środowiska.

Strategia rozwoju PTPN zakłada, że w  kolejnym roku jubileuszowym, 
w roku obchodów 170-lecia powstania Towarzystwa, będzie ono jednym z naj-
bardziej prestiżowych towarzystw naukowych w  Polsce, do którego należeć 
zechcą najlepsi naukowcy. Stanie się też instytucją ogniskującą prace wielu 
dyscyplin, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski jako przedmiotu ba-
dań i oddziaływania. Filarami funcjonowania PTPN, stanowiącymi podstawę 
wszystkich działań, są: integracja środowiska naukowego, interdyscyplinar-
ność badań i wymiany myśli, innowacyjność w działaniu, czyli 3 x I.

Za cele strategiczne uznano zwiększenie prestiżu członkostwa w PTPN, 
które powinno stać się organizacją posiadającą odpowiednio rozbudowaną 
strukturę członkowską, w  której odzwierciedlona jest pozycja i  aktywność 
poszczególnych członków. Założono stworzenie sprawnego aparatu pomoc-
niczego, w tym nowoczesnej biblioteki jako warsztatu pracy naukowca i re-
gionalisty, a  także zespołu pracowników o wysokich kwalifi kacjach, potra-
fi ących zabiegać o  granty, sprawnie administrować majątkiem i  realizować 
misję Towarzystwa oraz dbać o odpowiednią promocję. Za konieczne uzna-
no utrzymanie funkcjonalnego i  reprezentacyjnego gmachu, będącego no-
woczesną siedzibą Towarzystwa z tradycjami9, a także prowadzenie działań 
wynikających z wyzwań czasów obecnych i przyszłości oraz związanie PTPN 
z regionem, instytucjami naukowymi i gospodarczymi. W strategii działań 
zwrócono uwagę na rolę PTPN w  integracji poznańskich naukowców oraz 
na stwarzanie pola do międzyuczelnianej wymiany poglądów i doświadczeń. 
Działania te – obok konsekwentnie prowadzonej działalności popularyza-
torskiej i  kulturalnej – z  pewnością przyczynią się do utrzymania prestiżu 
korporacji jako jednego z najlepszych i najbardziej prężnych towarzystw na-
ukowych w kraju.

Za jedno z największych wyzwań stojących przed Towarzystwem uznano 
aktywizowanie struktur członkowskich PTPN, a w szczególności pobudzanie 

9 Zob. D. Gucia, J. Wojtczak, Nieznana historia kamienicy.
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działalności poszczególnych wydziałów i komisji. W tym ostatnim aspekcie ła-
two na razie zauważyć brak sukcesów. Przyznać się tu trzeba do porażki – ale 
przecież to dopiero początek realizacji strategii.

Zbiory jako podstawa i wyznacznik działań

Czerpanie z dorobku poprzedników i wykorzystanie bazy materialnej, czyli 
gmachu i zbiorów, wskazują na możliwości działania towarzystwa. Bogata ko-
lekcja PTPN wymaga dobrego przechowywania i ochrony, ale i udostępniania 
oraz popularyzacji. Tradycyjne udostępnianie w czytelni i wypożyczanie ksią-
żek to dziś margines działalności biblioteki. Zbiory stanowią natomiast pod-
stawę organizowania lekcji bibliotecznych. Wśród tematów często wybieranych 
znajdują się między innymi nauki tajemne i czary, dziedzictwo Hipokratesa, 
podróże i podróżnicy, kulinaria i książki kucharskie. Często wykorzystuje się 
je również do przygotowania różnych wystaw tematycznych.

Wiosną 2018 r. zainaugurowano cykl warsztatów pracy ze starodrukami 
„Dawna książka – sztuka i rzemiosło”. Zaproszenie do udziału skierowane zo-
stało do miłośników i  pasjonatów książki i  historii, studentów, doktorantów 
i  pracowników naukowych, nauczycieli, bibliotekarzy. Cykl obejmował trzy 
spotkania składające się z wykładu, warsztatów i koncertu muzyki dawnej10.

PTPN włącza się też w różne akcje ogólnopolskie. Dwie z nich mają szcze-
gólne znaczenie – są to Noc Muzeów i  Europejskie Dni Dziedzictwa. Dla 
przykładu w 2017 r. Biblioteka PTPN przygotowała 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 spe-
cjalne zwiedzanie dla osób niewidomych i niedowidzących. Uczniowie Zespo-
łu Szkół Odzieżowych w Poznaniu zorganizowali pokaz mody na dziedzińcu 
PTPN, a Teatr „U Przyjaciół” uświetnił to wydarzenie spektaklem Senne ła-
godne prześwity. W tymże roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przy-
gotowano też wystawę „Siedziba Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w przestrzeni miasta i regionu”, poświęconą historycznemu gmachowi i  jego 
znaczeniu w miejskiej przestrzeni kulturowej.

Dostęp do zbiorów bibliotecznych zapewnia katalog online prowadzony 
w systemie Horizon w ramach Fundacji Bibliotek Wielkopolskich. PTPN na-
leży do grona jej fundatorów. W 2017 r. udostępniony został zdigitalizowany 
katalog kartkowy z możliwością zamawiania online do czytelni i na zewnątrz 
wszystkich druków i czasopism, od XV w. poczynając (http://katalogkartkowy.

10 Zob. „Biuletyn Informacyjny PTPN” 2018, nr 7.
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ptpn.poznan.pl/ptpn/). Przy zdigitalizowanych kartach katalogowych za-
mieszczono ikonki umożliwiające szybkie zgłoszenie błędu dotyczącego kon-
kretnego druku.

Zapewnienie właściwego dostępu do przechowywanych w  PTPN rękopi-
sów umożliwia wydany w 2008 r. inwentarz11. Później zaś ukazała się druga 
jego część obejmująca materiały nabyte i skatalogowane w kolejnej dekadzie12. 
Wśród opisanych w nich nabytków znajdują się materiały rękopiśmienne do-
tyczące ważnych postaci związanych z Poznaniem i Wielkopolską, między in-
nymi fi lozofa prof. Władysława Mieczysława Kozłowskiego (1858–1935), barda 
powstania wielkopolskiego Romana Wilkanowicza (1886–1973) oraz publicy-
sty i krytyka muzycznego Jerzego Waldorff a (1910–1999).

Biblioteka posiada cenny zbiór inkunabułów i  starodruków13. Ważnym 
ich elementem są niedostrzegane do niedawna okładki. Wśród opraw domi-
nują dzieła polskie, co stanowi o szczególnej atrakcyjności zbiorów. Udało się 
opracować tę unikatową kolekcję zabytkowych opraw książek, która obejmuje 
prawie 300 bogato dekorowanych okładek wykonanych ze skóry, pergaminu, 
jedwabiu i aksamitu14.

Duży projekt obejmował skanowanie i  opracowanie 50 roczników pisma 
„Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen”, wydawanego po polsku i nie-
miecku. To znakomite źródło informacji na temat życia społecznego, gospodar-
czego i politycznego Poznania oraz Wielkopolski od lat dwudziestych XIX w. 
do I wojny światowej. Drugi element tego grantu obejmował opracowanie cy-
frowe około 4500 fotografi i, druków albumowych, oryginalnych grafi k i prac 
rysunkowych, między innymi wizerunki sławnych Polaków (Hipolita Cegiel-
skiego, Dezyderego Chłapowskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Norblina) 
oraz widoków Poznania i  Wielkopolski w  różnych okresach historycznych, 
w tym niektórych ukazujących nieistniejące obecnie obiekty. Przykładem jest 
zbiór fotografi i niezrealizowanych projektów budynków Powszechnej Wysta-
wy Krajowej w  Poznaniu w  1929 r., a  także kolekcja pocztówek ze zbiorami 
dawnego Muzeum im. Mielżyńskich, działającego w PTPN na przełomie XIX 
i XX w.15

PTPN włączył się także do projektu wirtualnego muzeum historii Po-
znania CYRYL, udostępniając do digitalizacji i  zamieszczenia na portalu 
cyryl.poznan.pl plany Poznania z lat 1870–1944. Postanowiono także opracować 

11 B. Olejniczak, J. Pietrowicz (oprac.), Inwentarz rękopisów.
12 J. Pietrowicz, Inwentarz rękopisów.
13 Zob. E. Stelmaszczyk (opr.), Katalog starych druków.
14 Katalog dostępny jest w wersji elektronicznej: https://ptpn.locloud.pl/items/browse?col-

lection=3.
15 Zdygitalizowana kolekcja jest dostępną przez zakładkę na stronie PTPN: https://ptpn.

locloud.pl/collections/show/2.
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i udostępnić część kolekcji kilkudziesięciu dzieł sztuki znajdujących się w gma-
chu PTPN, tworząc w Internecie Wirtualną Galerię im. Mielżyńskich. Obok 
fotografi i obrazów wykonanych przez Krzysztofa Fabiańskiego zamieszczono 
opisy uwzględniające autora, tytuł, czas powstania oraz dane dotyczące techni-

ki i wymiarów każdego dzieła. Przygotowano także zbiór opracowań zawiera-
jących dzieje kolekcji Muzeum im. Mielżyńskich16.

Największa część zbiorów PTPN znajduje się nadal w depozycie w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, ale wiele obiektów jest też wystawianych w innych 
muzeach. Na stałej ekspozycji w ratuszu w Toruniu oglądać można obraz Ma-
riana Jaroczyńskiego II traktat toruński, w Muzeum Uniwersytetu Warszaw-
skiego znajduje się olejny szkic do obrazu Antoniego Brodowskiego Wręczenie 
przez Aleksandra I  deputacji polskiej aktu założenia Uniwersytetu Warszaw-
skiego, a  w  Muzeum Ziemiaństwa w  Dobrzycy namalowany przez Marcello 
Bacciarellego portret koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nasze 
zbiory są też często udostępniane na wystawy czasowe, na przykład w 2015 r. na 
wystawę „Lux in Oriente – Lux ex Oriente” w Muzeum Narodowym w Gdań-
sku wyjechał obraz Jana Matejki Założenie Akademii Lubrańskiego. 

16 Zob. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, M.A. Górska (red.), Wirtualna Galeria im. Miel-
żyńskich.

Ryc. 4. Leon Kapliński, Portret Seweryna 
Mielżyńskiego.

Ze zbiorów PTPN

Ryc. 3. Publikacja będąca jednym 
z efektów projektu digitalizacji
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Na przełomie 2017 i 2018 r. czynna była w Muzeum Narodowym wystawa 
prezentująca całościowo życie i działalność Seweryna Mielżyńskiego w sferze 
politycznej, patriotycznej, kolekcjonerskiej i muzealniczej, mecenasowskiej, ar-
chitektonicznej i  artystycznej (rysunek, malarstwo, snycerstwo). Na wystawie 

Ryc. 5. Karta pocztowa z wykorzystaniem obrazu M. Jaroczyńskiego II trakrat toruński.
Ze zbiorów PTPN

zobaczyć można było wiele obrazów z kolekcji PTPN, między innymi portrety 
Seweryna Mielżyńskiego pędzla Leona Kaplińskiego oraz Karola Libelta, nama-
lowany przez Tytusa Maleszewskiego (na co dzień zdobią Salę Posiedzeń PTPN), 
a także takie arcydzieła, jak Herkules i Omfale Łukasza Cranacha Starszego17.

Działania i oddziaływania

Tradycyjną formą wymiany myśli pozostają także dziś konferencje. Do tych 
najbardziej znaczących należą Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Kar-
łowskiej-Kamzowej (w  grudniu 2017 r. zorganizowane już po raz 38), inter-
dyscyplinarne konferencje naukowe „Język religijny dawniej i dziś” (w czerw-
cu 2018 r. zorganizowana po raz dziesiąty), seminarium librettologiczne 

17 Wystawie towarzyszył katalog: K. Gieszczyńska-Nowacka, T.I. Grabski, M.P. Michałow-
ski, A. Murawska, E. Siejkowska-Askutja, Seweryn Mielżyński 1804–1872.
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„Oratorium, kantata, horał. Odmiany form literacko-muzycznych w polskiej 
kulturze XVIII i XIX wieku” (zorganizowane w 2017 r. po raz piąty).

Podjęto też myśl o potrzebie prowadzenia dyskusji nad aktualnymi proble-
mami. Na przykład z inicjatywy młodszego pokolenia członków Towarzystwa 

Ryc. 6. Okładki książek wydanych po konferencjach zorganizowanych przez PTPN

odbyła się debata pt. „Czy nadchodzi zmierzch uniwersytetu klasycznego”. 
Wstęp wygło sili prof. Jacek Guliński, były wiceminister szkolnictwa wyż-
szego, i  dr hab. Emanuel Kulczycki. Debatę prowadzili dr Joanna Farysej 
i dr Karol Siemaszko.

Prowadzona przez PTPN działalność wydawnicza zasługuje na szczegól-
ną promocję i refl eksję naukową. W przypadku wybranych pozycji wydawni-
czych organizowane są prezentacje i dyskusje. Jedna z nich dotyczyła książki 
Karla Christa Historia Cesarstwa Rzymskiego. Od Augusta do Konstantyna 
(tłum. Anna Gierlińska). Moderatorami dyskusji byli prof. Jan Prostko-
-Prostyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz prof. Dariusz Sła-
pek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). W czerwcu 2017 r. 
zorganizowano promocję drugiej części Inwentarza rękopisów Biblioteki 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, opracowanego przez Joannę Pie-
trowicz. Zorganizowano też promocję książki Dobrosławy Guci o stypendy-
stach Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego, działa-
jącego w latach 1841–1939. Ta imponująca praca zawiera spisy i podstawowe 
dane biografi czne.
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Szczególną formę miała prezentacja książki pt. Michał Wodpol: pianista – 
kompozytor – poznaniak (Poznań 2017). Towarzyszył jej koncert w wykonaniu 
cenionego pianisty prof. Andrzeja Tatarskiego18. Autorka opracowania, Dobro-
sława Gucia, opowiedziała wówczas o na nowo odkrytym przez siebie zapo-
mnianym poznaniaku, członku PTPN, wprowadzenie do życia artystycznego 
XIX-wiecznego Poznania wygłosił prof. Przemysław Matusik, a prof. A. Tatar-
ski podzielił się ze słuchaczami kilkoma refl eksjami o randze wykonywanych 
utworów i konieczności ich dalszego upowszechniania.

Dyskusje nad książkami odbywają się pod nazwą „Forum PTPN”. Dotyczą 
one nie tylko prac wydanych przez Towarzystwo. Debaty takie organizowane 
są z  inicjatywy grupy członków PTPN, a dotychczas poświęcone były książ-
kom Małgorzaty Fabiszak i Anny Weroniki Brzezińskiej pt. Cmentarz, park, 
podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci, Ewy Domańskiej Nekros. Wprowa-
dzenie do ontologii martwego ciała, a także powieści Donaty Dominik-Stawic-
kiej pt. Tajemnica sekretarzyka, czyli z pamiętnika Poznanianki.

Polem oddziaływania i  współpracy jest cała Wielkopolska. W  Poznaniu 
mieszka lub pracuje wiele osób wywodzących się z innych regionów wojewódz-
twa. W latach pięćdziesiątych rozwiązano działające tu zrzeszenia regionalne, 
które związane były z uczelniami, skupiały absolwentów i studentów, organi-
zowały spotkania i  wspierały studiującą młodzież. Te działania prowadzono 
zarówno w Poznaniu, jak i w poszczególnych miejscowościach. W nawiązaniu 
do tej koncepcji zrodził się w PTPN pomysł organizowania spotkań pod nazwą 
„Wielkopolskie miasta i powiaty”, których celem jest umacnianie więzi regio-
nalnych, w tym związków między Poznaniem i ośrodkami lokalnymi. Warto 
bowiem ukazywać zarówno bogactwo żywych wielkopolskich tradycji histo-
rycznych, jak i współczesny dorobek i osiągnięcia Wielkopolan, warto też ini-
cjować, prowadzić, wspomagać i  upowszechniać interdyscyplinarne badania 
nad regionem.

Spotkania mają popularyzatorski charakter, ukazują daną miejscowość 
i  powiat, a  adresowane są przede wszystkim do mieszkających w  Poznaniu 
osób wywodzących się z tych ośrodków oraz oczywiście do wszystkich zain-
teresowanych. Składają się z jednego lub kilku miniwykładów prezentujących 
miasto, stan badań i dzień dzisiejszy oraz dyskusji o jego znaczeniu po uprzed-
nim wprowadzeniu dokonanym przez znaną osobę wywodzącą się z omawia-
nej miejscowości.

Pierwsze spotkanie skupiło osoby związane z  Pleszewem. Przypomniano 
dzieje miasta, badania prowadzone obecnie przez historyków, socjologów, 
etnologów czy geografów. Pokazano ostatnie osiągnięcia Pleszewa i powiatu, 

18 Koncert został zarejestrowany i jest dostępny na: https://www.youtube.com/watch?v=t0a-
sKyy-dVw.
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zaprezentowano nowe wydawnictwa. Swymi wspomnieniami podzielili się 
znani pleszewianie: była premier, minister i ambasador, prof. Hanna Suchocka, 
oraz rektor UAM, prof. Bronisław Marciniak. Kolejne spotkanie skupiło miesz-
kańców Kościana i  okolic, a  o  swoim mieście i  jego znaczeniu dla przyszłej 
kariery mówił były rektor UAM, prof. Stefan Jurga. Także spotkaniu z osoba-
mi związanymi z Gostyniem towarzyszyły wystąpienia władz, badaczy i kon-
cert, a wprowadzenia do dyskusji „Nasz Gostyń” dokonał rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego, prof. Marian Gorynia. W spotkaniu wziął także udział kard. 
Zenon Grocholewski, który wspomniał swoje szkolne lata spędzone w  tym 
mieście. Akcent muzyczny podczas spotkań stanowiły występy artystów zwią-
zanych z danym miastem. Wprawdzie nastąpiła pewna przerwa między spo-
tkaniami, ale zaplanowano kolejne wydarzenia w związku ze współpracą przy 
przygotowywaniu wystaw poświęconych Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu 
(Jarocin i  Września). Odbyły się wówczas spotkania w  Poznaniu, a  wykłady 
także w innych miastach.

Nową formą działania PTPN jest „Forum Szkół Polskich. Poznań – Euro-
pa” zorganizowane w kwietniu 2016 r., styczniu 2017 r. i wrześniu 2018 r. To 
spotkanie licealistów z kilku krajów organizowane pod patronatem Prezydenta 
Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Marka Woźniaka i Kolegium Rektorów Miasta Poznania. W Forum uczestni-
czą uczniowie czterech polskich szkół średnich z zagranicy i dwóch z Polski. 
W jego trzech edycjach wzięli już udział uczniowie z Czeskiego Cieszyna, Dy-
neburga, Lwowa, Rygi, Wilna, a także z Pleszewa, Poznania, Strzelec Opolskich 
i  Wrześni. Z  każdej ze szkół przyjeżdża do Poznania sześcioosobowa grupa 
z opiekunem.

Program Forum składa się z trzech bloków związanych z Poznaniem, Polską 
i Europą. Pierwsza część poświęcona jest wartościom kojarzonym z Poznaniem 
i  Wielkopolską, takim jak przedsiębiorczość, obywatelskie zaangażowanie, 
praca organiczna i obowiązki jednostki w społeczeństwie. Druga część doty-
czy polskiej tożsamości narodowej i tożsamości regionalnych uczestników oraz 
ich świadomości historycznej i kulturowej. Trzecia natomiast poświęcona jest 
procesowi integracji europejskiej, jej przyczynom i skutkom oraz wadom i za-
letom. Zasadnicza część Forum przybrała formę wykładów oraz warsztatów – 
dyskusji i pracy w grupach mieszanych. Prowadzą je członkowie PTPN, cenieni 
fachowcy w zakresie poszczególnych zagadnień, a warsztaty – ich uczniowie. 
Mamy w swym gronie osoby, które mogą podzielić się wynikami swych docie-
kań naukowych, takie jak badacz dziejów pracy organicznej prof. Przemysław 
Matusik czy znawca historii Europy prof. Tomasz Schramm, a  także swymi 
doświadczeniami (była premier, prof. Hanna Suchocka oraz były radny, poseł 
i europoseł, prof. Filip Kaczmarek). 
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Organizowane są także spotkania z  aktywistami społecznymi, organiza-
torami znanych akcji, takich jak kampania HejtStop z opowieścią o tym, jak 
walczyć z nienawiścią w przestrzeni publicznej (2016), Szlachetna Paczka z wy-
jaśnieniem, czym jest mądra pomoc (2017), a także Redemptoris Missio z pre-
zentacją działalności misyjnej studentów medycyny w Afryce (2018).

Elementem całego przedsięwzięcia jest także wystawa ukazująca wybra-
ne aspekty znaczenia Poznania i poznaniaków na kulturowej mapie Europy, 
a także koncert pt. Poznańskie brzmienia w Europie w wykonaniu pedagogów 
i studentów Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego. Pomysłodawcą i ko-
ordynatorem Forum jest Michał Gulczyński.

Ryc. 7. Uczestnicy III Forum Szkół Polskich na Starym Rynku (2017).
Fot. Maria Cichy
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Kustosz pamięci

Jedną z  możliwości wykorzystania potencjału Towarzystwa, połączenia 
tradycji i dzisiejszych wyzwań, jest organizowanie konferencji poświęconych 
omówieniu ważnych problemów. Za przykład takiego działania posłużyć może 

Ryc. 8. Okładki książek wydanych po konferencjach zorganizowanych przez PTPN

konferencja zorganizowana w dwusetną rocznicę zakończenia obrad Kongresu 
Wiedeńskiego (współorganizowały ją Wydział Prawa i Administracji oraz In-
stytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Jej celem 
było przypomnienie owego ważnego zdarzenia i w jego kontekście rozważenie 
aktualnych problemów tworzenia ładu w Europie. Do wygłoszenia referatów 
zaproszono specjalistów z wielu dziedzin (historia, prawo, etnologia, geografi a, 
ekonomia, teologia, politologia, dyplomacja) i z różnych ośrodków akademic-
kich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Toruń).

Kolejną ważną rocznicę postanowiono przypomnieć, nie tylko organizując 
konferencję, ale również przygotowując specjalną inscenizację. Przybycie do 
Poznania w listopadzie 1806 r. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybic-
kiego, zapoczątkowało w Wielkopolsce spontaniczny ruch powstańczy, wspo-
minany przez Mickiewicza w Panu Tadeuszu jako przykład sukcesu w walce 
o wolność. We współpracy z Muzeum Historii Miasta Poznania i Wielkopol-
skim Muzeum Niepodległości zorganizowano w dniach 4–5 listopada 2016 r. 
obchody jubileuszowe upamiętniające to wydarzenie. Ich pierwszym elementem 
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była konferencja naukowa pt. „Obaczym, jeżeli Polacy godni są być narodem…”, 
skupiająca się na wojnach napoleońskich i rozbudzonych wówczas nadziejach 
na polską niepodległość. Następnego dnia po mszy św. w kościele pw. św. Woj-
ciecha w intencji gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego złożono kwiaty przy 
ich szczątkach.

Najbardziej widowiskowym punktem obchodów była imponująca insceni-
zacja. Przed oddziałem piechoty w mundurach z czasów napoleońskich przez 
Rynek przejechał ciągniony przez cztery konie powóz z  generałem J.H. Dą-
browskim i J. Wybickim. W pochodzie podążali przewodniczący Rady Miasta 
Grzegorz Ganowicz, piszący te słowa prezes PTPN, dyrektor Wielkopolskiego 
Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki, poseł Bartłomiej Wróblewski (inicjator 
uchwały Sejmu upamiętniającej powstanie wielkopolskie 1806 r.), kustosz Mu-
zeum Hymnu Narodowego w Będominie Przemysław Rey, członkowie zarządu 
PTPN i  inne znamienite osoby. Na Starym Rynku słychać było głos lektora 
przypominający wjazd Dąbrowskiego i Wybickiego w listopadzie 1806 r. i ich 
pobyt w Pałacu Mielżyńskich. Przed ratuszem czekał już prezydent miasta Po-
znania Jacek Jaśkowiak, który powitał przybyłych bohaterów. Generał odczytał 
odezwę ze słynnymi słowami Napoleona, a grupa rekonstrukcyjna wystrzeliła 
salwę honorową, po czym zgromadzeni odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Ryc. 9. Fragment inscenizacji przyjazdu gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do 
Poznania,  którego wita prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak (2016).

Ze zbiorów PTPN
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Wśród tłumu poznaniaków był potomek generała Dąbrowskiego, hrabia 
Krzysztof Mańkowski. W Wielkiej Sieni poznańskiego ratusza wystawiony zo-
stał obraz z kolekcji PTPN autorstwa Jana Gładysza Wjazd gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r. Tutaj też przygotowano okolicznościową 
wystawę i wygłoszono kilka prelekcji. Podobnie – ale z wyprzęgnięciem koni – 
zorganizowano inscenizację w listopadzie 2017 r.

Elementem obchodów w 2016 r. była zainicjowana przez PTPN emisja oko-
licznościowych walorów pocztowych: kartek pocztowych i  arkusza dziewię-
cioznaczkowego „MójZNACZEK” z wizerunkiem wspomnianego obrazu au-
torstwa J. Gładysza. Projekt znaków pocztowych wykonał Lech Woźny, zaś za 
opracowanie grafi czne odpowiadał Sławomir Tomków. Wybito również oko-
licznościowy medal.

O ile w pierwszym roku PTPN był inicjatorem i głównym organizatorem 
obchodów, to w kolejnych latach ciężar koordynacji i funkcję głównego orga-
nizatora wzięło na siebie Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. To dobry 
przykład współpracy wielu instytucji i wykorzystania zbiorów PTPN (w tym 
wypadku obraz J. Gładysza, a  także inne obiekty na wystawę) do tworzenia 
kanwy imprez o szerokim i głębokim zarazem treściowo oddziaływaniu.

W tym rocznicowym nurcie pozostawał trzyletni projekt pod tytułem „Po-
znański sposób na niepodległość”. Zakładał on wielowymiarowe uczczenie 
setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wykład inauguracyjny 
Pod rządami Hohenzollernów. Polskie strategie narodowe 1793–1918 wygłosił 
w lutym 2017 r. prof. Przemysław Matusik, sekretarz generalny PTPN. Odtąd 
dwa razy w miesiącu aż do grudnia 2018 r. wygłaszano wykłady poświęcone 
dziejom Wielkopolski od utraty niepodległości do jej odzyskania. Omawiano 
między innymi takie problemy jak architektura, język, walki zbrojne, zwyczaje, 
religijność, rozwój przemysłu czy działalność wydawnicza. Program obejmo-
wał też letnie spacery, których celem było przypomnienie miejsc związanych 
z  niepodległościowymi dążeniami Polaków w  czasie zaborów, a  także sesje 
studencko-doktoranckie pt. „Młodzi o Powstaniu”. Zwieńczenie projektu sta-
nowią dwie ogólnopolskie konferencje naukowe dotyczące wydarzeń bezpo-
średnio poprzedzających wybuch powstania wielkopolskiego („W przededniu 
Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego”, 
27 listopada 2018 r.) oraz setnej rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego 
(„Czas przemian – czas wolności. Traktat Wersalski i rok 1919 w zachodniej 
Polsce”, 27–28 czerwca 2019 r.). Wykładom i konferencjom towarzyszą wysta-
wy tematyczne prezentujące najciekawsze obiekty ze zbiorów PTPN. Koordy-
natorem cyklu był dr Szymon Paciorkowski.

Przypominane są także rocznice urodzin lub śmierci ważnych osób. Rok 
2014 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Cieszkowskiego. Zorganizowa-
no wówczas szereg imprez przypominających postać tego wybitnego fi lozofa 
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i pierwszego prezesa naszego Towarzystwa. Kulminację ogólnopolskich obcho-
dów stanowiła sesja naukowa zorganizowana w PTPN, a także uroczyste walne 
zebranie członków Towarzystwa, podczas którego podsumowano kilkuletnie 
przygotowania oraz cały Rok Cieszkowskiego19.

PTPN włączyło się też w 2017 r. w obchody 175. rocznicy śmierci Seweryna 
Mielżyńskiego, patrioty, artysty, mecenasa sztuki, dobroczyńcy Towarzystwa. 
W  Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprezentowa-
no poświęconą mu wystawę przygotowaną przez pracowników Towarzystwa 
(Bohdana Hojdisa, Joannę Pietrowicz i Bogumiłę Strzelczyk-Szopę). W następ-
nym roku została ona zaprezentowana w Miłosławiu.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jako organizacja wyrastająca 
z  idei pracy organicznej dostrzegło też konieczność przypomnienia ważnego 
wydarzenia będącego zwieńczeniem działań zmierzających do odzyskania 
niepodległości, jakim był Polski Sejm Dzielnicowy. Obradujący w  Poznaniu 
w  dniach 3–5 grudnia Sejm wykorzystywał legalną drogę i  zbiorowy wysi-
łek, otwierał drogę do przejęcia przez Polaków pełni władzy i  odrodzenia 

19 A. Gulczyński, Potencjał interdyscyplinarności i podane tam odesłania.

Ryc. 10. Wystawa poświęcona Sewerynowi Mielżyńskiemu w Collegium Maius UAM.
Ze zbiorów PTPN
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zjednoczonej Polski. W ciągu pół miesiąca wybrano około 1400 delegatów ze 
wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego i z głębi Rzeszy. Po raz pierwszy 
w historii Polski kobiety skorzystały z praw wyborczych. Sejm podjął szereg 
uchwał dotyczących między innymi zabezpieczeń społecznych, reformy rolnej, 

nauki religii w szkole, powstania uniwersytetu, a także dokonał wyboru Na-
czelnej Rady Ludowej. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego Komisariat 
NRL objął władzę, a następnie doprowadził do zjednoczenia ziem zaboru pru-
skiego z innymi ziemiami polskimi.

Pamięć o Sejmie podtrzymywało przez wiele lat głównie Wielkopolskie To-
warzystwo Kulturalne, które organizowało uroczystości rocznicowe, a  także 
zainicjowało opracowanie słownika delegatów. W  uzgodnieni z  tą organiza-
cją przygotowany został projekt obejmujący przygotowanie cyklu wystaw oraz 
opracowanie biogramów delegatów na Sejm i zamieszczenie ich w internetowej 
bazie oraz wydanie „Słownika delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy”. Pierw-
sza odsłona bazy nastąpiła w  czasie obrad II Kongresu Towarzystw Nauko-
wych w Poznaniu. Wówczas też zaprezentowano jedną z wystaw poświęconą 
udziałowi w  Sejmie delegatów z  powiatu jarocińskiego. Wcześniej natomiast 
przygotowano wystawę przypominającą członków PTPN organizujących Sejm 
i  w  nim uczestniczących. Później były wystawy ukazujące udział w  Sejmie 
delegatów z powiatów pleszewskiego i wrzesińskiego, prezentowane zarówno 
w  Poznaniu, jak i  stolicach wymienionych powiatów. Przygotowane zostały 

Ryc. 11. Wystawa w Sejmie poświęcona Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu z 1918 r.
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także wystawy prezentujące całościowo dzieło Sejmu. Prezentowano je od li-
stopada 2018 r. do stycznia 2019 r. przed Muzeum Powstania Wielkopolskiego 
w Poznaniu, w gmachu Sejmu RP w Warszawie i w Urzędzie Marszałkowskim 
w Poznaniu. 

Ryc. 12. Sygnatariusze Karty akademickich tradycji Poznania (od lewej: rektor Uni-
wersytetu Artystycznego prof. W. Hora, rektor AWF prof. D. Wieliński, prezes PTPN 
prof. A. Gulczyński, prezes oddziału PAN prof. R. Słowiński, rektor Akademii Muzycz-
nej prof. H. Lorkowska, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. M. Żukowski, rektor 

UAM prof. A. Lesicki i prorektor Uniwersytetu Medycznego prof. M. Musielak.
Fot. Krzysztof Staszewski

W organizację jubileuszowych obchodów włączyła się też Fundacja Zakłady 
Kórnickie oraz inne organizacje i instytucje – samorządy, muzea, towarzystwa 
regionalne. Fundacja była głównym organizatorem wielkiego pochodu potom-
ków delegatów na Sejm w setną rocznicę obrad.

Wielotorowa działalność Towarzystwa w okresie zaborów znalazła szcze-
gólny wyraz w  utworzeniu uniwersytetu. Gdy I  wojna światowa dobiegała 
końca i widać już było światełko niepodległości właśnie w PTPN, powołano 
w dniu 11 listopada 1918 r. Komisję Organizacyjną Uniwersytetu Polskiego 
w Poznaniu20. W jej skład wszedł archeolog dr Józef Kostrzewski – konserwa-
tor zbiorów muzealnych Towarzystwa, językoznawca (choć bez formalnego 

20 Zagadnienia te, a także działania podejmowane przez PTPN dla upamiętnienia utworze-
nia Uniwersytetu przedstawiono w: A. Pihan-Kijasowa, D. Konieczka-Śliwińska, „Nie zgaśnie 
pamięć o Waszej pracy”.
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Ryc. 13. Karta Akademickich Tradycji Poznania
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akademickiego wykształcenia w  tym zakresie) ks. Stanisław Kozierowski – 
przewodniczący Wydziału Historyczno-Literackiego oraz fi lozof dr Michał 
Sobeski – sekretarz tegoż wydziału. Wykorzystując doświadczenie i kontakty 
członków PTPN, szybko doprowadzono do powstania uniwersytetu. Pierw-
szym rektorem został Heliodor Święcicki – prezes PTPN, ceniony ginekolog 
i  naukowiec, wyróżniony tytułem doktora honoris causa przez Uniwersy-
tet Jagielloński (1900), jak i  tytułem profesorskim przez króla Prus (1912). 
Na lata 2018–2019 zaplanowano cykl przedsięwzięć przypominających rolę 
PTPN pod wspólną nazwą „Tu powstawał Uniwersytet”. Jednym z wydarzeń 
było podpisanie w setną rocznicę powołania Komisji Uniwersyteckiej przez 
rektorów poznańskich uczelni oraz prezesów oddziału PAN w  Poznaniu 
i PTPN „Karty Akademickich tradycji Poznania”, w której podkreślono rolę 
PTPN oraz określono możliwości współpracy. Otwarto też wówczas ostatnią 
część cyklu wystaw „Trzy fi lary Uniwersytetu” pokazujących Akademię Lu-
brańskiego, jezuickie kolegium i uniwersytet oraz PTPN jako poprzedników 
Uniwersytetu Poznańskiego i wywodzących się z niego uczelni. Części pierw-
sza i druga zaplanowane zostały na rok 2019.

Integracja

Jednym z wyznaczników działań Towarzystwa pozostaje integracja i to za-
równo członków, jak i całego środowiska. Kontynuowana jest tradycja spotkań 
w formie uroczystych walnych zebrań w rocznicę pierwszego takiego spotka-
nia, które odbyło się 13 lutego 1857 r. Wykładowi towarzyszy z  reguły mały 
koncert. W ostatnich latach zaproszeni przez nas artyści wykonywali utwory 
kompozytorów działających w Wielkopolsce: Apolinarego Szeluto (2015), Fe-
liksa Nowowiejskiego (2016), Józefa Zeidlera i Wojciecha Dankowskiego (2017), 
Konstantego Gorskiego (2018).

Ostatnie zebrania przypominały dodatkowo ważnych dla Towarzystwa 
uczonych. W 2015 r., w setną rocznicę śmierci, upamiętniliśmy długoletniego 
i zasłużonego prezesa PTPN, abpa Edwarda Likowskiego. Do naszej siedziby 
przywieziony został wówczas z Muzeum Narodowego w Poznaniu obraz Jana 
Matejki Założenie Akademii Lubrańskiego, będący własnością PTPN. Historię 
i  treści obrazu przedstawił piszący te słowa, a wykład pt. Edward Likowski – 
w służbie Kościoła i polskiej nauki wygłosił prof. Przemysław Matusik. Przy-
gotowano też wystawę oryginalnych bulli papieskich, listów znanych osób do 
E. Likowskiego, jego rękopisów, a także książek z jego księgozbioru (ze zbiorów 
Muzeum Archidiecezjalnego, Muzeum Archidiecezjalnego w  Poznaniu oraz 
PTPN). Podczas zebrania w 2016 r. przypominano innego prezesa, wybitne-
go historyka prof. Gerarda Labudę (w  setną rocznicę jego urodzin). Wykład 
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pt. Chrzest Mieszka wygłosił prof. Tomasz Jurek, co związane było z obchodzo-
ną wówczas 1050. rocznicą tego doniosłego wydarzenia.

Szczególny charakter miało natomiast spotkanie z okazji 160-lecia Towa-
rzystwa w  lutym 2017 r. W  naszym gronie zasiedli wówczas przedstawiciele 
władz miasta, instytucji nauki, kultury, parlamentarzyści, wreszcie rekto-
rzy z  przewodniczącym Kolegium Rektorów Miasta Poznania prof. Toma-
szem Łodygowskim z Politechniki Poznańskiej na czele. Rektor Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, Andrzej Lesicki, przypomniał skuteczne działania 
członków PTPN, dzięki którym po I wojnie światowej powstał pierwszy w Po-
znaniu polski uniwersytet – Wszechnica Piastowska. Wspomniał też byłych 
rektorów, którzy piastowali urząd prezesa PTPN (profesorowie Heliodor Świę-
cicki, Zygmunt Lisowski, Gerard Labuda), a także swoją działalność w PTPN, 
między innymi jako redaktora „Biological Letters”. Natomiast rektor Tomasz 
Łodygowski odwołując się do zasług Towarzystwa w  utrzymaniu polskości, 
wskazał na znaczenie PTPN w dniu dzisiejszym, określone w jego nowej strate-
gii21. Wykład pt. Dwie kultury wygłosił prezes Polskiej Akademii Umiejętności 
prof. Andrzej Białas, kreśląc rozdźwięk na linii humanistyka–przyrodoznaw-
stwo i wskazując rolę towarzystw naukowych w skutecznym przezwyciężaniu 
tego podziału.

Jubileuszowy rok został dostrzeżony w  jeszcze jeden, szczególny sposób. 
Z inicjatywy posła Bartłomieja Wróblewskiego 24 lutego 2017 r. Sejm RP pod-
jął uchwałę w  sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk. Ukazał się też specjalny numer „Kroniki Miasta 
Poznania”22.

Mniej formalny charakter mają prowadzone przez prof. Przemysława Ma-
tusika spotkania przed świętami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie 
i łamanie się opłatkiem uzupełniają okolicznościowe wykłady.

Istotną formą integracji członków, a  zarazem oddziaływania na środowi-
sko, jest informowanie o bieżącej działalności i projektach PTPN. Podstawo-
wym narzędziem komunikacji stał się Internet i portale społecznościowe. Na 
stronie www.ptpn.poznan.pl zamieszczane są najważniejsze informacje o To-
warzystwie, natomiast na profi lu na portalu Facebook (https://www.facebook.
com/PTPN1857) informacje o wydarzeniach w PTPN. Zdjęcia natomiast pu-
blikowane są na portalu Instagram (https://www.instagram.com/ptpn1857). 
Zawiadomienia o  większych przedsięwzięciach rozsyłamy także pocztą elek-
troniczną. Dodatkowym środkiem komunikacji stał się „Biuletyn PTPN”, wy-
dawany od 2017 r. co kilka miesięcy. Ukazuje się on w wersji drukowanej oraz 

21 Relację z Walnego Zebrania zamieszczono w „Biuletynie Informacyjnym PTPN” 2017, 
nr 2.

22 P. Matusik (red.), PTPN 1857–2017. Znajdują się tu nie tylko wartościowe źródła i omó-
wienia wybranych aspektów działalności PTPN, ale i odesłania do dalszych źródeł i opracowań.
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elektronicznej i zamieszczany jest w Internecie oraz wysyłany do wszystkich 
członków drogą elektroniczną. Informujemy w nim o przyznanych nam gran-
tach, odbywających się w siedzibie PTPN wydarzeniach oraz sprawach indywi-
dualnych, takich jak sukcesy poszczególnych członków od doktoratów honoris 

Ryc. 14. Plakat konferencji „Człowiek 
przyszłości – wyzwania wobec nauki” 

Ryc. 15. „Kronika Miasta Poznania” 
poświęcona Poznańskiemu Towarzystwu 

Przyjaciół Nauk

causa przez powierzane ważne funkcje po sukcesy sportowe. Zamieszczane są 
tam także informacje o nowych członkach i o zgonach.

Kolejną formą integracji środowiska są interdyscyplinarne konferencje. 
Dziedzictwo i  pamięć muszą współgrać z  dniem dzisiejszym i  patrzeniem 
w przyszłość. Z tym poglądem związany jest cykl spotkań pod tytułem „Czło-
wiek przyszłości – wyzwania wobec nauki”. Konferencje to płaszczyzna wy-
miany myśli pomiędzy reprezentantami tej samej dziedziny pracujących na 
różnych uczelniach, a  także pomiędzy badaczami różnych dyscyplin sięgają-
cych jednak po ten sam przedmiot badań. Ma to sprzyjać integracji i wymianie 
doświadczeń między naukowcami z różnych poznańskich uczelni i pociągnąć 
za sobą ogólnopolską, interdyscyplinarną dyskusję ukazującą znaczenie po-
znańskiego ośrodka nauki. Celem tych spotkań jest zaprezentowanie i  roz-
ważenie wybranych problemów, z jakimi styka się człowiek, stawiając jedno-
cześnie wyzwania nauce. Każdej konferencji patronuje członek PTPN mają-
cy wielkie zasługi dla rozwoju danej dziedziny nauki. Chcemy w ten sposób 
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przypomnieć zasłużone osoby, dyskutując jednak równocześnie o aktualnych 
problemach i wyzwaniach.

Nowoczesne metody badania i rekonstruowania przeszłości były tematem 
zorganizowanej w 2017 r. konferencji pt. „Człowiek a dziedzictwo. Od arche-
ologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej”. 
Patron konferencji to wybitny archeolog i współtwórca Uniwersytetu Poznań-
skiego, założyciel i dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Głównym 
tematem obrad była relacja z przeszłością i możliwości jej badania. O interdy-
scyplinarnym charakterze świadczył udział nie tylko uznanych archeologów 
i  historyków, lecz również poznańskich lekarzy z  Uniwersytetu Medycznego 
i informatyków z Politechniki Poznańskiej. Ważnym zagadnieniem okazało się 
nie tylko zbadanie, ale i prezentacja wyników badań. A w tej dziedzinie Poznań 
ma świetne osiągnięcia i plany, w związku z którymi specjalny referat przygo-
towali muzealnicy z Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci. 

Twórca ergonomii, prof. Wojciech B. Jastrzębowski (1799–1882), został 
przypomniany podczas konferencji pt. „Człowiek a przyroda i  technika”. Ja-
strzębowski był współtwórcą fl orystyki polskiej, pionierem turystyki i krajo-
znawstwa, leśnikiem oraz prekursorem szkolnictwa leśnego – założycielem 
pierwszej na ziemiach polskich zawodowej szkoły leśnej. Był z  Poznaniem 
związany członkostwem honorowym PTPN, ponadto w 1857 r. w poznańskim 
czasopiśmie „Przyroda i Przemysł” opublikował rozprawę pt. Rys ergonomji, 

Ryc. 16. Wykład prof. Aliny Zajadacz w czasie konferencji „Człowiek wędrujący” (2018)
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czyli nauki o pracy opartej na prawdach zaczerpniętych z nauk przyrodniczych, 
nazywając nową dyscyplinę i kładąc podwaliny pod jej rozwój. Obiektem za-
interesowania stał się tu człowiek w środowisku pracy i jego relacje z techni-
ką. Jastrzębowski był też orędownikiem porozumienia narodów Europy, opo-
wiadając się za ich integracją. Podczas konferencji spotkali się między innymi 
przedstawiciele nauk ekonomicznych, technicznych i leśnych, przyglądając się 
środowisku pracy człowieka, jego relacjom z techniką i przyrodą.

Myślą przewodnią sympozjum „Człowiek a gospodarka” był szeroko ujęty 
na tle ekonomicznym i prawnym współczesny spór o rolę państwa w gospo-
darce, powiązany z osobą prof. Edwarda Taylora (1884–1964), w tym z jego ba-
daniami nad teorią ekonomii, historią myśli politycznej, polityki ekonomicz-
nej i przemysłowej. Patron konferencji był prawnikiem i ekonomistą, twórcą 
poznańskiej szkoły ekonomicznej i szkoły prawa skarbowego, organizatorem 
studiów ekonomicznych, profesorem Uniwersytetu Poznańskiego i  Wyższej 
Szkoły Handlowej (poprzedniczki dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego).

W 2018 r. odbyły się kolejne trzy spotkania. Konferencji „Człowiek a zdro-
wie” patronował słynny ortopeda prof. Wiktor Dega (1896–1995). Poruszo-
no przy jej okazji zagadnienia rehabilitacji i ortopedii, a  także między inny-
mi budowy sprzętu potrzebnego do „usprawnienia” człowieka. Przemyślenia 
i poznańskie realizacje architekta i urbanisty prof. Władysława Czarneckiego 
(1895–1983) stanowiły punkt wyjścia konferencji „Człowiek a  miasto”, pod-
czas której omówione zostały zagadnienia architektury, urbanistyki, planowa-
nia i  zagospodarowania przestrzennego. Marceli Motty (1818–1898), nauczy-
ciel, działacz społeczny, pisarz, autor 
słynnych Przechadzek po Poznaniu, 
patronował spotkaniu pod hasłem 
„Człowiek wędrujący” poświęconemu 
interdyscyplinarnej refl eksji nad tury-
styką, a  zatem przyczynami wjazdów, 
oczekiwaniom turystów, kulturowym 
interakcjom, prawnym i  ekonomicz-
nym uwarunkowaniom oraz zmianom, 
jakie wywołuje turystyka.

W 2017 r. rozpoczęto między inny-
mi organizowanie kolokwiów dokto-
ranckich, których koordynatorem jest 
prof. Maciej Dorna. Ideą spotkań jest 

Ryc. 17. Wawrzyn Honorowy Pracy Organicznej 
przyznany Poznańskiemu Towarzystwu Przyja-

ciół Nauk w 2017 r.
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interdyscyplinarna dyskusja młodych badaczy przy udziale bardziej doświad-
czonych. W dyskusji uczestniczą bowiem także przedstawiciele nauk innych, 
niż dyscyplina reprezentowana przez referenta. 

Przyszłość

Dziś Towarzystwo liczy ponad tysiąc członków skupionych w  siedmiu 
wydziałach: fi lologiczno-fi lozofi cznym, historii i nauk społecznych, matema-
tyczno-przyrodniczym, nauk medycznych, nauk technicznych, nauk rolni-
czych i  leśnych, a  także nauk o  sztuce. Można postawić pytanie, co zrobić 
dla usprawnienia działania, bo wydziały i komisje nie funkcjonują właściwie. 
Zmieniona sytuacja wymuszająca od naukowców działalność podlegającą 
parametryzacji i pozostawienie niejako na boku oceny merytorycznej, co sta-
je się jedną z przyczyn zaniku aktywności w ramach towarzystw. Tam, gdzie 
nie ma wyższych uczelni czy instytutów badawczych, możliwości działania 
zdają się większe.

Lepsze wykorzystanie potencjału członków towarzystw zagwarantować 
może właściwie funkcjonujący aparat pomocniczy, czyli zatrudnieni pracow-
nicy, a także znalezienie dobrego mecenasa. Istotą działalności społecznej jest 
pozostawanie niezależnym, także od dobroczyńcy. Jednak pewne zadania 
winien przejąć taki mecenas, jak państwo lub samorząd terytorialny. Należy 
do nich ochrona i udostępnianie bezcennych zbiorów będących w posiadaniu 
niektórych stowarzyszeń, do których należy właśnie Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk. Można na to spojrzeć także z perspektywy ekonomicznej i za-
pytać, czy takie zadanie mógłby wykonać taniej ktoś inny? Nie wydaje się to 
możliwe. Tańsze byłoby zlikwidowanie lub rozproszenie kolekcji, ale przecież 
nie leży to w interesie społecznym.

Zakładając, że towarzystwo będzie nadal przechowywać zbiory, zdecydowa-
no wykorzystywać je w jak najlepszy sposób i zabiegać o stałe wsparcie, przeko-
nując o takiej konieczności władze miasta, województwa, państwa. Przykłady 
takiej aktywności i współpracy zostały omówione powyżej.

Zbiory biblioteczne przechowywane i udostępniane są w zabytkowym gma-
chu siedziby Towarzystwa. Zrodził się zatem pomysł lepszego jeszcze wykorzy-
stania i  tego potencjału poprzez uruchomienie odpowiednio profi lowanej bi-
blioteki przydatnej regionowi oraz jednostki badawczej zajmującej się właśnie 
Wielkopolską. Dyskusja potwierdziła również zasadność przypomnienia idei 
pracy organicznej i jej twórców (w tym członków PTPN), a także innych wartości 
wiązanych z Wielkopolską: przedsiębiorczości, samorządności, obywatelskiego 
zaangażowania i obowiązków jednostki w społeczeństwie. Mogłoby tu powstać 
Muzeum Historii Wielkopolski, wykorzystujące mieszczańskie wnętrza.
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Można podzielić pogląd wyrażony na rozpoczęciu obrad Kongresu przez 
prof. Andrzeja Białasa, że towarzystwa są skarbem narodowym wzbogacają-
cym pamięć i umacniającym tożsamość narodową, ale i służącym budowaniu 
siły Polski. Na pewno takim nadal żyjącym pomnikiem jest Poznańskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk i jego zbiory. 
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Włocławskie Towarzystwo Naukowe stymulatorem życia 
naukowego we Włocławku i w ziemi dobrzyńskiej

Czas to materiał, z którego zrobione jest życie.
Benjamin Franklin

Lata osiemd ziesiąte XX w. były okresem przemian, które wywarły istotny 
wpływ na działalność znacznej części towarzystw naukowych, szczególnie tych 
ogólnych. Transformacje ustrojowe zmieniły zasadniczo warunki ich działal-
ności pod względem merytorycznym i  fi nansowym. Wprowadzona w  życie 
Ustawa o  stowarzyszeniach1 obligowała zarządy tych organizacji do samofi -
nansowania działalności gospodarczej oraz podejmowania się realizacji zadań 
zleconych. W  niektórych wypadkach mogły one zabiegać o  dofi nansowanie 
na działalność statutową. Znacznym ograniczeniom uległy także możliwości 
wspierania towarzystw przez samorządy terytorialne.

Sytuacja materialna i organizacyjna poszczególnych grup towarzystw na-
ukowych nie była i nie jest taka sama. Problem ten dotyka w szczególności to-
warzystw ogólnych, z  reguły parających się problematyką z  zakresu historii, 
badań nad przeszłością i teraźniejszością terenów, na których prowadzą dzia-
łalność.

W dalszym ciągu pozostają nierozwiązane bardzo istotne dla całego ruchu 
towarzystw naukowych problemy. Zaliczyć do nich należy potrzebę przygoto-
wania odrębnej ustawy o towarzystwach naukowych lub znowelizowania ist-
niejącego Prawa o stowarzyszeniach w takim kierunku, aby towarzystwa mo-
gły korzystać ze szczególnych rozwiązań opartych o posiadany cenzus nauko-
wy. W związku z tym postulatem zachodzi konieczność sformułowania kryte-
riów uznawania istniejących i powstających towarzystw za naukowe. W takim 
rozumieniu będzie to miało istotne znaczenie dla prowadzenia polityki oraz 
systemu fi nansowania tych towarzystw przez Komitet Badań Naukowych.

1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20, poz. 104 
ze zm.).
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Odrębną kwestią w wielu towarzystwach – w szczególności tych ogólnych 
– podobnie jak w innych placówkach naukowych, jest bardzo powolna wymia-
na pokoleniowa. Na miejsce odchodzących – starszych – członków coraz rza-
dziej przychodzą młodzi. Aktywne członkostwo w towarzystwach jest dla nich 

Ryc. 1. Siedziba Włocławskiego Towarzystwa Naukowego przy pl. Wolności 20

zgoła niepociągające, stanowi zbyt duży ciężar wobec znacznego obciążenia 
obowiązkami zawodowymi i częstokroć dodatkowymi pracami zarobkowymi. 
A wydawać by się mogło, że trend związany z karierą naukową, związany cho-
ciażby ze zdobywaniem stopni naukowych przez coraz młodsze osoby, winien 
prowadzić do rozwoju zainteresowań badawczych, jakie mogą proponować 
i promować towarzystwa naukowe.

Organizacje naukowe tego typu nie działają w próżni. Dotykają ich takie 
same trudności jak całej polskiej nauki. Należy oczekiwać, że podjęcie wła-
ściwych rozwiązań prawnych zmierzających do rozwiązania nabrzmiałych 
problemów spowoduje ściślejsze powiązanie instytucji naukowych z systemem 
nauki polskiej. W związku z  tym wprowadzone zmiany umożliwią towarzy-
stwom jasne określenie własnych celów. Natomiast ich członkowie, polepszając 
swój status materialny, będą mogli prowadzić badania naukowe oraz poświęcić 
dużo więcej czasu na działalność społeczną. Wymagana jest w tym przypad-
ku dobra wola władz naszego państwa i zrozumienie potrzeby wspierania tego 
rodzaju działalności2.

2 Więcej: Z. Kruszewski, Towarzystwa naukowe.
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Mimo powyższych przesłanek, działające jeszcze stowarzyszenia nauko-
we prowadzą – w  miarę swoich możliwości – kształcenie na wszystkich po-
ziomach, prowadzą badania i prezentują dorobek naukowy. W tym kontekście 
bardzo ważną funkcję pełnią stowarzyszenia i organizacje naukowe działające 
przy uczelniach wyższych.

Jednym z ponad 300 towarzystw naukowych działających w Polsce, skupia-
jących kilka tysięcy społeczników, jest założone 16 czerwca 1979 r. Włocław-
skie Towarzystwo Naukowe (dalej: WTN), które w  2019 r. obchodzić będzie 
jubileusz 40-lecia powstania.

Celem tego artykułu jest przedstawienie roli WTN we włocławskim śro-
dowisku oraz jego symbiozy z najstarszą (oprócz Wyższego Seminarium Du-
chownego) uczelnią wyższą we Włocławku. Utworzona przez Zarząd WTN 
placówka dydaktyczno-naukowa zainaugurowała swoją działalność 21 paź-
dziernika 1995 r., początkowo jako Wyższa Szkoła Pracy Socjalnej we Wło-
cławku, przemianowana na Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we 
Włocławku, a obecnie Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku (dalej: KSW)3.

Obydwa podmioty nieodłącznie związane są z  życiem naukowym miasta 
i regionu. Ramy chronologiczne rozważań rozpoczynają się z chwilą powołania 
podczas obrad Zjazdu Założycielskiego WTN w Ciechocinku4, a kończą się na 
połowie 2018 r.

Osiągnięciem obydwu instytucji – mimo szeregu dostrzegalnych proble-
mów – jest ich niekwestionowany dorobek naukowy, gromadzony już od 39 lat 
w przypadku WTN i 23 lat w przypadku KSW. Z uwagi na ograniczoną obję-
tość artykułu nie zawiera on pełnych zapisów wielorakiego i wielowątkowego 
życia naukowego obydwu podmiotów. Tym niemniej nie jest możliwe pisanie 
o stymulatorach oraz ich udziale w życiu naukowym Włocławka bez prześle-
dzenia chronologii dziejów WTN w kontekście współpracy z KSW i  innymi 
organizacjami oraz towarzystwami.

Powstaniu WTN przyświecała idea utworzenia na obszarze regionu kujaw-
skiego i w ziemi dobrzyńskiej korporacji ludzi nauki, a także miłośników oraz 
popularyzatorów tych terenów. Był to – jak na ówczesne czasy – pomysł śmiały, 
potrzebny Włocławkowi, ważnemu na Kujawach ośrodkowi miejskiemu, ale 
i nastręczający licznych problemów natury organizacyjnej oraz logistycznej.

Sytuacja związana z odpowiednimi do charakteru działalności WTN wa-
runkami ustabilizowała się w momencie okrzepnięcia województwa włocław-
skiego po 1975 r. Wysiłki włożone w rozwój WTN szybko zostały docenione 

3 M. Krajewski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, s. 147–148; 
S. Kunikowski, A. Wróbel, Z.J. Zasada, Trzydzieści lat Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 
s. 45.

4 S. Kunikowski, Dzieje Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, s. 10; S. Kunikowski, 
A. Wróbel, Z.J. Zasada, Trzydzieści lat Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, s. 19.
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przez lokalne władze polityczne i administracyjne, które rozumiały koniecz-
ność wspierania poczynań dość dużej grupy elity intelektualnej nowo utworzo-
nej jednostki administracyjnej.

Oczekiwane efekty pracy, ale i wytyczane przez ówczesne zarządy oraz licz-
ne grono członków Towarzystwa kierunki działalności nie były zawsze łatwe 
do osiągnięcia. Zważyć trzeba na ograniczenia związane z  obwarowaniami 
administracyjnymi, cenzorskimi oraz naciskami politycznymi. Tym niemniej 
WTN – jako ówczesne dwudzieste siódme takie towarzystwo w skali Polski – 
dawało realną nadzieję na rozkwit życia intelektualnego we Włocławku oraz 
w  jego okolicach. Do grona członków pozyskano wybitnych przedstawicieli 
nauki, działaczy oświatowych i kulturalnych, artystów oraz menedżerów życia 
gospodarczego, także z innych regionów naszego kraju.

Podobnie jak każde stowarzyszenie, WTN opierało swoją aktywność 
o uchwały zebrań walnych, a przede wszystkim zapisy statutu, które sprowa-
dzały się do czterech głównych płaszczyzn: badawczej, wydawniczej, populary-
zatorskiej i bibliotecznej5. Temu celowi służyły powoływane – w różnych okre-
sach i w zależności od potrzeb – sekcje naukowe. To właśnie w tych mniejszych 
gronach zainteresowani określoną problematyką członkowie mogli przedsta-
wiać swoje punkty widzenia, wygłaszać referaty, wydawać własne publikacje. 
Było to także pole do wymiany poglądów, której owocem niejednokrotnie oka-
zywały się opracowania przedkładane stosownym organom władzy admini-
stracyjnej lub samorządowej. Tym samym wiele z pomysłów członków WTN 
zostało wcielonych w życie.

Przez około czterodekadowy okres działalności WTN z powodzeniem uda-
ło się przeprowadzić i zorganizować bardzo dużą liczbę przedsięwzięć o cha-
rakterze naukowym i  popularnonaukowym, których znaczenie odnotowano 
nie tylko na Kujawach, we Włocławku, ale także na terenie Polski. Do najważ-
niejszych możemy zaliczyć:

1. Sto osiemdziesiąt konferencji, sesji i sympozjów, z których na szczegól-
ną uwagę zasługiwały i zasługują: cykliczne ogólnopolskie konferencje 
kardiologiczne, ogólnopolskie konferencje dotyczące systemu wdra-
żania i  upowszechniania postępu w  rolnictwie, ogólnopolskie konfe-
rencje dotyczące heraldyki polskiej, konferencja o  zwierzynie drobnej 
i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, konferencja o  instytu-
cjach kulturalnych i stowarzyszeniach regionalnych, konferencja o Ży-
dach we Włocławku i na Kujawach wschodnich, konferencje o ochronie 
przeciwpożarowej we Włocławku i  w  powiecie włocławskim, między-
narodowe konferencje z cyklu: „Rozwój regionalny”, włocławskie sym-
pozja o  bezpieczeństwie i  higienie pracy. Istotnym uznaniem cieszyły 

5 S. Kunikowski, Trzydzieści lat działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, s. 12.
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się przedsięwzięcia, podczas których poruszana była problematyka hi-
storyczna, kulturalna oraz związana z ważnymi rocznicami, w tym: po-
wstań na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej, lokacji Włocławka i innych 
miejscowości regionu, bitwy warszawskiej i  powstania warszawskiego, 
pierwszej i  drugiej wojny światowej, jubileuszy osób zasłużonych dla 
Włocławka i  okolic oraz Włocławskie Festiwale Nauki i  Techniki czy 
Włocławskie Spotkania z Kulturą i Nauką.

2. Utworzenie w 1994 r. własnej regionalnej Biblioteki Naukowej im. prof. Sta-
nisława L. Bagdzińskiego (wraz z czytelnią) zawierającej aktualnie ponad 
35 tys. woluminów, z których około 1/3 stanowią dary członków Towarzy-
stwa. Biblioteka posiada największy w  regionie zbiór wydawnictw, prasy 
oraz materiałów niedrukowanych dotyczących Kujaw wschodnich i ziemi 
dobrzyńskiej, tak zwane Cujawiana. Jej powstanie oraz działalność nakie-
rowane były na opracowywanie wydawnictw regionalnych i udostępnianie 
ich mieszkańcom miasta, studentom, pracownikom naukowym. Niestety, 
ze względu na bardzo ograniczone możliwości fi nansowe, od października 
2017 r. zgromadzony zbiór nie jest powszechnie wypożyczany. Zasoby bi-
blioteki udostępnia się jedynie w określonych dniach i godzinach.

3. Powołanie w 1998 r. własnej Ofi cyny Wydawniczej „Lega” zaowocowało 
wydaniem kilkudziesięciu ważnych dla regionu publikacji, które cechuje 
wysoki poziom edytorski.

4. Wydanie 79 tomów cyklicznych publikacji naukowych i popularyza-
torskich, w tym: „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, „Włocławski słow-
nik biografi czny”, „Materiały do dziejów rezydencji w Polsce”, „Postę-
py diagnostyki i  terapii w kardiologii”, „Przestrzeń. Magazyn Plano-
wania Przestrzennego” oraz zeszyty naukowe poszczególnych sekcji 
Towarzystwa.

5. Inspirowanie przez zarządy WTN do prowadzenia badań, które ogni-
skowały się wokół dziejów Włocławka, uzdrowiska Ciechocinek oraz in-
nych miejscowości, heraldyki w Polsce, zagadnień ochrony środowiska 
przyrodniczego Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, historii diecezji 
włocławskiej, dziejów rezydencji na Kujawach wschodnich i  ziemi do-
brzyńskiej, opracowywania biogramów osób szczególnie zasłużonych 
dla Włocławka, dziejów ochrony przeciwpożarowej w byłym wojewódz-
twie włocławskim, problematyki bezpieczeństwa narodowego oraz bez-
pieczeństwa i higieny pracy6.

6. Prace badawcze prowadzone przez wiele lat, mające duże znaczenie dla 
utrwalania dziejów omawianego regionu w wydawnictwach.

6 S. Kunikowski, Trzydzieści lat działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 
s. 13–14.
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7. Przyznanie, na wniosek WTN, przez Radę Miasta Włocławka godności 
Honorowego Obywatela Miasta Włocławka urodzonemu w nim prof. Ta-
deuszowi Reichsteinowi, laureatowi Nagrody Nobla.

8. Zorganizowanie dziewięciu edycji Konkursu na najlepsze prace nauko-
we i badawcze dotyczące regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, zakończo-
nych drukiem prac nagrodzonych przez Kapitułę Konkursu.

Bardzo istotnym wsparciem dla rozwoju włocławskiego środowiska inte-
lektualnego było utworzenie własnej uczelni wyższej. To podmiot społeczny, 
który, zgodnie z obowiązującym prawem nadaje jej statut, powołuje rektora, 
dziekanów oraz sprawuje pieczę nad działalnością fi nansowo-organizacyjną. 
Od samego początku głównymi, a czasami i jedynymi źródłami przychodu na 
działalność tej placówki są opłaty czesnego wnoszone przez studentów i słu-
chaczy oraz dotacje celowe pochodzące z udziału w ogłaszanych konkursach.

Po dwóch początkowych latach aktywności szkoły kształcącej na kierun-
kach pedagogika i praca socjalna, na skutek jej dynamicznego rozwoju utwo-
rzono nowe kierunki: administracja, ekonomia i historia7.

Obecnie na 14 kierunkach w systemie dziennym i niestacjonarnym kształci 
się 910 studentów oraz 90 słuchaczy studiów podyplomowych. Kolejne kierun-
ki są w przygotowaniu. Zajęcia dydaktyczne na wydziałach: Nauk o Zdrowiu, 
Nauk Społecznych i Technicznych oraz Zamiejscowym Wydziale Mechanicz-
nym w Grudziądzu i Zamiejscowym Wydziale w Nowym Targu prowadzi po-
nad 227 nauczycieli akademickich, spośród których 40 jest członkami WTN8.

W omawianym czasie młodzież szkół średnich Włocławka i jego okolic po-
dejmowała studia na jedynej włocławskiej uczelni, nie musząc wyjeżdżać do 
innych ośrodków akademickich. Tak było jeszcze do niedawna. W ostatnich 
latach, ze względu na niż demografi czny, wyjazdy do pracy za granicę oraz 
wczesne usamodzielnianie się młodzieży, nabory na studia nie są zadawalające, 
choć pozwalają na optymalne, zgodne z rachunkiem ekonomicznym, działa-
nie placówki. Opuszczenie przez młodzież domów rodzinnych w celu podjęcia 
studiów w innym mieście bardzo często skutkowało osiedleniem się na stałe 
w nowym miejscu. Do Włocławka wracali tylko nieliczni, nie zawsze znajdując 
zatrudnienie zgodne z wykształceniem.

Należy podkreślić z  całą mocą i  stanowczością, że z  upływem lat piętrzą 
się trudności wynikające z ograniczenia przepisami uczelni wyższych, których 
założycielem jest inny niż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod-
miot czy osoba. Ministerstwo uzurpuje sobie prawa do nadzoru i kontroli, nie 
wspierając ich natomiast fi nansowo.

7 Decyzja MEN z 28.07.1997 r.; S. Kunikowski, A. Wróbel, Z.J. Zasada, Trzydzieści lat, s. 53.
8 Archiwum WTN, Wykaz nauczycieli KSW będących członkami WTN na 30.06.2018 r.
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Zmniejszająca się liczba kandydatów na studia i podobne prognozy na kolej-
ne lata zmuszają władze uczelni do wnioskowania do założyciela o wygaszanie 
niektórych kierunków i specjalności, co czyni się z bólem, ale z pełną odpowie-
dzialnością.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że dalsze pogarszanie się sytuacji na polu na-
ukowym we Włocławku spowodował nowy podział administracyjny kraju, jaki 
miał miejsce 1 stycznia 1999 r. Na skutek likwidacji instytucji szczebla woje-
wódzkiego nastąpił odpływ wykształconej kadry do nowych ośrodków władzy 
samorządowej, administracyjnej oraz gospodarczej. Było to zapewne przyczy-
ną dodatkowych strat dla Włocławka, zarówno w wymiarze ekonomicznym, 
jak i intelektualnym.

Szczególnym zjawiskiem, już od chwili utworzenia w 2002 r. we Włocław-
ku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (dalej: PWSZ), jest nieograniczona 
i nieprzyzwoita walka owej uczelni o studentów. Przejawia się ona w tworzeniu 
kierunków, które od kilku lat były domeną KSW i jej poprzedniczek, drastyczne 
obniżanie kosztów utrzymania oraz uciekanie się do niestandardowych metod 
przyciągania maturzystów. Te i inne czynniki powodują zaostrzenie stosunków 
między uczelniami i  nie chodzi tu o  naturalną, opartą na dotychczasowych 
wynikach kształcenia konkurencję.

Od kilku lat władze WTN, a  w  szczególności rektor KSW, podejmowały 
starania, by tę nienaturalną sytuację zmienić. W stosownych propozycjach do 
senatu PWSZ zachęcano do wspólnych przemyśleń, uzgodnień lub chociaż-
by prób wytyczenia warunków brzegowych w celu konsolidacji włocławskich 
uczelni wyższych. Starania te jednak nie uzyskały poparcia wśród kadry kie-
rowniczej wymienionej uczelni. Zasłanianie się obowiązującymi przepisami 
oraz ich wykładnią nie sprzyjało kontynuowaniu stosownych rozmów. Obec-
ny Zarząd WTN jest przekonany, że powinny zostać podjęte dążenia do po-
wstania, na określnych – partnerskich – warunkach, jednej silnej włocławskiej 
uczelni, która mogłaby konkurować z innymi tego typu placówkami. Postuluje 
się w tej kwestii do władz ministerialnych o wydanie odpowiednich regulacji 
prawnych i większe zrozumienie dla idei powstawania silnych ośrodków aka-
demickich nie tylko w dużych miastach. Natomiast zadaniem władz samorzą-
dowych winny być intensywniejsze starania o zapewnienie edukacji młodzieży 
we Włocławku, by tym sposobem zatrzymać ją na rynku pracy.

Mimo niewątpliwych osiągnięć WTN należy także zwrócić uwagę na od-
notowany spadek liczby jego członków. W chwili założenia Towarzystwo zrze-
szało 127 osób, w 2007 r. – 531 osób, a obecnie po rezygnacjach oraz skreśleniu 
działa w nim 160 członków, w tym 11 członków założycieli. Zarząd WTN nie 
widzi w tym procesie nic nadzwyczajnego. Funkcjonowanie Towarzystwa opie-
ra się na aktywnej działalności członków, a nie na liczbie osób fi gurujących na 
liście. Jednocześnie żywi nadzieję, iż osoby pozostające w strukturach WTN 
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czynią to z przekonania i będą wnosić własny wkład dzięki swojej społecznej 
działalności.

Władze Towarzystwa zamierzają kontynuować – w  miarę możliwości – 
rozpoczęte i nowe inicjatywy oraz przedsięwzięcia, z których kilka już zostało 
zrealizowanych w 2018 r. Jednak podstawowym warunkiem determinującym 
plany organizacyjne i  wydawnicze są możliwości pozyskania odpowiednich 
środków fi nansowych od podmiotów, które mogą świadczyć na rzecz organi-
zacji pozarządowych. Daje się zauważyć we włocławskim środowisku i szerzej, 
w województwie kujawsko-pomorskim, tendencję do rozdzielania środków fi -
nansowych, za które benefi cjenci określonych zadań nie są w stanie – mimo 
wkładu własnego i wolontariatu – na przyzwoitym poziomie ich zrealizować.

Ze szczególną troską władze WTN przyglądają się proponowanym scena-
riuszom związanym z  kondycją niepublicznych uczelni wyższych, które dla 
maturzystów coraz częściej stają się uczelniami drugiego wyboru, zwłaszcza 
jeśli chodzi o studia stacjonarne.

Efekty tegorocznej rekrutacji na uczelniach niepublicznych będzie można 
podsumować najwcześniej w połowie września. Wtedy dowiemy się, ilu uczel-
niom udało się utrzymać na rynku. W maju 2018 r. w Polsce maturę zdawało 
około 272 600 osób, podczas gdy jeszcze pięć lat wcześniej abiturientów było 
407 tysięcy9. Do publicznych szkół wyższych w roku akademickim 2017/2018 
przyjęto 319 323 osoby, natomiast do niepublicznych – 109 791 osób, co łącznie 
stanowiło 429 114 nowych studentów10.

Z raportu Szkolnictwo wyższe w Polsce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego wynika, że obecnie w kraju studiuje około 1,67 mln osób. W ciągu 
najbliższej dekady ich liczba zmaleje do 1,25 mln. Tendencja spadkowa utrzy-
ma się aż do 2025 r. Po tym okresie liczba studentów ma zacząć znów rosnąć, 
by w 2035 r. osiągnąć 1,48 mln osób pobierających naukę w uczelniach wyż-
szych11.

Bacząc na powyższe dane WTN, a przede wszystkim KSW, ma świadomość 
zmian, jakie je czekają i z jakimi będą musiały zmierzyć się w najbliższym cza-
sie oraz w dalszej perspektywie. Czynnikiem obciążającym w tej materii, w ro-
zumieniu Zarządu WTN, jest nieadekwatne do zadań wsparcie fi nansowe na 
realizację procesu dydaktycznego uczelni ze strony Ministerstwa Szkolnictwa 
Wyższego, a właściwie jego brak.

 9 Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzonym w maju 2018 r., https://cke.gov.
pl/images/_KOMUNIKATY/20180412%20Egzamin%20maturalny%202018.pdf.

10 Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018 w uczelniach 
nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, https://www.nauka.gov.pl/g2/
oryginal/2017_11/10fdb695fecb35d87dee6629b9a63003.pdf.

11 http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=994: 
studentow-coraz-mniej&Itemid=119.
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Praca włocławskiej uczelni to wielopłaszczyznowa i utrwalona, ale i moder-
nizowana działalność oferująca potencjalnym i obecnym studentom oraz słu-
chaczom wielorakie propozycje edukacyjne:

• Studia stacjonarne i  niestacjonarne – to główny cel istnienia uczelni, 
w  wyniku realizacji którego absolwentami szkoły zostało dotychczas 
19 191 osób. Kilka prowadzonych kierunków, ze względu na brak zainte-
resowania na rynku pracy, zostało wygaszonych. Uczelnia w ich miejsce, 
dbając przede wszystkim o potencjalne możliwości zatrudnienia absol-
wentów, sukcesywnie uruchamia i  uruchamiać będzie nowe kierunki. 
Nie bez znaczenia było przeprowadzenie szeregu badań związanych 
z zapotrzebowaniem na kadrę fachowców na rynku pracy.

• Studia podyplomowe12 – w wielu obszarach, branżach, dziedzinach życia 
biznesowego, z nowoczesnymi i interaktywnymi programami nauczania 
oraz przyjazną dla uczestnika organizacją studiów. Dają one możliwość 
pogłębienia i aktualizacji posiadanej wiedzy, a  ich ukończenie otwiera 
przed absolwentami perspektywę awansu, zmiany pracy lub założenia 
działalności gospodarczej.

• Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych13 
– jest jednostką organizacyjną Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocław-
ku, powołaną do prowadzenia praktycznego kształcenia studentów tej 
uczelni i doskonalenia ich zawodowego przygotowania z zakresu proble-
matyki bezpieczeństwa.

• Centrum Rehabilitacji Fizjo-fi t14 – w którym każdy pacjent otoczony jest 
opieką fi zjoterapeutów stanowiących kadrę dydaktyczno-naukową KSW, 
którzy szkolą i uczą następne roczniki specjalistów w tej dziedzinie.

• Utworzenie przez KSW Zespołu Szkół Akademickich15 – w którym od 
nowego roku szkolnego 2018/2019 naukę będzie pobierało 360 uczniów. 
W skład zespołu wchodzą: Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Li-
ceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, technikum wojsko-
we, szkoła policealna, a także szkoła branżowa I stopnia i szkoła pod-
stawowa.

• Pozyskiwanie środków zewnętrznych na kształcenie16 – uczelnia jako li-
der realizowała i realizuje wnioski unijne oraz jako partner uczestniczy 

12 Więcej: http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe.
13 Więcej: http://ksw.wloclawek.pl/pl/student/centrum-systemow-bezpieczenstwa-i-ksztal-

cenia-sluzb-mundurowych.
14 Więcej: http://ksw.wloclawek.pl/pl/dzialania/centrum-rehabilitacji-fi zjo-fi t.
15 Szkoła została powołana w 2012 r. przez WSH we Włocławku. Jest placówką niepubliczną 

z uprawnieniami szkoły publicznej; http://www.zsa.wloclawek.pl/pl/.
16 Więcej: http://ksw.wloclawek.pl/pl/dzialania/biuro-ds-pozyskiwania-funduszy-zewnetrznych.
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w projektach aktywizacji zawodowej młodzieży na Kujawach i w ziemi 
dobrzyńskiej. Władze uczelni poczyniły bardzo liczne oraz owocne sta-
rania o pozyskanie środków fi nansowych, biorąc udział w konkursach, 
przetargach oraz innych programach.

• Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku17 – powołany 
uchwałą senatu, rozpoczął funkcjonowanie z  początkiem roku akade-
mickiego 2009/2010. Jest regionalną inicjatywą uczelni w  zakresie re-
alizacji idei kształcenia ustawicznego dla mieszkańców Włocławka oraz 
w porozumieniu z samorządami lokalnymi na terenie innych powiatów. 
W macierzystej jednostce i 8 oddziałach działa 1643 członków.

• Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej18 – zo-
stało powołane przez władze uczelni z zadaniem wsparcia psychologicz-
nego i  pedagogicznego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z  Wło-
cławka i okolic. W poradni dyżury pełnią pedagog, psycholog, doradca 
zawodowy i radca prawny.

• Współpraca z innymi uczelniami wyższymi w kraju i za granicą19 – na 
działalność w powyższym zakresie składa się uczestnictwo w programie 
Erasmus, który jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowni-
ków. Obecnie KSW współpracuje między innymi z uczelniami z: Turcji, 
Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Danii, Łotwy, Portugalii, Litwy, Rosji, Chin, 
Ukrainy i Niemiec.

• Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi Włocławka i regionu20 – 
w  jej ramach uczelnia podjęła się patronatu nad kilkoma szkołami we 
Włocławku i w regionie, co ma na celu upowszechnianie nauki oraz edu-
kacji w tych placówkach.

• Naukowe koła akademickie – jeden z istotnych elementów rozwoju na-
ukowego uczelni. Grupy te skupiają studentów dążących do pogłębiania 
swojej wiedzy w danej dziedzinie oraz zdobywania doświadczenia w ra-
mach realizowanych projektów badawczych.

• Debaty – od kilku lat uczelnia jest organizatorem cyklu „Debaty oby-
watelskie w KSW”, w których biorą udział znane osobistości ze świata 
nauki, kultury i polityki. Ich celem jest inicjowanie dyskusji na ważne 
dla miasta, regionu i  kraju tematy. Spotkania mają charakter otwarty 
i zawsze gromadzą bardzo liczne grono słuchaczy z Włocławka i okolic.

17 Więcej: http://ksw.wloclawek.pl/pl/dzialania/kujawsko-dobrzynski-uniwersytet-trzecie-
go-wieku.

18 Uchwała Senatu WSHE nr 9/2010 z dnia 20 czerwca 2010 r.
19 Więcej: http://ksw.wloclawek.pl/pl/dzialania/wspolpraca-z-zagranica-erasmus/informacje 

-ogolne.
20 Więcej: http://ksw.wloclawek.pl/pl/dzialania/szkoly-patronackie.
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Wymienione projekty i przedsięwzięcia realizowane przez władze uczelni 
oraz społeczność akademicką KSW to tylko cząstkowy zarys zagadnienia. Po-
naddwudziestoletnia działalność uczelni ma niewątpliwy wpływ na ugrunto-
wanie wśród mieszkańców miasta przekonania, iż jej dorobek naukowy, kultu-
rowy oraz „akademickość” są ze wszech miar pożądane, a wręcz nieodzowne 
dla kształtowania pozytywnego obrazu Włocławka. Zdawać by się mogło, że 
intensyfi kacja współpracy włocławskiej uczelni z miejską gospodarką pozwoli 
na zwiększenie potencjału badawczego szkoły, wymusi konieczność tworze-
nia nowych ofert edukacyjnych, zobowiąże kadrę naukową do wdrażania no-
woczesnych metod nauczania i kontaktów ze studentami. To z kolei powinno 
przysłużyć się podnoszeniu jakości kształcenia i efektywności badań nauko-
wych, a tym samym KSW stać się winna placówką wspierającą rozwój miejsco-
wego społeczeństwa oraz lokalnej gospodarki.

Zapoczątkowane w  latach 90. XX w. procesy demokratyzacji korzystnie 
wpłynęły na rozwój szeroko rozumianej nauki w  kontekście powiązania jej 
z  lokalnymi społecznościami. Znaczącą rolę w  kształtowaniu tożsamości lo-
kalnej, mającej swoje odzwierciedlenie w pojęciu „mała ojczyzna”, odgrywają 
najrozmaitsze instytucje kulturalno-oświatowe oraz naukowe.

W tym kontekście istotnym pytaniem jest, dlaczego taka współpraca po-
winna istnieć i być znacząca? W krajach Unii Europejskiej da się zauważyć ten-
dencję do odchodzenia od zarządzania administracyjnego i hierarchicznego na 
rzecz zarządzania sieciowego, którego podstawą jest współpraca z partnerami 
społecznymi oraz innymi podmiotami. Biorąc te czynniki pod uwagę, można 
stwierdzić, że stymulowanie rozwoju współpracy odbywa się pod kierunkiem 
administracji, w tym samorządowej. Przejawem tego winno być nawiązywanie 
przez jednostki samorządu terytorialnego współpracy z  instytucjami nauko-
wo-badawczymi czy też pomiędzy tymi instytucjami a biznesem. W wyniku 
takich poczynań osiągnięty zostanie cel zrównoważonego rozwoju, a  także 
wdrożone zostaną nowe rozwiązania. Stąd pojawiające się w strategiach roz-
woju jednostek samorządu terytorialnego założenia współpracy z placówkami 
naukowo-kulturalnymi21.

Na gruncie włocławskim, między innymi dzięki WTN i KSW, ludzie nauki 
Włocławka oraz regionu włocławsko-dobrzyńskiego mają – choćby po części 
– możliwości zaspokojenia swoich intelektualnych potrzeb. Mogą uczestniczyć 
w różnych przejawach życia społecznego i naukowego, w zdobywaniu nowej 
i ugruntowywaniu wcześniej nabytej wiedzy ogólnej oraz w działalności o cha-
rakterze lokalnym. Czynniki te oraz inne przesłanki tworzą poczucie więzi 
z  organizacją, ale wyzwalają także chęci do proponowania indywidualnych 

21 Więcej: M. Sidor, Powiązanie struktur samorządu terytorialnego.
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pomysłów, które mogą być realizowane w postaci konferencji, odczytów, wy-
staw, spotkań popularnonaukowych czy wydawnictw i publikacji.

Jak wspomniano wcześniej, ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na 
wyczerpujące oraz pełne ukazanie wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce 
na przestrzeni czasu działania WTN i KSW na terenie Włocławka i w jego oko-
licach. Jednak zasygnalizowane problemy są przesłanką do zwrócenia uwagi na 
istotne związki między Włocławskim Towarzystwem Naukowym i Kujawską 
Szkołą Wyższą we Włocławku, co może być przyczynkiem do dalszych pogłę-
bionych badań naukowych.
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Regionalne towarzystwa naukowe w dobie globalizacji 
i upolityczniania życia publicznego — 
anachronizm czy realna użyteczność?

Na pytanie postawione w  tytule wystąpienia chciałbym odpowiedzieć 
w kontekście małych stowarzyszeń. Swoje uwagi odniosę do jednego z młod-
szych z nich – Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika 
(dalej w  skrócie: OTN), powstałego w  1986 r.1, któremu od 21 lat prezesuję. 
Przypuszczam, że można je uznać za reprezentatywny przykład mniejszych 
stowarzyszeń naukowych ogólnych2. U zarania miało ono charakter regional-
ny, a we współczesnym czasie globalizacji, niezależnie od pojemności tego po-
jęcia, zyskało również zasięg krajowy, a nawet międzynarodowy. Nie będzie to 
sprawozdanie z działalności, nie będą to też gorzkie żale, a wskazanie na realne 
problemy w walce o przetrwanie. Sądzę, że jesteśmy jednym z wielu małych 
towarzystw regionalnych uwikłanych w podobne kłopoty z niewielką – oby nie 
malejącą – szansą na długotrwałą działalność. Nie posiadam jednak upoważ-
nień do wystąpień w  imieniu podobnych organizacji. Generalnie chciałbym 
podjąć próbę odpowiedzi na trzy pytania: „Kim jesteśmy?”, „Jakimi problema-
mi żyjemy?”, „Czego się obawiamy?”

Siedzibą OTN jest byłe miasto wojewódzkie liczące 53 tys. mieszkańców, 
położone w  skromnym naukowo okręgu, na obrzeżach którego znajdują się 
ośrodki akademickie: Warszawa, Białystok, Olsztyn, a w większej odległości – 
Toruń. W  samym środku okręgu nie ma jednak państwowej uczelni, nawet 
zawodowej, z dwóch prywatnych przetrwała jedna. Nie istnieje też archiwum 
ani inna licząca się jednostka naukowa. Biblioteka miejska gromadzi natomiast 
wszelkie dokumenty źródłowe niedostępne w archiwach czy bibliotekach cen-
tralnych. Tę zaciszną przestrzeń próbuje, chociaż w namiastce, wypełnić OTN.

Etnografowie wyróżniają na tym terenie Kurpiowszczyznę jako wyrazistą, 
specyfi czną subkulturę3, o dość bogatej i odrębnej przeszłości przesyconej tra-
dycją walki o niepodległość i zabiegami o przetrwanie na ziemiach o niskiej 

1 J. Gołota, J. Kijowski, R. Kołak, K. Parszewski (red.), XXV lat OTN.
2 Z. Kruszewski, S. Kunikowski, A. Kansy, T. Majsterkiewicz, Społeczny ruch naukowy 

w Polsce, s. 9.
3 J. Gołota, J. Mironczuk (red.), Kurpiowszczyzna.
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klasie bonitacyjnej. Obszar ten leży na obrzeżu Mazowsza, a więc niejako na 
pograniczu, w sąsiedztwie z ziemiami, które w procesie historycznym miały 
wielu gospodarzy, więc funkcjonowały inaczej pod względem gospodarczym, 
społecznym, kulturowym oraz świadomościowym. Dlatego domena ta stanowi 
przedmiot wdzięcznych badań etnografi cznych, językoznawczych, historycz-
nych. OTN nie utożsamia się z wyłącznie z problematyką subregionu, niemniej 
jej rozpatrywanie to jeden z celów działalności statutowej.

Zadaniem OTN, poza ogólnymi celami naukowymi, jest więc prowadzenie 
działalności naukowo-badawczej, zwłaszcza w zakresie potrzeb miasta Ostro-
łęki i regionu kurpiowskiego (Mazowsza Północno-Wschodniego), w odniesie-
niu do życia społeczno-gospodarczego, oświaty i kultury, ekologii, rolnictwa 
oraz etnografi i i historii. Jedno z kolejnych zadań to gromadzenie i krytyczne 
opracowywanie wszelkich lokalnych materiałów naukowych, kulturowych, 
źródłowych, wspomnień, relacji, pozostających poza zasobami archiwalny-
mi. Jest to poniekąd kontynuacja twórczego dorobku Adama Chętnika (1885–
–1967). Patron Towarzystwa to miejscowy etnograf, ludowy artysta, redaktor 
czasopism, poseł na Sejm (1922–1928), inicjator działań patriotycznych na wiej-
skich terenach Kurpiowszczyzny, doktor habilitowany – autor ponad 100 prac, 
ponadto ok. 5 tysięcy różnego rodzaju zapisków z  uwagami, wierszami itd., 
a przede wszystkim twórca ogromnego skansenu w Nowogrodzie, do którego 
eksponaty – mówiąc w największym skrócie – przytargał na własnych plecach 
lub dostarczył łodzią, spływając po Narwi.

Z naszą aktywnością wiążą się dwa niebezpieczeństwa: z jednej strony oba-
wa przed zamknięciem w tematyce swojego regionu, z drugiej – sztuczne odwo-
ływanie się do problemów skrajnie obcych, by istnieć w środowisku naukowym. 
Zachowanie parytetu jest sztuką, trudno powiedzieć, na ile osiągalną w OTN.

Jakie są nasze atuty, dlaczego powinniśmy przetrwać?

Wydaliśmy 170 książek, monografi e miejscowości, gmin, parafi i, zjawisk, 
opisy wydarzeń historycznych, biografi e, prace etnografi czne. Kilka przy-
kładów: Księga Żydów ostrołęckich (2001) (II wydanie w  języku angielskim); 
Jędrzej Moraczewski. Pierwszy premier II Rzeczypospolitej (2002); Dzieje para-
fi i i kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostro-
łęce (2013); Dni przełomu powstania listopadowego. Bitwa pod Ostrołęką 
(26 maja 1831) (2012); Dzieje powiatu ostrołęckiego. Zagadnienia od prehistorii, 
do czasów współczesnych (2018); Migracja ludności na pograniczu mazursko-
-kurpiowskim w XIX i XX wieku (2008); Między historią polityczną a historią 
społeczną. Księga Jubileuszowa ofi arowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (2014). Jedna spośród wydawnictw, to tzw. 
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książka profesorska, jedna – habilitacyjna, a pięć ma charakter książek doktor-
skich w postępowaniach na okolicznych uniwersytetach. Trzy z nich zostały 
nagrodzone w konkursie prof. A. Gieysztora na najlepsze Masoviana w latach 
2000–2002. Inna zdobyła wyróżnienie „Wierzba” w ramach konkursu „Mazo-
wieckie zdarzenia muzealne” w 2011 r. Wiele doczekało się recenzji pióra znaw-
ców problematyki na łamach centralnych czasopism naukowych. Co ważne, 
monografi e czy prace przyczynkarskie po pozytywnej weryfi kacji są użyteczne 
do syntez naukowych.

Co roku wydajemy „Zeszyty Naukowe”, które znajdują się na liście B (9 pkt), 
co w  pewnym stopniu satysfakcjonuje nas jako jednostkę spoza środowisk 
akademickich. W 2017 r. nr XXXI „Zeszytów” został w całości wydany w ję-
zyku angielskim (pod górnolotnym, ale niezwerbalizowanym formalnie, ha-
słem „Kurpiowszyzna dla świata”) – i sfi nansowany przez Narodowe Centrum 
Kultury. Było to jedyne dofi nansowanie rocznika ze środków centralnych od 
siedmiu lat. Publikują u nas autorzy z wielu polskich i zagranicznych ośrodków 
naukowych. Nie mamy stałych pracowników redakcyjnych, prace są zlecane, 
najwięcej trudności sprawia znalezienie recenzentów, zwłaszcza spoza grupy 
stałych współpracowników.

Drugą sferę działań stanowią konferencje naukowe, najczęściej rocznico-
we, związane z wydarzeniami regionalnymi i krajowymi. Przez 36 lat istnienia 
OTN zorganizowało około 150 sesji, w tej liczbie: międzynarodowe, ogólnopol-
skie i regionalne. Zdecydowana większość z nich kończyła się przygotowaniem 
wydawnictw pokonferencyjnych. Dla zilustrowania kilka przykładów:

• Konferencja międzynarodowa: „Od totalitaryzmu do demokracji. Trans-
formacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego (na przykła-
dzie Mazowsza Północno-Wschodniego i  Wołynia (Ukraina)”, zorga-
nizowana we współpracy z  Instytutem Pedagogiczno-Historycznym 
im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu.

• Cykl ośmiu konferencji ogólnopolskich pt. „Polszczyzna regionalna”, 
z udziałem znawców gwar i dialektów z całego kraju, również osiem wy-
dawnictw pokonferencyjnych z wynikami badań prowadzonych w róż-
nych regionach Polski.

• Sesje historyczne, politologiczne, społeczne: „Udział mieszkańców regio-
nu kurpiowskiego w walkach na frontach II wojny światowej i działalność 
organizacji kombatanckich”; „Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospo-
darczych w 5. rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej z uwzględ-
nieniem Kurpiowszczyzny”; „Cywilizacyjna i kulturotwórcza rola Kościo-
ła rzymskokatolickiego na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej”.

• Konferencje regionalne podejmujące tematykę etnografi czną oraz miej-
scowych zjawisk kulturowych i  gospodarczych: „Produkty tradycyjne 
i regionalne jako dywersyfi kacja źródeł dochodów rodzin wiejskich na 
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Kurpiowszczyźnie”; „Produkcja «zielonej energii», a  ochrona agroeko-
systemu Kurpiowszczyzny”.

Sygnalizowane regionalne zagadnienia, monografi e różnych społeczności, 
biografi e lokalnych organizatorów życia gospodarczego i animatorów kultury, 
hipotetycznie miałyby niewielkie szanse na zainteresowanie historyków z wiel-
kich centrów naukowych. Tylko raz rzeczony obszar objęty został badaniami 
prowadzonymi przez instytucje centralne – w połowie lat 60. – w ramach ob-
chodów tysiąclecia państwa polskiego. Pozostałe prace powstały siłami miej-
scowej kadry, przygotowanej przez okoliczne uczelnie. Prace przygotowywane 
są na podstawie solidnych źródeł naukowych pochodzących z centralnych ar-
chiwów państwowych, po czym poddawane są krytycznej analizie. Za drobny 
przykład użyteczności badań regionalnych uznać można choćby weryfi kację 
wartości podawanych w ofi cjalnych danych statystycznych. Wyniki spisu po-
wszechnego z 1931 r. wykazały, że w jednym gospodarstwie chłopskim było tyl-
ko po jednej świni. Regionalne kroniki, wspomnienia, dokumenty, świadczące 
o tym, jak przedstawiał się stan realny, podważają metodę i miarodajność spisu 
powszechnego, a to wniosek użyteczny dla innych badań naukowych. Z dru-
giej strony, badania regionalne egzemplifi kują opisywane zjawiska krajowe czy 
nawet międzynarodowe, np. kampanię napoleońską na Mazowszu.

Współpraca międzynarodowa

Jak na ośrodek terytorialnie peryferyjny prowadzimy współpracę mię-
dzynarodową w adekwatnym zakresie. Z  jednej strony są to kontakty insty-
tucjonalne, z drugiej – personalne. Również z  taką współpracą mamy różne 
doświadczenia. O ile podpisanie formalnego porozumienia z Krzemienieckim 
Obwodowym Humanistyczno-Pedagogicznym Instytutem im.  Tarasa Szew-
czenki nie stanowiło problemu, o tyle Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. 
Janki Kupały jest naszym realnym partnerem, chociaż do formalnego uregu-
lowania kontaktów już nie doszło. Natomiast dobrze funkcjonuje niezinstytu-
cjonalizowana współpraca międzynarodowa w ramach procesu wydawniczego 
„Zeszytów Naukowych” i  w  zakresie organizacji konferencji międzynarodo-
wych.

Kadry

Stowarzyszenia regionalne nie młodnieją, warto jednak zaznaczyć, że w ści-
słych władzach OTN sukcesywnie w każdej kadencji następuje jedno- lub dwu-
osobowa wymiana pokoleniowa. Obecnie na pierwszym miejscu, w kolejce do 
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opuszczenia władz znalazł się aktualnie urzędujący prezes. Generalnie krzywa 
wieku niebezpiecznie przechyla się ku górnej granicy. Natomiast za sukces ka-
drowo-naukowy należy uznać synergię naszych lokalnych badaczy z pracowni-
kami naukowymi z uniwersytetów, polegającą na tworzeniu dwu- lub trzyoso-
bowych zespołów. My, „pomniejsi”, nigdy nie odczuliśmy, że to mezalians. Dla 
uczelni też staramy się być użyteczni – niezależnie od opinii na temat „punkto-
zy”, współpracownicy z najbliższego uniwersytetu zdobywają w OTN corocznie 
od 100 do 200pkt. Podpisaliśmy także umowę z Rektorem UWM.

Trudności i problemy — bardziej lub mniej rozwiązywalne

Stowarzyszenie nie ma swojej stałej siedziby. W  tej chwili korzysta już 
z  szóstej lokalizacji, a  każda taka zmiana oznacza nie tylko przenosiny biu-
ra, ale i – niewielkiej co prawda – biblioteki. Pomieszczenia są wynajmowane 
i opłacane. I sprawa najważniejsza w zakresie organizacyjnego funkcjonowa-
nia Towarzystwa: koszt rocznego utrzymania jednostki (czyli: wynagrodzenie 
dla pracownika biurowego i  koszty funkcjonowania biura, wynajem lokalu) 
waha się w granicach 25–30 tys. zł. Wskazana kwota nie obejmuje wydatków 
związanych z działalnością wydawniczą i konferencjami, które w niektórych 
latach sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przy braku dotacji na działalność 
statutową pojawia się zasadniczy problem: jak wygospodarować pieniądze na 
utrzymanie bieżącej działalności?

Stowarzyszenie utrzymuje się „przy okazji” dotacji celowych, głównie wy-
dawnictw i konferencji. Wpływy z wydawnictw są zróżnicowane, w zależności 
od atrakcyjności książek, np. od 26 650 zł w 2011 r. (co pozwoliło sfi nansować 
całoroczne funkcjonowanie biura) – do 2350 zł w 2014 r. Ponadto OTN, podob-
nie jak wielkie towarzystwa, musi się zmagać z wieloma bieżącymi problema-
mi: biurokracją administracji publicznej, skomplikowanymi formalnościami 
rozliczania się z grantów i zleceń oraz trudnościami w utrzymaniu bazy mate-
rialnej i pracowników.

Istotną kwestią pozostaje także znalezienie środków na działalność badaw-
czą, w odniesieniu do stosownych możliwości kadrowych i bazowych. Dlatego – 
może ahistorycznie – chciałbym upomnieć się o  restytucję małych grantów 
badawczych, funkcjonujących w czasie działalności Komitetu Badań Nauko-
wych. Oscylowały one wtedy w wysokości 4–8 tys. zł rocznie na jeden temat ba-
dawczy. Ówczesne mikroprojekty dały szansę na zapoczątkowanie regionalnej 
działalności badawczej, która pozwoliła na sfi nalizowanie czterech prac dok-
torskich i trzech habilitacji na okolicznych uniwersytetach. Opracowania doty-
czyły wydarzeń, zjawisk, procesów w szeroko rozumianym regionie, w kontek-
ście historii krajowej tudzież międzynarodowej. W tym momencie pojawia się 
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problem globalizacji projektów badawczych. W ramach Narodowego Centrum 
Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki coraz częściej otwierane są projekty za kilkaset tysięcy 
złotych, w silnym powiązaniu międzynarodowym, wymagające licznej kadry, 
a często też i drogiej aparatury naukowej. Małe stowarzyszenia po prostu nie są 
w stanie rywalizować z wielkimi jednostkami naukowymi.

Jeśli chodzi o uwarunkowania polityczne, odniosę się do działalności sa-
morządu terytorialnego: powiatów ziemskich i grodzkich, nie uwzględniając 
grantów centralnych czy dotacji rządowych. W jednym z mazowieckich miast 
na prawach powiatu regionalne stowarzyszenie naukowe nie otrzymuje od lat 
dotacji, ponieważ jego prezes był radnym wojewódzkim z partii odmiennej od 
sprawującej władzę w  mieście. Natomiast stowarzyszenie wspierające prezy-
denta otrzymuje co roku 30–40 tys. złotych. To tylko przykład, jednak, moim 
zdaniem, bardzo groźny, a skali zjawiska nie potrafi ę określić. Trudno mi też 
stwierdzić, czy przejawia się ono także na szczeblu centralnym, mimo takich 
czy innych informacji prasowych4.

Problem upolitycznienia umieściłem w  tytule wystąpienia, ponieważ su-
biektywnie, w  aspekcie historycznym, obawiam się niebezpieczeństwa jego 
eskalacji. Oczywiście stowarzyszenia społeczne mogłyby być upolitycznione, 
jednak tylko pod warunkiem ujęcia tego charakteru w  celach statutowych. 
Inne stowarzyszenia naukowe w małych środowiskach mogą stanąć przed dy-
lematem: poprzeć sprawujących lokalną władzę i otrzymać wsparcie lub „polec 
na polu chwały”. W moim przekonaniu siłą małych regionalnych stowarzyszeń 
naukowych jest apolityczność, miejmy więc nadzieję, że przetrwają bez wspar-
cia władz, chociażby w czasie wyborów.

Dobrą stroną współpracy z samorządami jest natomiast ich zainteresowa-
nie kultywowaniem tradycji, folkloru, subkultury czy poszerzaniem regional-
nej wiedzy historycznej. Samorządy lokalne oczekują również organizowania 
komunikacji z uczelniami wyższymi, która zaowocowałaby diagnozami bieżą-
cego stanu gospodarczego i wdrożeniem rozwiązań mających służyć innowa-
cyjności na terenach o trudnych warunkach do przedsiębiorczości.

Odbiór społeczny i akademicki „przyjaciół nauk” w organizacjach regional-
nych jest zróżnicowany: od swoistej pobłażliwości – nie dla każdego naukowca 
„badacz regionalista” brzmi dumnie – poprzez realny osąd możliwości badaw-
czych, aż po okolicznościową, czasami jubileuszową, wzniosłość. Powyższe 
wątpliwości przenoszone są niekiedy do mediów, tworząc zróżnicowany wize-
runek organizacji w świadomości społecznej.

4 Gowin przyznał swoim ponad 236 tys. zł dotacji. O konfl ikcie interesów nie chce słyszeć, 
https://koduj24.pl/gowin-przyznal-swoim-ponad-236-tys-zl-dotacji-o-konfl ikcie-interesow-
nie-chce-slyszec/; 600 tys. zł za żarty Jana Pietrzaka, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polity-
ka/600-tys-zl-za-zarty-jana-pietrzaka/28409g7.
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Jaki jest cel mojego wystąpienia?

Po pierwsze, to apel młodszego i  słabszego stowarzyszenia do wielkich 
i możnych pobratymców posiadających wybitny dorobek naukowy i organiza-
cyjny: proszę o pamięć przy sugerowaniu uregulowań prawnych.

Po drugie, chodzi o postawienie pytania: czy towarzystwa regionalne tracą 
i tak wątłą pozycję jako jednostki naukowe kraju na rzecz uniwersytetów, poli-
technik oraz innych placówek akademickich ze względu na ogromne potrzeby 
fi nansowe na badania przyrodnicze, ekspertyzy, drogi sprzęt czy wyspecjalizo-
waną kadrę.

Po trzecie, warto chyba wykorzystać aktywność społeczną pasjonatów, 
ową komunikację z rożnymi podmiotami. W towarzystwach tkwi samorodna 
siła, którą warto dostrzec i wspomagać. Walory lokalne muszą koegzystować 
z wartościami uniwersalnymi, wszak tylko symbioza jednych i drugich stano-
wi o trwałości przede wszystkim kultury lokalnej. A może owa gloryfi kowana 
misja społecznego ruchu naukowego jest anachronizmem w  społeczeństwie 
konsumpcyjnym?

Dziś trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, co zrobić, by towa-
rzystwa przetrwały. Miejmy nadzieję, że polskie stowarzyszenia, które prze-
żyły kataklizmy wojen, brak suwerenności oraz niedemokratyczne systemy, 
poradzą sobie w  zglobalizowanym świecie. Utrzymanie istniejącego stanu 
rzeczy wymaga wsparcia państwa, nie tylko fi nansowego, ale i logistycznego, 
chociażby w  formie prawnego uregulowania funkcjonowania jednostek na-
ukowych.

Smutnym symptomem II Kongresu jest nieobecność przedstawicieli insty-
tucji odpowiedzialnych za stan nauki czy kondycję kultury w Polsce. Razi brak 
chociażby listu, przesłania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Być może nasze oczekiwania 
uznać można za wygórowane, aczkolwiek dyskomfort istnieje.

Odpowiadając na postawione wcześniej pytania, ośmielam się stwierdzić, że 
stowarzyszenia regionalne są potrzebne, skoro w archiwach znajduje się jeszcze 
mnóstwo poszytów, które nie zawsze mogą interesować historyków badających 
zjawiska centralne. Jeśli stowarzyszenia nie zostaną zneutralizowane metodami 
administracyjnymi, przetrwają, mimo tradycyjnych, co nie znaczy anachro-
nicznych, form działania.
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Księgozbiory regionalnych towarzystw naukowych 
jako element krajowego zasobu bibliotecznego

Jednym z najistotniejszych elementów trwania i działalności regionalnych 
towarzystw naukowych są gromadzone przez nie księgozbiory. Ich tradycja się-
ga początków XIX stulecia i  stanowi znaczący element zarówno dziejów na-
szych regionalnych stowarzyszeń naukowych, jak i historii polskich bibliotek, 
istotny w czasach minionych i obecnie. Dziewiętnastowieczna tradycja działań 
społecznych pod zaborami wymagała wręcz od tego typu stowarzyszeń two-
rzenia i posiadania księgozbiorów uzupełniających formowane z trudnościami 
polskie biblioteki naukowe i  oświatowe, w  niektórych zaś zaborach wręcz je 
zastępujących. Nie trzeba tu uzasadniać potrzeby tworzenia owych placówek 
w trudnych dziesięcioleciach długiego wieku XIX, bowiem wiele z nich wów-
czas, a także później, stanowiło podstawowy warsztat pracy naukowej dla po-
koleń Polaków. Także dzisiaj księgozbiory stowarzyszeń naukowych oraz ich 
działanie stanowią interesującą część dorobku intelektualnego i materialnego 
naszego środowiska i powinny uzyskać również w  literaturze bibliologicznej 
miejsce odpowiadające ich znaczeniu1.

Zbiory bibliotek regionalnych stowarzyszeń naukowych stanowią ważną 
część polskiego dorobku piśmienniczego, przechowując i udostępniając unika-
towe w wielu przypadkach egzemplarze wchodzące w skład narodowego zaso-
bu bibliotecznego.

Do tej pory brak monografi cznego opracowania stanu, kształtu i zawarto-
ści księgozbiorów towarzystw regionalnych. Nie zastąpią go istniejące opraco-
wania poszczególnych wybitnych bibliotek oraz fragmentaryczne informacje 
o pozostałych księgozbiorach stowarzyszeń, rozproszone po trudno dostępnych 
źródłach. Część towarzystw naukowych, pomimo postanowień statutowych 
zakładających konieczność posiadania biblioteki, nie wykazuje posiadania 

1 Zasoby polskiej bibliografi i przynoszą stosunkowo niewiele opracowań podejmujących 
całościowo problem bibliotek stowarzyszeń naukowych. Do ważniejszych należą następujące 
opracowania: A. Kociszewski Towarzystwa regionalne, s. 27–29; S. Kunikowski, Towarzystwa 
naukowe ogólne w Polsce, s. 144–148; K. Maciąg, Biblioteki towarzystw naukowych.
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znaczących księgozbiorów lub też przekazała swój dorobek biblioteczny innym 
instytucjom kulturalnym; są też takie, które przechowują niewielkie księgo-
zbiory pomimo braku stosownego zapisu o ich istnieniu w statutach.

Brak poważnej monografi i zjawiska, jakim pozostają biblioteki polskich to-
warzystw naukowych, nie stanął na szczęście na przeszkodzie licznym autorom, 
poświęcającym swoje prace dziejom i  współczesnej działalności poszczegól-
nych stowarzyszeń naukowych. I tak najobszerniejszą listę prac poświęconych 
swoim bibliotekom posiadają: Towarzystwo Naukowe Płockie, Poznańskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, To-
warzystwo Naukowe Warszawskie oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe 
i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. To zasługa bogatych i ważnych dla 
kultury narodowej zbiorów (takich jak biblioteki TNP, PTPN i przemyskiego 
TPN), zmienności historycznych losów (jak w przypadku Towarzystwa Nauko-
wego Warszawskiego) lub też pasji grona bibliologów (jak w Kaliskim Towarzy-
stwie Przyjaciół Nauk z powodzeniem gromadzącym interesujący księgozbiór 
historyczny zaledwie przez ostatnie trzydzieści lat).

Także inne stowarzyszenia regionalne nie stronią od rozpowszechniania 
informacji na temat posiadanych przez siebie księgozbiorów. Niektóre dorobiły 
się opracowań monografi cznych (jak między innymi Bydgoskie Towarzystwo 
Naukowe, Towarzystwo Naukowe w  Toruniu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w  Legnicy), częściej jednak wiadomości te stanowią fragmenty sprawozdań 
z działalności stowarzyszeń, wydawanych między innymi przez Łomżyńskie 
Towarzystwo Naukowe im. Wagów, a  także niektóre wymienione już stowa-
rzyszenia regionalne.

Nie ulega jednak wątpliwości, że problem księgozbiorów towarzystw regio-
nalnych, ich istnienia, stanu, zawartości oraz wykorzystania budzi wiele pytań, 
artykuł niniejszy zatem będzie bardziej przeglądem postulatów badawczych, 
aniżeli gotową odpowiedzią na pytanie o stan i przydatność bibliotek nauko-
wych towarzystw regionalnych.

Społeczny ruch naukowy i jego tradycje, sięgające przełomu XVIII i XIX w., 
nierozłącznie wiążą się z instytucją biblioteki, księgozbioru służącego w zało-
żeniu członkom poszczególnych stowarzyszeń, w  praktyce jednak zazwyczaj 
stanowiącego zbiór otwarty na potrzeby szerszych warstw społeczeństwa czy-
tającego. Zasada budowania w strukturach organizacji społecznych przynależ-
nych do nich księgozbiorów nie jest zresztą charakterystyczna wyłącznie dla 
towarzystw naukowych – całe dziewiętnaste stulecie, a także pierwsza połowa 
stulecia dwudziestego, przynosi w Polsce tysiące przykładów organizacji sto-
warzyszeń społecznych, oświatowych i  kulturalnych, których niezbywalnym 
elementem był zawiązywany i prowadzony (z mniejszymi lub większymi suk-
cesami) księgozbiór, zazwyczaj udostępniany członkom stowarzyszeń, speł-
niający jednak istotną funkcję oświatową i  kulturalną. Na tym tle biblioteki 
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regionalnych stowarzyszeń naukowych wyróżniają się swoimi zasobami, ich 
zawartością i wielkością, a także znaczeniem dla miejscowych środowisk na-
ukowych i kulturalnych. Warto zatem dokonać przeglądu istniejących współ-
cześnie bibliotek tychże stowarzyszeń.

Podstawową przyczyną, dla której tak trudno sformułować diagnozę sta-
nu naszych księgozbiorów, jest brak pełnej listy funkcjonujących regionalnych 
stowarzyszeń naukowych, czy też jej potencjalna niestabilność. Wynika to nie 
tylko z faktu powstawania nowych organizacji tego typu, nieujętych w istnieją-
cych ewidencjach, lecz także ze stagnacji innych stowarzyszeń, niegdyś prężnie 
działających, dziś pozbawionych woli istnienia lub fi nansowych możliwości 
działania.

Kolejną przyczynę stanowią w  wielu przypadkach dość fragmentaryczne 
wiadomości o istnieniu i działaniu bibliotek. W licznych statutach naszych sto-
warzyszeń biblioteka stanowi ważną część struktury towarzystwa i programu 
jego działalności. To kwestia tradycji posiadania własnego księgozbioru, zwią-
zanej, jak wspomniano, z dawnymi zasadami budowy stowarzyszeń społecz-
nych. Nie zawsze jednak zasadę tę (z różnych zresztą powodów) wprowadzano 
w życie, a zatem nie wszystkie księgozbiory podręczne naukowych stowarzy-
szeń regionalnych rozwinęły się w  prawdziwe biblioteki, pełniące wszystkie 
funkcje przypisywane takim instytucjom. Przy tej okazji warto zgłosić postu-
lat, aby posiadane zbiory (jeśli istnieją jako własność towarzystwa) oraz ich za-
wartość zostały odnotowane choćby w postaci informacji na stronie interneto-
wej stowarzyszenia, jej posiadanie stanowi już przecież niemal normę.

Księgozbiory towarzystw naukowych działają w rozmaitych konfi guracjach. 
Bez wątpienia najbardziej widoczną formą, ugruntowaną przez tradycję, jest 
pozostawanie bibliotek w strukturze macierzystego towarzystwa i ich względ-
na samodzielność jako agend towarzystwa naukowego. Tak działają nasze naj-
starsze i najbardziej zasłużone placówki – Biblioteka im. Zielińskich Towarzy-
stwa Naukowego Płockiego, Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk czy Biblioteka Naukowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu – by 
zachować tu kolejność powstawania wymienionych stowarzyszeń. Również 
młodsze, lecz prężnie działające towarzystwa posiadają samodzielne placówki 
biblioteczne (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Łomżyńskie Towarzy-
stwo Naukowe im. Wagów, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęckie 
Towarzystwo Naukowe), jednak w innych przypadkach liczne trudności (loka-
lowe, personalne i fi nansowe) zmusiły niektóre towarzystwa do poszukiwania 
odmiennych rozwiązań. Jednym z nich jest przekazanie księgozbioru stowa-
rzyszenia w depozyt (czasowy lub wieczysty) placówkom innych sieci biblio-
tecznych. Za przykład mogą tu posłużyć Towarzystwo Naukowe w Toruniu, od 
dawna przechowujące swoje zbiory książek i zabytków w depozycie Książnicy 
Kopernikańskiej oraz Muzeum Okręgowego w Toruniu, Kaliskie Towarzystwo 
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Przyjaciół Nauk, które swój piętnastotysięczny księgozbiór druków (w sporej 
części dziewiętnastowiecznych) przekazało działającej w tymże mieście Książ-
nicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego2, a  także Włocławskie Towa-
rzystwo Naukowe, które część swojej ponadtrzydziestotysięcznej biblioteki 
przekazało jako depozyt Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Humanistyczno-
-Ekonomicznej. Istnieją też rozwiązania bardziej trwałe, jak formalne połącze-
nie księgozbioru stowarzyszeniowego ze zbiorami innej biblioteki (najczęściej 
publicznej), a nawet przekazanie księgozbioru innej instytucji bibliotecznej na 
własność. Tu przykładem może być Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 
które swoją bogatą bibliotekę (opartą o zbiory Krajowego Ośrodka Dokumen-
tacji Regionalnych Towarzystw Kultury) ostatecznie przekazało Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Ciechanowie. Wiele innych towarzystw gromadzi księgo-
zbiór wyłącznie deklaratywnie – odnotowując jego prowadzenie w statutach, 
ewentualnie posiadając zawiązki biblioteki w postaci mniej lub bardziej upo-
rządkowanych księgozbiorów podręcznych czy niewielkich darowizn.

Z umiejscowieniem księgozbiorów w strukturach towarzystw łączy się też 
sposób ich gromadzenia, zależny od zasobności instytucji oraz stopnia jej orga-
nizacji, zaś w przypadku księgozbiorów funkcjonujących w symbiozie z inny-
mi organizmami bibliotecznymi, także forma akcesji zbiorów oraz ich opraco-
wania. Ważną kwestią jest sposób udostępniania zasobu bibliotecznego użyt-
kownikom, który w ogromnej mierze przyczynia się do otwarcia zasobów dla 
szerokiej publiczności czytelniczej. To ważna konstatacja, jeśli idzie o potrzebę 
i zasadność istnienia księgozbiorów regionalnych stowarzyszeń naukowych.

Towarzystwa naukowe, ich biblioteki oraz umiejscowienie
księgozbiorów w ich strukturach

Podstawą rozważań na temat stowarzyszeń naukowych oraz ich księgozbiorów 
musi być pełna lista tychże organizacji. Jej zestawienie sprawia istotne trudności; 
spowodowane z jednej strony pojawianiem się (zwłaszcza w ostatnich dziesięcio-
leciach) coraz to nowych towarzystw, z drugiej zaś strony brakiem aktywności 
niegdyś żywych, dzisiaj niemal zamarłych stowarzyszeń. Nic też dziwnego, że 
kolejne pojawiające się w różnych źródłach zestawienia różnią się między sobą. 
Innym jeszcze problemem jest kwestia uznania „regionalności” danego towarzy-
stwa3 czy wręcz wpisania na listę stowarzyszeń licznych instytucji naukowych, 

2 Księgozbiór ten nadal stanowi własność Towarzystwa, jednakże na mocy stosownego po-
rozumienia służy on wszystkim czytelnikom Książnicy.

3 Tu wątpliwości budzi usytuowanie pośród stowarzyszeń regionalnych na przykład Towa-
rzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
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wywodzących się z  tychże. Klasycznym przykładem może być wywodząca się 
z Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Polska Akademia Umiejętności, choć 
na listach towarzystw naukowych pojawiają się także instytuty naukowe (Insty-
tut Śląski w Opolu, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
w Olsztynie i inne, zazwyczaj posiadające rodowód stowarzyszeniowy).

W  tej sytuacji autor niniejszego opracowania zmuszony został do doko-
nania wyboru, skupiając się na działalności oraz posiadanych księgozbiorach 
następujących regionalnych towarzystw naukowych, usytuowanych zgodnie 
z alfabetycznym układem miast swego działania. Pewną wskazówką w zakre-
sie istnienia i działania stowarzyszeń w dzisiejszych warunkach było też posia-
danie przez nie stron internetowych, świadectwa wejścia w dwudziesty pierw-
szy wiek jako instytucji rozwijających także współcześnie choćby minimalną 
działalność4.

• Białostockie Towarzystwo Naukowe,
• Bydgoskie Towarzystwo Naukowe,
• Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe,
• Częstochowskie Towarzystwo Naukowe,
• Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe,
• Gdańskie Towarzystwo Naukowe,
• Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni,
• Gorzowskie Towarzystwo Naukowe,
• Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
• Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeń-

skiego w Katowicach,
• Kieleckie Towarzystwo Naukowe,
• Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy,
• Lubelskie Towarzystwo Naukowe,
• Łódzkie Towarzystwo Naukowe,
• Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzeczu Podlaskim,
• Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu,
• Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,
• Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
• Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika,
• Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe,
• Ostrowskie Towarzystwo Naukowe,
• Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
• Towarzystwo Naukowe Płockie,

4 Listę towarzystw oparto między innymi na publikacji T. Majsterkiewicza, Wykaz to-
warzystw naukowych, s. 27–29, uzupełniając ją najmłodszymi organizacjami powstałymi już 
w bieżącym stuleciu.
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• Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
• Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Prze-

myślu,
• Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku,
• Radomskie Towarzystwo Naukowe,
• Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe w Rypinie,
• Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie,
• Towarzystwo Naukowe Sandomierskie,
• Siedleckie Towarzystwo Naukowe,
• Sopockie Towarzystwo Naukowe,
• Szczecińskie Towarzystwo Naukowe,
• Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
• Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe,
• Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
• Wieluńskie Towarzystwo Naukowe,
• Włocławskie Towarzystwo Naukowe,
• Wrocławskie Towarzystwo Naukowe,
• Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
• Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze.

Księgozbiory samodzielne

Pewna grupa regionalnych towarzystw naukowych utrzymuje samodzielne 
księgozbiory, w znacznej części przechowywane i wykorzystywane w ich sie-
dzibach. Są to przede wszystkim najstarsze stowarzyszenia, działające niemal 
nieprzerwanie przez dziesiątki lat. Istnienie ich księgozbiorów wynika z trady-
cji historycznych, potrzeb członków oraz lokalnych społeczności, a także moż-
liwości utrzymania bibliotek. Do największych księgozbiorów regionalnych to-
warzystw naukowych, usytuowanych jako samodzielne placówki biblioteczne 
należą, w kolejności powstawania macierzystych towarzystw:

• Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego,
• Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
• Biblioteka i Archiwum Towarzystwa Naukowego im. Kazimierza Marii 

Osińskiego w Przemyślu,
• Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy,
• Biblioteka Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego,
• Biblioteka Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,
• Biblioteka Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika.
Placówki te dysponują obszernymi i wszechstronnymi zbiorami, ze znaczną 

zawartością zbiorów historycznych (uważa się za takie zbiory wydane przed 
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1945 r., choć granica przesuwana jest w chwili obecnej coraz częściej do 1950 r.). 
Biblioteki te charakteryzują się następującymi cechami:

1. Posiadają znaczną wartość historyczną, liczącą się w skali kraju, również 
w perspektywie narodowego zasobu bibliotecznego. Niektóre z księgo-
zbiorów (np. PTPN) są penetrowane przez retrospektywne bibliografi e 
narodowe (np. Bibliografi a polska XIX stulecia Estreichera).

2. Ostatnie lata były zazwyczaj dramatyczne fi nansowo, jeśli idzie o utrzy-
manie bibliotek przez towarzystwa. Dochodziło nawet do przypadków 
czasowego zamknięcia niektórych z  nich (vide przypadek Biblioteki 
im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego).

3. Rozwój księgozbiorów, choć w dużej mierze selektywny, powoduje kło-
poty lokalowe poszczególnych bibliotek, zazwyczaj mieszczących się 
w siedzibach towarzystw. Dochodzi do tego zazwyczaj postępująca deka-
pitalizacja pomieszczeń bibliotecznych, wymagających remontów oraz 
zakupu sprzętu magazynowego, pozwalającego na lepsze wykorzystanie 
powierzchni magazynowych.

4. Wypada wymienić także trudności kadrowe, z którymi borykają się bi-
blioteki towarzystw. Nie idzie tu o poziom wykształcenia oraz kompe-
tencje zawodowe, lecz o niski poziom wynagrodzeń, a nawet koniecz-
ność zmniejszania i  tak zazwyczaj nielicznego personelu. Powoduje to 
zwykle konieczność ograniczania dostępności księgozbiorów.

5. Wypada podkreślić malejące środki fi nansowe, jakie towarzystwa są 
w stanie przeznaczyć na utrzymanie bibliotek, a także na zakup księgo-
zbiorów. Wydaje się, że rozwój bibliotekarstwa naukowego w wielu ośrod-
kach średniej wielkości, a także bibliotekarstwa publicznego, w pewnym 
sensie zwalnia biblioteki towarzystw naukowych z  zaopatrywania się 
w  nowości, jednakże księgozbiory powinny zachować swój charakter 
kompletu literatury związanej z poszczególnymi tematami obszarów ba-
dań prowadzonych przez towarzystwa.

6. Utrzymuje się tendencja do budowania księgozbiorów dzięki darom 
książkowym – pochodzącym zarówno od członków towarzystwa, jak 
i  z donacji zewnętrznych – co z  jednej strony związane jest z  tradycją 
przekazywania własnego dorobku naukowego przez autorów, z drugiej 
zaś sytuacjami likwidowania prywatnych księgozbiorów, gromadzonych 
zwłaszcza w latach 60., 70. i 80. XX w.

7. Naturalną metodą powiększania zbiorów pozostaje własny dorobek 
wydawniczy towarzystw, włączany do zasobów bibliotecznych. W nie-
których przypadkach (zwłaszcza jeśli idzie o edycje lokalne, wydawane 
przez miejscowe wydawnictwa), mamy do czynienia z unikatowymi pu-
blikacjami, trudno dostępnymi nawet w bibliotekach upoważnionych do 
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otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych. To także efekt braku świa-
domości prawnej obowiązku przekazywania egzemplarza w  młodych 
(zarówno prywatnych, jak i samorządowych) wydawnictwach lokalnych 
lat 90. XX w.

Księgozbiory depozytarne

Inna część regionalnych towarzystw prowadzi biblioteki poprzez przeka-
zanie ich w użytkowanie (wieczyste lub czasowe) innym instytucjom. Wyni-
ka to z  przyczyn zarówno historycznych, jak i  pragmatycznych. Te pierwsze 
związane są zazwyczaj z losami poszczególnych stowarzyszeń zmuszonych do 
zaprzestania działalności i pozbawionych w  jakimś okresie możliwości pro-
wadzenia własnej biblioteki. Przypadek drugi to świadomy wybór, dokonany 
przez stowarzyszenia naukowe, przekonane o niemożności utrzymania własnej 
biblioteki, niezamierzające jednak z różnych powodów przekazać księgozbioru 
innej placówce bibliotecznej na własność.

Formą depozytu, na mocy którego towarzystwa użyczają swoich księgozbio-
rów, jest zazwyczaj depozyt wieczysty, choć znane są też przypadki określania 
depozytu jako czasowego lub zwracanego na żądanie. Zaletą takiego rozwiąza-
nia jest fakt, że towarzystwo pozostaje właścicielem księgozbioru, a jednocze-
śnie nie ponosi kosztów utrzymania księgozbioru, który zostaje udostępniony 
czytelnikom. Zazwyczaj księgozbiór ten jednak jest uzupełniany przez macie-
rzyste towarzystwo naukowe przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form 
gromadzenia, to znaczy zakupu, daru czy wymiany.

Do stowarzyszeń naukowych, będących właścicielami bibliotek przekaza-
nych w depozyt należą następujące towarzystwa:

• Towarzystwo Naukowe w Toruniu (w Książnicy Kopernikańskiej w To-
runiu),

• Towarzystwo Naukowe w Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyń-
skiego w Olsztynie,

• Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (w  Książnicy Pedagogicznej 
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu – depozyt czasowy),

• Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe (w  Wyższym Seminarium Du-
chownym w Drohiczynie).

Księgozbiory przekazane innym instytucjom

Częstą formą posiadania księgozbioru przez regionalne stowarzyszenia nauko-
we jest zawiązanie biblioteki towarzystwa w początkowym okresie jego istnienia, 
a następnie w pewnym momencie działalności (zazwyczaj na skutek trudności 
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organizacyjnych, lokalowych lub fi nansowych) przekazanie tegoż księgozbioru 
instytucji, która jest w stanie go utrzymać i prowadzić. Nie ulega wątpliwości, że 
instytucjami tymi są przede wszystkim biblioteki naukowe lub publiczne.

Księgozbiory historyczne znajdują zazwyczaj swoje wydzielone miejsce 
w księgozbiorach wielkich bibliotek naukowych i są traktowane jako kolekcje 
historyczne. Mniejsze i  mniej cenne księgozbiory najmłodszych towarzystw 
uznaje się za integralny element zbiorów bibliotecznych danej instytucji biblio-
tecznej, która przejęła zbiory towarzystwa.

Do największych i najcenniejszych księgozbiorów przejętych przez obce in-
stytucje (biblioteczne) należą kolekcje:

• Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (w  Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego),

• Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeń-
skiego w Katowicach (w Bibliotece Śląskiej w Katowicach),

• Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (w  Książnicy Pomorskiej 
im. Stanisława Staszica w Szczecinie),

• Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego (w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Ciechanowie).

Księgozbiory szczątkowe

Bardzo częstą formą księgozbioru regionalnych towarzystw naukowych jest 
księgozbiór szczątkowy, przechowywany zazwyczaj w  siedzibie stowarzysze-
nia, lecz nieudostępniany w rozumieniu działania biblioteki lub udostępniany 
incydentalnie. Księgozbiory takie składają się w dużej części z różnego rodzaju 
donacji, jak również z owoców wymiany między towarzystwami, i pełnią funk-
cję księgozbioru podręcznego dla członków władz towarzystwa (rzadziej są 
udostępniane szerzej). Jeśli pozwalają na to warunki lokalowe, bardziej warto-
ściowe części tychże księgozbiorów są eksponowane. Zazwyczaj nie odgrywają 
znaczącej roli w działaniach towarzystwa, ostatecznie często przekazywane do 
zbiorów miejscowej biblioteki naukowej lub publicznej.

Lokale i pracownicy

Niezwykle trudno uchwycić sytuację lokalową bibliotek poszczególnych re-
gionalnych towarzystw naukowych, zarówno ze względu na różną żywotność 
samych stowarzyszeń, zwłaszcza wobec zmian formy dotowania ich działalno-
ści po 1990 r., jak i na dokonujące się przekształcenia zasobów materialnych 
towarzystw. Obserwuje się tu dwie tendencje:
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1. Kurczące się zasoby materialne towarzystw nie pozwalają na utrzyma-
nie ich lokali w należytym stanie; w przypadkach skrajnych mamy też 
do czynienia ze zjawiskiem opuszczania lokali lub wynajmowania ich 
obcym podmiotom. W sposób oczywisty nie sprzyja to działalności za-
równo bibliotek, jak i utrzymujących je instytucji macierzystych. Roz-
wiązaniem jest w  tym przypadku ograniczenie działalności biblioteki, 
przekazanie jej innej instytucji (najczęściej bibliotecznej – w formie de-
pozytu lub donacji), a nawet likwidacja zasobu bibliotecznego. Szczegól-
nie ta ostatnia tendencja jest szkodliwa z punktu widzenia zachowania 
cennych zasobów bibliotecznych.

2. Nieliczne towarzystwa, cieszące się w środowisku należnym uznaniem 
i wsparciem władz samorządowych, uzyskują pomoc z tej strony w po-
staci lokali oraz wsparcia działań remontowych. Jednakże skala tych 
działań jest niewielka, można mówić wręcz o  incydentalnym udziale 
obcych środków fi nansowych w inwestycyjnych i remontowych działa-
niach poszczególnych towarzystw.

Od 1990 r. obserwuje się dramatyczne zmniejszanie się obsady etatowej ist-
niejących bibliotek regionalnych towarzystw naukowych. Zjawisko to wiąże 
się ze znacznym ograniczeniem wspierania fi nansowego działalności bibliotek 
tego sektora nauki ze strony zarówno Polskiej Akademii Nauk, jak i Minister-
stwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Skutkuje to znacznym zmniejszeniem 
liczebności personelu bibliotecznego w  latach 1990–2017, a  nawet czasowym 
ograniczeniem dostępu do zbiorów ze względu na niemożność utrzymania ob-
sady etatowej. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla dostępności zbiorów dla 
czytelników, lecz także dla zachowania substancji bibliotecznej w należytym 
stanie fi zycznym.

Zbiory

Druki nowe

Biblioteki regionalnych towarzystw naukowych dysponują ponad miliono-
wym zasobem druków nowych, przede wszystkim o charakterze zbiorów hu-
manistycznych. Pamiętać trzeba, że księgozbiory te powstały głównie w dro-
dze donacji i  wymiany międzybibliotecznej, stanowiąc zwłaszcza w  XIX w. 
ważne zasoby polskiej książki. Niektóre z księgozbiorów towarzystw stoją też 
u  początków bibliotek uniwersyteckich (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, Towarzystwo Naukowe w  Toruniu), inne do dzisiaj wspierają rozwój 
miejscowych uczelni; dotyczy to także najmłodszych ośrodków akademickich, 
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powstałych po transformacji 1990 r. Niemal wszystkie stanowią ważne źródło 
książki regionalnej.

Czasopisma

W zbiorach regionalnych towarzystw naukowych znajdują się znaczne zaso-
by czasopism, w tym naukowych i regionalnych. Pośród nich warto wspomnieć 
czasopisma z  XIX i  pierwszej połowy XX w., gromadzone i  przechowywane 
przez istniejące wówczas stowarzyszenia lub przekazywane poprzez darowizny 
(rzadziej zakupy antykwaryczne) do zbiorów młodszych stowarzyszeń nauko-
wych.

Znaczącą część zbiorów czasopiśmienniczych stanowią periodyki regional-
ne, w tym wydawane przez same regionalne towarzystwa naukowe. W wielu 
przypadkach to jedyne egzemplarze zachowane w zbiorach krajowych, co do-
tyczy przede wszystkim prasy efemerycznej wszystkich okresów. Część perio-
dyków przechowuje się w postaci kopii mikrofi lmowych lub nowszych wersji 
nośników informacji.

Najcenniejszą częścią zasobów czasopiśmienniczych są zasoby prasy dzie-
więtnastowiecznej, obecne w wielu bibliotekach towarzystw (m.in. w Płocku, 
Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Przemyślu, Kaliszu i in.).

Zbiory specjalne

Wiele regionalnych towarzystw naukowych posiada obszerne zbiory spe-
cjalne. Zalicza się do nich zarówno tradycyjne (rękopisy, starodruki, kartogra-
fi ę, grafi ki, fotografi e (fotokopie), mikrofi lmy, dokumenty życia społecznego), 
jak też współczesne formy zapisu informacji, a zatem zbiory elektroniczne oraz 
dostęp do zbiorów wirtualnych (bazy danych).

Istniejące zasoby rękopisów występują zarówno w zbiorach bibliotecznych, 
jak i archiwach, prowadzonych przez część towarzystw. Wyróżnić można tu 
zbiory rękopisów historycznych obecne we wszystkich niemal większych 
bibliotekach regionalnych towarzystw naukowych i  współczesne dokumen-
ty archiwalne, zazwyczaj o  charakterze prymarnym, posiadające znaczenie 
dokumentacyjne dla działalności samych stowarzyszeń. Historyczne zbiory 
rękopisów są cennym uzupełnieniem krajowych zasobów tego typu doku-
mentów.

Jeszcze znaczniejsze są zasoby starodruków, gromadzonych i  przechowy-
wanych przez biblioteki towarzystw. Najbogatsze zbiory należą do Towarzy-
stwa Naukowego Płockiego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
choć inne biblioteki dysponują równie interesującymi i  często unikatowymi 
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Tab. 1. Orientacyjne zestawienie zasobów bibliotecznych regionalnych towarzystw naukowych, 
liczących powyżej 5 tys. wol.

Nazwa towarzystwa Ilość woluminów/
jednostek Uwagi

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe 24 tys. Także rękopisy i druki ulotne

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 15 tys. W tym ok. 1 tys. druków z XIX w. 
oraz 1 tys. wol. czasopism, nielicz-
ne starodruki, grafi ka i kartografi a

Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Legnicy

ok. 11 tys. W tym 265 wol. starodruków, 
ponad 2100 wol. periodyków. 
Rękopiśmienny zbiór muzykaliów, 
także w postaci digitalnej

Lubelskie Towarzystwo Naukowe ponad 5 tys. Biblioteka nieudostępniana, 
literatura przestarzała

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe 
im. Wagów

ok. 20 tys. 30% stanowią starodruki i druki 
z XIX w.

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie

ok. 85 tys. jedn. W tym ponad 20 tys. wol. 
czasopism i ok. 11 tys. zbiorów 
specjalnych, w tym 2,5 tys. wol. 
starodruków

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe 
im. A. Chętnika

ok. 6 tys. wol. –

Towarzystwo Naukowe Płockie ok. 410 tys. jedn. W tym 100 inkunabułów, 
ok. 15 tys. starodruków, ponad 
1800 rękopisów, ok. 1200 jedn. 
kartografi i

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk

ok. 350 tys. wol. W tym 15 tys. starodruków 
(155 inkunabułów), czasopisma 
(ok. 65 tys. wol.) i zbiory specjalne 
(ok. 22 tys. jedn.)

Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
im. Kazimierza Marii Osińskiego 
w Przemyślu

– –

Towarzystwo Naukowe w Toruniu ok. 126 tys. wol. 1542 wol. starodruków połączo-
nych kolekcji TNT, ponad 11 tys. 
książek w siedzibie TNT, cenna 
kolekcja czasopism

Towarzystwo Naukowe Warszawskie ponad 13 tys. wol. Przeważającą część księgozbioru 
stanowią druki z XIX w.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe ponad 30 tys. wol. –
Źródło: opracowanie własne. Orientacyjny charakter danych wynika między innymi z różnych dat ich po-
wstania.
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egzemplarzami (Toruń, Przemyśl, Legnica, Łomża, Olsztyn). Wśród zbiorów 
dawnych druków na szczególną uwagę zasługują inkunabuły.

Równie interesujące są zasoby kartografi i i grafi ki należące do poszczegól-
nych towarzystw. Stanowią one ważną część charakterystycznych dla dawnych 
stowarzyszeń naukowych zbiorów muzealnych i  bywały (jak w  przypadku 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu) przekazywane w depozyt muzeom. Ich 
znaczna część (dotyczy to zazwyczaj najstarszych stowarzyszeń) pozostaje jed-
nak fragmentem księgozbiorów.

Stosunkowo nową formą zbiorów specjalnych są dokumenty życia spo-
łecznego, gromadzone przez nieliczne stowarzyszenia, choć wysoko cenione 
pozostają świadectwa dawnych epok zachowane w postaci druków ulotnych. 
Część z nich została wprowadzona do księgozbiorów głównych. Najnowsze do-
kumenty gromadzi się dość niechętnie ze względu na pracochłonność opisu 
i kłopotliwość przechowywania związaną ze zróżnicowaniem form fi zycznych 
tychże zbiorów. Zazwyczaj jednak przechowywane są dokumenty dotyczące 
bieżącej działalności stowarzyszeń (afi sze, plakaty, zaproszenia).

Pomimo trudności organizacyjnych i fi nansowych część bibliotek regional-
nych towarzystw naukowych od dawna uczestniczy w procesie komputeryza-
cji placówek bibliotecznych oraz digitalizacji zbiorów. Działanie to umożliwia 
w pierwszym przypadku łatwiejszy dostęp do księgozbiorów (orientację w za-
sobach, zamówienie online), w drugim zaś udostępnia kopię dzieła, oszczędza-
jąc oryginał, jak również ułatwia dostęp do dokumentu. Jakkolwiek wykona-
no tu już znaczną pracę, konieczna jest kontynuacja tych działań, zwłaszcza 
w  przypadku bibliotek najcenniejszych, stanowiących nadal własność towa-
rzystw. Ułatwienie dostępu do zbiorow bibliotek stowarzyszeń naukowych 
wzbogaci polskie zasoby biblioteczne i ułatwi dostęp do nich bez konieczno-
ści kontaktu z oryginałem. W taki sposób przygotowuje się już najcenniejsze 
zbiory do użytkowania (Towarzystwo Naukowe Płockie, PTPN, Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w  Przemyślu, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk i  inne biblioteki), podobnie jak to się stało ze 
zdigitalizowanymi dawnymi zbiorami muzycznymi, stanowiącym własność 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w  Legnicy. Ten kierunek działania wydaje się 
dziś bardzo obiecujący.

Wnioski

Biblioteki regionalnych towarzystw naukowych stanowią ważny, a niedoce-
niany element krajowego systemu bibliotecznego i archiwalnego.

Istnieje konieczność utrzymania bibliotek regionalnych towarzystw na-
ukowych oraz ustabilizowania ich pracy. W  kilku przypadkach w  wyniku 
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niemożności utrzymania biblioteki doszło do jej sprzedaży lub rozproszenia. 
Istotne jest również traktowanie działalności bibliotecznej jako elementu dzia-
łalności stowarzyszenia naukowego, najlepiej w  postaci fragmentu ustawy 
o  społecznej działalności naukowej. Niezbędne okazuje się dofi nansowanie 
działalności najcenniejszych bibliotek stowarzyszeń naukowych jako dorobku 
narodowej kultury, ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowych wa-
runków ich przechowywania i udostępniania. Potrzebne jest również wsparcie 
fi nansowe gromadzenia zasobów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnie-
niem literatury regionalnej.

Najcenniejsze zbiory powinny zostać wpisane do narodowego zasobu bi-
bliotecznego mimo zaostrzonych w  ostatnich latach warunków takich dzia-
łań. Istnieje także potrzeba wsparcia działań digitalizacyjnych dla zachowania 
i szerokiego udostępnienia zasobów bibliotek towarzystw regionalnych. Waż-
nym aspektem jest również podjęcie działań w kierunku wpisania zasobów bi-
bliotek towarzystw regionalnych w ogólnopolskie systemy informacji cyfrowej 
i wirtualnej.

Znaczenie istnienia księgozbiorów
regionalnych stowarzyszeń naukowych

Dawne tradycje bibliotek najstarszych polskich towarzystw naukowych 
pozwalają traktować te księgozbiory jako dobro narodowe, znakomicie uzu-
pełniające zasoby naszych największych bibliotek naukowych. Dlatego mimo 
wszystkich trudności, a są one dobrze znane działaczom stowarzyszeń społecz-
nych, biblioteki te muszą trwać, upowszechniając w różnych formach własno-
ściowych dorobek pokoleń działaczy stowarzyszeń naukowych.

Nie wolno również pominąć aspektu znaczenia zbiorów bibliotecznych (tak-
że tych współczesnych) naszych stowarzyszeń dla regionalizmu, jakże silnie 
akcentowanej części społecznej działalności regionalnego ruchu naukowego. 
To z  jednej strony kwestia zachowania dorobku regionalnego piśmiennictwa 
(a obecnie także innych form informacji i komunikacji), w którym to zasobie 
znaczący udział mają własne wydawnictwa stowarzyszeń naukowych, z drugiej 
zaś strony biblioteki nasze zazwyczaj gromadzą między innymi efekty działal-
ności naukowej członków towarzystw. Nie tylko dają w  ten sposób świadec-
two ich edytorskiej działalności, lecz także zachowują indywidualny dorobek 
członków, bez względu na miejsce edycji. Zbiory te często mają charakter uni-
katowy, bowiem prócz krajowej produkcji wydawniczej, wchodzącej różnymi 
drogami w posiadanie bibliotek stowarzyszeń naukowych, można w nich od-
naleźć również liczne polonica zagraniczne autorstwa członków towarzystw, 
rzadkie w zbiorach nawet największych polskich bibliotek naukowych.
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Różne formy istnienia i działalności księgozbiorów regionalnych towarzystw 
naukowych nie zmieniają faktu, iż ich zasoby są użytkowane na różne sposo-
by. Rozwiązaniem oczywistym jest udostępnienie ich członkom macierzystego 
stowarzyszenia, zazwyczaj jednak z  wielu powodów biblioteki stowarzyszeń 
regionalnych stoją otworem także dla wielu innych grup czytelniczych. Szcze-
gólne znaczenie mają one dla społeczności lokalnych; w  wielkich ośrodkach 
naukowych ze względu na zawartość i unikatowość zbiorów, w mniejszych zaś 
pełniąc funkcję jedynej często w mieście powiatowym biblioteki o statusie na-
ukowym. Jakkolwiek literatura regionalna jest dziś gromadzona także przez 
inne sieci biblioteczne (w tym zwłaszcza biblioteki publiczne, szkolne i pedago-
giczne), księgozbiory towarzystw regionalnych są szczególnie predysponowane 
do pozyskiwania i udostępniania tego typu literatury.

Istnieje jeszcze jeden aspekt niezmiernej wagi, jeśli mówimy o  towarzy-
stwach naukowych działających w  stosunkowo niewielkich miastach, stano-
wiących od niedawna miejsce działania państwowych i  prywatnych uczelni 
wyższych. W wielu przypadkach tworzone szkoły opierały się na księgozbio-
rach tychże stowarzyszeń. Czasami do dzisiaj owe księgozbiory mają znacze-
nie dla uczelni formujących dopiero swoje własne wartościowe biblioteki. To 
wielka wartość dla ośrodków, dla których placówki towarzystw naukowych do 
niedawna były jedynymi placówkami o charakterze naukowym.

Przyszłość bibliotek regionalnych towarzystw naukowych —
perspektywy istnienia i działalności

Nie ulega wątpliwości, że w chwili obecnej biblioteki regionalnych stowarzy-
szeń naukowych, podobnie jak same towarzystwa, przeżywają znaczne trud-
ności fi nansowe, a w wielu przypadkach także i lokalowe. Kwestia ta wymaga 
systemowego rozwiązania, zwłaszcza jeśli idzie o  najcenniejsze księgozbiory, 
często wchodzące w  skład narodowego zasobu bibliotecznego. Jednocześnie 
obserwuje się również wielkie szanse rozbudowy księgozbiorów (zwłaszcza 
o literaturę współczesną, a zatem drugiej połowy XX w.) ze względu na liczne 
dary, przekazywane zarówno przez członków stowarzyszeń, jak i osoby spoza 
tego kręgu. Innym problemem są postępujące zmiany w  strukturze zbiorów 
(m.in. zagadnienie digitalizacji zbiorów posiadanych i  dokumentów pożąda-
nych). W tej mierze warto pozyskiwać na te działania środki obce, między in-
nymi istotne także ze względu na otwierające się powoli (mimo niesprzyjającej 
aury międzynarodowej) możliwości pozyskania w  formie digitalnej materia-
łów, które pozostały niegdyś za wschodnią granicą naszego kraju. To w wie-
lu przypadkach unikatowa możliwość otrzymania materiałów bibliotecznych 
nieistniejących już w polskich zasobach.
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Mimo rozlicznych trudności, potrzeba istnienia księgozbiorów regional-
nych towarzystw naukowych wydaje się oczywista, choćby ze względu na ich 
wartość naukową i regionalną, konieczność istnienia dla użytku licznych czy-
telników (w tym pracowników nauki i studentów), wreszcie jako element pre-
stiżu stowarzyszeń naukowych. Nade wszystko oczywista wydaje się koniecz-
ność wspierania bytu tychże bibliotek i dalszych badań nad nimi.
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Zbiory biblioteczne Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk jako część dziedzictwa narodowego

Wprowadzenie

W art. 5 Konstytucji RP z 1997 r. postulat troski o dziedzictwo narodowe 
umieszczony został obok obrony niepodległości i nienaruszalności terytorium 
państwa. Z jednej strony, oznacza to, że dziedzictwo narodowe powinno być 
dla państwa równie ważne jak niepodległość, a przynajmniej, że jest ono „jed-
ną z  tych wartości, które zasługują na wyjątkową ochronę”1, z  drugiej nato-
miast, wskazuje na fakt, że działania mające na celu ochronę dziedzictwa leżą 
w gestii niepodległego państwa. Chociaż próżno szukać podobnych rozwiązań 
w pierwszych konstytucjach II Rzeczypospolitej, z wagi problemu zdawano so-
bie sprawę już w 1918 r., kiedy Ludwik Bernacki, ówczesny dyrektor lwowskiego 
Ossolineum, przedkładał władzom Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 
a później odpowiednim ministerstwom, projekt powołania Biblioteki Narodo-
wej2. Intencja L. Bernackiego, by scentralizować gromadzenie piśmiennictwa 
polskiego, zahamowane przez zrabowanie i zamknięcie Biblioteki Załuskich, 
mogła się wydawać w  pełni uzasadniona po epoce zaborów, jednak w  krót-
kim memoriale, drukowanym własnym nakładem w  1921 r., pisał on wręcz 
o  konieczności pewnej formy przymusu w  ściąganiu zbiorów do Warszawy, 
zaznaczając przy tym, że: „z zakresu tej czynności wykluczyć należy wszelkie 
zbiory, z jakich, z czasem, mogą powstać biblioteki prowincjonalne, których jak 
najliczniejsze tworzenie jest jednym z pierwszorzędnych obowiązków kultural-
nych Rządu Polskiego”3.

1 K. Zeidler, Pojęcie „dziedzictwa narodowego” w Konstytucji RP, s. 17.
2 Jak informował Bernacki, odezwa ta przedstawiona została w  listopadzie 1918 r. Fran-

ciszkowi Pułaskiemu z Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a później Ministerstwu Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministerstwu Kultury i Sztuki (L. Bernacki, 
Bibljoteka narodowa w Warszawie). Na ten temat: D. Platt, Zbiory biblioteczne a dziedzictwo 
kulturowe, s. 4. 

3 L. Bernacki, Bibljoteka narodowa w Warszawie, s. 3. 
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W tym punkcie pojawia się więcej wątpliwości co do oceny aktualnego stanu 
dziedzictwa II RP przez dyrektora Ossolineum. Rzecz oczywista, że zadaniem 
rządu powinno być powoływanie – z czasem, w różnych regionach kraju – bi-
bliotek o  charakterze narodowym i  skodyfi kowanym statusie instytucjonal-
nym w ramach państwowych funduszy, jednak słowa L. Bernackiego zdawa-
łyby się sugerować brak na mapie kulturalno-intelektualnej odrodzonej Polski 
bibliotek prowincjonalnych stojących na straży dziedzictwa piśmienniczego4.

Jego sytuacja po 1918 r. była bez wątpienia trudna i  wymagała istotnych 
decyzji na szczeblu rządowym, jednak jeśli nie można nazwać jej beznadziejną, 
to tylko dzięki ogromnemu trudowi podjętemu przez społeczeństwo polskie 
w czasie zaborów na drodze – dziś powiedzielibyśmy – oddolnej, bez wsparcia 
i opieki państwa, bez kodyfi kacji prawnych czy nawet klarownych defi nicji poję-
cia dziedzictwa, a często wbrew antypolskim przepisom zaborcy. XIX w. w Pol-
sce czy też „długi wiek XIX”, okres od rewolucji francuskiej do I wojny świato-
wej, niemal idealnie pokrywający się z okresem rozbiorów, w wysokim stopniu 
rozwinął troskę o narodowe zasoby kultury dzięki mecenatowi społecznemu5. 
Niemałą rolę w  tych wieloaspektowych i  kompleksowych działaniach społe-
czeństwa w celu zachowania, rozwoju i popularyzacji wiedzy, zwłaszcza o hi-
storii i dorobku kraju, a  także podtrzymania tożsamości narodowej, odegra-
ły towarzystwa naukowe. Te zaś najczęściej funkcjonowały jednocześnie jako 
instytucje naukowo-oświatowe, biblioteki, archiwa, wydawnictwa, muzea czy 
gabinety pamiątek. Ich charakter oddawał konieczną wówczas – przy nieobec-
ności instytucjonalnych struktur wspierających – wielokierunkowość działań 
kulturalnych. I znamienne, że w listopadzie 1918 r., kiedy dopiero kształtowały 
się urzędy i ministerstwa, L. Bernacki ze swoją odezwą zwracał się właśnie do 
władz warszawskiego Towarzystwa, wskazując na jego prestiż i status placówki 
żywo zainteresowanej pielęgnowaniem dziedzictwa.

Poznań i Wielkopolska

Naukowy ruch społeczny w sposób szczególny kształtował sprawę polską 
w zaborze pruskim, gdzie od kursu obranego przez Eduarda Flotwella, z krót-
kimi okresami łagodzenia represji, stale dominowały tendencje germanizacyj-
ne, a różnica kulturowa tłumaczona bywała rasowo motywowanym dyskursem 

4 Bernacki zwraca uwagę na księgozbiory prywatne, które w formie donacji mogłyby wes-
przeć nowo powołaną Bibliotekę Narodową, a także zaznacza, że „w licznych miejscowościach 
Polski, zwłaszcza zaś w dawnym Królestwie Polskim, znajdują się całości bibljoteczne, leżące 
bezużytecznie, co gorsza – w zupełnym nieraz zaniedbaniu, narażone na zagładę i zniszczenie” 
(L. Bernacki, Bibljoteka narodowa w Warszawie, s. 3).

5 R. Marciniak, Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 275.
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cywilizacji6. Wspomnieć należy, że w Wielkopolsce nie istniał żaden uniwersy-
tet, co boleśnie odczuwała polska inteligencja i co wiązało się, rzecz naturalna, 
z długofalową strategią niemiecką. Wszak inteligencja kształcąca się w Berlinie 
czy w Breslau miała być ze wszech miar podatniejsza na asymilację7. Wobec tak 
dotkliwych braków w zaborze pruskim ciężar podtrzymywania rodzimej kul-
tury i języka rozkładał się na rozproszone instytucje i stowarzyszenia o różnym 
stopniu sformalizowania. Na tym tle powstałe w  1857 r. Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk Poznańskie przyjęło przodującą pozycję w regionie, już u same-
go zarania obok celów naukowych i popularyzatorskich wyraźnie wskazując 
w  swojej misji na komponent, który śmiało nazwać można utrzymywaniem 
dziedzictwa narodowego. W  projekcie statutu z  1856 r. mowa o  działalności 
naukowej, w  tym o  „zbieraniu i  wydawaniu źródeł i  materiałów do dziejów, 
piśmiennictwa i starożytności polskich”8. Zapewne pod wpływem prędko na-
pływających do instytucji zbiorów, książek i obiektów muzealnych, w kolejnym 
statucie z 1882 r. sformułowano wprost jedno z zadań instytucji jako „groma-
dzenie pamiątek narodowych, utworów sztuki, przedmiotów naukowych, ar-
chiwalnych i utrzymywanie ich w należytym porządku”9, co rozszerzało pre-
rogatywy towarzystwa naukowego.

Pierwsze dary, jakie zyskał PTPN, oddają nastroje inteligencji ze wszyst-
kich zaborów. Na łamach „Gazety Wielkiego Xięstwa Poznańskiego” już 
5 marca 1858 r. skrzętnie odnotowywano pierwsze donacje, których zarówno 
rozmach, jak i różnorodność zasługują na uwagę. Obok rozlicznych reliktów 
archeologicznych, odlewów sfragistycznych, numizmatyki itp. dary książko-
we przekazali Jan Konstanty Żupański, najwybitniejszy, ogólnopolskiej sła-
wy wydawca i księgarz poznański10, jak również Antoni Białecki11, Wojciech 

 6 Niesławne słowa Fryderyka II o Polakach jako o „biednych Irokezach”, których należy 
„oswoić z myślą europejską”, odegrały dużą rolę zarówno w pruskim dyskursie wyższości cy-
wilizacyjnej, jak i w historii polskiej publicystyki zaborowej. O Polakach jako Indianach pisał 
na łamach „Dziennika Literackiego” w 1864 r. Ludwik Powidaj (Polacy i Indianie, s. 30). Do tego 
orzeczenia nawiązywali również redaktorzy poznańskiej „Gazety Polskiej” w 1850 r., porównu-
jąc działania przeciwko wynarodowieniu z walką Irokezów w Ameryce o byt („Gazeta Polska”, 
1 stycznia 1850, nr 1).

 7 Już w 1800 r. Wilhelm Anton von Klewitz widział w kształceniu Polaków w ośrodkach 
pruskich korzyści asymilacyjne. Zob. A. Karbowiak, Młodzież polska, s. 4.

 8 Statuty Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 21.
 9 Tamże, s. 69.
10 Dar Żupańskiego przewyższał ilościowo pozostałe, wydawca ofi arował bowiem „wszyst-

kie nieomal nakładowe i  komisowe dzieła swoje, przechodzące liczbę 80 tomów” („Gazeta 
Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”, 5 marca 1858, nr 55, s. 1). 

11 Białecki związany był z Królestwem Polskim i Galicją, krótki okres spędził jednak w do-
brach Chłapowskiego na praktyce. Zajmował się prawem, archeologią, jak również problematy-
ką rolniczą. W 1858 r. dary słał aż z Petersburga; w PTPN działał w latach 1858–1863.
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Jastrzębowski z Warszawy12 czy Józef Lompa z Górnego Śląska13. Poza darami 
indywidualnymi Towarzystwo weszło także w posiadanie dorobku mniejszych 
instytucji, które nie były w stanie około połowy wieku zachować swojego bytu 
w obliczu pruskich represji. Sądny okazał się w  szczególności 1846 r., kiedy 
to wykrycie konspiracji doprowadziło do słynnego procesu berlińskiego i  li-
kwidacji polskich stowarzyszeń. Jedenaście lat przed powstaniem PTPN za-
mknięto dwie instytucje niezwykle cenne dla rozwoju umysłowego i  troski 
o dziedzictwo narodowe w Wielkopolsce. Pierwszą było Kasyno Gostyńskie14, 
założone przez Gustawa Potworowskiego w 1835 r., dysponujące pokaźną jak 
na owe czasy biblioteką. Drugą zaś – Towarzystwo Zbieraczów Starożytności 
Krajowych z Szamotuł, utworzone w 1841 r. przez znanego historyka, Jędrze-
ja Moraczewskiego. Nie ulega wątpliwości, że twórcy pierwszego na ziemiach 
polskich stowarzyszenia archeologów doskonale rozumieli, czym jest troska 
o dziedzictwo narodowe. W statucie czytamy bowiem, że Towarzystwo zostało 
powołane:

w celu nagromadzenia do jednego miejsca zabytków starożytności, już to w ziemi 
ukrytych, już też po kątach poniewieranych, w celu powiększenia spisów druków 
rzadkich i zebrania obrazów życia dawniejszego; poznania rozsypanych po kraju 
pomników, zredagowania powieści miejscowych i podań ludu15.

Zbiory szamotulskie przysłużyły się Muzeum Starożytności Krajowych 
przy PTPN16, a  łącznikiem między instytucjami w 1859 r. stał się Emil Kier-
ski, najpierw zastępca dyrektora Towarzystwa Zbieraczów, później bibliotekarz 
w PTPN. Natomiast dzięki G. Potworowskiemu i Edmundowi Bojanowskiemu 
zyskano pierwszą dużą kolekcję biblioteczną z  zasobów Kasyna Gostyńskie-
go, stanowiącą wówczas podstawę zbiorów książkowych17. Od tego czasu ob-

12 Przyrodnik, prekursor ergonomii na ziemiach polskich, związany z Mazowszem i War-
szawą, członek honorowy PTPN.

13 W artykule Lompa błędnie określony inicjałem „S.”; niepodległościowy działacz górno-
śląski pochodzący z Olesna, prekursor oświaty ludowej i etnografi i na Śląsku. Był członkiem 
korespondencyjnym Kasyna Gostyńskiego, od 1857 r. również członkiem PTPN.

14 Kasyno nie skupiało jedynie lokalnej inteligencji; obok takich osób, jak E. Bojanowski, 
Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski (jego członkostwo nie było pozbawione kontro-
wersji, zob. S. Jankowiak, Kasyno Gostyńskie, s. 49), należeli do stowarzyszenia również J. Lom-
pa ze Śląska czy Krzysztof Celestyn Mrongowiusz z Gdańska.

15 Statuta zbieraczów starożytności krajowych, s. 432–433.
16 Zbiory zostały mocno uszczuplone po 1846 r., stanowiąc depozyt w kościele parafi alnym 

w Szamotułach, którego proboszczem był ks. Wincenty Taszarski; zaginął m.in. krzyż Kazi-
mierza Pułaskiego z czasów konfederacji barskiej. Przekazanie resztek kolekcji PTPN możliwe 
było dopiero po śmierci ks. Taszarskiego w 1859 r. (S. Karwowski, Historia Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, t. 1, s. 321). 

17 Na temat przekazania zbiorów: S. Jankowiak, Kasyno Gostyńskie, s. 130–131.
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serwowano znaczną ofi arność zarówno osób indywidualnych, jak i  bibliotek 
rodowych i instytucji. Historia poszczególnych egzemplarzy i zbiorów jedno-
stek o wspólnej proweniencji stanowi bezsprzecznie nie tyle przyczynek do po-
znania historii regionalnej, ile część dziedzictwa narodowego, często oddając 

Ryc. 1. De pantheismo in philosophia dissertatio; rozprawa doktorska Karo-
la Libelta obroniona 22 czerwca 1830 r. z rękopiśmiennym wpisem autora 
„Bibliothecae Megalopolonorum Berolinensi auctor”. Na karcie tytułowej 
pieczątka „Biblioteka Kassyna w  Gostyniu”, na odwrociu okrągła pieczęć 

„Biblioteka Wielkopolanów”

zawiłe losy narodu, społeczeństwa i  reprezentujących je stowarzyszeń, które 
przekazywały sobie polskie księgi.

Niezwykle ciekawą poznawczo pod względem troski o  tożsamość i  dzie-
dzictwo grupę stanowią w zbiorach Biblioteki PTPN woluminy, których histo-
ria związana jest z Berlinem i studiującą w stolicy Polonią. Kolekcję tę otwie-
rać może praca doktorska Karola Libelta z rękopiśmienną dedykacją autorską: 
„Bibliothecae Megalopolonorum Berolinensi auctor” i datą 22 czerwca 1830 r.18 
Wiadomo zatem, że uczeń Hegla w samym dniu obrony ofi arował egzemplarz 
swojej dysertacji Bibliotece Wielkopolanów (Bibliotheca Megapolonorum), 
znajdującej się w Berlinie. Wolumin opatrzony jest okrągłą czerwoną pieczęcią 

18 Zapis łaciński: „die IX a[nte]. Cal[endas]. Jul[ias]: 1830” ręką autora.
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Biblioteki Wielkopolanów oraz późniejszym, również czerwonym, stemplem 
„Biblioteka Kassyna w Gostyniu”.

W kanonicznej literaturze przedmiotu trudno o wzmianki na temat podob-
nego towarzystwa około 1830 r. Osiem lat wcześniej w Berlinie zlikwidowano 
tajne stowarzyszenie Polonia, którego aktywni działacze, m.in. K. Marcinkow-
ski czy G. Potworowski, zostali ukarani więzieniem, choć dzięki wstawien-
nictwu Antoniego Radziwiłła sankcje zostały znacząco złagodzone. Podobny 
los czekał berlińską fi lię warszawskiego związku Panta Koina, w którym dzia-
łał Ludwik Koehler. Można przypuszczać, że, wobec represji, ruch społeczny 
w Berlinie przycichł na kolejnych kilka lat, jednak wzmóc musiał się już w póź-
nych latach 20., wcześniej niż wielu badaczy przypuszczało19. Należałoby go łą-
czyć, sądząc po wpisach proweniencyjnych w znanych nam księgach, z okresem 
studiów Polaków urodzonych w ostatnich latach XVIII (jak Antoni Popliński) 
i w pierwszych latach XIX w. (jak Wojciech Cybulski czy sam K. Libelt).

Możliwe, że jeszcze przed obroną K. Libelta istniał twór zwany „Towarzy-
stwem Biblioteki Polskiej w Berlinie”20. Dwie znane księgi z pieczęcią Biblioteki 
Wielkopolanów posiadają bowiem wpisy proweniencyjne, które posługują się 
określeniem „dary na rzecz biblioteki polskiej” lub „księgozbioru polskiego”21, 
te jednak pozbawione są dat. Można jedynie przypuszczać, że najpóźniej w lip-
cu 1830 r. wprowadzono ofi cjalną nazwę Biblioteki Wielkopolanów i dopiero 
wtedy sporządzono pieczęć, którą opatrzono również starsze druki. W grudniu 
1836 r. księgozbiór stanowił pierwszą dużą kolekcję około czterystu woluminów 
zakupioną przez Kasyno Gostyńskie od Konstantego Sczanieckiego z  Buku, 
który miał być również kuratorem Biblioteki Wielkopolanów w Berlinie. Mo-
nografi sta Kasyna twierdzi, że po 1831 r. berliński księgozbiór nie pełnił już 
swojej roli i został sprowadzony przez K. Sczanieckiego do Wielkopolski22. Losy 
Biblioteki wobec powstania listopadowego i  jego konsekwencji pozostają jed-
nak dużą niewiadomą. Pod znakiem zapytania stoi bowiem datacja najpóźniej-
szych darów na rzecz księgozbioru. Wśród 19 dzieł o tej proweniencji w PTPN 
znajduje się dwutomowa edycja dzieł Jana Kochanowskiego (wyd. 1825), która 
stanowiła nagrodę za wyniki w nauce Aleksandra Kurtza w 1829 r., przy czym 
darczyńca rozpoczął naukę w Berlinie w 1835 r.23 Albo zatem Biblioteka wciąż 

19 O Bibliotece Wielkopolanów pisał tylko Ryszard Marciniak (Nie znana Biblioteka Wiel-
kopolanów); o nowych impulsach w życiu akademickim polonii berlińskiej za czasów studiów 
Libelta: Z. Grot, Życie i działalność Karola Libelta (1807–1875), s. 17.

20 Tamże.
21 Władysław Sobeski „dla Biblioteki Polskiej w Berlinie”, a Edward Małecki „Księgozbio-

rowi polskiemu” w Berlinie.
22 S. Jankowiak, Kasyno Gostyńskie, s. 50.
23 R. Marciniak, Biblioteka Wielkopolanów. Paradoksalnie, numer inwentarzowy daru 

Kurtza jest najniższy (44), podczas gdy dysertacja K. Libelta opatrzona jest numerem 158, co 
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działała do lat 1835–1836, kiedy została 
przekazana na rzecz Kasyna Gostyń-
skiego, albo Kurtz darował dwutomową 
księgę w  nieznanych okolicznościach, 
w latach 1829–1831, po ukończeniu na-
uki w gimnazjum, lecz przed podjęciem 
studiów w Berlinie.

Jedyne w  istocie, co z  pewnością 
wiemy o  Bibliotece Wielkopolanów, to 
fakt, że istniała w  1830 r., a  w  1836 r. 
przekazana została Kasynu w Gostyniu, 
po czym w 1858 r. weszła w skład two-
rzącego się księgozbioru PTPN. Jako że 
w  spisach inwentarzowych XIX w. nie 
zapisywano informacji na temat zna-
ków własnościowych poszczególnych druków, nie znamy w pełni zakresu te-
matycznego księgozbioru polskich studentów i nie wiemy, na jakim etapie uległ 
on rozproszeniu. Brak centralnego katalogu proweniencji w kraju24, jak również 
ograniczony zasięg ich wyszukiwania w internetowych katalogach poszczegól-
nych bibliotek, znacząco utrudnia możliwość pozyskania informacji o  ewen-
tualnych pozostałościach księgozbioru w innych placówkach w Polsce. W ak-
tualnym zasobie bibliotek cyfrowych odnaleźć można poza PTPN tylko jedną 
pozycję z  Biblioteki Wielkopolanów, Konstytucye Seymu Extraordynaryinego 
w Warszawie (1768), znajdującą się obecnie w Pedagogicznej Bibliotece Woje-
wódzkiej w Gdańsku25. Zbiór zgromadzony przez polskich studentów w Berlinie 
obejmuje zatem na aktualnym etapie rekonstrukcji zaledwie 20 pozycji, wśród 
których przeważają polonika starodruczne, w większości XVIII-wieczne, a dwie 
pozycje XIX-wieczne stanowią wspomniana praca K. Libelta oraz edycja J. Ko-
chanowskiego z 1825 r. Pod względem tematycznym przeważają źródła i prace 
dotyczące historii Polski (M. Kromer, J. Herburt, S. Starowolski), opracowania 

każe przypuszczać, że inwentaryzacja zbioru nastąpiła późno, po obronie, być może w związku 
z koniecznością przewozu księgozbioru z Berlina do Wielkopolski. 

24 Zob. więcej: I. Wiencek, Stare druki, s. 232–235.
25 Historia tego woluminu jest szczególnie interesująca; pieczęcie proweniencyjne chrono-

logicznie: Biblioteka Wielkopolanów (nr inwent. 254), Kasyno Gostyńskie, Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk Poznańskie, Biblioteka nauczycielska Gimnazjum państwowego w Wejherowie.

Ryc. 2. I. Zaborowski, Jeometrya praktyczna, 
Warszawa 1792. Wpis proweniencyjny „A. Pop-
liński”. Na karcie tytułowej pieczątka „Bibliote-
ka Kassyna w  Gostyniu”, na odwrociu okrągła 

pieczęć „Biblioteka Wielkopo lanów”
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prawnicze oraz literatura piękna, pol-
ska i zagraniczna w przekładzie na język 
ojczysty (m.in. E. Drużbacka, J. Mar-
montel, Wolter, J. Wybicki, Krajewski). 
Trzeba jednak pamiętać, że 20 tytułów 
ze zbioru czterystu ksiąg w  momencie 
przekazania Kasynu Gostyńskiemu sta-
nowi zaledwie około 5% całości, trudno 
zatem formułować wiążące konkluzje.

W  kolejnych latach Polacy w  Ber-
linie nadal nie ustępowali w  próbach 
tworzenia ojczystego księgozbioru, 
który stanowić musiał w ich oczach ją-
dro starań o podtrzymanie tożsamości 
narodowej, choć informacje na temat 

tych działań są nader skąpe. W  latach czterdziestych istniało tajne aż do 
1849 r. Zgromadzenie Biblioteki, następnie niejakie „Towarzystwo Literac-
kie”26, a w 1869 r. powołano do życia Towarzystwo Akademików, które prze-
jęło starszy księgozbiór i pieczętowało druki stemplem Biblioteki Towarzy-
stwa Naukowego Akadem.[ików] Polaków w Berlinie27. Szczegóły przejęcia 
wcześniej istniejących zasobów bibliotecznych nie są jasne nie tylko dzisiaj, 
lecz również nie były klarowne w XIX w. Dość powiedzieć, że w 1876 r. Fran-
ciszek Chłapowski stwierdzał, że nie zna genezy księgozbioru, wspominając 
jedynie, że kiedy przybywał do Berlina, „biblioteka należała do Towarzystwa 
Literackiego Polskiego Akademików”28. W zbiorach PTPN zachowane dzie-
ła z  pieczęcią Biblioteki Towarzystwa Naukowego Akadem[ików] Polaków 
w Berlinie wydają się tematycznie związane z dwoma zasadniczymi kręga-
mi: nauk przyrodniczych i rolniczych29 oraz historii i literatury30. Większość 
z nich pochodzi z XIX w., jednak szczególnie interesującym obiektem jest 
starodruczne wydanie Don Juana w przekładzie Wojciecha Bogusławskiego, 

26 J. Szajbel, Towarzystwa naukowe akademików polskich, s. 171.
27 R. Ergetowski, Biblioteka Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków, s. 3–29.
28 J. Szajbel, Towarzystwa naukowe akademików polskich, s. 172. 
29 Np. A. Mieczyński, Gospodarstwo mleczne; K. Kluk, Dykcyonarz roślinny.
30 J.I. Kraszewski (red.), Album Muzeum Narodowego w Raperswyllu.

Ryc. 3. J. Wybicki, Samnitka. Opera oryginalna 
w trzech aktach, Poznań 1787. Na karcie tytuło-
wej wpis czarnym atramentem „Edward Matecki 
ofi aruje księgozbiorowi polskiemu w  Berlinie” 

(sygn. 11337 I)
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które poza pieczęcią Towarzystwa 
Akademików nosi starszy stempel 
„Biblioteki Towarzystwa Literackiego 
Polskiego (na) Uniwersytecie Berliń-
skim” (sygn. 20147). Twór ten nale-
ży zapewne wiązać z  wypowiedzią 
F. Chłapowskiego, choć zastanawia-
jąca jest rozbieżność jego ofi cjalnych 
nazw, które być może zmieniały się 
w  krótkim czasie funkcjonowania 
księgozbioru. W Dykcyonarzu roślin-
nym ze zbiorów akademików w  gór-
nym rogu wyklejki widnieje bowiem 
rękopiśmienna nota „Biblioteka Tow. 
LP”, a  egzemplarz pozbawiony jest 
pieczęci, brak jednak jakichkolwiek dat pozwalających oszacować warunki 
akcesji do zbiorów31.

Z wyżej wymienionego przeglądu polskich stowarzyszeń w Berlinie, któ-
rych historia odbija się w  księgach przechowywanych w  PTPN, nie sposób 
stworzyć kompletnej narracji. Pozwala on jednak docenić znaczenie skrupu-
latnych badań proweniencyjnych, dzięki którym stopniowo odtworzyć można 
losy osób, księgozbiorów i instytucji, obrazujące troskę o dziedzictwo narodo-
we, tożsamość, język i kulturę w długim wieku XIX. Przykład Biblioteki Wiel-
kopolanów jest o tyle instruktywny, o ile źródła historyczne milczą na temat 
takiego tworu, a gdyby nie badania znaków własnościowych w zbiorach PTPN, 
nasza wiedza o polskich stowarzyszeniach berlińskich nie zostałaby wzboga-
cona o ten istotny komponent. Dalsze prace i kwerendy, również w innych bi-
bliotekach w regionie oraz – szerzej – w Polsce, mogłyby zapewne rzucić wię-
cej światła zarówno na kolekcję Wielkopolan, jak i księgozbiór Towarzystwa 
Literackiego. Wypadałoby więc w  tym miejscu postulować o  rozwój badań 

31 Być może początkowo nie stemplowano druków z zasobów biblioteki, umieszczając jedynie 
adnotację rękopiśmienną, a później pieczętowano wyłącznie nowsze pozycje. Jednak ze względu 
na brak dat wskazujących na akcesję do zbioru są to tylko domysły. Zastanawiać się również moż-
na, jaki księgozbiór obejmowało Towarzystwo Literackie i czy rzeczywiście wykraczał on poza 
literaturę piękną i zapewne pisma historyczne, na co mógłby wskazywać Dykcyonarz roślinny.

Ryc. 4. Don Juan, albo ukarany libertyn. Ope-
ra we trzech aktach, Warszawa 1783. Na karcie 
tytułowej pieczęci: „Biblioteka Towarzystwa 
Literackiego Polskiego (na) Uniwersytecie Ber-
lińskim” oraz „Biblioteka Towarzystwa Nauko-
wego Akadem.[ików] Polaków w Berlinie”
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proweniencyjnych, jak również o  stworzenie ogólnodostępnej bazy danych, 
pozwalającej rozszerzać poszukiwania na inne placówki32.

Dziedzictwo narodowe a zbiory specjalne dzisiaj

Z perspektywy bibliotek to zbiory specjalne i kolekcje historyczne stanowią 
materialny wehikuł dziedzictwa kulturowego, który wymaga – poza oczywi-
stą kwestią zachowania dla przyszłych pokoleń – udostępniania i  populary-
zacji. Pierwszy aspekt nie oznacza już oczywiście jedynie umożliwienia lek-
tury stacjonarnej w czytelni, przy większych bądź mniejszych obostrzeniach 
względem użytkowników zbiorów specjalnych, lecz również upublicznianie 
ogólnodostępnych i bezpłatnych cyfrowych zasobów w Internecie. Biblioteka 
PTPN swój wkład w promocję dziedzictwa realizuje przede wszystkim przez 
upublicznianie zasobów w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (np. cenna ko-
lekcja rękopisów literackich) oraz udostępnienie platformy zbiorów cyfrowych 
PTPN, na którą składają się trzy segmenty: Baza Ikonografi i PTPN, Wirtualna 
Galeria im. Mielżyńskich oraz Baza Opraw Zabytkowych. Biblioteka współ-
pracuje również z innymi podmiotami na rzecz poszerzania zasobów kultury 
online, m.in. udostępniając część zbiorów w Repozytorium Lokalnym CYRYL. 
Do tradycyjnych kanałów upowszechniania wiedzy i znajomości narodowych 
zasobów kultury należą prelekcje, wystawy (m.in. coroczne Noce Muzeów) 
i pokazy cymeliów, przeznaczone zarówno dla laików, jak i specjalistów, a tak-
że warsztaty pracy ze starodrukami, promujące aktywne i świadome korzysta-
nie ze zbiorów specjalnych.

Tytułem zakończenia zaznaczyć można, że wiele wskazuje na to, iż stopnio-
wo spełniają się prognozy wyrażane przynajmniej od kilkunastu lat w środo-
wisku branżowym, podług których dotychczasowi odbiorcy usług bibliotecz-
nych, zwłaszcza tak liczna grupa społeczna jak studenci, przestaną odwiedzać 
fi zyczny budynek biblioteki, czerpiąc wszystkie potrzebne im informacje i za-
soby wiedzy z innych kanałów33. Powstaje w związku z tym zasadne pytanie, 
czy uda się ocalić instytucję realnych, a nie wirtualnych czytelników. Najwięk-
sze nadzieje w tym względzie pokładać należy w odbiorcach zbiorów specjal-
nych i – szerzej rzecz ujmując – księgozbiorów historycznych, bowiem tylko 
dla tej grupy obcowanie ze współczesną edycją bądź reprodukcją czy cyfrową 
fotografi ą na ekranie komputera może okazać się niewystarczające zarówno ze 

32 Na przykładzie samej Biblioteki PTPN można powiedzieć, że w przeszłości, na skutek 
niedoceniania wagi proweniencji, rozproszeniu ulegała część zwartych kolekcji, np. na drodze 
wymiany dubletów.

33 M.A. Supruniuk, Zbiory specjalne, s. 11.
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względów poznawczych, jak i bardziej emocjonalnych – z uwagi na potrzebę 
kontaktu z oryginałem, a nie kopią. Dlatego popularyzacja zbiorów historycz-
nych jest podwójnie ważna – nie tylko edukuje w zakresie kultury i dziedzic-
twa, lecz również posiada potencjał sprawczy, kształtując grupę odbiorców 
dawnych zasobów bibliotecznych, którzy być może w  przyszłości pozostaną 
jedynymi bywalcami niewirtualnych książnic.
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Znaczenie działalności Lubuskiego Towarzystwa 
Naukowego dla tworzenia się środowiska 

psychologicznego na Ziemiach Zachodnich

Znaczenie społecznych towarzystw naukowych dla tworzenia się środowi-
ska naukowego i branżowego na Ziemiach Odzyskanych jest niepodważalne. 
Poniżej przedstawiono procesy związane z  twórczą i  wspierającą rolą Lubu-
skiego Towarzystwa Naukowego dla rozwoju środowiska zawodowego i nauko-
wego psychologów.

W artykule przedstawiono korzenie Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, 
jego podstawową działalność oraz związki z kształtującym się środowiskiem 
naukowym i zawodowym psychologów. W tym miejscu należy podkreślić, że 
procesy twórcze ciągle się toczą i wpływają na dotychczasowe osiągnięcia, sta-
wiając nowe wyzwania oraz otwierając nowe pola działalności.

Lubuskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone 2 lutego 1964 r. Nie 
powstało ono z niczego. Część jego członków działała wcześniej w Lubuskim 
Towarzystwie Kultury, które na Ziemi Lubuskiej funkcjonowało już od 1957 r.1 
Ze względu na przenikanie się historii obu Towarzystw, warto pokrótce przed-
stawić także historię LTK.

Działalność Lubuskiego Towarzystwa Kultury obejmowała między innymi 
wydawanie okolicznościowego pisma „Nadodrze”, które z czasem przyjęło for-
mę dwutygodnika2. Zdaniem Krzysztofa Wasilewskiego nie sposób przecenić 
działalności towarzystw społeczno-kulturalnych w tamtych latach. Nie tylko 
umożliwiały one bowiem aktywność, ale także budowały tożsamość ludno-
ści na terenach między Szczecinem a  Wrocławiem3. W  okresie między 1958 
a 1960 r. Lubuskie Towarzystwo Kultury wydawało nie tylko czasopismo „Nad-
odrze”, ale i debiuty poetyckie lokalnych twórców, takich jak Janusz Koniusz, 
Bronisław Suzanowicz, Henryk Szylkin, czy tom artykułów i felietonów Tade-
usza Kajana. Ci i inni twórcy tworzyli sekcję literacką Lubuskiego Towarzystwa 
Kultury, potem klub literacki LTK, który w 1961 r. przyczynił się do otwarcia 

1 I. Korniluk, Lubuskie Towarzystwo Kultury, s. 17.
2 A. Waśkiewicz, Cztery dekady literatury lubuskiej; A. Waśkiewicz, O lubuskim środowisku 

literackim, s. 88.
3 K. Wasilewski, Rola prasy lokalnej w procesie, s. 231.
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oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze4. LTK od 1959 r. wyda-
wało także „Rocznik Lubuski”, którego celem miało być dotarcie do jak naj-
większej rzeszy czytelników5. Zgodnie z postulatami umieszczonymi w pierw-
szym numerze czasopisma miało to być pismo społeczno-kulturalne dotyczące 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ziemi Lubuskiej6. W LTK istniał też 
Ośrodek Badawczo-Naukowy, a w nim – sekcja psychologii (do 1964 r.)7.

Kolejnym efektem aktywności i działalności inteligencji na Ziemi Lubuskiej 
było powołanie Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Od samego początku 
celami LTN był współudział w tworzeniu i rozwoju życia naukowo-kulturalne-
go na Ziemi Lubuskiej. Do głównych zadań Towarzystwa należały i nadal na-
leżą: integracja środowiska naukowego regionu oraz wspieranie i rozwój nauki 
regionalnej poprzez badania w zakresie dawnej i współczesnej historii regionu 
oraz obrazu stosunków polsko-niemieckich w zabytkach i sztuce8,9. LTN rozwi-
ja się poprzez upowszechnianie wiedzy o regionie za pośrednictwem projektów 
wydawniczych i badawczych, organizację spotkań naukowych, organizowanie 
bądź współorganizowanie konferencji naukowych o  zasięgu krajowym oraz 
wspólne projekty w  ramach transgranicznej współpracy naukowej. Na po-
czątku zadaniem Towarzystwa było popieranie i rozwój nauki we wszystkich 
dyscyplinach naukowych reprezentowanych w  regionie, a  przez to budowa-
nie kadry naukowej gotowej do pracy w szkołach wyższych, które planowano 
utworzyć w województwie zielonogórskim. Ten aspekt jest niezwykle ważny, 
bowiem pierwsza wyższa uczelnia w regionie powstała już w 1965 r. (była to 
Wyższa Szkoła Inżynierska, WSI). Następną uczelnią była Wyższa Szkoła Na-
uczycielska (1971), a kolejną – Wyższa Szkoła Pedagogiczna (1973). Co ważne, 
członkowie LTN i całe Towarzystwo zabiegało o przekształcenie WSI w Poli-
technikę Zielonogórską i wspierało tę transformację (do której doszło w 1996 r.) 
oraz utworzenie uczelni o randze uniwersytetu. Uniwersytet Zielonogórski po-
wstał w 2001 r. Było to możliwe dzięki połączeniu się kadry naukowej Politech-
niki Zielonogórskiej z kadrą Wyższej Szkoły Pedagogicznej10.

Istotną dziedziną działalności LTN była i  jest aktywność wydawnicza. 
Aktualnie LTN wydaje „Rocznik Lubuski” (od 1967 r.)11 oraz „Th e Interna-
tional Journal of Applied Mathematics and Computer Science” (od 1991 r.). 

 4 I. Korniluk, Lubuskie Towarzystwo Kultury, s. 17.
 5 A. Makowska-Cieleń, Regionalne towarzystwa kultury w województwie lubuskim, s. 52.
 6 Od Redakcji, „Rocznik Lubuski”, s. 5.
 7 Kronika Komisji Psychologii LTN (17.02.1964–1.07.1966), s. 149.
 8 K. Wasilewski, Rola prasy lokalnej, s. 232.
 9 Statut LTN, s. 1.
10 D. Dolański, Zielonogórska droga do Uniwersytetu, s. 12–34; G. Miłkowska, M. Furma-

nek, Wstęp.
11 Wydawcą „Rocznika Lubuskiego” w  latach 1959–1967 było Lubuskie Towarzystwo 

Kultury, a  od 1968 r. jest Lubuskie Towarzystwo Naukowe. W  2016 r. współwydawcą (wraz 
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W przeszłości LTN wydawało jeszcze „Zeszyty LTN” i „Studia Zielonogórskie” 
(1995–2001).

„Rocznik Lubuski” jest periodykiem o  profi lu społecznym, zawierającym 
publikacje z zakresu socjologii, pedagogiki i politologii, oraz humanistycznym, 
zorientowanym głównie na historię. W każdym roku publikowany jeden nu-
mer (tom) „Rocznika Lubuskiego” w dwóch częściach, opatrzonych odrębnymi 
tytułami, stanowiących niezależne całości, redagowane przez różnych redak-
torów tematycznych. Za zawartość merytoryczną każdego z tomów odpowia-
da redaktor naukowy dobierany przez redakcję spośród badaczy społecznych 
związanych z lubuskim środowiskiem naukowym.

„Th e International Journal of Applied Mathematics and Computer Science” 
jest kwartalnikiem wydawanym we współpracy z Uniwersytetem Zielonogór-
skim oraz wydawnictwem De Gruyter Poland. Czasopismo uzyskało patronat 
Komitetu Automatyki i  Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Publikowane są 
w nim wyniki badań interdyscyplinarnych z pogranicza matematyki, biologii 
i robotyki.

„Studia Zielonogórskie” są pismem popularnonaukowym o  charakterze 
rocznika. Publikowane na jego łamach artykuły skupiają się głównie na pro-
blemach dotyczących Zielonej Góry i ukazują historię miasta, jego rozwój na 
przestrzeni lat, działalność różnorodnych instytucji, stowarzyszeń (zarówno 
tych już nieistniejących, jak i  obecnie działających). Kolejne tomy stanowią 
swoistą encyklopedię miasta, są ważnym źródłem wiedzy o ludziach, obiektach 
i życiu dawnej i współczesnej Zielonej Góry. W założeniach „Studia” miały być 
pismem związanym z miastem, jego dziejami, osiągnięciami kulturalnymi, ży-
ciem gospodarczym i politycznym oraz procesami społecznymi. Pomysł wy-
dania pierwszego tomu „Studiów Zielonogórskich” narodził się w 1995 r. pod-
czas obchodów czterdziestolecia powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Zielonej Górze. Początkowo miało to być pismo poświęcone 
badaniom przeszłości miasta, które częściowo wypełniałoby lukę po przesta-
jącym się ukazywać „Przeglądzie Lubuskim”12. Wydawcą pierwszych dwóch 
tomów było Polskie Towarzystwo Historyczne, od tomu trzeciego rolę tę prze-
jęło Lubuskie Towarzystwo Naukowe wraz z  Muzeum Ziemi Lubuskiej. Od 
tomu VII, który ukazał się w 2001 r., wydawcą „Studiów Zielonogórskich” jest 
Muzeum Ziemi Lubuskiej13.

z Lubuskim Towarzystwem Naukowym) został Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

12 K. Wasilewski, Rola prasy lokalnej, s. 232.
13 D. Kotlarek, Studia Zielonogórskie, s. 27.
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LTN a psychologowie

Pierwszym psychologiem w  Zielonej Górze była Janina Piotrowska. 
W 1953 r. dostała ona nakaz pracy w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicz-
nego w Zielonej Górze, w której pozostała przez 35 lat14. Co ciekawe, w 1952 r. 
J. Piotrowska ukończyła studia na Uniwersytecie Poznańskim jako magister 
fi lozofi i15, natomiast w  nakazie pracy z  1953 r. widnieje już kwalifi kacja jej 
kompetencji jako psychologa. Zmiana ta związana jest z zawirowaniami doty-
czącymi psychologii jako dyscypliny naukowej oraz historii kształcenia w tym 
zawodzie.

Na Uniwersytecie Poznańskim (nazwa historyczna do 1955 r.), na Wydziale 
Filozofi czno-Historycznym w 1948 r. wznowiła działalność Katedra Psycholo-
gii, która kształciła psychologów w ramach kierunku fi lozofi i. Dopiero w 1950 r. 
powstał w Poznaniu drugi w Polsce ośrodek uniwersyteckich jednolitych, pię-
cioletnich studiów psychologicznych, którym kierował prof. Stefan Błachow-
ski. Dlatego też w 1952 r. J. Piotrowska ukończyła studia w zakresie psychologii, 
ale uzyskała formalnie stopień magistra fi lozofi i. W owych czasach, ze względu 
na marksistowską krytykę psychologii i psychologów, od 1953 r. nie prowadzo-
no rekrutacji na studia psychologiczne na Uniwersytecie Poznańskim. Nabór 
wznowiono w roku akademickim 1955/195616.

W kolejnych latach na Ziemię Lubuską przybywali z różnych ośrodków aka-
demickich w Polsce kolejni psychologowie, którzy stworzyli Sekcję Psychologii 
przy Ośrodku Badawczo-Naukowym Lubuskiego Towarzystwa Kultury. Celem 
sekcji było podniesienie poziomu naukowego psychologów zamieszkałych na 
terenie ówczesnego województwa zielonogórskiego mających aspiracje dal-
szego rozwoju poznawczego. Sekcja miała zapewnić opiekę naukową w pracy 
badawczej oraz umożliwić spełnienie wymogów formalnych do otwarcia prze-
wodu doktorskiego, a w konsekwencji uzyskanie doktoratu17,18.

W 1964 r., wraz z powstaniem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Ośro-
dek Badawczo-Naukowy LTK i jego agendy stały integralną częścią LTN, a Sek-
cja Psychologiczna uległa przekształceniu w Komisję Psychologii LTN. W tym 
okresie do już wcześniej realizowanych przez sekcję zadań dodano nowe. Na-
leżały do nich: podjęcie badań poświęconych problematyce społeczno-psycho-
logicznej i organizowanie seminariów naukowych19. Kierownikiem naukowym 

14 Nakaz pracy J. Piotrowskiej opublikowany w: M. Różak, Janina Piotrowska, s. 70.
15 Dyplom ukończenia studiów J. Piotrowskiej opublikowany w: M. Różak, Janina Piotrow-

ska, s. 69.
16 J. Brzeziński, M. Urbański, Historia Instytutu Psychologii UAM.
17 Kronika Komisji Psychologii LTN (17.02.1964–1.07.1966), s. 149.
18 B. Hajduk, Początki, s. 11–12.
19 Tamże, s. 11.
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Komisji Psychologii był doc. dr Bolesław Hornowski, ówczesny kierownik Ka-
tedry Psychologii UAM w Poznaniu. Sekretarzem Komisji ds. organizacyjnych 
został wybrany mgr Czesław Matusewicz. Obaj panowie zostali również wy-
brani do Prezydium LTN20. W tym momencie należy podkreślić, że środowi-
sko poznańskich naukowców wspierało nie tylko psychologów, ale i literatów 
oraz historyków21.

Członkami Komisji Psychologii byli prawie wszyscy mieszkający w regionie 
psychologowie. Z archiwum i dokumentów opublikowanych w Kronice Komi-
sji Psychologii LTN22 wynika, że należeli do niej najpierw Maria Czarkowska, 
Barbara Łahun, Czesław Matusewicz, Janina Piotrowska, Janina Staniaszek, 
Bolesław Trzop i  Zygmunt Zadworny, a  potem także Andrzej Banaś, Broni-
sław Polaczek, Anzelm Rademacher, Jadwiga i Janusz Radwańscy oraz Maria 
Sobków. Dorywczo współpracowali z komisją: dr Eugeniusz Talejko, dr Maria 
Tyszkowa i magistrowie Antoni Chmielewski, Mirosława Dąbrowska, Józef Je-
rzak, Stanisław Klimentowski oraz Helena Marcinkian.

Na podstawie informacji zawartych w  Kronice Komisji Psychologii LTN 
można wskazać, że w okresie od 17 lutego 1964 r. do 1 sierpnia 1966 r. w ra-
mach pracy Komisji Psychologii odbyło się 8 seminariów naukowych. Do wio-
dących obszarów zainteresowań członków Komisji należały problemy psycho-
logii stosowanej: psychologii pracy, wychowawczej i klinicznej. Doc. dr B. Hor-
nowski, jako lider, omawiał problemy metodologii badań naukowych, wygłosił 
kilka wykładów, wprowadzał nowe narzędzia diagnostyczne oraz nadzorował 
podejmowane prace badawcze23. 8 grudnia 1965 r. odbyło się w Zielonej Gó-
rze sympozjum poświęcone problemom psychologii pracy. Było to specjali-
styczne spotkanie psychologów naukowców i praktyków z przedstawicielami 
przemysłu reprezentowanymi przez dyrektorów zakładów przemysłowych, 
pracowników działów personalnych, lekarzy przemysłowej służby zdrowia, 
działaczy związków zawodowych i innych organizacji. Także w grudniu 1965 r. 
mgr Cz. Matusewicz obronił pracę doktorską pt. Motywy postępowania mło-
dzieży starszej, uzyskując na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W ramach 
popularyzacji problematyki psychologicznej podjęto pracę nad wydaniem ze-
szytów naukowych Komisji Psychologii, które ukończono w czerwcu 1966 r. 
Pierwszy numer „Zeszytów Komisji Psychologii” ostatecznie ukazał się jednak 
dopiero w maju 1967 r. Stanowi on dowód rodzenia się konkretnych zaintere-
sowań badawczych i pierwszych kroków naukowych w środowisku psycholo-
gów zielonogórskich. Wydany został on jako „Prace Lubuskiego Towarzystwa 

20 Kronika Komisji Psychologii LTN (17.02.1964–1.07.1966), s. 149.
21 B. Hajduk, Początki, s. 11.
22 Kronika Komisji Psychologii LTN (17.02.1964–1.07.1966), s. 149.
23 R. Stachowski, Wspomnienie o Bolesławie Hornowskim, s. 137.

Kongres_nowy_format.indd   165Kongres_nowy_format.indd   165 06.10.2020   15:37:4006.10.2020   15:37:40



166

Marzanna Farnicka

Naukowego” t. II pod redakcją doktora Cz. Matusewicza, z  konsultacją na-
ukową doc. dr B. Hornowskiego, w nakładzie 400+30 egzemplarzy. Zeszyt ten 
obecnie jest dostępny w zbiorach Biblioteki Wojewódzkiej im. Cypriana Kami-
la Norwida w Zielonej Górze24.

Równolegle do prac w LTN lubuscy psychologowie byli zaangażowani w dą-
żenie do stworzenia lokalnego oddziału towarzystwa branżowego. Już w latach 
1958-1968 istniała Sekcja Zielonogórska Poznańskiego Oddziału PTP. Psy-
chologowie z Ziemi Lubuskiej zapraszani byli na zebrania Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu. Główną inicjatorką powstania 
Oddziału PTP była mgr J. Piotrowska. Spotkania członków odbywały się w jej 
gabinecie w poradni zdrowia psychicznego. Ich świadkowie zgodnie podkre-
ślają, że odbywały się w  przyjacielskiej atmosferze, miały na celu integrację 
środowiska psychologów oraz wymianę doświadczeń zawodowych i służenie 
sobie wzajemnie radą i pomocą25. W późniejszym okresie spotkania członków 
oddziału odbywały się w miejscach pracy poszczególnych członków Towarzy-
stwa, tym samym przybliżając specyfi kę pracy w różnych instytucjach.

W  archiwum Zielonogórskiego Oddziału PTP istnieją znajdują się doku-
menty podające rozbieżne daty powstania oddziału. Z karty informacyjnej dr 
J. Jerzaka wynika, że powstał on 1.10.1967 r. Natomiast w pismach sporządzo-
nych przez J. Piotrowską (pierwszą przewodniczącą lokalnego oddziału PTP) 
widnieje data 19.02.1968 r. W pismach tych zaznaczono, że w 1967 r. rozpoczę-
ły się prace nad utworzeniem samodzielnego Oddziału PTP w Zielonej Górze, 
które ostatecznie dopełniono w 1968 r. Nowy terenowy oddział PTP zrzeszał 
prawie wszystkich psychologów, którzy pracowali na Ziemi Lubuskiej, a było 
ich nieco ponad 20. W piśmie z dnia 19.02.1968 r. członkowie-założyciele pisali, 
że oddział w Zielonej Górze swoim zasięgiem będzie obejmował teren całego 
województwa zielonogórskiego. Początkowo siedzibą Towarzystwa był budy-
nek przy ul. Sikorskiego, w  którym mieściła się poradnia zdrowia psychicz-
nego26. Co warto podkreślić, członkowie Komisji Psychologii LTN nie tylko 
zainicjowali powstanie regionalnego oddziału Polskiego Towarzystwa Psycho-
logicznego z siedzibą w Zielonej Górze, ale w naturalny sposób weszli w jego 
skład. J. Piotrowska już w 1968 r. uczestniczyła w XX Walnym Zgromadzeniu 
i Zjeździe Naukowym PTP w Krakowie (16–19 października 1968 r.)27.

Zielonogórski Oddział PTP pracuje już 18 kadencji. Do tej pory zarządzało 
nim dziewięciu przewodniczących. Z  okazji jubileuszu 50-lecia istnienia, we 
współpracy z Zarządem Głównym PTP, została wydana publikacja, którą sfi -
nansowano z własnych środków. Została ona oceniona jako nowatorska w skali 

24 B. Hajduk, Początki, s. 12.
25 M. Różak, Historia Oddziału, s. 14–16.
26 Tamże, s. 14.
27 Tamże.

Kongres_nowy_format.indd   166Kongres_nowy_format.indd   166 06.10.2020   15:37:4006.10.2020   15:37:40



167

Znaczenie działalności Lubuskiego Towarzystwa Naukowego

kraju, o czym świadczy wypowiedź przewodniczącej PTP dr Małgorzaty Toe-
plitz-Winiewskiej: „Po raz pierwszy w 70-letniej powojennej historii Polskie-
go Towarzystwa Psychologicznego otrzymujemy wnikliwy i  bardzo ciekawy 
przegląd dokumentacji oddziału”. Jest on rezultatem „dążenia do zachowania 
tych wszystkich, często ulotnych informacji o zaangażowaniu, pracy i wkładzie 
twórczym wielu członków oddziału i tych, którzy podejmowali się zadań kiero-
wania jego pracami”28.

Zakończenie

W  zakończeniu warto wyeksponować kilka ważnych ustaleń związanych 
z  działalnością środowiska psychologów na Ziemi Lubuskiej. Ze względu na 
zmieniające się warunki funkcjonowania tej grupy zawodowej w regionie śro-
dowisko to ciągle jeszcze się kształtuje. Z  powodu braku możliwości kształ-
cenia na miejscu, lokalni psychologowie są obecnie absolwentami psychologii 
wszystkich uniwersytetów (kształcących na tym kierunku) w Polsce. Związki 
z  innymi ośrodkami dotyczą kształcenia na poziomie magisterskim, doktor-
skim i  habilitacyjnym. Od początku swojej działalności psychologowie byli 
wspierani w ramach LTN przez pracowników naukowych UAM w Poznaniu 
oraz Trenowy Oddział PTP w Poznaniu. Natomiast od lat 80. odnotować moż-
na wzrastający udział i opiekę ośrodka wrocławskiego (pracowników Politech-
niki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz oddziału PTP we Wro-
cławiu).

Lokalnie w rozwoju zawodowym i naukowym psychologów miały i nadal 
mają swój udział instytucje takie jak: Polskie Towarzystwo Psychologiczne (od 
1968 r.), Lubuskie Towarzystwo Naukowe, a w nim Komisja Psychologii, Wyż-
sza Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego, a w niej Zakład Psychologii na 
Wydziale Pedagogicznym, a od 2001 r. – Uniwersytet Zielonogórski, a w nim 
Katedra Psychologii obecnie (od 2014 r.) mająca status Instytutu Psychologii.

W roku akademickim 2018/2019 Instytut Psychologii Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego opuszczą pierwsi absolwenci z  tytułem magistra psychologii, co 
znacząco zmieni warunki pracy oraz stworzy kolejne wyzwania dla rozwoju 
środowiska naukowegi i społecznego Ziemi Lubuskiej.

28 M. Toeplitz-Winiewska, Słowo wstępne, s. 7.
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Polskie Towarzystwo  Ekonomiczne — zobowiązująca 
historia i wyzwania współczesności

Wprowadzenie1

Współczesną gospodarkę światową cechuje narastający dynamizm i prze-
łomowy charakter przemian, kreowanych przede wszystkim przez rewolucję 
cyfrową, przez Internet. Świat doświadcza tak zwanej czwartej rewolucji prze-
mysłowej (Przemysł 4.0). Dzięki sieci rozwijają się gospodarka współdziele-
nia (sharing economy), media społecznościowe i  Internet Rzeczy (Internet of 
Th ings). Towarzyszą temu opisywane przez znanego ekonomistę – futurologa 
Jeremy’ego Rifk ina – spadające do niemal zerowego poziomu koszty krańcowe. 
A to tylko niektóre przejawy fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu go-
spodarki i społeczeństwa2.

Rewolucja cyfrowa wciąż powoduje pojawianie się nowych zjawisk, kształ-
tuje nową gospodarkę i nowe jej podmioty, wcześniej zupełnie nieznane i wręcz 
niewyobrażalne, kształtuje nowe relacje społeczne. Do niedawna trudno na 
przykład byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie wielkich przedsiębiorstw bez 
zasobów typowych dla specyfi ki ich działalności. A jednak, jak zauważa znaw-
ca nowoczesnych technologii komunikacyjnych, Tom Goodwin:

największa na świecie fi rma taksówkowa, Uber, nie jest właścicielem taksówek, 
najpopularniejsza na świecie fi rma medialna, Facebook, sama nie tworzy żadnych 
treści, światowy gigant handlu detalicznego, Alibaba, nie ma zapasów towarów ani 
magazynów, zaś największy na świecie oferent zakwaterowania, Airbnb, nie posia-
da hoteli. To najlepsze dowody, że w świecie coś wielkiego się dzieje3.

1 W tekście tym wykorzystane zostały moje publikacje na łamach „Biuletynu PTE” w latach 
2011–2018, w tym http://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.html.

2 J. Rifk in, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych.
3 T. Goodwin, Th e Battle is for the Customer Interface; por. też: Uberworld, Th e world’s most 

valuable startup, https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle 
-is-all-for-the-customer-interface/, przekład autorki [dostęp: 5 sierpnia 2019 r.].
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Zarazem jednak, mimo niezaprzeczalnego materialnego i technologicznego 
postępu, coraz wyraźniejsze stają się przejawy występujących w skali global-
nej nieładu, asymetrii i dysfunkcji w  sferze gospodarczej, społecznej (w  tym 
demografi cznej) i  ekologicznej. Jednym z  najbardziej spektakularnych tego 
przejawów są z jednej strony narastające nierówności społeczne i rozległe wy-
kluczenie społeczne oraz istnienie obszarów, na których wciąż utrzymuje się 
głód, dotykający około miliarda ludzi, a z drugiej strony nasilające się przejawy 
aroganckiej rozrzutności i marnotrawstwa w rzeczywistości bogatych, świecie 
gospodarki nadmiaru. Nakłada się na to zjawisko anomii, czyli chaosu w syste-
mie wartości, będące przyczyną jak i skutkiem nieoczywistości, problematycz-
ności pomiaru działalności gospodarczej. Te niekorzystne zjawiska pozostają 
w sprzeczności z teorią ekonomii jako nauki społecznej i teoretycznej podstawy 
działalności gospodarczej, nauki, która z defi nicji powinna być zorientowana 
na racjonalność i poprawę jakości życia ludzi.

Wszystko to wskazuje, że, mimo materialnego i  technologicznego postę-
pu, świat się popsuł, a  postęp technologiczny i  coraz większe zasoby wiedzy 
nie przekładają się należycie na dostatecznie mądre działania. Warto przypo-
mnieć, że przed takim rozwojem sytuacji przestrzegał już w 1946 r. proroczo – 
jak się okazuje – Albert Einstein, który pisał: 

Jestem przekonany, że przerażający upadek moralności, jakiego jesteśmy świadka-
mi w dzisiejszych czasach, jest rezultatem mechanizacji i dehumanizacji naszego 
życia – zgubnych produktów ubocznych mentalności naukowo-technicznej. Nostra 
culpa!4.

Dysfunkcje współczesnego świata stają się wobec tego wyzwaniem dla śro-
dowisk naukowych i  zobowiązują do podejmowania prac ukierunkowanych 
na przeciwdziałanie niekorzystnym trendom. Wyzwanie to w  pełni dotyczy 
także ekonomistów. Ważne jest zwłaszcza identyfi kowanie zagrożeń ekono-
miczno-społecznych wynikających z  występujących w  gospodarce globalnej 
trendów.

Trendy w gospodarce globalnej — 
wyzwania dla środowisk naukowych 

Zarówno rzeczywistość, jak i wyniki badań naukowych dotyczących współ-
czesnych przemian w  gospodarce rynkowej niemal jednoznacznie wskazują, 

4 List Alberta Einsteina do Ottona Juliusburgera z 11 kwietnia 1946 r., cyt za: A. Calaprice, 
Einstein w cytatach, s. 373.
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że świat pogrąża się w chaosie. Dotyczy on zarówno sfery ekonomicznej, jak 
i społecznej oraz ekologicznej. Potwierdzają to liczne publikacje (patrz: Biblio-
grafi a). Szczególnie wyraziście kwestie te przedstawione zostały w najnowszym 
raporcie przygotowanym z okazji przypadającego na kwiecień 2018 r. jubile-
uszu pięćdziesięciolecia powstania Klubu Rzymskiego. Opublikowany kolej-
ny – 44. – raport tej organizacji, autorstwa Ernsta Ulricha von Weizsäckera 
i Andersa Wijkmana, przy współudziale 38 innych badaczy, pod znamiennym 
tytułem Ejże! Kapitalizm, krótkowzroczność, populacja i  zniszczenie planety, 
można traktować jako swego rodzaju syntezę dotyczącą groźnych nieprawidło-
wości we współczesnym świecie5. Zarazem może on stanowić przestrogę przed 
dalszymi wysoce negatywnymi następstwami podobnych zjawisk. Wystarczy 
przytoczyć tu niektóre tytuły rozdziałów i  podrozdziałów: Świat w  chaosie, 
Różne rodzaje kryzysu i  poczucie bezradności; Finansjalizacja: zjawisko cha-
osu; Niezrównoważone systemy rolnictwa i żywności; Przerażająca „osobliwość” 
i „techniki wykładnicze”; Jeszcze raz mit PKB: traktowanie kosztów, jakby były 
korzyściami; Kapitalizm stał się arogancki; Porażka doktryny rynkowej; Błędy 
fi lozofi czne doktryny rynkowej; Filozofi a redukcjonistyczna jest płytka i nieod-
powiednia; Nadużywanie techniki; Luki pomiędzy teorią, edukacją a rzeczywi-
stością społeczną. Zarazem w publikacji tej wskazuje się, że w związku z nara-
staniem światowego chaosu, przesłania i przestrogi zawarte w opublikowanym 
w 1972 r. raporcie Klubu Rzymskiego pt. Granice wzrostu6 zyskują na aktual-
ności uznając, że: „Dzięki tej książce Klub Rzymski był jedną z pierwszych or-
ganizacji, która odniosła się do wyzwań nietrwałego wzrostu gospodarczego”7.

Przeciwdziałanie tak charakterystycznym dla współczesnego świata przeja-
wom nieładu staje się obecnie podstawowym wyzwaniem nie tylko dla środo-
wisk naukowych, lecz także w polityce społeczno-gospodarczej wielu państw 
oraz ich związków. Dotyczy to także Polski. Tym samym wyraźna okazuje się 
potrzeba refl eksji nad ładem instytucjonalnym. Weizsäcker wraz ze współ-
autorami najnowszego raportu wskazują obszary poszukiwań i możliwe rozwią-
zania, mogące temu służyć. Podkreślają między innymi niezbędność „fi lozofi i 
równowagi, a nie wykluczenia”. W końcowym rozdziale raportu pod wiele mó-
wiącym tytułem Ejże, dołącz do naszej ekscytującej wyprawy ku zrównoważone-
mu światu!, autorzy przedstawiają potencjalne rozwiązania ekologiczne, tech-
niczne, społeczne i ekonomiczne. Wskazują zarazem na konieczność podjęcia 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju opartego na harmonizacji, godzeniu 
interesów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, na potrzebę harmonii, 
która w skali globalnej w minionych kilku dekadach uległa silnemu osłabieniu, 

5 E.U. Weizsäcker, A. Wijkman, Ejże! Kapitalizm.
6 D. Meadows, D. Meadows, W. Behrens III, J. Randers, Granice wzrostu.
7 E.U. Weizsäcker, A. Wijkman, Ejże! Kapitalizm, s. 32.

Kongres_nowy_format.indd   173Kongres_nowy_format.indd   173 06.10.2020   15:37:4206.10.2020   15:37:42



174

Elżbieta Mączyńska

co z kolei poskutkowało anomią społeczną i erozją systemu wartości, w tym ety-
ki. Kwestie te już wcześniej znajdowały miejsce w licznych innych publikacjach, 
w tym w dziełach noblistów: Angusa Deatona8, Josepha E. Stiglitza9, Roberta J. 
Shillera, George’a A. Akerlofa i innych. Dwaj ostatni wymienieni autorzy scha-
rakteryzowali ułomności świata systemu wolnorynkowego w książce pod wy-
mownym tytułem: Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa10. Ekono-
miści ci deklarują się jako zwolennicy wolnego rynku, ale zarazem podkreślają, 
że w gospodarce prawdziwie wolnorynkowej istnieje nie tylko pełna swoboda 
wyboru oferty rynkowej, lecz także swoboda manipulacji i oszustw. Stąd oczy-
wista potrzeba przeciwdziałania takim zachowaniom – nobliści wskazują tu na 
konieczne obszary ingerencji państwa oraz działań społecznych.

Do szczególnie wyrazistych, a zarazem wstydliwych asymetrii współczesne-
go świata należą nierówności społeczne oraz będące ich następstwem niedosto-
sowania dynamiki i  rozmiarów podaży towarów i  usług do dynamiki i  roz-
miarów zapotrzebowania na nie. Niedostatek popytu zderza się z gwałtownie 
rosnącymi wskutek przemian technologicznych możliwościami wzrostu pro-
dukcji. Prowadzi to do nadprodukcji i związanych z nią rozległych negatyw-
nych następstw, takich jak między innymi nieprawidłowości na rynku pracy, 
niska dynamika inwestycji, wyniszczająca konkurencja, uprzykrzająca życie 
agresywna reklama towarów, konsumpcjonizm i negatywne oddziaływanie na 
środowisko naturalne, w tym następstwa klimatyczne i inne. W wielu krajach 
coraz bardziej wyraźne są rozmaite przejawy syndromu gospodarki nadmiaru 
produktów i usług oraz wynikające z  tego marnotrawstwo rozmaitych zaso-
bów. Jednym z bardziej kompromitujących tego przykładów jest marnotraw-
stwo żywności w krajach bogatych przy równoczesnym występowaniu obsza-
rów głodu w niektórych częściach świata11.

Dokonujący się we współczesnym świecie i  dynamizujący się postęp ma-
terialny, wyrażający się w  coraz większej ofercie produkowanych wyrobów 
i usług, nie przekłada się w dostatecznym stopniu na poprawę jakości życia lu-
dzi. W niektórych sferach jakość ta się pogarsza. Nawet w materialnie zasobnych 
krajach i społecznościach nasilają się negatywne zjawiska społeczne, takie jak 
pogarszające się relacje międzyludzkie, wzrost rozpowszechnienia rozmaitych 

 8 A. Deaton, Th e Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality; A. Deaton, 
Przez ciemność w stronę jaśniejszej przyszłości; A. Deaton, Wielka ucieczka.

 9 J.E. Stiglitz, Freefall. Jazda bez trzymanki, J.E. Stiglitz, Cena nierówności.
10 G.A. Akerlof, R.J. Shiller, Złowić frajera.
11 T. Stuart wskazuje, że choć liczba głodujących ludzi na świecie szacowana jest na ok. mi-

liard osób, to w USA przedsiębiorstwa wytwarzające żywność oraz supermarkety i konsumenci 
wyrzucają na śmietnik ok. 30–50%, żywności. Zarazem autor ten wskazuje na tkwiące w tym 
obszarze rezerwy. Na przykład w Korei Południowej 98% komunalnych odpadów spożywczych 
podlega recyklingowi, w USA zaś dotyczy to zaledwie 2,6% odpadów. T. Stuart, Waste.
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szkodliwych dla zdrowia i  funkcjonowania społecznego uzależnień i związa-
nych z nimi chorób, narastające wśród ludzi poczucie samotności i braku bez-
pieczeństwa, terroryzm, zwiększająca się liczba samobójstw, erozja demokracji 
i  inne. Nakładają się na to rozmaite zagrożenia ekologiczne, związane z bra-
kiem należytej troski o ochronę środowiska naturalnego. Paradoksalnie, mimo 
rozwoju nauki i nowoczesnych technologii, nie udaje się tych niekorzystnych 
zjawisk w satysfakcjonującym stopniu ograniczać. Przeciwnie, wiele wskazuje, 
że problemy te narastają. Zwracał na to uwagę amerykański psycholog i fi lozof 
Erich Fromm, który już w latach 60. minionego wieku skłaniał się ku stwier-
dzeniu, że „człowiek XX wieku to przykład poronienia”. Uczony ten zadawał 
pytanie: co się stało, że wszystko najwyraźniej zaczęło się psuć? Wskazywał, że:

Człowiek stał się zbieraczem i  użytkownikiem. Coraz bardziej centralnym do-
świadczeniem życia stało się posiadam i używam, coraz mniej jestem. Środki – czy-
li dobra materialne […] stały się w  ten sposób celem. Wcześniej człowiek dążył 
do pozyskiwania środków służących lepszemu życiu, odpowiadającemu ludzkiej 
godności12.
Zatem „Człowiek umarł, niech żyją rzeczy”13.

Współczesny świat z  jego rozlicznymi dysfunkcjami i  globalnie naruszo-
ną równowagą potwierdza słuszność takich opinii. Powstaje w związku z tym 
pytanie, komu i w jakim stopniu owa Einsteinowska nostra culpa (nasza wina) 
może zostać przypisana oraz czy i w jakim stopniu w dającej się przewidzieć 
perspektywie możliwe będzie przeciwdziałanie występującym nieprawidłowo-
ściom i barierom rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto refl eksji poddać 
też trzeba impulsy rozwojowe, jakie mogą wynikać ze współczesnych przemian 
społeczno-gospodarczych. Z oczywistych względów pytania te dotyczą polity-
ki społeczno-gospodarczej i jej teoretycznych podstaw, które kreuje ekonomia. 
Wyznaczają one zarazem sferę zainteresowań i działań środowisk naukowych, 
w tym środowiska ekonomistów. Stąd też Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
koncentruje się na społeczno-ekonomicznych obszarach zagrożeń i  ryzyka, 
w  tym ryzyka wynikającego z  tak obecnie charakterystycznej marginalizacji 
kultury myślenia strategicznego. Wskazuje to zarazem na konieczność roz-
wijania edukacji ekonomicznej, szerzenia wiedzy ekonomicznej i mądrego jej 
wykorzystywania. Jest to istotne tym bardziej, że we współczesnym świecie 
wyraźnie da się dostrzec dychotomię wiedzy i mądrości. Zwracał na to uwa-
gę między innymi Antoni Kukliński, inicjator realizowanego w PTE „Forum 
Myśli Strategicznej”14.

12 E. Fromm, O byciu człowiekiem, s. 20.
13 Tamże, s. 26.
14 A. Kukliński, Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na mądrości, s. 65–69.
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Dychotomia wiedzy i mądrości

We współczesnym świecie dokonuje się proces przechodzenia od – zapo-
czątkowanego i wykreowanego przez pierwszą rewolucję przemysłową – wzor-
ca cywilizacji industrialnej do nowego, wciąż jeszcze niedodefi niowanego, 
wzorca poprzemysłowego, określanego najczęściej jako „gospodarka oparta 
na wiedzy”. Pojęcie to, choć niezbyt zręczne (bo przecież działania, nie tylko 
gospodarcze, człowieka zawsze bazowały na jakichś zasobach wiedzy), w kil-
ku minionych dekadach stało się jedną z koronnych charakterystyk współcze-
snego świata. Gospodarka oparta na wiedzy to taka, w której wiedza staje się 
„uniwersalnym substytutem”, spychającym na dalszy plan inne elementy po-
tencjału wytwórczego. Współcześnie staje się ona swego rodzaju uniwersalną 
„obrabiarką”, o której niezmierzonym potencjale przekonuje chociażby geneza 
i rozwój takich do niedawna nieznanych typów działalności i przedsiębiorstw, 
jak wyszukiwarka Google czy portal społecznościowy Facebook.

Zarazem jednak, paradoksalnie, w  warunkach cywilizacji wiedzy jedną 
z najbardziej chyba zawstydzających cech współczesnego świata jest narasta-
jąca dychotomia wiedzy i mądrości. Dość dosadnie eksponował to José Or-
tega y Gasset w  swojej, jak się okazuje ponadczasowej, choć opublikowanej 
w 1929 r., pracy pt. La Rebelión de las masas (Bunt mas): „Dla chwili obecnej 
charakterystyczne jest to, że umysły przeciętne i  banalne, wiedząc o  swojej 
przeciętności i banalności, mają czelność domagać się prawa do bycia prze-
ciętnymi i banalnymi i do narzucania tych cech wszystkim innym”15. Wiele 
wskazuje na to, że rzeczona „chwila obecna” wciąż trwa. Mimo niebywałe-
go, niekwestionowanego postępu w nauce i technologii oraz mimo rosnących 
zasobów wiedzy nie następuje dostatecznie satysfakcjonujące jej przełożenie 
na dobrostan społeczny. Substytucyjny potencjał wiedzy niestety przejawia 
się bowiem także, i  to w  niemałej skali, w  substytuowaniu rozumu. Dzieje 
się tak, mimo że wiedza w warunkach narastającego dynamizmu przemian 
szybko się starzeje, a przy tym źle wykorzystywana, źle zarządzana, prowa-
dzi potencjalnie do katastrofy. Katastrofalne mogą okazać się zatem skutki 
braku mądrości w wykorzystywaniu wiedzy. Przekonuje o tym wiele wysoce 
niepożądanych, a zarazem zdumiewająco łatwo rozprzestrzeniających się pro-
cesów i  działań, dowodzących braku refl eksji, mądrości, odpowiedzialności 
i długookresowej rozwagi decydentów różnych szczebli, od najwyższych po-
cząwszy. Następstwem defi cytu mądrości jest globalnie naruszona równowaga 
ekologiczna, ekonomiczna, demografi czna i polityczna16. Jednym z tego prze-
jawów są chociażby coraz bardziej oddalające się od siebie bieguny bogactwa 

15 J. Ortega y Gasset, Bunt mas, s. 16.
16 L.C. Th urow, Przyszłość kapitalizmu, s. 17.
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i nędzy. Naruszenie równowagi społecznej skutkuje między innymi rozmaity-
mi dewiacjami, przestępczością, terroryzmem i innymi groźnymi zjawiskami, 
w  skrajnych przypadkach – wojnami. Z kolei naruszanie równowagi ekolo-
gicznej da się odczuć w życiu codziennym. Wszystko to sprawia, że komfort 
życia się zmniejsza. Paradoksalnie dotyczy to także, a może przede wszystkim, 
krajów najbogatszych, mimo rosnącego produktu krajowego brutto (PKB), 
odzwierciedlającego wzrost poziomu krajowego bogactwa. Zamożność zatem 
nie chroni przed negatywnymi następstwami naruszania równowagi, zwłasz-
cza ekologicznej, przeciwnie, degradacja naturalnego środowiska prowadzi do 
ekologicznej dewaluacji i wywłaszczenia. Bezrefl eksyjna pogoń za bogactwem 
i  nieokiełznany konsumpcjonizm są tym samym pierwotnymi czynnikami 
pogłębiania nierównowagi.

Jesteśmy jak wielka ryba, która została wyciągnięta z  wody i  wściekle rzuca się 
i podskakuje, usiłując do niej powrócić. W takim stanie ryba nigdy nie pyta, gdzie 
wyląduje po następnym uderzeniu ogonem. Czuje jedynie, że jej obecna sytuacja 
jest nieznośna i że trzeba spróbować czegoś innego17.

Cytat ten to chińskie powiedzenie, do którego nierzadko odwołują się mię-
dzy innymi badacze przemian w  świecie. Wskazuje, że głęboko naruszona 
równowaga zwiększa ryzyko bezrefl eksyjnych, chaotycznych działań, nie tyl-
ko nieprzynoszących poprawy, ale nawet przeciwnie – prowadzących do po-
gorszenia sytuacji. Jednak zarazem nierównowaga to siła napędowa postępu– 
w tym sensie równowaga jest zawsze stanem przejściowym. Istotne jest zatem 
przeciwdziałanie głębokim, globalnym nierównowagom, by dokonującym się 
na naszych oczach przełomowym przemianom świata, w tym transformacjom 
w  dziedzinie techniki i  technologii, nie towarzyszyło gwałtowne narastanie 
niepewności i  dyskomfortu we wszystkich niemalże obszarach życia ekono-
micznego i społecznego. Bezrefl eksyjne wykorzystywanie wiedzy przekłada się 
przy tym na dysfunkcje demokracji i prawa, na infl ację prawa.

Demokracja i  prawo, życie zgodne z  normami praworządności – dawniej syno-
nimy – obecnie synonimami nie są. Hiperdemokracja i  hiperliberalizm mogą 
w skrajnym przypadku prowadzić do ich przeciwieństw – dyktatury i monopolu, 
a w konsekwencji do oddalania się od ładu rynkowo-konkurencyjnego. Zmienność 
i złożoność regulacji prawnych „rozmiękczają je”18.

Są one nadmiernie niekiedy uszczegółowiane, wobec czego każda zmiana 
w  realiach gospodarczych oznacza konieczność szczegółowych dostosowań 

17 L.C. Th urow, Przyszłość kapitalizmu, s. 13.
18 J. Ortega y Gasset, Bunt mas, s. 15.
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prawnych. Przypomina to gonienie króliczka. Procesy te pogłębia globalizacja. 
Choć uznaje się, że w warunkach paradygmatu gospodarki opartej na wiedzy 
jest „ona wszystkim, to przecież zarazem, w wyniku gwałtownych przemian – 
starzejąc się bezprecedensowo szybko – łatwo staje się niczym”19. Cykle życia 
wiedzy stają się bowiem coraz krótsze, czemu towarzyszy wydłużanie się życia 
ludzkiego. Stąd też wiedza staje się coraz bardziej niedemokratyczna, skrajnie 
różnicując podmioty i ich szanse. Cywilizacja wiedzy zatapia, zalewa nieprzy-
gotowanych, których stale przybywa i przysparza pracy osobom wysoko wy-
kwalifi kowanym, skazując na bezrobocie innych.

Współczesne dysfunkcje w wykorzystywaniu wiedzy są przedmiotem wie-
lu analiz i publikacji, których liczba wzrosła znacznie w związku z kryzysem 
globalnym, zapoczątkowanym w  USA na przełomie lat 2007 i  2008. Wska-
zać można tu między innymi opublikowane w PTE książki Johna C. Bogle’a 
pt. Dość oraz Josepha Stiglitza pt. Freefall. Jazda bez trzymanki. W publikacjach 
tych wskazuje się na groźne nierównowagi współczesnego świata generowa-
ne w ramach doktryny neoliberalnej oraz cechujący ją shorttermizm i „terror 
krótkiego zysku”20.

Ekonomistom zarzuca się tam ponadto błędne odczytywanie dzieł i myśli 
Adama Smitha, jakoby rynek zwalniał jego uczestników z wymogu zastana-
wiania się nad kwestiami moralności. Takie podejście skutkuje marginalizacją 
aspektów moralnych i etycznych w życiu gospodarczym, co z kolei jest źródłem 
rozmaitych niekorzystnych zjawisk i  nierównowag. Zarazem skala naruszo-
nego balansu i globalne, złożone tego następstwa sprawiają, że wciąż brakuje 
dostatecznie przekonujących koncepcji i strategii rozwiązania tego problemu. 
Otwarte zatem pozostaje pytanie, jakie wzorce strategii i modele ustroju go-
spodarczego mogłyby sprzyjać racjonalizacji społecznej. Mimo teoretycznych 
sporów dotyczących ustroju gospodarczego niekwestionowana pozostaje zasa-
da ładu konkurencyjnego. Jednakże zarazem dogmat wolnego rynku i wolno-
rynkowej konkurencji prowadzi do jej wypaczania i ograniczania. Nadmierna 
konfrontacyjność rynkowa podmiotów może bowiem prowadzić do niepo-
żądanych zjawisk i zagrożeń, zwłaszcza że „granica między rywalizacją a de-
strukcją jest niemal niezauważalna”21.

Nie brakuje niestety dowodów na to, że niezauważalna może także stać się 
granica między wiedzą a  destrukcją. Aby wiedza nie była wykorzystywana 

19 Już A. Mickiewicz wskazywał, że „nauka prędko gnĳe” – Dziady, cz. III, sc. II. Za: Cytaty 
mądre i zabawne, wybrał H. Markiewicz, s. 179.

20 J.E. Stiglitz, Freefall. Jazda bez trzymanki, J.C. Bogle, Dość. Prawdziwe miary bogactwa.
21 Autor tego stwierdzenia, Akio Morita z koncernu Sony, podkreślał zarazem, że „prze-

świadczenie Amerykanów o sprzeczności obu tych zjawisk także kształtuje rzeczywistość. Ci, 
którym udziela się pomocy, miękną, stając się chronicznymi pacjentami i pasożytami podatni-
ków”. Por. Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, s. 122.
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w nieodpowiednich celach, musi jej towarzyszyć mądrość. Już bowiem Cyce-
ron wskazywał, że „matką wszystkich dobrych rzeczy jest mądrość”22. A przy 
tym „nigdy inaczej nie mówi natura, a  inaczej mądrość”23. Historia wykazu-
je, że dbałość o niedopuszczanie do rozdziału wiedzy i mądrości była cechą 
społecznego ruchu ekonomistów, mającego wielowiekowe tradycje, budzące re-
spekt i uznanie. Tradycja ta jest kultywowana w obecnej działalności Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne —
rozwój kultury myślenia strategicznego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zostało utworzone w 1945 r., zatem tuż 
po zakończeniu II wojny światowej. 1 i 2 grudnia 1945 r. przedstawiciele śro-
dowisk ekonomicznych Warszawy, Lublina, Łodzi, Krakowa i Poznania wzięli 
w Łodzi udział w zjeździe założycielskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego (PTE), na którym Towarzystwo to zostało powołane. Powstanie PTE 
związane było z aktywną działalnością społeczną jego założycieli, profesorów 
Edwarda Lipińskiego, Edwarda Taylora i Adama Krzyżanowskiego, czyli tu-
zów polskiej myśli ekonomicznej.

Nadano tej organizacji nazwę, którą nosiło przedwojenne towarzystwo 
działające we Lwowie. Stanowiło to zarazem formę upamiętnienia lwowskiego 
wkładu w rozwój społecznego ruchu ekonomistów polskich oraz uwydatnienia 
cech długiego trwania społecznego ruchu polskich ekonomistów.

Kreator pojęcia i  koncepcji długiego trwania Fernand Braudel, francuski 
historyk czasów nowożytnych i  twórca idei historii globalnej, wskazywał na 
wielopoziomową strukturę rzeczywistości społecznej i  jej dynamikę. Wyróż-
niał trzy różne płaszczyzny rzeczywistości i odpowiadające im ciągi czasu:

• czas krótki, czyli tak zwana historia wydarzeniowa,
• czas cykli koniunkturalnych, obejmujący okres kilku dekad i odzwier-

ciedlający zwłaszcza cykle ekonomiczne – historia koniunkturalna,
• czas długiego trwania, obejmujący okresy dłuższe, stulecia, a nawet ty-

siąclecia, czas charakteryzujący się głębokimi przemianami struktural-
nymi i cywilizacyjnymi, przemianami struktur społecznych – historia 
strukturalna24.

22 C. Michalunio, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, sent. 4839.
23 C. Michalunio, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, sent. 6231 (Juwenalis, Saturae).
24 F. Braudel, Historia i trwanie.
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Ponad 70-letnia powojenna historia PTE, jak i historia wszystkich niemal 
jego 24 oddziałów, mająca podłoże w ponad 200-letniej tradycji społecznych 
zrzeszeń polskich ekonomistów, w pełni wpisuje się w  tę klasyfi kację. Hi-
storyczne korzenie Towarzystwa i  jego oddziałów łączą się ze społecznym 
ruchem ekonomistów na ziemiach polskich zapoczątkowanym w  1800 r. 
Warto to odnotować, tym bardziej że warunki rozwoju takiego ruchu były 
wówczas wysoce niekorzystne ze względu na utratę przez nasz kraj pań-
stwowości, co stanowiło silną barierę rozwoju polskiej nauki i działalności 
społecznej.

Mimo tak niesprzyjających okoliczności udało się jednak powołać w 1800 r. 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w  Warszawie. Był to impuls do powstawania 
rozmaitych innych towarzystw naukowych w większych miastach na znajdują-
cych się pod zaborami ziemiach polskich. Historycy wskazują tu między inny-
mi na utworzone w 1802 r. w Międzychodzie na terenie zaboru pruskiego To-
warzystwo Ekonomiczne Międzyrzeckie, początkowo ukierunkowane głównie 
na ekonomiczne funkcjonowanie rolnictwa. Społeczny ruch ekonomistów był 
rozwijany, znajduje to także wyraz w  powstawaniu periodyków ekonomicz-
nych i publikacjach, w tym w wydawanym od 1900 r. czołowym czasopiśmie 
ekonomicznym w Polsce, jakim jest „Ekonomista”. 

Środowiska ekonomistów nawet w  czasie I  wojny światowej włączały się 
w  prace przygotowawcze nad odtworzeniem nowej struktury gospodarczej 
państwa polskiego, w przygotowania teoretycznych oraz praktycznych koncep-
cji integracji i rozwoju narodowej gospodarki. Życie polityczne i gospodarcze 
koncentrowało się w Warszawie, gdzie w 1917 r. utworzono Towarzystwo Eko-
nomistów i Statystyków Polskich, w którego pracach uczestniczyli ekonomiści 
z Krakowa, Poznania, Lwowa, Lublina i Katowic. Współtwórcą tego towarzy-
stwa był między innymi Edward Taylor.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. zmotywowało polskich 
ekonomistów do rozwoju idei stowarzyszeniowych. Stąd też już w trzy lata po 
zakończeniu I  wojny światowej powstały pierwsze w  niepodległej Polsce or-
ganizacje przedstawicieli tej dyscypliny. Należało do nich powołane 27 lutego 
1921 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we Lwowie. Następnie 1 marca tego 
samego roku powołano Towarzystwo Ekonomiczne w  Krakowie25. Jego po-
wstanie poprzedzone było ogłoszeniem odezwy podpisanej przez tak wybitne 
osobowości, jak między innymi: Stanisław Estreicher – rektor Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Jan Kanty Fedorowicz – prezydent stołeczno-królewskiego mia-
sta Krakowa, baron Jan Götz-Okocimski – znany przemysłowiec i działacz po-

25 Por. Statut Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie uchwalony 1 marca 1921 r., http://
www.pte.pl/pliki/2/11/Historia_Towarzystwa_Ekonomicznego_w_Krakowie.pdf.
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lityczno-gospodarczy, Władysław Leopold Jaworski oraz Adam Krzyżanowski 
(po II wojnie światowej współzałożyciel PTE) – profesorowie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego26. W odezwie tej pisano:

Rozwinięcie życia gospodarczego w  naszym państwie napotyka na trudności, 
na które natrafi a każda praca rozpoczynająca się od podstaw. Zwiększają się one 
jednak wskutek tego, że równocześnie budujemy państwo od podstaw także pod 
względem politycznym, a nadto żyjemy w epoce, w której dokonują się doniosłe 
przemiany społeczne. Aby trudności te pokonać, muszą wszyscy obywatele wedle 
sił i  zdolności współdziałać w  rozwiązywaniu nasuwających się codziennie pro-
blemów i w budowaniu fundamentów na przyszłość. Poczuciem tego obowiązku 
wiedzeni podpisani pragną założyć stowarzyszenie pod nazwą „Towarzystwo Eko-
nomiczne w Krakowie”27.

Jak dowodzi historia, organizacje te, a  także towarzystwa powoływane 
w innych miastach, odegrały ważną rolę w rozwoju wiedzy i polskiej myśli eko-
nomicznej okresu międzywojennego oraz w gospodarczym umacnianiu pań-
stwa polskiego. Kilkunastoletni okres działalności tych towarzystw przerwał 
wybuch II wojny światowej.

Przedstawiona historia i tradycje społecznego ruchu ekonomistów w Polsce 
w pełni upoważniają zatem do traktowania tego ruchu i działalności PTE w ka-
tegoriach długiego trwania. Uzasadnia to nie tylko ponad 200-letnia tradycja. 
Jeśli bowiem zważyć, że pierwsze jego przejawy historycy odnotowywali już 
nawet w XVI w., w epoce Odrodzenia, to okres ten jest jeszcze dłuższy, a tra-
dycja bogatsza. 

Ekonomiści polscy od wieków zatem podejmowali wyzwania, jakie przy-
nosiła im zarówno historia „wydarzeniowa”, jak i zjawiska związane z cykla-
mi koniunkturalnymi, zderzali się też z wyzwaniami historii strukturalnej. Ta 
ostania w przeszłości związana była z przełomem cywilizacyjnym i przecho-
dzeniem od cywilizacji agrarnej do przemysłowej.

Obecnie zaś ekonomiści zderzają się z kolejnym wyzwaniem, jakim jest 
przesilenie cywilizacyjne związane z cyfrową rewolucją informacyjną i wy-
pieraniem przez nią wzorców industrialnych na rzecz nowej cywilizacji wie-
dzy. We współczesnym wysoce turbulentnym świecie, świecie narastającej 
niepewności co do przyszłych kierunków przemian, w świecie nasilającego 
się talebowskiego syndromu czarnego łabędzia, czyli wydarzeń, których nikt 

26 Szerzej na ten temat w: A. Pollok, Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, 
s. 305 i n.; A. Kowalski, A. Lityńska, J. Raganiewicz, A. Rybarski, B. Szopa, Zarys historii zorga-
nizowanego ruchu ekonomistów.

27 A. Kowalski, A. Lityńska, J. Raganiewicz, A. Rybarski, B. Szopa, Zarys historii zorganizo-
wanego ruchu ekonomistów. 
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się nie spodziewa – długie trwanie można uznać za sukces sam w sobie, tym 
bardziej, jeśli łączy się z nim społecznie i gospodarczo użyteczna działalność 
pozytywistyczna, w tym edukacyjna, publikacyjna, badawcza, konsultacyj-
na ekspercka i  inna. A  właśnie między innymi takie obszary działalności 
cechują PTE.

Ze wspólnego statutu PTE i jego oddziałów wynika, że jednym z głównych 
celów organizacji jest przede wszystkim krzewienie myśli i wiedzy ekonomicz-
nej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i  popula-
ryzowanie ich dorobku oraz takie między innymi cele, jak inspirowanie oraz 
wspieranie działań zmierzających do trwałego, harmonijnego rozwoju społecz-
no-gospodarczego kraju oraz integrowanie środowiska ekonomistów reprezen-
tujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą.

Temu też służą podejmowane przez PTE przedsięwzięcia edukacyjne, wy-
dawnicze, eksperckie i inne. Intelektualny dorobek PTE został przedstawiony 
między innymi w specjalnym biuletynie PTE poświęconym historii i pracom 
tego Towarzystwa28.

Przemiany, jakie niebywale dynamicznie dokonują się we współczesnym 
świecie, tworzą wciąż nowe wyznawania dla społecznego ruchu i  działalno-
ści ekonomistów, co zarazem wskazuje na potrzebę stałego rozwoju tego typu 
działalności. Istotna przy tym jest współpraca z innymi towarzystwami nauko-
wymi, co jest niezbędnym warunkiem holizmu i interdyscyplinarności podej-
mowanych przedsięwzięć. Coraz większa złożoność współczesnego świata spra-
wia bowiem, że brak holizmu i interdyscyplinarności potęguje ryzyko błędów 
w realizowanych przedsięwzięciach, w tym analizach i podejmowanych na ich 
podstawie decyzjach oraz działaniach. Jest to istotne tym bardziej, że „żyjemy 
w  czasach «stawania się» i  wszyscy stajemy się nowicjuszami”29. Do takiego 
wniosku dochodzi K. Kelly, znany futurolog, którego prognozy są zwykle nad 
wyraz trafne. W najnowszej książce pod znamiennym tytułem Nieuniknione. 
Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość Kelly podkreśla nieuchron-
ność owego nowicjuszostwa. Wynika ono z tempa i charakteru przemian tech-
nologicznych. Zdaniem autora większość technologii, które zdominują funkcjo-
nowanie gospodarki i społeczeństwa za 30 lat, nie została jeszcze wynaleziona. 
W związku z tym prognozuje on, że do końca tego wieku 70% dzisiejszych za-
wodów wykonywać będą mogły automaty/roboty30. Technologie i produkty co-
raz szybciej się starzeją, tracąc przydatność. Prowadzi to w stronę wzorca świata, 
w którym „nową normalnością staje się to, co nieprawdopodobne”31.

28 „Biuletyn PTE” 2018, nr 1.
29 K. Kelly, Nieuniknione, s. 23.
30 Tamże, s. 75.
31 Tamże, s. 383.
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W takich warunkach pojawia się coraz więcej pytań, na które coraz trudniej 
znaleźć satysfakcjonujące, trafne odpowiedzi. I to także wskazuje na znaczenie 
rozwoju towarzystw naukowych i współpracy między nimi. 

Zakończenie

Narastający dynamizm przemian we współczesnym świecie i  ujawniają-
ce się w  nim dysfunkcje wskazują na konieczność poszukiwania rozwiązań 
umożliwiających przeciwdziałanie nieprawidłowościom. Towarzystwa nauko-
we mają tu do odegrania fundamentalną i niezbywalną rolę.

W  warunkach bowiem cywilizacji wiedzy priorytetem rozwojowym po-
winna być szeroko rozumiana inkluzywność społeczna, ukierunkowana na 
optymalne wykorzystywanie zasobów. Oznacza ona sprzyjające społecznej 
spójności wielowymiarowe angażowanie wszystkich uczestników życia spo-
łeczno-gospodarczego na rzecz optymalnego kreowania oraz wykorzystywa-
nia potencjału rozwojowego i przeciwdziałania jego marnotrawieniu. Przeci-
wieństwem inkluzywności jest wykluczenie społeczne. Inkluzja jest wartością 
samą w sobie. Przede wszystkim jednak stanowi też siłę napędową innowacyj-
ności i efektywności, a przez to – poprawy jakości życia ludzi. System inklu-
zywny uwalnia i napędza kreatywność oraz przedsiębiorczość poprzez wzmac-
nianie pozytywnych więzi opartych na poczuciu bezpieczeństwa, zaufania 
i wspólnoty interesów. Gospodarka inkluzywna to system oparty na możliwie 
dużej liczbie możliwie suwerennych i równoprawnych uczestników, połączo-
nych bardziej więzami partnerstwa i świadomej współzależności niż hierarchii 
i podporządkowania w relacjach państwo–obywatel–biznes–grupy społeczne.

Każde wykluczenie jest hamulcem rozwoju, bo zawsze ogranicza społeczną 
zdolność wykorzystywania posiadanych wiadomości. W  warunkach cywili-
zacji wiedzy zdolność do wytwarzania, akumulowania, przetwarzania, upo-
wszechniania, rozumnego wykorzystywania informacji staje się głównym mo-
torem rozwoju32.

Istotne jest zatem pełne wykorzystywanie potencjału towarzystw nauko-
wych w kształtowaniu cywilizacji wiedzy. Aby to było w pełni możliwe, nie-
zbędne okazuje się tworzenie należytych warunków rozwoju ich potencjału.

Debaty na obydwu dotychczasowych Kongresach Towarzystw Naukowych 
wskazują, że napotykają one szereg barier rozwojowych, między innymi wyni-
kających z niekorzystnych regulacji prawnych oraz fi nansowych. Można z tego 
również wywnioskować, że istotna rola do spełnienia przypada też państwu, 

32 Szczegółowa charakterystyka kwestii inkluzywności w systemie społeczno-gospodarczym 
została przedstawiona w: Reforma Kulturowa 2020–2030–2040, s. 117–134.
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w  tym tworzonym przez nie instytucjonalno-regulacyjnym i  fi nansowym 
warunkom funkcjonowania towarzystw naukowych. Ich poprawa mogłaby 
sprzyjać pełniejszemu rozwojowi i  wykorzystaniu ich potencjału, zwłaszcza 
w podejmowaniu wyzwań związanych z dokonującym się w wyniku rewolucji 
cyfrowej przesileniem cywilizacyjnym, wyrażającym się w przechodzeniu od 
cywilizacji industrialnej do cywilizacji wiedzy. Już sama nazwa nowej cywili-
zacji powinna skłaniać do działań na rzecz rozwoju społecznego ruchu nauko-
wego, jaki reprezentują towarzystwa naukowe.
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Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego — 
sto lat „rozumnej miłości” polszczyzny

Powstanie Towarzystwa i jego statut

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (dalej w skrócie: TMJP) powstało 
w 1920 r. w Krakowie. Jego statut został zatwierdzony przez działające jeszcze 
wtedy jako urzędowy organ władzy Namiestnictwo Galicji we Lwowie 2 czerwca 
tegoż roku. Już 27 maja odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wybra-
no Zarząd Główny, a 26 czerwca – pierwsze publiczne zebranie naukowe. Pierw-
szym prezesem został profesor Jan Rozwadowski, a jego zastępcą – profesor Ka-
zimierz Nitsch, z którego postacią późniejsze dzieje Towarzystwa wiążą się niero-
zerwalnie. Według upowszechnionej w środowisku legendy, utrwalonej drukiem 
przez żonę K. Nitscha, Anielę Gruszecką-Nitschową, w opowieści biografi cznej 
o uczonym, pomysł założenia Towarzystwa miał przyjść nagle. Jak pisała:

Właśnie przyszła poranna poczta i Nitsch przeglądał ją przy swoim biurku, kiedy 
zajęta czymś w sąsiednim pokoju żona usłyszała plaśnięcie dłonią w płytę biurka 
i okrzyk:

– Wiesz, co zrobimy? Założymy Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego!
Oczywiście owo „my” dotyczyło fachowego i koniecznego współdziałania gro-

na językoznawców […]. Pomysł, przyjęty z uznaniem i gotowością do współpracy 
przez Rozwadowskiego i Łosia, ziścił się w maju 1920 r.1

Zgodność tej narracji z rzeczywistością trudno dziś zweryfi kować, trudno 
też usytuować opisaną scenę w czasie. Faktem jest, że pomysł utworzenia To-
warzystwa kiełkował w głowie ojca polskiej dialektologii już jakiś czas wcze-
śniej, bo odpowiadając na ankietę na temat potrzeb i perspektyw polskiej dzia-
łalności naukowej rozpisaną przez Kasę im. Mianowskiego w 1916 r., pisał: 

„Język polski” [chodzi tu o czasopismo, wydawane w Krakowie od 1913 r., które po-
tem stało się organem Towarzystwa, zob. niżej – PŻ], […] służyć winien szerszym 
warstwom wykształconym różnych zawodów, zwłaszcza jednak nauczycielstwu; 

1 A. Gruszecka-Nitschowa, Całe życie nad przyrodą mowy polskiej, s. 192.
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dlatego, prócz naukowej popularyzacji, mógłby mieć i dział gramatyki stosowanej 
(szkolnej, także odpowiedzi na pytania). […] Dobrze by było oprzeć go o szeroko 
założone „Towarzystwo językoznawcze” czy „Tow. miłośników języka”, które prze-
cież mogłoby mieć w Polsce z tysiąc członków, otrzymujących za wkładkę pismo; 
[…]. Założenie takiego pisma nie da się pomyśleć bez zapewnienia mu na początek 
pewnego oparcia materialnego2.

Przedstawiony plan ziścił się później w dużym stopniu, z wyjątkiem wszak-
że aspektu fi nansowego. Mimo że Towarzystwo szybko osiągnęło liczbę człon-
ków przewyższającą znacznie ów zakładany tysiąc osób, składki członkowskie 
(tu nazywane „wkładkami”3) nigdy nie pokrywały całkowitych kosztów funk-
cjonowania Towarzystwa ani nawet kosztów wydawniczych. W kolejnych la-
tach dziejów Polski i samego Towarzystwa trzeba było korzystać z subwencji 
różnych instytucji, przede wszystkim Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej 
Akademii Nauk i władz ministerialnych.

W powyższym cytacie zawarta jest jednak kwintesencja misji Towarzystwa. 
Miało być więc, i rzeczywiście się tak stało, elementem tego, co wiele lat póź-
niej trafnie nazwano „pedagogiką językową” – oddziaływania środowiska na-
ukowego na szersze kręgi społeczeństwa i przekazywania im wiedzy o języku 
polskim. Wychodziło to naprzeciw również ówczesnym potrzebom w zakresie 
kształcenia nauczycieli polonistów, którzy następnie mieli tę wiedzę przekazy-
wać dalej w odradzającym się szkolnym nauczaniu polskiego. Bardzo wyraźnie 
więc powstanie i wczesna działalność Towarzystwa korespondowały z sytuacją 
w odrodzonym po latach zaborów państwie polskim4.

Zasadniczy cel działalności Towarzystwa został bardzo jasno przedstawio-
ny w pierwszym paragrafi e statutu: „Celem Towarzystwa jest krzewić rozumną 
miłość języka polskiego, opartą na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia, 
oraz na zrozumieniu zjawisk językowych w ogóle”. Kolejny zaś punkt głosił, że:

Do osiągnięcia powyższego celu zdąża wewnętrzna (A) i zewnętrzna (B) działal-
ność Towarzystwa. Stanowi ją:

A) a) Wydawanie stałego organu p.t. Język polski oraz przedsiębranie i ogłasza-
nie w miarę możności i potrzeby innych prac i wydawnictw poświęconych spra-
wom języka polskiego;

2 K. Nitsch, Organizacja i potrzeby nauki w dziale języka polskiego, s. 365–366.
3 Wyraz wkładka, prawdopodobnie regionalizm małopolski, występował w statucie Towa-

rzystwa i w jego ofi cjalnych dokumentach do początku XXI w., kiedy to dopiero został zastą-
piony ogólnopolskim odpowiednikiem składka.

4 Przyjmuje się, że na uksztaltowanie formuły Towarzystwa największy wpływ miały trzy osoby: 
profesorowie J. Łoś, J. Rozwadowski i K. Nitsch. Dopiero niedawno kwerenda archiwalna wykazała, 
że ważną rolę w tych pracach koncepcyjnych odegrał także inny językoznawca, Andrzej Gawroński, 
por. M. Skarżyński, Przyczynki do historii Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, s. 205–217.
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b) działalność pomocnicza dla zawodowej nauki o języku polskim;
c) zebrania członków, odczyty, kursy, pogadanki i tp.;
d) zakładanie odpowiednich bibljotek.
B) a) piecza nad sprawnością i rozwojem języka polskiego w użyciu kultural-

nem;
b) opieka nad nauczaniem języka polskiego w szkołach;
c) propaganda, szerząca znajomość języka polskiego tak na obszarze Rzeczypo-

spolitej, jak za granicą5.

W obecnie obowiązującym statucie zacytowana deklaracja celu Towarzy-
stwa pozostaje w niezmienionej postaci, a zapisy dotyczące form działalności 
zmieniły się nieznacznie. Można więc powiedzieć, że Towarzystwo przez blisko 
już sto lat kontynuuje misję zdefi niowaną przez założycieli.

Ustrój i formy organizacyjne Towarzystwa

Podstawową jednostką nowo powołanego towarzystwa miały być koła 
okręgowe i  terenowe. Już w  1920 r. powołano cztery koła w  miastach uni-
wersyteckich: Krakowie, Warszawie, Poznaniu i we Lwowie. W roku kolej-
nym dołączyły do nich koła w Łodzi i Lublinie, potem w Wilnie (od 1922 r.), 
Toruniu oraz Piotrkowie Trybunalskim. Krótko funkcjonowało Śląskie Koło 
Polonistów w Katowicach, będące wspólnym przedsięwzięciem TMJP i To-
warzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Oprócz tego działali w tere-
nie (przynajmniej w kilkudziesięciu miastach) delegaci Towarzystwa, którzy 
zbierali składki, kolportowali wydawnictwa, czasem także (np. w Gdańsku, 
Bochni, Chojnicach, Nowym Sączu, Włocławku, a nawet w tak małej miej-
scowości jak Trzemeszno w  Wielkopolsce) organizowali odczyty. Funkcję 
delegatów pełnili przede wszystkim miejscowi nauczyciele polskiego, były 
wśród nich także osoby o  większych ambicjach naukowych, jak Eugeniusz 
Pawłowski z Nowego Sącza, autor wielu uznanych prac z zakresu dialektolo-
gii i onomastyki. Po II wojnie światowej w organizacji Towarzystwa nastąpiły 
liczne zmiany. Przede wszystkim oczywiście odpadły koła działające na te-
renach, które pozostały w granicach ZSRR, nie odrodziło się po wojnie koło 
warszawskie (w latach 60. i 70. działała delegatura, która jednak, jeśli wierzyć 
sprawozdaniom rocznym, nie organizowała żadnych odczytów ani innych 
przedsięwzięć, dopiero w  2015 r. utworzono tam oddział TMJP)6. Powoła-
no natomiast nowe, m.in. we Wrocławiu. Działalność organizacyjna zaczę-

5 Statut Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, s. 125.
6 Od 1966 r. działa w Warszawie Towarzystwo Kultury Języka, o podobnym profi lu i misji, 

mające oddziały w kilku miastach północno-wschodniej Polski i we Wrocławiu.
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ła się odtąd ogniskować w większych miastach, stopniowo powstawały koła 
w nowych ośrodkach akademickich, np. w 1955 r. w Katowicach i w 1956 r. 
w Bydgoszczy. Wraz ze zmianą statutu w latach 80. XX w. dotychczasowe koła 
przekształciły się w oddziały, koło zaś stało się jednostką mniejszą, podległą 
oddziałowi, tworzoną np. w  szkole, zakładzie pracy lub w  powiecie. Obec-
nie Towarzystwo ma 20 oddziałów terenowych, zlokalizowanych niemal we 
wszystkich miastach wojewódzkich (oprócz Białegostoku), a także w Cieszy-
nie, Częstochowie i Wałbrzychu.

Liczba członków Towarzystwa podlegała w  jego historii licznym waha-
niom. Ponieważ w  statucie zapisano, że warunkiem członkostwa jest opłace-
nie składki za dany rok, brak wpłaty powoduje, że dana osoba automatycznie 
traci członkostwo. Już w pierwszym roku istnienia zapisało się do organizacji 
ponad 800 osób, a historyczne maksimum osiągnięto w 1925 r., przekraczając 
3 tysiące. Potem jednak liczba członków spadła dość zdecydowanie i do 1931 r. 
utrzymywała się na poziomie ok. 2 tysięcy. Dalszy spadek następował od 1932 r. 
W sprawozdaniu za 1938 r. wykazano już tylko 621 osób. W pierwszych latach 
po wojnie liczba członków wahała się miedzy 500 a 600, po czym zaczęła znów 
rosnąć, rzadko jednak przekraczała 1000. Istotny spadek, do 700 osób, nastąpił 
w 1982 r., później na kilka lat liczba znów wzrosła do ok. 900, kolejna tendencja 
spadkowa rozpoczęła się w latach 90., by w 2010 r. osiągnąć historyczne mini-
mum: 404 osoby. Od 2011 r., dzięki wysiłkom organizacyjnym, liczba członków 
Towarzystwa ponownie zaczęła rosnąć i  za 2017 r. odnotowano ich 561. Naj-
większą grupę osób zrzesza tradycyjnie oddział krakowski (z tym że są do niego 
zaliczani członkowie z terenów nieobjętych działaniem innych oddziałów), da-
lej następują Katowice, Poznań, Gdańsk i Bydgoszcz. Są to też oddziały trady-
cyjnie najaktywniejsze, prowadzące najbardziej ożywioną pracę. W ostatnich 
latach bardzo wzrosła liczba członków oddziału w Warszawie, a to za sprawą 
uruchomionego tam Koła Miłośników Żywego Słowa, grupującego ludzi za-
interesowanych kształceniem głosu i wymowy – a więc problematyką będącą 
nieco na uboczu względem głównej misji TMJP. Najwyższym organem wyko-
nawczym Towarzystwa jest Zarząd Główny, wyłaniany przez walne zgromadze-
nie członków (od 1965 r. – walne zgromadzenie delegatów). Konstytuuje się on 
sam, wybierając prezesa/przewodniczącego, jego zastępcę, skarbnika i sekreta-
rza. Początkowo zgromadzenia odbywały się co rok, od 1965 r. – co 3 lata. Statut 
nie ogranicza okresu pełnienia funkcji w zarządzie, stąd też członkowie władz 
pozostawali nimi bardzo długo, często dożywotnio. Obecnie urzędujący prze-
wodniczący jest dopiero siódmą osobą na tym stanowisku w blisko stuletniej 
historii Towarzystwa. Funkcje prezesa/przewodniczącego pełnili znamienici 
językoznawcy krakowscy. Pierwszym był, jak już wspomniałem, J. Rozwadow-
ski (do roku 1927), po nim nastąpili profesorowie K. Nitsch (1927–1958), Zenon 
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Klemensiewicz (1959–1969), Jan Safarewicz (1969–1983), Stanisław Urbańczyk 
(1983–2001), Walery Pisarek (2001–2004) i Bogusław Dunaj (od 2004 do dziś)7.

Członkowie Towarzystwa w  ramach rocznej składki otrzymywali kolejne 
zeszyty czasopisma „Język Polski”, a także – w początkowym okresie – tomi-
ki serii „Biblioteczka TMJP”. Dopiero w latach 90. XX w. wprowadzono dwie 
opcje członkostwa, z prenumeratą czasopisma lub bez niej, i zróżnicowano wy-
sokość składki. Przypuszczalnie miało to przyciągnąć do Towarzystwa osoby 
niezainteresowane prenumeratą „Języka Polskiego”, ale takiego efektu raczej 
nie osiągnięto, przeciwnie, doprowadziło to do stopniowego zmniejszenia się 
zainteresowania członków Towarzystwa czasopismem. Obecnie tylko około 
połowa z nich abonuje „Język Polski” w wersji drukowanej.

Oprócz członków zwykłych istnieje także instytucja (po II wojnie świato-
wej zlikwidowana, a reaktywowana w 2004 r.) członka wspierającego, tj. osoby, 
która oprócz regulaminowej składki wpłaca na konto Towarzystwa dodatkowe 
fundusze. Do 1939 r. osoba, która ofi arowała jednorazowo dwudziestokrotność 
składki, zyskiwała status tzw. członka dożywotniego. Było takich wielu, a część 
z  nich zasilała budżet Towarzystwa regularnie w  kolejnych latach. Wykazy 
tych osób drukowano w „Języku Polskim” i można dziś stwierdzić, że repre-
zentowali oni szerokie kręgi ówczesnych „warstw wykształconych”. Należeli do 
nich zarówno profesorowie językoznawcy, jak i duchowni (nawet jeden biskup 
diecezjalny) czy obywatele ziemscy, oczywiście także nauczyciele gimnazjalni. 
Współcześnie członkami wspierającymi są przede wszystkim osoby przezna-
czające na cele Towarzystwa swój odpis podatkowy, innych darczyńców jest 
bardzo niewielu. Mniej więcej od połowy lat 80. XX w. przyznawana jest rów-
nież godność członka honorowego, która otrzymują albo bardzo znani języko-
znawcy, albo osoby szczególnie zasłużone w pracy na rzecz Towarzystwa.

Formy działalności towarzystwa i jego najważniejsze osiągnięcia

Działalność wydawnicza

Prezentację dorobku Towarzystwa wypada zacząć od jego osiągnieć wy-
dawniczych, gdyż ta właśnie część działalności, absorbująca przede wszystkim 
władze i Zarząd Główny, pozostawiła trwały materialny ślad i stanowi wkład 
stowarzyszenia w polską bibliografi ę językoznawczą.

Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście czasopismo „Język Polski” 
(ISSN 0021-6941), wydawane staraniem Towarzystwa regularnie przez cały okres 

7 Zwięzłe biografi e tych uczonych można znaleźć m.in. w  okolicznościowym artykule 
M. Malec, Prezesi Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, s. 6–13.
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jego istnienia. Problematyka z tym związana jest tak obszerna, że wymagałaby 
osobnego omówienia, a wręcz opracowania monografi cznego, tutaj ograniczę się 
do informacji najistotniejszych. Czasopismo istniało jeszcze przed powstaniem 
Towarzystwa, bo od 1913 r., a TMJP stworzyło dla niego zaplecze instytucjonalne 
i w pewnym stopniu również fi nansowe. Pismo ukazywało się w cyklu dwumie-
sięcznym do 1939 r. i przez kilka lat po wojnie; od roku 1949 do 2015 było to 
5 zeszytów rocznie (zrezygnowano z zeszytu wydawanego za okres miesięcy wa-
kacyjnych), a od 2016 r. pismo wychodzi jako kwartalnik. Rozprowadzane było 
i jest głównie w formie prenumeraty (dla członków TMJP i dla instytucji), a także 
sprzedaży wysyłkowej. Od kilku lat w  bazie CEEOL dostępna jest jego wersja 
elektroniczna. W okresie do 1928 r. pismo redagowało kolegium trzech znanych 
lingwistów: K. Nitsch, J. Łoś i J. Rozwadowski, potem przyjęło się, że funkcję re-
daktora pełni urzędujący prezes Towarzystwa (byli więc nimi kolejno K. Nitsch, 
Z. Klemensiewicz, J. Safarewicz i S. Urbańczyk) i tak działo się do 1997 r., kiedy 
to S. Urbańczyk zrezygnował z funkcji redaktora, pozostając na stanowisku pre-
zesa Towarzystwa. Kolejnym redaktorem został Marian Kucała, w 2005 r. objęła 
tę funkcję Krystyna Pisarkowa, a od 2011 r. do dziś pełni ją Piotr Żmigrodzki – 
wszyscy związani z krakowskim środowiskiem językoznawczym8.

Formuła „Języka Polskiego” od początku zakładała współistnienie tekstów 
o charakterze ściśle naukowym, przeważnie dotyczących historii języka, dialek-
tologii czy onomastyki, bo takie były wówczas obowiązujące trendy w języko-
znawstwie, z krótkimi artykułami na temat zjawisk polszczyzny czasu współ-
czesnego, odnoszącymi się wprost do rzeczywistości widzianej na ulicach odra-
dzającego się kraju, spraw nauczania polskiego w szkołach, poprawności grama-
tycznej i przede wszystkim ortografi cznej oraz odpowiedzi na pytania nadsyłane 
przez czytelników. Zamieszczano także materiały z życia Towarzystwa i corocz-
ne szczegółowe sprawozdania z jego działalności. Czasopismo pełniło więc także 
funkcję biuletynu, stanowiło kanał komunikacji władz z oddziałami i członka-
mi (która dzisiaj odbywa się za pośrednictwem telefonu i Internetu). Ciekawą ru-
bryką były wykazy magisteriów i stopni naukowych z językoznawstwa polskie-
go, nadawanych na polskich uniwersytetach, publikowane systematycznie do 
końca lat 70., zawierające nazwiska osób wypromowanych i tematy ich rozpraw. 
To wszystko sprawia, że stare wydania czasopisma są dzisiaj prawdziwą krynicą 
wiedzy o historii polskiego językoznawstwa i polskiego życia naukowego. 

Po II wojnie światowej formuła pisma zaczęła stopniowo ewoluować. Zmie-
niła się bowiem nieco jego publiczność, czytelnikami stali się studenci semi-
nariów językoznawczych i młodzi, a później coraz bardziej dojrzali naukowcy, 
którzy przy czasopiśmie pozostali. W okresie od 1945 r. do początków XXI w. 

8 Dokładne informacje o historii czasopisma i biogramy wszystkich członków jego zespołu 
redakcyjnego znajdują się w jubileuszowym zeszycie „Języka Polskiego” nr 1 z 2013 r.
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„Język Polski” był jednym z  dwóch głównych polonistycznych pism języko-
znawczych, w  którym badacze ogłaszali wyniki swoich poszukiwań nauko-
wych (drugim stał się wydawany w Warszawie „Poradnik Językowy”). Nakład 
zawsze przekraczał liczbę członków Towarzystwa ze względu na prenumeratę 
przez szkoły, biblioteki i  inne instytucje, np. w 1920 r. wynosił 1000 egzem-
plarzy, w 1938 – 900 (przy liczbie członków odpowiednio 876 i 621). Po wojnie 
nakład zaczął szybko rosnąć, bo udało się pismo wprowadzić na listę periody-
ków rekomendowanych przez ministerstwo do użytku w nauczaniu i masowo 
prenumerowały go szkoły: od 1500 egzemplarzy w 1945 r., przez 2500 w 1950 r., 
do 5500 w 1955 r. W 1968 r. nakład przekroczył 10 tysięcy, a rekordowe okazały 
się lata 70., kiedy notowano ponad 11 tysięcy egzemplarzy (w 1976 r. – 11600). 
Rozchodziły się one niemal bez zwrotów. Spadki zaczęły się w połowie lat 80., 
ale jeszcze w 1989 r. nakład przekraczał 9 tysięcy, po czym nastąpiło załamanie, 
spowodowane zniknięciem prenumeraty szkolnej. W połowie następnej deka-
dy nakład wynosił już tylko 2500 egzemplarzy, w 2007 r. po dalszych spadkach 
osiągnął 1000, a od 2016 r. wynosi 550 egzemplarzy drukowanych (oprócz tego 
pewna liczba czytelników korzysta z wersji elektronicznej).

Zasadnicze zmiany profi lu czasopisma zaszły po 2000 r., kiedy okazało się, 
że czyta je głównie publiczność naukowa i z nauką lub dydaktyką akademic-
ką związana. To, jak również uwarunkowania zewnętrzne, w  tym fi nansowe 
i związane ze zmianami w systemie oceny prac naukowych i kulturze publiko-
wania, sprawiły, że należało pismo przeprofi lować wyraźnie w kierunku „unau-
kowienia”. Pewne działy, jak np. Odpowiedzi redakcji, Nauka o języku w szkole, 
Ze zjawisk współczesnego języka zanikały samorzutnie od początku lat 90., gdyż 
zabrakło chętnych do wypełniania ich tekstami, pojawiły się też inne kanały 
dystrybucji podobnych treści, jak np. specjalistyczne pisma dla nauczycieli czy 
internetowe poradnie językowe. Od 2016 r. „Język Polski” wychodzi jako kwar-
talnik, w odnowionej szacie grafi cznej, i należy do najwyżej punktowanych pol-
skich czasopism mających niezerową wartość współczynnika cytowań w bazie 
Scopus. Warto na koniec zauważyć, że jest redagowany i wydawany przez To-
warzystwo samodzielnie, bez współpracy z jakąkolwiek jednostką naukową czy 
wydawnictwem profesjonalnym, co pozwala zachować pismu niezależność, ale 
jednocześnie bywa przyczyną trudności fi nansowych i wymaga ze strony człon-
ków redakcji intensywniejszej pracy, głównie społecznej.

Spośród innych publikacji na uwagę zasługuje wymieniona już seria „Bi-
blioteczka TMJP”, którą tworzą niewielkich rozmiarów książeczki (początko-
wo w rozmiarze kilku arkuszy wydawniczych) o charakterze popularnonauko-
wym, przybliżające czytelnikom różne zagadnienia dawnego i współczesnego 
języka. Już w pierwszym roku ukazały się w tej serii dwie pozycje, do wybu-
chu wojny było ich 12, do dnia dzisiejszego – 28, przy czym ostatnia, wyda-
na w 2017 r., dostępna jest jako e-book, co stanowi, jak się to ostatnio mówi, 
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znak czasu (poświęcona jest informatycznym zasobom przydatnym w  pracy 
polonisty, a  więc forma wydaje się całkowicie odpowiednia do treści). Kilka 
książeczek z tej serii ma w historii językoznawstwa polonistycznego status po-
ważny, przede wszystkim Prawidła poprawnej wymowy polskiej Z. Klemensie-
wicza, wydane pierwszy raz w 1930 r., a potem kilkakrotnie wznawiane, także 
w wersji poszerzonej po śmierci autora, ostatni raz w 1988 r.; Słowniki, ich ro-
dzaje i użyteczność, książeczka, która stała się na blisko cztery dziesięciolecia 
podręcznikiem historii leksykografi i, z którego uczyły się kolejne roczniki stu-
dentów fi lologii polskiej, wreszcie – z nowszych – Przewodnik po anglicyzmach 
Alicji Witalisz, opublikowany w 2016 r. 

Po 1990 r. zaczęła się ukazywać seria małych słowników, obejmująca zwię-
złe słowniczki z oferty podstawowej, jak np. wielokrotnie wznawiany Kieszon-
kowy słowniczek ortografi czny W. Pisarka, słowniki poprawnej polszczyzny, 
synonimów, antonimów, terminów gramatycznych, odmiany nazw własnych, 
frazeologiczny, ale także propozycje oryginalne pod względem zastosowanych 
metod badawczych. Ogółem wydano w tej serii 16 tytułów, niektóre w kilku 
edycjach, a autorami prac byli członkowie Towarzystwa z różnych oddziałów. 
Trzecią serią były, zainicjowane w 1921 r., „Książeczki Staropolskie”. Miały to 
być edycje dzieł dawnej literatury polskiej z objaśnieniami językowymi, osta-
tecznie ukazały się jednak tylko trzy pozycje.

Spośród prac wydanych poza seriami należy przede wszystkim zwrócić 
uwagę na Słownik etymologiczny języka polskiego Franciszka Sławskiego. To bez 
wątpienia najpoważniejsze przedsięwzięcie naukowe zainicjowane i  w  cało-
ści fi nansowane przez Towarzystwo w  latach 1952–1982. Planowany począt-
kowo jako zwięzły, słownik pod piórem autora zaczął się rozrastać tak, że stał 
się najdokładniejszym słownikiem etymologicznym polszczyzny – w tej części 
słownictwa, którą objął, gdyż po opracowaniu haseł do litery Ł włącznie autor 
zaniechał dalszej nad nim pracy (przyczyny zaprzestania pozostają nieznane, 
a  krążące w  środowisku wyjaśnienia – jako niepewne – trudno tutaj przyta-
czać). Za ważne punkty polskiej bibliografi i językoznawczej uznać można także: 
O zjawiskach i rozwoju języka J. Rozwadowskiego z 1921 r., Obrazy głosek pol-
skich Michała Abińskiego (1925), Polskie słownictwo sportowe Jana Ożdżyńskie-
go (1970), Wyliczanki polskie K. Pisarkowej (1975), a także wspomnienia K. Nit-
scha, opublikowane pośmiertnie w 1960 r. Generalnie trudno byłoby, oceniając 
z  perspektywy cały dorobek publikacyjny Towarzystwa, wskazać publikację 
zupełnie nieudaną lub całkiem bezwartościową (biorąc pod uwagę oczywiście 
stan wiedzy i potrzeby odbiorców okresu, w którym się ukazywały)9.

9 Pełny wykaz starszych wydawnictw Towarzystwa znajduje się na jego stronie internetowej 
(http://tmjp.pl/publikacje/publikacje-dawniejsze). Zob. też P. Żmigrodzki, Działalność wydaw-
nicza Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
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Pozostała działalność

Inna – oprócz wydawniczej – działalność Towarzystwa odbywa się głównie 
w oddziałach, których liczba, jak wspomniałem, na przestrzeni dziejów zmie-
niała się od kilku do kilkunastu, a obecnie wynosi dwadzieścia. Na pierwszy 
plan wysuwają się tutaj odczyty czy też otwarte wykłady popularnonaukowe, 
organizowane przeważnie w siedzibach oddziałów. Ostatnio ma ich miejsce 
około stu rocznie, a liczba słuchaczy na każdym waha się od dwudziestu do 
ponad stu osób. Istnieją wszak świadectwa, że pewne wykłady znanych języ-
koznawców, na przykład Z. Klemensiewicza w Rybniku w latach 60. XX w., 
cieszyły się frekwencją znacznie większą, bo ok. tysiąca osób. Prelegentami są 
przeważnie członkowie Towarzystwa lub zaproszeni goście, głównie języko-
znawcy. Coraz częściej w ostatnich latach oddziały organizują nie pojedyncze 
odczyty czy wykłady, ale cale sesje naukowe i popularnonaukowe lub też im-
prezy o mieszanym charakterze, jak np. „festiwale języka ojczystego”, łączące 
elementy dydaktyczne z  ludycznymi. Oprócz tego prowadzi się działalność 
odczytową, wykładową czy warsztatową także bezpośrednio w placówkach 
szkolnych, ośrodkach metodycznych, zakładach pracy oraz jednostkach sa-
morządu terytorialnego, dostosowując jej charakter i  tematykę do potrzeb 
i specyfi ki danej grupy odbiorców. W ostatnich dziesięcioleciach szczególną 
popularnością cieszą się rozmaite dyktanda i  konkursy ortografi czne, któ-
rych Towarzystwo niejednokrotnie bywa patronem honorowym, a  jego od-
działy lub członkowie – współorganizatorami, autorami tekstów lub pytań 
albo członkami jury. Największym z nich jest Dyktando Krakowskie, w któ-
rego organizację angażuje się, także w aspekcie fi nansowym, Zarząd Główny, 
ale podobnych imprez jest w roku kilkanaście, a odbywają się na terenie całej 
Polski. Współpraca z mediami polega przede wszystkim na udziale działaczy 
Towarzystwa w audycjach radiowych rozgłośni lokalnych czy zakładowych. 
Czasem, zwłaszcza w latach dawniejszych, były to audycje cykliczne, w któ-
rych językoznawcy z TMJP doradzali w sprawach językowych i opowiadali 
ciekawostki z zakresu naszego języka. Liczne oddziały prowadzą także po-
radnictwo językowe, dawniej telefonicznie, obecnie zasadniczo drogą inter-
netową. Stosunkowo rzadko, ale jednak zdarza się, że aktywni nauczyciele 
tworzą szkolne koła TMJP, powstają także koła w małych miejscowościach, 
jak np. ostatnio w  wielkopolskich Skokach. Są to inicjatywy nieraz efeme-
ryczne, ale jakże wartościowe. 

Członkowie TMJP występują jako eksperci, działając na zlecenie organów 
władz lokalnych; dawniej oddziały zajmowały się także kolportażem w swo-
ich środowiskach publikacji książkowych TMJP. Obecnie, ze względu na ry-
gorystyczne przepisy fi skalne, sprzedaż wydawnictw odbywa się centralnie, 
przez Biuro Zarządu Głównego lub księgarnię internetową Instytutu Języka 
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Polskiego PAN. W latach ostatnich Towarzystwo nieco odważniej zaczyna być 
obecne w mediach elektronicznych, niektóre oddziały (np. katowicki) prowa-
dzą swoje profi le ma Facebooku, organizowane były także w Krakowie cykle 
wykładów transmitowane przez Internet i w Internecie archiwizowane. Zarząd 
prowadzi oczywiście witrynę Towarzystwa, w której zamieszcza wszystkie ak-
tualne informacje dla członków, a także materiały historyczne.

Trudno tę pozawydawniczą działalność odpowiednio ukazać w tak ograni-
czonym objętościowo tekście. Składa się bowiem na nią wielka liczba drobnych 
nieraz wydarzeń opisywanych w  sprawozdaniach oddziałów. Pozwolę więc 
sobie na wybór z tej bogatej historii kilku szczegółów, częściowo na zasadzie 
ciekawostek, które może przybliżą odbiorcom, o jakie działania między innymi 
chodziło.

• W 1964 r. „koło w Szczecinie prowadziło cotygodniowe dyżury w punk-
cie konsultacyjnym udzielającym bezpłatnych porad z  zakresu biblio-
grafi i polonistycznej i metodyki nauczania języka polskiego” (JP XLIV, 
19110).

• W 1968 r. „koło w Katowicach po skutecznej interwencji w KW PZPR 
uzyskało poprawkę błędu językowego w  tekście ślubowania uczniow-
skiego, co dzień wygłaszanego w  szkołach podstawowych i  średnich” 
(JP XLIX, 239).

• W 1972 r. „koło w Rybniku zorganizowało 10 spotkań w klubach spor-
towych Rybnickiego Okręgu Węglowego na temat poprawności języka 
i terminologii sportowej” (JP LIII, 318).

• W 1976 r. „koło w Rzeszowie objęło opiekę nad podjętymi przez studen-
tów WSP pracami na VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Studenckich, a także 
prowadzi konsultacje dla kandydatów na olimpiadę literatury i  języka 
polskiego, bierze też udział przy przeprowadzaniu eliminacji olimpij-
skich na szczeblu okręgowym” (JP LVII, 319).

• W  tym samym roku „koło w  Bydgoszczy było […] współinicjatorem 
i  współorganizatorem drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej na 
temat „Terminologia techniczna w  języku polskim. Stan, wymagania, 
praktyka użytkowa”, z  której osobne sprawozdane ogłoszone zostało 
w JP” (JP LVII, 319).

• W 1980 r. koło w Gdańsku zorganizowało „cykl jednotematycznych po-
pularnonaukowych odczytów, pt. „Historia języka a historia społeczeń-
stwa” (JP LXI, 315).

10 Podane liczby oznaczają rocznik czasopisma „Język Polski” i stronę, z której zaczerpnięto 
informację).

Kongres_nowy_format.indd   196Kongres_nowy_format.indd   196 06.10.2020   15:37:4306.10.2020   15:37:43



197

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – sto lat „rozumnej miłości” polszczyzny

Współczesność Towarzystwa i perspektywy na przyszłość

W 2020 r. Towarzystwo obchodzić będzie podwójny jubileusz: stulecie ist-
nienia oraz setny rocznik czasopisma „Język Polski”. Będą z tej okazji organi-
zowane uroczyste obchody, których szczegóły nie zostały jeszcze ustalone. To 
także okazja do zastanowienia, w  jakim kierunku Towarzystwo ma się roz-
wijać, aby efektywnie spełniać swoją misję. Warunki zewnętrzne zmieniły się 
bowiem diametralnie nie tylko w stosunku do tych, jakie towarzyszyły począt-
kom naszej działalności, kiedy do „miłośnictwa” języka zachęcał entuzjazm 
pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości, ale także w  stosunku do sytu-
acji przed 1989 r., gdy Towarzystwo przeżywało drugi okres swojej świetności. 
Zainteresowanie problemami językowymi w  społeczeństwie nie zmalało, ale 
jest więcej możliwości jego zaspokajania. Wraz z rozwojem społeczeństwa oby-
watelskiego pojawiły się inne organizacje i stowarzyszenia pełniące podobną 
funkcję, zmieniły się też wrażliwość i oczekiwania potencjalnych odbiorców. 
Mamy nowe kanały komunikacyjne, przede wszystkim Internet z jego specyfi -
ką, w której, aby zaistnieć, potrzebne są nie tylko warunki techniczne, ale tak-
że pewne umiejętności i zdolności, jakich zwłaszcza starsi członkowie naszego 
Towarzystwa nie mają. Poradnictwo językowe weszło dziś niemal w obszar kul-
tury masowej, czemu towarzyszy dobór adekwatnych środków wyrazu, a czę-
ściowo także treści. Nie wystarcza już autorytet profesora czy w ogóle uczone-
go językoznawcy. Dość powiedzieć, że pewna vlogerka językowa, prowadząca 
od kilku lat prywatny kanał internetowy, osiąga średnią oglądalność rzędu stu 
tysięcy odsłon, a  niektóre z  jej fi lmów mają tych odsłon ponad pół miliona. 
Wprawdzie forma jej wystąpień wywołuje gwałtowny sprzeciw wszystkich 
członków TMJP, którym jej prezentacje pokazywałem, ale jednak najwyraź-
niej ludzie chcą je oglądać i to z jej wystąpień czerpią wiedzę o ciekawostkach 
językowych. Efektywna kontynuacja pracy Towarzystwa wymagać więc będzie 
dostosowania treści i metod przekazu do oczekiwań i przyzwyczajeń współcze-
snych odbiorców, a także pozyskania członków z młodszego pokolenia, którzy 
mogliby tym oczekiwaniom sprostać. Tutaj spotykamy się z kolejnym istotnym 
problemem w  działalności Towarzystwa, mianowicie zagadnieniem kadro-
wym. Młodzi ludzie, w tym nawet młodzi pracownicy naukowi i doktoranci, 
niezbyt obecnie garną się do działalności w Towarzystwie, jako że konkuruje 
ono z wieloma innymi aktywnościami i możliwościami samorealizacji.

W  jakim więc kierunku rozwinie się nasze Towarzystwo w  przyszłości, 
dziś jeszcze dobrze nie wiadomo. Może przy okazji planowanych spotkań ju-
bileuszowych znajdzie się czas na dyskusję na ten temat w większym gronie, 
może zaś przyszły kierunek wykształci się spontanicznie w wyniku naturalnej 
ewolucji działań podejmowanych przez poszczególne oddziały. Tego nie wia-
domo i nie chcę w tym miejscu niczego prognozować, pewne jest jednak, i taką 
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pewność mają wszyscy obecni członkowie Zarządu Głównego, a przypuszczal-
nie także wszyscy członkowie Towarzystwa, że jego wysiłki na rzecz krzewie-
nia „rozumnej miłości” języka ojczystego nie ustaną przez kolejne dziesięcio-
lecia, a może i sto lat.
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Historia, teraźniejszość i przyszłość 
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Polskie Towarzystwo Językoznawcze (dalej w skrócie: PTJ) powstało z ini-
cjatywy Andrzeja Gawrońskiego w 1925 r., choć idea powołania go do życia 
narodziła się prawdopodobnie dwa lata wcześniej1. Działania podjęto w 1924 r., 
a statut Towarzystwa został zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki w Krako-
wie w dniu 16 lutego 1925 r. Umożliwiło to zwołanie pierwszego walnego ze-
brania, które odbyło się we Lwowie 31 maja 1925 r.2 Jak pisze M. Skarżyński 
statut opracowywano dość długo. Autor omawia pierwszą wersję dokumentu 
i zmiany wprowadzone w 1956 r., porównując je z odnośnymi zapisami w aktu-
alnym statucie3. Zmieniano go jeszcze dwukrotnie, w 1969 i 2007 r. (nie były to 
jednak zmiany zasadnicze), i uaktualniano wraz z rozwojem nauki jako takiej 
i samego językoznawstwa.

W  obowiązującym obecnie statucie cel Towarzystwa i  sposoby jego osią-
gnięcia przedstawione zostały w § 5:

1. Celem Towarzystwa jest przyczynianie się do rozwoju wiedzy językoznawczej, 
ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz no-
watorskich rozwiązań praktycznych.

2. Do osiągnięcia swego celu zmierza Towarzystwo przez:
 1) upowszechnianie i popularyzację osiągnięć językoznawczych,
 2)  ułatwianie i podtrzymywanie kontaktów i łączności wśród swych członków 

oraz kontaktów z ośrodkami i stowarzyszeniami naukowymi za granicą,
 3)  urządzanie zjazdów, sesji naukowych, seminariów, posiedzeń i  odczytów 

naukowych,
 4)  wydawanie periodyku naukowego pt. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję-

zykoznawczego”,

1 Historię Towarzystwa do wybuchu II wojny światowej szczegółowo przedstawia M. Skar-
żyński, Powstanie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

2 T. Milewski, Działalność Naukowa Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w  20-leciu 
PRL, s. 9.

3 Zob. M. Skarżyński, Powstanie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, s. 297–300.
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 5) publikacje wydawnictw,
 6) organizację wykładów i dyskusji o charakterze naukowo-badawczym.
Jeśli idzie o członkostwo w organizacji, może być ono zwyczajne i honorowe. Wa-
runki określone zostały w kolejnych paragrafach Statutu4.

Zasady przyjmowania członków przez cały okres istnienia Towarzystwa 
były podobne, jedynie w pierwszych latach działalności jego członkami mo-
gły być osoby niezajmujące się językoznawstwem zawodowo, ale popierają-
ce działalność i cele Towarzystwa5. Obecnie członkami Towarzystwa są lin-
gwiści nie tylko zajmujący się językiem polskim, ale także innymi językami 
świata. Organizacyjne Walne Zebranie odbyło się w czasie I Zjazdu PTJ we 
Lwowie 31 maja 1925 r., w Święto Zesłania Ducha Świętego. Miało to znacze-
nie, ponieważ to patronalne święto językoznawców. Do 1950 r., poza pierw-
szym powojennym, zjazdy odbywały się w Zielone Świątki. W latach później-
szych organizowano je w poniedziałek i wtorek po tak zwanej Białej Niedzie-
li, tydzień po Wielkanocy. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zjazdy 

4 Statut Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
5 Zob. M. Skarżyński, Powstanie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, s. 299.

Ryc 1. Uczestnicy pierwszego zjazdu PTJ we Lwowie. 
Źródło: Zbiory PTJ
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odbywały się w  czerwcu, a  od 2001 r., ze względów organizacyjnych, mają 
miejsce we wrześniu.

Przed II wojną światową odbyło się 11 Zjazdów Naukowych Towarzystwa: 
po trzy we Lwowie, w Krakowie i w Warszawie oraz dwa w Poznaniu. Ostatni 
przedwojenny zjazd miał miejsce w Poznaniu w czerwcu 1939 r. Jego tematy-
ka była zróżnicowana, przedmiot obrad i dyskusji stanowiły zagadnienia do-
tyczące: 1. stosowania metod ilościowych w badaniach językoznawczych oraz 
2. fonetyki i fonologii. Sprawozdanie z tego zjazdu ukazało się dopiero w 1948 r. 
wraz ze sprawozdaniem z 12. Zjazdu PTJ, pierwszego po II wojnie światowej, 
który odbył się w 1947 r. w Krakowie z inicjatywy profesora Jerzego Kuryłowi-
cza, teoretyka języka, przedstawiciela językoznawstwa indoeuropejskiego i se-
mickiego. XII Zjazd PTJ odbył się 21 i 22 grudnia w Krakowie, rozpoczynając 
powojenną działalność PTJ.

Od początku istnienia Towarzystwo organizuje regularnie zjazdy człon-
ków połączone z konferencjami naukowymi, których tematykę ustala Zarząd 
po przedyskutowaniu propozycji podawanych przez członków. Współorgani-
zatorami zjazdów są wydziały lub instytuty fi lologiczne uniwersytetów i szkół 
wyższych, którym należą się za to szczególne podziękowania. Bez ich wsparcia 
nasze zjazdy i konferencje nie mogłyby się odbywać, szczególnie w ostatnich 
latach – od trzech lat Towarzystwo nie otrzymało żadnej dotacji z  MNiSW, 
mimo starań w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Towarzystwo wydaje także czasopismo naukowe „Biuletyn Polskiego Towa-
rzystwa Językoznawczego”. Jest to rocznik, którego pierwszy zeszyt ukazał się 
w 1927 r.6 Dotąd wydano 75 zeszytów w ostatnich latach fi nansowane wyłącz-
nie ze składek członków7.

W okresie międzywojennym PTJ reprezentowało polskie językoznawstwo 
poza granicami kraju i  umożliwiało polskim językoznawcom udział w  zjaz-
dach naukowych za granicą8.

W okresie powojennym działały także Koła PTJ w Lublinie i w Warszawie, 
a od 1954 r. – Lubelskie Koło PTJ prowadzone przez Tadeusza Brajerskiego, które 
zorganizowało 30 zebrań naukowych. W 1956 r. powstało Warszawskie Koło PTJ 
prowadzone przez Witolda Doroszewskiego, które odbyło 40 zebrań naukowych. 
Działalność kół nie trwała jednak długo i nie była potem wznawiana.

Członkostwo w Towarzystwie jest dobrowolne. Przez pewien okres kandy-
datów na członków zgłaszali ich przełożeni lub opiekunowie naukowi, obec-
nie zainteresowani zgłaszają się sami, wypełniając deklarację członkowską 

6 Czasopismo to zostało omówione przeze mnie, zob. K. Data, „Biuletyn”, s. 165–170.
7 Wszystkie zeszyty, od I do LXXIII, są dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowe bezpo-

średnio – http://mbc.malopolska.pl/dlibra/ lub przez linki ze strony PTJ – http://ptj.civ.pl/pl/
biuletyn-ptj/archiwalne/.

8 Zob. M. Skarżyński, Powstanie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, s. 299.
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umieszczoną na stronie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i odsyłając ją 
wraz ze spisem publikacji. Członkami Towarzystwa są językoznawcy, przedsta-
wiciele wszystkich fi lologii, znawcy wielu języków świata. Aktualna ich liczba 
wynosi około 500. Jest ona względna i  zależy od liczby członków płacących 
składki. Od początku działalności Towarzystwa liczba zrzeszonych w  nim 
osób rosła. W  zjeździe organizacyjnym we Lwowie uczestniczyły 23 osoby, 
a na pierwszej liście członków, ogłoszonej w 1927 r., znalazły się 53 nazwiska. 
Do wojny liczba członków wynosiła 60 osób. W I Zjeździe po wojnie uczest-
niczyło 34 członków. Do 1953 r. było ich już osiemdziesięciu kilku, a w 1954 r. 
przyjęto do PTJ największą w jego dziejach liczbę nowych członków – 80 osób. 
W 1956 r. liczba członków przekroczyła 200, w 1962 r. – 300, w 1969 r. – 400, 
w 1975 r. – 500, w 1977 r. – 600, w 1985 r. – 700, a w 1994 r. doszła do 800. Od lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku liczba członków jest płynna, wynosi od 
400 do 600 członków. Wzrost popularności wiąże się z rozwojem nauk fi lolo-
gicznych, a co za tym idzie – ze wzrostem liczby osób zajmujących się różnymi 
językami i nowymi działami lingwistyki. 

Liczba członków Towarzystwa wzrosła, zmniejszyła się natomiast liczba 
uczestników zjazdów. Dawniej uczestniczyło w nich ponad 120 osób, od kil-
kunastu lat uczestników jest od 40 do 100. Wpływ na to mają różne czynniki: 
dawniej zwracano wszystkim członkom biorącym udział w zjeździe koszty po-
dróży i noclegu, później musieli oni jednak przyjeżdżać na koszt własny. Przez 
jakiś wypłacano referentom honoraria, które miały zrekompensować koszty 
udziału. Od wielu lat Towarzystwo nie może sobie na to pozwolić, a członkowie 
nie zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony uczelni, które nie pokrywają na 
przykład kosztów uczestnictwa w konferencji bez referatu. Kiedy Towarzystwo 
pokrywało koszty uczestnictwa, zjazdy cieszyły się dużą popularnością – mogli 
brać w nich udział zarówno młodzi, jak i emerytowani członkowie i bez żad-
nych wydatków wysłuchać referatów, wziąć udział w dyskusji, poszerzyć wie-
dzę i wymienić się doświadczeniami ze swoich obszarów badawczych. Obecnie 
Towarzystwo nie tylko nie ma środków na pokrycie kosztów uczestnictwa swo-
ich członków w zjazdach, ale jest zmuszone pobierać opłaty konferencyjne (dla 
członków są one nieco niższe). Mniejsza liczba uczestników konferencji zjazdo-
wych związana jest także z powstawaniem nowych Towarzystw i ze zwiększa-
jącą się liczbą innych konferencji.

Jeśli o idzie konferencje odbywające się podczas zjazdów Towarzystwa, ich 
tematyka była bardzo różna. Część wystąpień dotyczyła zagadnień ściśle spe-
cjalistycznych, odnoszących się do takich działów językoznawstwa jak fone-
tyka i  fonologia, fl eksja, słowotwórstwo, morfologia, składnia, dialektologia, 
leksykologia, historia języka. Odbyły się też zjazdy poświęcone metodologiom 
badawczym i koncepcjom opisu języków, źródłom będącym podstawą badań 
lingwistycznych, normie językowej, językowi w dialogu między kulturami oraz 
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kontaktom językowym (patrz: tab. 1). Tabela zawierająca informacje dotyczące 
roku, miejsca, tematyki i  liczby wygłaszanych referatów umieszczona została 
również na stronie Towarzystwa.

Tab. 1. Tematyka zjazdów PTJ

Zjazd Rok Miasto Tematyka zjazdu
Liczba 
refera-

tów
1 1925 Lwów Zjazd organizacyjny 2
2 1927 Poznań Idealizm i pozytywizm w językoznawstwie 7
3 1928 Warszawa Zagadnienia pokrewieństwa językowego 5
4 1930 Kraków Tematyka zróżnicowana 4
5 1931 Warszawa Tematyka zróżnicowana, system fonologiczny 

języka polskiego
8

6 1933 Kraków Tematyka zróżnicowana 14
7 1934 Lwów 1. Rola językoznawstwa w nauce uniwersyteckiej

2. Nauczanie języka polskiego w szkołach
10

8 1935 Warszawa Tematyka zróżnicowana, głównie fonologia 12
9 1937 Lwów Tematyka zróżnicowana, głównie fonologia 10

10 1938 Kraków Metodyczne założenia dialektologii 11
11 1939 Poznań Tematyka zróżnicowana 12
12 1947 Kraków Tematyka zróżnicowana, głównie teoria sylaby 11
13 1949 Wrocław 1. Zagadnienie tzw. prajęzyków

2. Podstawy teoretyczne typologii języków
22

14 1950 Warszawa Zadania i plany naukowe w zakresie językoznaw-
stwa polskiego

22

15 1954 Kraków 1. Dorobek językoznawstwa polskiego w okresie 
ostatniego dziesięciolecia
2. Ugrupowanie języków słowiańskich

13

16 1956 Warszawa Metoda historyczno-porównawcza 
w językoznawstwie a dialektologia

10

17 1957 Kraków Zagadnienia składni 9
18 1958 Warszawa Zagadnienia słowotwórstwa 19
19 1959 Kraków Gwary a język literacki 10
20 1960 Warszawa Leksyka a gramatyka 12
21 1961 Kraków Zagadnienia słowotwórstwa 16
22 1962 Warszawa Zagadnienia składni 14
23 1964 Warszawa Dorobek językoznawstwa w okresie dwudziesto-

lecia PRL
14
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24 1965 Kraków Tematyka zróżnicowana 16
25 1966 Warszawa Tematyka zróżnicowana 15
26 1967 Kraków Zagadnienia metodologii badań językoznawczych 16
27 1968 Warszawa Zagadnienia gramatyki transformacyjno-

-generatywnej
10

28 1969 Kraków Kategorie morfologiczne 15
29 1970 Warstwa Tematyka zróżnicowana, głównie językoznawstwo 

stosowane
13

30 1971 Kraków Socjolingwistyka 14
31 1972 Warszawa Funkcja poznawcza języka 14
32 1973 Poznań Pojęcie systemu w różnych działach nauki o języku 15
33 1974 Toruń Morfologia i składnia a semantyka 12
34 1975 Kraków Zmiany w systemie języka polskiego 

w okresie ostatnich 30 lat
17

35 1976 Łódź Teorie i metodologie językoznawstwa współcze-
snego

19

36 1977 Warszawa Język polski wobec innych języków 22
37 1978 Wrocław Problemy geografi i lingwistycznej 24
38 1979 Kraków Typologia języków i uniwersalia językowe 18
39 1980 Warszawa Językoznawstwo a inne nauki 26
40 1981 Kraków Współczesne językoznawstwo historyczno-

-porównawcze (problemy metodologiczne )
13

41 1983 Kraków Składnia a semantyka 26
42 1984 Warszawa Aspekty ilościowe języka 15
43 1985 Kraków Językoznawstwo pragmatyczne. Jego założenia 

teoretyczne i realizacja
14

44 1986 Warszawa Leksykografi a i jej podstawy metodologiczne 29
45 1987 Kraków Morfologia a składnia 15
46 1988 Gdańsk Pedagogiczne aspekty językoznawstwa 20
47 1989 Kraków Polskie badania nad językami innych wspólnot. 

Nowe idee i aktualne problemy
16

48 1990 Opole Tekst jako przedmiot badań językoznawczych 15
49 1991 Warszawa Język a naród 20
50 1992 Białystok Dziedzictwo przeszłości w języku 19
51 1993 Kraków Fakty językowe i ich teoretyczna interpretacja 23
52 1994 Katowice Współczesna leksykografi a polska 25
53 1995 Lublin Kognitywizm w językoznawstwie 31
54 1996 Toruń Współczesne koncepcje i metody gramatycznego 

opisu języka
24
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55 1997 Zielona Góra Kontekst i konsytuacja w badaniach lingwistycz-
nych

25

56 1998 Kielce Stosunki między synchronią a diachronią 
we współczesnym językoznawstwie

28

57 1999 Rzeszów Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny 
humanistyczne

28

58 2000 Poznań Język i języki na przełomie stuleci 35
59 2001 Bydgoszcz Fleksja w strukturze i ewolucji języka 24
60 2002 Kraków Język a państwo 41
61 2003 Tarnów Język a pismo 42
62 2004 Łódź Odmiany regionalne 29
63 2005 Warszawa 1. Fonetyka i fonologia w ujęciu diachronicznym 

i synchronicznym
2. Media elektroniczne w języku i lingwistyce

30

64 2006 Szczecin 1. Słowotwórstwo. Diachronia, synchronia, 
perspektywy
2. Kategoria rodzaju gramatycznego w języku

33

65 2007 Katowice Semantyka leksykalna i gramatyczna 39
66 2008 Opole Odmiany funkcjonalne języków. Gatunki tekstów 40
67 2009 Olsztyn Język w dialogu między kulturami 33
68 2010 Wrocław Drogi i bezdroża współczesnego językoznawstwa. 

Metodologie, przedmiot i zakres badań
10

69 2011 Toruń Gramatyka i słownik – centrum języka 
i językoznawstwa

29

70 2012 Bydgoszcz Metodologiczne aspekty pragmalingwistyki 30

71 2013 Gniezno Metodologie językoznawcze w nauczaniu 
uniwersyteckim

31

72 2014 Kraków Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie 69
73 2015 Kielce Granice interpretacji lingwistycznej 40
74 2016 Zielona Góra Norma a język i językoznawstwo 48
75 2017 Łódź Źródła w badaniach językoznawczych 48
76 2018 Gdańsk Kontakty językowe: historia i współczesność 52
77 2019 Częstochowa Terminologia językoznawcza. Różne tradycje, 

różne języki
47

Źródło: http://ptj.civ.pl/pl/historia/tematyka-zjazdow-ptj/.
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Początkowo podczas zjazdów wygłaszano jeden lub dwa referaty, które 
stanowiły wprowadzenie do dyskusji nad głównym zagadnieniem, pozostałe 
wystąpienia były różnotematyczne. Później ustalonego tematu dotyczyła już 
większość odczytów. W ostatnich kilkunastu latach wszystkie referaty muszą 
się mieścić w tematyce konferencji. Są one kwalifi kowane do przyjęcia na pod-
stawie przysłanych zgłoszeń ze streszczeniami wystąpień.

Zjazdy odbywają się w różnych miastach. Przed wojną, jak już wspomniano 
wyżej, organizowano je we Lwowie, w  Krakowie, Warszawie i  Poznaniu. Po 
II wojnie światowej, w  latach 1950–1970, miały miejsce na zmianę w Krako-
wie i Warszawie. Potem w organizację zjazdów zaangażowały się inne ośrod-
ki akademickie. Łącznie zorganizowano 76 zjazdów w  tym 22 w  Krakowie, 
19 w  Warszawie, cztery w  Poznaniu, po trzy we Lwowie, w  Łodzi, Toruniu 
i we Wrocławiu, po dwa w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Opolu 
i Zielonej Górze oraz po jednym w Białymstoku, Gnieźnie, Lublinie, Olsztynie, 
Rzeszowie, Tarnowie i Szczecinie.

Teksty wygłoszonych na zjazdach referatów mogą zostać zgłoszone do dru-
ku i opublikowane w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” po 
recenzjach i zakwalifi kowaniu do publikacji.

Mimo różnych trudności PTJ trwa i  działa, regularnie wydaje „Biule-
tyn” i  odbywa zjazdy połączone z  konferencjami naukowymi. Jest to moż-
liwe dzięki różnym ośrodkom naukowym, które podejmują się ich współor-
ganizacji oraz dzięki dofi nansowaniom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, które przyznawało dotacje na zjazdy oraz konferencje. Obecnie 
od trzech lat Towarzystwo nie otrzymało żadnej dotacji. W minionym roku 
przyznano mu 3 400 zł na zakup numerów doi i na tłumaczenia artykułów 
na język angielski. Towarzystwo nie skorzystało z tych funduszy, ponieważ 
numery doi zostały zakupione wcześniej ze środków własnych, a teksty nie są 
tłumaczone, gdyż w biuletynie można publikować artykuły w językach kon-
gresowych (materiały na przykład w języku angielskim przygotowywane są 
od razu w tym języku).

W uzasadnieniu niezakwalifi kowania wniosku o dofi nansowanie konferen-
cji poświęconej tematowi: „Źródła w badaniach językoznawczych” jako argu-
menty wymieniono między innymi krajowy zasięg oddziaływania (ze wzglę-
du na małą liczbę uczestników zagranicznych) oraz to, że skierowana jest ona 
głównie do środowiska akademickiego. Ponadto zarzucono we wniosku, że nie 
wskazano praktycznej użyteczności wyników zadania i jego znaczenia dla roz-
woju innowacyjności i gospodarki”9. Decyzja o niezakwalifi kowaniu wniosku 
do fi nansowania została podjęta w marcu, a wydana i wysłana w październiku, 
w dwa tygodnie po konferencji. W ostatnich latach uzasadnienia odmowy są 

9 Archiwum PTJ, Decyzja nr 891/P-DUN/O/2017.
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zwykle takie same niezależnie od tematu konferencji i  od tego, czy dotyczą 
dofi nasowania konferencji, czy też wydania czasopisma.

Dopóki MNiSW nie doceni znaczenia badań humanistycznych i działalno-
ści towarzystw naukowych dla kultury i zrozumienia różnych zjawisk społecz-
no-politycznych zachodzących we współczesnym świecie, organizacje takie 
muszą radzić sobie same, co zresztą czynią. Potrzebne są nowe rozwiązania, 
takie jak na przykład konferencje internetowe. Ministerstwo nie wspiera już 
czasopism drukowanych, mimo że istnieją biblioteki, którym przysługują bez-
płatne ich wydania. Wdrożony 2 października 2018 r. program wsparcia dla 
czasopism naukowych nie uwzględnia w  wystarczającym stopniu specyfi ki 
czasopism naukowych ani specyfi ki działania towarzystw naukowych, które 
traktowane są jak przedsiębiorstwa. Mam nadzieję, że Polskie Towarzystwo Ję-
zykoznawcze przetrwa ten ciężki czas i doczeka stulecia istnienia10.
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Towarzystwo Kultury Języka i jego działalność 
na rzecz środowisk lokalnych

Z historii Towarzystwa

Towarzystwo Kultury Języka jest stowarzyszeniem naukowym. Zosta-
ło założone w 1929 r. przez grupę profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, 
między innymi Adama Antoniego Kryńskiego, Stanisława Szobera, Witolda 
Doroszewskiego oraz pisarza Karola Irzykowskiego, pod nazwą Towarzystwo 
Poprawności Języka Polskiego, którą w  1933 r. zmieniono na Towarzystwo 
Krzewienia Poprawności i Kultury Języka. I pod nazwą Towarzystwo działało 
do 1939 r.1

W okresie, o którym mowa, towarzystwo skupiało uwagę na działalności 
komisji specjalistycznych oraz na wydawaniu przeniesionego z  Krakowa do 
Warszawy, założonego przez Romana Zawilińskiego, czasopisma „Poradnik 
Językowy”, a także akcji odczytowej oraz poradnictwie językowym dla insty-
tucji wydawniczych i oświatowych.

W Towarzystwie działały następujące komisje:
• Komisja Języka Urzędowego (od 1930) – współpracowała z Komisją Ko-

dyfi kacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości i  Komitetem Techniki Usta-
wodawczej Senatu RP, opiniując projekty ustaw, zarządzeń i regulaminów 
oraz prowadząc rejestr usterek języka używanego w urzędach i biurach,

• Komisja Języka Prasowego (od 1931) – rejestrowała neologizmy języko-
we w tekstach literatury pięknej oraz prasowych, zbierała materiał uzu-
pełniający do Słownika języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Anto-
niego Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego, zwanego Słownikiem 
warszawskim2,

1 Zob. J. Porayski-Pomsta, Towarzystwo Kultury Języka.
2 S. Skorupka we Wspomnieniach o Prof. Halinie Konecznej pisze, że trwały prace nad suple-

mentem Słownika warszawskiego, który – przygotowany do druku i przechowywany w czasie 
okupacji w różnych mieszkaniach prywatnych – zaginął podczas Powstania Warszawskiego.
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• Komisja Propagandowa – organizowała zebrania dyskusyjne nauczycieli 
szkół powszechnych i średnich w Warszawie oraz zajmowała się wyja-
śnianiem wątpliwości językowych.

Towarzystwo prowadziło również Poradnię Językową, która udzielała po-
rad osobom prywatnym i instytucjom, oraz zajmowało się tłumaczeniem na ję-
zyk polski tekstów angielskich, francuskich, włoskich, łacińskich, ukraińskich, 
białoruskich, czeskich, słowackich i serbochorwackich.

W 1966 r. Towarzystwo odrodziło się pod nową nazwą: Towarzystwo Kul-
tury Języka, w nieco innym kształcie i z nieco innymi zadaniami. O ile w okre-
sie międzywojennym było organizacją bardziej elitarną, skupiającą przede 
wszystkim pracowników nauki i  elitę inteligencji humanistycznej, którzy za 
jeden z głównych celów uznali dbałość o poprawność języka literackiego i sze-
rzenie wiedzy w tym zakresie wśród użytkowników tej odmiany polszczyzny, 
o tyle w okresie powojennym stało się organizacją otwartą na środowiska in-
teligenckie w ogóle, zwłaszcza nauczycieli szkół wszystkich szczebli. Otworzy-
ło się też na inteligencję pozawarszawską, organizując się w postaci oddziałów 
terenowych. Powstały one głównie na terytorium Mazowsza, Podlasia, War-
mii i Mazur, ale także Dolnego Śląska i Pomorza, pierwsze z nich – w Olsz-
tynie i Płocku. Towarzystwo postawiło sobie też za cel współpracę z  innymi 
towarzystwami, nie tylko zresztą naukowymi, spośród których, ze względu na 
rolę, jaką odegrały w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, należy wymienić 
przede wszystkim Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Płockie 
Towarzystwo Naukowe oraz Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Cele i zadania Towarzystwa Kultury Języka3

Prof. Witold Doroszewski – inicjator reaktywowania w 1966 r. Towarzystwa 
Kultury Języka – nawiązując do słów Jana Baudouina de Courtenay: „Człowiek 
ma nie tylko prawo, ale i  obowiązek doskonalenia swoich narzędzi społecz-
nych” – tak określał jego cele:

Język organizuje nasze myślenie i od tej strony interesuje nas najbardziej, od tej 
strony wymaga nieustannej uwagi, pracy i dbałości. Praca nad językiem rozumiana 
jako praca nad uświadamianiem sobie jego olbrzymiej roli w kształtowaniu pojęć, 
postawy umysłowej, a co za tym idzie sposobów reagowania na świat, sposobów 
zachowywania się w  najrozmaitszych sytuacjach życiowych – ta praca powinna 
łączyć i jednoczyć nie tylko wszystkich tych, którym bliskie są sprawy językowe, 

3 Zob. strona internetowa Towarzystwa Kultury Języka: http://www.tkj.uw.edu.pl/ [dostęp: 
8 lipca 2019 r.].
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ale wszystkich humanistów i  szerzej nawet – wszystkich tych, którzy rozumieją 
treść pojęcia kultury4.

Cele te w postaci przełożonej na konkretne zakresy działania, jakie znajdu-
jemy w Statucie Towarzystwa Kultury Języka5, to:

• budzenie dbałości o poprawne i zgodne z poczuciem kultury językowej 
władanie polszczyzną w mowie i piśmie,

• organizowanie poradnictwa językowego,
• popularyzowanie wiedzy o języku,
• organizowanie zebrań, odczytów, kursów dyskusji, pogadanek, konkursów,
• współdziałanie z  władzami oświatowymi w  zakresie nauczania języka 

polskiego w szkołach wszystkich typów, przedstawianie władzom pań-
stwowym, organizacjom politycznym, społecznym i  zawodowym za-
mierzeń, postulatów i osiągnięć pracy Towarzystwa,

• wydawanie i inicjowanie prac dotyczących praktycznych zagadnień ję-
zykowych,

• współudział w badaniach naukowych.
Jak widzimy, główny nacisk został tu położony na cele praktyczne: budze-

nie dbałości o  język, poradnictwo językowe i popularyzowanie wiedzy o  języ-
ku wśród szerokiej rzeszy użytkowników polszczyzny. Prof. Barbara Falińska – 
członkini-założycielka odrodzonego Towarzystwa – pisała wręcz, że powstało 
ono dlatego, że był wtedy, w  latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, realizo-
wany ogólnopolski program badań dialektologicznych i prof. Witoldowi Doro-
szewskiemu powierzono w tym programie organizację tych badań na Mazow-
szu, Podlasiu, Warmii i  Mazurach oraz kierowanie nimi6. Do realizacji tego 
programu potrzebna była instytucja, która zrzeszałaby ludzi zainteresowanych 
językiem i kulturą regionu. Właśnie tę rolę miało spełniać Towarzystwo, które-
go członkami mogli zostać nie tylko nauczyciele akademiccy czy językoznawcy, 
ale wszyscy, którym nie było obce pojęcie kultury języka. Towarzystwo Kultury 
Języka było (i  jest) otwarte – była już o tym mowa – na osoby z różnych grup 
zawodowych, zwłaszcza na nauczycieli (nie tylko zresztą języka polskiego). W ba-
daniach dialektologicznych prowadzonych w tamtym czasie dużą rolę odgrywała 
szkoła: nauczyciele i młodzież szkolna, którzy, odpowiednio przygotowani przez 
samego prof. Doroszewskiego i  jego współpracowników, prowadzili rozmowy 
z najstarszymi mieszkańcami wsi i wypełniali kwestionariusze do tych badań, 
a następnie przekazywali je do opracowania językoznawcom.

4 W. Doroszewski, Cele Towarzystwa Kultury Języka.
5 Zob. http://www.tkj.uw.edu.pl/ [dostęp: 8 lipca 2019 r.].
6 B. Falińska, Profesor Witold Doroszewski.
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Przykłady współpracy TKJ z władzami samorządowymi

Oczywiście Towarzystwo Kultury Języka w swojej działalności nie ograni-
czało się i nie ogranicza do badań dialektologicznych, ale prowadzi też odczyty, 
poradnictwo językowe i uczestniczy w życiu naukowym. Z tego jednak pier-
wotnego głównego założenia, na które zwracała uwagę prof. Falińska, wyni-
ka, że skupia ono swoją uwagę na języku regionalnym, a działalność, poprzez 
swoje oddziały terenowe w  Białymstoku, Dąbrowie Białostockiej, Grajewie, 
Łomży, Siedlcach i Warszawie oraz Sekcję Gwaroznawczą, prowadzi głównie 
na terenie północno-wschodniej Polski. Towarzystwo współpracuje ze staro-
stwami powiatowymi w Augustowie, Grajewie, Sejnach, Sokółce i Suwałkach 
oraz z władzami miast: Augustowa, Grajewa, Łomży, Ostrowi Mazowieckiej, 
Sejn i Suwałk.

Jednocześnie od przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłe-
go wieku prowadzono systematycznie letnie obozy gwaroznawcze dla młodzie-
ży, organizowane pod patronatem Towarzystwa przez prof. Barbarę Falińską 
i prof. Henrykę Sędziak. Obozy te – zwykle dwutygodniowe – były połączone 
z konferencjami gwaroznawczymi, w których uczestniczyli – jako prelegenci – 
badacze dialektów polskich ze wszystkich uczelni krajowych, nauczyciele zaś 
i młodzież szkolna prezentowali zebrany w czasie obozów materiał gwarowy. 
Edukacyjna wartość tych obozów, które obecnie, z przyczyn głównie fi nanso-
wych, nie są prowadzone na taką skalę jak w XX w., jest bezdyskusyjna. Mło-
dzież poznaje swój region, język, ludzi, a także uczy się podstawowych metod 
zbierania, porządkowania, archiwizowania oraz analizy zebranego materiału 
językowego. Ważna jest też wartość kulturowa. Uczestnicy obozów poznają ję-
zyk i kulturę swojego regionu, które dzięki temu zaczynają traktować jako war-
tość. W rezultacie zmienia się stosunek młodzieży do ludzi, którzy mówią gwa-
rą lub odmianą regionalną polszczyzny. Jeszcze inny efekt udziału młodzieży 
w obozach dialektologicznych to nawiązanie kontaktu z badaczami języka, co 
często kończy się podjęciem studiów językoznawczych.

Ważną rolę w organizowaniu tych wydarzeń odgrywają samorządy, które 
chętnie goszczą uczestników obozów i konferencji gwaroznawczych. To szcze-
gólnie ważne współcześnie, kiedy trudno zdobyć dofi nansowanie na imprezy 
non profi t organizowane przez Towarzystwo, a młodzieży w wielu wypadkach 
nie stać by było na opłacenie nawet kilkudniowego pobytu poza domem. Sa-
morządy często po kosztach własnych udostępniają na czas trwania obozów 
internaty i szkoły, dofi nansowują posiłki, a dyrektorzy szkół chętnie też biorą 
udział w wydarzeniach, o których mowa.

Współpraca ta bardzo się ożywiła dzięki projektowi „Dialog pokoleń”, 
realizowanemu od pięciu lat przez Towarzystwo Kultury Języka w  ramach 
programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. 

Kongres_nowy_format.indd   212Kongres_nowy_format.indd   212 06.10.2020   15:37:4506.10.2020   15:37:45



213

Towarzystwo Kultury Języka i jego działalność na rzecz środowisk lokalnych 

Głównym celem projektu jest poznawanie przez młodzież – dzięki rozmowom 
z pokoleniem dziadków i rodziców – kultury i języka regionu. Projekt powstał 
z inicjatywy prof. Barbary Falińskiej – przewodniczącej Sekcji Gwaroznawczej 
Towarzystwa, a kieruje nim prof. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – prezes Od-
działu Warszawskiego TKJ.

Projekt jest realizowany od 2014 r. Uczestniczą w nim młodzi ludzie i na-
uczyciele ze szkół z województw:

• podlaskiego – powiaty: 
• augustowski (II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie),
• grajewski (Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie),
• suwalski (Zespół Szkół im. Michała Paca w Dowspudzie), 
• sejneński (Publiczna Szkoła SPSK w Ogrodnikach; Szkoła Podstawo-

wa w Karolinie; Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Szymona Ko-
narskiego w Sejnach),

• sokólski (Zespół Szkół Samorządowych im. Armii Krajowej w  Dą-
browie Białostockiej),

• mazowieckiego – powiaty:
• garwoliński (Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Prak-

tycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem),
• ostrowski (Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie, Zespół Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w  Starym Lubiejewie, Zespół 
Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w  Ostrowi Mazowieckiej, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej),

• węgrowski (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Sadownem, Pu-
bliczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Stocz-
ku).

• wołomiński (Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dą-
brówce),

• lubelskiego – powiat bielski (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej; Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Wyszkach),

• świętokrzyskiego – powiat kielecki (Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, 
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku).

Wyniki realizacji projektu są prezentowane w czasie konferencji popular-
nonaukowych, zajęć warsztatowych z  młodzieżą oraz publikacji w  serii prac 
wydawanych przez Towarzystwo Kultury Języka „Dialog Pokoleń”. Od począt-
ku realizacji projektu odbyło się kilkanaście tego rodzaju imprez, w których 
aktywnie uczestniczyli nauczyciele i młodzież, opublikowano też kilka tomów 
prac, w których prezentowany jest materiał zebrany przez uczniów.

Projekt służy ocalaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego – gwary, 
ginących słów i zachowanych znaczeń. Jak wspomniano wcześniej, działalność 
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Towarzystwa w tym zakresie jest aktywnie wspomagana przez władze samo-
rządowe, z  którymi zarząd Towarzystwa Kultury Języka podpisał stosowne 
umowy o  współpracy w  zakresie organizacji warsztatów językowych, konfe-
rencji popularnonaukowych oraz wspierania działalności tworzonych przez 
Towarzystwo szkolnych kół gwaroznawczych (m.in. z  burmistrzem miasta 
Ostrowi Mazowieckiej, starostą powiatowym w Sokółce oraz starostą powia-
towym w Suwałkach).

Innym przykładem współpracy Towarzystwa Kultury Języka z organizacjami 
samorządowymi jest współorganizacja corocznych spotkań naukowych z War-
szawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń m. st. Warsza-
wy oraz publikacja materiałów z tych spotkań w postaci opracowań książkowych, 
a także organizacja przez Sekcję Logopedyczną TKJ szkoleń dla logopedów. Ten 
rodzaj działalności, prowadzonej – zgodnie ze statutem TKJ – społecznie, ma 
służyć doskonaleniu zawodowemu nauczycieli języka polskiego i czynnych lo-
gopedów.

Plany i zamierzenia Towarzystwa na najbliższą przyszłość

Towarzystwo Kultury Języka – jak prawdopodobnie większość towarzystw 
naukowych o  podobnym do naszego towarzystwa profi lu – działa, opierając 
się na społecznej pracy jego członków. Ten rodzaj działalności, ukształtowa-
ny pod koniec XIX w., był właściwy dla czasów, kiedy pracę społecznikowską 
traktowano jako misję. Taki sposób pracy na rzecz społeczeństwa był ceniony 
w okresie II Rzeczypospolitej i PRL. Dzisiaj, w związku z przeobrażeniami spo-
łeczno-ekonomicznymi i wyraźnie zmieniającą się rolą pracowników nauko-
wych wyższych uczelni, można odnieść wrażenie, że to już przeżytek, zwłasz-
cza jeśli praca w towarzystwie nie przynosi wymiernych korzyści. Mógłby je 
umożliwiać dostęp do środków fi nansowych instytucji naukowych i  kultu-
ralnych (m.in. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Kultury) 
poprzez fi nansowanie projektów naukowych zgłaszanych w konkursach przez 
towarzystwa na zasadach ogólnych. Niestety, w ostatnich kilku latach jest to 
coraz trudniejsze: częste zmiany zasad fi nansowania lub wręcz ograniczanie, 
w wyniku decyzji administracyjnych, dostępu do źródeł fi nansowania prac na-
ukowych prowadzonych przez towarzystwa grozi ich uwiądem: towarzystwa 
nie mają ani rozbudowanej administracji, ani odpowiedniej infrastruktury, ani 
odpowiednich środków potrzebnych jako wkład własny, konieczny do złożenia 
wniosku o fi nansowanie, które by pozwalały na pozyskiwanie środków na ich 
działalność statutową.

Towarzystwo Kultury Języka jest w takiej właśnie sytuacji coraz to bardziej 
ograniczonych możliwości, odczuwanych w  warunkach stołecznych może 
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jeszcze bardziej niż w mniejszych ośrodkach naukowych. Oczywiście, Towa-
rzystwo zamierza kontynuować swoją działalność statutową tak długo, jak 
uznają to za stosowne jego członkowie. Naszą nadzieję na przetrwanie wiąże-
my, tak jak dotychczas, przede wszystkim ze współpracą z władzami samorzą-
dowymi powiatów, gmin i miast.
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Działalność Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego w latach 2011—2018

Wprowadzenie

Towarzystwo Ludoznawcze powstało w 1895 r. we Lwowie, z inicjatywy Jana 
Karłowicza, Zygmunta Wasilewskiego, Iwana Franki oraz Antoniego Kaliny. 
Ten ostatni, ceniony slawista i  etnograf1 oraz późniejszy rektor Uniwersyte-
tu Lwowskiego (1905–1906), został wybrany na pierwszego prezesa i pełnił tę 
funkcję przez 10 lat. Na początku działalności Towarzystwo w swoich szere-
gach skupiało przede wszystkim miłośników kultury ludowej, by w  okresie 
dwudziestolecia międzywojennego przekształcić się w środowisko bardziej na-
ukowe (także są sprawą powstałych wtedy katedr i instytutów etnografi i oraz 
etnologii)2. Obecna nazwa Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (dalej w skrócie: 
PTL) została przyjęta podczas XXII Walnego Zgromadzenia, które obradowa-
ło w dniach 24–25 stycznia 1947 r. w Lublinie. Zmieniając nazwę, zaakcentowa-
no jego ogólnopolski charakter, który znalazł wyraz w zakładaniu oddziałów 
terenowych3. Obecnie Towarzystwo posiada ich 164, a  siedziba główna, wraz 
z Biblioteką im. Jana Czekanowskiego (liczącą ponad 50 tys. woluminów) i Ar-
chiwum (posiadającego w swych zasobach między innymi rękopisy Wincen-
tego Pola, Adama Fischera, Stanisława Poniatowskiego i  in.), znajduje się we 
Wrocławiu. W Łodzi działa powołany w 1968 r. Ośrodek Dokumentacji i In-
formacji Etnografi cznej dokumentujący bieżącą działalność ruchu naukowego 
z zakresu etnologii i antropologii kulturowej.

Głównym celem działalności Towarzystwa jest „kształtowanie warunków 
do rozwijania i pogłębiania antropologicznych zainteresowań swoich członków, 

1 A.W. Brzezińska, H. Czachowski, Wielkopolanin we Lwowie, s. 47–57.
2 B. Kopczyńska-Jaworska, Przedmowa, s. 8; M. Michalska, Polskie Towarzystwo Ludoznaw-

cze, s. 93–94.
3 Z. Kłodnicki, Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895–1995), s. 44–45.
4 Oddziały Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: Gdańsk, Toruń, Łódź, Warszawa, Cie-

chanów, Białystok, Lublin, Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Bytom, Cieszyn, Kraków 
i Rzeszów, źródło: http://ptl.info.pl/o-ptl/struktura/oddzialy/.
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popierania rozwoju tej wiedzy oraz jej krzewienia i popularyzowania w spo-
łeczeństwie”5. Realizowany jest on poprzez prowadzenie badań naukowych, 
organizowanie spotkań, zabieranie głosu w  debatach publicznych, a  także 
prowadzenie działalności wydawniczej. W  jej ramach ukazują się publikacje 
w 11 seriach wydawniczych oraz czterech czasopismach naukowych, w tym naj-
starszego i wydawanego nieprzerwanie od 1895 r. czasopisma „Lud”, które jest 
organem wydawanym wspólnie z Komitetem Nauk Etnologicznych PAN. Od 
2012 r. przy Zarządzie Głównym powoływane są sekcje tematyczne (pierwszą 
była Sekcja Stroju Ludowego)6, dzięki którym możliwa jest jeszcze większa kon-
solidacja środowiska skupionego w Towarzystwie7.

W  2011 r. przed Towarzystwem postawione zostało nowe zadanie, zwią-
zane z ratyfi kowaniem przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego8. Rok później PTL uzyska-
ło akredytację wydaną przez Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron Konwencji 
UNESCO ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, stając się 
tym samym organizacją pozarządową mogącą sprawować funkcje w ramach 
UNESCO9. W związku z tym członkinie i członkowie Towarzystwa podejmują 
się realizacji nowych zadań, które jednak wpisują się w działalność statutową. 
Dotyczy to w szczególności czterech punktów zawartych w statucie10 związa-
nych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz podejmowaniem współpracy ze 
środowiskami lokalnymi w tym zakresie jako organizacja wspierająca i pełnią-
ca rolę konsultanta. Celem tekstu jest zaprezentowanie działalności Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego w latach 2011–2018 w zakresie aktywności po-
dejmowanych na rzecz idei promowania ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

 5 Statut Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, źródło: http://ptl.info.pl/o-ptl/statut. 

 6 A. Paprot-Wielopolska, Kalendarium, s. 302–303.
 7 Sekcje działające przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: Sek-

cja Antropologii Jedzenia, Sekcja Folklorystyczna, Sekcja Metodologiczna, Sekcja Muzeolo-
giczna, Sekcja Stroju Ludowego, Sekcja Studiów Azjatyckich, Sekcja Ukrainoznawcza, Studiów 
nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową, źródło: http://ptl.info.pl/o-ptl/struktura/sekcje/.

 8 „Dziennik Ustaw” 2011 nr 172, poz. 1018. 
 9 Snutki, perebory i  klocki, źródło: http://niematerialne.nid.pl/Aktualnosci/details.php?

ID=2492. 
10 Statut Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: „§ 11, (f) Podejmowanie działań na rzecz 

ochrony zachowania i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji regionalnych oraz 
krajobrazu kulturowego; (g) Upowszechnianie wiedzy o obowiązku ochrony i konserwacji za-
bytków etnografi cznych oraz prowadzenie działań w tym zakresie; (h) Popularyzowanie po-
siadanych materiałów oraz wiadomości o tradycyjnych i współczesnych kulturach etnicznych, 
ludowych i popularnych w społeczeństwie, także wśród dzieci i młodzieży; (i) Współpracę z in-
nymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i organizacjami w kraju i za granicą, o tym 
samym lub podobnym profi lu działania”, źródło: http://ptl.info.pl/o-ptl/statut.
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Organizacja ekspercka

Działalność Towarzystwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jest zwią-
zana nie tylko z realizacją zadań statutowych. Wynika ona także z zainteresowań jego 
członkiń i członków, którzy swoją społeczną i zawodową działalność realizują poprzez 
prowadzenie bieżącej dokumentacji wszelkich przejawów dziedzictwa kulturowego, 
w tym niematerialnego. Zgodnie z treścią art. 2 wspominanej już Konwencji UNESCO 
z 2003 r. za niematerialne dziedzictwo kulturowe uznaje się:

praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i  umiejętności, jak również związane 
z  nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i  przestrzeń kulturową, które wspól-
noty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dzie-
dzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji 
z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im po-
czucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszano-
wania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Przejawia się ono w następujących dziedzinach: tradycje i przekazy ustne, 
w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sztuki wi-
dowiskowe, zwyczaje, rytuały i  obrzędy świąteczne, wiedza i  praktyki doty-
czące przyrody i wszechświata, a  także umiejętności związane z  rzemiosłem 
tradycyjnym. Organem państwowym odpowiedzialnym za wdrażanie krajo-
wego systemu ochrony jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(dalej w skrócie MKiDN), a zadanie realizacji zaleceń wynikających z konwen-
cji zostało nałożone na Narodowy Instytut Dziedzictwa (dalej w skrócie: NID) 
(w jego strukturach powołany został Zespół ds. Rozwoju i Wdrażania Strategii 
Zarządzania Dziedzictwem).

W 2013 r. decyzją Ministra KiDN powołana została Rada ds. Niematerialne-
go Dziedzictwa Kulturowego11, w skład której weszli członkowie Towarzystwa 
(na 21 członków Rady, ośmioro należy do Towarzystwa, a troje jest członkami 
Zarządu Głównego w  kadencji na lata 2015–2019)12. Jednym z  istotniejszych 
działań było (i nadal pozostaje) prowadzenie konsultacji społecznych ze śro-
dowiskami zaangażowanymi w ochronę tych dziedzin, które są przedmiotem 
konwencji. W celu popularyzacji jej idei, w 2012 r., z inicjatywy Towarzystwa 
i  Stowarzyszenia Twórców Ludowych, zostały przeprowadzone dwie edycje 
konsultacji środowiskowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i  instytucji kultury. Ich celem była konsolidacja środowiska oraz integracja 

11 Szerzej o okolicznościach powstania Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w: A.W. Brzezińska, Reifi kacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego, s. 113–115.

12 Imienny wykaz członkiń i członków Rady dostępny jest na stronie: http://niematerialne.
nid.pl/Ochrona_dziedzictwa/system_ochrony_w_Polsce/struktura_administracyjna/.
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inicjatyw podejmowanych przez należące do niego grupy. Patronat nad nimi 
objęły Polski Komitet ds. UNESCO oraz NID13.

Podsumowaniem działalności eksperckiej było przygotowanie ankiety ewa-
luacyjnej za lata 2012–2016, w której szczegółowo opisana została działalność 
prowadzona przez poszczególne oddziały, sekcje oraz Zarząd Główny w zakre-
sie upowszechniania idei zawartych w Konwencji UNESCO z 2003 r. Ankieta 
została przyjęta, tym samym akredytacja Towarzystwa jako instytucji dorad-
czej została przedłużona na następne cztery lata, do 2021 r. Przyjęcie raportu 
stanowiło wyraz uznania i  akceptacji dla kierunków działania Towarzystwa 
w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Działania statutowe

Bieżąca działalność Towarzystwa w  zakresie realizacji zadań statutowych 
przybiera także formy organizowania corocznych konferencji, które towarzyszą 
walnym zgromadzeniom delegatów. Tematyka poszczególnych spotkań zawsze 
odzwierciedla najbardziej aktualne zagadnienia, odpowiadając na potrzeby śro-
dowiska skupionego w Towarzystwie. Konferencje dotyczyły do tej pory między 
innymi zagadnień współczesnego regionalizmu, pojęcia sacrum we współcze-
snej kulturze, wielokulturowości i  in. Ważnym wydarzeniem było włączenie 
się przez PTL we współorganizację Roku Oskara Kolberga w 2014 r. (w którym 
to przypadała dwusetna rocznica urodzin tego zasłużonego etnografa). Patro-
nat nad obchodami objęła Konferencja Generalna UNESCO podczas 37. sesji14. 
Członkinie i  członkowie Towarzystwa uczestniczyli w  licznych wydarzeniach 
popularyzujących postać i dorobek O. Kolberga, co było także dobrą okazją do 
promowania idei ochrony wszelkich przejawów dziedzictwa kulturowego, w tym 
niematerialnego. Recepcji spuścizny Kolbergowskiej we współczesnym świecie 
została także poświęcona część tematyczna 98. numeru czasopisma „Lud”.

Pokłosiem roku Kolbergowskiego było między innymi zrealizowanie 
w 2016 r. we współpracy z Muzeum Etnografi cznym oddziałem Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu projektu pt. „Niematerialne dziedzictwo regionu i skarby 
europejskiej kultury tradycyjnej”. W jego ramach przygotowano wystawę poka-
zująca wybrane przykłady niematerialnego dziedzictwa kulturowego kilkuna-
stu krajów oraz sposoby jego ochrony. Od 4 do 6 listopada 2016 r. wystawie to-
warzyszyły warsztaty i prezentacje poświęcone zagadnieniom ochrony zjawisk 

13 Więcej na ten temat w: A.W. Brzezińska, M. Mokrzan, Ogólnopolskie „Warsztaty dla eks-
pertów organizacji pozarządowych, s. 361–365; A.W. Brzezińska, H. Schreiber, K. Smyk, Warsz-
taty dla ekspertów, s. 253–267.

14 Rok Kolberga 2014, źródło: http://www.kolberg2014.org.pl/en/2014/news.
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niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku, które zostały 
przygotowane w dużej mierze przez członków PTL, O/Wrocław.

Na bieżąco towarzystwo stara się czynić starania o jak najszersze udostęp-
nianie zgromadzonych archiwaliów, które mogą okazać się pomocne człon-
kom społeczności lokalnych w  uzyskaniu wiedzy dotyczącej regionalnego 
dziedzictwa kulturowego. Przykłady takiego działania stanowią projekty do-
tyczące digitalizacji i udostępnienia spuścizny po Janie Piotrze Dekowskim15, 
pochodzącej z badań terenowych realizowanych między innymi w regionach 
opoczyńskim, wieluńskim, rawskim, łęczyckim; archiwaliów zgromadzonych 
przez S. Poniatowskiego16 oraz opracowanie zebranych przez A. Fischera i do-
tąd niewydanych materiałów dotyczących wiedzy i użytkowania roślin w kul-
turze ludowej w Polsce17.

W ramach upowszechniania swoich działań Towarzystwo przystąpiło także 
do ogólnopolskiej inicjatywy podjętej przez środowisko etnologów i antropo-
logów kulturowych pod nazwą #EtnoWiki. Jej celem jest stworzenie w serwisie 
Wikipedia profesjonalnych haseł z zakresu etnologii i antropologii kulturowej 
celem popularyzacji wiedzy naukowej. W ramach tego programu w grudniu 
2017 r. PTL O/Poznań zorganizowało warsztaty „Etnografowie w Wikipedii”, 
podczas których uczestniczki i uczestnicy przygotowali lub uzupełnili kilkana-
ście biogramów osób związanych z Towarzystwem18.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Towarzystwo pełni funkcję organizacji eksperckiej dla środowisk lokalnych 
i regionalnych, pomagając w przeprowadzaniu dokumentacji wybranych zja-
wisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jedne z pierw-
szych konsultacji dotyczyły pomocy w  przygotowaniu pierwszych wniosków 

15 Projekty: (1) „Opracowanie i  udostępnienie unikatowej spuścizny po dr. Janie Piotrze 
Dekowskim – wybitnym polskim etnografi e i badaczu folkloru”, kierownik: dr Agnieszka Kny-
chalska-Jaskulska, okres realizacji: 30 kwietnia 2016 r. do 30 października 2016 r., Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz (2) „Materiały etnografi czne z archiwum Polskiego To-
warzystwa Ludozanwczego”, kierownik: dr hab. Anna Weronika Brzezińska, okres realizacji: 
2017–2019, MKiDN, program Kultura Cyfrowa 2017.

16 Projekt: „Utworzenie repozytorium cyfrowego: dokumenty i fotografi e Stanisława Ponia-
towskiego (1884–1945)”, kierownik: dr Stefania Skowron-Markowska, okres realizacji: 2014–
–2016, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (MNiSW).

17 Proj ekt: „Słownik wierzeń i  zwyczajów słowiańskich pod redakcją Adama Fischera – 
dzieło niedokończone”, kierownik: dr Monika Kujawska, okres realizacji projektu: 2015–2017, 
Narodowe Centrum Nauki.

18 Więcej na temat przebiegu warsztatów: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etno-
grafowie_w_Wikipedii.
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o  wpis na Krajową listę zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego19, 
której prowadzenie jest realizacją postulatu zawartego w Konwencji UNESCO 
dotyczącego konieczności prowadzenia rejestru zjawisk przez państwa ratyfi -
kujące ten akt prawa międzynarodowego. W 2014 r. na krajową listę wpisane 
zostało wpisanych pierwszych siedem zjawisk, w  tym: „Rusznikarstwo arty-
styczne i historyczne – wyroby według tradycyjnej szkoły cieszyńskiej” (po-
moc członków PTL O/Cieszyn) oraz „Pochód lajkonika” i „Szopkarstwo kra-
kowskie” (pomoc członków PTL O/Kraków). Ten ostatni wpis, dzięki dalszej 
współpracy ekspertów z Towarzystwa, pracowników NID oraz depozytariuszy, 
zaowocował pierwszym polskim wpisem na Reprezentatywną Listę Niemate-
rialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Miało to miejsce podczas 13. se-
sji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kul-
turowego w Port Louis na Mauritiusie, który obradował 29 listopada 2018 r.20. 
Współpraca polegała przede wszystkim na właściwym przygotowaniu wnio-
sku, wypełnieniu formularzy oraz doradzaniu w zakresie jak najlepszego ze-
brania dokumentacji.

Innego rodzaju współpraca ze środowiskiem lokalnym była prowadzo-
na przy okazji realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki21. W latach 2013–2014 zespół badawczy prowadził etnografi czne 
badania terenowe na terenie Lubelszczyzny (tradycyjne techniki tkania i zdo-
bienia tkanin tzw. pereborami), Wielkopolski (wielkopolski haft  nasnuwany 
tzw. snutka golińska) oraz Małopolski (wyrób bobowskiej koronki klockowej). 
Skupienie się na dokumentacji trzech tradycyjnych technik rękodzielniczych 
wynikało z przekonania, że „ten rodzaj dziedzictwa jest przekazywany z po-
kolenia na pokolenie i odtwarzany przez wspólnoty i grupy w relacji z ich śro-
dowiskiem, historią i  stosunkiem do przyrody. Dla danej społeczności dzie-
dzictwo niematerialne jest źródłem poczucia tożsamości i  ciągłości”22. Prze-
prowadzone badania stanowiły element konsultacji społecznych, a współpraca 
pomiędzy depozytariuszami a  członkiniami PTL O/Poznań i  PTL O/Lublin 
zaowocowała kolejnym wpisem pt. „Perebory – nadbużańskie tradycje tkackie” 
na krajową listę w 2015 r.

19 Obecnie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wpisane są 32 zja-
wiska:http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Kra-
jowa_lista_NDK/.

20 Szopkarstwo krakowskie na liście światowego dziedzictwa UNESCO, źródło: http://kultu-
raludowa.pl/aktualnosci/szopkarstwo-krakowskie-na-liscie-swiatowego-dziedzictwa-unesco/.

21 Projekt: „Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przepro-
wadzenie badań terenowych i  kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych 
i udostępnienie ich w Internecie”, kierownik: dr Anna Weronika Brzezińska, okres realizacji: 
2013-2016, Narodowy program Rozwoju Humanistyki. 

22 Atlas Polskich Strojów Ludowych, źródło: http://ptl.info.pl/dzialalnosc-naukowa/granty-
-projekty-dotacje/nprh/74,Atlas-Polskich-Strojow-Ludowych.html.
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Należy w tym miejscu podkreślić, że współpraca ze środowiskami lokalnymi 
odbywa się zgodnie z zaleceniami zawartymi w artykułach 1123 i 1524 Konwencji 
UNESCO, które podkreślają rolę wspólnot, grup oraz właściwych organizacji 
pozarządowych w procesie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Oznacza to, że rola badaczy ma charakter podrzędny w stosunku do decyzji, 
które powinni samodzielnie podejmować depozytariusze. Tym samym zada-
niem Towarzystwa jest wspieranie we wszelkich działaniach, doradzanie i po-
moc, a nie postępowanie wbrew woli i zainteresowaniu członków społeczności 
lokalnych. W tym celu Towarzystwo zorganizowało w swojej siedzibie głównej 
dyżury konsultacyjne prowadzone przez Krzysztofa Czartoryskiego, pracowni-
ka Oddziału Terenowego NID we Wrocławiu, w zakresie obowiązków którego 
znajduje się tematyka ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Podsumowanie

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze od początków swojego istnienia reali-
zuje cele związane z  dokumentacją, badaniem i  upowszechnianiem wiedzy 
dotyczącej dziedzictwa kulturowego. Nowe wyzwania, które pojawiały się za 
sprawą zaangażowania w ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
jako organizacja akredytowana przy UNESCO, można uznać za naturalną 
kontynuację działalności realizowanej od wielu lat. Dały one mu także szansę 
na zyskanie rozpoznawalności w kręgach innych niż naukowe. Opisane prze-
ze mnie powyżej działania podejmowane w latach 2011–2018 wpisują się we 
wszystkie zakresy tego, co przynależy do ochrony dziedzictwa we wszelkich 
jego wymiarach. Zgodnie z defi nicją należą do nich takie działania jak: iden-
tyfi kacja, dokumentacja, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie 
oraz wzmacnianie i  przekazywanie przez edukację formalną i  nieformalną. 
Szczególnie cennymi pozostają współpraca ze środowiskami lokalnymi w za-
kresie dokumentacji przejawów niematerialnego dziedzictwa, pomoc w orga-
nizacji i przeprowadzaniu konsultacji społecznych oraz integracja środowisk 
skupionych w różnych instytucjach kultury i organizacjach samorządowych. 

23 Artykuł 11, Rola Państw – Stron: „b) w zakresie środków ochrony, o których mowa w Ar-
tykule 2 ustęp 3, określić i zdefi niować różne elementy niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego znajdującego się na jego terytorium, korzystając przy tym z pomocy wspólnot, grup oraz 
właściwych organizacji pozarządowych”.

24 Artykuł 15, Udział wspólnot, grup i  jednostek: „W ramach działań z zakresu ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego każde Państwo – Strona dąży do zapewnienia jak 
najszerszego udziału wspólnot, grup oraz, gdy to właściwe, jednostek, które tworzą, zachowują 
i przekazują następnym pokoleniom takie dziedzictwo, a  także do aktywnego włączania ich 
w zarządzanie nim”.
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Sprzyja temu struktura Towarzystwa posiadającego oddziały terenowe oraz 
funkcjonowanie sekcji tematycznych, dzięki czemu możliwy jest transfer wie-
dzy i  umiejętności pomiędzy ekspertami, a  depozytariuszami. W  kolejnych 
latach planowane jest dalsze i  systematyczne prowadzenie badań dokumen-
tujących przejawy niematerialnego dziedzictwa kulturowego wraz z systema-
tycznym opracowywaniem i upowszechnianiem uzyskanych wyników.
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Rola zorganizowanego ruchu numizmatycznego 
w szerzeniu kultury i rozwoju nauki polskiej — 

próba syntezy

Rozwój polskiego kolekcjonerstwa numizmatycznego, a  także intensyfi -
kacja naukowego podejścia do numizmatyki jako nauki pomocniczej historii, 
wiążą się w Polsce z wiekiem XIX. Nie ulega wątpliwości, że „zapał, z jakim 
w połowie tegoż stulecia zaczęto zbierać monety polskie w Królestwie Polskim 
oraz w guberniach położonych poza Bugiem, dyktowany był z pewnością po-
rywem patriotycznym: w Warszawie samej stało się wprost modnem posia-
danie zbioru numizmatów polskich”1. I  to w Warszawie właśnie, w 1845 r., 
początek swój miał zorganizowany ruch lubowników – jak wówczas mówio-
no – numizmatyki. Nie było to jednak zrzeszenie usankcjonowane prawnie, 
a raczej luźne koło osób o wspólnych zainteresowaniach2. Przewodził mu Ka-
rol Beyer, a należeli do niego tacy wybitni badacze, jak Kazimierz Stronczyń-
ski, Ignacy Zagórski, Walery Kostrzębski, Józef Przyborowski czy Stanisław 
Walewski. Z nazwiskami tymi związany jest rozkwit numizmatyki polskiej 
jako nauki. To właśnie ci uczeni amatorzy (w  jak najbardziej pozytywnym 
sensie tego słowa) pozostawili po sobie dzieła, które stały się fundamentem 
badań nad historią pieniądza w Polsce.

„Dzięki sprzyjającym warunkom – jak pisze Marian Kowalski – zaistnia-
łym dopiero w  okresie I wojny światowej, powstawały w  Warszawie różne 
jawne już towarzystwa i  stowarzyszenia”, w  tym 11 lipca 1915 r. Sekcja Nu-
mizmatyczna Towarzystwa Miłośników Historii3. Wśród założycieli znalazły 
się znane osobistości warszawskiego życia naukowego i kulturalnego, jak Józef 
Wegner (wybrany prezesem), Gustaw Soubise-Bisier, Stanisław Kosieradzki czy 
wybitny rzeźbiarz i medalier Czesław Makowski. Trudna sytuacja fi nansowa 
spowodowała, że działalności wydawniczej sekcja nie prowadziła, wydawała 
natomiast stosunkowo liczne medale i medaliki na okoliczność różnych patrio-
tycznych jubileuszy, których autorami nierzadko byli ówcześni wybitni artyści 

1 W. Chomiński, Rozwój handlu numizmatycznego, s. 93.
2 Z. Galus, Od redakcji, s. 3.
3 M. Kowalski, Katalog wystawy numizmatycznej, s. 12.
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(np. Wincenty Trojanowski czy Jan Raszka). Z powodu trwających działań wo-
jennych sekcja wstrzymała swoją działalność 22 lutego 1918 r.

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej zorganizowany ruch numizma-
tyczny reaktywowany został w Warszawie 19 września 1924 r. Powstała wówczas 
Sekcja Numizmatyczna Towarzystwa Miłośników Historii z prezesem G. Sou bis-
-Bisierem (w  niezależne Towarzystwo Numizmatyczne Warszawskie sekcja 
przekształciła się 10 kwietnia 1929 r.). Aktywnym członkiem sekcji, a później 
Towarzystwa, był ówczesny dyrektor Mennicy Państwowej dr Jan Aleksandro-
wicz (od 1929 r., prezes TNW), dzięki czemu mennica i stowarzyszenie inten-
sywnie współpracowały. To właśnie z inicjatywy Zarządu sekcji zorganizowa-
no Koło Miłośników Mennictwa Polskiego przy Mennicy Państwowej, które 
walnie przyczyniło się do popularyzacji monet, medali i  plakiet wybija-
nych w mennicy4. W okresie 20-lecia międzywojennego towarzystwo warszaw-
skie prowadziło zarówno działalność naukową (głównie w formie odczytów; 
po kilka, sporadycznie kilkanaście w roku), jak i popularyzatorską (wydawanie 
cenników monet z poszczególnych okresów, jak również – i  tu szczególnie – 
urządzanie odczytów i pogadanek wśród starszej młodzieży szkolnej).

W  ostatnich trzech dekadach zaborów centrum zorganizowanego ruchu 
numizmatycznego znajdowało się w Krakowie. Krakowskie Towarzystwo Nu-
mizmatyczne ukonstytuowało się w  1888 r. (pierwsze Walne Zgromadzenie 
członków odbyło się 13 stycznia 1889 r.)5. Prezesem został Piotr Umiński, se-
kretarz Komisji Archeologicznej Akademii Umiejętności, kustoszem zbiorów 
natomiast Antoni Ryszard, kupiec, a  jednocześnie jeden z najaktywniejszych 
polskich numizmatyków XIX stulecia. Od lipca 1889 r. wychodzić zaczął kwar-
talnik „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, którego redaktorem 
naczelnym został Władysław Bartynowski6. Łamy periodyku otwarte były 
zarówno dla numizmatyków, jak i  archeologów i  historyków sztuki, a  samo 
Towarzystwo wkrótce, bo w 1892 r., zmieniło nazwę na Towarzystwo Numi-
zmatyczno-Archeologiczne. Początkowe dwie dekady były dla Towarzystwa 
okresem trudnym. Znaczne ożywienie w  działalności nastąpiło po 1908 r., 
kiedy u  jego steru stanął ziemianin z Winnogóry, Henryk Mańkowski, a  re-
dakcję periodyku objął dr Marian Gumowski. W lata 20. XX w. Towarzystwo 
Numizmatyczno-Archeologiczne w Krakowie wkroczyło stosunkowo prężnie, 
chociaż zmiany personalne w zarządzie nie rokowały z początku najlepiej. Ten 
trudny okres towarzystwo krakowskie szczęśliwie przetrwało i przez najbliższe 
20 lat, pomimo licznych zawirowań w polskiej gospodarce i poważnych pro-
blemów ze zdobywaniem funduszy na działalność statutową, wydawało swój 

4 M. Kowalski, Katalog wystawy numizmatycznej, s. 12–13.
5 K. Piotrowicz, Działalność Towarzystwa Numizmatycznego, s. 3.
6 B. Paszkiewicz, Z zamku Monte Salerno do Kamienicy Hetmańskiej, s. 14–15.
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periodyk (już wówczas jako rocznik), jak również – sporadycznie – publikacje 
numizmatyczne, emitowało medale oraz popularyzowało numizmatykę, mię-
dzy innymi poprzez regularne otwarte odczyty7.

Trzecim centrum życia numizmatycznego na ziemiach polskich był Lwów. 
Ruch numizmatyczny w tym mieście ujęty został w organizacyjne ramy 10 lu-
tego 1925 r., kiedy to w gmachu Muzeum Narodowego im. Króla Jana III na 
zebraniu zwołanym z inicjatywy dyrektora tegoż muzeum Ludwika Pierzchały 
i  odbytym pod przewodnictwem dyrektora archiwum m. Lwowa, dra Alek-
sandra Czołowskiego, powołano Związek Numizmatyków Lwowskich jako 
odrębną sekcję Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości we Lwowie. 
Pierwszym prezesem został Franciszek Biesiadecki, wiceprezesem – Wiktor 
Chomiński, a sekretarzem i skarbnikiem – Rudolf Mękicki8. Celem związku – 
zgodnie z § 2 statutu – było:

popieranie badań i studiów naukowych nad numizmatyką; rozwijanie i pielęgno-
wanie zamiłowania w zbieraniu numizmatów polskich; ochrona zabytków numi-
zmatycznych przed niszczeniem i troska o zatrzymanie ich w kraju oraz staranie 
o pomnażanie zbiorów publicznych, a w szczególności lwowskich9.

Cele te miały być realizowane poprzez „zebrania odczytowe i dyskusyjne, 
wykłady i zjazdy”, jak również „utrzymywanie stosunków z pokrewnymi towa-
rzystwami w kraju i za granicą, prenumerowanie czasopism fachowych, ewi-
dencję numizmatów zaofi arowanych do kupna i na sprzedaż” oraz „wydawanie 
pisma fachowego”10. Pismem tym stał się kwartalnik „Zapiski Numizmatycz-
ne”, którego pierwszy numer ukazał się z datą styczeń–marzec 1925 r., ostatni 
natomiast kwiecień–czerwiec 1928 r. Stanowił on formalnie organ stowarzy-
szenia lwowskiego, miał jednak ambicje bycia trybuną dla wszystkich działa-
jących wówczas w kraju towarzystw numizmatycznych (czyli warszawskiego, 
krakowskiego i  poznańskiego). Twórcą „Zapisków” był Rudolf Mękicki, ku-
stosz Muzeum Narodowego im. Jana III we Lwowie, sekretarz i skarbnik (póź-
niej prezes) Związku Numizmatyków Lwowskich, osoba wielce zasłużona na 
polu działalności naukowej i popularyzatorskiej. To właśnie jego artykuły do-
minują na łamach periodyku. Poza tym z pismem współpracowały takie sławy 
ówczesnej numizmatyki, jak Marian Gumowski (wówczas dyrektor Muzeum 
Wielkopolskiego w Poznaniu, a jednocześnie jedyny spoza Lwowa członek re-
dakcji „Zapisków”), W. Chomiński, Władysław Terlecki z Warszawy czy nawet 
wybitni badacze obcy, jak Emil Bahrfeldt z Berlina. Od 1926 r. do „Zapisków” 

 7 K. Piotrowicz, Działalność Towarzystwa Numizmatycznego, s. 4.
 8 Założenie „Związku numizmatyków lwowskich”.
 9 Statut „Związku Numizmatyków Lwowskich”.
10 Tamże, § 3.
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dołączany był dodatek „Pieniądz papierowy”, redagowany przez wybitnego 
znawcę tego tematu, Tadeusza Solskiego (1884–1966)11.

Wspomniane już wcześniej Towarzystwo Numizmatyczne w Poznaniu po-
wstało w  lutym 1920 r. z  inicjatywy dra Zygmunta Zakrzewskiego, członka 
Zarządu Towarzystwa Numizmatycznego w  Krakowie. Jego prezesem został 
Henryk Mańkowski z Winnogóry, były prezes towarzystwa krakowskiego, wi-
dzimy więc, że organizacje łączyły bardzo silne więzy. Z kolei funkcję skarb-
nika objął Marian Gumowski, wówczas dyrektor Muzeum Wielkopolskiego 
w  Poznaniu, który utrzymywał ożywione kontakty praktycznie z  każdym 
numizmatycznym ośrodkiem na ziemiach polskich. Towarzystwo poznańskie 
intensywnie włączyło się zarówno w działania naukowe (organizacja zjazdów, 
udział w kongresach historycznych, wykłady na uniwersytecie poznańskim), 
jak i  popularyzatorskie (organizowanie aukcji numizmatycznych, wydawa-
nie medali). Od końca lat 20. istniała przy Towarzystwie Sekcja Miłośników 
Plakiety i Medalu. Rozwijało ono też kontakty zagraniczne, czego najbardziej 
spektakularnym przykładem było zorganizowanie w  1933 r., z  inicjatywy 
ks. Edmunda Majkowskiego oraz wybitnego medaliera Jana Wysockiego, wy-
stawy „Współcześni medalierzy polscy”, prezentowanej najpierw w  Brukseli, 
a następnie w Antwerpii i Amsterdamie12.

Jako piąte w  międzywojennej Polsce ukonstytuowało się dnia 22 listopa-
da 1935 r. Towarzystwo Numizmatyczne w Bydgoszczy z prezesem Romanem 
Stobieckim. Do jego wyróżniających się członków należał Stanisław Niewitec-
ki, aktywny animator bydgoskiego środowiska numizmatycznego również po 
II wojnie światowej (obecnie jego imię nosi Oddział PTN w Bydgoszczy). Cele 
i metody działania towarzystwa bydgoskiego były takie same, jak wymienio-
nych powyżej stowarzyszeń. Za jego niewątpliwy sukces na niwie naukowej 
uznać należy wydanie w 1937 r. specjalnego numeru „Przeglądu Bydgoskiego”, 
w którym znalazły się interesujące prace dotyczące przede wszystkim numi-
zmatyki regionalnej.

Towarzystwa organizowały swoje własne imprezy naukowe, a ich członko-
wie brali także udział w zjazdach i kongresach historycznych, najczęściej w ra-
mach sekcji nauk pomocniczych historii13. Pierwszy zjazd numizmatyków pol-
skich odbył się 28–29 czerwca 1914 r. w Krakowie. Połączony był z 25-leciem 
miejscowego Towarzystwa Numizmatycznego, a jednocześnie wydania tamże 

11 M. Męclewska, Krótkie lecz ważne dwudziestolecie, s. 25–26.
12 Por. K. Szafran, Historia poznańskiego zorganizowanego ruchu numizmatycznego, s. 143–

–145.
13 Tak było np. w 1925 r., kiedy to na Zjeździe Historyków Polskich w Poznaniu (6–8 grud-

nia) wystąpili członkowie Towarzystw Numizmatycznych w Poznaniu (Zygmunt Zakrzewski) 
i Warszawie (Roman Jakimowicz). Referat Zakrzewskiego pt. Numizmatyka jako nauka miał 
na celu naświetlenie możliwości tkwiących w naukowym wykorzystaniu źródeł monetarnych.
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w  1889 r. pierwszego numeru „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicz-
nych”14. Impreza ta stała się okazją do integracji dla numizmatyków polskich ze 
wszystkich ośrodków, w których ta gałąź wiedzy była rozwijana w mniejszym 
lub większym stopniu, szczególnie – oprócz oczywiście Krakowa – dla badaczy 
i kolekcjonerów z Warszawy i Poznania, czy też szerzej – Wielkopolski.

Drugi zjazd numizmatyków i medalografów polskich (pierwszy w niepod-
ległej Polsce) miał miejsce w Poznaniu 3–4 czerwca 1929 r. Jego cele określił 
jeden ze współorganizatorów, dyrektor Biblioteki Archidiecezjalnej w Pozna-
niu, ks. E. Majkowski. Zjazd stać się miał „terenem wymiany zdań i myśli, tak 
aby wyniknęło stąd dostosowanie naszego ruchu numizmatycznego zarów-
no do wymagań nauki ogólnej, jak naszej rodzimej w  pierwszym rzędzie”15. 
E. Majkowski zwrócił uwagę na niedostateczną współpracę pomiędzy ośrod-
kami numizmatycznymi, towarzystwami i kolekcjonerami w Polsce. Zaznaczył 
jednocześnie, że 

numizmatyka dawno przestała być tem, za co w oczach wielu ludzi jeszcze ucho-
dzi. Nie jest ani zabawką, ani sportem, ani dziwactwem ludzi uprzywilejowanych, 
rozporządzających czasem i pieniędzmi, ale jest poważną nauką, która swoistemi 
metodami i środkami dąży do własnych, sobie tylko właściwych celów16.

Zjazd cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko badaczy polskich. Te-
legramy i listy gratulacyjne przysłały Towarzystwa Numizmatyczne z Węgier, 
Czechosłowacji i Belgii, a niektóre z nich – jak towarzystwo czechosłowackie – 
delegowały własnych przedstawicieli. Zjazd, który pozostawił po sobie wydany 
drukiem Pamiętnik17, odegrał ważną rolę naukową, uświadamiając potencjał 
kryjący się w badaniach nad numizmatami, ale przede wszystkim – między 
innymi dzięki przygotowanym wystawom – edukacyjną, przyczyniając się do 
popularyzacji numizmatyki i  nauk pokrewnych w  szerszych kręgach społe-
czeństwa.

Towarzystwa numizmatyczne w  okresie II RP powszechnie współpraco-
wały z polskimi instytucjami zarówno stricte naukowymi (przede wszystkim 
uniwersytetami), jak i o profi lu naukowo-kulturalnym (głównie z muzeami). 
We Lwowie na przykład Związek Numizmatyków utrzymywał ścisłe kontakty 
z Muzeum Narodowym im. Jana III, którego kustoszem był – jak już wspo-
mniano – R. Mękicki18. Zbiór numizmatyczny tegoż muzeum, zapoczątko-
wany przez dra Aleksandra Czołowskiego i grupujący przede wszystkim mo-
nety i medale związane z panowaniem Jana III Sobieskiego, niejednokrotnie 

14 M. Kowalski, Katalog wystawy numizmatycznej, s. 11.
15 E. Majkowski, Zjazd numizmatyków.
16 Tamże.
17 E. Majkowski (red.), Pamiętnik drugiego zjazdu numizmatyków i medalografów.
18 W. Chomiński, Lwowskie zbiory numizmatyczne, s. 9.
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wykorzystywany był podczas odczytów odbywających się właśnie w gmachu 
muzeum. Związek niekiedy wspomagał zbiory muzealne darowiznami. Numi-
zmatycy lwowscy współpracowali ponadto z Uniwersytetem im. Jana Kazimie-
rza, który również posiadał swój własny, najstarszy publiczny spośród zbiorów 
lwowskich (założony w 1785 r.) zbiór numizmatyczny, w którym znajdowało się 
wiele polskich rarytasów19. Ścisłe kontakty z lokalnymi uniwersytetami utrzy-
mywali również członkowie towarzystw numizmatycznych w Krakowie i Po-
znaniu. Mając na względzie jak najszerszą popularyzację numizmatyki w spo-
łeczeństwie, zrzeszenia numizmatyczne podejmowały inicjatywy zmierzające 
do udostępnienia publicznych zbiorów. Postulowano tworzenie kolekcji monet 
i medali w szkołach średnich „oraz zbiorów ściśle naukowych w nowopowsta-
łych uniwersytetach polskich”20, gdzie planowano również utworzyć docentury 
numizmatyki.

Towarzystwa numizmatyczne były organizacjami społecznymi, utrzymy-
wały się zwykle ze składek swoich członków, subwencji i darów, zarówno od 
instytucji, jak i  osób prywatnych oraz dochodów ze swojej działalności (od-
czyty, wydawnictwa, emisja medali). Miały one swoje własne biblioteki numi-
zmatyczne, w  których niejednokrotnie znaleźć można było pozycje rzadkie, 
niedostępne gdzie indziej. Prawo do korzystania z bibliotek mieli członkowie, 
ale również osoby spoza towarzystw, szczególnie te znane ze swej działalności 
na gruncie numizmatyki lub polecone przez osobę godną zaufania. Zebrania 
odczytowe miały charakter otwarty – mógł wziąć w nich udział każdy zain-
teresowany, każdy też zasięgnąć mógł wówczas informacji na interesujący go 
temat. Członkowie towarzystw numizmatycznych świadomi byli wielkiej edu-
kacyjnej roli bezpośredniej prezentacji na zebraniach fragmentów swoich zbio-
rów, zwłaszcza w przypadku młodych adeptów nauki o pieniądzu.

Lata II wojny światowej to w  Polsce okres uśpienia zorganizowanego ru-
chu numizmatycznego, chociaż niektóre ośrodki, na przykład warszawski, nie 
zaprzestały całkowicie swojej działalności21. Odrodzenie tegoż ruchu następo-
wało stopniowo po 1945 r., kiedy to sytuacja na ziemiach polskich zaczęła się 
z wolna stabilizować. 28 czerwca 1951 r. w Warszawie odbył się zjazd czterech 
reaktywowanych bądź powstałych po wojnie towarzystw numizmatycznych 
(warszawskiego, krakowskiego, wrocławskiego i łódzkiego), którego wynikiem 
było podjęcie szeregu uchwał zmierzających do intensyfi kacji ruchu kolekcjo-
nerskiego oraz rozwoju numizmatyki jako nauki. Postulowano mianowicie 
między innymi:

19 W. Chomiński, Lwowskie zbiory numizmatyczne, s. 8–9.
20 Protokół z I Walnego Zgromadzenia Związku Numizmatyków Lwowskich, s. 51.
21 M. Kowalski, Katalog wystawy numizmatycznej, s. 15–16.
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zorganizowanie wykładów w zakresie numizmatyki ogólnej i polskiej na wyższych 
uczelniach w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, powołanie do życia studium 3-let-
niego poświęconego w całości tej dyscyplinie, a więc traktującego numizmatykę 
jako przedmiot główny, obsadzenie stanowisk kustoszy w  istniejących muzeach 
państwowych posiadających zbiory numizmatyczne przez naukowców oraz orga-
nizowanie przy istniejących zbiorach odpowiednich laboratoriów naukowych wy-
posażonych w fachową literaturę i odpowiednie urządzenia badawcze22.

Zalecenia numizmatyków sprawiły, że już w roku akademickim 1951 „za-
inicjowane zostały na Uniwersytecie Warszawskim wykłady z  numizmatyki 
tak polskiej, jak i starożytnej”23.

W 1953 r., zgodnie z zaleceniem Polskiej Akademii Nauk, na zjeździe w No-
wej Hucie k. Krakowa, nastąpiło połączenie towarzystw archeologicznych 
i numizmatycznych (Polskiego Towarzystwa Archeologicznego we Wrocławiu, 
Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego w Krakowie i Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycz-
nego) w jedno – Polskie Towarzystwo Archeologiczne (dalej w skrócie: PTA). 
W tym też roku pojawił się periodyk „Biuletyn Numizmatyczny” (początkowo 
jako organ Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego), który w później-
szym czasie, od 1965 r., stał się podstawowym forum wymiany informacji zrze-
szonego ruchu numizmatycznego w Polsce, tak jak periodykiem stricte nauko-
wym stały się wydawane od 1957 r. początkowo pod egidą Sekcji Numizma-
tycznej PTA „Wiadomości Numizmatyczne”, które odwoływały się wyraźnie 
do tradycji krakowskich „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych”24. 
W ramach PTA (od 1971 r. Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numi-
zmatycznego) funkcjonowały koła i sekcje numizmatyczne. W 1991 r. numi-
zmatycy powołali własne ogólnopolskie stowarzyszenie – Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne (dalej w skrócie: PTN), które istnieje do dziś25.

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne realizuje swoje cele statutowe, pro-
wadząc między innymi intensywną działalność naukową i edukacyjną. Z po-
wodu ograniczonego miejsca w  niniejszej pracy możliwe będzie wskazanie 
jedynie na wybrane inicjatywy z obu tych zakresów26. Sztandarowym projek-
tem naukowym fi rmowanym przez Zarząd Główny PTN jest cykl konferencji 
pod tytułem „Wspólne dzieje pieniądza”, zainicjowany w październiku 1994 r. 
w  Supraślu koło Białegostoku. Są to spotkania międzynarodowe, w  których 

22 M. Kowalski, Katalog wystawy numizmatycznej, s. 17–18.
23 Tamże, s. 18.
24 M. Woźniak, Polskie naukowe czasopisma numizmatyczne, s. 32–33.
25 Zob.: www.ptn.pl, gdzie m.in. informacje na temat historii i aktualnych działań PTN.
26 Działalność poszczególnych Oddziałów PTN prezentowana jest szczegółowo na łamach 

„Biuletynu Numizmatycznego” w rubryce Z życia Towarzystwa, tam zatem odsyłam wszystkich 
zainteresowanych.
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udział biorą – oprócz badaczy z Polski – przede wszystkim naukowcy zza naszej 
wschodniej granicy (Białoruś, Litwa, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Mołdawia), 
ale także ze Słowacji, Rumunii czy Bułgarii. Odbyło się, jak dotąd, jedenaście 
edycji (ostatnia w 2014 r.), każda zakończona publikacją materiałów konferen-
cyjnych, w których znaleźć można było prace o bardzo szerokim spektrum te-
matycznym i chronologicznym. Spotkania w Supraślu, przeniesione w 2006 r. 
do Augustowa, kontynuowane obecnie w ramach odbywającego się corocznie 
Forum Numizmatycznego Polska-Wschód, których współorganizatorami są 
Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej oraz Uniwersytet w Białymsto-
ku, jak również Oddział Białostocki PTN (ostatnia, VII edycja odbywała się od 
11 do 14 czerwca 2019 r.), to największe przedsięwzięcie naukowe w dziejach 
polskiego zorganizowanego ruchu numizmatycznego.

Interesującą, ale krótkotrwałą inicjatywę naukową podjął niemal dwie deka-
dy temu Oddział PTN w Sanoku, który we współpracy z Zarządem Głównym 
zorganizował dwa Międzynarodowe Sympozja Numizmatyczne w tym mieście 
(pierwsze w 1999 r., poświęcone przede wszystkim monecie i mennictwu w Ma-
łopolsce, drugie w 2002 r., na temat mennictwa Euroregionu Karpackiego). Re-
feraty swoje zaprezentowali na nich uczeni z Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier, 
Ukrainy i  Kazachstanu (materiały w  obu przypadkach ukazały się drukiem). 
Dużą aktywnością na niwie naukowej odznacza się z kolei Oddział PTN we Wro-
cławiu. Od 2007 r. organizuje on co dwa lata seminaria (obecnie sympozja) numi-
zmatyczne, odbywające się w urokliwych miejscowościach Śląska i poświęcone 
głównie tematyce regionalnej, z  których materiały publikowane są na łamach 
„Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych”27. Również Oddział PTN w Zielo-
nej Górze od 2014 r. organizuje – we współpracy z różnymi lokalnymi muzeami – 
Lubuskie Sesje Numizmatyczne (20 września 2014 r. – I Sesja w Muzeum im. Alfa 
Kowalskiego w Międzyrzeczu; 24 września 2016 r. – II Sesja w Muzeum Ziemi 
Wschowskiej we Wschowie; 8 września 2018 r. – III Sesja w Muzeum Pograni-
cza Śląsko-Łużyckiego w Żarach), których celem jest „przegląd badań nad men-
nictwem i  obiegiem pieniężnym na obszarze województwa lubuskiego w  jego 
obecnych granicach administracyjnych”28. Często także organizowane są przez 
oddziały niecykliczne sesje popularnonaukowe, najczęściej z  okazji jubileuszy 
(np. zorganizowana przez poznański oddział PTN w 2009 r. sesja „110 lat zor-
ganizowanego ruchu numizmatycznego w Poznaniu”)29 lub ku czci szczególnie 
zasłużonych członków Towarzystwa (np. zorganizowana w 2001 r. przez Oddział 

27 Por. ostatnio: „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne” 2018, nr 1 (55), referaty z VI Sym-
pozjum Numizmatycznego i  Spotkania Autorów „Wrocławskich Zapisków Numizmatycz-
nych”, które miało miejsce 1–2 lipca 2017 r. Następna, VII edycja w tej serii została zaplanowana 
na 6–7 lipca 2019 r. w Muzeum Powiatowym w Nysie.

28 A. Wojtkowiak, Pierwsza Lubuska Sesja Numizmatyczna, s. 73–74.
29 J. Piniński, 110 lat zorganizowanego ruchu numizmatycznego w Poznaniu, s. 71–72.
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PTN w Gdańsku Międzynarodowa Sesja Numizmatyczna z okazji 65. rocznicy 
urodzin prof. Stanisława Suchodolskiego, w której – oprócz referentów z Polski – 
udział wzięli badacze z Danii i Czech)30.

Do najciekawszych inicjatyw naukowo-edukacyjnych PTN zaliczyć należy 
„Toruńskie Warsztaty Numizmatyki Antycznej” organizowane dwa razy do 
roku (od pewnego czasu na przemian w Toruniu i Krakowie) przez Oddział 
PTN w Toruniu oraz Fundację „Traditio Europae” przy współpracy z różny-
mi instytucjami (m.in. Instytutem Archeologii UMK i Muzeum Narodowym 
w  Krakowie), pod patronatem Instytutu Numizmatyki i  Historii Pieniądza 
Uniwersytetu Wiedeńskiego (Institut für Numismatik und Geldgeschichte, 
Universität Wien). Przeznaczone są one zarówno dla profesjonalistów (pra-
cowników uczelni i  muzeów, doktorantów), jak i  amatorów (głównie kolek-
cjonerów). Składają się na nie „cykle wykładów i zajęć praktycznych z zakresu 
mennictwa starożytnej Grecji i Rzymu oraz obszarów kulturowo pokrewnych 
lub zależnych (obejmują zatem również Persję, Partię, monety celtyckie i na-
śladownictwa z obszaru północnego Barbaricum)”31. Do chwili obecnej odbyło 
się XIX edycji (ostatnia 4–5 października 2019 r.) tej niezwykle pożytecznej, 
zarówno pod względem naukowym, jak i popularyzatorskim, imprezy.

Bardzo intensywnie prowadzona jest także działalność edukacyjna Towa-
rzystwa. W niemal wszystkich oddziałach regularnie – zwykle w cyklu mie-
sięcznym (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) – organizowane są odczyty na 
różnorodne tematy dotyczące pieniądza, medali, odznak czy pieczęci. Ponadto 
w wielu ośrodkach odbywają się wystąpienia wyjazdowe, najczęściej w szko-
łach podstawowych i  średnich, w  których organizuje się również konkursy 
wiedzy numizmatycznej (jak na przykład kolejne edycje Szkolnego Konkursu 
Numizmatycznego „Grosik” odbywające się z inicjatywy Oddziału PTN w Ra-
domsku). Wiele oddziałów współpracuje bądź z  władzami lokalnymi, bądź 
z  instytucjami prowadzącymi zbliżoną działalność, między innymi z  muze-
ami (także zagranicznymi – jak na przykład numizmatycy z Jasła organizujący 
wystawy w słowackim Trebišovie32 czy członkowie PTN z Mrągowa współpra-
cujący w szerokim zakresie z muzeami Wilna33). Członkowie towarzystwa włą-
czają się czynnie zarówno w imprezy lokalne, jak i ogólnopolskie (np. udział 
w targach Coin Expo w Warszawie), a nawet ogólnoświatowe (Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy). Dobrą współpracę rozwija także PTN z Narodowym 
Bankiem Polskim. W  gmachach oddziałów NBP organizowane są wystawy, 
do których z reguły wydaje się drukiem informatory. NBP – a także między 

30 wk [W. Kopicki], Międzynarodowa Sesja Numizmatyczna w Gdańsku, s. 79.
31 B. Awianowicz, Letnie Warsztaty Numizmatyki Antycznej, s. 160.
32 A. Sepioł, Polskie monety i medale, s. 74–75.
33 R. Bitowt, Współpraca Oddziału PTN w Mrągowie, s. 74–75.
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innymi Mennica Polska S.A. – współfi nansują również inne wydawnictwa 
zwarte towarzystwa.

Oprócz publikacji kwartalnej Zarządu Głównego – „Biuletynu Numizma-
tycznego”34, stosunkowo intensywnie rozwija się wydawanie periodyków lokal-
nych (oddziałowych), niekiedy o zacięciu naukowym, wśród których wymienić 
należy szczególnie „Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny”, „Gdańskie Ze-
szyty Numizmatyczne”, „Numizmatykę Poznańską”, „Lubelskie Wiadomości 
Numizmatyczne” czy wspomniane już wyżej „Wrocławskie Zapiski Numizma-
tyczne”35. Praktycznie każdy numer takiego pisma przynosi ze sobą interesują-
ce informacje na temat mało znanych monet, medali i banknotów oraz stanowi 
świadectwo żywej działalności oddziału na niwie edukacyjnej. Numizmatycy 
zrzeszeni w PTN włączają się czynnie w obchody narodowych jubileuszy, wy-
dając medale (czy nawet serie medali)36, żetony i  foldery oraz przygotowując 
stosowne odczyty.

Reasumując, można skonstatować, że wkład zorganizowanego ruchu numi-
zmatycznego w rozwój nauki, przede wszystkim numizmatyki, ale także nauk 
pokrewnych – historii gospodarczej, heraldyki, sfragistyki, a  nawet historii 
sztuki – trudny jest do przecenienia. Również działalność edukacyjna prowa-
dzona była i jest w bardzo szerokim zakresie chociaż – co trzeba podkreślić – 
nie przekłada się to obecnie na wzrost liczby członków Towarzystwa, które od 
pewnego czasu boryka się z problemami fi nansowymi skutkującymi między 
innymi poważnym ograniczeniem działalności wydawniczej. Należy mieć 
nadzieję, że trudności te zostaną szybko przezwyciężone, a  członkowie Pol-
skiego Towarzystwa Numizmatycznego nadal realizować się będą z sukcesami 
zarówno jako ludzie nauki, jak i jako społecznicy, przywiązujący dużą wagę do 
edukacji przede wszystkim młodego pokolenia przez pryzmat pamiątek doku-
mentujących rozwój gospodarczy, kulturalny i artystyczny narodu.
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Trzydzieści lat działalności Stowarzyszenia Naukowego 
Archeologów Polskich

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (dalej w skrócie: SNAP) zo-
stało zarejestrowane w 1989 r. jako kontynuacja tradycji Polskiego Towarzystwa 
Prahistorycznego powołanego z  inicjatywy profesora Józefa Kostrzewskiego 
w 1920 r. Był to okres tuż po odzyskaniu niepodległości, kiedy w propagandzie 
politycznej wykorzystywano argumenty archeologiczne o  pragermańskości 
kultur pradziejowych dla formułowania roszczeń terytorialnych. W takiej sy-
tuacji jednym z celów założonego towarzystwa stało się dostarczanie obiektyw-
nych informacji o znaczeniu odkryć archeologicznych dla rekonstrukcji proce-
sów kształtowania się rozwoju kulturowego na terenie ziem polskich.

Po II wojnie światowej na skutek różnych zmian organizacyjnych w 1953 r. 
Towarzystwo zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Archeologiczne. Dalsze 
zmiany organizacyjne nastąpiły w 1972 r., kiedy to doszło do połączenia z nu-
mizmatykami i  utworzenia Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i  Nu-
mizmatycznego (dalej w skrócie: PTAiN) z dwoma sekcjami – archeologiczną 
i numizmatyczną. Różnice w programach i problemach, a także dysproporcje 
w liczbie członków pomiędzy sekcjami powodowały, że współpraca nie prze-
biegała zbyt harmonijnie. W  efekcie w  1987 r. na zjeździe delegatów PTAiN 
w  Kaliszu sekcja archeologiczna złożyła wniosek o  wyodrębnienie części ar-
cheologicznej, który został zaakceptowany i w 1989 r. powołano SNAP, który 
przejął listę członków honorowych, wydawnictwo „Z Otchłani Wieków” (dalej 
w skrócie: ZOW), nagrody im. Józefa Kostrzewskiego i Krzysztofa Dąbrowskie-
go, a także archeologiczną część obszernej biblioteki PTAiN.

Struktura organizacyjna Zarządu Głównego SNAP opiera się na ośmiu 
komisjach, zajmujących się wyodrębnionymi problemami. Należą do nich ko-
misje: 1 – Legislacyjna; 2 – Innowacyjnych technik prospekcji i dokumentacji; 
3 – Archeologii podwodnej; 4 – Dedektorystów; 5 – Kodeksu etyki zawodo-
wej; 6 – Statutowa; 7 – Archiwizacji i  przechowywania zabytków archeolo-
gicznych; 8 – Oświaty i popularyzacji archeologii. Aktywność poszczególnych 
komisji zwiększa się w zależności od sytuacji. Aktualnie najintensywniej dzia-
łają komisje Legislacyjna i Dedektorystów. Pierwsza w związku ze zmianami 
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w Ustawie o ochronie dziedzictwa archeologicznego przygotowywanymi przez 
Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego: członkowie naszego Sto-
warzyszenia reprezentujący środowisko archeologów zapraszani są do dysku-
sji nad proponowanymi zmianami. Komisja Dedektorystów również bardzo 

Ryc. 1. Mapa Polski z Oddziałami SNAP.
Źródło: www.snap.org.pl

aktywnie uczestniczy w debacie nad możliwością wykorzystywania wykrywa-
czy metali do poszukiwań zabytkowych przedmiotów metalowych. To dzięki 
naszym działaniom wprowadzono do przepisów o używaniu tego typu sprzę-
tu obowiązek uzyskiwania zezwoleń wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Ograniczyło to znacznie niezgodną z  prawem penetrację stanowisk arche-
ologicznych i nielegalne wydobywanie zabytków metalowych (np. monet), co 
miało miejsce na stanowiskach osadniczych z okresu lateńskiego i rzymskiego 
na terenie całej Polski. Pozostałe komisje działają mniej aktywnie, ale także 
nagłaśniają problemy, z którymi boryka się nasze środowisko. Należy do nich 
na przykład rozbudowa magazynów muzealnych, gdzie mogłyby być przecho-
wywane zabytki pozyskiwane z ratowniczych badań wykopaliskowych prowa-
dzonych na dużych inwestycjach na przykład drogowych czy prowadzonych 
w zabytkowych częściach miast.

Niezwykle istotnym elementem działalności naszego Stowarzyszenia jest 
aktywność jego 10 zarejestrowanych oddziałów (ryc. 1). Od stopnia mobili-
zacji zarządów poszczególnych oddziałów, ich sprawności organizacyjnej 
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i realizacji obowiązków statutowych zależą osiągane efekty1. Do najbardziej 
aktywnych oddziałów należą te znajdujące się w Poznaniu, Warszawie i Łodzi 
oraz Oddział Lubuski – ich działalność obejmuje między innymi publikacje, 
konferencje, warsztaty archeologiczne, zjazdy sprawozdawcze i  jubileuszowe. 

W  niniejszym artykule przedstawimy najciekawsze wynik działalności na-
szego Stowarzyszenia, tak aby zaprezentować szerokie spektrum naszych za-
interesowań.

Najważniejszą publikacją Stowarzyszenia od jego przedwojennych począt-
ków był ZOW, wydawany jako kwartalnik od 1926 r. w Poznaniu. Jego zało-
życielem i  pierwszym redaktorem był J. Kostrzewski. Kolejne zmiany orga-
nizacyjne w  Stowarzyszeniu nie dotyczyły tego popularnego czasopisma. Po 
powstaniu SNAP redagowanie i  wydawanie ZOW przekazano oddziałowi 
w Warszawie. Zmieniona sytuacja oraz problemy fi nansowe (brak dotacji wy-
dawniczych) sprawiły, że czasopismo zaczęło ukazywać się nieregularnie. Ko-
lejne tomy przygotowywały inne oddziały (w Gdańsku, Lubuski), prezentując 
problematykę swoich regionów. Aktualnie sytuacja ZOW poprawia się i mamy 
nadzieję, że ostatecznie uda się osiągnąć stabilizację (ryc. 2).

1 Dane przytoczone w niniejszym artykule pochodzą ze sprawozdań Zarządu Głównego 
SNAP przedstawianych na dorocznych Walnych Zjazdach Stowarzyszenia.

Ryc. 2. Okładki czasopisma „Z Otchłani Wieków”
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Znacznie lepiej wygląda funkcjonowanie poszczególnych oddziałów. W tym 
w  Poznaniu, prowadzącym szeroko zakrojoną akcję wydawniczą, głównym 
wydawnictwem są „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, których do 
tej pory ukazało się 17 tomów. Jest to wydawnictwo recenzowane, a więc tak-
że o gwarantowanym przez recenzentów prestiżu. Oprócz czasopisma utwo-
rzona została „Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań”, publikująca zarówno 
monografi e regionów (Oborniki, Szamotuły), jak i opracowania problemowe. 
Ważnym wydawnictwem ciągłym opracowywanym przez ten oddział są też 
niezwykle cenione przez środowiska archeologów, antropologów, lekarzy i hi-
storyków „Funeralia Lednickie”, których ukazało się 20 tomów. Wydawnictwo 
poświęcone problematyce wierzeniowej i obrzędowości funeralnej w różnych 
okresach i kulturach, związane jest z cyklicznymi konferencjami od lat odby-
wającymi się w Muzeum na Lednicy.

Kolejnym oddziałem prowadzący działalność wydawniczą jest Oddział 
w Łodzi. Ciągłym wydawnictwem są „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 
(ukazało się 10 tomów). Oprócz tego publikowane są opracowania monogra-
fi czne i problemowe. Jedną z ostatnich dużych publikacji są Grodziska wcze-
snośredniowieczne Polski centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 
2013–2016.

Własne publikacje przygotowuje także Oddział Lubuski. Ciągłym wydaw-
nictwem jest seria „Archeologia Środkowego Nadodrza”, którą Oddział współ-
wydaje od tomu III. Obecnie czasopismo ukazuje się cyklicznie, do tej pory 
opublikowano 12 tomów. Seria wydawnicza kolegów z  lubuskiego nosi tytuł 
„Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza”. Prezentuje ona przede wszyst-
kim materiały z organizowanych konferencji naukowych. Do tej pory w serii 
tej ukazało się pięć pozycji (ryc. 3).

Jedną z istotnych form działalności Stowarzyszenia Naukowego Archeolo-
gów Polskich stanowią badania terenowe. Ciekawym doświadczeniem był nasz 
udział w badaniach archeologicznych wyprzedzających wielką inwestycję, czy-
li budowę gazociągu Jamał w II połowie lat 90. XX w. To jedne z pierwszych 
dużych tzw. badań liniowych, które niejako stały się poligonem doświadczal-
nym przed olbrzymią akcją prac autostradowych. Koordynowaliśmy całość 
badań na Kujawach, na terenie byłego województwa włocławskiego. Prace te 
przyniosły nowe liczące się źródła, zarówno dla osadnictwa pradziejowego, jak 
i nowożytnego. Wystarczy tutaj wspomnieć o odkryciu pozostałości wcześniej 
nieznanego renesansowego dworu w miejscowości Stawiec2.

W ostatnich latach, dzięki aktywności członków Stowarzyszenia w zakresie 
pozyskiwania grantów na badania, nastąpiła intensyfi kacja prac terenowych. 
Jednym z takich projektów („Kolebka Piastów”) są prospekcje podwodne nad 

2 A. Andrzejewska, Mądra sowa i nieroztropne ptaszki, s. 33–36. 
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Ryc. 3. Okładki wydawnictw Oddziałów SNAP:
Górny rząd – Oddział w Poznaniu, środkowy – Oddział w Łodzi, dolny – Oddział Lubuski
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jeziorem Lednica. Usytuowana na nim wyspa Ostrów na to jedno z najciekaw-
szych stanowisk archeologicznych w Polsce. Znajdują się tam pozostałości jed-
nego z najważniejszych grodów wczesnopiastowskich wraz ze spektakularnym 
palatium. Jednak nie tylko wyspa, ale także wody Lednicy są terem intensyw-
nych badań. To tutaj archeolodzy podwodni znaleźli dwa mosty prowadzące 
na wyspę, kilka dłubanek oraz największą w Polsce kolekcję militariów wcze-
snośredniowiecznych. Do tej pory badano jednak tylko mosty. Realizowane ar-
cheologiczne prospekcje podwodne mają na celu dokładne rozpoznanie jeziora 
i zadokumentowanie jak największej liczby stanowisk archeologicznych.

Efekty tych badań przekroczyły oczekiwania nawet najbardziej wymaga-
jących badaczy. Projekt realizowany jest dzięki współpracy Oddziału SNAP 
w Warszawie z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Zakładu Archeolo-
gii Podwodnej z Instytutu Archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w  Toruniu. Naukowcy po wykonaniu kwerendy wytypowali obszary o  naj-
większym prawdopodobieństwie wystąpienia stanowisk podwodnych, które 
następnie spenetrowano. Jezioro przebadano także nieinwazyjną metodą wy-
korzystującą techniki hydroakustyczne. Odkryto kilkanaście nowych stano-
wisk archeologicznych, w tym kolejny, już trzeci, most.

Z kolei Oddział Lubuski realizował projekt: „Wicina, stan. 1. Badania ar-
cheologiczne w latach 2008–2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wi-
ciny”. Obronny gród z okresu halsztackiego w Wicinie to jedno z najważniej-
szych stanowisk archeologicznych związanych z osadnictwem ludności kultury 
łużyckiej w Polsce. Zniszczony niespodziewanym najazdem plemienia Scytów 
na przełomie VI i V wieku p.n.e. stanowi niezwykle cenne źródło informacji 
o codziennym życiu jego społeczności. Tym cenniejsze, że zapomniano o nim 
na wiele wieków, a przez to jego nawarstwienia zachowały się w prawie nie-
naruszonym stanie do czasów współczesnych. Dopiero pod koniec XIX i  na 
początku XX w. dokonywano tu przypadkowych odkryć, a w 1920 r. niemiec-
ki badacz Carl Schuchhard wykonał na grodzisku badania sondażowe. Syste-
matyczne prace wykopaliskowe prowadzono w  latach 1966–1998. Po śmierci 
kierownika badań A. Kołodziejskiego prac nie kontynuowano, jednakże ze 
względu na to, że pozostały one niedokończone, Oddział Lubuski SNAP pod-
jął się sfi nalizowania eksploracji i uporządkowania terenu grodziska. Zadania 
te wykonano przy pomocy fi nansowej Lubuskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Zielonej Górze. Ponadto zabezpieczono grodzisko przed 
tzw. poszukiwaczami skarbów (ślady ich agresywnych poczynań odkrywano 
przy każdej wizytacji). Efektem tych badań była publikacja naukowa, którą 
przygotowano dzięki dotacji MKiDN i  wydano jako kolejny tom „Biblioteki 
Archeologii Środkowego Nadodrza”3.

3 A. Jaszewska (red.), Wicina. Katalog zabytków metalowych.
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Zgodnie z  przyjętą doktryną konserwatorską, aby nie niszczyć niezagro-
żonych stanowisk archeologicznych, możliwie najwięcej badań prowadzi się 
metodami nieinwazyjnymi. Na tym polu Stowarzyszenie Naukowe Arche-
ologów Polskich ma liczące się dokonania. Oddział w  Łodzi, we współpracy 

Ryc. 4. Nieszawa, zdjęcie górne – teren 48 ha objętych badaniami,
dolne – wyniki badań geofi zycznych.

Źródło: A. Andrzejewski, P. Wroniecki (red.), W poszukiwaniu zaginionego miasta

z  Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, przeprowadził ostatnio 
dwa duże projekty dofi nansowane przez MKiDN i zakończone publikacjami.

Pierwszy z nich dotyczył badań Nieszawy, miasta znajdującego się w poło-
wie XV w. na przeciwległym do Torunia brzegu Wisły. Nieszawa, stanowią-
ca konkurencję dla krzyżackiego Torunia, korzystając z dogodnego położenia 
przy samej Wiśle, rozwijała się dynamicznie od 1424 r. Kupcy i mieszczanie to-
ruńscy doprowadzili do likwidacji miasta, które król Kazimierz Jagiellończyk 
w 1458 r. translokował o 32 km w górę Wisły, gdzie znajduje się do dziś. Stara 
Nieszawa została do lat 80. XV w. zniszczona i nigdy więcej jej nie odbudowano. 
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Dziś teren utożsamiany z XV-wieczną Nieszawą pokrywają pola uprawne na 
zalewowej terasie toruńskiej dzielnicy Podgórze (ryc. 4).

Teren ten, o  olbrzymiej powierzchni 48 ha, został w  latach 2012–2015 
poddany wszechstronnym badaniom nieinwazyjnym. Wykorzystano tutaj 

Ryc. 5. Nieszawa, zdjęcie górne – interpretacja wyników badań nieinwazyjnych, 
dolne – podział działek średniowiecznego miasta.

Źródło: A. Andrzejewski, P. Wroniecki (red.), W poszukiwaniu zaginionego miasta

w pierwszej kolejności zdjęcia lotnicze, których interpretacja umożliwiła pre-
cyzyjne ustalenie zasięgu średniowiecznego miasta. Następnie wykonano ba-
dania geologiczne określające możliwości jego najkorzystniejszej lokalizacji. 
Przeprowadzono także prace geofi zyczne: elektrooporowe, geomagnetyczne 
i opornościowe. Interpretacja wyników badań pozwoliła na wyznaczenie dzia-
łek miejskich i sporządzenie ich planu (ryc. 5). Ostatecznym efektem było wy-
konanie wizualizacji zabudowy miejskiej średniowiecznej Nieszawy (ryc. 6)4.

4 A. Andrzejewski, P. Wroniecki (red.), W poszukiwaniu zaginionego miasta.
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Drugim istotnym projektem realizowanym w latach 2013-2017 przez łódz-
kich badaczy były weryfi kacje nieinwazyjne wczesnośredniowiecznych gro-
dzisk Polski centralnej. Za pomocą nowoczesnych technik prospekcji nieinwa-
zyjnej przebadano łącznie 12 grodzisk. Badacze skoncentrowali się na obiektach 

Ryc. 6. Nieszawa, zdjęcie górne – plan średniowiecznego miasta, 
dolne – rekonstrukcja średniowiecznego miasta.

Źródło: A. Andrzejewski, P. Wroniecki (red.), W poszukiwaniu zaginionego miasta

w Chełmie, Ewinowie, Krzepocinku, Mnichowie, Okopach, Rękoraju, Rozprzy, 
Spycimierzu, Starych Skoszewach, Szydłowie, Witowie i Żarnowie, badając nie 
tylko same grodziska, ale także tereny położone wokół nich. Wykorzystano 
możliwości prospekcji geofi zycznej (magnetycznej, elektrooporowej i georada-
rowej) oraz rozpoznanie geochemiczne metodą fosforową, a także badania po-
wierzchniowe. Ponadto wykonano szereg obserwacji lotniczych, w trakcie któ-
rych fotografowano z powietrza zarówno same grodziska, jak i ich otoczenie. 
Do działań tych wykorzystano zarówno załogowe samoloty, jak i aparaty nie-
załogowe, tzw. drony. Pomocne okazały się także dane pozyskane nowoczesną 
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techniką skanowania laserowego z powierza (tzw. LiDAR). Metoda ta pozwoliła 
na zarejestrowanie niewielkich nawet form rzeźby terenu, dzięki czemu możli-
we było prześledzenie przebiegu wałów obronnych grodzisk oraz towarzyszącej 
im infrastruktury. Skanowanie umożliwiło chociażby zarejestrowanie reliktów 
średniowiecznych dróg prowadzących do grodzisk w Krzepocinku, Mnicho-
wie i Rozprzy. Wyniki tych badań pozwoliły na znaczące uzupełnienie wiedzy 
o wczesnośredniowiecznych grodziskach, wznoszonych w Centralnej Polsce od 
schyłku VIII wieku, najpierw przez społeczności plemienne, później, od około 
połowy X wieku przez państwo Piastów5.

Opis powyższych badań to jedynie prezentacja najważniejszych naszych 
dokonań badawczych. Członkowie Stowarzyszenia Naukowego Archeologów 
Polskich przebadali w trakcie ostatnich 30 lat kilkadziesiąt stanowisk archeolo-
gicznych, przyczyniając się w istotny sposób do rozwoju dyscypliny. Naszym 
wkładem jest wdrażanie nowoczesnych metod badawczych, co przekłada się na 
postrzeganie archeologii jako dziedziny wykorzystującej wszelkie możliwości 
współczesnych technologii.

Z działalnością terenową łączą się także warsztaty archeologiczne organi-
zowane na stanowiskach badawczych. Szczególną aktywność w tego typu dzia-
łaniach wykazuje Oddział w  Warszawie, który organizował między innymi 
warsztaty z krzemieniarstwa.

Ważnym wydarzeniem w działalności naszego Stowarzyszenia był Kongres 
Archeologii Polskiej zorganizowany we wrześniu 2013 r. Patronatem honoro-
wym kongres objęły także Ministerstwo kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W czasie Kongresu wygło-
szono 160 referatów w ramach 14 sesji oraz zaprezentowano 39 posterów. Nie-
stety na skutek kłopotów organizacyjnych większość materiałów z  kongresu 
nie została jeszcze opublikowana, a  szanse na ich wydanie w  miarę upływu 
czasu maleją (ryc. 7).

Stowarzyszenie nasze przyznaje także nagrodę im. Józefa Kostrzewskiego 
za wybitne osiągnięcia naukowe wyróżniające się zakresem i skalą i nagrodę 
im. Krzysztofa Dąbrowskiego za popularyzację archeologii (ryc. 8). Pierwsze 
z  wymienionych wyróżnień przyznaje Kapituła w  składzie: Prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Dyrektor Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w  Poznaniu (współ-
fundator Nagrody) oraz siedmioro członków kapituły wybranych w stosunku 
4:3 przez Zarząd Główny SNAP i Radę Instytutu Archeologii UAM. Nagro-
da przyznawana jest co dwa lata od 1983 r. Pierwszym laureatem był wybit-
ny archeolog, uczeń profesora Kostrzewskiego, profesor Konrad Jażdżewski. 
Wśród laureatów nagrody na szczególną uwagę zasługuje profesor Mykolas 

5 A. Andrzejewski, J. Sikora (red.), Grodziska wczesnośredniowieczne Polski Centralnej.
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Michelbertas, który otrzymał ją 2016 r. za wybitny wkład w rozwój studiów nad 
społecznościami ludów bałtyjskich okresów wpływów rzymskich i wędrówek 
ludów na terenach Polski. Nagrodę laureatowi wręczono w siedzibie Instytutu 
Polskiego w Wilnie, a gospodarzem był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej, 
Jarosław Czubiński.

Ryc. 7. Plakaty informujące o imprezach organizowanych przez SNAP.
Źródło: Archiwum SNAP
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Drugie z wyróżnień natomiast przyznawane jest co dwa lata, od 1982 r., za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji archeologii. Nagrodę tę otrzy-
mać mogą zarówno profesjonalni archeolodzy, jak i dziennikarze, publicyści 
czy instytucje popularyzujące archeologię.

Ryc. 8. Nagrody przyznawane przez Zarząd Główny SNAP:
zdjęcie lewe – plakietka, nagroda im. Krzysztofa Dąbrowskiego,

prawe – statuetka, nagroda im. Józefa Kostrzewskiego.
Źródło: Archiwum SNAP

Należy tutaj dodać, że Oddział w Szczecinie co trzy lata funduje nagrodę 
im. Ryszarda Wołągiewicza. Przyznawana jest ona za osiągnięcia badawcze po-
święcone młodszemu okresowi przedrzymskiemu i okresowi wpływów rzym-
skich o szczególnych walorach popularyzatorskich, upowszechnianie nowych 
form, metod, technik i osiągnięć techniki w zakresie badań terenowych i kon-
serwatorskich oraz form ochrony zabytków archeologii i kultury materialnej.

Działalność legislacyjna, o czym już była mowa w ostatnim czasie, znacz-
nie się zintensyfi kowała w związku z przygotowywanymi zmianami w ustawie 
o ochronie dziedzictwa archeologicznego. Bierzemy aktywny udział w konsul-
tacjach i  naradach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego. Organizujemy robocze spotkania archeologów przed kon-
sultacjami w ministerstwie, aby zapoznać się z opiniami szerszego gremium. 
Interweniujemy w  sprawach naruszeń przepisów o  ochronie dziedzictwa ar-
cheologicznego, na przykład w sprawie decyzji Generalnego Dyrektora Lasów 
Państwowych, który wyraził zgodę na prowadzenie poszukiwań zabytków 
i innych przedmiotów metalowych przy pomocy wykrywaczy metalu bez ze-
zwolenia służb konserwatorskich. Interweniowaliśmy także u  wojewódzkich 
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konserwatorów zabytków w  sprawie doniesień prasowych o  nieprawidłowo-
ściach w czasie badań wykopaliskowych na terenie różnych inwestycji związa-
nych z zaniedbaniami czy wręcz niszczenia stanowisk archeologicznych.

Przedstawione omówienie naszej działalności pokazuje, z jak wieloma pro-
blemami wiążą się zmiany w funkcjonowaniu administracji państwowej oraz 
rozwój technik badawczych i konserwatorskich, do których muszą dostosować 
się archeolodzy.
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Polskie Towarzystwo Geografi czne w stulecie działalności 
(1918—2018)

Zarys dziejów

Polskie Towarzystwo Geografi czne (dalej w skrócie: PTG) założono pod ko-
niec I wojny światowej, 27 stycznia 1918 r. w Warszawie. Deklaracje członkow-
skie podpisało 47 osób (głównie profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego: Stanisław Lencewicz, Jan Lewiński, Jerzy Loth, 
Bolesław Olszewicz, Stanisław Poniatowski i Ludomir Sawicki). Członkami za-
łożycielami byli geografowie, a także ekonomiści, historycy, socjologowie, me-
teorolodzy, geolodzy, botanicy, zoolodzy i antropolodzy. Co ciekawe, geografo-
wie w tej grupie należeli do mniejszości. Jest to jednak zrozumiałe, jeśli weźmie 
się pod uwagę to, że geografi a w XIX i na początku XX w. miała silną pozycję 
integrującą różnego rodzaju badania o Ziemi. W  literaturze dał temu wyraz 
Antoine de Saint-Exupéry w Małym Księciu, tworząc postać Geografa, które-
go praca polegała na zapoznawaniu się z opisami podróży i wynikami badań 
innych działających w  terenie naukowców w celu tworzenia kompleksowych 
i syntetycznych dzieł o Ziemi.

Zadanie ge ografa nie polega na liczeniu miast, rzek, gór, oceanów i pustyń. Geo-
graf jest zbyt ważną osobistością, aby mógł pozwolić sobie na łazikowanie. On nie 
opuszcza swego biura, lecz przyjmuje badaczy, wypytuje i notuje ich spostrzeżenia. 
[…] Księgi geografi i są księgami najbardziej cennymi ze wszystkich ksiąg. Nigdy 
nie tracą aktualności1.

Data utworzenia PTG nieprzypadkowo zbiega się z  czasem odzyskania 
przez Polskę niepodległości (a nawet uznawaną współcześnie jako przełomową 
listopadową datę wyprzedza o kilka miesięcy). Wskazuje to na silne i auten-
tyczne związki geografi i z państwowością. Państwo nie może bowiem istnieć 
bez własnego terytorium, gdyż wyrasta w procesie historycznym w określonym 

1 A. de Saint-Exupéry, Mały Książe, s. 49.
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miejscu w przestrzeni geografi cznej. Defi niują je granice, jak też przestrzenne 
struktury przyrodnicze, społeczno-gospodarcze i kulturowe. Zagadnienia te są 
domeną badań geografów.

Od początku celem Towarzystwa była integracja przedmiotowa i podmioto-
wa: łączenie różnych subdyscyplin, nauki z praktyką, środowisk akademickich, 
instytutów naukowych i placówek badawczych, kadry pedagogów szkolnych, 
ludzi zainteresowanych naukami o Ziemi, studentów oraz młodzieży szkolnej. 
Dlatego od razu po I wojnie światowej PTG włączyło się między innymi w pra-
ce na rzecz przywrócenia świadomości narodowej, edukację społeczną, ujedno-
licenie nazewnictwa i badania fi zjografi czne.

W  dwudziestoleciu międzywojennym PTG było ważnym i  samodzielnym 
podmiotem naukowym. Prowadziło badania geomorfologiczne, klimatyczne, 
osadnicze, etniczne i  inne, w  tym posiadało własne stacje terenowe, wydaw-
nictwa (na przykład ogólnopolski „Przegląd Geografi czny” założony w 1919 r.), 
bibliotekę oraz pozostałą infrastrukturę niezbędną do prowadzenia badań. Naj-
większym osiągnięciem organizacyjnym był Zjazd Geografów Słowiańskich 
(1927), a następnie Kongres Geografi czny Międzynarodowej Unii Geografi cznej 
(dalej w skrócie: MUG) (1934). Honorowy patronat nad tą drugą imprezą ob-
jęli Marszałek Józef Piłsudski oraz Prezydent RP Ignacy Mościcki (ten ostatni 
uczestniczył w obydwu wydarzeniach). Polska geografi a, mimo ponadstuletniej 
niewoli, szybko uzyskała jedną z czołowych pozycji na świecie, a Polak (prof. 
Eugeniusz Romer) pełnił funkcję wiceprzewodniczącego MUG. Ponadto oprócz 
PTG działało jeszcze kilka organizacji regionalnych i branżowych, między in-
nymi utworzono odrębne stowarzyszenia geografi czne w Poznaniu i we Lwowie.

Okres II wojny światowej przerwał ofi cjalną działalność PTG, ale jego 
członkowie i sympatycy nie poddawali się terrorowi niemieckiemu i sowieckie-
mu, próbując zachować ciągłość organizacyjno-naukową w skrajnie trudnych 
warunkach. Wymienić należy zwłaszcza tajne nauczanie na poziomie uniwer-
syteckim i szkolnym, także w obozach koncentracyjnych i ofl agach (zasłynął 
z tego prof. Jerzy Kondracki), a także przeciwstawienie się niemieckiej propa-
gandzie w  poglądach geografi cznych i  geopolitycznych (wykłady i  broszury 
prof. S. Lencewicza w 1942 r.). Z ciekawszych opracowań wymienić należy kon-
cepcję zasiedlenia Ziem Zachodnich i  Północnych przygotowaną przez prof. 
Antoniego Wrzoska (1942) na zlecenie Delegatury Rządu RP na Kraj.

Podobnie jak inne dyscypliny, polska geografi a poniosła w  czasie wojny 
duże straty osobowe, jeśli chodzi o czołowych profesorów. Zmarli, zginęli lub 
zostali zamordowani między innymi S. Lencewicz, S. Pawłowski, J. Smoleński, 
A. Sujkowski.

Okres PRL to specyfi czny, ale w sumie bardzo dobry okres rozwoju Towa-
rzystwa. Z  jednej strony komunistyczne władze ograniczały działalność sto-
warzyszeń, słusznie upatrując w nich zagrożenia ideowego i  społecznego dla 
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marksistowskiej drogi rozwoju. Z dru-
giej strony geografi a miała paradoksal-
nie uprzywilejowaną pozycję, bowiem 
w warunkach zamkniętych granic i że-
laznej kurtyny pozostawała bez wątpie-
nia głównym oknem na świat. Stąd też 
niezwykła popularność różnych ini-
cjatyw geografi cznych, zwłaszcza po-
pularnonaukowych i  podróżniczo-ba-
dawczych, takich jak słynna wyprawa 
jachtem Śmiały do Ameryki Południo-
wej (1965–1966), a  następnie wokół 
Islandii (1968), czy wielki sukces wy-
dawniczy miesięcznika „Poznaj Świat” 
(pierwszy numer w 1948 r.), który był 
drukowany w nakładzie ponad 100 tys. 
egzemplarzy (ryc. 1).

W okresie powojennym polscy geo-
grafowie w nowych warunkach starali 
się możliwie najlepiej dbać o  rozwija-
nie i upowszechnianie swej dyscypliny naukowej, jak też o rozwój kraju. Nie 
zawsze jednak tworzone koncepcje – oparte na obiektywnych, naukowych 
przesłankach, jak też zalecenia i rekomendacje, a nawet ostrzeżenia związane 
z negatywnymi skutkami procesów przyrodniczych, społecznych i gospodar-
czych, były wysłuchiwane i wykorzystywane przez decydentów. Geografowie 
szczególnie silnie włączyli się w proces odbudowy zniszczonych po II wojnie 
światowej rejonów Polski i zagospodarowania tzw. Ziem Odzyskanych. Brali 
też udział we wszystkich koncepcjach zagospodarowania przestrzennego kra-
ju (w tym koordynowali dużą część z nich), pracach nad zmianami podziału 
administracyjnego, prognozowaniu zmian społeczno-gospodarczych, planach 
ochrony środowiska i innych.

Geografi i sprzyjały także układy personalne, w tym działalność głównego in-
stytucjonalnego kreatora polskiej geografi i po II wojnie światowej – prof. Stani-
sława Leszczyckiego (1907–1996, w tym Prezes PTG w latach 1950–1953). W zbio-
rach Instytutu Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie 
(którego był dyrektorem w latach 1953–1977) zachowała się bardzo symbolicz-
na pamiątka: ofi arowana mu w prezencie grafi ka, przedstawiająca jego samego 
jako linoskoczka. Miało to symbolizować umiejętne zaangażowanie w działal-
ność państwową i dla dobra nauki. Dzięki temu geografi a, na tle całej polskiej 
nauki, zwłaszcza nauk społecznych, mogła się dość niezależnie rozwijać, między 
innymi wskutek intensywnych kontaktów z Zachodem (na przykład do Polski 

Ryc. 1. Okładka czasopisma „Poznaj Świat”
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Ryc. 2. Okładki wybranych ciągłych wydawnictw PTG 
(w części współwydawanych przez uczelnie i PAN)

przyjeżdżali geografowie z Niemiec wschodnich i zachodnich, gdyż w ten sposób 
było im najłatwiej się spotkać, a badacze z krajów tzw. demokracji ludowej uczyli 
się języka polskiego, aby w ten sposób uzyskać pośrednie okno na świat).

W  1946 r. miał miejsce zjazd zjednoczeniowy towarzystw geografi cznych, 
działających przed II wojną światową. Jeszcze do 1953 r. PTG było najważniej-
szym w Polsce ośrodkiem badań geografi cznych, adaptując do tego swą przedwo-
jenną infrastrukturę i wydawnictwa. Po tym czasie, decyzją władz państwowych, 
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majątek Towarzystwa został przekazany tworzącemu się Instytutowi Geografi i 
PAN, jako planowanej czołowej jednostce koordynującej badania geografi czne 
w Polsce.

W  nowych warunkach organizacyjno-infrastrukturalnych PTG skoncen-
trowało się najpierw na popularyzacji nauki (wspomniane czasopismo „Po-
znaj Świat”) i edukacji. W 1974 r. odbyła się pierwsza Szkolna Olimpiada Geo-
grafi czna, która od tego momentu do dziś organizowana jest pod auspicjami 

Ryc. 3. Okładki wybranych ciągłych wydawnictw PTG 
(w części współwydawanych przez uczelnie i PAN)
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PTG. Pomimo braku własnej bazy badawczej, Towarzystwo nie zrezygnowało 
z ambitnych planów naukowych, przenosząc jednak akcenty. Przede wszyst-
kim zaczęło integrować trzy podstawy geografi i jako nauki i  części kultury: 
popularyzacyjną, edukacyjną i stricte naukową. Od 1964 r. powoływano (lub 
reaktywowano z  czasów przedwojennych) komisje tematyczne (fotointerpre-
tacji, a następnie między innymi geografi i stosowanej, hydrografi i i kartogra-
fi i). W szczycie popularności w 1978 r. PTG liczyło 3418 członków – w  tym 
naukowców, nauczycieli geografi i, praktyków planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, krajoznawców, podróżników oraz sympatyków interesujących 
się geografi ą.

Okres po 1989 r. okazał się w Polsce bardzo trudny dla towarzystw na-
ukowych i w pierwszym etapie transformacji politycznej i społeczno-gospo-
darczej PTG nie było tu wyjątkiem. Znaczny spadek dotacji państwowych 
spowodował silny kryzys fi nansowy. Nastąpiła restrukturyzacja Towarzy-
stwa, w tym sprzedaż tytułu „Poznaj Świat” komercyjnej fi rmie. Dochodzi-
ły też do głosu tendencje odśrodkowe, tj. usamodzielniły się ważne komi-
sje tematyczne PTG: geomorfologii i  ekologii krajobrazu (Stowarzyszenie 
Geomorfologów Polskich powstałe w 1991 r. oraz Polska Asocjacja Ekologii 
Krajobrazu powstała w  1992 r.). Równocześnie nastąpił jednak wzrost ak-
tywności naukowej pozostałych komisji problemowych. Na intensywności 
zyskała zwłaszcza działalność konferencyjna i  wydawnicza, w  tym zacie-
śniła się współpraca z PAN i uczelniami. Szyld PTG okazywał się cenioną 
i wygodną klamrą spinającą różne, często rozbieżne interesy naukowe, orga-
nizacyjne i wydawnicze, dawał gwarancję przyjacielskiej integracji różnych 
podmiotów oraz godził różnego rodzaju indywidualne potrzeby poszczegól-
nych ośrodków, czasami zbyt mocno i niepotrzebnie konkurujących ze sobą 
w warunkach nowego ustroju i „krótkiej kołdry” środków fi nansowych na 
badania.

W  ostatnich latach nastąpiła silna i  efektywna współpraca z  Komitetem 
Nauk Geografi cznych PAN oraz Konferencją Kierowników Jednostek Geogra-
fi cznych, dająca korzyści skali i pierwsze sukcesy organizacyjne. Można wśród 
nich wymienić poprawę pozycji geografi i w systemie edukacji szkolnej w no-
wej podstawie programowej czy zwieńczone sukcesem starania o  powołanie 
dyscypliny geografi cznej (ostatecznie jesienią 2018 r. w ramach reformy nauki 
powstała dyscyplina o nazwie: „geografi a społeczno-ekonomiczna i gospodar-
ka przestrzenna”, co ma szczególnie w Polsce swoje merytoryczne i historycz-
ne uzasadnienie, jako że zręby gospodarki przestrzennej tworzył wspominany 
S. Leszczycki ze współpracownikami, silnie nawiązując do swej koncepcji geo-
grafi i stosowanej).

Wraz z  postępującą biurokratyzacją życia społeczno-gospodarczego, na-
stępowały liczne zmiany statutu (2001, 2005, 2016), dostosowujące działalność 
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Towarzystwa do szybko zmieniających się uwarunkowań i  przepisów admi-
nistracyjnych, ekonomicznych czy rachunkowych. W 2006 r. PTG otrzymało 
status organizacji pożytku publicznego.

W 2018 r. działało 21 oddziałów i 10 komisji tematycznych (problemowych) 
(tabela 1), a przy PTG afi liowana jest też Olimpiada Geografi czna. Towarzy-
stwo rocznie wydaje (lub współwydaje) około 20 tytułów (czasopisma, serie 
wydawnicze, monografi e) oraz współorganizuje około 20 ogólnopolskich 
i  międzynarodowych konferencji. Dwa z  czasopism znajdują się w  prestiżo-
wych bazach międzynarodowych. „Czasopismo Geografi czne” jest notowane 

Ryc. 4. Placówki PTG w stuleciu działalności (1918–2018).
Źródło: M. Sobczyński (red.), Polskie Towarzystwo Geografi czne
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Tab. 1. Oddziały PTG w stuleciu działalności (1918–2018)

Oddział Okres działalności Uwagi
Macierzysty 
Warszawski 
Oddział PTG

Od 1918 do 1935, 
od 1945 do dziś

W początkowym okresie działalności Zarząd 
Główny PTG w Warszawie był traktowany jako tzw. 
Macierzysty Oddział PTG; wydzielenie się odrębne-
go oddziału terenowego nastąpiło dopiero w 1935 r.

Krakowski Od 1922 do 1939, 
od 1945 do dziś –

Lwowski 1926 19 listopada 1926 r. utworzono we Lwowie samodziel-
ne Towarzystwo Geografi czne, niezależne od PTG

Łódzki Od 1929 do 1934, 
od 1945 do dziś

W 1934 r. przejął Oddział Warszawski PTG

Katowicki (Śląski) Od 1929 do 1934, 
od 1948 do dziś

W 1934 r. został przejęty przez Oddział Krakowski 
PTG. W latach 1947–1948 działał jako Koło Kato-
wickie Oddziału Krakowskiego. W 1948 r. nastąpiło 
ponowne wyodrębnienie w Oddział PTG

Wileński Od 1935 do1939 –
Lubelski Od 1945 do dziś –
Wrocławski Od 1946 do dziś –
Toruński Od 1946 do dziś –
Poznański Od 1946 do dziś –
Szczeciński Od 1947 do dziś –
Częstochowski Od 1947 do dziś –
Gdański Od 1947 do dziś –
Rzeszowski Od 1954 do 1956, 

od 1956 do dziś
W latach 1949–1954 jako Koło Oddziału Krakow-
skiego. W latach 1954–1956 jako samodzielne Koło 
Rzeszowskie podległe ZG PTG

Olsztyński Od 1957 do 1992 –
Radomski Od 1960 do dziś W latach 1950–1953 jako Sekcja Radomska Oddzia-

łu Warszawskiego, w latach 1953–1960 jako Koło 
Radomskie Oddziału Warszawskiego

Opolski Od 1963 do dziś W latach 1947–1963 jako Koło Oddziału Krakowskiego
Kielecki Od 1958 do 1968, 

1968-obecnie
W latach 1958–1968 jako Sekcja Kielecka Oddziału 
Radomskiego

Białostocki Od 1968 do 2016 –
Koszaliński Od 1968 do 1991 –
Słupski Od 1970 do dziś Jako Koło Słupskie Oddziału Koszalińskiego
Klub Polarny Od 1985 do dziś W latach 1974–1985 jako Sekcja Klub Polarny 

podległa ZG PTG
Tarnowski Od 1989 do1996 W latach 1987–1996 jako Koło Oddziału Krakowskie-

go, następnie przejęty przez Oddział Krakowski
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w bazie Scopus, a „Prace Komisji Geografi i Przemysłu PTG” w Web of Science 
Core Collection – Emerging Source Citation Index.

W ostatnim stuleciu można zidentyfi kować około 100 miejscowości, głównie 
miast, związanych z siedzibami placówek PTG (oddziały, koła, stacje terenowe 
i in.) (ryc. 3). O tym natomiast, jak duży jest jego dorobek oraz głównie społecz-
ny wysiłek ludzki, świadczy indeks osobowy najbardziej aktywnych działaczy, 
między innymi pełniących różne funkcje, który zawiera 2780 nazwisk2. Z naj-
ważniejszych ostatnich osiągnięć organizacyjnych wymienić należy uzyskanie 
zgody na przeprowadzenie Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii 
Geografi cznej w Krakowie (2014), której inspiratorem, a następnie współorga-
nizatorem było PTG. W konferencji uczestniczyło około 1600 osób z kilkudzie-
sięciu krajów świata. Wiosną 2018 r. PTG zostało poproszone przez Biuro Analiz 
Sejmu RP o zaopiniowanie ustawy o nauce, tzw. Konstytucji Nauki.

Wielkie sukcesy odnoszą uczestnicy międzynarodowego etapu szkolnej 
olimpiady geografi cznej. W przeciągu ostatnich 30 lat uzyskali oni 7 zwycięstw 
drużynowych (1996, 1998, 2000, 2004, 2006, 2015 i 2017). Polska zorganizowa-
ła te zawody dwukrotnie (ostatnio w 2014 r.).

Współcześnie PTG jest największą organizacją naukową i społeczno-zawo-
dową geografów skupiającą przedstawicieli wszystkich subdyscyplin i specjal-
ności geografi cznych. W 2018 r. zrzeszało około 1200 członków. Działalność 
Towarzystwa częstokroć wykracza poza tradycyjnie rozumianą geografi ę, in-
tegrując także badaczy i miłośników pokrewnych dyscyplin: ochrony środowi-
ska i gospodarki przestrzennej, a także geologii, oceanologii, geofi zyki, botani-
ki, ekonomii, socjologii, historii, architektury i urbanistyki.

2 M. Sobczyński (red.), Polskie Towarzystwo Geografi czne.

Teledetekcji 
i Geoinformatyki

Od 2012 do dziś W latach 1964–1990: Sekcja (Komisja) Fotointer-
pretacji. W latach 1990–2012: Klub Teledetekcji 
Środowiska podległy ZG PTG

Akademicki Od 1995 do 2013 –
Edukacji 
Geografi cznej

Od 1995 do 2001 Od 19.09.2001 r. działa jako Komisja Edukacji 
Geografi cznej

Stalowowolski Od 2002 do dziś W latach 1996–2002: Oddział Szkolny w Stalowej 
Woli

Kartografi czny Od 2002 do dziś W latach 1965–2000: Sekcja (Komisja) Kartografi czna
Olimpijski Od 2004 do dziś –

Źródło: opracowanie na podstawie M. Sobczyński (red.), Polskie Towarzystwo Geografi czne 
(zestawił A. Jackowski).

Kongres_nowy_format.indd   259Kongres_nowy_format.indd   259 06.10.2020   15:37:5106.10.2020   15:37:51



260

Przemysław Śleszyński

Jubileusz stulecia PTG

Idea przeprowadzenia szczególnie uroczystych i  bogatych w  wydarzenia 
obchodów jubileuszu PTG zrodziła się jeszcze w 2013 r. między innymi w celu 
podniesienia rangi i  rozpoznawalności geografi i w całokształcie życia kultu-
ralno-naukowego i  społeczno-gospodarczego kraju. Od początku były one 
zasługą przede wszystkim obecnego Przewodniczącego PTG, prof. Antonie-
go Jackowskiego (UJ), który, pomimo swego niedawnego własnego jubileuszu 
80-lecia, niestrudzenie i skutecznie animował różne przedsięwzięcia, znajdując 
przyjacielskie wsparcie zwłaszcza w aktualnym składzie Prezydium Zarządu 
Głównego PTG. W  toku wielu dyskusji i  działań cele obchodów jubileuszu 
skrystalizowały się w następujący sposób:

• przypomnienie i docenienie znaczenia osiągnięć polskiej geografi i w mi-
jającym stuleciu dla rozwoju polskiej nauki, życia kulturalnego, społecz-
nego i gospodarczego,

• uszanowanie i uczczenie dorobku pokoleń geografów, ich pracy dla dobra 
społecznego i nierzadko najwyższej ofi ary podczas II wojny światowej,

• popularyzacja osiągnieć geografi i jako dyscypliny naukowej i nauki o sze-
rokim wymiarze praktycznym i  edukacyjnym, mającej olbrzymie zna-
czenie dla społeczeństwa, w tym dla kształtowania postaw obywatelskich 
i patriotycznych oraz dla gospodarki w wymiarze krajowym, regionalnym 
i lokalnym, a także w relacjach międzynarodowych i globalnych,

• integracja i  wzmocnienie środowiska współczesnej geografi i polskiej 
w celu podnoszenia jakości badań i jej pozycji w życiu naukowym, spo-
łecznym i gospodarczym kraju,

• promocja osiągnięć polskiej nauki i geografi i za granicą, w tym zwłaszcza 
w  krajach Unii Europejskiej i  regionie Europy Środkowo-Wschodniej,

• aktywne włączenie się geografi i i geografów w obchody Roku Niepodleg-
łości 2018.

Obchodom jubileuszowym nadano uroczysty i podniosły charakter. Rangę 
wydarzenia podkreśla uchwała Komitetu Nauk Geografi cznych PAN z listopa-
da 2016 r. o uznaniu Roku Jubileuszowego 2018 „Rokiem Polskiej Geografi i”. 
Uroczystości rozpoczęły się już w czerwcu 2016 r. prestiżową wystawą ilustru-
jącą tradycje polskiej geografi i i  polską Konferencją Geografi czną w  Paryżu 
w  tamtejszej Stacji Naukowej PAN, co miało podkreślić, że geografi a polska 
wnosi własne, narodowe idee i  koncepcje także do wspólnoty europejskiej3. 
W  2018 r. przewidziano specjalne okolicznościowe konferencje, w  tym Uro-
czyste Posiedzenie Zarządu Głównego PTG w Warszawie (27 stycznia 2018 r.) 
oraz Kongres Geografi i Polskiej w Warszawie (12–14 kwietnia 2018 r.), liczne 

3 M. Jędrusik, L. Coudroy de Lille, A. Le Blanc (red.), Geografi a – wspólne idee, wspólne wizje.
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wystawy oraz specjalne wydawnictwa. Najważniejsze centralne wydarzenia ze-
stawiono w tabeli 2.

Obchody Jubileuszu Stulecia PTG i  Roku Polskiej Geografi i 2018 uzy-
skały też ważne i  prestiżowe wsparcie publiczne. Jest to Patronat Narodowy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w  Stulecie Odzyskania 
Niepodległości oraz specjalna uchwała Sejmu RP podjęta 26 stycznia 2017 r. 
(w przeddzień rocznicy powstania Towarzystwa) w celu uczczenia Jubileuszu 
(ryc. 4). Ponadto we wrześniu 2017 r. Prezydent RP powołał PTG w  osobie 
przewodniczącego w skład Komitetu Narodowego Obchodów Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości RP. Jest to duże wyróżnienie, bowiem spośród in-
nych towarzystw naukowych otrzymały je jeszcze tylko Polskie Towarzystwo 
Historyczne oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Spośród licznych wydarzeń, dwa są szczególnie warte odnotowania. Pierw-
szym są słowa przekazane przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego 
uczestnikom konferencji 19 marca 2018 r. w Sali Kolumnowej: że geografowie 
są tą grupą naukowców, która zawsze szczególnie wytrwale i z poświęceniem 
wspomagała polskie państwo i społeczeństwo – niezależnie od uwarunkowań 
politycznych – i że zawsze kierowali się oni w swoich działaniach polską ra-
cją stanu. Słowa te wzbudziły duży, pozytywny oddźwięk i na pewno zosta-
ną zapamiętane. Po drugie warto wymienić Przesłanie do Geografów Świata 
przygotowane specjalnie na Kongres Geografi i Polskiej 12–14 kwietnia 2018 r. 
przez Przewodniczącego PTG, A. Jackowskigo, w którym czytamy między in-
nymi, że:

Pragniemy, aby do powszechnej świadomości ludzi powróciła Geografi a jako pięk-
ny i porywający dział nauki i dydaktyki, niezwykle ważny w życiu społecznym, go-
spodarczym i kulturalnym. Powinniśmy odpowiedzialnie uświadomić wszystkim, 
że świat bez Geografi i byłby konstrukcją ułomną i  ubogą. Geografi i nie można 
ani unicestwić, ani usunąć ze świadomości społecznej. Do nas, Geografów obecnej 
i  przyszłych generacji, należy zapewnienie Jej wyjątkowego miejsca w  kolejnych 
stuleciach.

Z okazji Jubileuszu wybito około 200 medali pamiątkowych wręczanych in-
stytucjom i osobom zasłużonym dla działalności Towarzystwa i polskiej geo-
grafi i. Ponadto z najciekawszych akcji mających zasięg ogólnopolski wymienić 
należy „100-lecie PTG w 100 krajach” (zebranie i opublikowanie na specjalnej 
stronie internetowej zdjęć z podróży członków i sympatyków PTG z plakatem 
informującym o Jubileuszu) oraz przedsięwzięcie Komisji Obszarów Wiejskich 
PTG pod nazwą „100 wsi na 100-lecie PTG”, związane z opisem i wydaniem 
stosownej publikacji4.

4 M. Wójcik, P. Jeziorska-Biel, K. Czapiewski (red.), 100 wsi na 100-lecie PTG.
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Tab. 2. Wydziały i komisje tematyczne (problemowe) PTG w stuleciu działalności (1918–2018)

Oddział Okres 
działalności Uwagi

Komisja ds. Nauczania 
Geografi i

Od 1918 do 1919 –

Komisja ds. Geografi i 
Historycznej

Od 1918 do 1919 –

Komisja Odczytowa Od 1918 do 1919 –

Komisja Kartografi czna Od 1918 do 1919 –

Komisja ds. Podręczni-
ków 
Uniwersyteckich

1918 –

Komisja Dydaktyczna Od 1927 do 1939 –

Komisja Kolonialna Od 1930 do 1939 W latach 1931–1939: Komisja Badań Migra-
cyjnych

Wydział Spraw 
Naukowych

Od 1946 do 1972 –

Wydział Geografi i 
Szkolnej

Od 1946 do dziś Komisja zajmująca się zagadnieniami 
edukacji geografi cznej w szkołach działa 
nieprzerwanie od 1946 r., jakkolwiek jej na-
zwa ulegała zmianom: w latach 1972–1990 
jako Komisja Geografi i Szkolnej, 1990–1995 
Komisja (Sekcja) Dydaktyki Geografi i, 
1995–2001 Oddział Edukacji Geografi cznej, 
od 2001 – Komisja Edukacji Geografi cznej

Wydział Wypraw 
Badawczych

Od 1947 do 1950 –

Wydział Popularyzacji 
Geografi i

Od 1947 do 1972 –

Komisja Kartografi czna Od 1966 do 1999 W 2000 r. przekształcona w Oddział Karto-
grafi czny

Komisja (Sekcja) 
Fotointerpretacji

Od 1964 do dziś Od 1990 r. jako Oddział „Klub Teledetekcji 
Środowiska”, od 2012 r. jako Oddział Telede-
tekcji i Geoinformatyki

Komisja Hydrografi czna Od 1965 do dziś Od 1997 r. jako Komisja Hydrologiczna

Komisja Geografi i 
Stosowanej

Od 1965 do 2007 W latach 1972–2007 jako Komisja Zastoso-
wań Geografi i

Komisja Geografi i 
Turystycznej

Od 1968 do dziś Działała do 1973 r., reaktywowana w 1979 r. 
jako Komisja Geografi i Turyzmu, ponownie 
reaktywowana w 1993 r.
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Komisja Słownika 
Geografi cznego

Od 1970 do 1999 –

Klub Polarny Od 1974 do dziś Po 1985 r. jako samodzielny Oddział „Klub 
Polarny”

Komisja Geografi i 
Przemysłu

Od 1979 do dziś –

Komisja Metod 
Ilościowych

Od 1979 do 1980 –

Komisja Terminologiczna Od 1980 do 1981 –

Komisja Historii Geo-
grafi i

Od 1982 do 2013 Od 2002 r. jako Komisja Historii Kartografi i, 
po 2007 r. jako Komisja Historii Geografi i 
i Kartografi i

Komisja Geomorfologii Od 1982 do 1991 W 1991 r. zarejestrowane jako odrębne 
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

Komisja Geografi i 
Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej

Od 1983 do dziś Od 2001 r. jako Komisja Obszarów Wiej-
skich

Komisja Geografi i 
Medycznej

Od 1985 do 1991 –

Komisja Geografi i Morza Od 1986 do 1991 –

Komisja Geografi i 
Osadnictwa i Ludności

Od 1986 do dziś –

Klub Ekologii Krajobrazu Od 1988 do 1993 W 1993 r. zarejestrowana jako samodzielna 
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

Komisja Geografi i 
Politycznej

Od 1991 do 1998 –

Komisja Geografi i 
Komunikacji

Od 1993 do dziś –

Komisja Krajobrazu 
Kulturowego

Od 2002 do dziś –

Komisja Geografi i 
Politycznej 
i Historycznej

Od 2013 do dziś –

Komisja Geografi i Religii Od 2013 do dziś –

Źródło: opracowanie na podstawie M. Sobczyński (red.), Polskie Towarzystwo Geografi czne 
(zestawił A. Jackowski).
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Tab. 3. Centralne obchody Jubileuszu Stulecia PTG

Wydarzenie Miejsce i termin Organizatorzy

Uroczyste Posiedzenie Zarządu 
Głównego PTG połączone z sesją 
naukową „Rola Polskiego Towa-
rzystwa Geografi cznego w rozwoju 
polskiej geogafi i – 100 lat w służbie 
geografi i i Polski

Warszawa, 
Pałac Staszica, 
27.01.2018

PTG, Komitet Nauk 
Geografi cznych PAN

Wystawa „Geografi a polska – tra-
dycja i współczesność” oraz sesja 
naukowa „Wkład geografi i w bu-
dowę niepodległej Polski: wczoraj 
– dzisiaj – jutro”

Warszawa, Sala 
Kolumnowa Sejmu RP, 
16–24.03.2018 
(wystawa), 
19.03.2018 
(sesja)

PTG, Komitet Nauk 
Geografi cznych PAN, 
Instytut Geografi i i Go-
spodarki Przestrzennej 
UJ, Muzeum UJ, Instytut 
Geografi i i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN

Wystawa polskojęzycznych glo-
busów Ziemi „Sto globusów na 
stulecie Polskiego Towarzystwa 
Geografi cznego”

Warszawa, Warszawskie 
Przedsiębiorstwo 
Geodezyjne 
(ul. Nowy Świat 2), 
11.04.2018–31.07.2018

Muzeum Geodezyjne 
Warszawskiego Przedsię-
biorstwa Geodezyjnego 
S.A., Muzeum Lubelskie 
w Lublinie

Kongres Geografi i Polskiej z okazji 
100-lecia Polskiego Towarzystwa 
Geografi cznego oraz 100-lecia 
geografi i na Uniwersytecie War-
szawskim

Warszawa, Uniwersytet 
Warszawski, 
12–14.04.2018

Wydział Geografi i 
i Studiów Regionalnych 
UW, PTG, Komitet Nauk 
Geografi cznych PAN, 
Konferencja Kierowników 
Jednostek Geografi cznych

Uroczyste spotkanie przedstawicieli 
PTG z przewodniczącymi europej-
skich towarzystw geografi cznych 
zrzeszonych w EUGEO (Associa-
tion of Geographical Societies in 
Europe)

Warszawa, siedziba 
IGiPZ PAN, 
13.04.2018

EUGEO, PTG

Wystawa „Geografi a polska 
i geografowie w latach II wojny 
światowej”

Kraków, Collegium 
Maius, Muzeum UJ, 
16.04.2018–15.07.2018

PTG, Instytut Geografi i 
i Gospodarki Przestrzennej 
UJ, Muzeum UJ

Konferencja naukowa „Rola geo-
grafi i w utrwalaniu Niepodległej 
Polski i w Jej rozwoju”

Kraków, UJ, 
21–22.06.2018

PTG, Instytut Geografi i 
i Gospodarki Przestrzennej 
UJ, Komitet Nauk 
Geografi cznych PAN

I Pielgrzymka Geografów na Jasną 
Górę (w tym konferencja naukowa 
„Jasna Góra w badaniach geo-
grafów” oraz msza św. w intencji 
polskich geografów)

Częstochowa, Sank-
tuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej 
na Jasnej Górze, 
16.08.2018

Oddział Częstochowski 
PTG, Komisja Geografi i 
Religii PTG
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Regionalny Zjazd Geografów* Sosnowiec, Wydział 
Nauk o Ziemi UŚ, 
28–30.09.2018

Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 
Oddział Katowicki PTG

* Zjazd posiadał status wydarzenia regionalnego, ale był połączony między innymi z Walnym Zgromadzeniem 
Delegatów PTG, stąd jego faktyczna rola była ogólnopolska.
Źródło: opracowanie własne.

Finansowanie Jubileuszu odbywa się ze środków PTG i ośrodków geogra-
fi cznych (zwłaszcza UJ i Wydziału Nauk Geografi cznych UŁ). Ponadto zapro-
jektowano i dystrybuowano specjalny imienny kubek z logo Jubileuszu (akcja 
„100 zł na 100-lecie PTG”).

Oprócz wydarzeń centralnych, zaplanowano około 100 o  charakterze re-
gionalnym. O tym, jak duży jest to potencjał popularnonaukowy i promocyj-
ny, świadczą nazwy niektórych imprez: Złaz na Wyżynie Częstochowskiej, 
Geobal, Forum Nauczycieli, Dzień Geografa, fi lm promocyjny, organizacja 
rejsu, wystawa kartografi czna, wycieczka tramwajem „Geografi a na szynach”, 
konkurs artystyczny „Barwy Ziemi”, piknik naukowy „Ziemia” na Stadionie 
Narodowym, Dzień Teledetekcji, konkurs „Geografi a Malownicza” z wrażeń 
podróżników, konkurs „100 pięknych miejsc – 100 krajobrazów” i  wiele in-
nych. Stulecie PTG jest więc również świetną okazją do aktywizacji różnych 
grup społecznych zainteresowanych wiedzą geografi czną i najlepszą promocją 
dyscypliny. Rysuje się tu zatem istotny cel strategiczny, jaki udało się osiągnąć 
dzięki obchodom jubileuszu, a przyjęte strategie jego realizacji mogą być z po-
wodzeniem naśladowane przez inne stowarzyszenia.

Z okazji Jubileuszu zaplanowano wydanie specjalnych monografi i, z których 
większość już się ukazała. W  szczególności są to wielotomowe i  wieloautor-
skie dzieła Geografowie polscy. Słownik biografi czny5 oraz Polskie Towarzystwo 
Geografi czne w setną rocznicę działalności6, a także Rola geografi i w utrwalaniu 
Niepodległej Polski i w Jej rozwoju7 oraz Geografi a polska i geografowie w latach 
II wojny światowej8. Łączna objętość tych wydawnictw przekracza 3,5 tys. stron. 
Ponadto przygotowywane są wieloautorskie monografi e, zawierające materia-
ły z poszczególnych imprez naukowych, na przykład konferencji w Sejmie RP 
w marcu 2018 r., oraz specjalne wydawnictwo dokumentujące przebieg Jubile-
uszu. Publikacje wydają również niektóre oddziały i komisje tematyczne PTG. 
Nie sposób w tym miejscu omówić całości wydarzeń związanych z jubileuszem 

5 A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan (red.), Geografowie polscy. Słownik biografi czny.
6 M. Sobczyński (red.), Polskie Towarzystwo Geografi czne.
7 A. Jackowski (red.), 2018, Rola geografi i w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju. 
8 A. Jackowski, E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan, J. Liro, 2019, Geografi a polska i geografowie 

w latach II wojny światowej.
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PTG. Bardziej szczegółowe i aktualizowane na bieżąco informacje można zna-
leźć na ofi cjalnej stronie PTG (http://www.ptgeo.org.pl/) oraz na stronach od-
działów i komisji, a także Olimpiady Geografi cznej.

Podsumowanie — wyzwania na przyszłość

Jubileusz PTG w  2018 r. był doskonałą okazją do przypomnienia chlub-
nej tradycji geografi i w  Polsce i  przywołania jej największych osiągnięć. To 
również dobry moment na zastanowienie się, jak wobec wyzwań przyszłości 

Ryc. 5. Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Źródło: archiwum PTG
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Ryc. 6. Specjalna uchwała Sejmu RP
dotycząca uczczenia rocznicy powstania PTG.

Źródło: Monitor Polski z dn. 5 lutego 2018 r., poz. 162

odpowiedzialnie i  efektywnie organizować wspólnotę geografów, ale także 
wszystkich dziedzin nauki i kultury, związanych z badaniem i kształtowaniem 
terytorium kraju. Jubileusz posłużył pogłębieniu współpracy wielu środowisk, 
nie tylko geografi cznych, i umożliwił spotkania w formule integracji. Należy 
wyrazić nadzieję, że to wyjątkowe wydarzenie pozwoli geografi i polskiej zająć 
należne jej miejsce w świadomości społecznej i życiu kraju.

Współcześnie przed polską geografi ą stoją bowiem olbrzymie wyzwania, 
związane nie tylko z naukowym poznaniem kraju, ale także edukacją i kształ-
towaniem świadomości społecznej. Geografi a jest bowiem nauką interdyscy-
plinarną i obok historii należy do szczególnych dyscyplin nauki wyodrębnia-
nych nie na podstawie przedmiotu badania, ale ze względu na sposób poznania 
świata i środowiska życia człowieka. Człowiek pozbawiony wiedzy geografi cz-
nej i historycznej nie jest w  stanie odpowiedzieć sobie na podstawowe pyta-
nia dotyczące swojego miejsca na Ziemi. Geografi a przychodzi mu z pomocą, 
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wyjaśniając istotę funkcjonowania złożonych systemów przyrodniczych i spo-
łeczno-gospodarczych, umiejscowionych w czasie i przestrzeni. To fundamen-
talne dla rozwoju świadomości terytorialnej i osobowości człowieka w duchu 
wartości cywilizacyjnych, obywatelskich i patriotycznych. Dlatego też wycho-
wanie geografi czne odegrało wielką rolę w  procesie odrodzenia i  odbudowy 
Polski w czasach historycznych. Może też współcześnie przyczynić się do bu-
dowy silnego i  sprawnego Państwa polskiego, opartego na zrównoważonym 
wykorzystaniu zasobów kraju i potencjale ludzkim.

Szczegółowe wyzwania i cele stowarzyszeń naukowych można defi niować 
jako integracyjne, naukowo-poznawcze, promocyjne, informacyjne, upamięt-
niające, opiniotwórcze, prestiżowe, inspiratywne itd. W działalności PTG cel 
integracyjny wydaje się najważniejszy w  obliczu szerokich zmian instytu-
cjonalnych i  społeczno-gospodarczych, zachodzących w  Polsce i  na świecie. 
Potrzebne są tu działania na rzecz zarówno integracji wewnętrznej, jak i ze-
wnętrznej. Na tę pierwszą składają się wysiłki zmierzające do zapewnienia 
spójności przedmiotowej i podmiotowej geografi i, a więc podstaw koncepcyj-
no-teoretycznych i metodologicznych oraz sfery instytucjonalno-organizacyj-
nej. Natomiast druga ważna jest z punktu widzenia rozwoju nauk, zwłaszcza 
przyrodniczych i  społecznych, w  których sytuują się dwa główne fi lary geo-
grafi i: fi zyczny i  społeczno-ekonomiczny. Ważne są w  tym kontekście dzia-
łania na rzecz porozumienia środowisk zajmujących się szeroko rozumianą 
przestrzenią geografi czną (oprócz geografi i: geodezja, kartografi a, gospodarka 
przestrzenna, urbanistyka, ekonometria przestrzenna, socjologia miasta, ar-
chitektura krajobrazu i in.).

Biorąc pod uwagę powyższe, warto byłoby zastanowić się w przyszłości nad 
rozwiązaniami klasyfi kacyjnymi, pozwalającymi lepiej wykorzystać potencjał 
wymienionych licznych nauk „przestrzennych”, których współpraca wydaje się 
oczywista, ale nie zawsze znajduje to odzwierciedlenie w  strukturze organi-
zacyjnej nauki w  Polsce, a  czasem wręcz powoduje niepotrzebną konkuren-
cję. Wydaje się, że w przezwyciężeniu słabości instytucjonalnych dla rozwoju 
nauk „przestrzennych” korzystne byłoby zaproponowanie przez Polskę w kla-
syfi kacji OECD nowej dziedziny – nauk o przestrzeni (nauk regionalnych lub 
geografi cznych). Funkcjonowałaby ona na równych prawach obok dziedziny 
nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, technicznych, 
rolniczych i innych oraz koncentrowałaby dyscypliny i subdyscypliny kładące 
szczególny nacisk na zjawiska i procesy przestrzenne w różnych skalach (lokal-
nej, regionalnej, krajowej, globalnej itp.). Wymienić tu można zwłaszcza:

• pozyskiwanie danych o charakterze przestrzennym (w tym teledetekcja 
i geodezja),

• analizę przestrzenną (kartografi a, GIS/geoinformacja, ekonometria 
przestrzenna, data mining),

Kongres_nowy_format.indd   268Kongres_nowy_format.indd   268 06.10.2020   15:37:5306.10.2020   15:37:53



Polskie Towarzystwo Geografi czne w stulecie działalności (1918–2018)

• wyjaśnianie zjawisk i procesów przestrzennych związanych z funkcjo-
nowaniem systemów przyrodniczych, społecznych i  ekonomicznych 
oraz budowa bardziej ogólnych modeli przestrzennych, koncepcji i teo-
rii (geografi a fi zyczna, społeczno-ekonomiczna i regionalna, częściowo 
antropologia, ekonomia, etnografi a i socjologia),

• interakcje człowiek-środowisko (antropogeografi a, ekologia krajobrazu, 
geobotanika),

• wykorzystanie zasobów, podnoszenie jakości środowiska, planowanie 
przestrzenne, optymalizacja zagospodarowania przestrzennego, w tym 
kształtowanie ładu przestrzennego (urbanistyka, gospodarka prze-
strzenna, ochrona środowiska).

Geografi a w powyższym kontekście ma szczególne znaczenie, jest bowiem 
nauką kompleksową i holistyczną, pozwalającą zrozumieć świat jako złożoną 
i powiązaną całość (przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną) w różnych skalach 
przestrzennych i relacjach odniesienia, a nie tylko w pojedynczych fragmen-
tach (będących domeną wyspecjalizowanych pod względem przedmiotu lub 
sposobu badań dyscyplin i subdyscyplin naukowych). Jest to szczególnie waż-
ne wobec wyzwań przyszłości, związanych z coraz bardziej złożonymi proble-
mami zachodzącymi na Ziemi w środowisku przyrodniczym i społecznym, na 
przykład migracjami i zmianami klimatycznymi. Nawarstwiające się różnego 
rodzaju wyzwania z tym związane wymagają interdyscyplinarnego podejścia, 
a  ich wspólnym mianownikiem jest przestrzeń geografi czna oraz interakcje 
człowiek-środowisko.

O tym, jak ważne to zagadnienia, świadczy szybko rosnące zainteresowa-
nie świata naukowego, eksperckiego i biznesu powstawaniem nowych kierun-
ków kształcenia, zawierających człon „geo” i odwołujących się do przestrzeni, 
w której żyje i  funkcjonuje człowiek. Szczególnie wzrost zapotrzebowania ze 
strony praktyki i szeroko rozumianej sfery decyzyjnej i gospodarczej skłania 
do wdrażania bardziej śmiałych rozwiązań, umożliwiających jak najracjonal-
niejsze, najkreatywniejsze i najefektywniejsze wykorzystanie potencjału inte-
lektualnego, infrastrukturalnego i organizacyjnego polskiej nauki.

Argumentem za wydzieleniem dziedziny nauk regionalnych byłby też me-
rytoryczny i  kreatywny wkład Polski w  międzynarodowy dyskurs naukowy, 
związany także z podmiotowym i odpowiedzialnym uczestnictwem naszego 
kraju w elitarnej grupie OECD.

Bibliografi a

Biesiada Roman (red.), Polskie Towarzystwo Geografi czne w  pięćdziesiątą rocznicę działalności, 
Warszawa 1968.

Jackowski Antoni, Kalendarium dziejów geografi i polskiej (wybór), Kraków 2014.

Kongres_nowy_format.indd   269Kongres_nowy_format.indd   269 06.10.2020   15:37:5306.10.2020   15:37:53



Przemysław Śleszyński

Jackowski Antoni (red.), Rola geografi i w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju, Kraków 
2018.

Jackowski Antoni, Bilska-Wodecka Elżbieta, Sołjan Izabela, Liro Justyna (red.), Geografi a polska 
i geografowie w latach II wojny światowej, Kraków 2018.

Jackowski Antoni, Bilska-Wodecka Elżbieta, Sołjan Izabela, Liro Justyna, Geografi a polska i geo-
grafowie w latach II wojny światowej, Kraków 2019.

Jackowski Antoni, Krzemień Kazimierz, Sołjan Izabela (red.), Geografowie polscy. Słownik biogra-
fi czny, t. 1–3, Kraków 2018.

Jędrusik Maciej, Coudroy de Lille Lydia, Le Blanc Antoine (red.), Geografi a – wspólne idee, wspól-
ne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej, Warszawa 2018.

Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Łukasz (red.), Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa 
Geografi cznego. Biogramy członków PTG, „Czasopismo Geografi czne” 79: 2008, z. 4 (suple-
ment).

Komornicki Tomasz, Plit Florian, Maciejewska Beata, Czapiewski Konrad Łukasz, Polskie Towa-
rzystwo Geografi czne. Podstawowe informacje, „Czasopismo Geografi czne” 79: 2008, z. 1–2, 
s. 16–47.

Kozłowska-Szczęsna Teresa, Kondracki Jerzy, Stankowski Wojciech (red.), Polskie Towarzystwo 
Geografi czne w siedemdziesiątą piątą rocznicę działalności, Warszawa–Poznań 1993.

de Saint-Exupéry Antoine, Mały Książę, przeł. M. Malicka, Warszawa 1947.
Sobczyński Marek (red.), Polskie Towarzystwo Geografi czne w setną rocznicę działalności, t. 1–3, 

Łódź 2018.
Szupryczyński Jan (red.), Kto jest kim w PTG, Warszawa 1995.
Wójcik Marcin, Jeziorska-Biel Pamela, Czapiewski Konrad (red.), 100 wsi na 100-lecie PTG, 

Łódź–Warszawa 2018.

Kongres_nowy_format.indd   270Kongres_nowy_format.indd   270 06.10.2020   15:37:5306.10.2020   15:37:53



271

 Alfred Dubicki, Urszula Kossowska-Cezak, 
Rajmund Przybylak, Jerzy Szkutnicki

Wkład Polskiego Towarzystwa Geofi zycznego 
w upowszechnianie nauk o Ziemi i kształtowanie 

świadomości

Na długo zanim Polska odzyskała niepodległość, wkład w walkę o niepod-
ległą, wolną, ojczyznę nieustannie wnosili również polscy wybitni uczeni – geo-
fi zycy, meteorolodzy, hydrolodzy. To oni swoją obecnością na uniwersytetach 
i w instytutach zagranicznych, swoją wybitną, znaczącą w świecie działalnością 
naukową głosili, że są Polakami, że pochodzą z kraju o wielusetletniej historii, 
wolnościowych i demokratycznych tradycjach, inteligentnym i dumnym naro-
dzie. Wielu polskich wybitnych uczonych – geofi zyków rozsianych po świecie – 
wyróżniało się nie tylko wiedzą, ale i patriotyzmem. Spośród nich wymieni-
my tylko pięciu: Maurycego Piusa Rudzkiego, Eugeniusza Romera, Henryka 
Bronisława Arctowskiego, Bolesława Antoniego Dobrowolskiego i  Edwarda 
Stenza.

Maurycy Pius Rudzki (1862–1916) był wybitnym uczonym, geofi zykiem, 
podkreślającym istnienie narodu polskiego. Studia rozpoczął w 1882 r. we Lwo-
wie, a następnie kontynuował je w Wiedniu. Jako pierwszy w świecie w swo-
ich nowatorskich pracach zastosował metody matematyki wyższej i  fi zyki. 
W 1895 r. objął pierwszą w świecie katedrę geofi zyki matematycznej i meteoro-
logii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem ponad 130 prac w tym książ-
ki O wieku Ziemi (1909) – dzieła oryginalnego w skali światowej. M.P. Rudzki 
był uczonym polskim powszechnie uznawanym w znaczących ośrodkach na-
ukowych świata.

Eugeniusz Romer (1871–1954) był światowej sławy geografem – kartografem, 
klimatologiem i  hydrologiem, twórcą lwowskiej szkoły kartografi cznej i  wy-
dawnictwa Książnica Atlas. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także 
w Halle, Wiedniu i Berlinie. Opublikował wiele prac naukowych, w tym pierw-
szą syntezę klimatu Polski w  granicach historycznych, zatytułowaną Klimat 
ziem polskich (1912). W pracy tej przedstawił koncepcję swoistego, indywidu-
alnego klimatu polskiego. Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 
E. Romer silnie angażował się w sprawy niepodległej Polski, traktując to jako 
obowiązek patriotyczny. W 1916 r. wydał w Wiedniu Geografi czno-statystyczny 
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atlas Polski, opracowany z myślą o  jej przyszłych granicach i później rzeczy-
wiście wykorzystany przy ich ustalaniu (Paryż 1918–1919, Ryga 1920–1921). 
Władze austriackie i niemieckie żądały konfi skaty tego dzieła i aresztowania 
autora. Jego wydawnictwo Książnica Atlas opublikowało także liczne mapy 
i atlasy, podręczniki szkolne i akademickie. Zawsze podreślał, że myśl o Polsce 
nigdy go nie opuszczała.

Henryk Arctowski (1871–1958) to wybitny uczony geofi zyk i  meteorolog, 
badacz obszarów polarnych. Pochodził ze spolszczonej rodziny niemieckiej –
dla podkreślenia swojej polskości zmienił nazwisko Arzt na Arctowski. Studio-
wał w Belgii i Francji (Sorbona), był profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie, kierownikiem katedry geofi zyki i meteorologii. Kierował belgijską 
wyprawą naukową w rejon Antarktydy statkiem „Belgica” (1897–1899). Do wy-
prawy dołączył innego Polaka – Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. I woj-
nę światową spędził w Nowym Jorku, gdzie między innymi działał w Komisji 
do spraw Polski w ramach Instytutu do spraw Pokoju (INQ UIRY). Pod kie-
runkiem H. Arctowskiego powstało olbrzymie dzieło o stanie ziem polskich, 
przygotowane na konferencję pokojową w Wersalu (1919–1920). W testamencie 
wyraził życzenie, by jego prochy spoczęły w Warszawie, a zbiór książek został 
przekazany do Polski na ręce jego ucznia Aleksandra Kosiby, profesora Uni-
wersytetu Wrocławskiego.

Antoni Bolesław Dobrowolski (1872–1954) to kolejny wybitny geofi zyk, 
uczestnik wyprawy na Antarktydę pod kierownictwem H. Arctowskiego, 
członek Międzynarodowego Biura do spraw polarnych w Brukseli. W młodo-
ści więziony przez władze carskie, uciekł z więzienia do Szwajcarii. Do Polski 
wrócił po ogłoszeniu przez cara amnestii. W 1914 r. opublikował pracę Wy-
prawy polarne, historia i zdobycze naukowe, a w 1923 r. – monografi ę Historia 
naturalna lodu. W 1924 r. podjął pracę w Państwowym Instytucie Meteoro-
logicznym, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora. W 1929 r. odbył się Kongres 
Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej, na którym uchwalono zorga-
nizowanie II Międzynarodowego Roku Polarnego (1932–1933). W jego ramach 
z inicjatywy A.B. Dobrowolskiego Polska założyła stację i przeprowadziła ba-
dania na Wyspie Niedźwiedziej. A.B. Dobrowolski został przewodniczącym 
pierwszego towarzystwa naukowego o profi lu geofi zycznym – Polskiego Towa-
rzystwa Geofi zyków w Warszawie.

Edward Stenz (1897–1955) – wybitny uczony, autorytet w dziedzinie nauk 
o  Ziemi, specjalista z  zakresu promieniowania słonecznego. Stopień doktora 
uzyskał na uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Jako pracownik Państwo-
wego Instytutu Meteorologicznego zorganizował Wysokogórskie Obserwato-
rium Meteorologiczne na Kasprowym Wierchu (1937). W  latach 1939–1942 
pracował w Afganistanie, organizując tam służbę meteorologiczną. Po powro-
cie do kraju kierował Komitetem Geofi zyki Polskiej Akademii Nauk, rozpoczął 
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wydawanie czasopisma „Acta Geophysica Polonica”. Dzięki jego działalności 
opracowano program kierunków rozwoju nauk geofi zycznych – meteorologii, 
sejsmologii, geofi zyki, oceanologii i  hydrologii. Dorobek naukowy E. Sten-
za liczy około 240 pozycji, do których należy ciesząca się wielkim uznaniem 
książka Ziemia. Fizyka globu mórz i atmosfery, która, wydana w 1936 r., była 
wznawiana jeszcze po wojnie.

Oprócz przedstawionych tu uznanych geofi zyków polskich, na początku 
XX w. również wielu innych działało z powodzeniem poza granicami nieist-
niejącego wówczas kraju. Wolność, którą Polacy wywalczyli w  1918 r., spra-
wiła, że do ojczyzny zaczęli powracać uczeni. Pojawiła się wówczas potrzeba 
organizacji badań naukowych, w tym też społecznego ruchu naukowego. Już 
w 1918 r. powstały: Polskie Towarzystwo Geografi czne, Unia Geodezji i Geofi -
zyki, a w latach następnych Towarzystwa Fizyczne, Chemiczne, Matematyczne, 
Geologiczne, Astronomiczne i wiele innych. W 1930 r. powołano Towarzystwo 
Geofi zyków (dalej w  skrócie: TGW) w Warszawie. Członkami założycielami 
TGW byli wybitni uczeni: A.B. Dobrowolski, Stefan Hłasek-Hłasko, Stanisław 
Kalinowski, Jean Lugeon, Witold Pogorzelski, Alfred Rundo, Mieczysław Ryb-
czyński, Tadeusz Zubrzycki, Czesław Białobrzeski, Władysław Niebrzydowski 
i Czesław Witoszyński. Prezesem TGW został A.B. Dobrowolski. Towarzystwo 
miało charakter elitarny, jego członkiem mogła zostać tylko osoba zaakcepto-
wana przez zarząd i przez walne zgromadzenie. Liczyło 16 członków zwyczaj-
nych i 16 współpracujących. Jego zadaniem było popieranie nauki o Ziemi oraz 
meteorologii i hydrologii. Wydawało ono także własne czasopismo „Biuletyn 
Towarzystwa Geofi zyków w Warszawie”. Niestety elitarny charakter Towarzy-
stwa ograniczył dopływ nowych członków i dalszy jego rozwój. Po wojnie zo-
stało co prawda reaktywowane, ale praktycznie nie podjęło działalności i osta-
tecznie zostało rozwiązane w 1963 r.

Tymczasem potrzeba powołania organizacji łączącej przedstawicieli nauk 
geofi zycznych stawała się coraz silniejsza i  tak 25 października 1947 r. z  ini-
cjatywy prof. Stanisława Turczynowicza (SGGW) przy udziale 19 członków-
-założycieli powołane zostało Polskie Towarzystwo Meteorologiczne i Hydro-
logiczne (dalej w skrócie: PTMH). Do grona założycieli należeli: dr Leonard 
Bartnicki, inż. Artur Born, prof. dr Władysław Gorczyński, doc. Romuald Gu-
miński, inż. Zbigniew Kajetanowicz, mgr Cyryl Kolago, prof. dr Aleksander 
Kosiba, prof. dr Stanisław Leszczycki, mgr Franciszek Liana, dr Stanisław Mi-
lata, dr Ananiasz Rojecki, prof. dr E. Romer, prof. dr Włodzimierz Roniewicz, 
dr Adam Schmuck, prof. dr Władysław Smosarski, mgr Wacław Wiszniewski, 
prof. dr August Zierhoff er, dr Stanisław Zych, prof. dr Stanisław Turczynowicz 
oraz Zdzisław Mikulski – wówczas student Politechniki Warszawskiej. Wszy-
scy członkowie-założyciele byli później uznanymi, wybitnymi autorytetami 
naukowymi.
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Powołanie Towarzystwa stanowiło doniosłe wydarzenie, ponieważ spełniło 
oczekiwania środowiska naukowego. W opracowanym programie znalazły się 
następujące cele: udział w organizacji studiów wyższych z zakresu meteorolo-
gii, klimatologii i hydrologii, utworzenie własnego wydawnictwa, opracowanie 
polskiego słownictwa meteorologicznego oraz szeroka popularyzacja wiedzy 
meteorologicznej i hydrologicznej.

Pierwszym prezesem PTMH został profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
(UW) S. Leszczycki wybitny geograf, wiceminister spraw zagranicznych; funk-
cję tę pełnił przez trzy lata (1947–1950) (ryc. 1). Zastąpił go E. Stenz, wybitny 
uczony geofi zyk, organizator badań naukowych, uczestnik prac Komitetu Geo-
fi zyki PAN. Przez kolejne 11 lat prezesem PTMH był Julian Lambor – profesor 
Politechniki Warszawskiej, wybitny hydrolog i hydrotechnik, specjalista z dzie-
dziny gospodarki wodnej, budownictwa wodnego i prognoz hydrologicznych. 
Następnie (1968–1976) Towarzystwem kierował S. Zych z Uniwersytetu Łódz-
kiego, wybitny klimatolog, badacz klimatu obszarów zurbanizowanych, który 
pełnił ponadto wiele różnych funkcji w Polskim Towarzystwie Geofi zycznym 
(dalej w skrócie: PTGeof.) Kolejnymi prezesami byli prof. dr hab. Marian Mol-
ga (1977–1980) – wybitny agrometeorolog, krzewiciel badań agrometeorologii, 
agrohydrologii i  fenologii, organizator obserwacji meteorologicznych i  feno-
logicznych, ceniony nauczyciel akademicki oraz prof. dr hab. Edward Mich-
na (1980–1983) z  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (dalej w  skrócie: 
UMCS) w Lublinie, wybitny klimatolog, prodziekan Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi, dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi UMCS, ekspert stosunków klima-
tycznych południowo-wschodniej Polski. Następnie przez 34 lata (1984–2017) 
prezesem był doc. dr Alfred Dubicki – hydrolog, specjalista z zakresu wielkich 
wód, zasobów wodnych, gospodarki wodnej i  żeglugi śródlądowej, dyrektor 
Oddziału Wrocławskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (dalej 
w skrócie: IMGW, 1977–2010), Główny Hydrolog, zastępca dyrektora IMGW 
ds. hydrologii, współorganizator Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
(dalej w  skrócie: RZGW), pierwszy Dyrektor Sekretariatu Międzynarodowej 
Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, wieloletni kierownik grup 
roboczych ds. współpracy na wodach granicznych z Republiką Czeską i Repu-
blika Federalną Niemiec. W 2017 r. funkcję prezesa objął prof. dr hab. Rajmund 
Przybylak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, klimatolog, specja-
lista z dziedziny badań klimatu polarnego i zmian klimatycznych.

Z  biegiem lat powstawały oddziały terenowe Towarzystwa: w  1948 r. od-
działy: Pomorski (z siedzibą w Toruniu), Wrocławski i Krakowski, w 1949 r. – 
Bałtycki (z siedzibą w Gdyni), 1952 – Warszawski, 1956 – Lubelski, 1958 – Po-
znański, 1963 – Łódzki, 1974 – Katowicki i 1999 – Fizyki Wnętrza Ziemi i Prze-
strzeni Okołoziemskiej (z  siedzibą w Warszawie). W 2006 r. powstała Sekcja 
Meteorologii należąca do Europejskiego Towarzystwa Meteorologicznego.
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Polskie Towarzystwo Meteorologiczne i  Hydrologiczne pod swoją histo-
ryczną nazwą funkcjonowało przez 20 lat (1947–1966). W 1966 r. na Walnym 
Zgromadzeniu Towarzystwa podjęto uchwałę o zmianie nazwy na Polskie To-
warzystwo Geofi zyczne.

Ryc. 1. Prezesi Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego i Hydrologicznego 
przekształconego w 1966 r w Polskie Towarzystwo Geofi zyczne (zbiory PTGeof.)

Polskie Towarzystwo Geofi zyczne zgodnie z § 7 Statutu, jest stowarzysze-
niem naukowym, a jego głównym celem (§ 10) jest oddziaływanie na rozwój 
nauk geofi zycznych i ich zastosowań oraz krzewienie i popularyzacja tych nauk 
wśród ogółu społeczeństwa poprzez: prowadzenie badań i studiów, organizo-
wanie i udział w wyprawach naukowych, organizowanie konferencji, zjazdów 
naukowych i  posiedzeń naukowych, organizowanie konkursów naukowych 
i  przyznawanie nagród, wydawanie prac naukowych i  własnego czasopisma 
naukowego. Krzewienie nauk wszelkimi innymi sposobami, w tym w ramach 
współpracy z zagranicą1.

Na tym etapie szczególnie ważne okazały się pomoc i udział Towarzystwa 
w organizacji studiów wyższych z zakresu meteorologii, hydrologii, oceanologii 
i nauk pokrewnych. Studia w tych specjalnościach znalazły się na kierunkach 

1 A. Dubicki, 70 lat Polskiego Towarzystwa Geofi zycznego.

S. Leszczycki E. Stenz J. Lambor S. Zych
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geografi cznych uniwersytetów we Wrocławiu, Warszawie, Toruniu, Krakowie, 
Lublinie i Łodzi.

Kolejnym priorytetowym zadaniem było utworzenie własnego wydawnic-
twa (ryc. 2). Po uzgodnieniu w 1948 r. tytułu czasopisma: „Przegląd Meteoro-
logiczny i Hydrologiczny” jego redagowanie i wydawanie rozpoczął pierwszy 

Ryc. 2. Okładki „Przeglądu”: pierwszego zeszytu 1–4/1948 i obecna, 
w tym kształcie od 1980 r.

redaktor naczelny W. Gorczyński, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Następnym redaktorem naczelnym (1949) został E. Stenz. W 1952 r. 
powołano redaktorów działowych, których zadaniem było utrzymanie wyso-
kiego poziomu kwartalnika. Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa w 1956 r. 
dotychczasowy tytuł zmieniono na „Przegląd Geofi zyczny”. Redaktorami 
naczelnymi czasopisma w  późniejszych latach byli: A. Rojecki (1955–1974), 
M. Molga (1974–1980), Z. Mikulski (1980–2010) oraz Ewa Bogdanowicz (2010–
–2017). Obecnie funkcję tę pełni Zbigniew Czechowski.

Stabilizacja głównych stanowisk redakcyjnych była i jest gwarantem utrzy-
mania odpowiedniego poziomu naukowego i  kierunku merytorycznego. 
„Przegląd Geofi zyczny” od początku dbał o  ich utrzymanie – swoje miejsce 
zajmowała w  nim wymiana myśli naukowej, ale także wyniki dyskusji do-
tyczących praktycznego wykorzystania badań z  zakresu meteorologii i  hy-
drologii w różnych dziedzinach gospodarki. Od 2017 r. w celu popularyzacji 
nauk geofi zycznych w społeczeństwie „Przegląd Geofi zyczny” wydawany jest 
on-line na stronie internetowej Towarzystwa ptgeof/imgw.pl. Prowadzona jest 
systematycznie digitalizacja zeszytów historycznych czasopisma. W  ramach 
wymiany międzynarodowej „Przegląd Geofi zyczny” wysyła się również do 
odbiorców zagranicznych. Wysoki poziom naukowy czasopismo zawdzięcza 
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wieloletniemu redaktorowi naczelnemu, Z. Mikulskiemu, hydrologowi z Uni-
wersytetu Warszawskiego. Na poziom czasopisma miała również wpływ 38-let-
nia praca zastępcy redaktora, redaktora językowego i  sekretarza naukowego, 
dr Urszuli Kossowskiej-Cezak, klimatolog z UW oraz wieloletniego sekretarza, 
dra Michała Osowca, również pracownika UW.

Równolegle z  Komitetem Redakcyjnym swoją działalność prowadzi Rada 
Redakcyjna, w  skład której wchodzą wybitni pracownicy nauki. Jej długolet-
nim przewodniczącym (1981–2008) był prof. dr hab. inż. Zdzisław Kaczmarek. 
Obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Marek Grad z Instytutu Geofi zyki UW.

Do Rady Redakcyjnej powołano pięciu polskojęzycznych uczonych z zagra-
nicznych ośrodków naukowych. Są to: prof. Wojciech Grabowski (NCAR, Bo-
ulder, Kolorado, USA), dr Jacek Majorowicz (University of Alberta, Kanada), 
prof. Andrzej Kijko (University of Pretoria, RPA), prof. Wojciech Krajewski 
(University of Iowa, USA) oraz prof. Kazimierz Adamowski (University of Ot-
tawa, Kanada). Działalność wydawnicza prowadzona przez Towarzystwo za 
pośrednictwem „Przeglądu Geofi zycznego”, będąca formą kontaktu PTGeof. 
ze światowym i  krajowym środowiskiem naukowym jest stale usprawniana 
i unowocześniana. 

Równolegle z  działalnością wydawniczą, którą traktowano jako najistot-
niejsze narzędzie upowszechniania nauki, Towarzystwo organizowało badania 
terenowe, zjazdy naukowe, sympozja, konferencje i  seminaria. Wykonywano 
opracowania naukowe, opinie i ekspertyzy. Prowadzono współpracę z uczel-
niami i  instytutami badawczymi, wspierano udział członków w  wyprawach 
naukowych, zwłaszcza na Spitsbergen i do Antarktyki. W ciągu 71 lat swojego 
istnienia Polskie Towarzystwo Geofi zyczne zorganizowało około 80 różnego 
rodzaju konferencji oraz kilka tysięcy spotkań seminaryjnych w oddziałach.

W  1961 r. Zarząd Główny ustanowił nagrody naukowe dla samodzielnej 
i  pomocniczej kadry naukowej oraz dyplomantów, autorów wyróżniających 
się prac z zakresu nauk geofi zycznych. Do 2000 r. przyznano 34 takie nagro-
dy. Ustanowiona została również nagroda naukowa im. prof. dr hab. Mariana 
Molgi, która powstała przy Zarządzie Głównym PTGeof. w 1981 r. z fundacji 
doc. Zofi i Pieślak-Molgi. Co dwa lata przyznawano dwie równorzędne nagro-
dy, jedną dla autora Polaka, drugą dla autora cudzoziemca. Do 2000 r. przy-
znano ich sześć.

W działalności PTGeof. istotne znaczenie mają organizowane konferencje 
naukowe. To sposoby upowszechniania wiedzy, prezentacji wyników badań 
i wymiany myśli dotyczących współczesnych problemów z zakresu nauk geo-
fi zycznych, a także okazja do kontaktów osobistych przedstawicieli tych nauk 
z  różnych ośrodków polskich i nierzadko zagranicznych. Szczególne miejsce 
w tematyce tych konferencji zajmują hydrologia oraz meteorologia i klimatolo-
gia. Bodźcem do podjęcia problematyki zasobów wodnych był fakt, że Polska 
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to jeden z krajów, które mają ich najmniej w Europie. Już w 1952 r. odbył się 
I Zjazd Towarzystwa poświęcony problemom suszy w Polsce, a w 1953 r. II Zjazd 
poświęcony powodziom. W kolejnych latach zorganizowano liczne konferen-
cje dotyczące tej problematyki. Oto tytuły niektórych konferencji: „Wybrane 
zagadnienia hydrologiczne i meteorologiczne”, „Współczesne kierunki osłony 
meteorologicznej”, „Problematyka hydrologiczna i  meteorologiczna małych 
zlewni rzecznych”, „Dynamika obiegu wody w zlewniach rzecznych”, „Wybra-
ne zagadnienia hydrologiczne”, „Odrzańska droga wodna stan obecny i per-
spektywiczny”. Na konferencjach podkreślano: konieczność racjonalnej go-
spodarki wodnej, właściwej gospodarki na terenach zalewowych dużych rzek 
oraz inwestycji hydrotechnicznych. Wyniki z wielu wymienionych konferencji 
zostały opublikowane w wydawnictwach monografi cznych.

Wraz z globalnym ociepleniem zwiększa się częstotliwość występowania 
groźnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych – gwałtownych opa-
dów i powodzi, w tym niezwykle niebezpiecznych tzw. powodzi błyskawicz-
nych (fl ash fl ood), długotrwałych opadów i susz, burz, silnych wiatrów i trąb 
powietrznych. Tematyka ta znalazła odbicie w cyklu konferencji zatytułowa-
nych „Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne” lub pod zbliżo-
nym tytułem (od 1987 r.). Zaowocowały one publikacjami z dziedziny meteo-
rologii.

Konferencje o  profi lu klimatologicznym dotyczyły takich zagadnień, jak 
„Zmiany i zmienność klimatu, ich wpływ na gospodarkę, człowieka i na eko-
systemy”, „Klimat i  bioklimat miast”, „Meteorologia i  klimatologia polarna” 
oraz „Problematyka pomiarów i  opracowań elementów meteorologicznych”. 
Odbywają się one cyklicznie, a ich wyniki są publikowane w specjalnych wy-
dawnictwach. Towarzystwo zorganizowało również liczne konferencje o szero-
kiej problematyce hydrologiczno-meteorologicznej, dotyczące zmian klimatu, 
związków między klimatem i człowiekiem oraz innych. Oto tytuły kilku z nich: 
„Baltic Sea Ice Climate in XX Century”, „Oscylacja Północnego Atlantyku i rola 
w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Pol-
ski”, „Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium”, „Go-
spodarowanie zasobami naturalnymi w zgodzie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju”, „Man and Climate in the 20th Century”. Konferencje te organizo-
wały głównie oddziały terenowe Towarzystwa, często we współpracy z innymi 
instytucjami – wyższymi uczelniami i IMGW, z których wywodzi się przewa-
żająca część członków Towarzystwa.

Na osobną wzmiankę zasługują konferencje organizowane przez Oddział 
Fizyki Wnętrza Ziemi i  Przestrzeni Okołoziemskiej. Wiele z  nich poświęco-
nych jest zagadnieniom historycznym, na przykład „Profesor Stefan Manczar-
ski – świat elektromagnetyzmu”, „Wyprawa na Wyspę Niedźwiedzią – Polska 
Narodowa Komisja Roku Polarnego 1932/1933” oraz sesje naukowe na przykład 
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poświęcone Henrykowi Arctowskiemu w 100-lecie jego urodzin albo polskim 
uczonym, powstańcom styczniowym, zesłanym na Syberię.

W  nawiązaniu do tematyki polarnej należy przypomnieć, że pionierami 
badań Antarktyki byli H. Arctowski i A.B. Dobrowolski. Polska (w tym wielu 
członków PTGeof.) wzięła udział w badaniach II Międzynarodowego Roku Po-
larnego 1932/1933, Międzynarodowego Roku Geofi zycznego 1957/1958 i Mię-
dzynarodowej Współpracy Geofi zycznej oraz IV Międzynarodowego Roku Po-
larnego 2007–2009. Członkowie PTGeof. z uniwersytetów w Toruniu, Lublinie 
i Wrocławiu oraz z PAN w Warszawie kontynuują badania polarne w Arktyce 
i w Antarktyce. Badania w zakresie meteorologii i klimatologii zostały ostatnio 
podsumowane w artykule Przybylaka i in. (2019) i są opublikowane w „Prze-
glądzie Geofi zycznym”. Wyniki badań polarnych z zakresu meteorologii i kli-
matologii oraz nauk pokrewnych są przedstawiane na corocznych konferen-
cjach pt. Seminarium meteorologii i klimatologii polarnej. 

Wyniki wielu konferencji PTGeof., zwłaszcza w  XXI w., są publikowane 
w postaci opracowań monografi cznych. Do tej pory ukazało się ich około 20, 
a jako przykłady można wymienić kilka spośród nich: Gospodarowanie zaso-
bami naturalnymi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju (2001), Dy-
namika obiegu wody w  zlewniach rzecznych (2001), Problematyka pomiarów 
i opracowań elementów meteorologicznych (2001), Ekstremalne zjawiska hydro-
logiczne i meteorologiczne (2005), Cywilizacja i żywioły (2007), Odrzańska dro-
ga wodna stan obecny i perspektywiczny (2010), Polar Climate and Environmen-
tal Change in the Last Millennium (2015), Klimat a społeczeństwo i gospodarka 
(2015), Współczesne problemy klimatu Polski (2019).

Na szczególną wzmiankę zasługuje opracowany i  opublikowany przez 
Polskie Towarzystwo Geofi zyczne Słownik meteorologiczny. To pierwsze pol-
skie dzieło porządkujące terminologię meteorologiczną i  klimatologiczną 
oraz z dziedziny nauk pokrewnych. W ten sposób została spełniona uchwa-
ła Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z  1947 r. Zarząd Główny PTGeof. 
w 1987 r. powołał komitet redakcyjny w składzie: dr U. Kossowska-Cezak, 
prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, prof. dr Janusz Paszyński. Funkcję redak-
tora naczelnego przyjął T. Niedźwiedź. W opracowaniu Słownika meteoro-
logicznego uczestniczyło 29 specjalistów z  IMGW, IUNG, PAN, wyższych 
uczelni i jednostek naukowo-badawczych. Zawiera on ponad 4200 haseł w ję-
zykach angielskim, francuskim, niemieckim, i  rosyjskim. Usilne działania 
Zarządu Głównego PTGeof. wsparł Komitet Meteorologii i Fizyki Atmosfery 
PAN. Wielką pomoc w wydaniu słownika okazał IMGW-PIB oraz Komitet 
Badań Naukowych.

Inną formą działalności Towarzystwa są organizowane w oddziałach spo-
tkania seminaryjne, często z udziałem przedstawicieli ośrodków naukowych 
z zagranicy. Od 1947 r. odbyło się około 6500 takich spotkań.
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Ryc. 3. Okładki monografi i wydanych przez PTGeof.
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Zakres zadań realizowanych przez PTGeof. obejmuje także współpracę 
międzynarodową. Szczególny nacisk położony jest na wyminę myśli nauko-
wej wybitnych specjalistów poprzez ich udział w konferencjach i sympozjach 
naukowych. Współpraca międzynarodowa odbywa się również za pośrednic-
twem Sekcji Meteorologicznej PTGeof., która jest członkiem Europejskiego To-
warzystwa Meteorologicznego. Przewodniczącą Sekcji jest prof. Joanna Wibig.

PTGeof. wyniki swoich badań upowszechnia poprzez współpracę oddzia-
łów z instytutami naukowymi, urzędami i władzami lokalnymi na terenie kra-
ju, między innymi z IMGW-PIB, wyższymi uczelniami, zwłaszcza uniwersyte-
tami i uniwersytetami przyrodniczymi, towarzystwami naukowymi, instytu-
cjami państwowymi, samorządami i szkołami. PTGeof. współpracuje również 
ze środkami masowego przekazu, udzielając wywiadów i konsultacji. W prasie 
zamieszczano artykuły popularnonaukowe i uczestniczono w różnego rodzaju 
prelekcjach.

W  ramach swojej działalności Towarzystwo realizuje również statutowy 
obowiązek upowszechniania i  popularyzacji wiedzy. Trzeba z  ubolewaniem 
stwierdzić, że świadomość społeczeństwa, nawet jego części lepiej wykształ-
conej, jest słaba. Stąd płynie niewiara w szkodliwość, a nawet samo istnienie 
smogu w polskich miastach, w niektórych środowiskach niewiara w globalne 
ocieplenie czy oczekiwanie stuprocentowej sprawdzalności prognoz pogody 
lub zagrożenia powodziowego. Świadczy też o  tym poziom przedstawiania 
prognoz pogody w programach telewizyjnych, w których na przykład niektó-
rzy prezenterzy, zamiast używać w swoich relacjach o warunkach pogodowych 
stopni Celsjusza do charakterystyki termicznej nadchodzących dni, mówią 
o  liczbie kresek wzrostu bądź spadku temperatury. Rola Towarzystwa jest tu 
niebagatelna, ale ograniczona realnymi warunkami działalności. PTGeof. 
swoje zadania realizuje bowiem, korzystając z  dotacji MNiSW oraz ze środ-
ków własnych, uzyskanych ze składek członkowskich. Dotacje Ministerstwa są 
jednak skromne i nieregularne. W przeszłości zdarzało się, że nie było ich zu-
pełnie. Stanowiło to utrudnienie nawet dla wydawania własnego czasopisma. 
Próbą przeciwdziałania kryzysowi było podwyższenie składki członkowskiej, 
zlikwidowanie honorariów autorskich i redakcyjnych oraz wynagrodzeń za za-
mawiane wykłady i referaty. Wielu członków zrezygnowało w związku z tym 
z przynależności do Towarzystwa.

Smutne jest to, że uchwała I Kongresu Towarzystw Naukowych, który od-
był się 17–18 września 2013 r., skierowana do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu 
RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa PAN, wnoszą-
ca o podjęcie działań mających na celu wypracowanie zasad polityki państwa 
w  stosunku do społecznego ruchu naukowego i  naukowo-technicznego oraz 
umocnienie miejsca i  roli towarzystw i  stowarzyszeń naukowych w systemie 
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nauki oraz wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zapewnienie 
funkcjonowania i rozwoju społecznego ruchu naukowego i naukowo-technicz-
nego w Polsce nie przyniosła dotychczas żadnych rezultatów. Żywimy nadzieję, 
że słowa wypowiedziane przez Z. Kruszewskiego na I Kongresie Towarzystw, 
o tym, że „nauka nie może rozwijać się bez społecznego ruchu naukowego, że 
powszechnie odczuwana marginalizacja tego ruchu wymaga weryfi kacji” zo-
staną przez kogoś zrozumiane.

Dziś PTGeof. liczy 350 członków zrzeszonych w 10 oddziałach. Polskie To-
warzystwo Geofi zyczne działa ponad siedemdziesiąt lat i mimo różnych pro-
blemów i przeciwności, wykonało liczne zadania w zakresie upowszechniania 
nauk geofi zycznych, od prezentowania dotychczasowych wyników badań do 
najbardziej aktualnych dociekań dotyczących zmian klimatu, stanowiących 
wielkie wyzwanie dla nauki, administracji kraju i społeczeństwa.
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Misja, cele i działalność 
Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Korzenie

Idea założenia organizacji zrzeszającej hydrologów polskich wykrystalizo-
wała się podczas 34 Szkoły Hydrologii w Mądralinie w maju 2006 r. Zebranie 
założycielskie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich (dalej w skrócie: SHP) od-
było się w Warszawie, w gmachu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
przy ul. Podleśnej 61 18 września 2006 r. – uczestniczyło w nim 28 hydrologów 
z całej Polski. Zebrani powołali wówczas Komitet Założycielski Stowarzyszenia 
Hydrologów Polskich. Przyjęto również Statut Stowarzyszenia, wybrano Za-
rząd Główny oraz powołano Sąd Koleżeński. Pierwszym Prezesem SHP został 
prof. Beniamin Więzik. Na stanowiska wiceprezesów zostali powołani prof. 
Kazimierz Banasik i dr Barbara Nowicka.

Komitet Założycielski SHP rozpoczął prace nad zarejestrowaniem stowa-
rzyszenia. 8 grudnia 2006 r. odbyło się zebranie, na którym dokonano zmian 
w statucie niezbędnych do zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Reje-
strze Sądowym. SHP zostało zarejestrowane 10 stycznia 2007 r. w Sądzie Re-
jonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego Nr KRS: 270695.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i  samorządnym stowarzyszeniem spe-
cjalistów z zakresu hydrologii. Działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
a  siedziba Zarządu Głównego znajduje się w  mieście stołecznym Warszawa. 
SHP jest zarejestrowanym stowarzyszeniem działającym na podstawie obo-
wiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiadającym z tego tytułu osobowość 
prawną. Może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach okre-
ślonych w  ich statutach, bez naruszania zobowiązań, wynikających z  umów 
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Może też nale-
żeć do krajowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo-technicz-
ne i podejmować wspólnie z nimi działania zgodne ze statutem SHP.

SHP używa pieczęci zgodnej z  przepisami prawa w  tym zakresie według 
wzorów ustalonych przez Zarząd Główny. Stowarzyszenie posiada odznakę 
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organizacyjną oraz znak fi rmowy (emblemat) zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny SHP. Ma pra-
wo do powoływania terenowych jednostek organizacyjnych tj. oddziałów re-
gionalnych, komisji ds. odznaczeń, jednostek regulaminowych działających 
na podstawie regulaminu wewnętrznego – sekcji i  zespołów problemowych 
o  charakterze stałym i  doraźnym. Oddziały regionalne SHP mogą posiadać 
osobowość prawną. Do prowadzenia niektórych swoich spraw SHP może za-
trudniać pracowników. Obecnie SHP liczy około 200 członków. W skład Za-
rządu Głównego na kadencję 2017–2019 wchodzą: prezes: Kazimierz Banasik, 
wiceprezesi: Andrzej Wałęga, Beniamin Więzik, sekretarz:  Ewa Kaznowska, 
skarbnik: Dariusz Woronko, członkowie zarządu: Barbara Nowicka, Bogdan 
Ozga-Zieliński, Stanisław Węglarczyk, Mirosław Żelazny, komisja rewizyjna: 
Leszek Hejduk (przewodniczący), Agnieszka Śliwa, Tomasz Szymczak. Sąd 
koleżeński – Artur Magnuszewski (przewodniczący), Stanisław Krzanowski, 
Jacek Kurnatowski, Joanna Pociask-Karteczka, Radosław Radoń.

Misja i cele Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Misją Stowarzyszenia jest upowszechnianie hydrologii i jej osiągnięć, pod-
noszenie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu hydrologii w społeczeństwie oraz 
popieranie rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Celami działania SHP są:

• Integracja środowiska hydrologów zatrudnionych w instytucjach nauko-
wo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz branżo-
wych biurach projektowych, a także w fi rmach konsultingowych.

• Reprezentowanie środowiska hydrologów zrzeszonych w  SHP w  spo-
łeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a  także 
innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą, 
w tym w charakterze strony w postępowaniach administracyjnych.

• Podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifi kacji z zakresu hydrologii.
• Pomoc członkom SHP w  nawiązywaniu kontaktów i  podejmowaniu 

współpracy z  instytucjami naukowo-badawczymi krajowymi i  zagra-
nicznymi.

• Inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie aktów legislacyjnych, norm, 
instrukcji, dokumentacji hydrologicznych i  operatów wodnoprawnych 
oraz przepisów dotyczących uprawnień hydrologicznych.

• Umacnianie roli hydrologii w  gospodarce wodnej i  inżynierii wodnej 
oraz w ochronnie środowiska i gospodarce przestrzennej.

• Ochrona praw członków SHP, troska o ich autorytet oraz wysoki poziom 
etyczny i zawodowy.
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SHP realizuje swoje cele przez:
• Inicjowanie, organizowanie, wykonywanie i wspieranie badań hydrolo-

gicznych.
• Opracowywanie prognoz rozwoju zastosowań hydrologii.
• Wykonywanie opinii i ekspertyz hydrologicznych.
• Powoływanie zespołów lub komisji do opracowywania zadań określo-

nych w celach działania SHP.
• Organizowanie konferencji i szkoleń oraz prowadzenie działalności wy-

dawniczej.
• Typowanie przedstawicieli SHP do komitetów i organizacji krajowych 

i międzynarodowych.
• Współpracę z  administracją państwową i  samorządową, jednostkami 

gospodarczymi, społecznymi i  zawodowymi w  dziedzinach objętych 
działalnością SHP.

• Utrzymywanie własnej strony internetowej – http://www.shp.org.pl.

Działalność SHP

Seminaria i konferencje

Od 2008 r. Stowarzyszenie Hydrologów Polskich corocznie w wrześniu orga-
nizuje seminarium naukowe dotyczące istotnych zagadnień z zakresu współcze-
snej hydrologii. Od 2013 r. prowadzi stronę informacyjną dotyczącą najważniej-
szych krajowych i międzynarodowych konferencji, których tematyka obejmuje 
zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska, hydrologii i gospodarki wodnej.

Kursy szkoleniowe i studia podyplomowe

Od kilku lat Stowarzyszenie Hydrologów Polskich prowadzi kursy szkole-
niowe. W 2018 r. odbyły się dwa kursy dotyczące zastosowania oprogramowa-
nia HEC-RAS w hydrologii i inżynierii wodnej oraz podstaw hydrologicznych 
i hydraulicznych projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu natu-
ralnego charakteru cieku i doliny rzecznej. W latach wcześniejszych odbywały 
się cyklicznie kursy zastosowania oprogramowania HEC-HMS w modelowa-
niu hydrologicznym oraz MIKE 11 i MIKE 21 w modelowaniu propagacji fali 
wezbraniowej w korytach rzecznych.

SHP współpracuje przy tworzeniu i  prowadzeniu studiów podyplomo-
wych z zakresu zastosowania nowoczesnych metod w hydrologii w inżynierii 
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i gospodarce wodnej. Aktualnie takie studia są lub były prowadzone na Poli-
technice Gdańskiej, SGGW w Warszawie i Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach. W 2018 r. rozpoczęła się pierwsza rekrutacja na studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Kwalifi kacje hydrologiczne

W  latach 2004–2007 Minister Środowiska potwierdził, wydaniem świa-
dectw, kwalifi kacje do sporządzania dokumentacji hydrologicznych 79 spe-
cjalistów (hydrologów) po zdaniu przez nich egzaminu przed odpowied-
nią komisją ministerialną, zgodnie z  obowiązującą wówczas ustawą Prawo 
wodne. Wykaz członków SHP posiadających uprawnienia do wykonywania 
ww. dokumentacji hydrologicznych, nadane przez Ministra Środowiska, którzy 
wyrazili zgodę na udostępnienie danych kontaktowych, znajduje się na stro-
nie SHP. W  związku ze zmianą zapisów w  aktualnie obowiązującej ustawie 
Prawo wodne, Stowarzyszenie Hydrologów Polskich podjęło inicjatywę nada-
wania kwalifi kacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych w ramach 
Stowarzyszenia na podstawie zapisów statutu. Opracowano regulamin postę-
powania w  sprawie stwierdzania kwalifi kacji do wykonywania dokumenta-
cji hydrologicznych, który został uchwalony 5 lutego 2014 r. na posiedzeniu 
Zarządu Głównego SHP. Zgodnie z przyjętym regulaminem i statutem SHP, 
uchwalono także regulamin powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej. 
Zgodnie z tym regulaminem Prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich po-
wołał na czas nieokreślony Komisję Egzaminacyjną składającą się z 12 człon-
ków. W skład Komisji powoływani są członkowie Stowarzyszenia Hydrologów 
Polskich posiadający kwalifi kacje do wykonywania dokumentacji hydrologicz-
nych, stwierdzone przez Ministra Środowiska. W związku z powyższym Sto-
warzyszenie od 2018 r. przeprowadza egzaminy stwierdzające uprawnienia do 
wykonywania dokumentacji hydrologicznych.

Konkurs im. Kazimierza Dębskiego

Od 2008 r. Zarząd Główny SHP ogłasza Konkurs im. Kazimierza Dębskie-
go na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii. Celem konkursu jest zachęce-
nie studentów do przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inży-
nierskich i magisterskich) oraz prac końcowych na studiach podyplomowych 
na wysokim poziomie merytorycznym, propagowanie najnowszych metod 
badawczych i obliczeniowych w hydrologii, zainteresowanie studentów szkół 
wyższych problematyką z  zakresu tej dyscypliny i  zastosowania hydrologii 
w  szeroko pojętej inżynierii i  gospodarce wodnej, gospodarce przestrzennej 
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oraz ochronie środowiska, jak również promocja zawodowa autorów nagro-
dzonych prac.

Krajowe Kongresy Hydrologiczne

Od 2010 r. co cztery lata organizowane są przez SHP Krajowe Kongresy 
Hydrologiczne. Ich celem jest stworzenie szerokiego forum do przedstawienia 
wyników badań naukowych, doświadczeń wynikających z  zastosowania hy-
drologii w  szeroko pojętej inżynierii i  gospodarce wodnej oraz dyskusji me-
rytorycznej nad kierunkami rozwoju hydrologii polskiej. Do udziału w Kra-
jowych Kongresach Hydrologicznych zapraszani są przedstawiciele instytucji 
naukowo-badawczych, biur projektowych, administracji rządowej i  samo-
rządowej, którzy bezpośrednio lub pośrednio związani są z wprowadzaniem 
współczesnych metod hydrologicznych do praktyki inżynierskiej i zarządzania 
zasobami wodnymi.

W  dniach 19–21 września 2018 r. w  Warszawie zorganizowany został na 
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW III Krajowy Kongres 
Hydrologiczny pod patronatem Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie i J.M. Rektora SGGW.

Szkoła Hydrologii „Współczesne zagadnienia hydrologii”

W maju odbywa się coroczna jednotygodniowa Szkoła Hydrologii „Współ-
czesne zagadnienia hydrologii”, w której SHP aktywnie uczestniczy. 46. szko-
ła odbyła się w  Domu Zjazdów i  Konferencji PAN w  Jabłonnie k/Warszawy 
i trwała od 13 do 18 maja 2018 r. Szkoła Hydrologii jest organizowana dla osób 
(profesorów, wykładowców, adiunktów i  asystentów) prowadzących zajęcia 
z hydrologii w szkołach wyższych (technicznych, rolniczych i uniwersytetach) 
i hydrologów zatrudnionych w instytutach badawczych i biurach projektów. Jej 
celem jest zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami i kierunkami 
badań współczesnej hydrologii w aspekcie wprowadzania ich do programów 
nauczania i prac badawczych.

Działalność wydawnicza

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich nie posiada własnego periodyku na-
ukowego, niemniej wspiera wydawnictwa Komitetu Gospodarki Wodnej PAN 
w postaci jego monografi i, jak również fi rmuje własnym logo (znakiem fi rmo-
wym – emblematem) wybitne książkowe publikacje naukowe z zakresu szero-
ko pojętej hydrologii.
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Międzynarodowa Asocjacja Nauk Hydrologicznych — 
International Association of Hydrological Sciences (IAHS)

Stowa rzyszenie Hydrologów Polskich należy do Sieci Narodowych i Regio-
nalnych Hydrologicznych Stowarzyszeń (Network of National and Regional 
Hydrological Associations), które podpisały porozumienie założycielskie przez 
członków fundatorów Sieci na pierwszym Generalnym Zgromadzeniu w Göte-
borgu w Szwecji 27 lipca 2013 r.
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Działalność Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Astronomia to jedna z najstarszych nauk. Widok ciemnego, rozgwieżdżo-
nego nieba od tysiącleci fascynował ludzkość. Przez lata zmieniały się podglądy 
na temat naszego miejsca we Wszechświecie i natury obserwowanych obiektów 
niebieskich, ale astronomia wciąż nie przestaje fascynować, a  kosmos wciąż 
skrywa wiele nierozwiązanych zagadek. Współczesna astronomia bardzo wy-
raźnie powiązana jest z  fi zyką i  matematyką, dodatkowo w  wielu obszarach 
łączy się także z innymi naukami.

Idea powołania organizacji skupiającej astronomów zrodziła się na Zjeź-
dzie Naukowym w Warszawie w 1920 r. Formalne zawiązanie się Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego (dalej w  skrócie: PTA) nastąpiło 19 lute-
go 1923 r., na Zjeździe Astronomów w Toruniu. Okazją do utworzenia takiej 
organizacji były obchody 450. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Podczas 
zjazdu dyskutowano między innymi na temat potrzeb i  rozwoju nauki pol-
skiej w warunkach odzyskanej niepodległości. W okresie międzywojennym 
cennym osiągnięciem Towarzystwa było uzyskanie w 1927 r. środków na wy-
dawanie centralnego czasopisma naukowego astronomów polskich. Czasopi-
smo to pod nazwą: „Acta Astronomica” ukazało się po raz pierwszy w 1929 r. 
i wydawane jest do chwili obecnej (już nie pod auspicjami PTA). Jego założy-
cielem i pierwszym redaktorem był profesor Tadeusz Banachiewicz, wielolet-
ni Prezes PTA i dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie. 
Pierwszy po II wojnie światowej Zjazd Naukowy Astronomów Polskich odbył 
się w 1948 r. we Wrocławiu. Jego celem było reaktywowanie istniejącego przed 
wojną towarzystwa oraz podzielenie się wiadomościami o pracach wykona-
nych przez polskich astronomów w okresie wojennym. Podjęto zarazem odpo-
wiednie kroki celem zarejestrowania Towarzystwa i opracowano jego statut. 
Niestety w  dostępnych archiwach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
nie ma żadnego śladu odpowiedzi na złożony w 1949 r. wniosek o rejestrację. 
Dopiero po przeniesieniu w 1954 r. siedziby władz PTA z Wrocławia do War-
szawy ofi cjalnie zarejestrowano Towarzystwo w Prezydium Rady Narodowej 
m.st. Warszawy 31 grudnia 1955 r.
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20 marca 1957 r. Polska Akademia Nauk objęła PTA opieką, przyjmując 
jednocześnie na siebie obowiązek fi nansowania jego działalności. Obecnie 
działalność Towarzystwa jest fi nansowana ze środków Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniania nauki. Podstawo-
wą formą działalności PTA są ogólnopolskie zjazdy referatowe. Odbywają się 
one co dwa lata i  stanowią przegląd aktualnych dokonań badawczych pol-
skich astronomów, a także dają szansę koordynacji wielu działań badawczych 
i organizacyjnych w skali ogólnopolskiej. Od 1923 do 2017 r. odbyło się 38 ta-
kich zjazdów.

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie członków zwoływa-
ne przez Zarząd PTA raz na dwa lata. Władze Towarzystwa: prezes, wicepre-
zes oraz pięcioosobowy Zarząd Główny wybierane są przez Walne Zebranie 
na okres czterech lat. Organem kontrolnym pracy Zarządu jest Komisja Re-
wizyjna, a  sprawy konfl iktowe, o  ile zaistnieją, rozstrzyga Sąd Koleżeński. 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne liczy 278 członków. Dzielą się oni na: 
zwyczajnych, honorowych i  wspierających. Członkiem zwyczajnym może 
zostać każda osoba, która opublikowała co najmniej jedną pracę naukową 
z dziedziny nauk astronomicznych lub posiada dyplom ukończenia studiów 
astronomicznych. Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla 
rozwoju astronomii w Polsce lub posiadająca wybitne osiągnięcia naukowe 
w  tej dziedzinie. Godność tę nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu 
Głównego. Członkiem wspierającym może być osoba fi zyczna lub prawna 
deklarująca pomoc fi nansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
Towarzystwa. 

Paragraf 7 Statutu PTA stanowi, że: „celem Towarzystwa jest popieranie 
rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki i  popularyzacji w  społeczeń-
stwie”. Działalność naukowa skierowana jest głównie do naukowców, dokto-
rantów i studentów, zaś edukacyjna i popularnonaukowa – do szkół, nauczy-
cieli, uczniów i całego społeczeństwa.
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Działalność edukacyjna i popularnonaukowa

„Urania — Postępy Astronomii”

PTA prowadzi bardzo szeroką działalność edukacyjną i popularnonauko-
wą. Od początku istnienia Towarzystwa, a nawet trochę wcześniej, wydawano 
czasopismo „Urania” (pierwszy numer ukazał się w  1919 r., a  ofi cjalnie wy-
dawanie czasopisma rozpoczęto w  1922 r.). Od 1998 r. przygotowywane jest 
ono wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii i nosi tytuł: 
„Urania – Postępy Astronomii”. To dwumiesięcznik upowszechniający wiedzę 
astronomiczną, w którym swoje prace publikują wybitni specjaliści z różnych 
działów astronomii. 

Redaktorem naczelnym jest Profesor UMK Maciej Mikołajewski. Nakład 
czasopisma wynosi 3000 egz. i jest ono dostępne w ogólnopolskiej dystrybu-
cji. Dodatkowo prowadzony jest internetowy Portal Astronomiczny „Uranii” 
(www.urania.edu.pl), w  którym znajdują się między innymi bieżące infor-
macje o  najciekawszych odkryciach z  badań Wszechświata oraz o  polskich 
i światowych wydarzeniach w badaniach kosmosu. Częścią portalu „Uranii” 
jest także Cyfrowe Archiwum „Uranii” z zeskanowanymi archiwalnymi rocz-
nikami czasopisma udostępnianymi nieodpłatnie. Są one również dostępne 
w  Google Books i  Google Play. Redakcja „Uranii” otrzymała nagrodę spe-
cjalną za całokształt działań w ramach konkursu Popularyzator Nauki 2015 
zorganizowanego przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego1.

„Astronarium”

Innym niezmiernie ważnym przedsięwzięciem medialnym jest realizowany 
od 2015 r. cykl ogólnopolskich programów telewizyjnych „Astronarium” o astro-
nomii i kosmosie. W krótkich 23-minutowych odcinkach, opowiada on o tajem-
nicach Wszechświata i polskich naukowcach, którzy je zgłębiają. Każdy odcinek 
jest poświęcony wybranemu tematowi przewodniemu. Kamery „Astronarium” 
odwiedzają różne ośrodki badawcze na terenie całej Polski, a nawet poza grani-
cami naszego kraju. Autorami scenariusza programu są Bogumił Radajewski – 
politolog i dziennikarz telewizyjny, dr hab. Maciej Mikołajewski – astronom pra-
cujący w Centrum Astronomii UMK w Toruniu oraz dr Krzysztof Czart – astro-
nom, redaktor czasopisma i portalu „Urania – Postępy Astronomii”.

1 Więcej o historii i działalności czasopisma: K. Czart, M. Mikołajewski, „Urania”, s. 272.
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Ryc. 1. Okładka „Uranii” (1922, nr 1) – 
pierwszego numeru wydanego drukiem

Ryc. 2. Okładka pierwszego numeru 
„Postępów Astronomii” (1953 nr 1)

Ryc. 3. Okładka „Uranii – Postępów 
Astronomii” (1998, nr 1) – pierwszego 

numeru po połączeniu „Uranii”
i „Postępów Astronomii”

Ryc. 4. Okładka przykładowego
numeru współczesnej „Uranii”

(2018 nr 4)
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Za kierownictwo produkcji odpowiada Iwona Guz z TVP Bydgoszcz, a za 
montaż – Tomasz Stelmach, który dodatkowo, razem z Adamem Rubaszew-
skim, realizuje zdjęcia. Producentami programu są Polskie Towarzystwo Astro-
nomiczne i  TVP Bydgoszcz. Produkcję dofi nansowało MNiSW, partnerem 

Ryc. 5. Czołówka cyklu programów telewizyjnych „Astronarium”
poświęconych astronomii i badaniom kosmosu.

Źródło: „Astronarium”

projektu jest również czasopismo popularnonaukowe „Urania – Postępy Astro-
nomii”. Realizowany cykl otrzymał prestiżową nagrodę Popularyzator Nauki 
2017 w  ramach konkursu zorganizowanego przez Polską Agencję Prasową 
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program jest emitowany na 
ogólnopolskim kanale TVP 3, czyli w paśmie wspólnym regionalnych kanałów 
Telewizji Polskiej. Ogólnopolska premiera pierwszego odcinka miała miejsce 
w poniedziałek 2 marca 2015 r. o godz. 17.00. Premiery kolejnych odcinków na-
stępują aktualnie co dwa tygodnie w czwartki o godz. 17.00 i 20.30 oraz w so-
boty o godz. 14.55. „Astronarium” jest także emitowane w TVP Polonia oraz 
powtarzane na innych kanałach Telewizji Polskiej. Program można też oglądać 
w  Internecie za pośrednictwem TVP Stream (http://tvpstream.vod.tvp.pl/), 
poprzez dowolną przeglądarkę internetową albo aplikacje na smartfony i table-
ty. Wcześniejsze odcinki są dostępne na YouTube (www.youtube.com/Astrona-
riumPL) oraz na stronie internetowej www.astronarium.pl.

AstroGPS.pl

Towarzystwo przystąpiło również do tworzenia aplikacji mobilnej oraz por-
talu AstroGPS.pl. W zamyśle realizatorów mają one stanowić bazę wszystkich 
wydarzeń związanych z astronomią lub kosmosem odbywających się w Polsce. 
Będzie informować o  konkursach, prelekcjach, wykładach, pokazach nieba, 
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astropiknikach, zlotach, festiwalach nauki, warsztatach, konferencjach, tar-
gach, emisjach programów telewizyjnych i radiowych, seansach w planetariach 
i innych.

Inne działania

PTA współorganizuje i  wspiera wiele przedsięwzięć ogólnopolskich, na 
przykład: Olimpiadę Astronomiczną w  Planetarium Śląskim czy Ogólno-
polskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne w  Grudziądzu. Laureaci 

Ryc. 7. Grupowe zdjęcie uczestników ESO Astronomy Camp 2017 – obozu astrono-
micznego dla młodzieży, który odbył się w dniach 26 grudnia 2017–1 stycznia 2018 r. 

we włos kich Alpach. W tym gronie znalazło się sześcioro uczniów z Polski.
Fot. ESO, Nikki Miller

Ryc. 6. Przykładowy widok z internetowego serwisu AstroGPS.pl 
zawierającego informacje o wydarzeniach związanych z astrono-

mią i kosmosem, które odbywają się w Polsce.
Źródło: PTA / AstroGPS

Kongres_nowy_format.indd   294Kongres_nowy_format.indd   294 06.10.2020   15:37:5606.10.2020   15:37:56



295

Działalność Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 

pierwszego z nich uczestniczą w Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicz-
nej. Prowadzimy także polski konkurs, którego zwycięzcy biorą udział w obo-
zie astronomicznym dla młodzieży starszej organizowanym od 2013 r. przez 
Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) we Włoszech. W ostatnim cza-
sie nawiązaliśmy współpracę z Polską Agencja Kosmiczną (PAK). 

Wspólnie organizujemy konkurs KosmoSzkoła z PAK, skierowany do na-
uczycieli i  uczniów, którzy chcą zrealizować projekty edukacyjne z  zakresu 
astronomii, astronautyki i badań kosmosu. Zadaniem konkursowym jest opi-
sanie własnego pomysłu na program zajęć kółka astronomicznego i przygoto-
wanie listy potrzebnego sprzętu. Nagrodzony projekt otrzyma środki na sfi -
nansowanie zakupu wybranych urządzeń dla szkoły. PAK w 2019 r. sfi nansuje 
również pobyt dwóch uczestników na obozie ESO (sponsorami pozostałych 
stypendiów są Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oraz nasze Towarzystwo).

Wspieranie rozwoju nauk astronomicznych

Zjazdy, warsztaty i szkoły astrofi zyczne

Najstarszą cykliczną imprezą naukową organizowaną przez Towarzystwo 
są zjazdy referatowe. Pierwszy odbył się w 1923 r. w Toruniu, a uczestniczyło 
w  nim kilkunastu astronomów. Do tej pory miało miejsce 38 Zjazdów PTA 

Ryc. 8. Zdjęcie z Obserwatorium Astronomicznego Autonomicznego 
Regionu Aosta Valley (OAVdA) we włoskich Alpach, w którym odbywa się 

co roku ESO Astronomy Camp – obóz astronomiczny dla młodzieży.
Fot. ESO, P. Cigan

Kongres_nowy_format.indd   295Kongres_nowy_format.indd   295 06.10.2020   15:37:5606.10.2020   15:37:56



296

Marek J. Sarna, Krzysztof Czart

we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce. Gromadzą one zwykle od 
150 do 200 uczestników. To zazwyczaj duże konferencje naukowe poświęco-
ne przeglądowi badań ostatniego dwulecia. Dodatkowo towarzyszą im także 
wydarzenia popularnonaukowe, takie jak na przykład: spotkanie organizacji 
pozarządowych zajmujących się propagowaniem wiedzy o astronomii, astro-
nautyce, badaniach kosmicznych i satelitarnych. Towarzystwo organizuje rów-
nież szkoły kosmologiczne i astrofi zyczne.

Publikacje konferencyjne, książki i biuletyny

Polskie Towarzystwo Astronomiczne wydaje serię wydawniczą „Proce-
edings of the Polish Astronomical Society” z materiałami z konferencji o te-
matyce astronomicznej. Artykuły są publikowane w  języku angielskim, aby 
wydawnictwo miało zasięg międzynarodowy. Seria obejmuje w szczególności 
materiały ze zjazdów PTA, które odbywają się co dwa lata, oraz materiały ze 
szkół i warsztatów. Do tej pory ukazało się osiem woluminów:

Volume 1: XXXVI Polish Astronomical Society Meeting,
Volume 2: Introduction to Cosmology,
Volume 3: XXXVII Polish Astronomical Society Meeting, 
Volume 4: Second Cosmology School – Introduction to Cosmology,
Volume 5: Second BRITE-Constellation Science Conference – Small Satelli-

tes – Big Science,
Volume 6: Th e RR Lyrae 2017 Conference. Revival of the Classical Pulsators: 

from Galactic Structure to Stellar Interior Diagnostics,
Volume 7: XXXVIII Polish Astronomical Society Meeting, 
Volume 8: 3rd BRITE Science Conference.
Do tej pory Towarzystwo wydało pięć pozycji książkowych, w tym mię-

dzy innymi: Opowiadania starego astronoma prof. Józefa I. Smaka, Sylwetki 
astronomów polskich czy Zadania z  Olimpiad Astronomicznych. Towarzy-
stwo przejęło również od 2014 r. wydawanie „Almanachu Astronomicznego”, 
który obok wersji elektronicznej PDF dostępny jest w formacie na smartfony 
i tablety.

Od prawie 20 lat, nieregularnie ukazuje się „Biuletyn PTA”, skierowany 
głównie do członków Towarzystwa, informujący o  istotnych aktualnościach 
z kraju i ze świata (aktualności z życia Towarzystwa, dostępne pozycje, konfe-
rencje i inne).
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Nagrody

Polskie Towarzystwo Astronomiczne funduje także liczne wyróżnienia. Na-
grodę Młodych przyznaje (od 1970 r.) powołane przez Zarząd Główny PTA Jury 
za wybitny, indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii uzyskany podczas 
całej działalności naukowej astronomowi posiadającemu obywatelstwo polskie 
i w wieku poniżej 35 lat.

Nagrodę i  Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy 
o Wszechświecie przyznaje od 1983 r., co dwa lata, Jury powołane przez Zarząd 
Główny PTA.

Podczas 35. Zjazdu PTA Walne Zebranie Członków ustanowiło nową na-
grodę PTA – Medal Bohdana Paczyńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie astronomii i  astrofi zyki. Projekt Medalu oraz Regulamin Przyznawania 
Medalu Bohdana Paczyńskiego zostały zaakceptowane przez Walne Zebranie. 
Powołało ono również Kapitułę Medalu. Aktualny skład kapituły: profesoro-
wie Bożena Czerny, Jerzy Kreiner, Edwin Wnuk, Stanisław Zoła oraz każdora-
zowo z urzędu prezes PTA.

Pierwszym laureatem tej nagrody został Martin J. Rees. Wręczenie Medalu 
i wykład laureata miały miejsce 14 września 2013 r. w czasie XXXVI Zjazdu PTA 
w Warszawie. Drugim laureatem został George W. Preston. Wręczenie Medalu 
i wykład laureata miały miejsce 7 września 2015 r. w czasie XXXVII Zjazdu 
PTA w Poznaniu. Trzecim laureatem nagrody został Aleksander Wolszczan. 

Ryc. 9. Profesor Włodzimierz Zonn 
(1905–1975).

Źródło: „Urania” 1983, nr 12

Ryc. 10.  Profesor Bohdan Paczyński
(1940–2007).

Fot. Evelyn Tu / Princeton University
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Wręczenie Medalu wraz z wykładem laureata odbyło się 11 września 2017 r. 
podczas XXXVIII Zjazdu PTA w Zielonej Górze.

Podsumowanie

Zasięg działalności PTA wydaje się niezbyt wielki, warto jednak wziąć pod 
uwagę następujące dane: 

• „Astronarium” – milion widzów na odcinek (łączny zasięg RCH w ba-
daniach widowni telewizyjnej) plus blisko cztery miliony odsłon na 
YouTube (stan łączny na koniec września 2018 r.),

• portal „Uranii” – od 50 do 100 tys. użytkowników miesięcznie,
• media społecznościowe – polubienia: 15 tys., zasięgi tygodniowe: 

50–150 tys.,
• „Urania – Postępy Astronomii” – druk – nakład 3 tys. egz.,
• prenumerata szkolna – 250 szkół, 1000 nauczycieli, 10 tys. uczniów,
• zjazdy PTA – 150–200 osób,
• szkoły kosmologiczne – kilkadziesiąt osób,
• książki – nakłady po kilkaset sztuk.
Podsumowując, pomimo niewielkiej liczebności środowiska astronomicz-

nego i  ograniczonych środków przeznaczanych na badania astronomiczne, 
polscy astronomowie znajdują się w czołówce europejskiej i światowej. Za do-
wód niech posłuży uznanie astronomii za odrębną dyscyplinę naukową w no-
wym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 wrze-
śnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 
artystycznych.
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Czart Krzysztof, Mikołajewski Maciej, „Urania” – jeden z najstarszych na świecie tytułów poświęco-
nych upowszechnianiu astronomii, w: Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce, Warszawa 
2017, s. 272. 

Krakowczyk Mateusz (red.), Zadania z Olimpiad Astronomicznych XXXVI-LX, Warszawa 2018.
Smak Józef I., Opowiadania starego astronoma, Warszawa 2010.
Smak Józef I., Nowe opowiadania starego astronoma, Warszawa 2013.
Woszczyk Andrzej (red.), Astronomem być… Świadectwa życia i pracy astronomów polskich, To-
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Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (http://www.planetarium.grudziadz.
pl/omsa/).

Olimpiada Astronomiczna (https://www.planetarium.edu.pl/oa.htm).
Polskie Towarzystwo Astronomiczne (https://www.pta.edu.pl/ oraz https://www.facebook.com/

PTA.astronomia).
Portal Astronomiczny Urania (www.urania.edu.pl).
„Proceedings of the Polish Astronomical Society” (https://www.pta.edu.pl/proc).
TVP Stream (http://tvpstream.vod.tvp.pl/).
„Urania – Postępy Astronomii” (http://www.urania.edu.pl/ oraz https://facebook.com/UraniaPA).
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Kulturotwórcza działalność 
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie (dalej w skrócie: TLK), powstałe w 1866 r. 
(od 1950 r. Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego), zachowało pełną au-
tonomię i wypełnia zadania statutowe, z których najważniejszym jest integra-
cja lekarzy rozmaitych specjalności i należących do różnych specjalistycznych 
towarzystw lekarskich wokół spraw wspólnych: nauk podstawowych, diagno-
styki medycznej, lecznictwa, deontologii, etyki, historii medycyny i  kultury. 
Realizuje te zadania, organizując i  współorganizując konferencje, sympozja, 
zebrania naukowe i szkoleniowe, zabierając głos w sprawach deontologicznych 
i etycznych, prezentując osiągnięcia kulturalne i artystyczne lekarzy, przyzna-
jąc dyplomy i medale, podtrzymując pamięć o wybitnych lekarzach, szczegól-
nie związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim i Krakowem oraz zasłużonych 
dla Polski.

W  1991 r. Towarzystwo odzyskało Dom Lekarski, który, przejęty przez 
Akademię Medyczną im. Mikołaja Kopernika utworzoną w miejsce Wydziału 
Lekarskiego UJ w 1950 r., był przez nią użytkowany i częściowo zdewastowa-
ny (ryc. 1). Dzięki staraniom rektorów (w  nawiasach lata pełnienia funkcji): 
Tadeusza Popieli (1972–1981), Ryszarda Gryglewskiego (1981–1984), Tadeusza 
Cichockiego (1987–1990) i  Andrzeja Szczeklika (1990–1993) budynek został 
przywrócony do stanu pierwotnego. Wymienionych rektorów wyróżniono 
członkostwem honorowym Towarzystwa.

Należy dodać, że Towarzystwo Lekarskie Krakowskie w 1972 r. fi nansowało 
rekonstrukcję witraża Stanisława Wyspiańskiego Apollo spętany (ryc. 2) oraz 
przeprowadzało remonty i  stałą konserwację budynku z  funduszy własnych 
i  przy wsparciu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Dom 
Lekarski to zabytek kultury ze względu na zaprojektowane przez Stanisława 
Wyspiańskiego wnętrza sal (tzw. Malinowej, nazwanej Salą im. Stanisława 
Wyspiańskiego, oraz bibliotecznej), klatkę schodową, witraże i meble. Towa-
rzystwo współdziała w  jego turystycznym propagowaniu z  Marszałkowskim 
Urzędem Małopolskim i Teatrem STU. Wyspiańskiemu poświęcono uroczyste 
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zebrania w 1997 r. (w 90. rocznicę śmierci), w 1999 r. (z okazji 130. rocznicy 
urodzin) i w 2017 r. (w 110. rocznicę śmierci).

Po odzyskaniu Domu Lekarskiego Towarzystwo realizuje przedstawione kie-
runki działania, organizując tradycyjne środowe zebrania we własnej siedzibie – 

Ryc. 1. Dom TLK przy ul. Radziwiłłowskiej 4 w Krakowie.
Fot. A. Wiernikowski

około 32–34 rocznie – ponadto sympozja, konferencje, wystawy, spektakle te-
atralne, minikoncerty i recitale, wspólnie ze specjalistycznymi towarzystwami 
lekarskimi i organizacjami kultury. Należy tu wspomnieć o współpracy z Unią 
Polskich Pisarzy Lekarzy, a w szczególności z jej prezesem, prof. Waldemarem 
Hładkim, który wielokrotnie występował jako poeta i bard – śpiewał i grał na 
kilku instrumentach – oraz organizator, scenarzysta i reżyser spektaklu poetyc-
ko-muzycznego Leczymy Słowem – prezentacji twórczości poetyckiej lekarzy-
-pisarzy z okazji Jubileuszu 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego.

Należy podkreślić, że wszystkie zebrania mają charakter otwarty i poza leka-
rzami mogą w nich uczestniczyć także inne osoby zainteresowane daną tematyką. 

Od 2003 r. funkcję prezesa Towarzystwa pełni prof. Igor Gościński, który 
z zespołem organizuje zebrania i osobiście im przewodniczy.

Zagadnieniom kulturalnym poświęconych jest od 12 do 17 zebrań rocznie. 
Szczególnie spektakularnymi są coroczne, organizowane od 1960 r., styczniowe 
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uroczyste posiedzenia w Auli Collegium Novum UJ z okazji wyzwolenia obozu 
Auschwitz-Birkenau i Międzynarodowego Dnia Holokaustu, zawsze z udzia-
łem Rektora UJ, przedstawicieli Kurii Metropolitalnej, dyplomatów i bardzo 
licznych uczestników. W trakcie ostatnich spotkań – 2013, 2017, 2018 r. – miały 

Ryc. 2. Fragment klatki schodowej Domu Lekarskiego
z witrażem Stanisława Wyspiańskiego „Apollo spętany”.

Fot. A. Wiernikowski

miejsce przekazy na żywo, drogą satelitarną oraz wystąpienia dyrektorów Mu-
zeum Holocaustu w Los Angeles. Przy organizacji tych posiedzeń TLK współ-
pracuje z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego, szczególnie z Katedrą Histo-
rii Medycyny, Muzeum Wydziału Lekarskiego, Centrum Badań Holokaustu 
i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

W  2006 r. obchodzono uroczyście 140-lecie powstania TLK i  100-lecie 
Domu Lekarskiego. W 2011 r. uczczono 145-lecie, a w 2016 r. 150-lecie powsta-
nia Towarzystwa. Z tych okazji przygotowano wydawnictwa jubileuszowe za-
wierające spisy zebrań i innych dokonań, w tym bibliografi ę publikacji i pełną 
dokumentację faktografi czną działalności Towarzystwa1.

1 I. Gościński, A.B. Skotnicki (red.), Towarzystwo Lekarskie Krakowskie; A. Wiernikowski 
(red.), Towarzystwo Lekarskie Krakowskie; I. Gościński, A. Wiernikowski, J. Zawiliński (red.), 
Obchody Jubileuszu 150-lecia.
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Towarzystwo podtrzymuje pamięć o wybitnych i zasłużonych lekarzach, 
jak i  o  innych osobach działających na rzecz polskiej medycyny. Specjalne 
zabrania i/lub publikacje poświęcono profesorom: Julianowi Aleksandrowi-
czowi (1908–1988), Marianowi Barczyńskiemu (1930–2006), Józefowi Bogu-
szowi (1904–1993), Janowi Donatowi Bromowiczowi (1917–1983), Eugeniu-
szowi Brzezickiemu (1890–1974), Zbigniewowi Chłapowi (ur. 1927), Józefowi 
Dietlowi (1804–1878), Zbigniewowi Garnuszewskiemu (1917–1998), Maria-
nowi Gieszczykiewiczowi (1889–1942), Stanisławowi Grochmali (1911–1995), 
ks. Michałowi Hellerowi, Stanisławie Jancyszyn-Spettowej (1902–1994), 
Kazimierzowi Janickiemu (1931–2001), Henrykowi Jordanowi (1842–1907), 
Józefowi Kałuży (1929–2003), Jerzemu Kaulberszowi (1891–1988), Antonie-
mu Kępińskiemu (1918–1972), Antoniemu Józefowi Kocembie (1930–2008), 
Adamowi Kunickiemu (1903–1989), Janowi Karolowi Kostrzewskiemu 
(1915–2005), Józefowi Karolowi Kostrzewskiemu (1883–1959), Józefowi Ku-
śmiderskiemu (1928–1998), Stanisławowi Maziarskiemu (1873–1956), Janowi 
Mikuliczowi-Radeckiemu (1850–1905), Janowi Miodońskiemu (1902–1963), 
Gabrielowi Narutowiczowi (1865–1922), Julianowi Ignacemu Nowakowi 
(1865–1946), Józefowi Oetingerowi (1818–1895), Janowi Oszackiemu (1915–
–1982), Janowi Władysławowi Piltzowi (1870–1930), Maciejowi Witowi Rze-
peckiemu (1909–1989), Ludwikowi Sippelowi (1904–1981), Janinie Sokołow-
skiej-Pituchowej (1915–2011), Markowi Hieronimowi Sychowi (1923–1997), 
Leonowi Tochowiczowi (1897–1965); docentom Janowi Wojciechowi Gło-
wackiemu (1929–2009), Jerzemu Jedlińskiemu (1925–2004), Oskarowi Liszce 
(1915–1966) i  Jadwidze Miklaszewskiej (1912–1991) oraz doktorom Teodo-
rowi Biruli-Białynickiemu (1886–1956), Marianowi Czepce (1922–2006), Jó-
zefowi Garbieniowi (1896–1954), Jerzemu Jamskiemu (1943–2007), Jerzemu 
Mroczce (1934–2004), Zbigniewowi Wincentowiczowi (1926–2008) i Joannie 
Horzelowej z d. Wurfel (1925–2007) oraz zakonnikowi i lekarzowi Ludwiko-
wi Perzynie (1742–1800).

Honorując zasługi J.W. Piltza, twórcy krakowskiej Kliniki Neurologiczno-
-Psychiatrycznej, budowniczego jej obiektów i autora czterojęzycznego albumu 
Klinika Neurologiczno-Psychjatryczna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
(Kraków 1929), wydano reprint z wprowadzeniem autorstwa I. Gościńskiego 
opisujący osiągnięcia profesora działającego na terenie Polski i  Szwajcarii2. 
TLK wybiło również medal, fundowany przez prof. Ryszarda Chrzanowskiego, 
autorstwa prof. Karola Badyny (ryc. 3).

Należy również wymienić żyjących wybitnych członków honorowych Towa-
rzystwa Lekarskiego Krakowskiego: prof. Henryka Gaertnera (85- 90- i 95-lecie 

2 I. Gościński, R. Chrzanowski, A. Wiernikowski, J. Zawiliński (red.), Dr Jan Władysław 
Piltz (1879–1930).
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Ryc. 3. Medal J.W. Piltza autorstwa K. Badyny

urodzin)3, prof. Zdzisława Gajdę (85-lecie), Marię Rybakową (90-lecie), I. Go-
ścińskiego (85-lecie) oraz Z. Chłapa (90-lecie), którym poświęcono jubileuszowe 
posiedzenia oraz których honorowano dyplomami i medalami. Również medale 
Towarzystwa przypominają zasłużone sylwetki lekarzy, społeczników i patrio-

tów, poza wymienionym J.W. Piltzem, dr Aleksandra Kremera (1813–1880), prof. 
Juliana Nowaka (1865–1940), prof. Józefa Bogusza (1904–1993), prof. Marka Hie-
ronima Sycha (1923–1997) i prof. Stanisława Grochmala (1911–1995).

TLK promuje literacką i artystyczną twórczość swoich członków, jak rów-
nież publikacje poświęcone wielkim Polakom i historii. Były to: poezja, proza 
i malarstwo Janiny Bergander, poezja Marcina Gołąba, fotografi a (wystawa) 
i poezja Wojciecha Traczewskiego (1947–2005), grafi ka – portrety znanych le-
karzy (wystawa) Tomasza Wiatra (ryc. 4), grafi ka (wystawa) i poezja Ryszarda 
Żaby, a także poezja Stanisława Wilkonia (1923–2012). Spośród książek wspo-
mnieć należy SM – Smak Miłości Anieli Agaty, O  ulicy Kopernika w  szcze-
gólności, a o Wesołej w ogólności prawie wszystko i Przewodnik po Krakowie 
dla medyków, czyli Kraków medyczny w aspekcie historycznym Z. Gajdy oraz 
zredagowaną przez niego Antologię poezji o Ulicy Kopernika w Krakowie, Park 
im. dra Henryka Jordana Joanny Torowskiej, W  pogoni za przeznaczeniem. 
Od Krakowa do Bytomia. Wspomnienia lekarza. Eugeniusza Czubaka, Radość 
dawania. Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach, anegdotach Ma-
rianny Florkowskiej, Albert Schweizer – życie, myśli i dzieło Henryka Gaert-
nera, poezje Waldemara Hładkiego W podróży, Ekslibrysy Lekarzy Krzysztofa 
Kmiecia, Wspomnienia medyka sądowego i  Błąd medyczny Zdzisława Mar-
ka, Po omacku (zapiski córki Eskulapa) Jadwigi Miklaszewskiej, Śmiertelni – 
Nieśmiertelni. Choroby i  groby wielkich kompozytorów Pawła Mikułowskie-
go, O  dr Danucie Sadkowskiej Barbary Morawskiej-Nowak, Uleczyć świat. 

3 I. Gościński, A. Wiernikowski, B. Jochymek-Krause (red.), Kronika Jubileuszu 90-lecia 
Profesora Henryka Gaertnera.
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O Julianie Aleksandrowiczu Krystyny Rożnowskiej, Lekarz na Rapa Nui Zdzi-
sława Jana Ryna, Rytm śmierci Z.J. Ryna i Stanisława Kłodzińskiego, a także 
poezje Anny Pituch-Noworolskiej i Leona Żuławskiego Oblężenie Limanowy, 
czyli Rzeź Galicyjska 1846 wierszem i inne utwory.

Ryc. 4. Rysunki Tomasza Wiatra

Przedstawiano również zainteresowania i  pasje lekarzy: podróżnicze, foto-
grafi czne, historyczne. Prezentowali je m.in. Andrzej Bielecki i Jerzy Jurkiewicz 
z  Warszawy, R. Chrzanowski i  Ryszard Karbowski (1925–2012) ze Szwajcarii, 
a także Andrzej Urbanik, Z. Gajda, Z.J. Ryn, Aleksander B. Skotnicki z Krakowa.

Cykl zebrań pt. „Błogosławiony/Święty Jan Paweł II i lekarze Krakowa” po-
święcono różnym aspektom moralnym nauczania i działalności papieża, któ-
ry swym zachowaniem i nauczaniem wpływał na postawy lekarzy i chorych. 
Również coroczne sympozja pt. „Ból i cierpienie”, które współorganizuje TLK, 
poświęcone są różnym aspektom bólów somatycznych i duchowych – cierpie-
niom dotykającym ludzi w różnych sytuacjach życiowych.

W  osobnej publikacji przedstawiono, przy pomocy byłych działaczy, hi-
storię NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia w  Krakowie4, stan obecny oraz 

4 NSZZ „Solidarność” Krakowskiej Służby Zdrowia.
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historię solidarnej pomocy Lekarzy Świata (Medecins du Monde) w  okre-
sie stanu wojennego, z  którą wiąże się działalność krajowa i  zagraniczna 
prof. Zbigniewa Chłapa – prezesa Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”5. Specjal-
ne posiedzenia poświęcono 400-leciu posługi Szpitala Bonifratrów w Krakowie, 

90. rocznicy powstania Szpitala im. Józefa Babińskiego w Krakowie i Szpitalowi 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, a konferencję – 650-leciu Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Członkowie zarządu TLK wygłaszali referaty na historycznych sesjach or-
ganizowanych przez Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie, posiedzeniach 
Koła PTL w Śremie i I Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych w Warsza-
wie, a ponadto w Republice Czeskiej (Trzyniec, Karwina) i na Ukrainie (Lwów).

Aktywne Koło w  Proszowicach, kierowane przez dr Wojciecha Skuchę, 
dwukrotnie zorganizowało wycieczki do opactwa w  Hebdowie i  Muzeum 
św. Alberta w Igołomi.

Liczne zebrania uświetniały solowe występy artystów, minikoncerty i reci-
tale. Występował również latynoamerykański zespół Kantu, kabaret lwowski 
Tyligentne Batiary i Teatr Stygmator. 

Przedstawiona działalność TLK jest możliwa dzięki szerokiemu współ-
działaniu z władzami UJ i innych uczelni Krakowa, Okręgową Izbą Lekarską 
w Krakowie i wieloma specjalistycznymi towarzystwami lekarskimi oraz or-
ganizacjami. Pozwala ona zaprezentować szeroką działalności pozamedyczną 
lekarzy, buduje ich inny wizerunek oraz promuje w społeczeństwie aktywność 
medyków w zakresie kultury.

Wyrazem uznania dla tej działalności oraz działalności społecznej było wrę-
czenie Towarzystwu Lekarskiemu Krakowskiemu, w dniu 21 czerwca 2017 r., 
podczas 76. Uroczystej Sesji Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, 

5 NSZZ „Solidarność” Krakowskiej Służby Zdrowia.

Ryc. 5. Medal Cracoviae Merenti
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najwyższego odznaczenia – brązowego Medalu Cracoviae Merenti. Odznacze-
nie ustanowiono w 1998 r., a to przyznane TLK ma liczbę 30 (ryc. 5).

Laudację wygłosił prof. Jacek Majchrowski – prezydent Miasta Krakowa – 
który powiedział między innymi:

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie na stałe zapisało się w historii Polski – polskiej 
medycynie – i w dziejach Krakowa. […] W istocie fenomen Towarzystwa polega 
na tym, że nigdy nie było ono organizacją czysto zawodową. Jego charakter – od 
samego początku – kształtowali miłośnicy sztuki, znawcy historii, wybitni hu-
maniści i społecznicy, ludzie wielkiej pasji. Doktor Henryk Jordan zorganizował 
pierwszy na naszym kontynencie park edukacyjny dla dzieci, na wniosek Alfreda 
Obalińskiego otwarto pierwszą stację pogotowia ratunkowego w Polsce, profesor 
Maria Rybakowa przyczyniła się m.in. do rozwoju kontaktów z polskimi lekarza-
mi na wschodzie, profesor Zdzisław Jan Ryn zasłynął jako dyplomata, znakomi-
ty badacz Andów i propagator dorobku Ignacego Domeyki. Prof. Igor Gościński 
(obecny prezes Towarzystwa) zasłużył się wielce dla polskiej kultury i utrwalania 
pamięci o czasach okupacji, a zaledwie kilkanaście miesięcy temu prof. Aleksan-
der Skotnicki otrzymał prestiżową nagrodę imienia księdza Musiała za działalność 
społeczną duchu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego6.
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6 A. Wiernikowski, Brązowy Medal Cracoviae Merenti, s. 74–75.
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Początki neuropatologii polskiej i postacie polskich 
neuropatologów w świetle eponimów

Badania anatomiczne układu nerwowego prowadzone były na ziemiach 
polskich już w okresie renesansu. Wśród wyróżniających się autorów znalazł 
się Jan Głogowczyk (1445–1507), który w Questiones librorum de anima (Metz 
1501; Kraków 1514) wskazywał na komory mózgu jako siedlisko duszy ludz-
kiej. Współczesnym mu był Andrzej Glaber z  Kobylina (1500–1555), który 
w swoim dziele Problemata Aristotelis (Kraków, 1535) pisał o zmysłach. Wśród 
wczesnych znanych dzieł poruszających zagadnienia neuropatologiczne zna-
lazły się opisy udaru mózgu, zapaleń mózgu i wstrząśnienia mózgu dokonane 
przez wybitnego polskiego lekarza Jana Jonstona (1603–1675). W tomie VIII 
dzieła Syntagma universae medicinae practicae. Libris XIV (Jena 1674) dokonał 
on opisów patologii ośrodkowego układu nerwowego.

Dopiero w  XIX w. pojawiły się zaczyny neuropatologii polskiej. Po raz 
pierwszy określenia najbardziej zbliżonego do neuropatologii użył warszaw-
ski lekarz, ofi cer powstania listopadowego, Ignacy Lebel (1792–1861), tytułu-
jąc swoje dzieło: Anatomia patologiczna mózgu chorych na umyśle („Pamięt-
nik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”). I. Lebel pełnił funkcję radcy 
dworu, lekarza Najwyższej Izby Obrachunkowej, był wiceprezesem wydziału 
lekarskiego Towarzystwa Warszawskiego Dobroczynności oraz redaktorem 
„Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”.

Natomiast pracujący w  Krakowie Józef Dietl (1804–1878) opublikował 
w 1846 r. Anatomische Klinik der Gehirnkrankheiten, dzieło, w którym wielo-
krotnie podkreśla znaczenie anatomii patologicznej jako podstawy dla wyja-
śnienia mechanizmów rozwoju chorób układu nerwowego oraz ich objawów 
(ryc. 1). J. Dietl, polsko-austriacki lekarz, był profesorem Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, w 1861 r. wybrany został jego rektorem, a w  latach 1866–1874 był 
prezydentem Krakowa.

Jednakże dopiero po zakończeniu I  wojny światowej polska neuropatologia 
przyjmować zaczęła postać współczesną. Wybitną rolę w  tym zakresie odegrał 
utworzony w 1918 r. Instytut Nenckiego w Warszawie. Jednym z jego założycieli był 
polski neurolog Edward Flatau (1868–1932), twórca polskiej szkoły neurologicznej. 
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Ryc. 1. Józef Dietl, Anatomische Klinik der Gehirn-
krankheiten, Kaulfuss Witwe Prandel & Comp., 

Wien 1846

E. Flatau ukończył w  1892 r. Uniwersytet 
w Moskwie, a następnie w latach 1893–1899 
pracował w  Berlinie u  boku tak wybitnych 
badaczy układu nerwowego jak Emanuel 
Mendel (1839–1907) czy Louis Jacobsohn 
(później Jacobsohn-Lask) (1863– 1941).

Owocem zdobytych doświadczeń w za-
kresie anatomicznych i  anatomopatolo-
gicznych badań nad układem nerwowym 
było wydanie przez E. Flataua w 1894 r. ce-
nionego wówczas Atlas des Menschlichen 
Gehirns und des Fasernverlaufens (ryc. 2). 
Słowo wstępne do atlasu E. Flataua napisał 
E. Mendel.

W 1904 r. E. Flatau został ordynatorem oddziału neurologicznego w Szpita-
lu na Czystem w Warszawie, a w 1913 r. otworzył pracownię mikroskopową we 
własnym mieszkaniu przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Później, dzię-
ki darowiźnie Józefa Potockiego dla Towarzystwa Psychologicznego, przeniósł 
pracownię mikroskopową do ofi arowanego budynku przy ul. Śniadeckich 8. 
W tym miejscu E. Flatau utworzył Pracownię Neurobiologiczną Instytu tu Bio-
logii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego i kierował nią do końca życia. 
Prowadził tam działalność naukową, którą łączył z przekonaniem wyrażonym 
w przedmowie do pierwszego tomu Prac z pracowni neurobiologicznej z 1916 r. 
(drugi tom wydano w 1919r.): „Na podstawie doświadczeń doszedłem do wnio-
sku, że tylko praca równoległa kliniczna i  laboratoryjna jest w  stanie pogłę-
bić istotę choroby, dać wskazówki w kierunku jej genezy oraz leczenia i dzięki 
temu dać rezultaty posiadające większe znaczenie naukowe”. W swoich bada-
niach skupiał się na patologii opon mózgowo-rdzeniowych, procesach zapal-
nych i nowotworowych.

Jego badania nad zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych obejmowały 
eksperymenty na psach, w których wykazał, że ropnie powstają w wyniku roz-
przestrzeniania się pneumokoków drogą krwionośną oraz udowodnił ochron-
ne działanie surowicy przeciwpneumokokowej. Z  całej spuścizny badawczej 
E. Flataua najbardziej znane są opisane przez niego objawy oponowe:

• objaw Flataua – rozszerzanie się źrenic po biernym przygięciu głowy do 
klatki piersiowej. E. Flatau opisał szczegółowo łuk odruchowy swojego 
odruchu karkowo-mydriatycznego,
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• objaw erekcyjny – wzwód prącia po kilkukrotnym zginaniu tułowia do 
przodu.

Oponowy objaw Flataua znany jest do dziś praktykującym neurologom, 
a wiedzę o nim przekazuje się w  nauczaniu studentów i  młodych pokoleń 
lekarzy tej specjalności.

Badacz opisał również mniej znane objawy występujące u  chorych na 
stwardnienie rozsiane i nagminne zapalenie mózgu:

• objaw rogówkowo-podbródkowy Flataua – skurcz mięśnia podbródko-
wego po dotknięciu rogówki,

• objaw wargowo-podbródkowy Flataua – skurcz mięśnia podbródkowe-
go po dotknięciu czerwieni wargowej.

W 1927 r. E. Flatau opisał epidemię rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia 
kręgowego. Opis ten ukazał się jednoczasowo z  poświęconą temu zagadnie-
niu publikacją austriackiego psychiatry Emila Redlicha (1866–1930) i wzbudził 
tak znaczące uznanie francuskiego środowiska neurologicznego, że używano 
w nim eponimu „choroba Redlicha–Flataua” na określenie encephalomyelitis 
epidemica disseminata. A neurolog z Konstantynopola – Conos – w 1930 r. użył 
eponimu „choroba Flataua”.

Edward Flatau opublikował również szczegółowy opis neuropatologiczny 
choroby Schildera, nazywając ją encephaloleukopathia scleroticans progressiva. 

Ryc. 2. Atlas mózgu ludzkiego – późniejsze wydanie przez E. Flataua
 a) strona tytułowa, b) jedna z ilustracji.

Źródło: E. Flatau, Atlas des Menschlichen Gehirns und des Fasernverlaufen, Karger, Berlin 1899
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 Wyrazem uznania dorobku neuropatologicznego badacza było zapraszanie go 
do współautorstwa podręczników o wymiarze co najmniej europejskim (ryc. 3).

Powyższe przykłady ukazują E. Flataua nie tylko jako znanego neurologa, 
ale również badacza, którego zainteresowania dotyczyły anatomii patologicz-
nej układu nerwowego – protoplastki neuropatologii. 

Ryc. 3. Strona tytułowa i jedna z ilustracji podręcznika poświęconego 
chorobom mięśni. E. Flatau był autorem części anatomopatologicznej.

Źródło: H. Lorenz, Die Muskelerkrankungen, Hölder, Wien 1904

Jednym z najbardziej znanych współpracowników E. Flataua był Teofi l Sim-
chowicz (1879–1957). Pracował z E. Flatauem nie tylko w oddziale neurologicz-
nym, ale również w Pracowni Neurobiologicznej Instytutu Biologii Doświad-
czalnej im. Marcelego Nenckiego. Podobnie jak jego nauczyciel, T. Simchowicz 
łączył pracę kliniczną z  badaniami anatomopatologicznymi. Mniej znane są 
prace kliniczne T. Simchowicza, których owocem było opisanie:

• odruchu nosowo-ocznego (1922) – skurcz mięśnia okrężnego oka (za-
mknięcie powiek) po opukiwaniu młotkiem neurologicznym czubka nosa,

• odruchu nosowo-podbródkowego (1922) – skurcz mięśnia bródkowego 
po opukiwaniu młotkiem bocznej powierzchni nosa, 

• postaci współczulnej choroby Redlicha–Flataua (1932).
Edward Flatau, wyodrębniając zespół podbródkowy (syndroma mennto-

nier), wymienia jego elementy: objaw nosowo-podbródkowy T. Simchowicza, 
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dło  niowo-podbródkowy Marinesco-Radoviciego oraz rogówkowo-podbród-
kowy i wargowo-podbródkowy E. Flataua. Tak oto nauczyciel użył eponimu 
(objaw nosowo-podbródkowy T. Simchowicza) określającego zdobycz klinicz-
ną swojego ucznia.

Jednak prace i postać T. Simchowicza wiąże się głównie z neuropatologią. 
Badacz ten zdobywał doświadczenie kliniczne w Monachium u boku wybit-
nego psychiatry Emila Kraepelina (1856–1926), a neuropatologiczne pracu-
jąc pod kierunkiem Aloisa Alzheimera (1864–1915). W 1911 r. T. Simcho-
wicz opublikował wyniki badań neuropatologicznych w  Histologische und 
histopathologische Arbeiten über die Grosshirnrinde mit besonderer Berück-
sichtigung der pathologischen Anatomie der Geistekrankheiten – monografi i 
pod redakcją Franza Nissla (1860–1919) i A. Alzheimera. Polskie tłumacze-
nie tego dzieła ukazało się w  1913 r. (Badania nad anatomią patologiczną 
otępienia starczego). T. Simchowicz kontynuował prace nad chorobą Alzhe-
imera i opublikował ich wyniki w 1919 r. w dysertacji O formule starczej kory 
mózgowej.

Do neuropatologii w wymiarze światowym Teofi l Simchowicz wprowadził 
pojęcie płytek starczych (ryc. 4a), indeksu starczego oraz zwyrodnienia ziar-
nisto-wodniczkowego, z którego później utworzono eponim – zwyrodnienie 
ziarnisto-wodniczkowe Simchowicza (ryc. 4b).

Pojęcia płytek starczych i  zwyrodnienia ziarnisto-wodniczkowego Sim-
chowicza (ryc. 4a, b i  c) należą współcześnie do kanonu pojęć neuropatolo-
gicznych, choć zdobycze pracy klinicznej wybitnego neuropatologa pozostają 
w cieniu historii.

Kolejnym wybitnym neurologiem współpracującym z  E. Flatauem w  od-
dziale neurologicznym, jak i  Pracowni Neurobiologicznej Instytutu Biologii 
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, był Jakub Mackiewicz (1887–1966). 
Jego nazwisko wiązane jest do dziś w neurologii klinicznej z eponimem „ob-
jaw Mackiewicza”. W 1931 r. J. Mackiewicz opisał objaw udowy wskazujący na 
podrażnienie nerwu udowego i polegający na pojawianiu się bólu po zgięciu 
podudzia u chorego leżącego na brzuchu.

Mniej znane są natomiast prace J. Mackiewicza nad pierwotnymi guzami 
mózgu. W 1929 r. opublikował on wyniki swoich badań nad neuropatologicz-
nym różnicowaniem łagodnych i  złośliwych glejaków w  pracy O  glejakach. 
Zestawiał obraz kliniczny z wynikami badań mikroskopowych oraz zajmował 
się glejoblastomatozą (Glioblastomatosis diff usa cerebri multilocularis amito-
tica, 1931).

Ważnym ośrodkiem badań układu nerwowego była Klinika Neurologicz-
no-Psychiatryczna Uniwersytetu Jagiellońskiego powstała w  1905 r. Pierw-
szym jej kierownikiem został Jan Piltz (1870–1930). Studia i pierwsze lata pracy 
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Ryc. 4a. Własnoręczny rysunek T. Simchowicza ukazujący płytkę 
starczą i związane z nią pączkowanie.

Źródło: T. Simchowicz, Histologische Studien über die senile Demenz, s. 67

Ryc. 4b. Zwyrodnienie ziarnisto-wodniczkowe Simchowicza.
Źródło: ze zbiorów Zakładu Neuropatologii Instytutu Psychiatrii

 i Neurologii w Warszawie

Ryc. 4c. Zwyrodnienie ziarnisto-wodniczkowe Simchowicza.
Źródło : ze zbiorów Zakładu Neurochemii i Neuropatologii w Poznaniu
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odbywał w Szwajcarii. Doktoryzował się w Zurychu u wybitnego psychiatry 
Augusta Forela. Podczas studiów był asystentem w klinice anatomii i histologii 
Philippa Stöhra i w Instytucie Badań Mózgu u Constantina von Monakowa. 
Po powrocie do kraju zorganizował w 1901 r. w warszawskim Szpitalu Praskim 
bodaj pierwszy w  Polsce osobny oddział neurologiczny z  własną pracownią 
neuropatologiczną. W 1905 r. został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i zaczął kierować Katedrą Neurologiczno-Psychiatryczną. Po-
czątkowo nie dysponował odpowiednią kliniką, pracując jedynie w  ambula-
torium dla chorych w trzech pomieszczeniach sutereny kliniki okulistycznej. 
W  ciągu 10 następnych lat zaplanował budowę i  doprowadził do powstania 
trzech dużych pawilonów i zorganizowania w nich najnowocześniejszej wów-
czas w Polsce kliniki neurologicznej. Placówka ta, wzorowana na klinice mo-
nachijskiej, posiadała świetnie wyposażone pracownie: anatomiczną, bioche-
miczną, histopatologiczną, metaboliczną i neurofi zjologiczną. J. Piltz kierował 
tą kliniką do swej przedwczesnej śmierci w 1930 r. Ze „szkoły Piltza” wywodzili 
się późniejsi kierownicy Kliniki Neurologicznej w Poznaniu: Stefan Borowiec-
ki i Marcin Zieliński.

W fachowej literaturze światowej znajdują swoje ważne miejsce do dziś opi-
sane przez J. Piltza odruchy źreniczne. Odruch źreniczny Westphala i Piltza 
to fi zjologiczne zwężenie źrenic przy zaciskaniu powiek (następstwo jednocze-
snego pobudzenia jądra nerwu okoruchowego, unerwiającego zwieracza źre-
nicy i jądra nerwu twarzowego, unerwiającego mięsień okrężny oka). Odruch 
źreniczny paradoksalny J. Piltza polega na rozszerzeniu źrenicy podczas jej 
oświetlania, charakterystyczny, choć nie patognomoniczny, dla kiły III-rzędo-
wej. Odruch źreniczny neurotoniczny Piltza polega na rozszerzeniu zwężonej 
sztywnej źrenicy przy nastawianiu i  ruchu zbieżnym obserwowany również 
w kile III-rzędowej.

W następnych latach swój wkład do neuropatologii polskiej wnieśli wybitni 
neurolodzy dwudziestolecia międzywojennego. Kazimierz Orzechowski (1878–
–1942), twórca warszawskiej szkoły neurologicznej, był nauczycielem znanych 
później specjalistów – Władysława Jakimowicza i Anatola Dowżenki oraz wy-
bitnego neuropatologa Adama Opalskiego. K. Orzechowski wraz z Witoldem 
Nowickim w 1912 r. zwrócili uwagę na patogenetyczny związek między choro-
bą Recklinghausena i stwardnieniem guzowatym, zwracając uwagę na podo-
bieństwo rozrostu gleju w obu chorobach i wprowadził pojęcie neurinomatosis 
centralis1. Później publikował prace stanowiące przyczynki do neuropatologii 
zwyrodnienia wątrobowo-soczewkowego (1927) i  guzów mózgu (neurobla-
stoma verum, 1933). W 1934 r., po śmierci L. Flataua, K. Orzechowski został 

1 K. Orzechowski, W. Nowicki, Zur Pathogenese und patologischen Anatomie, s. 237–307.
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kierownikiem Zakładu Neurobiologii In-
stytutu Biologii Doświadczalnej im. Mar-
celego Nenckiego.

Z  K. Orzechowskim współpracowała 
Łucja Frey (1889–1943), wybitna neurolog, 
której nazwisko utrwaliło się w  historii 
w związku z eponimem „zespół Łucji Frey” 
(zespół nerwu uszno-skroniowego) – poło-
wicze pocenie się i  zaczerwienienie skóry 
twarzy podczas przyjmowania gorzkich, 
kwaśnych lub słonych pokarmów. Zespół 
wskazuje na patologię nerwu uszno-skro-

niowego (łac. nervus auriculotemporalis), gałęzi nerwu żuchwowego (gałąź 
nerwu V3). Ł. Frey publikowała również prace neuropatologiczne, wśród któ-
rych godnym podkreślenia jest wskazanie na zmiany w obrębie V i VI warstwy 
kory mózgowej w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego oraz na udział 
procesu zapalnego w jego rozwoju2, 3.

Wybitnym badaczem cytoarchitektoniki mózgu w  okresie międzywojen-
nym był Maksymilian Rose (1883–1937) założyciel Polskiego Instytutu Badań 
Mózgu w 1928 r. w Warszawie, a od 1931 r. – w Wilnie. Na początku swojego 
rozwoju naukowego, w 1912 r., kształcił się w klinice Roberta Gauppa (1870–
–1953) w Tübingen, ale niewątpliwy wpływ na jego rozwój miały prace także 
u boku Korbiniana Brodmanna (1868–1918). W 1933 r. opublikował rozprawę 
O indywidualnych właściwościach kory mózgowej u człowieka, w której wska-
zywał na substraty anatomiczne zdolności i umiejętności człowieka. Zapewne 
w związku z tą pracą oraz uznaną już w świecie pozycją M. Rosego jako znawcy 
cytoarchitektoniki mózgu, powierzono mu w 1935 r. badanie mózgu Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Owocem tych badań było opublikowanie w 1938 r. mo-
nografi i Mózg Piłsudskiego (ryc. 5).

Ostatnim wybitnym polskim neuropatologiem okresu międzywojenne-
go, a  jednocześnie twórcą współczesnej neuropatologii polskiej był uczeń 
K. Orzechowskiego – Adam Opalski (1897–1963). Odbywał on staże u Wal-
tera Spielmayera (1879–1935) i w Rockefeller Foundation w USA. W 1911 r. 

2 Ł. Frey, K. Orzechowski, Zmiany anatomiczne w chorobie Charcota, s. 196.
3 Tamże, s. 145.

Ryc. 5. M. Rose, Mózg Piłsudskiego, 
Wilno 1938
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założył pracownię neuropatologiczną we 
Lwowie, a w 1928 r. Zakład Neuropatolo-
gii przy Klinice Neurologii w  Warszawie. 
W latach 1935–1958 kierował Kliniką Neu-
rologii i Zakładem Histopatologii Układu 
Nerwowego, a  później Zakładem Neuro-
patologii. Po II wojnie światowej podjął się 
odtwarzania pracowni neuropatologicz-
nych w Polsce. W 1949 r. napisał również 
pierwszy powojenny podręcznik neuropa-
tologii Histopatologia układu nerwowego 
(ryc. 6).

Adam Opalski prowadził badania naukowe układu nerwowego o  szero-
kim zasięgu. Jako pierwszy opisał występujące w przebiegu choroby Wilsona 
astrocyty, które nazywał „przerośniętymi olbrzymimi komórkami glejowy-
mi”. W 1965 r. Mirosław Mossakowski, jego uczeń i współpracownik, nazwał 
je „komórkami Opalskiego” ku czci ich odkrywcy (ryc. 7). Tak powstał kolejny 
eponim upamiętniający jednego z najwybitniejszych polskich neuropatologów.

Adam Opalski przedstawił też monografi ę na temat patomorfologii zwoju 
Gassera i inne prace na temat cytoarchitektoniki wyściółki układu komorowe-
go, wągrzycy mózgu oraz pochodzenia komórek Alzheimera typu II. W 1946 r. 
opisał zespół tętnicy rdzeniowej tylnej – zespół podopuszkowy, którego nazwa 
przyjęła formę eponimu – „podopuszkowy zespół Opalskiego”.

W latach 1952–1954 Opalski wraz z Ewą Osetowską (1919–1978) utworzyli 
Zakład Neuropatologii Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Dworkowej w War-
szawie. E. Osetowska była autorką wielu prac ze wszystkich dziedzin neuro-
patologii, choć jej uwaga skupiała się na procesach zapalnych (np. gruźliczym 
zapaleniu mózgu). Jako pierwsza w Polsce opisała podostre stwardniające zapa-
lenie mózgu van Bogaerta i potwierdziła jego związek z przebytą w dzieciństwie 
odrą. E. Osetowska przedstawiła własną klasyfi kację encefalopatii oraz opisała 
szczegółowo istotę tych procesów. Kilka opracowań poświęciła mało znanym 
wówczas zagadnieniom, takim jak lipidozy i leukodystrofi e. W kilku opracowa-
niach zajęła się zespołem podopuszkowym Opalskiego i zwyrodnieniem ziarni-
sto-wodniczkowym Simchowicza, przyczyniając się do utrwalenia ich nazwisk 
w literaturze światowej. Była nauczycielką licznego grona neuropatologów pol-
skich, promotorką ponad 20 doktoratów i opiekunką prac habilitacyjnych.

Ryc. 6. Pierwszy polski powojenny podręcznik
neuropatologii: A. Opalski, Histopatologia układu 

nerwowego, Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy, 
Warszawa 1949
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Początki nowego, współczesnego okresu 
rozwoju polskiej neuropatologii związane 
były z  aktywnością wybitnych anatomo-
patologów, neuropatologów i  neurologów. 
Cechowała ich wszystkich niezwykła wni-
kliwość obserwacji zarówno w  pracy ba-
dawczej, jak i praktyce klinicznej. Eponimy 
związane z  ich odkryciami klinicznymi 
i neuropatologicznymi utrwalają ich nazwi-
ska w pamięci kolejnych pokoleń.
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Etologia: jedna z najważniejszych nauk behawioralnych

Ciągle jeszcze nie istnieje jedna zintegrowana dyscyplina naukowa mająca 
za przedmiot zachowanie się (behawior) zwierząt i ludzi oraz jego uwarunko-
wania przyczynowe. Zagadnienia te stanowią przedmiot zainteresowania ca-
łego szeregu nauk behawioralnych, wśród których poczesne miejsce zajmuje 
etologia.

Nauka ta powstała w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, a za jej ojców-
-założycieli uważa się Konrada Lorenza (1903–1989) i Nicholaasa Tinbergena 
(1907–1988), którzy zostali w 1973 r. laureatami nagrody Nobla. Etologia ma 
za przedmiot zarówno opis i kwantyfi kację zachowania, jak i analizę szerokie-
go spektrum czynników sprawczych (uwarunkowań przyczynowych) leżących 
u podłoża procesów i zjawisk behawioralnych. Kładzie też szczególny nacisk na 
procesy rozgrywające się na osobniczym i  społecznym poziomie organizacji. 
Ważną rolę odgrywają w niej badania prowadzone w warunkach środowiska 
naturalnego i porównawcze badania zachowania różnych zwierząt, w tym tak-
że człowieka.

Etologia i nauki behawioralne w Polsce: rys historyczny

Zorganizowane badania zachowania zwierząt rozpoczęto w Polsce około sto 
lat temu w dwóch ośrodkach naukowych. Pierwszym z nich był Zakład Biolo-
gii Ogólnej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego założony w 1918 r. przez 
profesora Romualda Minkiewicza (1878–1944), zaś drugim – Pracownia Psy-
chogenetyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie założona w 1922 r. 
przez profesora Tadeusza Garbowskiego (1869–1940). Zarówno R. Minkiewicz, 
jak i T. Garbowski zginęli niestety tragicznie podczas II wojny światowej.

W  okresie powojennym badania behawioralne wznowiono w  Krakowie 
w  Zakładzie Zoopsychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem 
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profesora Romana Wojtusiaka (1906–1987), ucznia T. Garbowskiego. Nato-
miast w Łodzi i następnie w Warszawie działał na tym polu profesor Jan Boh-
dan Dembowski (1889–1963), wybitny uczony i  popularyzator nauki, znany 
z osiągnięć badawczych zarówno w zakresie zoopsychologii, jak i protistologii 
(nauki o pierwotniakach).

Po śmierci J. Dembowskiego niestrudzoną działalność na rzecz rozwoju 
i popularyzacji etologii uprawiał w Warszawie przede wszystkim Jerzy Andrzej 
Chmurzyński (1929–2019), etolog z  Instytutu Biologii Doświadczalnej im. 
Marcelego Nenckiego PAN, uczeń zarówno J. Dembowskiego, jak i R. Wojtu-
siaka. W szczególności w 1966 r. J.A. Chmurzyński stworzył słynne Semina-
ria Etologiczne Instytutu Nenckiego, po dziś dzień kontynuowane jako posie-
dzenia Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Instytut Nenckiego PAN, który 
w 2018 r. świętował jubileusz stulecia swojego istnienia, przez cały czas swojego 
istnienia należał do wiodących polskich ośrodków, w których uprawiano nauki 
behawioralne.

Pierwszym stowarzyszeniem naukowym skupiającym polskich przedsta-
wicieli nauk behawioralnych była Sekcja Etologiczna Polskiego Towarzystwa 
Zoologicznego (PTZool), założona w 1987 r. z inicjatywy dwójki etologów z In-
stytutu Nenckiego, J.A. Chmurzyńskiego oraz jego uczennicy Ewy J. Godziń-
skiej. Główną motywacją dla powstania tej sekcji było pragnienie stworzenia 
forum ułatwiającego wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi przedstawi-
cielami nauk behawioralnych działającymi dotąd w  rozproszeniu w  różnych 
ośrodkach naukowych. Sekcja miała też przyczyniać się do zacieśnienia współ-
pracy międzynarodowej pomiędzy badaczami zachowania na całym świecie. 
Ważnym zadaniem sekcji stało się przeprowadzanie wyborów delegata Polski 
do International Ethological Council (IEC).

Sekcja Etologiczna PTZool działała jedynie przez cztery lata (1987–1991), 
lecz działalność ta była bardzo aktywna: sekcja zorganizowała między innymi 
trzy ogólnokrajowe sympozja, które odbyły się w Rogowie k. Koluszek (1987), 
Wigrach (1988) i Jachrance (1990).

W 1991 r. Sekcja Etologiczna PTZool przekształciła się w Polskie Towarzy-
stwo Etologiczne (dalej w skrócie, za statutem: PTEtol.). Pierwszym prezesem 
PTEtol. został J.A. Chmurzyński, zaś w  skład pierwszego Zarządu Główne-
go PTEtol. weszli również E.J. Godzińska (wiceprezes), Michał Biały i Anna 
Szczuka (sekretarze), Tadeusz Kaleta (skarbnik) oraz Marek Kozłowski i Janusz 
Wojtusiak (członkowie). W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej PTEtol. weszli 
Stanisław Bogusławski, Tadeusz Jezierski i Julita Korczyńska.
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Obecne władze i członkowie
Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Zgodnie ze Statutem PTEtol. Zarząd Główny może liczyć maksymalnie 
12 osób. W celu ułatwienia prac w skład zarządu wchodzi tradycyjnie dwóch 
sekretarzy.

W chwili wysłania artykułu do druku (październik 2018 r.) w skład Zarządu 
Głównego PTEtol. wchodziło dziewięć osób: prof. E.J. Godzińska (prezes), dr hab. 
Maciej Trojan, prof. UMK (wiceprezes), dr J. Korczyńska (sekretarz), dr Anna 
Passini (sekretarz), mgr Agata Maria Kokocińska-Kusiak (skarbnik) oraz czwór-
ka członków: mgr Magdalena Cichoń, dr Sławomir Lux, prof. Wojciech Pisula 
i dr Anna Reinholz. W skład Komisji Rewizyjnej PTEtol. wchodziły dr A. Szczuka 
(przewodnicząca) oraz dr Iwona Adamska i mgr inż. Anna Mirecka (członkowie).

W chwili oddania tekstu do druku PTEtol. zrzeszało 193 członków. Są wśród 
nich pracownicy naukowi, studenci i doktoranci, weterynarze, behawioryści, tre-
nerzy zwierząt, pracownicy i wolontariusze ogrodów zoologicznych i schronisk 
dla zwierząt, działacze na rzecz praw zwierząt, dziennikarze naukowi, nauczy-
ciele i inne osoby mogące się wykazać zaangażowaniem w zagadnienia związane 
z problematyką behawioralną. PTEtol. działa więc jako platforma jednocząca sze-
rokie spektrum osób wywodzących się z różnych środowisk, które łączy wspólna 
pasja: zainteresowanie zachowaniem zwierząt i naukami behawioralnymi.

Działalność PTEtol.

Podstawowe cele i formy działania

PTEtol. stawia sobie trzy podstawowe cele: wszechstronne promowanie roz-
woju etologii i innych nauk behawioralnych, tworzenie ogólnopolskiego forum 
umożliwiającego wymianę informacji i  doświadczeń pomiędzy badaczami, 
praktykami i  innymi entuzjastami tych nauk oraz promowanie współpra-
cy międzynarodowej pomiędzy osobami uprawiającymi nauki behawioralne 
i angażującymi się w popularyzację wiedzy w tym zakresie. Cele te są realizo-
wane za pośrednictwem wielotorowych działań obejmujących organizowanie 
posiedzeń naukowych, tematycznych wieczorów naukowych dla szerokiej pu-
bliczności, kongresów, sesji naukowych, warsztatów, konkursów i wystaw. Do 
działań tych należy także udzielanie patronatów i rekomendacji instytucjom, 
przedsięwzięciom i osobom działającym na rzecz nauk behawioralnych, roz-
powszechnianie informacji dotyczących możliwości badawczych i  przedsię-
wzięć edukacyjnych w dziedzinie nauk behawioralnych, a  także zajmowanie 
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stanowiska w wybranych ważnych kwestiach społecznych. Staramy się też upo-
wszechniać jak najszerzej informacje o historii nauk behawioralnych w Polsce 
i o osiągnięciach polskich badaczy zachowania.

Bardzo ważną rolą PTEtol. jest rola platformy umożliwiającej osobom re-
prezentującym zróżnicowane poglądy prowadzenie owocnego dialogu doty-
czącego również kwestii budzących poważne kontrowersje. Tradycją naszego 
Towarzystwa są rzeczowe dyskusje utrzymane w przyjaznej atmosferze, pod-
czas których dyskutanci skupiają się na faktach, a  nie na wyrażaniu nega-
tywnych emocji. Dzięki temu można spokojnie szukać rozwiązań wszystkich 
problemów, nawet tych, które stanowią zarzewie gorących sporów. Doskonały 
przykład takiej konstruktywnej dyskusji pomiędzy osobami o  skrajnie od-
miennych poglądach stanowiła debata o etycznych aspektach relacji pomiędzy 
człowiekiem i  zwierzętami, która odbyła się podczas „Wieczoru Etycznego” 
w 2012 r.: przebiegała w rzeczowym, a nawet przyjaznym tonie, pomimo tego, 
że uczestniczyli w niej zarówno przedstawiciele behawioralnych nauk biome-
dycznych, jak i żarliwi obrońcy praw zwierząt.

Posiedzenia naukowe

Posiedzenia naukowe PTEtol. stanowią kontynuację Seminariów Etologicz-
nych organizowanych w Instytucie Nenckiego, począwszy od 1966 r. i stąd wła-
śnie ich charakterystyczna podwójna numeracja. 99 Seminarium Etologiczne 
(18 marca 1987 r.) było zarazem pierwszym posiedzeniem naukowym Sekcji 
Etologicznej PTZool, a 142 Seminarium Etologiczne (17 października 1991 r.) 
było jednocześnie pierwszym posiedzeniem PTEtol.

Poza sezonem letnim (czerwiec–wrzesień) posiedzenia naukowe PTEtol. 
odbywają się zwykle w każdy trzeci czwartek miesiąca w Sali Konferencyjnej 
im. Jerzego Konorskiego na II p. gmachu głównego Instytutu Nenckiego PAN 
(Warszawa, ul. Pasteura 3). Ostatnio (począwszy od 19 kwietnia 2018 r.) godzi-
na rozpoczęcia spotkań uległa przesunięciu z godzin popołudniowych (14.30) 
na wieczorne (18.00).

Tematyka zebrań obejmuje zagadnienia z  zakresu nauk behawioralnych 
w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Można na nich wysłuchać zarówno 
relacji z badań doświadczalnych, jak i zapoznać się z opracowaniami podsumo-
wującymi obecny stan wiedzy w zakresie określonych kwestii. Organizujemy 
też wykłady poświęcone historii nauk behawioralnych, wystąpienia prakty-
ków, artystów i fi lmowców oraz relacje z podróży. Wstęp jest wolny, a goście 
mile widziani. Podczas posiedzeń panuje przyjazna atmosfera, częstujemy 
przybyłych kawą, herbatą i ciasteczkami. Nie stosujemy też ograniczeń czaso-
wych dotyczących długości trwania wystąpień i dyskusji: wszyscy obecni mogą 

Kongres_nowy_format.indd   322Kongres_nowy_format.indd   322 06.10.2020   15:38:0106.10.2020   15:38:01



323

Polskie Towarzystwo Etologiczne: misja, osiągnięcia, wyzwania 

w pełni zaspokoić swoją ciekawość, wyjaśnić wszelkie kwestie, które wzbudziły 
ich wątpliwości, a także przedstawić swoje spostrzeżenia i refl eksje.

Wieczory naukowe

Od prawie dziesięciu lat PTEtol. organizuje również tematyczne wieczory 
naukowe dla szerokiej publiczności. Na każde takie spotkanie składa się kilka 
wykładów o zbliżonej tematyce oraz dyskusja. Jak dotąd odbyło się 9 takich 
wieczorów: „Koci Wieczór” (17 czerwca 2009 r.), „Psi Wieczór” (23 września 
2011 r.), „Wieczór Pełen Szczurów” (9 grudnia 2011 r.), „Wieczór Pełen Koni” 
(20 kwietnia 2012 r.), „Wieczór Etyczny” (14 grudnia 2012 r.), „Gadu, gadu o ga-
dach” (12 czerwca 2015 r.), „Ptasi Wieczór” (11 marca 2016 r.), „Owadzi Wie-
czór” (9 grudnia 2016 r.) oraz „Wieczór Małych Ssaków” (11 maja 2017 r.).

Kongresy, sympozja, sesje naukowe i warsztaty

W  latach 2006–2018 PTEtol. wraz z  innymi współorganizatorami brało 
udział w zorganizowaniu w sumie 12 większych krajowych i międzynarodo-
wych imprez naukowych lub/i  popularnonaukowych. Były nimi I  Kongres 
Polskiego Towarzystwa Etologicznego „Zachowanie–Fizjologia–Środowisko” 
(2006), V Międzynarodowe Sympozjum „Mechanizmy zachowań zwierząt 
i możliwości ich modelowania” (2017), dwie edycje Międzynarodowej Konfe-
rencji Dotyczącej Szkolenia Zwierząt „Animal Training Methods” ATM2017 
i ATM2018 (2017 i 2018) oraz Th e Joint East and West Central Europe ISAE 
Regional Meeting „Animal preferences and animal welfare” (2018), a także Ty-
dzień Mózgu 2016 w Warszawie „Mózgi – mózgom” (2016), Warsztaty Entomo-
logiczne „Świat owadów wokół nas” (2017) oraz pięć sesji naukowych: „Nauki 
behawioralne w Instytucie Nenckiego: tradycje, teraźniejszość, perspektywy” 
(2008), „Etologia i nauki behawioralne: od wioślarek planktonowych do czło-
wieka” (2010), „Biologiczne korzenie altruizmu i  zachowań prospołecznych” 
(2014), „Etologia: nauka ciekawa, coraz ciekawsza” (2016) i „Biology and beha-
viour of the domestic dog” (2018).

Najważniejszym współorganizatorem naszych imprez był Instytut Nenckie-
go PAN. W związku z tym w czerwcu br. prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor 
tego Instytutu, przekazała na ręce prof. E.J. Godzińskiej, prezesa PTEtol., Me-
dal 100-lecia Instytutu Nenckiego dla upamiętnienia wielu lat owocnej współ-
pracy pomiędzy Instytutem i PTEtol.
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Konkursy artystyczne

PTEtol. uczciło dwudziestolecie swojego istnienia, organizując dwa kon-
kursy artystyczne: literacki oraz fotografi czno-fi lmowy.

Ich rozstrzygnięcie nastąpiło w lipcu 2013 r. Na konkurs literacki wpłynęło 
zaledwie 10 prac, jury przyznało jednak nagrody we wszystkich kategoriach 
wybranych dla uczczenia pamięci czworga wybitnych nieżyjących już człon-
ków PTEtol., którzy odnosili sukcesy również na polu działalności literackiej:

• Nagroda im. dr hab. Piotra Kordy za utwory o zachowaniu psów i pso-
watych,

• Nagroda im. dr Zuzanny Stromenger za utwory o  zachowaniu kotów 
i kotowatych,

• Nagroda im. prof. dr hab. Janusza Wojtusiaka za utwory o zachowaniu 
owadów,

• Nagroda im. red. Marka Antoniego Wasilewskiego za utwory z akcenta-
mi humorystycznymi.

Znacznie większe zainteresowanie wzbudził konkurs fotografi czny i fi lmo-
wy, na który wpłynęły w  sumie 273 prace. Najlepsze z nich (ponad 70 foto-
grafi i i dwa fotoreportaże składające się z serii zdjęć) zostały zaprezentowane 
w postaci wystawy fotografi i „Zwierzęta w obiektywie”, którą można było oglą-
dać w sali ekspozycyjnej Instytutu Nenckiego PAN w lecie 2014 r. (2 czerwca–
–2 września). Ku zaskoczeniu organizatorów, zgłoszono jedynie dwa fi lmy ilu-
strujące zachowania zwierząt.

Patronaty i rekomendacje

Zgodnie ze Statutem, naczelnym celem PTEtol. jest rozwijanie myśli nauko-
wo-badawczej w dziedzinie nauk etologicznych, upowszechnianie i znajdowa-
nie zastosowań dla zdobyczy tych nauk, współdziałanie w wychowaniu nowych 
kadr naukowych, oświatowych i zawodowych, a także współpraca z zaintereso-
wanymi środowiskami naukowymi w Polsce i na świecie. Realizacji tych celów 
służy również udzielanie przez PTEtol. patronatu naukowego, medialnego lub 
honorowego, a także rekomendacji indywidualnym projektom lub/i osobom. 

W latach 2004–2018 PTEtol. przyznało sumie 23 takich patronatów i reko-
mendacji. Uzyskały je przede wszystkim międzynarodowe i krajowe kongresy 
oraz sesje naukowe, a także przedsięwzięcia dydaktyczne na odpowiednio wy-
sokim poziomie.

Kongres_nowy_format.indd   324Kongres_nowy_format.indd   324 06.10.2020   15:38:0106.10.2020   15:38:01



325

Polskie Towarzystwo Etologiczne: misja, osiągnięcia, wyzwania 

Poparcie dla ważnych inicjatyw społecznych

Choć naczelnym celem statutowym PTEtol. jest promocja nauk behawio-
ralnych, Towarzystwo wielokrotnie prezentowało swoje stanowisko również 
w ramach akcji mających szczególne znaczenie dla całego społeczeństwa.

W  ramach działań na rzecz dobrostanu zwierząt PTEtol. poparło: akcję 
protestacyjną przeciwko niehumanitarnym warunkom panującym podczas 
transportu koni na rzeź (2007), stanowisko postulujące, by nie zachowywać 
w polskim prawodawstwie przepisów prawnych, które nie przekładają się na 
większy dobrostan zwierząt, a  utrudniają badania naukowe z  ich użyciem 
(2012), sprzeciw przeciwko ubojowi zwierząt bez wcześniejszego pozbawienia 
ich świadomości (2012), apel w obronie dobrego imienia naukowców prowa-
dzących badania z użyciem zwierząt (2014), oraz sprzeciw wobec nadmiernie 
brutalnych metod wywierania wpływu na zachowania psów (2017).

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego PTEtol. po-
parło akcję protestacyjną na rzecz obrony torfowiska Doliny Rospudy (2007) 
oraz działania sprzeciwiające się intensyfi kacji użytkowania rębnego Puszczy 
Białowieskiej i  zmierzające do tego, aby cały jej teren został objęty statusem 
parku narodowego (2016).

W ramach działań na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego PTEtol. po-
parło inicjatywę nadania jednej z warszawskich ulic imienia Marcelego Nenc-
kiego (2016).

Przynależność PTEtol. do organizacji skupiających 
polskie towarzystwa naukowe

PTEtol. należy do dwóch organizacji krajowych skupiających polskie towa-
rzystwa naukowe: Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, oraz 
Federacji Polskich Towarzystw Naukowych (FPTN).

Przedstawicielki Zarządu Głównego PTEtol., dr Julita Korczyńska i mgr Beata 
Symonowicz, wzięły udział w I Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych zor-
ganizowanym przez Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN w War-
szawie, który odbył się 17–18 września 2013 r. W związku z tym w książce o pol-
skich towarzystwach naukowych, która została wydana po tym kongresie, znalazł 
się rozdział poświęcony PTEtol.1

1 E.J. Godzińska, B. Symonowicz, J. Korczyńska, Polskie Towarzystwo Etologiczne, s. 99–111.
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Działalność międzynarodowa

PTEtol. działa na arenie międzynarodowej w  ramach dwóch organizacji: 
Międzynarodowej Rady Etologów (International Council of Ethologists, ICE), 
dawniej: Międzynarodowa Rada Etologiczna, czyli International Ethological 
Council (IEC), oraz Komitetu Europejskich Towarzystw Biologii Behawioral-
nej (Committee of European Societies of Behavioural Biology, CESBB).

ICE realizuje swoje podstawowe cele (promowanie badań zachowania 
zwierząt oraz kontaktów pomiędzy przedstawicielami nauk behawioralnych) 
przede wszystkim za pośrednictwem organizowanych w odstępach dwuletnich 
Międzynarodowych Konferencji Etologicznych, które, począwszy od 2011 r., 
przekształciły się w  konferencje z  cyklu Behaviour. Podczas tych konferencji 
odbywają się też obrady ICE. Delegat Polski do ICE jest wybierany przez Walne 
Zgromadzenie członków PTEtol. na przewidziany w konstytucji ICE okres 6 lat. 
W chwili wysłania artykułu do druku delegatem Polski do ICE był prof. UAM 
dr hab. Leszek Rychlik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Główne cele CESBB to wspieranie wymiany poglądów pomiędzy europej-
skimi naukowcami prowadzącymi badania z  zakresu biologii behawioralnej 
i promowanie edukacji w  tym zakresie poprzez organizowanie Europejskich 
Konferencji Biologii Behawioralnej (European Conferences of Behavioural 
Biology, w skrócie ECBB). CESBB przekazuje również informacje o możliwo-
ściach zdobycia środków na fi nansowanie udziału w tych konferencjach oraz 
o przepisach prawnych regulujących uprawianie badań behawioralnych.

Działalność informacyjna PTEtol.

PTEtol. już od wielu lat prowadzi listę mailingową, w której skład wcho-
dzą adresy zarówno członków PTEtol., jak i innych osób zainteresowanych na-
ukami behawioralnymi (sympatyków PTEtol.). Rozsyłamy na nią informacje 
o tym, co się dzieje w dziedzinie nauk behawioralnych zarówno w Polsce, jak 
i na całym świecie (m.in. kongresy, sesje naukowe, szkoły, warsztaty, wykłady, 
możliwości stypendialne, staże badawcze i oferty pracy). W szczytowym okre-
sie swojej popularności na początku minionego roku nasza lista liczyła już pra-
wie tysiąc adresów i liczba jej subskrybentów nadal rosła. W kwietniu 2018 r. 
serwis Gmail zablokował jednak nasze konto w ramach polityki antyspamowej. 
Obecnie problem ten został już rozwiązany i wznowiliśmy rozsyłanie biuletynu 
PTEtol. naszym członkom i sympatykom.

Od 2015 r. PTEtol. ma również własną stronę w serwisie Facebook. Zamiesz-
czamy na niej najważniejsze informacje dotyczące bieżącej działalności PTEtol. 
oraz fotorelacje z  imprez naukowych i  edukacyjnych organizowanych przez 
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Towarzystwo lub objętych jego patronatem. Strona internetowa PTEtol. pod 
adresem http://ptetol.nencki.gov.pl/ jest obecnie w generalnej przebudowie.

Począwszy od kwietnia 2015 r., większość wykładów organizowanych przez 
PTEtol. jest nagrywana i mamy nadzieję, że już niedługo będą zamieszczane na 
nowej stronie Towarzystwa oraz na założonym już w tym celu kanale YouTube.

Podsumowanie: efekty działalności PTEtol.

Nasza działalność przyczynia się przede wszystkim do wymiany poglądów 
i nawiązywania współpracy między badaczami reprezentującymi różne nauki 
behawioralne: od behawioralnych nauk biomedycznych poprzez klasyczną 
etologię i zoopsychologię po ekologię behawioralną i etologię stosowaną zwie-
rząt gospodarskich i towarzyszących. Stanowimy też platformę umożliwiającą 
owocne kontakty pomiędzy naukowcami i  praktykami. Dzięki działalności 
PTEtol. nie tylko członkowie Towarzystwa, lecz również inne osoby zainte-
resowane zachowaniem zwierząt otrzymują najnowsze informacje o  tym, co 
dzieje się w dziedzinie nauk behawioralnych zarówno w Polsce, jak i w skali 
światowej. Uczestnicy naszych imprez naukowych i  edukacyjnych nie tylko 
pogłębiają swoją wiedzę, lecz również uzyskują możliwość wymiany poglą-
dów w  konstruktywnej i  przyjaznej atmosferze. Ciągle rosnąca liczba człon-
ków i sympatyków Towarzystwa utwierdza nas w przekonaniu, że istnieje duże 
zapotrzebowanie społeczne na działalność informacyjno-edukacyjną w  tym 
zakresie.

Bibliografi a

Godzińska Ewa Joanna, Symonowicz Beata, Korczyńska Julita, Polskie Towarzystwo Etologiczne 
jako platforma jednocząca osoby zainteresowane zachowaniem zwierząt i naukami behawioral-
nymi, w: Zbigniew Kruszewski (red.), Towarzystwa naukowe w Polsce: dziedzictwo, kultura, 
nauka, trwanie, t. 1, Warszawa 2013, s. 99–111.
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Wkład Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych 
w upowszechnianie wiedzy o żywieniu człowieka

 Władze Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych 
oraz realizacja jego głównych zadań w latach 2014—2017

W nawiązaniu do treści publikacji dotyczącej powstania i działalności Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych wydanej w 2013 r.1, warto przypo-
mnieć, że historia PTNŻ jest już stosunkowo długa i za dwa lata Towarzystwo 
będzie obchodzić 40-lecie swego istnienia2. Główną ideą jego utworzenia było 
zintegrowanie środowiska nauk o żywieniu, obejmujących też różne inne ob-
szary nauk medycznych, rolniczych, ekonomicznych, psychologicznych, biolo-
gicznych i przyrodniczych.

Jednym z inicjatorów założenia PTNŻ, pierwszym prezesem, a obecnie jego 
honorowym przewodniczącym, jest prof. dr hab. Stanisław Berger, nestor nauki 
o żywieniu człowieka w Polsce. Przez 20 lat, począwszy od 1987 r., funkcję prze-
wodniczącej Towarzystwa pełniła prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger, a od 
2008 do 2015 r. prof. dr hab. Anna Brzozowska. Obecnie od 2016 r. przewodniczy 
Towarzystwu dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW, a wiceprzewodniczącymi 
są: prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger oraz prof. dr hab. Lidia Wądołow-
ska. Funkcję sekretarza pełni dr hab. Jerzy Bertrandt, prof. WIHiE, skarbnika – 
prof. dr hab. Juliusz Przysławski, a członkami zarządu są: prof. dr hab. Anna 
Brzozowska, prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska oraz przewodniczący 
oddziałów: dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy (Oddział Warszawski), prof. dr hab. 
Ewa Flaczyk (Oddział Poznański), dr hab. Henryk Bartoń, prof. UJ (Oddział 
Krakowski), dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM (Oddział Gdańsko-
-Olsztyński) oraz prof. dr hab. Maria H. Borawska (Oddział Białostocki).

Liczba oddziałów (5) nie uległa zmianie od 2013 r., choć rozpoczęto pro-
cedowanie powołania nowego – bydgoskiego. Zgodnie z uchwałą (nr 1/2016) 

1 A. Kołłajtis-Dołowy, J. Hamułka, A. Brzozowska, Wkład Polskiego Towarzystwa Nauk Ży-
wieniowych, s. 291.

2 A. Gronowska-Senger, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, s. 167.
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Zarządu Głównego PTNŻ powołanie nowego oddziału Towarzystwa jest moż-
liwe po spełnieniu kilku warunków, między innymi członkowie założyciele 
nie mogą zalegać z wpłatami członkowskimi i muszą wykazać się dorobkiem 
naukowym i  popularyzatorskim na rzecz Towarzystwa. W  latach 2014–2018 
przyjęto 39 nowych członków, obecnie łącznie jest ich około 270. W ostatnim 
okresie, w 2018 r., o przyjęcie do towarzystwa ubiegało się około 10 osób (pro-
cedura w toku) pochodzących z różnych placówek naukowych w Polsce.

Wszelkie systematycznie podejmowane inicjatywy i  działania zgodne są 
z głównymi celami działalności Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, 
do których należą: rozwój i podnoszenie prestiżu nauk żywieniowych, stwo-
rzenie krajowego forum wymiany doświadczeń, poglądów i stanowisk w naj-
ważniejszych sprawach objętych działalnością Towarzystwa, nawiązywanie 
kontaktów z  innymi towarzystwami żywieniowymi poza granicami kraju, 
członkostwo w Federacji Europejskich Towarzystw Żywieniowych, organizo-
wanie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju nauk żywieniowych 
w kraju oraz upowszechnianie i propagowanie osiągnięć naukowych z zakresu 
żywienia zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Główne zadania
Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych 

W  działalności PTNŻ, poza oczywistymi pracami organizacyjnymi, wy-
różnić można trzy podstawowe nurty: naukowy, popularyzatorsko-edukacyj-
ny oraz patronacko-ekspercki. Współpraca członków Towarzystwa z wieloma 
innymi towarzystwami i  instytutami naukowymi, wydziałami uczelni, orga-
nizacjami i  instytucjami zajmującymi się prowadzeniem badań naukowych 
i upowszechniającymi wyniki prac teoretycznych i eksperymentalnych zarów-
no polskich, jak i zagranicznych, pozwala na ciągłe utrzymywanie kontaktów 
między naukowcami oraz przyśpiesza i pogłębia rozwój nauk żywieniowych 
i wielu im pokrewnych, wzmacniając ich ważny interdyscyplinarny charakter, 
do czego współcześnie przywiązuje się dużą wagę, doceniając znaczenie inter-
dyscyplinarności dla rozwoju nauki w ogóle.

W przeciągu pięciu lat, jakie upłynęły od poprzedniego I Kongresu Towa-
rzystw Naukowych, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych kontynuowało 
przedsięwzięcia naukowe, a  także upowszechnieniowe, jak i patronacko-eks-
perckie.

Kongres_nowy_format.indd   330Kongres_nowy_format.indd   330 06.10.2020   15:38:0206.10.2020   15:38:02



331

Wkład Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych w upowszechnianie wiedzy o żywieniu 

Współpraca Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych 
z innymi towarzystwami, organizacjami i instytucjami 

w Polsce i za granicą

Utrzymywanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami, insty-
tutami naukowymi, towarzystwami, w tym zwłaszcza z Federacją Europejskich 
Towarzystw Naukowych (FENS – Federation of European Nutrition Societies), 
która obejmuje między innymi uczestnictwo członków PTNŻ w różnych spo-
tkaniach organizacyjnych i naukowych, w tym w konferencjach, należy do prio-
rytetowych zadań Towarzystwa. W  omawianym okresie (2014–2017) Polskie 
Towarzystwo Nauk Żywieniowych włączyło się w organizację XII Europejskiej 
Konferencji Żywieniowej (12th European Nutrition Conference) w  Berlinie: 
A. Brzozowska (członkini Zarządu Głównego PTNŻ) jako członek komitetu 
organizacyjnego i M. Schlegel-Zawadzka (wiceprzewodnicząca Oddziału Kra-
kowskiego Towarzystwa) jako członek komitetu naukowego. Ponadto Towarzy-
stwo wynegocjowało obniżoną opłatę konferencyjną dla uczestników z Polski.

M. Schlegel-Zawadzka została ponownie wybrana na obecną, drugą kadencję 
(2015–2019), do Rady ds. Europy Wschodniej i została koordynatorem zadania 
Task Force 2: Eastern European Networking. W grupie roboczej FENS zajmu-
jącej się tematyką zaleceń żywieniowych (Food-Based Dietary Guidelines) jest  
dr inż. Marta Jeruszka-Bielak (sekretarz Oddziału Warszawskiego PTNŻ), która 
wzięła udział już w dwóch spotkaniach – we wrześniu 2017 i w marcu 2018 r.

Wysoko należy cenić możliwość współpracy z Międzynarodową Unią Nauk 
Żywieniowych (IUNS – International Union of Nutritional Sciences). W wybo-
rach do władz IUNS na kadencję 2017–2021 Przewodnicząca Polskiego Towarzy-
stwa Nauk Żywieniowych (J. Hamułka) była członkinią 10-osobowego komitetu 
wyborczego Nominating Committee, a wiceprzewodnicząca – L. Wądołowska – 
członkinią komitetu wyborczego. Obydwie członkinie Zarządu Głównego usta-
lały na drodze korespondencyjnej kwestie organizacyjne związane z 21. Między-
narodowym Kongresem Żywienia, który odbywał się od 15 do 20 października 
2017 r. w Buenos Aires w Argentynie, oraz brały w nim czynny udział.

Poza współpracą z FENS i IUNS, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych 
współpracuje również między innymi z  Europejską Akademią Nauk Żywie-
niowych (EANS), z  Niemieckim Towarzystwem Żywieniowym, z  European 
Federation for the Science and Technology of Lipids, European Amaranth As-
sociation, American Chemical Society, Danone Institute International, z Uni-
wersytetem Firat w  Elazig (Turcja), Instituto Politécnico de Castelo Branco 
w Portugalii.

Bardzo intensywnie rozwija się także współpraca krajowa, począwszy od 
Komitetu Żywienia Człowieka PAN oraz jego komisji w  ramach PAN i Wy-
działu Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, w którym to mieści 
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się siedziba Towarzystwa, z innymi wydziałami, katedrami SGGW oraz spoza 
tej uczelni, jak na przykład z  Katedrą Higieny Żywienia Człowieka Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedrą Żywienia Człowieka UR w Kra-
kowie, Katedrą Żywienia Człowieka UWM w Olsztynie, Zakładem Żywienia 
Człowieka Collegium Medicum UJ, Katedrami Bromatologii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersy-
tetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Kate-
drą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, Akademiami Wychowania Fizycznego w Warszawie 
i Poznaniu, Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii, Instytutem Żyw-
ności i Żywienia, Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Instytu-
tem Matki i Dziecka oraz licznymi towarzystwami naukowymi (np. z Polskim 
Towarzystwem Technologów Żywności, Polskim Towarzystwem Mikrobio-
logów, Polskim Towarzystwem Toksykologicznym, Polskim Towarzystwem 
Dietetyki, Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Polskim Towarzystwem 
Magnezologicznym (Oddział Krakowski) oraz Białostockim Oddziałem To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Do grona instytucji, które wspierają 
PTNŻ i zawsze odnoszą się do niego życzliwie i pomocnie, należą jeszcze takie, 
jak: Ministerstwo Zdrowia, stacje sanitarno-epidemiologiczne, Centrum Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Polski Związek 
Niewidomych, Bank Żywności, fundacje (np. Krzysztofa Hołowczyca „Bez-
pieczny kierowca”), fi rmy (jak Unilever, Danone, Winiary) czy szkoły (np. Li-
ceum Ogólnokształcącym nr III w Białymstoku).

Działalność naukowa

Upowszechnianie osiągnięć naukowych z zakresu żywienia człowieka sta-
nowi jeden z głównych celów działalności Towarzystwa, traktowany jako wy-
jątkowo istotna część działań prowadzonych przez członków PTNŻ.

Wydarzenia cykliczne

Co dwa lata, począwszy od 1999 r., pod patronatem PTNŻ organizowane były 
we współpracy z  WIHiE i  innymi jednostkami naukowymi międzynarodowe 
konferencje naukowe pod wspólnym tytułem „Higiena żywności i żywienie pod-
stawą zdrowia”. Po raz ostatni konferencja z tego cyklu odbyła się we wrześniu 
2017 r. i poświęcona była uwarunkowaniom biomedycznym, technologicznym 
i ekonomicznym higieny żywności i żywienia. Konferencje te cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, gromadząc każdorazowo ponad 300 osób.
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Zarząd i  członkowie PTNŻ zdecydowali, że w miejsce tego cyklu powstanie 
nowy, obejmujący krajowe konferencje naukowe pod tytułem „Dylematy nauki 
o żywieniu człowieka – dziś i jutro”, który organizowany będzie również co dwa 
lata przez poszczególne oddziały Towarzystwa. Zgodnie z założeniem cykl powyż-
szy rozpoczął się 14 czerwca 2018 r. zorganizowaniem przez Oddział Gdańsko-
-Olsztyński PTNŻ wspólnie z Katedrą Żywienia Człowieka UWM w Olsztynie 
pierwszej konferencji zatytułowanej „Nowotwory a żywienie”. Patronatem hono-
rowym konferencję objął Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN.

Do cyklicznych należą też coroczne otwarte konferencje naukowo-dyskusyj-
ne pod tytułem „Fakty i fi kcje w żywieniu człowieka”, które odbywają się od 
1993 r. pod koniec października. Zarząd Główny PTNŻ zorganizował w latach 
2014–2017 konferencje zatytułowane odpowiednio: „Nutrigenomika przyszło-
ścią żywienia?” (2014), „Dieta bezglutenowa – fakty i  mity” (2015), „Bakterie 
przewodu pokarmowego – korzyści i zagrożenia” (2016) oraz „Żywienie a ak-
tywność fi zyczna” (2017). W ramach ogólnego tytułu najczęściej odbywają się 
dwa–trzy wykłady pod szczegółowo sformułowanymi tytułami, opracowane 
i wygłoszone przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. I  tak na przy-
kład na konferencji w 2016 r. dotyczącej bakterii przewodu pokarmowego wy-
głoszono trzy referaty – jeden pod tytułem Świat bakterii przewodu pokarmo-
wego człowieka, drugi zatytułowany Roślinne produkty fermentowane – korzyści 
i zagrożenia, a trzeci – Zwierzęce produkty fermentowane. W wydawanej trady-
cyjnie książeczce Fakty i fi kcje w żywieniu znajdują się streszczenia wystąpień, 
które od dwóch lat są materiałami recenzowanymi (ISBN 978-83-928270-7-8).

Udział członków PTNŻ w konferencjach naukowych

W  minionych latach 2014–2017 członkowie Towarzystwa uczestniczyli 
w  różnych zagranicznych i  polskich konferencjach bądź szkoleniach nauko-
wych. Przede wszystkim brali udział w:

• 12th European Nutrition Conference w  Berlinie 20–23 października 
2015 r., gdzie obecne były dwie przedstawicielki PTNŻ jako członkinie 
Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego.

• XXI IUNS (15–20 października 2017 r.) w Buenos Aires, gdzie zaprezen-
towano między innymi pięć plakatów. W tym wydarzeniu udział wzię-
ło 10 członków Towarzystwa, w  tym przewodnicząca i  wiceprzewod-
nicząca PTNŻ (J. Hamułka i L. Wądołowska) oraz członkini oddziału 
warszawskiego, a zarazem wicedyrektor Instytutu Żywności i Żywienia 
w Warszawie (prof. IŻiŻ Katarzyna Stoś). 

• Dwóch spotkaniach grupy roboczej FENS w  Brukseli (20–21 września 
2017 r.) na temat: Food-Based Dietary Guidelines – przedstawicielka PTNŻ 
(dr inż. M. Jeruszka-Bielak, sekretarz Oddziału Warszawskiego PTNŻ).
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• I Kongresie Towarzystw Naukowych (2013) w Warszawie.
• XV (2015) Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Ma-

gnezologicznego (w  Bydgoszczy); wyróżnienie przyznano członkom 
Oddziału Krakowskiego PTNŻ.

• X konferencji „Warszawskie Dni Nauki o  Żywieniu Człowieka” (oraz 
współorganizacja wydarzenia z Wydziałem Nauki o Zdrowiu WUM).

Udział w zebraniach naukowych w oddziałach PTNŻ

Działalność naukowa Towarzystwa znacznie wykracza poza organizację 
i prowadzanie konferencji naukowych. Przede wszystkim w każdym z pięciu 
oddziałów w  Polsce organizowane są regularnie jeden–dwa, a  niekiedy trzy 
razy w roku, zebrania naukowe z udziałem członków PTNŻ, podczas których 
prelegentami są wybitni specjaliści z zakresu określonej problematyki żywie-
niowej wynikającej z zaplanowanej tematyki zebrań. Łącznie przez cztery lata 
(2014–2017) przeprowadzono 51 wykładów naukowych zorganizowanych 
przez poszczególne oddziały PTNŻ.

Część prelegentów stanowili naukowcy z zagranicy zaproszeni przez PTNŻ 
w ramach międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej. I tak w latach 
2014–2017 odbyły się między innymi wystąpienia: 

• prof. dr hab. Doroty Majchrzak z University of Vienna (Faculty of Life 
Sciences) (Molecular basis for olfactory perception in humans) (Oddział 
Warszawski),

• prof. Heinera Boeinga, Kierownika Katedry Epidemiologii z  German 
Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke, Prezesa FENS oraz 
Wiceprzewodniczącego Niemieckiego Towarzystwa Żywieniowego (Od-
dział Poznański),

• prof. Hieronima Jakubowskiego – Department of Microbiology and Mo-
lecular Genetics UMDNJ-New Jersey Medical School, Newark NJ, USA 
(Oddział Poznański),

• Dr Sílvii Marii da Rocha z Chemistry Department University of Aveiro, 
Portugalia (Oddział Poznański).

Tematyka prelekcji i dyskusji wygłoszonych w języku angielskim w różnych 
oddziałach PTNŻ w omawianych ostatnich czterech latach była następująca: 
Constructing a workfl ow based on breath and urinary metabolomics to go fur-
ther on disease management; Translation of science into action: the potential 
role of reducing disease risk by diet; Protein-related homocysteine metabolism in 
health an disease, constructing a workfl ow based on breath and urinary metabo-
lomics to go further on disease management, protein-related homocysteine me-
tabolism in health an disease; Translation of science into action: the potential role 
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of reducing disease risk by diet; Exercise, anabolic androgenic steroids and high-
protein diets on brain and kidney oxidative stress; In silico/in vitro approaches 
for food science; Traditional portuguese food and fruit consumption – benefi t for 
health, allostatic load and frailty: assessing stress and health in elders, modeling, 
applying and re-interpreting allostatic load; Nutritional aspects of plant foods.

Większość referatów została wygłoszona w  języku polskim, poniżej przy-
toczone zostały tytuły większości z nich. Uwagę zwraca ich tematyczna róż-
norodność, wykłady dotyczyły jakości żywności, jej właściwości i wartości od-
żywczych czy prozdrowotnych, sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych 
grup ludności, związków żywienia ze zdrowiem, aspektów kulturowych oraz 
psychologicznych spożywania żywności, ekonomicznych (sprawa marnotraw-
stwa), metodologii badań żywieniowych i innych.

• Wpływ odżywiania na zdrowie; Zasady racjonalnego odżywiania dzieci 
i młodzieży (cykl wykładów); Dlaczego jemy to, co jemy?; Budowa prze-
wodu pokarmowego jako źródła wskazań żywieniowych (powtórzony 
w  trzech różnych Oddziałach PTNŻ); Metabolizm grup jednowęglo-
wych – o genach, żywieniu i zdrowiu metabolicznym.

• Odżywianie uczniów białostockich szkół w latach 2010–2011; Zwyczaje 
żywieniowe osób starszych; Żywienie osób starszych; Długowieczność – 
czy żywność i żywienie może być naszą szansą?; Żywienie sportowców; 
Znajomość zagadnień dopingu i suplementacji w sporcie wśród farma-
ceutów; Żywienie w warunkach stresu oksydacyjnego.

• Rekonstrukcja procesu odstawiania dzieci od piersi na podstawie ana-
lizy trwałych izotopów tlenu – populacja z  wczesnośredniowiecznego 
Krakowa.

• Żywienie jako czynnik synchronizujący endogenny zegar człowieka.
• Prozdrowotne właściwości herbaty i  kawy – najnowsze badania; Pie-

czywo i jego technologie w XXI wieku; Znaczenie fi tosteroli roślinnych 
w  żywieniu człowieka; Ocena jakości naturalnych miodów pszczelich 
z wykorzystaniem bliskiej podczerwieni; Znaczenie żywieniowe olejów 
tłoczonych na zimno w tym oleju rzepakowego; Składniki bioaktywne 
mleka i produktów mlecznych; Tradycje kuchni tureckiej; Właściwości 
zdrowotne wina; Żywność regionalna: szansa czy moda? Czy jest lepsza 
od tradycyjnej? Walory żywieniowe grzybów jadalnych oraz problemy 
zdrowotne związane z ich pozyskiwaniem.

• Aspekty żywieniowe, psychologiczne i kulturowe spożycia zielonej herbaty.
• Dodatki do żywności – jakich lepiej unikać?; Zanieczyszczenie produk-

tów zbożowych ołowiem i kadmem jako czynnik ryzyka zdrowotnego 
ludności; Czy istnieje zagrożenie zdrowotne związane z obecnością soli 
w pieczywie?; FODMAP – możliwości i ograniczenia; Wpływ procesów 
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przetwarzania żywności (np. fermentacja) na jej właściwości prozdro-
wotne.

• Profi laktyka i żywienie w chorobach układu krążenia, otyłości, cukrzy-
cy, zespołu metabolicznego, chorobach nowotworowych oraz zaburze-
niach odżywiania studentów, osób dorosłych, starszych w  wojewódz-
twach warmińsko-mazurskim, mazowieckim oraz w  kraju; Standardy 
leczenia niefarmakologicznego w  nadciśnieniu tętniczym; Rola selenu 
w  chorobie Hashimoto w  świetle najnowszych doniesień naukowych; 
Hipoglikemia w cukrzycy: wpływ na wyrównanie i rokowanie; Otyłość 
uwarunkowania genetycznie – czy zawsze tak łatwo ją rozpoznać?; Zmia-
na mikrofl ory jelitowej jako czynnik etiologiczny wielu schorzeń; Uwa-
runkowania żywieniowe niepłodności kobiet i  mężczyzn; Cukrzyca – 
problem XXI wieku; Zasady żywienia w  anoreksji; Wpływ żywienia 
i  stylu życia na występowanie chorób przewlekłych; Wpływy propoli-
su i temozolomidu na komórki glejaka wielopostaciowego linii U87MG; 
Nawyki żywieniowe a  stężenie wybranych pierwiastków w  przypadku 
tętniaków aorty brzusznej i mózgu; Wpływ żywienia i stylu życia na wy-
stępowanie chorób przewlekłych; Standardy leczenia niefarmakologicz-
nego w nadciśnieniu tętniczym.

• Nowe możliwości – spotkania dotyczące metodologii badań naukowych – 
KomPAN; Statystyka – prawda czy fałsz?

• Nutrikosmetyka w praktyce.

Patronat PTNŻ i współredagowanie czasopisma naukowego

Przejawem aktywności naukowej jest patronat PTNŻ nad czasopismem na-
ukowym wydawanym w języku angielskim „Polish Journal of Food and Nutri-
tion Sciences” (honorowy patronat objęli między innymi członkowie Towarzy-
stwa: S. Berger, J. Charzewska i A. Gronowska-Senger). Czasopismo utworzone 
zostało między innymi z inicjatywy Towarzystwa i jest przez nie współredago-
wane. Do 2014 r. jednym z redaktorów sekcji Nutritional Research była (obok 
A. Gronowskiej-Senger i L. Wądołowskiej) i pozostała nadal A. Brzozowska, 
a do Advisory Board należeli S. Berger, J. Charzewska, A. Gronowska-Senger 
oraz L. Wądołowska, która jest również obecnie członkiem Rady Programowej 
PJFNS (kadencja 2015–2018).
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Nagroda im. Prof. Aleksandra Szczygła

W 2016 r. Zarząd Główny PTNŻ uchwalił nowy regulamin corocznego przy-
znawania Nagrody im. prof. A. Szczygła w dwóch kategoriach: za najlepszą pracę 
naukowo-badawczą lub za cykl ściśle z sobą związanych tematycznie prac oraz za 
działalność popularyzatorską w dziedzinie nauki o żywieniu człowieka w Polsce. 
Za szczególne zasługi dla towarzystwa nagrodą specjalną im. prof. Aleksandra 
Szczygła została uhonorowana A. Gronowska-Senger.

Działalność upowszechnieniowa i popularyzacyjna
Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych

Działalność upowszechnieniowa i popularyzacyjno-naukowa jest szczegól-
nie ważna, bo, jak wykazują wyniki badań naukowych, świadomość żywie-
niowa oraz żywieniowo-zdrowotna w  polskim społeczeństwie pozostaje sto-
sunkowo niewielka. Stąd działalność ta jest różnorodna, obejmuje różne grupy 
społeczne w rozmaitym wieku, w tym dzieci i młodzież szkolną, a Towarzy-
stwo dba, aby w miarę możliwości miała coraz szerszy zakres. Różnorakie ak-
tywności w całym kraju podejmują w tym zakresie Zarząd Główny i oddziały 
Towarzystwa, często we współpracy z innymi jednostkami i stowarzyszeniami 
naukowymi oraz studenckimi kołami naukowymi (Międzynarodowego Semi-
narium Kół Naukowych), w prowadzenie prelekcji czy wykładów angażują się 
na przykład także członkowie Polskiego Towarzystwa Dietetyki czy pracowni-
cy Banku Żywności.

Przedsięwzięcia cykliczne
w upowszechnianiu wiedzy żywieniowej

Oddział Warszawski PTNŻ z  Wydziałem Nauk o  Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji (i na Wydziale) już od 25 lat (od 1994 r.) organizuje w ramach 
Wszechnicy Żywieniowej comiesięczne prelekcje połączone z dyskusjami obej-
mującymi bardzo wiele zagadnień związanych z żywieniem i żywnością, wpły-
wem żywienia na zdrowie, w  tym konsekwencji błędów żywieniowych oraz 
profi laktyki chorób dietozależnych, jak i dietoterapii. Wykłady mają charakter 
otwarty, korzysta z nich wiele osób, nie tylko warszawiaków. O dużym zainte-
resowaniu świadczy liczba uczestników niejednokrotnie przekraczająca 150–
–200 osób. Prelekcje prowadzą wysokiej klasy specjaliści, najczęściej pracow-
nicy Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ale też naukowcy 
zapraszani z innych wydziałów i uczelni, instytutów i towarzystw naukowych. 
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Przykładami tytułów prelekcji, które odbyły się w  niedawnym czasie na 
Wszechnicy żywieniowej, są: O diecie w internecie; Choroba Hashimoto – lecze-
nie i żywienie; Alergie pokarmowe a diety eliminacyjne – korzyści i zagrożenia; 
Ryzyko niedoborów pokarmowych w diecie bezglutenowej i bezmlecznej; Jak nie 
marnować żywności?

Regularne upowszechnianie wiedzy dotyczącej żywienia człowieka odby-
wa się między innymi na zajęciach organizowanych w ramach Festiwalu Na-
uki Polskiej, Nocy Naukowców, Pikniku Naukowego, uniwersytetów trzeciego 
wieku, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, a także akcji edukacyjnych 
w  ramach projektów: „Wiem, co jem” Urzędu m.st. Warszawy, „Zdrowie na 
Ursynowie” oraz „Warszawskie Dni Dobrego Jedzenia”.

Inne działania na rzecz upowszechniania nauk żywieniowych — 
popularyzacyjne i edukacyjne

Członkowie PTNŻ popularyzowali wiedzę żywieniową również w  formie 
pojedynczych lub nieregularnie, ale kilkakrotnie powtarzanych wykładów, 
pogadanek, prelekcji, pokazów oraz w  ramach warsztatów dla różnych grup 
społecznych: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych, rodziców i opieku-
nów; zawodowych: wychowawców przedszkolnych, intendentów, personelu ku-
chennego, nauczycieli – w szkołach, ośrodkach metodycznych czy Ośrodkach 
Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego (szkolenia dla 
nauczycieli z podstaw żywienia i dietetyki), czy stacjach sanitarno-epidemiolo-
gicznych (szkolenia nauczycieli w Ciechanowie, Rawie i Ostrowi Mazowieckiej, 
Łowiczu); dla personelu oraz pensjonariuszy domów opieki i ośrodków pomocy 
społecznej oraz dla osób chorych, w tym otyłych (Oddziały Warszawski i Gdań-
sko-Olsztyński). Działania były prowadzone w różnych miastach i ich dzielni-
cach, na przykład w Warszawie wykłady dla seniorów w dzielnicy Włochy czy 
w Ursynowskiej Akademii Zdrowego Stylu Życia. Dla mieszkańców wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego organizowano spotkania na temat zasad żywienia 
dzieci i młodzieży dla dyrektorów szkół oraz intendentów czy dla pracowników 
ośrodków pomocy społecznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwy 
sposób przygotowywania i  podawania posiłków (Oddział Gdańsko-Olsztyń-
ski). Oddział Krakowski organizował wykłady dla licealistów, Polskiego Towa-
rzystwa Dietetyki (szkolenia dla dietetyków z przesłaniem, aby angażowali się 
w aktualizację wiedzy i podnoszenie kwalifi kacji) oraz Sądeckiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, a także Warsztaty dla Ogólnopolskiego Zespołu Sekcji Stu-
denckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”. Warsz-
taty edukacyjne z  zakresu profi laktyki żywieniowej prowadzono w  szkołach 
i dla lekarzy z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; podczas Światowego 
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Tygodnia Serca wygłoszono wykład dotyczący diety w profi laktyce i  leczeniu 
chorób układu sercowo–naczyniowego. W Oddziale Białostockim prowadzono 
warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych dotyczące 
zasad racjonalnego żywienia i ich stosowania w praktyce.

Oddziały prowadzą też poradnictwo żywieniowe i dietetyczne dla różnych 
grup: dzieci i młodzieży, osób starszych, rodziców i opiekunów, nauczycieli, in-
tendentów szkół i przedszkoli, a także osób chorych (otyłość, Hashimoto, celia-
kia). Wywiady prowadzono także za pośrednictwem świętokrzyskiego portalu 
internetowego e-vive.

Popularyzacja wiedzy na temat żywienia
poprzez środki masowego przekazu

Środki masowego przekazu mogą odgrywać dużą rolę w upowszechnianiu 
informacji o prawidłowym żywieniu i jego znaczeniu dla zachowania zdrowia. 
Szczególnie efektywna jest telewizja, a od kilku lat – internet. Warto do popu-
laryzacji odpowiedniego żywienia wykorzystywać prasę i czasopisma, dlatego 
też członkowie PTNŻ udzielili w minionym okresie sporej liczby wywiadów 
prasowych, napisali ponad 100 artykułów w prasie popularnonaukowej, brali 
często, choć nieregularnie, udział w różnych audycjach radiowych, między in-
nymi będąc gośćmi programów radia TOK FM, I PR, III PR, Polskiego Radia 
24 czy RDC (Radio dla Ciebie). Występowali również w programach telewi-
zyjnych TVN, TVP1 i TVNStyle oraz w programach lokalnych. Wśród wielu 
rozmaitych treści popularyzowanych przez radio i  TV znalazły się takie jak 
na przykład żywność typu fast food, usługi cateringowe, profi laktyka żywienia 
w cukrzycy oraz chorobach nowotworowych, pro- i prebiotyki w antybiotyko-
terapii czy żywność regionalna w państwach Unii Europejskiej.

Olimpiady jako szczególna forma upowszechniania wiedzy

Członkowie Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych angażują się od 
1996 r. merytorycznie i organizacyjnie w coroczne edycje Olimpiady Wiedzy 
o  Żywieniu i  Żywności na szczeblu okręgowym, wojewódzkim i  ogólnopol-
skim, oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu okręgo-
wym oraz Olimpiady Wiedzy o  Żywności na szczeblu okręgowym (Oddział 
Poznański). Towarzystwo przekazuje zwycięzcy fi nału Olimpiady Wiedzy 
o Żywności i Żywieniu nagrodę w formie albumu i dyplomu.
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Ekspertyzy, stanowiska Zespołu Ekspertów,
opinie i patronaty Towarzystwa

Stanowiska i opinie PTNŻ

Członkowie Zarządu jak i oddziałów PTNŻ otrzymują prośby o dokonanie 
ekspertyzy, przygotowanie stanowiska ekspertów, wyrażenie opinii (np. o nowym 
produkcie, usłudze, formie i treści znakowania na opakowaniu itp.). W ostatnich 
latach były to między innymi:

• Współudział w  tworzeniu zaleceń organizacji żywienia w  przedszko-
lach i szkołach w Warszawie (załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta 
m.st. Warszawy Nr 6244/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.).

• Przygotowanie dla Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy opinii i uwag do: (1) listy polecanych produktów 
spożywczych do sklepiku szkolnego oraz (2) listy produktów spożyw-
czych, które należy ograniczyć lub usunąć z asortymentu.

• Przekazanie do Ministerstwa Zdrowia uwag do projektu Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczo-
nych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ra-
mach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

• Zaakceptowanie zapisów w Projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzie-
ciom i  młodzieży w  jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie 
muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbioro-
wego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

• Zaprezentowanie przez przewodniczącą i  członków Towarzystwa da-
nych naukowych o  realizacji żywienia dzieci i  młodzieży w  szkołach 
i  w  przedszkolach na spotkaniu w  Najwyższej Izbie Kontroli (2016) 
z ekspertami między innymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mini-
sterstwa ds. Rodziny, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Minister-
stwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

• Opracowanie stanowiska zespołu ekspertów: Rola prawidłowego nawod-
nienia w zdrowym żywieniu oraz pożądane zmiany zwyczajów Polaków 
dotyczące spożycia płynów (tekst opublikowany w „Żywienie Człowieka 
i Metabolizm” 2017, XLIV, nr 4, s. 182–185 oraz zamieszczony w wersji 
elektronicznej (plik PDF) na stronie internetowej Towarzystwa w 2017 r.).

• Opracowanie wraz z  Komitetem Nauki o  Żywieniu Człowieka PAN 
stanowiska Zespołu Ekspertów (22 września 2015 r.) dotyczącego 
roli przekąsek w  prozdrowotnym żywieniu oraz poprawy zwyczajów 
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żywieniowych Polaków poprzez stopniowe zmiany wyborów żywienio-
wych (strona internetowa Towarzystwa – plik PDF).

• Udzielanie porad eksperckich w programie Wiem, co wybieram.
• Udział w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia podsumowującym projekt 

„Moja zdrowa rodzina”.
• Zaopiniowanie projektu ustawy o  niektórych zawodach medycznych 

(dla Ministerstwa Zdrowia, wspólnie z  Komitetem Nauk o  Żywieniu 
Człowieka PAN).

• Przedstawienie stanowiska Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych 
nt. Ustawy o  towarzystwach naukowych Radzie Towarzystw Nauko-
wych przy Prezydium PAN.

Patronaty i rekomendacja programów

W odpowiedzi na prośby różnych instytucji publicznych, społecznych, fun-
dacji i innych o objęcie przez PTNŻ patronatem ich projektów, programów czy 
wsparcie konkretnych przedsięwzięć, Towarzystwo niejednokrotnie udzielało 
stosownego poparcia. I tak w latach 2014–2017 PTNŻ patronatem objęło:

• Konferencję naukową „Suplementy diety – dokąd zmierzamy?” (zorga-
nizowaną w 2014 r. przez Ogólnopolskie Centrum Dietetyki Instytutu 
Żywności i Żywienia).

• Konferencję naukową pod tytułem „Alergie, nietolerancje pokarmowe 
– zmora pacjentów, dietetyków i  lekarzy” w  Ogólnopolskim Centrum 
Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

• Letnią szkołę opracowania danych żywieniowych 2017, Wydział Nauki 
o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

• II Letnią Szkołę Nutrigenomiki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
(2017).

• V, VI i VIII edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Żyj smacz-
nie i  zdrowo” (wystawiono również rekomendacje dla tego programu 
w związku z wnioskiem o objęcie patronatem do Ministerstwa Zdrowia 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej).

• VII edycję programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” oraz pro-
cedurę walidacyjną kwestionariusza FFQ dla dzieci i młodzieży w wieku 
6–15 lat (łącznie z Komitetem Nauki o Żywieniu Człowieka PAN).

• Ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną na temat jogurtu 
jako części codziennego dobrego żywienia „Jogurt na dobry dzień”.

• Program edukacyjny „Produkty mleczne w profi laktyce i  leczeniu” na 
portalu medycznym „Eskulap”.

• Program edukacyjny „Śniadanie daje moc”, skierowany do najmłod-
szych uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli.
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• Ideę utworzenia ogólnokrajowej prozdrowotnej koalicji „Świadomy wy-
bór – Perspektywa 2020” na rzecz zmniejszenia spożycia soli, tłuszczów 
nasyconych, kwasów tłuszczowych trans oraz cukru dla poprawy stanu 
zdrowia polskiej populacji.

Chociaż w minionych pięciu latach sytuacja fi nansowa PTNŻ się pogorszy-
ła i nie miało ono wsparcia ze strony władz państwowych, podobnie jak inne 
towarzystwa naukowe, to władze i  członkowie pozostali mocno i  bezintere-
sownie zaangażowani w pracę na rzecz upowszechniania nauk żywieniowych 
w kraju i za granicą.
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Wkład Polskiego Towarzystwa Leśnego 
w kształtowanie nauk leśnych, leśnictwa i ochrony 

przyrody dla niepodległej Polski

Wstęp

Obecny stan lasów w Polsce i ich bogactwo przyrodnicze to zasługa wielu 
pokoleń leśników. Możliwość utworzenia licznych parków narodowych, rezer-
watów leśnych i obszarów leśnych Natura 2000 jest między innymi wynikiem 
pracy członków Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wypracowanie zasad wielo-
funkcyjnej gospodarki leśnej, gwarantującej trwałość i stabilność drzewosta-
nów, zaspokoiło na pokolenia zapotrzebowanie Polski na drewno, ekologiczny 
i odtwarzalny materiał niezbędny w wielu dziedzinach gospodarki narodowej. 
Leśnicy metodami inżynierii ekologicznej potrafi ą w  lasach gospodarczych 
chronić różnorodność krajobrazową, gatunkową, genetyczną i  siedliskową1. 
Dzięki produkcji drewna zapewnione jest realizowanie przez lasy funkcji 
ochronnych i społecznych. Takie zasady gospodarowania przez wieki opraco-
wywano m.in. w strukturach Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Organizacja ta od 136 lat przyczynia się do rozwoju nauk leśnych, leśnic-
twa i ochrony przyrody. Członkowie Towarzystwa zainicjowali wspólną pra-
cę leśników z ziem polskich pod okupacją Rosji, Prus i Austro-Węgier. Polski 
jeszcze nie było na mapach Europy, a członkowie Towarzystwa już wygłaszali 
referaty i pisali artykuły o polskim dziedzictwie przyrodniczym w lasach, le-
śnictwie, gospodarce leśnej i ochronie zasobów leśnych dewastowanych przez 
zaborców. Ta praca organiczna pozwoliła po odzyskaniu niepodległości kształ-
tować szkolnictwo leśne, zręby organizacji leśnej już w wolnym kraju i wdra-
żać w praktyce metody gospodarki leśnej opisane w  licznych artykułach na-
ukowych drukowanych po polsku w czasopiśmie „Sylwan”, ukazującym się od 
1820 r.

Po odzyskaniu niepodległości w  okresie międzywojennym i  po II woj-
nie światowej Polskie Towarzystwo Leśne działało na szczeblu lokalnym, re-
gionalnym, krajowym i  międzynarodowym. W  codziennej pracy członków 

1 Ł. Kontowski, T. Nowak, Ochrona środowiska leśnego, s. 151.
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w strukturach Towarzystwa szczególnie widoczna jest troska o przyszłość la-
sów, właściwe relacje pomiędzy leśnikami i  społeczeństwem, edukację leśną 
społeczeństwa, a szczególnie młodzieży, popularyzację wiedzy przyrodniczej 
i leśnej oraz upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauk leśnych. Naukowy 
dorobek PTL to liczne konferencje, seminaria, odczyty naukowe, wydawane 
książki i broszury, a przede wszystkim artykuły naukowe publikowane w „Syl-
wanie”. Tak właśnie wygląda istotny wkład Polskiego Towarzystwa Leśnego 
w  kształtowanie nauk leśnych, leśnictwa i  ochrony przyrody w  niepodległej 
Polsce. 

Historia i cele Polskiego Towarzystwa Leśnego

Polskie Towarzystwo Leśne działa od 1882 r., kiedy to we Lwowie odbył się 
I Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Pod obecną nazwą istnieje 
od 1925 r. Jednym z inicjatorów powołania Towarzystwa wraz z grupą leśni-
ków, właścicieli lasów i przyrodników, był Henryk Strzelecki, dyrektor utwo-
rzonej w 1874 r. we Lwowie Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego2.

Na pierwszym zjeździe w 1882 r. wybrano zarząd, a także omówiono cele 
i formy działania. Do Towarzystwa zapisało się wówczas 388 osób. Celami jego 
działalności były: rozwijanie prac naukowych w dziedzinie leśnictwa, analiza 
zagadnień naukowych i gospodarczych oraz popularyzacja nauk leśnych wśród 
członków. Pierwszym prezesem został wybrany hrabia Roman Potocki3. Cele 
działalności wyznaczał statut, który stanowił, że:

Celem Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego jest wpływanie na rozwój gospodar-
stwa leśnego w kraju, popieranie interesów leśnictwa i wzajemne kształcenie się 
w zawodzie leśniczym. Do tego celu zdąża Towarzystwo:
• przez wzajemną wymianę zdań i  doświadczeń tak pisemną, jako też i  ustną 

na walnych zgromadzeniach, zebraniach towarzyskich i ogólnych zjazdach le-
śnych, urządzanie odczytów i wydawanie pisma fachowego, które jest zarazem 
organem Towarzystwa, również przez nakłady dzieł fachowych w języku pol-
skim, zakładanie i utrzymywanie biblioteki zawodowej,

• przez wnoszenie memoriałów i petycji do władz rządowych i autonomicznych 
w sprawach gospodarstwa leśnego i udzielanie im na żądanie fachowych opinii 
i rad,

• przez zwiedzanie gospodarstw leśnych i  utrzymywanie znajomości osobistej 
między członkami4.

2 J. Broda, Historia i dokonania Polskiego Towarzystwa Leśnego, s. 15; A. Grzywacz, Polskie 
Towarzystwo Leśne w służbie lasów i społeczeństwa, s. 17.

3 P. Zarzyński, Ludzie i fakty, s. 352.
4 S. Kasprzyk, Dzieje Polskiego Towarzystwa Leśnego, s. 279.
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Obecnie w statucie znowelizowanym w czasie Walnego Zebrania Delegatów 
w 2018 r. w Supraślu zapisano, że celami działania Towarzystwa są:

• ochrona dobra narodowego, jakim jest środowisko naturalne, krajobraz 
i lasy,

• rozwój nauk leśnych i pokrewnych, krzewienie ich dorobku oraz współ-
działanie we wdrażaniu ich osiągnięć do praktyki,

• propagowanie modelu wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki le-
śnej,

• edukacja ekologiczna i leśna społeczeństwa,
• upowszechnienie tradycji i kultury leśnej,
• działanie na rzecz integracji i współpracy międzynarodowej w zakresie 

leśnictwa oraz nauk leśnych i pokrewnych – rozwijanie w tym zakresie 
kontaktów i wymiany doświadczeń,

• reprezentowanie środowiska leśników w społeczeństwie,
• reprezentowanie interesów zbiorowych swych członków wobec organów 

władzy publicznej.
Jak widać, pomimo upływu 136 lat, dużych zmian społecznych, gospodar-

czych i politycznych, jakie nastąpiły w Polsce i w leśnictwie od 1882 r., cele i za-
dania Towarzystwa zapisane w jego pierwszym statucie pozostają w znacznej 
części nadal aktualne.

Zjazd zjednoczeniowy leśników polskich pod zaborami w 1907 r.

Z okazji 25-lecia Towarzystwo zorganizowało w 1907 r. jubileuszowy zjazd 
w  Krakowie, który zgromadził leśników polskich z  trzech zaborów. Był to 
I Ogólnopolski Zjazd Polskich Leśników, mimo iż Polski jeszcze nie było na 
mapie Europy. Zjazd zapoczątkował zjednoczenie leśników z trzech zaborów. 
Profesor Stanisław Sokołowski, rozpoczynając obrady, stwierdził, że:

rozdzieleni na trzy zabory, przedzieleni murami trzech granic, ulegliśmy wpły-
wom warunków ekonomicznych i  politycznych […]. Musimy zebrać, co mamy 
wspólnego i na tem, co mamy już wspólnego, budować wspólność naszą dalej. […] 
wszędzie następował zabór naszych dóbr królewskich, naszych dóbr narodowych, 
następowała albo hurtowa ich sprzedaż, albo też obdarowywanie niemi tych, któ-
rzy pomagali gnębić nasz język, gwałcić nasze prawa5.

5 Referaty. Pierwszy Zjazd polskich leśników, s. 240.
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Profesor zauważył również, z czym zgodzili się zebrani, że „bezmyślne nisz-
czenie, wielki karczunek, zamiana lasów na rolę czy bezplanowe melioracje, to 
obraz leśnictwa XIX-wiecznego na wszystkich ziemiach polskich6.

W czasie obrad przedstawiono stan lasów w poszczególnych zaborach, na-
kreślono kierunki krzewienia wiedzy leśnej i szkolnictwa leśnego oraz wyty-
czono płaszczyzny współpracy i dalszej działalności. Podjęto wówczas uchwalę 
o  zawiązaniu towarzystw leśnych w  zaborze pruskim i  rosyjskim, a  wydaw-
nictwo „Sylwan” miało stanowić wspólne ogólnopolskie leśne pismo nauko-
we, mimo braku niepodległości państwa. Galicyjskie Towarzystwo Leśne stało 
się zatem łącznikiem leśników ze wszystkich ziem polskich. W czasie zjazdu 
wygłoszono referaty programowe prezentujące stan lasów, leśnictwa i ochrony 
przyrody w trzech zaborach. Referaty wygłosili:

• Jan Miklaszewski ze Zwierzyńca w zaborze rosyjskim – Ogólny rzut oka 
na rozwój leśnictwa w Królestwie Polskim w XIX wieku;

• Filip Skoraczewski z Bagateli koło Miłosławia w zaborze pruskim – Roz-
wój polskiego Leśnictwa w XIX wieku w Wielkim Księstwie Poznańskim;

• Ignacy Szczerbowski ze Lwowa w zaborze austriackim – Pogląd na roz-
wój polskiego leśnictwa w XIX wieku w Galicyi.

Oprócz trzech referatów programowych miały miejsce wystąpienia omawia-
jące szczegółowo różne aktualne problemy, z jakimi borykali się leśnicy, gospo-
darując w polskich lasach. W pracach przewijała się troska o stan lasów na zie-
miach polskich, które w dużej części były przez okupantów plądrowane, brak 
planowej gospodarki leśnej uwzględniającej ochronę przyrody i pozostawienie 
przyszłym pokoleniom bogactwa dzikiej przyrody. Ta troska o wspólne dziedzic-
two jest również i dziś obecna w działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Czasopismo naukowe „Sylwan” i wydawnictwa książkowe
Polskiego Towarzystwa Leśnego

W 1883 r. Towarzystwo rozpoczęło wydawanie czasopisma „Sylwan”, kon-
tynuując tradycję wychodzącego w Warszawie w latach 1820–1858 periodyku 
leśnego o takiej samej nazwie i zbliżonym charakterze. Obecnie istniejący od 
198 lat miesięcznik „Sylwan” – organ Polskiego Towarzystwa Leśnego – jest 
jednym z najstarszych czasopism leśnych na świecie i cenionym pismem na-
ukowym. Mottem czasopisma „Sylwan” od 1820 r. są słowa Nobis placeant ante 
omnia silvae („My lasy nad wszystko miłujemy”) z Eclogae (Bucolica) Wergi-
liusza.

6 Tamże, s. 240.
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Redakcja „Sylwana” miała siedzibę w War-
szawie (1820–1858), we Lwowie (1883–1939), 
w Krakowie (1947) i ponownie w Warszawie 
(1948–2018)7. „Sylwan” nie ukazywał się w la-
tach 1859–1882 i 1940–1946. Na 198 lat istnie-
nia czasopisma złożyło się 167 lat działalno-
ści wydawniczej i 31 lat przerw spowodowa-
nych okolicznościami obiektywnymi (zabory 
i II wojna światowa)8.

Miesięcznik zawiera artykuły recenzo-
wane, wychodzi w  nakładzie 1200 sztuk, 
o  objętości 5,5 arkusza drukarskiego. Im-
pact Factor (IF) „Sylwana” za 2018 r. wynosi 
0,623. Według wykazu czasopism punkto-
wanych MNiSW „Sylwan” posiada obecnie 
15 punktów i  jest indeksowany przez: Sci-
ence Citation Index Expanded (SciSearch), 
Journal Citation Reports/Scence Edition, 
CAB International, Polish Scientifi c Jour-
nal Contents oraz Index Copernicus Journal 
Master List. 

W bazie redakcji zgromadzono tytuły 10 401 artykułów wydanych w „Syl-
wanie” od roku 1820 do ostatnio wydanego zeszytu (październik 2018 r.). Arty-
kuły dotyczą następujących zagadnień: leśnictwo (ochrona lasu, hodowla lasu, 
fi topatologia leśna, entomologia leśna, inżynieria leśna, gospodarka wodna 
w lasach, ekonomika leśnictwa, dendrometria, urządzanie lasu, użytkowanie 
lasu itd.), łowiectwo i ochrona zwierząt, ochrona przyrody w  lasach różnych 
form własności i ochronności i inne.

Towarzystwo prowadzi też szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, pu-
blikując książki, broszury, reprinty i albumy.

Przykładowe pozycje książkowe wydane przez Polskie Towarzystwo Leśne 
w ostatnich latach to:

• reprint – Kalendarz Myśliwski 1907, Warszawa–Krosno 2012;
• reprint – Adam Kozłowiecki, Gawędy leśne, 1933, Krosno 2013;
• A. Grzywacz, J. Pietrzak, Drzewa – pomniki przyrody, Warszawa 2013;
• T.J. Wodzicki, Twórczość naukowa warunkiem rozwoju gospodarki leśnej, 

Warszawa 2014;

7 A. Grzywacz, Sto dziewięćdziesiąta rocznica, s. 8.
8 P. Zarzyński, 180 lat historii „Sylwana”, s. 9; J. Łukaszewicz, „Sylwan” – czasopismo na-

ukowe, s. 9.

Ryc. 1. Okładka pierwszego numeru 
„Sylwan” z 1820 r.
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• P. Zarzyński, Poczet przewodniczących, członków honorowych i  kawa-
lerów Medalu Pro Bono Silvae Polskiego Towarzystwa Leśnego w latach 
1882–2014, Warszawa 2014;

• Dwunastu z listy katyńskiej, Toruń 2014;
• A. Milnik, Kraina jak liść dębu (tłumaczenie z j. niemieckiego C. Panka), 

Remagen-Oberwinter 2015; 
• reprint – I. Szczerbowski, J. Miklaszewski, Skorowidz leśny 1909, wyd. na 

zlecenie Oddziału PTL, Lublin 2015;
• A. Grzywacz (red.) Szczególna Szkoła Leśnictwa w Warszawie 1816–1836, 

Warszawa 2016, PTL, SGGW Wydz. Leśny;
• J. Wiśniewski, Św. Jan Gwalbert (995?–1073) patron pracowników leśnych, 

Warszawa 2017;
• W. Chałupka (red.), Dzieje Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzy-

stwa Leśnego w Poznaniu w latach 1866–2017, Poznań 2017;
• W. Danielewicz (red.), Dąbrowy krotoszyńskie – monografi a przyrodni-

czo-gospodarcza, Poznań 2017.

Struktura i bieżąca działalność Towarzystwa

Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 r. utworzono struktury Towa-
rzystwa, które obejmowały cały kraj. W 1919 r. Galicyjskie Towarzystwo Leśne 
przekształciło się w Małopolskie Towarzystwo Leśne, a w 1925 r. – w Polskie 
Towarzystwo Leśne. Uznano wówczas, że nie jest to nowa organizacja, a raczej 
kontynuacja dawnej, w nowych warunkach ustroju państwa.

Po II wojnie światowej, w 1946 r., reaktywowano Towarzystwo, organizując 
17 oddziałów terenowych i oddział stołeczny w Warszawie. W 2018 r. działało 
19 oddziałów podległych Zarządowi Głównemu. Po 137 latach funkcjonowa-
nia Polskie Towarzystwo Leśne należy do grupy najstarszych towarzystw na-
ukowych działających w Polsce.

Polskie Towarzystwo Leśne jest stowarzyszeniem, działającym na pod-
stawie prawa o  stowarzyszeniach i  z  tego tytułu posiada osobowość prawną. 
Członkami Towarzystwa są leśnicy zatrudnieni w Lasach Państwowych, par-
kach narodowych i krajobrazowych, drzewiarze, osoby zajmujące się ochroną 
przyrody, dziennikarze, naukowcy i  praktycy reprezentujący różne dziedziny 
nauk leśnych, nauczyciele ze średnich i wyższych szkół leśnych oraz wszyscy ci, 
którym dobro polskich lasów jest szczególnie bliskie. Zdecydowana większość 
5241 członków posiada wyższe wykształcenie, a 200 z nich zdobyło stopnie i ty-
tuły naukowe Do Towarzystwa należy 751 kobiet, 414 emerytów, 122 uczniów 
i 103 studentów. Swoimi działaniami obejmuje ono cały kraj, a koła terenowe pod-
ległe 19 oddziałom rozmieszczone są w wielu polskich miastach. Towarzystwo 
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działa zgodnie ze statutem, którego nową wersję 
dopasowaną do aktualnych wyzwań stawianych 
leśnictwu uchwalono na 118. Zjeździe Delega-
tów Oddziałów w Supraślu w czerwcu 2018 r.

Towarzystwo realizuje swoje statutowe cele 
poprzez: organizowanie szkoleń, sesji i  konfe-
rencji naukowych; przedsięwzięć popularyzują-
cych wiedzę o  lasach, leśnictwie oraz naukach 
leśnych i  pokrewnych; inicjowanie i  realiza-
cję prac naukowych; redagowanie czasopisma 
„Sylwan” będącego organem Towarzystwa; 
współpracę z organizacjami i  instytucjami naukowymi w kraju i za granicą; 
wydawanie opinii i ekspertyz; prowadzenie biblioteki, archiwów i innych urzą-
dzeń niezbędnych do realizacji zadań statutowych; pozyskiwanie środków fi -
nansowych na realizację zadań statutowych.

Środki fi nansowe na działalność Towarzystwa pochodzą głównie ze składek 
członków indywidualnych (fi zycznych) i członków wspierających (prawnych). 
Część funduszy pochodzi z realizacji różnego rodzaju prac gospodarczych, wy-
dawnictw, ekspertyz oraz prac na rzecz szeroko rozumianego leśnictwa.

Co roku PTL organizuje doroczne zjazdy delegatów, którym towarzyszą 
sesje naukowe z referatami zamawianymi dotyczącymi bieżących najważniej-
szych zagadnień związanych z  leśnictwem. W ostatnich latach dyskutowano 
następującą tematykę:

• 2007, Kraków – Wyzwania przyszłości polskiego leśnictwa,
• 2008, Cedzyna k. Kielc – Zasoby przyrodnicze polskich lasów,
• 2009, Gorzów Wielkopolski – Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania 

przyszłości polskiego leśnictwa,
• 2010, Polańczyk – Leśnictwo Bieszczadów – wczoraj, dziś, jutro,
• 2011, Sękocin Stary – Lasy Polski, Europy i Świata,
• 2012, Spała – Wizja rozwoju przyszłości polskich lasów i  leśnictwa do 

2030 r.,
• 2013, Wałcz – Leśnictwo wielofunkcyjne współczesną formą ochrony przy-

rody,
• 2014, Mostki k. Świebodzina – Perspektywy rozwoju techniki leśnej,
• 2015, Toruń – Znaczenie lasów w  obronności kraju. Udział leśników 

w obronie ojczyzny,
• 2016, Cetniewo k. Władysławowa – Komunikacja społeczna w leśnictwie,
• 2017, Gniezno – Gospodarka i ochrona przyrody w  lasach w oczekiwa-

niach społecznych,
• 2018, Supraśl – Gospodarowanie w lasach na gruntach porolnych.

Ryc. 2. Logo Polskiego 
Towarzystwa Leśnego
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Do tej pory miało miejsce 118 dorocznych zjazdów. Nie organizowano ich 
w czasie I i II wojny światowej, a także z powodu ważnych przyczyn, takich 
jak na przykład epidemia cholery, epidemia grypy czy wielki kryzys ekono-
miczny.

Towarzystwo wydaje szereg publikacji naukowych i popularnonaukowych. 
Po dorocznych sesjach naukowych wydawane są materiały konferencyjne 
w formie monografi i, dotyczące aktualnych problemów leśnictwa.

Przy Zarządzie Głównym PTL działa osiem komisji problemowych (Dzie-
dzictwa i Historii Leśnictwa, Ekonomiki Leśnictwa, Gospodarowania Zasoba-
mi Leśnymi, Łowiectwa, Ochrony Lasu, Ochrony Przyrody, Polityki i Prawa 
Leśnego, Urządzania Lasu) i  trzy funkcjonalne (Odznaczeń, Organizacyjna, 
Współpracy z  Zagranicą). Komisje wspomagają prace Zarządu Głównego, 
opracowują stanowiska Towarzystwa, organizują konferencje, seminaria i spo-
tkania poświęcone aktualnym problemom związanym z lasami i leśnictwem. 
Prowadzona jest także wymiana międzynarodowa z towarzystwami leśnymi, 
zwłaszcza z krajów ościennych.

W  poczuciu troski i  odpowiedzialności za stan polskiej przyrody i  lasów 
Towarzystwo zawsze zabiera głos w najważniejszych sprawach leśnictwa. Or-
ganizacja jest aktywnym uczestnikiem dyskusji na temat przyszłości polskiego 
leśnictwa i jego miejsca w gospodarce narodowej, ochronie przyrody i w życiu 
codziennym społeczeństwa.

Zasadnicza działalność Zarządu Głównego PTL, oddziałów, kół, komisji na 
szczeblach lokalnym, regionalnym i krajowym ukierunkowana jest na komu-
nikację z osobami niezwiązanymi zawodowo z leśnictwem. Towarzystwo pro-
wadzi dialog, organizuje seminaria, konferencje, wyjazdy terenowe, spotkania, 
szkolenia z  dziećmi w  przedszkolach, młodzieżą szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i licealnych, studentami rozmaitych kierunków, różnymi grupami 
zawodowymi, nauczycielami, władzami samorządowymi gminnymi i powia-
towymi, w  sejmikach wojewódzkich oraz przedstawicielami Sejmu i  Senatu.

Zamiast zakończenia

Obecny znakomity stan polskich lasów i ich znaczące bogactwo przyrodni-
cze są dziełem nauk leśnych i dokonań leśników w ciągu ostatnich dwóch wie-
ków. Polskie Towarzystwo Leśne istniejące od 136 lat i  wydawane od 198 lat 
czasopismo „Sylwan” istotnie przyczyniły się do kształtowania pejzażu polskich 
lasów i  puszcz, przekazując to dziedzictwo przyrodnicze przyszłym pokole-
niom. Wszystko dla dobra polskich lasów i ochrony przyrody w ekosystemach 
leśnych. Pro publico bono, pro bono silvae.
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Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne

Polskie Towarzystwo Fitopatologicz-
ne (dalej w skrócie: PTFit) istnieje i dzia-
ła od 1971 r. Pierwsze zebranie trzydzie-
stu jeden członków-założycieli PTFit od-
było się w Poznaniu 11 listopada 1971 r., 
z  inicjatywy prof. dr. Karola Henryka 
Mańki, czł. rzecz. PAN. Wybrano na 
nim tymczasowy Zarząd Główny i przy-
jęto projekt statutu Towarzystwa. Wsku-
tek dalszych starań zarządu uzyskano 
decyzję Urzędu Spraw Wewnętrznych 
Prezydium Rady Narodowej m. Po-
znania o  „wpisaniu do rejestru stowa-
rzyszeń i związków tut. Urzędu w dniu 
25 maja 1972 r. stowarzyszenia p.n. «Pol-
skie Towarzystwo Fitopatologiczne», pod 
nr. 230”.

Skład tymczasowego Zarządu Głów-
nego, podany w  piśmie (L.dz. 13/72) 
skierowanym dnia 30 sierpnia 1972 r. do 
wymienionego Urzędu, był następujący: 
przewodniczący – prof. dr Karol Mańka (Wyższa Szkoła Rolnicza w  Pozna-
niu), sekretarz – dr hab. Maria Gierczak (Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu), 
członkowie: prof. dr Józef Kochman (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie), prof. dr Wanda Truszkowska (Wyższa Szkoła Rolnicza we Wro-
cławiu), prof. dr Władysław Błaszczak (Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu), 
doc. dr hab. Antoni Golenia (Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu) i doc. dr Ta-
deusz Glaser (Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu), wszyscy, jak podano w piś-
mie, bezpartyjni.

Ryc. 1. Prof. Karol Mańka – założyciel Pol-
skiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Fot. D. Paukszta
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W tym czasie chęć przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Fitopatologicz-
nego zadeklarowało 169 osób. Ich ofi cjalne przyjęcie nastąpiło podczas Walne-
go Zgromadzenia w Poznaniu 28 listopada 1972 r.

Pierwszym powołanym do życia oddziałem Towarzystwa był Oddział we 
Wrocławiu, utworzony 19 lipca 1972 r. (20 członków). Następnie powstały 
Oddziały w  Poznaniu (55 członków), Warszawie (58 członków) i  Krakowie 
(36 członków). Po powołaniu do życia Oddziałów w Olsztynie (1977), Lublinie 
(1978), Bydgoszczy (1978) oraz Szczecinie (1983) Polskie Towarzystwo Fitopa-
tologiczne ma obecnie (2018) osiem oddziałów. Liczba członków Towarzystwa, 
wynosząca początkowo 169, po różnorodnych fl uktuacjach wynosi obecnie 
niemal 300.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa odbyło się, jak 
wspomniano, w Poznaniu, 28 listopada 1972 r., natomiast pierwsze Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa wraz z  ogólnopolskim 
sympozjum naukowym „Zagadnienie odporności roślin na choroby” odbyło 
się w Krakowie 5–7 września 1974 r. Kolejne walne zgromadzenia zawsze połą-
czone były z sympozjami (tab. 1).

Z okazji 15-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego mia-
ło też miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Zielonce koło Poznania 
(18–19 września 1986 r.).

Od początku swego istnienia Towarzystwo zabiegało o  posiadanie wła-
snego czasopisma naukowego. Obiektywne trudności sprawiły, że początko-
wo trzeba było publikować prace z sympozjów w „Zeszytach Problemowych 
Postępów Nauk Rolniczych” z podtytułem „Phytopathologia Polonica” i ko-
lejnym rzymskim numerem. W ten sposób wydano 10 tomów o numerach: 
160, 198, 213, 230, 250, 275, 289, 301, 307, 374 (odpowiednio „Phytopatholo-
gia Polonica” I–X), po czym ukazały się dwa kolejne tomy „Phytopathologia 
Polonica” (XI i XII), wydane już przez Towarzystwo niezależnie. W 1991 r. 
Towarzystwo zaczęło wydawać w języku angielskim nowy półrocznik nauko-
wy, stanowiący kontynuację tej samej inicjatywy wydawniczej pod tytułem 
„Phytopathologia Polonica”, którego numeracja (arabska i  rzymska) nawią-
zywała w  latach 1991–1995 do wspomnianych wyżej serii „Zeszytów Pro-
blemowych PNR”. Od 1996 r. „Phytopathologia Polonica” miała pojedynczą 
numerację (t. 11 i dalsze), a od 2002 r. stała się kwartalnikiem. Od 2009 do 
2012 r. czasopismo nosiło tytuł „Phytopathologia”. Obecnie jest ono dostępne 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Fito-
patologicznego http://www1.up.poznan.pl/PTFitit/pl/phytopathologia-polo-
nica-phytopathologia.
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Tab. 1. Miejsca i daty Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Towarzystwa oraz tematyka towarzy-
szących im sympozjów

Zgromadzenie Towarzyszące sympozjum Miejsce i data

II „Zwalczanie chorób roślin a środowisko” Poznań,
22–24.09.1975

III „Chemiczne metody ochrony roślin przed chorobami” Skierniewice,
12–14.09.1978

IV „Nowe kierunki w fi topatologii” Lublin,
8–10.09.1981

V „Systemy ochrony roślin przed chorobami” Wrocław,
5–7.09.1984

VI sympozjum naukowe bez określonego tematu Bydgoszcz,
16–18.09.1987

VII  „Niepatogeniczna mikrofl ora w patologii roślin” Szczecin,
12–14.09.1990

VIII „Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie 
chorobowe roślin”

Olsztyn,
7–9.09.1993

IX „Nowe kierunki w fi topatologii” Kraków,
11–13.09.1996

X „Bioróżnorodność w fi topatologii europejskiej 
na przełomie wieków”

Poznań,
7–9.09.1999

XI „Fitopatologia polska w Europie” Warszawa,
17–19.09.2002

XII „Aktualne problemy w fi topatologii” Lublin,
20–22.09.2005

XIII „Choroby roślin na tle zmian klimatycznych” Wrocław,
17–19.09.2008

XIV „Zdrowe rośliny – zdrowi ludzie” Bydgoszcz,
20–22.09.2011

XV 11th Conference of the European Foundation for Plant 
Pathology “Healthy plants – healthy people”

Kraków,
8–13.09.2014

XVI „Dziś i jutro fi topatologii” Olsztyn
13–15.09.2017

Źródło: opracowanie własne.
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Życie Towarzystwa od początku toczyło się także w sekcjach, które powoły-
wano w zależności od potrzeb i  inicjatywy członków. Były to, razem z później 
powstałymi, Sekcja Historii Fitopatologii w Polsce, Sekcja Metodyczna, Sekcja Po-
pularyzacji Fitopatologii, Sekcja Nazewnictwa Fitopatologicznego nazwana póź-
niej Sekcją Nazewnictwa Chorób Roślin (i Dydaktyki), Sekcja Współpracy z Za-
granicą, Sekcja Wirusologiczna, Sekcja Chorób Nasion (obecnie: Sekcja Patologii 
Nasion), Sekcja Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami, Sekcja Mikolo-
gii i Mikotoksyn, Sekcja Genetyki i Biochemii Patogenów Roślin, Sekcja Chorób 
Drzew Leśnych i Parkowych, Sekcja Nowych Patogenów i Chorób Roślin. 

Obecnie w Towarzystwie działa dziewięć sekcji: Sekcja Bakteryjnych Cho-
rób Roślin (przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski), Sekcja Biologicz-
nej Ochrony Roślin przed Chorobami (przewodniczący: prof. dr hab. Leszek 
Orlikowski, obecnie prof. dr hab. Czesław Sadowski), Sekcja Chorób Roślin 
Drzewiastych (przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Siwecki, prof. dr hab. 
Zbigniew Sierota, prof. dr hab. Piotr Łakomy, obecnie prof. dr hab. Tomasz 
Oszako), Sekcja Dydaktyki i Nazewnictwa (przewodniczący: prof. dr Wanda 
Truszkowska, prof. dr hab. Zbigniew Borecki, prof. dr hab. Tomasz Majew-
ski, obecnie dr hab. Małgorzata Schollenberger), Sekcja Genetyki i Biochemii 
Patogenów Roślin (przewodnicząca: prof. dr hab. Maria Rataj-Guranowska, 
obecnie prof. dr hab. Ewa Łojkowska), Sekcja Mikologii i Mikotoksyn (prze-
wodniczący: prof. dr hab. Jerzy Chełkowski, obecnie dr hab. Lidia Błaszczyk), 
Sekcja Nowych Patogenów i Chorób Roślin (przewodniczący: prof. dr hab. Le-
szek Orlikowski), Sekcja Patologii Nasion (przewodniczące: dr Krystyna Grze-
lak, dr Elżbieta Zakrzewska, prof. dr hab. Krystyna Tylkowska, obecnie dr hab. 

Ryc. 2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia i sympozjum z okazji  40-lecia Towarzystwa
 w Bydgoszczy  (2011).

Ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
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Dorota Szopińska), Sekcja Wirusologiczna (przewodniczący: prof. dr hab. Se-
lim Kryczyński, obecnie prof. dr hab. Marek Szyndel). 

Działające w  ramach Towarzystwa sekcje oraz niektóre oddziały zazna-
czyły również swą aktywność publikacjami materiałów z  organizowanych 
przez siebie konferencji, sympozjów i  innych. Spośród pierwszych wydaw-
nictw należy tu wspomnieć o książce Twórcy polskiej fi topatologii (1978) opra-
cowanej głównie staraniem Sekcji Historycznej, a wydanej z okazji III Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia w Skierniewicach. Zawiera ona życiorysy 
„ojców fi topatologii polskiej” – Wincentego Siemaszki, Józefa Trzebińskiego, 
Ludwika Garbowskiego i Karola Zaleskiego. Warto też wymienić katalog bi-
bliografi czny opracowany z inicjatywy prof. dr. hab. Józefa Gondka, a ujmu-
jący publikacje fi topatologiczne zgromadzone na wystawie zorganizowanej 
w  Bibliotece Głównej Akademii Rolniczej w  Krakowie z  okazji I  Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w 1974 r. Do kolejnych doko-
nań publikacyjnych należą dwa wydania książki Polskie nazwy chorób roślin 
uprawnych – pierwsze, zawierające na 148 stronach ponad 1500 nazw chorób 
występujących na drzewach owocowych i  roślinach jagodowych, roślinach 
warzywnych, ozdobnych, zbożach i trawach, trawach w uprawach trawniko-
wych, buraku i  ziemniaku, roślinach przemysłowych oraz motylkowatych 
pastewnych. To plon wieloletniej pracy Sekcji Nazewnictwa Chorób Roślin 
pod przewodnictwem najpierw prof. dr Wandy Truszkowskiej, a  następnie 
prof. dr. hab. Z. Boreckiego. Publikacja ta (1996) zawiera polskie nazwy in-
fekcyjnych chorób roślin wraz z nazwami czynników sprawczych (grzybów, 
bakterii, wirusów, wiroidów oraz roślin kwiatowych) ułożone według grup 
roślin, a  w  ramach tych grup – według gatunków roślin. Drugie wydanie 
(2017) dostępne jest również w  wersji elektronicznej (http://www1.up.po-
znan.pl/PTFit/pl/polskie-nazwy-chorob-roslin). Dzięki inicjatywie Zarządu 
Głównego PTFit różne ośrodki fi topatologiczne w kraju zaczęły opracowa-
nie kolejnych pozycji z serii „Diagnostyka chorób roślin” (np. chorób roślin 
warzywnych oraz buraka i  ziemniaka). Materiały wydawane jako pokłosie 
długich serii regularnie organizowanych konferencji (np. Sekcji Biologicznej 
Ochrony Roślin przed Chorobami) stanowią także swoiste serie wydawnicze. 
Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego wymienione są na 
stronie internetowej http://www1.up.poznan.pl/PTFit/pl.

Regularna praca Towarzystwa koncentruje się w oddziałach i odbywa się 
w  ramach zebrań naukowych i fi topatologicznych spotkań terenowych. Do 
tej pory Towarzystwo zorganizowało ich ponad tysiąc. Niekiedy działalność 
ta przybierała szersze rozmiary, budząc zainteresowanie ogólnokrajowe lub 
nawet międzynarodowe. We wrześniu 1994 r. Towarzystwo zorganizowało 
(z ramienia European Foundation for Plant Pathology (dalej w skrócie: EFPP) 
trzecią konferencję EFPP, która zgromadziła około 180 naukowców z Europy 
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i  spoza Europy. Materiały pokonferencyjne zostały wydane nakładem To-
warzystwa jako książka pt. Environmental Biotic Factors in Integrated Plant 
Disease Control, Proceedings of 3rd Conference of European Foundation for 
Plant Pathology, Poznań, Poland, September 5-9, 1994 (Poznań 1995, pod red. 
M. Mańki). Patronatem Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego objęta 
była też międzynarodowa konferencja naukowa na temat ospowatości śliwy 
European Meeting '04 on Plum Pox (Rogów, 1–4 września 2004), materiały 
z której opublikowano w „Phytopathologia Polonica” 36 (2005). Działalność 
sekcji PTFit przybiera również szerszy charakter dzięki organizowaniu mię-
dzynarodowych spotkań naukowych i  publikowaniu materiałów w  języku 
angielskim. Sekcja Bakteryjnych Chorób Roślin była współorganizatorem 
krajowych oraz międzynarodowych spotkań naukowych, w tym międzyna-
rodowych warsztatów naukowych „Improvement and unifi cation of plant 
disease diagnostics” (30.08–01.09.2004), których pokłosie zawiera „Phytopa-
thologia Polonica” 35 (2005) oraz międzynarodowej konferencji „Biological 
and pro-ecological methods for control of diseases in orchards and small fru-
it plantations” (29–31.08.2005), materiały z której opublikowano w „Phytopa-
thologia Polonica 39” (2006). Konferencje te odbyły się w Instytucie Sadow-
nictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. W 2010 r. przewodniczący i człon-
kowie sekcji byli organizatorami 12th International Workshop on Fire Blight 
w Warszawie (16–20.08.2010, 129 uczestników z 32 krajów).

Sekcja Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami zorganizowała czter-
naście konferencji (w tym dziewięć międzynarodowych), materiały z których 
ukazują się w jednolitej szacie grafi cznej, z własnym logo (patrz tab. 2).

Sekcja Chorób Roślin Drzewiastych, oprócz serii krajowych konferencji, 
współorganizowała też konferencje międzynarodowe (patrz: tab. 3).

Materiały z konferencji „Root and Butt Rots of Forest Trees” w postaci książ-
ki pt. Root and Butt Rots of Forest Trees. Proceedings of the 11th International 
Conference on Root and Butt Rots, Poznań and Białowieża, Poland August 
16–22, 2004 (red. M. Mańka i P. Łakomy) zostały wydane w 2005 r. i zawierają 
na 524 stronach prace uczestników z 22 krajów z pięciu kontynentów.

Sekcja Genetyki i Biochemii Patogenów Roślin zorganizowała, we współ-
pracy z Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym 
w  Poznaniu, konferencje poświęcone metodom przechowywania i  konser-
wacji patogenów roślin oraz trzy cykle konferencji połączonych z warszta-
tami poświęconymi zagadnieniom zgodności wegetatywnej grzybów (patrz: 
tab. 4).

Sekcja Mikologii i Mikotoksyn zorganizowała, głównie we współpracy z In-
stytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, piętnaście konferencji i spotkań 
(w tym dwa międzynarodowe) (patrz: tab. 5).
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Tab. 2. Konferencje zorganizowane przez Sekcję Biologicznej Ochrony Roślin przed Chorobami

Konferencje zorganizowane w Skierniewicach we współpracy
z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Rok Temat

1991 „Wykorzystanie metod biologicznych w ochronie roślin 
przed chorobami”

1992 „Zmianowanie a biologiczna ochrona roślin przed chorobami”

„Mikoryza endotrofi czna a biologiczna ochrona roślin 
przed chorobami”

1993 „Grzyby ryzosferowe a zdrowotność roślin”

1994  „Rola mikroorganizmów i niektórych roślin w ochronie upraw przed 
grzybami chorobotwórczymi”

1995 „Biological control of soil-borne and post-harvest pathogens”

1996 „Eff ectiveness of some microorganisms and plant extracts in the control 
of plant diseases”

1997 „Trichoderma spp., other macroorganisms and plant extracts in plant 
disease control”

1998 „Biological agents and their eff ectiveness in the control of plant patho-
gens”

1999 „Methods of estimation of biological control agents in the protection of 
plants against soil-borne and leaf pathogens”,

2001  „Use of microorganisms and plant extracts in the control of plant dis-
eases – results of the last 10-year-study”

2003 „Chitosan and other compounds in the control of plant diseases”

Konferencje zorganizowane we współpracy z Akademią Rolniczą
(potem Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym) w Bydgoszczy

Rok i miejsce Temat

2006 Bydgoszcz „New Achivements in Biological Control of Plant Diseases”,

2009 Ciechocinek „Nowe osiągnięcia w biologicznej ochronie roślin przed chorobami 
(New achievements in biological control of plant diseases)”

2016 Bydgoszcz „Nowe osiągnięcia w biologicznej ochronie roślin przed chorobami”

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 3. Konferencje międzynarodowe współorganizowane przez Sekcję Chorób Roślin Drzewia-
stych

Rok Temat Miejsce

2004 „Phythophthora spp. in nurseries and 
forest stands”

Europejski Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
w Jedlni k. Radomia

2004 „Root and Butt Rots of Forest Trees” 
jedenasta międzynarodowa konferencja 
grupy badawczej IUFRO Working Party 
7.02.2001 

Poznań i Białowieża 

2005 „Possible limitation of dieback phe-
nomena in broadleaved stands through 
silvicultural and protective measures”

Puszczykowo k. Poznania

2008 „Rola i znaczenie ektomikoryzy dla 
optymalnego wzrostu i rozwoju drzew 
leśnych – 10 lat realizacji programu 
wdrożenia polskiej technologii mikory-
zacji sadzonek drzew leśnych w Lasach 
Państwowych”

Jaszowiec i Rudy Raciborskie

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4. Wydarzenia zorganizowane przez Sekcję Genetyki i Biochemii Patogenów Roślin

Rok Temat Wydarzenie

1997 „Metody różnicowania, identyfi kacji i przechowywa-
nia patogenów roślin”

Konferencja

2000
(4 dni w kwietniu 
i 3 dni w październiku)

„Test zgodności wegetatywnej – technika i zastoso-
wanie do różnicowania Fusarium oxysporum”

Konferencja 
i warsztaty

2001 „Test zgodności wegetatywnej – technika i zastoso-
wanie do różnicowania Fusarium oxysporum”

Konferencja 
i warsztaty

2008 „Metody przechowywania i konserwacji patogenów 
roślin (podtemat: patogeniczność)”

Seminarium

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 5. Wydarzenia zorganizowane przez Sekcję Mikologii i Mikotoksyn

Rok Wydarzenie Temat

2001 XI Konferencja „Grzyby mikroskopowe – badania genetyczne i moleku-
larne nad patogenami roślin i ich metabolitami”

2002 VII European Seminar „Fusarium – Mycotoxins, Taxonomy and Pathogenic-
ity”

XII Conference „Workshop: Microscopic Fungi – Host Resistance 
Genes, Genetics and Molecular Research”

IV Krajowa Konferencja „Rośliny zbożowe – genetyczne podstawy hodowli 
odpornościowej”

2003 V Krajowa Konferencja „Rośliny zbożowe – markery DNA dla roślin zbożo-
wych i traw”

VI Krajowa Konferencja „Rośliny zbożowe – markery molekularne dla odporno-
ści, jakości i identyfi kacji”

2004 VII Krajowa Konferencja „Rośliny zbożowe – markery molekularne dla odporno-
ści, jakości i identyfi kacji”

2005 VIII Krajowa Konferencja „Rośliny zbożowe – markery molekularne dla odporno-
ści, jakości i identyfi kacji”

2006 IX Krajowa Konferencja 
Naukowa 

„Rośliny zbożowe – markery dla genów odporności”

2007 XIV Konferencja Krajowa „Grzyby mikroskopowe i ich metabolity”

2008 XV Krajowa Konferencja „Grzyby mikroskopowe i ich metabolity”

2009 XVI Krajowa Konferencja „Grzyby mikroskopowe i ich metabolity”

Forum fuzariozy kłosów

2010 XVII Krajowa Konferencja „Grzyby mikroskopowe i ich metabolity”

Dyskusja panelowa „Wykorzystanie analiz DNA do identyfi kacji grzybów 
mikroskopowych”

2011  XVIII Krajowa Konferencja  „Grzyby mikroskopowe i ich metabolity”

2012  XIX Krajowa Konferencja  „Grzyby mikroskopowe i ich metabolity”
Źródło: opracowanie własne.

Sekcja Nowych Patogenów i Chorób Roślin zorganizowała pięć ogólnopol-
skich konferencji w Skierniewicach (2008, 2010, 2012, 2014 i 2016) we współ-
pracy z Instytutem Ogrodnictwa.

Sekcja Patologii Nasion, po serii konferencji krajowych, również cyklicznie 
organizuje konferencje międzynarodowe (patrz: tab. 6).

Sekcja Wirusologiczna organizuje co roku sympozja naukowe poświęcone 
wirusowym chorobom roślin (do 2017 r. włącznie odbyło się ich siedemnaście). 

Kongres_nowy_format.indd   361Kongres_nowy_format.indd   361 06.10.2020   15:38:0506.10.2020   15:38:05



362

Małgorzata Mańka

Do 2015 r. organizowane były wspólnie z  naukowymi konferencjami Grupy 
Roboczej Wirusów Roślin działającej przy Komitecie Ochrony Roślin Polskiej 
Akademii Nauk.

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne nadaje swym zasłużonym członkom 
godność Członka Honorowego, przyznawaną uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Członków. Członkami honorowymi zostali: prof. zw. dr hab. Aniela Kozłowska 
i prof. zw. dr. hab. Józef Kochman – 5 września 1974 r., prof. dr Józef Gondek – 
8 września 1981 r., prof. zw. dr Wanda Truszkowska – 16 września 1987 r., 
prof. zw. dr hab. Zbigniew Borecki – 12 września 1990 r., prof. zw. dr Karol Hen-
ryk Mańka – 12 września 1991 r., prof. zw. dr hab. Barbara Łacicowa – 11 wrześ-
nia 1996 r., prof. dr hab. Janina Mikołajska i  prof. dr hab. Zofi a Pokacka – 
7 wrześ nia1999 r., prof. dr hab. Tadeusz Madej – 17 września 2002 r., prof. dr 
hab. Stanisław Sadowski i prof. dr hab. Hanna Zarzycka – 20 września 2005 r., 
prof. dr hab. Zofi a Fiedorow – 17 września 2008 r., prof. dr. hab. Selim Kryczyński 
i prof. dr. hab. Jan Kućmierz – 20 września 2011 r., prof. dr hab. Mirosława Chrza-
nowska, prof. dr hab. Marianna Kamińska, prof. dr hab. Krystyna Tylkowska 
i prof. dr hab. Zbig niew Weber – 9 września 2014 r., prof. dr hab. Zofi a Macho-
wicz-Stefaniak, prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski oraz prof. dr hab. Czesław Sa-
dowski – 13 wrześ nia 2017 r. Biogramy i listy publikacji członków honorowych 
były zamieszczane w dedykowanych im – z okazji jubileuszów pracy naukowej – 
tomach czasopisma „Phytopathologia Polonica” oraz „Phytopathologia”.

Tab. 6. Międzynarodowe konferencje organizowane przez Sekcję Patologii Nasion

Rok Wydarzenie i temat Współorganizator

2000 International Seed Health Conference: 
„Seed health as quality criterion” 

IHAR Radzików

2003 2nd International Seed Health Conference: 
„Healthy seed for healthy crop”

Akademia Rolnicza im. Augusta Ciesz-
kowskiego w Poznaniu

2006 3rd International Seed Health Conference: 
„Microorganisms on seeds – harmfulness 
and control”

Akademia Rolnicza w Bydgoszczy

2009 4th International Seed Health Conference: 
„Seed – source of infection” 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2014 5th International Seed Health Conference Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie

2018 6th International Seed Health Conference 
a zarazem VIII Sympozjum Zdrowotności 
Nasion ISTA (International Seed Testing 
Association)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Źródło: opracowanie własne.
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Od 2008 r. Towarzystwo nadaje także odznaki 
honorowe. Według pierwszych słów Regulaminu: 

Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Fitopa-
tologicznego jest odznaką ustanowioną przez Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego 
16 września 2008 r. w celu wyróżnienia osób szcze-
gólnie zasłużonych dla rozwoju i  upowszechniania 
nauki o  chorobach roślin oraz dla działalności Pol-
skiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Od 1973 r. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne 
jest członkiem International Society for Plant Patho-
logy, a  od 1990 r. – członkiem-założycielem Euro-
pean Foundation for Plant Pathology. Wspomniana 
wyżej trzecia konferencja EFPP we wrześniu 1994 r. 
w Poznaniu wiązała się z polską prezydencją w tej instytucji. Dwadzieścia lat 
po tej konferencji – w 2014 r. – nasze Towarzystwo, uzyskawszy w 2012 r. po raz 
drugi prezydencję EFPP, zorganizowało kolejną, jedenastą konferencję. Zwy-
czajem praktykowanym przez towarzystwa fi topatologiczne organizujące ko-
lejne takie wydarzenia, konferencja była połączona z XV Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniem Członków PTFit. Jedenasta konferencja EFPP obyła się w Kra-
kowie w dniach 8–13 września 2014 r. i zgromadziła ponad 300 uczestników 
z 5 kontynentów i 42 krajów, którzy przedstawili 91 referatów i 179 posterów. 
Tytuł konferencji „Healthy plants – healthy people” (Zdrowe rośliny – zdro-
wi ludzie) pozwolił przedstawić i przedyskutować najbardziej palące problemy 
współczesnej ochrony roślin związane z  zagadnieniem bezpieczeństwa żyw-
ności.
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Ryc. 3. Odznaka honorowa 
Polskiego Towarzystwa

Fitopatologicznego. 
Ze zbiorów Polskiego Towarzy-

stwa Fitopatologicznego
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Polskie Towarzystwo Pedagogiczne — 
dbałość o dobro pedagogiki i edukacji

Uwagi wprowadzające

W niniejszym tekście przedmiotem omówienia czynię rolę Polskiego Towa-
rzystwa Pedagogicznego, dalej w skrócie: PTP (http://www.ptp-pl.org; Polish 
Educational Research Association, PERA) w  rozwoju nauk pedagogicznych 
w Polsce i popularyzacji osiągnięć w tej dziedzinie. Polskie Towarzystwo Pe-
dagogiczne to towarzystwo skupiające pracowników naukowych – specjalistów 
w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania. Jest 
członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (European Edu-
cational Research Association, EERA, http://www.eera-ecer.de) i  Światowego 
Towarzystwa Badań Edukacyjnych (World Education Research Association, 
WERA, http://www.weraonline.org).

W  związku z  tak określonym tematem przedstawiam wybrane aspekty 
działalności Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, dokonując opisu i oceny 
działalności Towarzystwa za lata 2016–2018. Koncentruję się przede wszystkim 
się na problematyce, która stała się przedmiotem obrad członków Towarzystwa 
przy okazji obchodów jego 35-lecia, oraz na problematyce jakości edukacji na-
uczycieli. Odnosząc się do działalności Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne-
go i jego dokonań, podkreślam potrzebę łączenia wysiłków pedagogów w tro-
sce o budowanie edukacji, w tym edukacji nauczycieli.

Rys historyczny

PTP zostało powołane do życia 19 marca 1981 r. Zjazd członków założycieli 
odbył się 24 kwietnia 1981 r. Wzięły w nim udział 43 osoby, w tym 13 członków 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W trakcie zjazdu wybrano władze Towa-
rzystwa. Pierwszym przewodniczącym został profesor Mikołaj Kozakiewicz. 
W skład prezydium weszli: Jan Kulpa (Kraków), Zbigniew Kwieciński – wice-
przewodniczący (Toruń), Ryszard Łukaszewicz – wiceprzewodniczący (Wro-
cław), Stanisław Michalski (Poznań), Jerzy Niemiec – skarbnik (Białystok), 
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Mieczysław Pęcherski (Warszawa), Edmund Trempała (Bydgoszcz), Marian 
Walczak – sekretarz generalny (Warszawa). Honorowym przewodniczącym 
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego został jednomyślnie wybrany profesor 
Bogdan Suchodolski.

Rok 1981 i lata następne były dla założycieli Towarzystwa i jego członków 
czasem wielu wyzwań. Wraz z  radością powołania pojawiła się niepewność 
związana z działaniem w warunkach braku wyraźnych perspektyw funkcjo-
nowania kraju i poważnych zagrożeń, z których najbardziej znaczącym był stan 
wojenny. Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku, tak ważne dla określania kształ-
tu Towarzystwa i  jego miejsca w świecie naukowym, były czasem rozwijania 
jego działalności. Na prace programowe i  organizacyjne Zarządu Głównego 
Towarzystwa, realizowane pomimo wielu trudności, niejako na przekór temu, 
co się wokół działo, wpływ miało wsparcie związane z silnym społecznym za-
angażowaniem jego członków. Świadomość powagi sprawy i  czasu, w  jakim 
przyszło działać członkom Towarzystwa, sprzyjały wzrostowi poczucia spraw-
stwa i odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, które koncentrowały się na 
osiąganiu celu statutowego Towarzystwa, jakim był udział w rozwoju nauk pe-
dagogicznych i popularyzacja ich osiągnięć w kraju i za granicą. Cel ten i okre-
ślone w statucie sposoby jego realizacji wskazywały jednoznacznie, że Towa-
rzystwo jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym, które dąży do rozwoju 
pedagogiki jako dyscypliny, naukowej wiedzy pedagogicznej i  rozwoju prak-
tyki edukacyjnej. Warto w tym miejscu zauważyć, że w początkowym okre-
sie funkcjonowania Towarzystwa lansowane były dwie jednostronne, skrajne 
koncepcje jego działalności – jako towarzystwa sensu stricto naukowego lub 
usługowego wobec praktyki pedagogicznej. I Walny Zjazd Delegatów PTP, któ-
ry odbył się 15 i 16 grudnia 1983 r. w Warszawie, rozstrzygnął ten problem jed-
noznacznie, ustalając, iż Towarzystwo powinno harmonijnie łączyć w  swym 
programie zadania naukowe i  społeczne, przy czym istotną jego funkcją jest 
tworzenie pomostów między nauką i praktyką, naukowcami i nauczycielami.

Pytania o tożsamość pedagogiki oraz o odpowiedzialność uczonych 
za pedagogikę i edukację

Rok 2016 był dla Towarzystwa bardzo istotny jako jubileuszowy. Przy okazji 
obchodów 35-lecia zadaliśmy sobie szereg zasadniczych pytań, które odnosiły 
się do spraw kluczowych dla pedagogiki i praktyki edukacyjnej. Należały do 
nich te o tożsamoś ć pedagogiki oraz o odpowiedzialność uczonych za pedago-
gikę i edukację rozumiane jako działania publiczno-wspólnotowe.

Jednym z pretekstów do postawienia tych pytań i poszukiwania na nie od-
powiedzi była ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Tożsamość pedagogiki. 
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Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość”. Konferencja została zorganizo-
wana, z okazji jubileuszu, przez Zarząd Główny PTP, Oddział PTP w Warsza-
wie oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownikiem 
naukowym i organizacyjnym konferencji była przewodnicząca Towarzystwa – 
profesor Joanna Madalińska-Michalak. Konferencja odbyła się 11 maja 2016 r. 
na Uniwersytecie Warszawskim.

Poprzedził ją Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, na którym podjęto uchwa-
łę w sprawie przyjęcia nowego tekstu statutu Towarzystwa i przyznano tytuł człon-
ków honorowych osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk pedagogicz-
nych i upowszechniania ich osiągnięć. Tytuł ten uzyskali: prof. dr hab. Czesław 
Banach, prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, prof. dr hab. Henryka Kwiat-
kowska, prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz, prof. dr hab. Joanna Rutkowiak, 
prof. dr hab. Marian Walczak, dr hab. Wiktor Żłobicki oraz dr Halina Rotkiewicz.

Konferencja „Tożsamość pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspól-
notowość” miała w zamierzeniu zainicjować poważny namysł i dyskusję – jak 
wskazywał jej tytuł i podtytuł – nad problematyką tożsamości pedagogiki i bu-
dowania relacji nastawionych na doświadczanie poczucia wspólnoty naukowej 
w duchu etyczności i  towarzyskości; wspólnoty koncentrującej swoje wysiłki 
na rozwijaniu nauki, jaką jest pedagogika, oraz na utrwalaniu i pomnażaniu 
podzielanych w tej wspólnocie wartości. Bez tak rozumianej wspólnoty trud-
no byłoby dziś mówić o  rozwoju towarzystw naukowych, w  tym Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego. W  trakcie konferencji w  pierwszej kolejności 
rozważano kwestię pedagogiki i jej społecznego funkcjonowania, co zapowia-
dał następujący tytuł sesji: „35-lecie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – 
ewolucja tożsamości pedagogiki”. Następnie, w  sesji drugiej, zatytułowanej 
„Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość”, podjęto dyskusję wokół tytuło-
wych kategorii tej sesji. Triada, którą tworzyły, zachęcała do zwrócenia się ku 
myślowemu przepracowaniu zagadnienia sensów i problematyki wpisującej się 
w wyznaczony nimi obszar rozważań.

Uczestnicy konferencji, będący w  dużej mierze członkami Towarzystwa, 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz przedstawicielami wielu krajowych 
uczelni, w pierwszej sesji stanęli wobec klarownie zarysowanych problemów 
w  postaci następujących pytań: „Jak zmieniała się pedagogika i  co rzutowa-
ło na jej rozwój?”, „Jaką rolę odegrała działalność Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego w  rozwoju pedagogiki jako nauki?”, „Jak kształtuje się ob-
raz współczesnej pedagogiki i  wobec jakich wyzwań ona stoi?”, „Jak można 
mówić o  związkach między teorią pedagogiczną a  praktyką edukacyjną?”. 
W toku dyskusji toczącej się w trakcie drugiej sesji postawiono pytania o to, 
jak we współczesnej pedagogice mówi się o wspólnotowości, etyczności i  to-
warzyskości, jaką rolę odgrywa etyka w budowaniu wspólnotowości, jak moż-
na rozumieć etyczność, jak można rozumieć towarzyskość i dlaczego jest ona 
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konstytutywnym elementem wszelkich towarzystw, w tym towarzystw nauko-
wych, jakie jest znaczenie towarzyskości w rozwoju nauki i osób tworzących 
naukę, jakie miejsce w  pedagogice i  w  działalności Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego zajmują wspólnotowość, towarzyskość i etyczność, jakie war-
tości są niezbędne, by następowała identyfi kacja z wartościami podzielanymi 
w różnych wspólnotach, w tym we wspólnocie naukowej oraz czy wspólnoto-
wość w pedagogice jako dyscyplinie naukowej, mimo jej silnej struktury, ma 
charakter „zdyscyplinowanej towarzyskości”?

Konferencja ta, a następnie obrady IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicz-
nego, którego hasło brzmiało: „Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – 
praktyki”, ewidentnie pokazały, że jako członkowie PTP wracamy do pytania 
o to, o jaką pedagogikę i edukację chcemy zabiegać. Do pytania o to, na czym 
faktycznie nam jako pedagogom zależy i  jak widzimy swój rozwój naukowy, 
i jak chcemy dzięki temu rozwojowi przyczyniać się do rozwoju nauki, której 
jesteśmy reprezentantami.

IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny został zorganizowany przez Zarząd 
Główny PTP we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Wy-
działem Pedagogiki i  Psychologii Uniwersytetu w  Białymstoku. Odbył się 
w  Białymstoku w  dniach 19–21 września 2016 r. Rozważano na nim zagad-
nienia życia wartościowego i  wychowania ku wartościom. Postawiono pyta-
nia o to, czy i w jaki sposób edukacja może pomóc człowiekowi, instytucjom 
edukacyjnym i społeczeństwu w czynieniu świata lepszym, bardziej etycznym, 
w  rozwijaniu zdolności do działania moralnego, czynienia dobra. Dyskusje 
toczyły się w następujących sekcjach/grupach problemowych: 1) Życie warto-
ściowe a conditio humana człowieka XXI w. – u źródeł aksjologii i pedagogi-
ki; 2) Życie wartościowe – metateoretyczne i  metodologiczne aspekty badań 
aksjopedagogicznych; 3) Życie wartościowe wobec dynamizmu przemian spo-
łeczno-kulturowych, gospodarczych i  politycznych; 4) Kultura i  sztuka jako 
przestrzeń aksjologiczna i edukacyjna; 5) Tożsamość człowieka – pedagogika 
wobec różnorodności; 6) Temporalny wymiar życia wartościowego; 7) Eduka-
cja – w stronę kluczowych wartości; 8) Kreowanie środowiska edukacyjnego 
z perspektywy życia wartościowego; 9) Szkoła i wychowanie ku życiu warto-
ściowemu.

Konstruując temat przewodni Zjazdu, Zarząd Główny Polskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego stał na stanowisku, że każdy człowiek potrzebuje zako-
rzenienia, odczuwania bliskości i ufności innych, ale także uznania jego wybo-
rów; buduje swoją tożsamość i odrębność, poszukuje sensu życia. W liście skie-
rowanym do uczestników Zjazdu jego honorowy przewodniczący, prof. Zbi-
gniew Kwieciński, i przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 
J. Madalińska-Michalak, postawili pytanie o to, kto i jak ma pomóc ludziom 
w  kształtowaniu ich życia wartościowego. Życia, które łączy dobro własne 
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i  osobistą radość z  regułami przyzwoitości, troski i  miłości. Życia budujące-
go wspólnoty oraz wspierającego samorealizację każdej jednostki. Jak uczynić 
nasze społeczeństwo i wszystkie jego urządzenia nie tylko sprawnie funkcjo-
nującymi, ale też aktywnie współwychowującymi? Autorzy listu, stawiając te 
pytania, przyjęli założenie, że w wychowaniu do życia wartościowego najważ-
niejszy jest indywidualny wysiłek każdej osoby. Jednak jednocześnie nikt nie 
może być z  tego obowiązku zwolniony, a zarazem żaden podmiot społeczny 
i  żadna instytucja nie mogą mieć monopolu na tak rozumiane wychowanie. 
We współczesnym świecie życie wartościowe i  wychowanie ku wartościom 
staje się wyzwaniem i zadaniem edukacyjnym. Dziś, w obliczu zaskakujących, 
trudnych wydarzeń, jakie mają miejsce na naszych oczach w obliczu pojawia-
jących się nowych problemów społecznych i wychowawczych, potrzebujemy – 
jak podkreślono w  liście – głosu uczonych. Potrzebujemy ich krytycznego 
oglądu spraw, żeby budować edukację sprzyjającą autonomii i uspołecznieniu, 
samodzielności myślenia i  zdolności do współdziałania; edukację, która jest 
dobra dla czasów zawsze przecież niełatwych. Nie możemy – jako pedagodzy – 
nie postawić pytania o to, czy i jak edukacja może pomóc człowiekowi, insty-
tucjom edukacyjnym i  społeczeństwu w czynieniu świata lepszym i bardziej 
etycznym. Pedagogika ustawicznie pyta o to, jak żyć w zgodzie z wartościami 
i o jakie wartości należy zabiegać. Świat zaś pyta o obecność pedagogiki i peda-
gogów w sferze publicznej1.

Zjazd zaowocował, podobnie jak poprzednie, księgami pozjazdowymi2. Na-
leżą do nich dwa tomy: Ku życiu wartościowemu, Tom 1. Idee – Koncepcje, pod 
redakcją M. Czerepaniak-Walczak, J. Madalińskiej-Michalak i B. Śliwerskiego 
(Kraków 2018); oraz Ku życiu wartościowemu, Tom 2. Koncepcje – Praktyki, 
pod redakcją Justyny Danilewicz, Jerzego Nikitorowicza i  Mirosława Sobec-
kiego (Kraków 2018). Opracowano także monografi e, stanowiące wynik obrad 
poszczególnych sekcji.

Z  perspektywy minionych 25 lat, od chwili organizacji pierwszego Zjaz-
du (Rembertów 1993), można bez wahania powiedzieć, że tematy przewodnie 
zjazdów (zwane hasłami zjazdowymi) wyzwalały potrzebę badań koncentrują-
cych się na problematyce wpisującej się w ich tematykę, co nie tylko owocowało 
świetnymi publikacjami i uprawianiem pedagogiki jako nauki, ale także sprzy-
jało zarówno integracji środowiska akademickiego, jak i społecznemu obiegowi 
myśli pedagogicznej. Skłaniały one również do refl eksji nad problematyką edu-
kacyjną, a zwłaszcza – co szczególnie istotne w dorobku Towarzystwa – prze-
świadczeniem o konieczności doskonalenia edukacji nauczycieli, mającego na 

1 Pełna treść listu znajduje się na stronie PTP: http://www.ptp-pl.org/sites/default/fi les/pli-
ki/ix_zjazd_list_otwarty.pdf.

2 Wykaz tomów pozjazdowych znajduje się na stronie PTP: http://www.ptp-pl.org/pl/dzia-
lalnosc/ksiegi-zjazdowe.
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uwadze znaczenie ich profesjonalizmu dla kształcenia i wychowania kolejnych 
pokoleń. Warto podkreślić, że zjazdy organizowane są co trzy lata przez władze 
PTP we współpracy z różnymi uczelniami akademickimi. Stanowią okazję do 
pokazania dorobku naukowego środowiska, które podjęło się współorganizacji 
zjazdu, sprzyjają jego integracji, wzmacniają poznawczo i  dają silne impulsy 
do dalszego rozwoju. Zjazdy stanowią forum wymiany myśli, współdziałania 
ludzi nauki i oświaty oraz stwarzają szanse poznania oraz spotkania znanych 
teoretyków i praktyków edukacji3.

Obecnie Zarząd Główny Towarzystwa pracuje nad organizacją Jubileuszo-
wego X Zjazdu Pedagogicznego, który odbędzie się w  dniach 18–20 wrześ-
nia 2019 r. w Warszawie. Organizowany jest on we współpracy z Wydziałem 
Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Akademią Pedagogiki Specjal-
nej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Temat obrad został sformułowany 
następująco: „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości 
i  autonomii”. Koresponduje on bezpośrednio z  zagadnieniami poruszanymi 
podczas przywołanej wcześniej konferencji „Tożsamość Pedagogiki. Towarzy-
skość – Etyczność – Wspólnotowość” oraz konferencji przedzjazdowej: „Peda-
gogika i dialog: ku zaufaniu i wspólnotowości”, która miała miejsce w dniach 
4–5 czerwca 2018 r. w Poznaniu i została zorganizowana przez miejscowy Od-
dział PTP we współpracy z Zarządem Głównym Towarzystwa. Jej celem na-
ukowym było podjęcie dyskusji nad pedagogiką i wychowaniem we współcze-
snym społeczeństwie czy szerzej: w społeczeństwach, w których przyszło nam 
żyć i działać. Konferencja służyła namysłowi nad badaniami nad edukacją oraz 
stanem, kondycją i jakością wychowania, w którym zasadniczą uwagę kieruje 
się w stronę dialogu. Krytyczna analiza komunikacji, dyskursu, wykształcenia, 
własnej i wspólnotowej tożsamości, budowania społeczeństwa obywatelskiego 
w świecie, w którym rośnie niepokój społeczny, gdzie w wielu miejscach do-
minuje defi cyt zaufania do instytucji i ludzi oraz brak wzajemnej życzliwości, 
gotowości do współpracy i lojalności w stosunkach międzyludzkich – wszyst-
ko to stanowiło inspirację do wyboru tematyki tej konferencji. Pytanie o wy-
chowanie, tak znamienne dla pedagogiki, wraz z pytaniami o miejsce dialogu 
w dochodzeniu do współpracy, budowania harmonijnych stosunków między-
ludzkich, budowania dobrego życia i dobrego społeczeństwa, jest nieodłącznie 
związane z pytaniem o zaufanie i wspólnotowość, które stają się zasadniczymi 
kategoriami współczesnej pedagogiki i jednocześnie jej niezbywalnymi powin-
nościami. W ramach konferencji założono, że pedagogika jako nauka nie może 
uciec od poznania naukowego i kształtowania rzeczywistości edukacyjnej. To 
zwłaszcza od tej dziedziny oczekuje się podejmowania kwestii nierozerwalnie 

3 Wykaz tematyki zjazdów znajduje się na stronie PTP http://www.ptp-pl.org/pl/dzialal-
nosc/zjazdy-pedagogiczne-tematyka.
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związanych z pytaniami o wartości i o ich miejsce w wychowaniu. Uczestnicy 
konferencji, podejmując namysł nad jakością życia i wychowaniem w dobrym 
społeczeństwie, kierowali swoją uwagę w  stronę dialogu, nieodzownego we 
wzmacnianiu podstaw dobrego społeczeństwa i wychowania oraz w budowa-
niu wspólnot.

Z myślą o przyszłości — edukacja nauczyciela

W  trakcie obrad w  ramach przywołanej wyżej konferencji „Tożsamość Pe-
dagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość” wyraźnie wybrzmiała 
potrzeba łączenia wysiłków pedagogów w trosce o budowanie edukacji, w tym 
edukacji nauczyciela. Kwestia ta została podjęta podczas obrad IX Ogólnopolskie-
go Zjazdu Pedagogicznego, w ramach sekcji „Edukacja i praca nauczycieli – klu-
czowe wartości”. Wpisała się w obrady jednej z dziewięciu grup problemowych: 
„Edukacja – w stronę kluczowych wartości”. Wyrosła z przekonania, że dobrze 
przemyślana edukacja nauczycieli z  pewnością może przyczynić się do popra-
wy jakości ich postawy i pracy w szkołach. Potrzeba badań w tym zakresie jest 
ewidentna, gdyż edukacja nauczycieli w Polsce nie spełnia stawianych przed nią 
wymagań. Świadczą o tym chociażby doniesienia badawcze opublikowane w mo-
nografi i pod redakcją J. Madalińskiej-Michalak O nową jakość edukacji nauczy-
ciela. Publikacja powstała z okazji 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne-
go i stanowi swego rodzaju dar dla wszystkich tych, którym bliska jest edukacja 
i którzy wierzą w słuszność sprawy, jaką jest dbałość o jej dobro.

Publikacja została opracowana przez członków PTP i  zaproszonych do 
współpracy badaczy pochodzących z  wielu znaczących ośrodków akademic-
kich w naszym kraju. Ma ona charakter interdyscyplinarny – współpracowali 
nad nią badacze zajmujący się nie tylko pedagogiką, ale także innymi dyscypli-
nami, w tym fi lozofi ą, psychologią, socjologią czy ekonomią. Ukazanie badań 
przedstawicieli różnych podejść teoretycznych i  badawczych sprzyjać miało 
podjęciu dyskusji nad ważnymi zagadnieniami związanymi ze szkołą, nauczy-
cielem, jego pracą i rozwojem.

Dokonany przez autorów wybór tematyki tekstów ze względu na zaintere-
sowania badawcze i jednocześnie w związku z tematem przewodnim monogra-
fi i, odsłonił liczne pola problemowe, które wciąż jeszcze nie są dobrze rozpo-
znane, w tym kwestie integracji teorii pedagogicznych z praktyką edukacyjną, 
kluczowych wartości w edukacji nauczycieli, ich przygotowania i rozwoju, oraz 
inspiracji i perspektyw dla myślenia o ich edukacji. Wyniki badań dowodzą, że 
brakuje w kraju perspektywicznej polityki na poziomie krajowym i/lub regio-
nalnym, służącej przygotowaniu przyszłej kadry nauczycielskiej w powiązaniu 
z wymaganiami, jakie stawiane są przed szkołami i wyzwaniami, z jakimi się 
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one mierzą. Książka pokazuje, że podejmowanie problematyki ogniskującej się 
na edukacji nauczycieli wiąże się nieuchronnie z  trudnymi do dostrzeżenia, 
często zawiłymi uwarunkowaniami – natury społecznej, kulturowej, politycz-
nej czy ekonomicznej – ich edukacji, życia i pracy, zaś wszelkie badania nad 
edukacją nauczycieli mają do siebie to, że ich przedmiot jest z natury rzeczy 
złożony i wieloaspektowy.

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne uchwałą Zarządu Głównego z 6 listopa-
da 2017 r. powołało Zespół ds. Edukacji i Pracy Nauczyciela Polskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego, którego zadaniem jest prowadzenie badań, opracowy-
wanie ich wyników, przygotowanie publikacji oraz organizowanie konferencji, 
seminariów i zebrań o charakterze naukowym lub popularnonaukowym po-
święconych problematyce edukacji nauczycieli i  ich pracy. Prowadzone w ra-
mach zespołu badania pozwalają odkryć nowe możliwości i wymagania, przed 
którymi stają pedagodzy w nowych sytuacjach życiowych i edukacyjnych. Ze-
spół współpracuje z Kołem Młodych Naukowców PTP – jednym z efektów jego 
pracy jest monografi a pt. Edukacja i  praca nauczyciela: ciągłość – zmiana – 
konteksty, która ukazała się w 2017 r. pod redakcją naukową J. Madalińskiej-Mi-
chalak, Norberta Pikuły i Katarzyny Białożyt. Na książkę składają się artykuły 
podzielone na dwie zasadnicze części. Część pierwsza pozwala czytelnikowi 
zgłębić rozważania teoretyczne odnoszące się do pracy współczesnego nauczy-
ciela, zmiany oświatowej, kompetencji pedagoga czy też sensu życia nauczycieli 
w kontekście realizowanych przez nich zadań zawodowych. Autorzy wskazu-
ją również na wyzwania, jakie stoją przed szkołą i  nauczycielami w  XXI w. 
w aspekcie edukacji skoncentrowanej na wielokulturowości. W części drugiej 
skupiono się z  kolei na rozważaniach o  charakterze empirycznym. Autorzy 
w  swoich badaniach podejmują różnorodną tematykę związaną z  edukacją 
i pracą nauczyciela. Pojawiają się tutaj relacje z badań odnoszących się do etosu 
zawodowego nauczyciela, satysfakcji zawodowej, edukacji całożyciowej z per-
spektywy emerytowanych nauczycieli oraz międzypokoleniowego uczenia się 
nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się w szkole jako miejscu 
pracy. W tej części wskazano również na rolę nauczyciela w aspekcie kształto-
wania doświadczeń społecznych uczniów oraz znaczenia kształcenia społecz-
no-emocjonalnego uczniów i nauczycieli w czasach migracji i przybierającej na 
sile wielokulturowości.

W książce zwrócono uwagę na szeroką perspektywę, w jakiej osadzony jest 
zawód nauczyciela, który musi sprostać nowym wyzwaniom i zadaniom, za-
równo tym związanym ściśle ze szkołą, jak i tym, które stawia przed nim funk-
cjonowanie we współczesnym świecie. Przeobrażenia, jakie dokonują się na 
naszych oczach, decydują o konieczności edukacji ustawicznej, która pozwala 
na wykształcenie samodzielnego człowieka. Zadanie to jest możliwe do zreali-
zowania tylko i wyłącznie przez nauczycieli, którzy w czasach permanentnej 
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zmiany podejmują działania skoncentrowane na wszechstronnym rozwoju, 
dającym poczucie satysfakcji i  zadowolenia zawodowego. Tylko nauczyciel 
spełniony potrafi  bowiem kształtować odpowiednią przestrzeń edukacyjną 
dla swoich uczniów. Autorzy publikacji dzielą się swoimi refl eksjami nad isto-
tą pracy pedagogicznej i wymagań, jakie powinno się stawiać wobec eduka-
cji w stale rozwijającym się świecie. Wiedza, jaką można czerpać z tej książki, 
pozwala kierować uwagę czytelnika w stronę „przyszłości” – kategorii, która 
określa nową jakość rzeczywistości, nową jakość świata.

Uwagi końcowe

W niniejszym tekście wskazałam tylko na nieliczne przykłady zadań reali-
zowanych przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, wpisujące się w szerokie 
spektrum jego działania przejawiającego się w  działalności naukowej, orga-
nizacyjno-programowej i  wydawniczo-popularyzatorskiej4. Podkreśliłam, że 
w działalności władz PTP i członków Towarzystwa można wyraźnie dostrzec 
dbałość o dobro pedagogiki i edukacji poprzez prowadzenie badań koncentru-
jących się na palących problemach życia społeczno-kulturowego, ekonomicz-
nego, związanych z funkcjonowaniem systemu edukacji i tożsamości pedago-
giki jako nauki, na dyskusji na temat wyzwań, z jakimi się ona musi zmierzyć 
oraz na pytaniach dotyczących edukacji, w tym edukacji nauczyciela. W pra-
cach Towarzystwa kładzie się nacisk na rozwój wiedzy pedagogicznej odno-
szącej się do swoistości pracy nauczyciela i zawodu nauczycielskiego oraz na jej 
upowszechnianie.

Towarzystwo dostrzega zagrożenia płynące z  edukacji jednowymiarowej 
(takiej, w której kładzie się nacisk wyłącznie na rozwój umiejętności praktycz-
nych, uzdatniających do rzetelnego wykonywania wybranego zawodu). Stąd 
kładzie nacisk na głęboko humanistyczny wymiar kształcenia i wychowania 
oznaczający zagwarantowanie młodym ludziom odpowiedniego czasu na 
orientację w świecie wartości intelektualnych i moralnych, oraz świadomy wy-
bór swojej drogi życiowej, pozwalającej na realizowanie własnych możliwości 
życiowych. Oświata w świecie urynkowionym, zwłaszcza edukacja akademic-
ka, musi zwracać uwagę nie tylko na ten wymiar kształcenia, który przygo-
towuje do pracy (profesjotwórczy), lecz także na ten, który przygotowuje do 
wzbogacania życia (osobowotwórczy). Towarzystwo pokazuje, że:

4 Zob. Z. Kwieciński, H. Kwiatkowska, J. Madalińska-Michalak, Polskie Towarzystwo Peda-
gogiczne – przeszłość i teraźniejszość, s. 346 i n.
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Istnieje pilna potrzeba, aby uniwersytet otworzył się bardziej na świat, na przemia-
ny, jakie się w nim dokonują i zdecydowanie wyartykułował to społeczeństwu, że, 
po pierwsze, nie ma prostego mechanicznego przełożenia między pracą uczonego 
a jej praktycznym wykorzystaniem oraz po drugie, że sam uniwersytet nie ma do-
skonałego systemu immunologicznego uniezależniającego go od świata decyzji po-
litycznych. […] Dzisiejszy świat, określany jako świat mobilności i ryzyka, wymaga 
nauki o szczególnie wysokim prestiżu. W tej sytuacji stawką jest nadanie nauce 
należnego znaczenia, które wykracza poza wąsko pojmowaną użyteczność. Uni-
wersytet zabiega więc o logos jako o to, co ma stanowić nie tylko o sensie poznania 
świata, lecz przede wszystkim o sensie egzystencji w tym świecie5.
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Od technologii kształcenia do edukacji medialnej — 
działalność Polskiego Towarzystwa Technologii

i Mediów Edukacyjnych

Wstęp

Czym są media we współczesnym świecie? To różnego rodzaju przedmioty 
i  urządzenia przekazujące odbiorcom określone informacje – komunikaty – 
poprzez słowa, obrazy i dźwięki, a  także umożliwiające im wykonanie okre-
ślonych czynności intelektualnych i manualnych. Media to dziś główne źródło 
informacji – pozwalają pokonać różnice w czasie i przestrzeni, są też znakomi-
tymi narzędziami pracy intelektualnej i zawodowej. Bez umiejętności posługi-
wania się tymi środkami przekazu nie jesteśmy profesjonalistami, nie wytrzy-
mujemy konkurencji. Istnieje więc potrzeba edukacji medialnej, której celem 
winno stać się przede wszystkim przygotowanie do posługiwania się mediami, 
właściwego  z nich korzystania oraz krytycznego odbioru treści. Powyższe za-
gadnienia są przedmiotem zainteresowań Polskiego Towarzystwa Technologii 
i Mediów Edukacyjnych.

Media w edukacji

Za prekursora wykorzystywania mediów w procesie dydaktycznym uznaje 
się Jana Amosa Komeńskiego, który w swojej książce z 1658 r. Świat w obrazach 
(łac. Orbis sensualium pictus) zaproponował nauczanie wizualne. Teoretyczne 
podstawy kształcenia pedagog ten zawarł kilka lat wcześniej, w 1638 r., w swo-
im dziele noszącym tytuł Wielka Dydaktyka.

Do dyscyplin pedagogicznych, które zajmowały się tą tematyką na prze-
strzeni ostatnich dziesięcioleci, należą technologia kształcenia oraz pedago-
gika medialna. Przedmiotem zainteresowań pierwszej z  nich jest racjonalna 
organizacja procesu dydaktycznego poprzez optymalizację działań nauczycie-
li i uczniów oraz szerokie korzystanie z dostępnych środków dydaktycznych. 
W latach 60. i 70. XX w. było to zastosowanie środków technicznych w toku na-
uczania, natomiast w kolejnym okresie analiza i projektowanie całego procesu 
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kształcenia wspomaganego środkami technicznymi lub też realizowanego sa-
modzielnie – przy pomocy tych środków. Technologia kształcenia wypracowa-
ła również podstawy kształcenia multimedialnego.

Druga z dyscyplin, pedagogika medialna, powstała w latach 90. XX w. To 
nauka teoretyczna i  praktyczna, do której celów należy opisywanie i  wyja-
śnianie oddziaływania mediów uczestniczących w  procesach dydaktycznych 
i wychowawczych, badanie efektywności ich wykorzystania w tych procesach 
oraz projektowanie optymalnych procedur ich stosowania. Budowanie wiedzy 
o mediach w ramach pedagogiki medialnej następuje w wyniku analiz teore-
tycznych i badań empirycznych prowadzonych na gruncie różnych nauk spo-
łecznych. Pedagogika medialna ma charakter interdyscyplinarny i korzystając 
z  możliwości, jakie to daje, gromadzi wszechstronną wiedzę o  pozytywnym 
i negatywnym oddziaływaniu mediów. Obszarem zainteresowań tej dyscypli-
ny jest również tradycyjna szkoła wykorzystująca nowoczesne media.

Aspekt praktyczny realizuje się natomiast przez edukację medialną, któ-
rej celem jest kształcenie w dziedzinie mediów. Ma ona przygotować do świa-
domego i  krytycznego odbioru treści, a  także do posługiwania się mediami 
jako narzędziami pracy. Współcześni uczniowie mają dostęp do różnorodnych 
środków przekazu, posługują się nimi i są twórcami komunikatów medialnych, 
przede wszystkim z  wykorzystaniem Internetu. Często jednak aktywność 
w sieci stwarza poważne zagrożenia. Z uwagi na cyfrową formę, we współcze-
snej literaturze kompetencje medialne często nazywa się kompetencjami cyfro-
wymi, informacyjnymi czy nawet informatycznymi.

Powstanie Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Technologii i  Mediów Edukacyjnych działa nieprze-
rwanie od 1995 r. Powstało przy Zakładzie Technologii Kształcenia funkcjonują-
cym w ramach Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Skupia pracowników nauki zajmujących się problematyką 
technologii kształcenia i pedagogiki medialnej oraz nauczycieli zainteresowa-
nych tematem. Celem towarzystwa jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy 
edukacyjnej, zwłaszcza z zakresu najnowszych technologii i mediów edukacyj-
nych, inspirowanie, prowadzenie badań naukowych, a  także kształcenie i do-
radztwo z zakresu technologii kształcenia, pedagogiki i edukacji medialnej oraz 
współpraca z innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą. Do do-
robku Towarzystwa należą organizacja konferencji naukowych, seminariów, za-
granicznych wyjazdów studyjnych oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

Początki Towarzystwa sięgają Podyplomowego Studium Technologii 
Kształcenia, które prowadzone było przez Zakład Technologii Kształcenia 
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UAM w latach 1980–1995. Słuchacze kolejnych edycji studium – nauczyciele 
reprezentujący różne przedmioty i szczeble kształcenia tworzący początkowo 
klub absolwenta – postanowili sformalizować swoją działalność1. Pomysło-
dawcą powołania stowarzyszenia i  jego prezesem od początku istnienia jest 
prof. dr hab. Wacław Strykowski – wieloletni kierownik Zakładu Technologii 
Kształcenia.

Zebranie założycielskie Towarzystwa odbyło się 8 lipca 1995 r. Piętnastu człon-
ków założycieli wybrało pięcioosobowy komitet upoważniony do dokonania 
czynności rejestracyjnych, w skład którego weszli: prof. dr hab. Wacław Strykow-
ski, dr Stanisław Dylak, mgr Wacław Kaczmarek, mgr Anna Liebert i mgr Irene-
usz Witkowski. W gronie inicjatorów znalazł się również prof. dr hab. Leon Leja, 
twórca polskiej szkoły technologii kształcenia.

Kolejne zebranie miało miejsce 18 lipca 1995 r. W trakcie obrad uchwalono 
statut Towarzystwa, w którym określono cele i środki działania, prawa i obo-
wiązki członków, strukturę organizacyjną oraz sposób zarządzania majątkiem. 
30 sierpnia 1995 r. Sąd Wojewódzki w Poznaniu dokonał rejestracji Polskiego 
Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych i wpisał je do rejestru pod 
numerem RST 2095. Od 2001 r. Towarzystwo wpisane jest do Krajowego Reje-
stru Sądowego pod numerem 0000008831.

W latach 1995–2015 siedziba Towarzystwa mieściła się w Poznaniu, w bu-
dynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Słowackiego 20. Obecnie 
ma ono swoją siedzibę w budynku UAM przy ul. Międzychodzkiej 5.

Władze i członkowie Towarzystwa

Pierwsze po rejestracji Walne Zebranie Członków odbyło się 29 listo-
pada 1995 r. W jego trakcie dokonano wyboru władz towarzystwa – zarządu, 
komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. W skład zarządu prócz prof. dr. 
hab. Wacława Strykowskiego weszli: dr Stanisław Dylak – wiceprezes, mgr 
Włodzimierz Kaczmarek – wiceprezes, mgr Ireneusz Witkowski – sekretarz, 
mgr Halina Brzezińska – skarbnik oraz mgr Elżbieta Dudek i  mgr Alfreda 
Smoleń-Przybylska jako członkinie zarządu. Przewodniczącym komisji rewi-
zyjnej wybrano mgr. inż. Józefa Pietrzyka, natomiast przewodniczącym sądu 
koleżeńskiego mgr. Włodzimierza Gapskiego.

Walne Zebranie Członków 6 września 1997 r. dokonało zmian w zarządzie. 
Z  funkcji wiceprezesa zwolniono mgr. Włodzimierza Kaczmarka, powołując 
na to miejsce mgr Annę Perłowską, a z funkcji skarbnika mgr Halinę Brzeziń-
ską, która pozostała w  składzie zarządu. Nowym skarbnikiem Towarzystwa 

1 A. Smoleń-Przybylska, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, s. 54.
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została mgr Alfreda Smoleń-Przybylska. Zarząd w tym składzie funkcjonował 
do 16 grudnia 2000 r., kiedy odbyły się kolejne wybory. W skład nowego za-
rządu weszli: prof. dr hab. Wacław Strykowski – prezes, trzech wiceprezesów: 
dr inż. Mariusz Kąkolewicz, mgr inż. Andrzej Maciejczyk oraz mgr Ireneusz 
Witkowski; mgr Rafał M. Socha – sekretarz, mgr Alfreda Smoleń-Przybylska – 
skarbnik oraz mgr Marian Pietraszewski jako członek zarządu2. Przewodni-
czącym komisji rewizyjnej ponownie wybrano mgr. inż. Józefa Pietrzyka, na-
tomiast przewodniczącym sądu koleżeńskiego mgr. Włodzimierza Gapskiego. 
Zarząd w takim samym składzie został wybrany również na kolejną trzyletnią 
kadencję w trakcie Walnego Zebrania Członków 24 kwietnia 2004 r. Przewod-
niczącym komisji rewizyjnej wybrano mgr. inż. Józefa Pietrzyka, natomiast 
przewodniczącym sądu koleżeńskiego mgr. Marka Jóźwiaka.

Kolejne wybory odbyły się 12 maja 2007 r. Zarząd ukonstytuował się nastę-
pująco: prof. dr hab. Wacław Strykowski – prezes, troje wiceprezesów: dr Ma-
riusz Kąkolewicz, mgr Aleksandra Dorota Smoleń, mgr Ireneusz Witkowski; 
mgr Rafał M. Socha – sekretarz, mgr Alfreda Smoleń-Przybylska – skarbnik 
oraz dr Józef Pielachowski jako członek zarządu. Przewodniczący komisji re-
wizyjnej i sądu koleżeńskiego pozostali bez zmian.

Po kilku latach ograniczonej aktywności Towarzystwo rozpoczęło no-
wy okres swojej działalności Walnym Zebraniem Członków 1 marca 2015 r., 
które uchwaliło nowy statut oraz dokonało wyboru mniejszego, ale bardziej 
sprawnego pod względem organizacyjnym, zarządu. W  jego skład weszli: 
prof. dr hab. Wacław Strykowski – prezes, mgr Rafał M. Socha – wiceprezes 
oraz mgr Alfreda Smoleń-Przybylska – skarbnik, którą, po śmierci w 2017 r., 
zastąpiła mgr Aleksandra Dorota Smoleń. Przewodniczącą komisji rewizyjnej 
została mgr Maria Kaniewska. W nowym statucie zrezygnowano z powoływa-
nia sądu koleżeńskiego.

Aktualny skład władz Towarzystwa został wybrany przez XV Walne Zebra-
nie Członków 17 września 2018 r. Zarząd tworzą: prof. dr hab. Wacław Strykow-
ski – prezes, mgr Rafał M. Socha – wiceprezes oraz dr Agnieszka Iwanicka – 
skarbnik. Przewodniczącą komisji rewizyjnej jest dr hab. Natalia Walter.

W trakcie działalności Towarzystwo skupiało liczne grono członków – naj-
więcej było to około 200 osób. Na przestrzeni lat uwidoczniła się jednak zmiana 
w składzie osobowym: początkowo większość członków stanowili nauczyciele 
szkół różnych szczebli, natomiast współcześnie zrzesza ono przede wszystkim 
pracowników szkół wyższych, a sama organizacja ma charakter stricte towarzy-
stwa naukowego. Obecnie do Towarzystwa należy około 70 osób, które repre-
zentują 12 uniwersytetów: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, 

2 M. Kaniewska, „Nowowieczne” Towarzystwo, s. 66–67.
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Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie, 
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wro-
cławiu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Czę-
stochowie oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, jak również kil-
kanaście innych szkół wyższych.

Do Towarzystwa należą między innymi profesorowie: Hanna Batorowska, 
Józef Bednarek, Piotr Drzewiecki, Maria Kujawska, Janusz Morbitzer, Elżbieta 
Perzycka, Ryszard Pęczkowski, Katarzyna Potyrała, Edward Wiktor Radecki, 
Ryszard Świekatowski, Maciej Tanaś, Paweł Topol, Natalia Walter, Mirosław 
Wobalis, Marta Wrońska, Marek Sokołowski i Wacław Strykowski.

Konferencje naukowe

Znaczącym obszarem działań Polskiego Towarzystwa Technologii i  Me-
diów Edukacyjnych jest organizacja w Poznaniu, wspólnie z Zakładem Tech-
nologii Kształcenia UAM i przy współudziale innych wyższych uczelni, kon-
ferencji naukowych pod hasłem „Media a edukacja”. W ich kolejnych edycjach 
bierze udział liczne grono naukowców z wielu ośrodków akademickich w kraju, 
część miała również charakter międzynarodowy. Pierwsza konferencja odby-
ła się w 1997 r., dla uczczenia trzydziestolecia powołania Międzywydziałowe-
go Zakładu Nowych Technik Nauczania, którego kontynuatorem jest Zakład 
Technologii Kształcenia UAM i zarazem poświęcona zmarłemu prof. dr. hab. 
Leonowi Leji3.

Druga konferencja odbyła się w 1998 r. Celem obrad było rozważenie teore-
tycznych i praktycznych problemów związanych z rolą, oddziaływaniem i wy-
korzystaniem mediów w szeroko pojętej edukacji, przedstawienie wyników ba-
dań naukowych nad mediami, wymiana doświadczeń w zakresie ich tworzenia 
i  stosowania oraz umożliwienie uczestnikom zapoznania się z  najnowszymi 
osiągnięciami technicznymi i metodycznymi poprzez udział w targach „Info-
system”, „Multimedia” oraz „Poligrafi a” odbywających się na Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich4.

W 2000 r. odbyła się trzecia konferencja, której obrady toczyły się wokół ta-
kich zagadnień, jak: media i edukacja we współczesnym społeczeństwie, media 
w nowoczesnym kształceniu czy edukacja medialna we współczesnej szkole5. 

3 M. Płatek, Międzynarodowa konferencja naukowa, s. 56–59.
4 M. Kaniewska, II Międzynarodowa konferencja, s. 67–72.
5 M. Kaniewska, Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji, s. 66–70.
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IV Konferencja „Media a edukacja” odbyła się w 2002 r. pod hasłem „Media 
i edukacja w dobie integracji”6. Podczas spotkania wygłoszono wstąpienia na 
temat mediów w społeczeństwie XXI w., mediów jako stymulatorów przemian 
w edukacji oraz problemów edukacji medialnej.

Dwa lata później (2004) piąta konferencja obradowała pod hasłem „Kom-
petencje medialne społeczeństwa wiedzy”. Zakres tematyczny rozważań na-
ukowych obejmował kompetencje medialne współczesnego człowieka, media 
w różnych formach edukacji oraz edukację medialną nauczycieli, uczniów i ro-
dziców. VI Konferencja „Media a edukacja” odbyła się w 2006 r. pod hasłem 
„Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej” i zorganizowana zo-
stała dla uczczenia 40 lat działalności Zakładu Technologii Kształcenia UAM.

Po sześcioletniej przewie konferencje wznowiono w 2012 r. Siódma edycja 
odbyła się z  okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i  45-lecia aktywności nauko-
wo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej prof. dr. hab. Wacława Strykow-
skiego. Kolejna, ósma konferencja przeprowadzona została pod hasłem „Nowe 
media w  edukacji i  dla edukacji” w  2015 r., natomiast dziewiąta – połączo-
na z Jubileuszem 50-lecia Zakładu Technologii Kształcenia UAM oraz 20-le-
cia Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych – odbyła się 
w 2016 r. z podtytułem „Edukacyjne zastosowania nowych mediów”. W 2018 r. 
miała miejsce jubileuszowa, dziesiąta konferencja, której motywem przewod-
nim był „Człowiek mediakreator”.

Ważna dla Towarzystwa jest również organizacja przez jego członków konferen-
cji naukowych, podczas których pełni ono rolę patrona honorowego i merytorycz-
nego. Do wydarzeń tego typu należą odbywające się co roku konferencje z cyklu 
„Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne” pod przewodnictwem prof. dr. hab. Macieja 
Tanasia, których organizatorem jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie oraz odbywające się co dwa lata konferencje z cyklu 
„Człowiek – Media – Edukacja”, organizowane przez Akademię WSB w Dąbrowie 
Górniczej pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera.

Towarzystwo patronowało również między innymi II Konferencji Nauko-
wej „Edukacja Medialna 2.0”, która odbyła się w 2017 r. na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr. hab. 
Piotra Drzewieckiego; Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja, profi -
laktyka, terapia wspomagane nowymi rozwiązaniami ICT – stan badań i moż-
liwości zastosowań praktycznych”, która odbyła się w 2017 r. na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Pawła 
Topola oraz interdyscyplinarnej konferencji „Edukacja 4.0 Dokąd zmierza-
my? Nowoczesna edukacja dla nowoczesnego społeczeństwa” zorganizowanej 

6 M. Kaniewska, IV Międzynarodowa Konferencja, s. 63–66.
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w  2018 r. przez Instytut Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu, pod przewodnictwem dr Danuty Morańskiej.

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych razem z Katedrą 
Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Forum Mło-
dych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji 
Społecznej zorganizowały również w 2017 r. III Seminarium Młodych Medio-
znawców i Komunikologów pod hasłem „Do It Yourself w mieście Know How”. 
Organizatorami wydarzenia byli dr Anna Zięty i dr Krzysztof Kuźmicz.

Seminaria naukowo-dydaktyczne oraz konkursy

Towarzystwo organizowało również dla swoich członków seminaria na-
ukowo-dydaktyczne. W 1996 r. prof. dr hab. Zbyszko Melosik wygłosił wykład 
pt. „Telewizja – kultura upozorowana”7. Rok później mgr Zdzisław Kurkowski 
zaprezentował członkom Towarzystwa autorską metodę wykorzystania mediów 
w nauczaniu muzyki8. Kolejne lata owocowały seminariami dotyczącymi refor-
my edukacji. W 1998 r. w ramach seminarium wystąpił mgr Sławomir Ziemiec-
ki – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Reformy Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej – z wykładem „Zrozumieć reformę – reforma systemu edukacji 
w Polsce” oraz mgr inż. Andrzej Maciejczyk, prezentując zastosowanie eduka-
cyjne projektorów multimedialnych. W  1999 r. dr Józef Pielachowski wygłosił 
referat pod tytułem „Przed startem reformy edukacji”9, a w kolejnym roku mgr 
Zofi a Hryhorowicz – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – 
omówiła stan prac nad wprowadzeniem zewnętrznego systemu oceniania. 
W 2001 r. przedstawione zostały „Zastosowanie Internetu w edukacji szkolnej” 
(mgr Rafał M. Socha) oraz „Zastosowanie Internetu w edukacji zdalnej” (mgr 
Anna Wach-Kąkolewicz). W cyklu seminariów wystąpiła również prof. dr hab. 
Ewa Muszyńska z wykładem pt. „Relacje nauczyciel–uczniowie i ich uwarunko-
wania” (2003)10. Taka forma poszerzania wiedzy przez członków Towarzystwa, 
wzbogacona o dyskusję, zawsze cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Nawiązując do tego dorobku, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów 
Edukacyjnych zostało w  2019 r. patronem honorowym „Forum Twórczych 
Nauczycieli” – cyklu seminariów dotyczących nowoczesnej edukacji, odby-
wającego się w Instytucie Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu.

 7 M. Płatek, Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, 
s. 69–70.

 8 M. Kaniewska, Walne zebranie, s. 72–73.
 9 R.M. Socha, Walne zebranie, s. 68.
10 A.D. Smoleń, Walne zebranie, s. 65.
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Od 2017 r. Towarzystwo jest również patronem i  fundatorem nagród 
w konkursie dla uczniów gimnazjów, który w Zespole Szkół Politechnicznych 
im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni organizowany jest pod hasłem „Po-
tyczki Informatyczne”. Włączyło się także w przeprowadzenie konkursu foto-
grafi cznego „Edu.Ja”, organizowanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego celem jest pokaza-
nie przez młodych ludzi, jak widzą edukację oraz siebie w edukacji.

Zagraniczne wyjazdy studyjne

W latach 1996–2001 Towarzystwo pod kierunkiem mgr Ireneusza Witkow-
skiego kontynuowało wyjazdy studyjne, organizowane uprzednio przez absol-
wentów Podyplomowego Studium Technologii Kształcenia.

Pierwszy z nich miał miejsce w 1996 r. Program pobytu zakładał poznanie 
założeń i form realizacji kształcenia medialnego w Belgii, struktury i proble-
mów oświaty belgijskiej oraz funkcjonowania placówek szkolnych. Dla uczest-
ników źródłem wiedzy na temat mediów i oświaty były spotkania z nauczy-
cielami i  dyrektorami placówek szkolnych, przedstawicielami Ambasady RP 
w Brukseli, a  także wizyta w Instytucie Mediów Edukacyjnych11. Uczestnicy 
zwiedzili Sacré-Coeur de Lindthout – szkołę katolicką działającą od 1901 r., 
Athénée Royal Jean Absil – średnią szkołę ogólnokształcącą oraz polską szkołę 
dla dzieci pracowników delegowanych do pracy w Belgii.

Kolejny wyjazd studyjny miał miejsce w 1999 r. Jego celem było poznanie 
systemu szkolnego Francji oraz zapoznanie się z  realizacją edukacji medial-
nej i wykorzystaniem mediów w procesie kształcenia we francuskich szkołach. 
Członkowie Towarzystwa odwiedzili placówki edukacyjne w mieście Chartres-
-de-Bretagne, a ponadto zwiedzili miasta Bretanii, Normandii oraz Paryż.

W  2001 r. trzydziestoosobowa grupa członków Towarzystwa poznawała 
Wilno i okolice. Podczas pobytu na Litwie uczestnicy zwiedzili polską szkołę 
im. Jana Pawła II oraz gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie12.

Działalność wydawnicza

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych ma również zna-
czący dorobek wydawniczy, tak w zakresie publikowania własnego periodyku, 
jak również pozycji książkowych.

11 B. Młodzikowska, Media i oświata w Belgii, s. 64–67.
12 J. Sobków, Wyjazd studyjny, s. 63–64.

Kongres_nowy_format.indd   382Kongres_nowy_format.indd   382 06.10.2020   15:38:0706.10.2020   15:38:07



383

Od technologii kształcenia do edukacji medialnej

We wrześniu 1996 r. ukazał się pierwszy numer kwartalnika Towarzystwa 
pod tytułem „Edukacja Medialna”. W  latach 1996–2003 opublikowano łącz-
nie 30 numerów czasopisma. Wydawcą periodyku było Wydawnictwo eMPi2. 
Mariana Pietraszewskiego z  Poznania. Pismo redagował zespół w  składzie: 
prof. dr hab. Wacław Strykowski – redaktor naczelny, mgr Maria Kaniewska – 
sekretarz redakcji, mgr Irena Lewandowska – redakcja stylistyczna, mgr Kry-
styna Strzelecka – menadżer czasopisma oraz członkowie: dr inż. Mariusz Ką-
kolewicz, mgr Elżbieta Matyjaszczyk, dr Józef Pielachowski (później zastępca 
redaktora naczelnego) i mgr Marian Pietraszewski.

Artykuły ukazujące się w czasopiśmie tworzyły stałe działy:
• Z teorii mediów – w tej części publikowane były rozważania teoretyczne 

nad mediami, a  także wyniki ciekawych badań empirycznych prowa-
dzonych w Polsce i na świecie.

• Zastosowania i metody – był to dział o charakterze aplikacyjnym i me-
todycznym, w którym czytelnicy mogli znaleźć konkretne rozważania 
i sugestie, jak wykorzystać media w różnych formach pracy pedagogicz-
nej, a także w swoim indywidualnym rozwoju intelektualnym i zawodo-
wym. Istotną zawartość tego działu stanowiły konspekty i scenariusze 
zajęć. 

• Narzędzia techniczne – dział, w którym opisywane były nowoczesne na-
rzędzia pracy nauczyciela oraz urządzenia techniczne, które na trwałe 
wpisały się w pracę szkół.

• Oceny i rekomendacje – rzetelne opinie i propozycje zastosowania kon-
kretnych mediów w procesie dydaktycznym.

• Wydarzenia i aktualności – w tej części czytelnicy mogli znaleźć infor-
macje o tym, co dzieje się w świecie mediów, między innymi jakie odby-
wają się konferencje, wystawy, targi, kursy i seminaria13.

Wraz z rozwojem pisma, tworzone były również nowe działy, między inny-
mi „Reformowanie edukacji” – wprowadzony z początkiem 1998 r., w związku 
z planowanymi zmianami w ramach systemu polskiej oświaty, w którym wy-
jaśniano podstawowe pojęcia konstytuujące reformę i zamieszczano procedury 
i wzory rozwiązań programowych, pedagogicznych oraz organizacyjnych. Ko-
lejne dwa to: „Ścieżka edukacyjna” – dział opisujący realizację ścieżki edukacja 
czytelnicza i medialna oraz „Interkl@sa” – redagowany we współpracy z twór-
cami tego programu. Ze względu na brak wsparcia ze strony Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Sportu, z dniem 1 stycznia 2004 r. wydawanie kwartalnika 
zostało zawieszone.

Wspólnym dorobkiem Zakładu Technologii Kształcenia UAM oraz Pol-
skiego Towarzystwa Technologii i  Mediów Edukacyjnych są kolejne książki 

13 W. Strykowski, Nasze czasopismo, s. 1–2.
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ukazujące się z okazji konferencji naukowych pod hasłem „Media a edukacja”. 
W 1997 r. ukazała się monografi a pod tytułem Media a edukacja. Rok później 
tom II Międzynarodowa Konferencja Media a  edukacja, a  w  2000 r. książka 
III Międzynarodowa Konferencja Media a  edukacja. W  2002 r. opubliko-
wano także monografi ę pod redakcją prof. dr hab. Wacława Strykowskiego 
i prof. dr hab. Wojciecha Skrzydlewskiego Media i edukacja w dobie integracji. 
Również pod redakcją tych profesorów w 2004 r. ukazała się książka Kompeten-
cje medialne społeczeństwa wiedzy (480 s.). Wydawcą wszystkich tomów było 
Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego. Następne dwie książki towa-
rzystwo wydało samodzielnie. W 2006 r. ukazała się monografi a Od nowych 
technik nauczania do edukacji wirtualnej pod redakcją prof. dr hab. Wacława 
Strykowskiego (683 s.), a w 2012 r. Media, edukacja, kultura – w stronę edukacji 
medialnej, pod redakcją prof. dr. hab. Wojciech Skrzydlewskiego i prof. dr. hab. 
Stanisława Dylaka.

Dorobek kolejnych dwóch konferencji stanowiły książki opublikowane 
przez Wydawnictwo Naukowe UAM. W  2016 r. wydana została monografi a 
pod redakcją dr Natalii Walter pt. Zanurzeni w mediach – konteksty edukacji 
medialnej (207 s.), a w 2017 r., pod redakcją dr Agnieszki Iwanickiej, Edukacyj-
ne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej (211 s.). Referaty wygłoszone na 
dziesiątej konferencji, która odbyła się w 2018 r., opublikowano w specjalnym 
numerze czasopisma „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
/ Interdisciplinary contexts of Special Pedagogy” pod redakcją prof. dr. hab. 
Jacka Pyżalskiego i prof. dr hab. Natalii Walter – w języku polskim i angielskim.

Od 2004 r. Towarzystwo posiada również własny serwis internetowy pod 
adresem www.pttime.pl. Znajdują się tam między innymi podstawowe infor-
macje o stowarzyszeniu oraz aktualności związane z podejmowanymi działa-
niami. Towarzystwo ma również swój profi l na Facebooku.

Zarząd Towarzystwa wydawał także drukowany biuletyn, a obecnie rozsyła 
pocztą elektroniczną informacje, dzięki którym członkowie są na bieżąco in-
formowani o aktualnych sprawach organizacji.

Współpraca ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi

W trakcie swej działalności Towarzystwo nawiązało współpracę z dwoma 
zagranicznymi stowarzyszeniami reprezentującymi podobny profi l działalno-
ści w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.

W ramach współpracy z niemieckim Gesellschaft  für Medienpädagogik und 
Kommunikationskultur, przedstawiciele Towarzystwa uczestniczyli w dwóch 
konferencjach organizowanych przez GMK w 2001 r. W pierwszej, która od-
była się w  Kolonii w  ramach targów „Medienforum NRW”, udział wzięli: 
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mgr Maria Kaniewska – członkini komisji rewizyjnej – oraz sekretarz Towa-
rzystwa mgr Rafał M. Socha14. W drugiej konferencji, zorganizowanej pod ha-
słem „Media i  demokracja” w  Bielefeld, uczestniczyli mgr Maria Kaniewska 
oraz prezes Towarzystwa prof. dr hab. Wacław Strykowski, którzy wygłosili 
referat „Edukacja medialna w społeczeństwie demokratycznym”15.

Dzięki prof. dr. hab. Stanisławowi Dylakowi prowadzono również współ-
pracę z amerykańskim odpowiednikiem Towarzystwa – Association for Edu-
cational Communications and Technology. Zaowocowało to wymianą literatu-
ry oraz uczestnictwem władz Towarzystwa w konferencjach AECT.

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych angażuje się rów-
nież w ogólnopolskie koalicje na rzecz rozwoju edukacji medialnej i cyfrowej. 
Jest członkiem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych 
w Polsce, Koalicji Edukacji Medialnej i Cyfrowej, Koalicji dla Edukacji Filmo-
wej oraz Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. 
Zostało również partnerem sieci edukacji cyfrowej „Komet@”, tworzonej przez 
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – organizatora cyklicznych Kongresów 
Kompetencji Cyfrowych.

Podsumowanie

Przez prawie 25 lat działalności Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów 
Edukacyjnych trwale wpisało się w rozwój technologii kształcenia, pedagogiki 
i edukacji medialnej. Jako towarzystwo naukowe podejmowało liczne działa-
nia, realizując tym samym cele statutowe określone w 1995 r. przez członków 
założycieli.

Bibliografi a

Kaniewska Maria, Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologii i  Mediów Edukacyjnych, 
„Edukacja Medialna” 1998, nr 1, s. 72–73.

Kaniewska Maria, II Międzynarodowa konferencja „Media a  edukacja”, „Edukacja Medialna” 
1998, nr 2, s. 67–72.

Kaniewska Maria, Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologii i  Mediów Edukacyjnych 
(sprawozdanie), „Edukacja Medialna” 1998, nr 4, s. 65–66.

Kaniewska Maria, Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji „Media a edukacja”, „Eduka-
cja Medialna” 2000, nr 3, s. 66–70.

14 M. Kaniewska, Medienforum NRW 2001, s. 60–61.
15 M. Kaniewska, Forum Kommunikationskultur 2001, s. 65–67.

Kongres_nowy_format.indd   385Kongres_nowy_format.indd   385 06.10.2020   15:38:0706.10.2020   15:38:07



Wacław Strykowski, Rafał M. Socha

Kaniewska Maria, „Nowowieczne” Towarzystwo (sprawozdanie z walnego zebrania sprawozdaw-
czo-wyborczego Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych), „Edukacja Me-
dialna” 2001, nr 1, s. 66–67.

Kaniewska Maria, Medienforum NRW 2001, „Edukacja Medialna” 2001, nr 4, s. 60–61.
Kaniewska Maria, Forum Kommunikationskultur 2001 „Medien und Demokratie”, „Edukacja Me-

dialna” 2002, nr 1, s. 65–67.
Kaniewska Maria, IV Międzynarodowa Konferencja „Media a edukacja w dobie integracji”, „Edu-

kacja Medialna” 2002, nr 2, s. 63–66.
Młodzikowska Bogusława, Media i oświata w Belgii, „Edukacja Medialna” 1996, nr 1, s. 64–67.
Płatek Maria, Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Technologii i  Mediów Edukacyjnych, 

„Edukacja Medialna” 1997, nr 1, s. 69–70.
Płatek Maria, Międzynarodowa konferencja naukowa „Media a edukacja”, „Edukacja Medialna” 

1997, nr 2, s. 56–59.
Smoleń Aleksandra Dorota, Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Eduka-

cyjnych, „Edukacja Medialna” 2003, nr 4, s. 65.
Smoleń-Przybylska Alfreda, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych (PTTiME), 

„Edukacja Medialna” 1996, nr 1, s. 54.
Sobków Joanna, Wyjazd studyjny członków PTTiME do Wilna, „Edukacja Medialna” 2001, nr 3, 

s. 63–64.
Socha Rafał M., Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, „Edu-

kacja Medialna” 1999, nr 3, s. 68.
Socha Rafał M., 10 lat Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, w: Wacław Stry-

kowski (red.), Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, Poznań 2006, s. 669–676.
Statut Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Poznań 1995.
Statut Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Poznań 2015. 
Strykowski Wacław, Nasze czasopismo, „Edukacja Medialna” 1996, nr 1, s. 1–2.

Kongres_nowy_format.indd   386Kongres_nowy_format.indd   386 06.10.2020   15:38:0706.10.2020   15:38:07



387

Małgorzata Adamik-Szysiak

Społeczne i naukowe oddziaływanie 
Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Bilans dziesięciu lat

W  2017 r. minęła pierwsza dekada sformalizowanej aktywności medio-
znawców zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej (dalej 
w skrócie: PTKS). Dekada znacząca, bo dzięki wspólnemu wysiłkowi, rozpro-
szone i określone jako inter-, trans-, crossdyscyplinarne badania mediów i pro-
cesów komunikacji społecznej otrzymały status dyscypliny. Tym samym nauki 
o mediach wydzielone w obszarze nauk społecznych w 2011 r. zyskały potwier-
dzenie, że posiadają autonomiczny przedmiot badań, specyfi czną metodologię 
i kulturę badawczą, odpowiednie zaangażowanie środków i rezultatów upra-
wiania nauki oraz metanaukowego samookreślania się.

Od początku funkcjonowania aktywność Towarzystwa ma na celu przede 
wszystkim integrację środowiska badaczy i praktyków komunikowania, upo-
rządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce, pod-
niesienie ich rangi i  poziomu oraz współpracę z  podobnymi towarzystwami 
krajowymi i zagranicznymi. W szerszym, społecznym wymiarze w działalno-
ści PTKS istotne znaczenie ma podkreślanie i uświadamianie potrzeby prowa-
dzenia edukacji medialnej w  Polsce. Zasady i  zakres działania Towarzystwa 
określa statut PTKS1.

Zjazd założycielski PTKS – pierwszego w Polsce towarzystwa medioznaw-
czego – odbył się 22 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu. Wzięło w  nim udział 
38 badaczy, co charakterystyczne, reprezentujących różne ośrodki uniwer-
syteckie i  niepubliczne szkoły wyższe, posiadający stopnie i  tytuły naukowe 
w pełnym spektrum (od magistra do profesora), preferujący odmienne proble-
my i style badawcze. Siłą środowiska, już wówczas uświadomioną, była i nadal 
jest polimorfi czność. Walorem pozostaje multigenetyczność dyscypliny, opar-
tej co najmniej na tradycji humanistycznej i społecznej.

Świadomość potrzeby wielowarstwowego pogłębiania nauki o  mediach 
odzwierciedlona została w przyjętym rozwiązaniu pracy w sekcjach, począt-
kowo 23, obecnie – 18. Ich nazwy wiernie oddają kierunki badań, a nawet 

1 http://www.ptks.pl/j3x/index.php/pl/statut.
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subdyscypliny. Nie ustępują przy tym typologiom zaproponowanym przez 
International Communication Association (dalej w skrócie: ICA) czy Euro-
pean Communication Research and Education Association (dalej w skrócie: 
ECREA). Podstawową strukturę organizacyjną PTKS stanowią następujące 
sekcje badawcze: Filozofi a i  Antropologia Komunikacji, Edukacja Medial-
na, Ekonomika Mediów i  Zarządzanie w  Mediach, Historia Mediów, Ko-
munikowanie Masowe, Komunikacja Międzykulturowa i  Komunikowanie 
Międzynarodowe, Komunikowanie Polityczne, Komunikowanie Wizualne, 
Kultura Popularna, Polityka Medialna i  Prawo Mediów, Public Relations, 
Reklama, Studia nad Dziennikarstwem, Aksjologia Komunikowania, Me-
dia i Komunikowanie Lokalne, Język w Mediach, Komunikacja Zdrowotna, 
Nowe Media, Radio.

W 2016 r. powstało także Forum Młodych Medioznawców i Komunikolo-
gów PTKS (dalej w skrócie: FMMiK). Jego członkowie aktywnie włączają się 
w  konferencje i  seminaria naukowe, szczególnie te adresowane do najmłod-
szych naukowców, w tym doktorantów. W 2017 r. we Wrocławiu FMMiK zor-
ganizowało I  edycję międzynarodowego seminarium „Towards the develop-
ment of the mediatization research. Workshop with Professor Goran Bolin”. 
Istotnym wydarzeniem dla jego członków jest także organizacja dorocznego 
ogólnopolskiego Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów.

Członkowie Towarzystwa 

Członkowie PTKS dzielą się na zwyczajnych, honorowych oraz wspiera-
jących. W pierwszym roku działalności PTKS status członka miało 46 osób, 
w  okresie dziesięciu lat funkcjonowania Towarzystwa liczba zrzeszonych 
w nim osób systematycznie wzrastała, aby w pierwszej dekadzie osiągnąć liczbę 
241 członków zwyczajnych (ryc. 1), dziewięciorga członków honorowych oraz 
sześciu członków wspierających (instytucjonalnych).

Do grona członków PTKS należą reprezentanci zarówno największych 
(uczelnie warszawskie, krakowskie, lubelskie, śląskie, wrocławskie, poznań-
skie czy gdańskie), jak i mniejszych ośrodków akademickich w Polsce, a także 
przedstawiciele instytucji pozaakademickich funkcjonujących w obszarze me-
diów i komunikacji społecznej.

Zgodnie ze statutem „członkostwo honorowe nadaje Zarząd Towarzystwa 
osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i rozwoju nauki o komuni-
kacji społecznej”2. Grono członków honorowych PTKS tworzą wybitne postacie 
ze środowiska naukowego w Polsce i w świecie. Do 2018 r. byli to (w kolejności 

2 http://www.ptks.pl/j3x/index.php/pl/statut.
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nadania statusu członka honorowego): prof. dr hab. Walery Pisarek, prof. dr 
Wolfgang Donsbach, prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski, prof. dr hab. 
Tomasz Goban-Klas, prof. dr Wayne Wanta, dr Karol Jakubowicz, prof. dr hab. 
Wiktor Pepliński, prof. dr Jane Left wich Curry oraz prof. dr hab. Jerzy Olędzki.

Ryc. 1. Liczba członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
Źródło: PTKS, Członkostwo, http://www.ptks.pl/j3x/index.php/pl/czlonkostwo [dostęp: 20 września 2018 r.]

Z kolei członkiem wspierającym może zostać osoba fi zyczna i prawna zainte-
resowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje wsparcie 
fi nansowe lub inną formę wsparcia, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji 
przez Zarząd PTKS. Od 2016 r. do grona członków wspierających należą: Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szko-
ła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński.

Władzami PTKS są wyłaniane przez członków PTKS (podczas Walnego 
Zjazdu) na trzyletnią kadencję Zarząd oraz Komisja Rewizyjna PTKS. W kolej-
nych kadencjach Zarząd PTKS tworzyli:

• (2007–2010) Bogusława Dobek-Ostrowska (prezes), Piotr Francuz, Iwo-
na Hofman, Zbigniew Oniszczuk, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Kazi-
mierz Wolny-Zmorzyński, Michał Kuś,

• (2010–2013) Bogusława Dobek-Ostrowska (prezes), Iwona Hofman, Mi-
chał Drożdż, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Jerzy Olędzki, Zbigniew 
Oniszczuk, Agnieszka Stępińska, Paweł Baranowski, 

• (2013–2016) Iwona Hofman (prezes), Zbigniew Oniszczuk, Bogusła-
wa Dobek-Ostrowska, Michał Drożdż, Alicja Jaskiernia, Małgorzata 
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Lisowska-Magdziarz, Dorota Piontek, Agnieszka Stępińska, Małgorzata 
Adamik-Szysiak,

• (2016–2019) Iwona Hofman (prezes), Zbigniew Oniszczuk, Bogusława 
Dobek-Ostrowska, Michał Drożdż, Alicja Jaskiernia, Małgorzata Molę-
da-Zdziech, Dorota Piontek oraz Małgorzata Adamik-Szysiak.

Aktywność konferencyjna i współpraca międzynarodowa

W  okresie 10 lat działalności PTKS kluczowymi wydarzeniami nauko-
wymi były Kongresy PTKS, a  także międzynarodowe konferencje naukowe. 
Dotychczas odbyły się cztery kongresy, których hasła wskazują etapy krystali-
zacji dyscypliny integrujące środowisko badaczy komunikowania społecznego 
i  mediów. Kolejno były to: „Kreowanie komunikowania: zawartość, kontro-
la, krytyka” (Wrocław 2008), „Autonomia nauki o komunikowaniu” (Lublin 
2010), „Mediatyzacja życia, kultury, polityki” (Kraków 2013), „Komunikowa-
nie społeczne w dobie nowych technologii” (Poznań 2016). Wszystkie kongresy 
uświetnili goście – uznani badacze reprezentujący zagraniczne ośrodki nauko-
we z Europy i Stanów Zjednoczonych.

W  minionej dekadzie PTKS było organizatorem sześciu konferencji mię-
dzynarodowych z udziałem wybitnych badaczy z dziedziny nauki o mediach, 
komunikacji społecznej i  politologii z  ośrodków zagranicznych i  krajowych. 
Tematyka konferencji odpowiadała aktualnym wyzwaniom badawczym. 
W 2008 r. Towarzystwo zainicjowało organizację pierwszego forum dla bada-
czy mediów i komunikowania z Czech, Słowacji i Polski „I Polish – Czech – 
Slovak Forum on Political and Communication Science”, które odbyło się na 
Zamku Książ, z kolei w 2009 r. we Wrocławiu PTKS zorganizowało konferen-
cję „Development of Agenda-Setting Th eory and Research. Between West and 
East”, której gościem honorowym był prof. Maxwell McCombs, współtwór-
ca teorii i  metody badawczej agenda-setting. W  zorganizowanych w  2011 r. 
IV Central European Communication Forum „Convergence: media in futu-
re – future in media” w Krakowie udział wzięło 55 uczestników z 15 krajów, 
natomiast w  konferencji „Political Communication in the Era of New Tech-
nologies” w Warszawie już 105 uczestników z 25 krajów i  sześciu kontynen-
tów. Kolejna konferencja „Matters of Journalism. Understanding Professional 
Challenges and Dilemmas” w Gdańsku w 2012 r. zgromadziła ponad 120 bada-
czy z 26 państw. W 2014 r. we Wrocławiu PTKS zorganizowało 7. konferencję 
konsorcjum Central and East European Communication and Media Conferen-
ces (dalej w skrócie: CEECOM) „Changing Media and Democracy: 25 Years of 
Media Freedom and Public Sphere in Central and East Europe”, w której wzięło 
udział 160 uczestników z 26 krajów z czterech kontynentów.
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Konferencje CEECOM, które odbywają się corocznie w  jednym z  krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej, stały się ważnym wydarzeniem dla badaczy 
mediów nie tylko z tej części Europy. Uzyskiwały one patronaty prestiżowych 
organizacji i  towarzystw naukowych, takich jak: International Communica-
tion Association, European Communication Research and Education Asso-
ciation (dalej w skrócie: ECREA), Europejskiego Obserwatorium Dziennikar-
skiego czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W skład rady programowej 
CEECOM wchodzą przedstawiciele Polski, Litwy, Chorwacji, Słowenii, Czech, 
Rumunii oraz Słowacji. Zadaniem konsorcjum jest nie tylko organizowanie 
dorocznych konferencji, lecz także wspieranie badań, edukacji oraz współpracy 
pomiędzy badaczami, studentami oraz osobami pracującymi w mediach.

Od 2008 r. PTKS jest członkiem zbiorowym ICA – stowarzyszenia, któ-
re powołano z myślą o badaczach zainteresowanych wszystkimi aspektami 
ludzkiego komunikowania. ICA postrzegane jest na świecie jako najbardziej 
prestiżowe i  jednocześnie prężnie działające międzynarodowe towarzystwo 
komunikologiczne. Obecnie do jego struktur należy około 4500 badaczy 
komunikowania i mediów z ponad 80 krajów na świecie. Każdego roku or-
ganizuje konferencje, w  których udział bierze blisko trzy tysiące uczestni-
ków. W 2015 r. zorganizowano w Polsce regionalną konferencję ICA w Łodzi 
„Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers”. Status 
członka zbiorowego umożliwia Polskiemu Towarzystwu Komunikacji Spo-
łecznej organizację sesji tematycznej w  trakcie kongresów ICA. Są one or-
ganizowane od 2009 r., a  dotyczyły kolejno: transformacji mediów i  sfery 
publicznej (Chicago 2009), roli nowych technologii i mediów w komuniko-
waniu politycznym (Singapur 2010), public relations (Boston 2011), kultury 
dziennikarskiej (Phoenix 2012), etyki i systemów odpowiedzialności mediów 
(Londyn 2013), demokratyzacji mediów w Europie Środkowej i Wschodniej 
(Seattle 2014), edukacji dziennikarskiej (San Juan 2015), współczesnych mo-
deli mediów publicznych (Fukuoka 2016), roli nowych mediów w  komuni-
kowaniu politycznym w Europie (San Diego 2017) oraz władzy wykonawczej 
i media relations w erze mediatyzowanej polityki (Praga 2018). Oprócz ba-
daczy z Polski w sesjach tematycznych PTKS biorą udział eksperci z innych 
krajów, co ma na celu stymulowanie badań porównawczych, zwiększenie za-
sięgu i umiędzynarodowienie działalności PTKS. Przynależność do ICA daje 
członkom PTKS także dostęp do informacji o planowanych konferencjach, 
szkołach letnich i publikacjach.

Członkowie PTKS uczestniczą aktywnie w działalności sekcji tematycznych 
ECREA oraz planowaniu prac w  kilku grupach badawczych. Obecnie funk-
cję wiceprzewodniczącej w  sekcji Badań nad Radiem pełni dr hab. Grażyna 
Stachyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie), podczas gdy 
dr Małgorzata Winiarska Brodowska (Uniwersytet Jagielloński w  Krakowie) 
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pełni funkcję wiceprzewodniczącej tymczasowej grupy roboczej badającej 
procesy komunikacji w  kontekście europejskiej sfery publicznej. W  latach 
2012–2014 funkcję wiceprzewodniczącego w sieci badawczej dla Europy Środ-
kowej i Wschodniej pełnił dr hab. Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski). 
Jednym z  celów realizowanych w  tym okresie przez sieć CEE-Network było 
stworzenie bazy danych czasopism o komunikacji i mediach, w konsekwencji 
nawiązano współpracę z 37 wydawnictwami czasopism naukowych w 17 kra-
jach regionu – Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogó-
rze, Czechach, Estonii, Litwie, Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Rosji, 
Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej współpracuje również z In-
ternational Association for Media and Communication Research (IAMCR) – 
międzynarodową organizacją zrzeszającą badaczy mediów i  komunikacji 
z różnych rejonów świata, a także z International Political Science Association 
(IPSA), gdzie badania nad komunikacją są prowadzone głównie z perspektywy 
relacji między mediami a polityką. Ponadto PTKS podejmuje współpracę w ra-
mach International Federation of Communication Associations (IFCA) – plat-
formy zrzeszającej krajowe i  regionalne stowarzyszenia podejmujące badania 
nad komunikacją. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej jest jedną z 24 
organizacji naukowych integrujących badaczy komunikowania w IFCA. Dys-
trybuowane do członków Towarzystwa raz w miesiącu newslettery IFCA zawie-
rają informacje o konferencjach naukowych, planowanych projektach, publika-
cjach, stypendiach oraz nowych miejscach pracy. W latach 2010–2012 funkcję 
przewodniczącej IFCA pełniła ówczesna prezes PTKS – B. Dobek-Ostrowska.

Towarzystwo obejmuje patronatem także międzynarodowe i krajowe kon-
ferencje oraz seminaria naukowe. Zgodnie z przyjętym adekwatnym regula-
minem3 może to dotyczyć konferencji naukowych poświęconych w całości lub 
w  przeważającej mierze problematyce komunikowania, mediom masowym 
oraz szeroko pojętej sferze komunikacji społecznej. W pierwszej dekadzie dzia-
łalności PTKS objęło patronatem kilkadziesiąt różnej rangi wydarzeń nauko-
wych.

Działalność wydawnicza

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych w ramach PTKS jest wydawa-
nie półrocznika „Central European Journal of Communication” (dalej w skró-
cie: CEJC) ofi cjalnego, anglojęzycznego czasopisma, publikowanego wiosną 
i jesienią od 2008 r. Wiosną 2018 r. ukazał się 20. tom czasopisma, na łamach 

3 Szerzej: PTKS, Regulamin przyznawania patronatów konferencjom.
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którego publikowane są artykuły naukowe autorstwa badaczy (dotychczas) 
z 32 krajów i pięciu kontynentów. Od numeru jesiennego 2011 r. rozpoczęto za-
mieszczanie na łamach periodyku wywiadów z wybitnymi badaczami mediów 
i komunikowania. Nieodłączną częścią czasopisma jest także dział poświęcony 
recenzjom najnowszych publikacji naukowych. Od początku powstania redak-
tor naczelną jest B. Dobek-Ostrowska, a jej zastępcą – M. Głowacki. Od 2014 r. 
przyjęto zasadę zapraszania do współpracy nad kolejnymi numerami znanych 
badaczy z zagranicy, pełniących funkcję redaktorów gościnnych (Guest Editor). 
Dotychczas w gronie tym znaleźli się badacze z Włoch, Węgier, Wielkiej Bry-
tanii, USA, Austrii, Chorwacji i Szwecji. W skład Rady Wydawniczej (Editorial 
Board) w 2017 r. wchodziło 66 znanych i wysoko cenionych badaczy komuni-
kowania i mediów z całego świata, a przede wszystkim przedstawiciele zdecy-
dowanej większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

W krótkim czasie czasopismo stało się nie tylko tytułem rozpoznawalnym 
w środowisku międzynarodowym, ale i notowanym w rankingach światowych 
oraz krajowych. „Central European Journal of Communication” zostało wpro-
wadzone do wielu prestiżowych i ważnych baz danych, takich jak: Th omson 
Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS Database, H-index 
Communication Journals, Index Copernicus Journals Master List ICV, Th e 
European Reference Index for the Hu manities and the Social Sciences (ERIH 
PLUS), Th e Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Th e Cen-
tral European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCOhost 
Connection, Lista Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, BAZHUM database, Google Scholar Metrics. Czasopismo PTKS 
jest jedynym wydawanym w Polsce obecnym w części wymienionych między-
narodowych baz. Przynależność do tego typu platform pozwala na dotarcie 
do szerokiej rzeszy odbiorców i umożliwia promowanie czasopisma na arenie 
międzynarodowej. „Central European Journal of Communication” udostęp-
niane jest także w formule otwartego dostępu (open access) na głównej stronie 
internetowej czasopisma4.

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej jest również partnerem po-
wstałego na Uniwersytecie Jagiellońskim w  2017 r. czasopisma medioznaw-
czego „Com.press Pismo naukowe. Komunikacja i nauki o mediach”. Zgodnie 
z głównymi założeniami podkreślanymi przez redakcję celem periodyku jest 
podwyższenie poziomu cytowalności dorobku szczególnie młodych naukow-
ców5, dlatego do publikowania na łamach tego elektronicznego kwartalnika, 
udostępnianego w formule otwartego dostępu (open access) zapraszani są przede 
wszystkim młodzi naukowcy, w szczególności medioznawcy i komunikolodzy.

4 https://www.cejc.ptks.pl/.
5 https://compress.edu.pl/pl/.
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W  okresie pierwszej dekady działalności PTKS partycypowało również 
w  wydawanych głównie przez poszczególne sekcje badawcze monografi ach 
oraz numerach specjalnych czasopism naukowych, na łamach których publi-
kowane były efekty dotychczasowych prac członków.

PTKS monitoruje także w ramach swojej działalności polski rynek wydaw-
niczy pod kątem publikacji z zakresu szeroko pojętej komunikacji społecznej. 
Szczególną uwagę zwraca się na nowości wydawnicze. Owocem tej działalności 
jest zakładka „Publikacje” na stronie internetowej Towarzystwa, w której moż-
na znaleźć informacje bibliografi czne na temat monografi i od 2007 r., w sumie 
kilkaset publikacji6.

Konkursy

Zmagania konkursowe zorganizowane pod egidą PTKS pomyślane zosta-
ły jako forma promocji zarówno badaczy mediów i  komunikacji społecznej, 
jak i ośrodków naukowych stwarzających im możliwości naukowego rozwoju. 
Jednocześnie mają one przyczyniać się do aktywizowania i integrowania śro-
dowisk naukowych zajmujących się różnorodnymi aspektami nauk o mediach 
i komunikacji społecznej.

Pomysł nagradzania najlepszych rozpraw doktorskich poruszających za-
gadnienia z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej pojawił się już 
podczas obrad zjazdu założycielskiego PTKS we Wrocławiu w 2007 r. Idea na-
brała realnych kształtów dwa lata później, kiedy to ruszyła pierwsza edycja do-
rocznego konkursu „Doktorat”. Do 2018 r. odbyło się w sumie dziewięć jego 
edycji7.

W 2017 r. ustanowiona została także Nagroda „Media and Democracy Ka-
rol Jakubowicz Award”, afi liowana przy Polskim Towarzystwie Komunikacji 
Społecznej. Dr Karol Jakubowicz (1941–2013), medioznawca, ekspert i praktyk 
mediów, był członkiem-założycielem PTKS, a od 2011 r. jego członkiem hono-
rowym. Zgodnie z wolą fundatorki – Małgorzaty Semil-Jakubowicz – nagro-
da jest przyznawana corocznie za publikacje o tematyce określonej jako media 
i  demokracja. Ideą wyróżnienia jest uhonorowanie i  promowanie publikacji 
naukowych, których autorzy w sposób oryginalny i wnikliwy podejmują tema-
tykę komunikowania i mediów, w szczególności roli mediów w procesach de-
mokratycznych oraz znaczenia etyki dziennikarskiej. W 2018 r. rozstrzygnięta 
została I edycja Nagrody8.

6 Archiwum PTKS, Publikacje. 
7 Wykaz laureatów konkursu zob. Archiwum PTKS, Konkurs Doktorat.
8 Laureaci konkursu zob. Archiwum PTKS, Media and Democracy Karol Jakubowicz Award.
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Warto podkreślić, iż ogłoszenie wyników obu konkursów odbywa się za-
zwyczaj podczas międzynarodowych medioznawczych konferencji nauko-
wych, co również podkreśla prestiż wręczanych wyróżnień w środowisku na-
ukowym.

W  2015 r. PTKS objął honorowym patronatem ogólnopolski konkurs na 
najlepszą pracę magisterską z  wiedzy o  mediach Medi@stery zainicjowany 
przez Uniwersytet Gdański celem promowania najlepszych prac absolwentów 
magisterskich studiów dziennikarskich. Zgodnie z  ideą zawartą w  nazwie, 
Medi@stery 

mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, 
by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym do-
konaniom. Pragnieniem organizatorów jest, by przedstawione w konkursie prace 
były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być 
jego doskonałymi przedstawicielami, jak i  wnikliwymi badaczami czy krytycz-
nymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko 
do mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się 
trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców9.

Laureaci konkursu, poza nagrodami ufundowanymi przez organizatorów, 
otrzymują legitymację członka PTKS ważną na dany rok, z możliwością prze-
dłużenia. 

Członkiem Kapituły Konkursu o Nagrodę im. dra Pawła Stępki przyzna-
waną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydziały Uniwersyte-
tu Warszawskiego: Dziennikarstwa, Informacji i  Bibliologii oraz Nauk Poli-
tycznych i Studiów Międzynarodowych za najlepszą rozprawę doktorską oraz 
wydawnictwo z  dziedziny mediów elektronicznych jest także przedstawiciel 
PTKS (aktualnie: I. Hofman, prezes Towarzystwa). Od 2016 r. PTKS współpra-
cuje jako partner naukowy z Filmoteką Narodową (organizującą skierowaną 
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Fil-
mie i Komunikacji Społecznej).

*

W bilansie pierwszej dekady działalności Polskiego Towarzystwa Komuni-
kacji Społecznej najwyżej ocenić należy integrację środowiska oraz skonsolido-
wane działania uwieńczone powołaniem dyscypliny nauki o mediach.

Wśród licznych działań podejmowanych na rzecz środowiska i dyscypliny 
warto podkreślić, że już podczas II Kongresu PTKS (Lublin 2010) uczestnicy 

9 Mediastery.

Kongres_nowy_format.indd   395Kongres_nowy_format.indd   395 06.10.2020   15:38:0806.10.2020   15:38:08



396

Małgorzata Adamik-Szysiak

spotkania za jeden z najważniejszych celów PTKS uznali powołanie nowej dys-
cypliny naukowej – nauki o mediach i komunikacji społecznej. W konsekwen-
cji w trakcie odbywającego się wówczas II Walnego Zjazdu PTKS członkowie 
przyjęli rezolucję w tej sprawie10, przekazaną Ministerstwu Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego oraz innym organom administracji państwowej, a także organi-
zacjom naukowym. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki 
oraz dyscyplin naukowych i artystycznych – nauki o mediach zostały umiesz-
czone w ministerialnym wykazie dyscyplin naukowych w obszarze nauk spo-
łecznych.

Z kolei III Walny Zjazd PTKS wnioskował do Rady Narodowego Centrum 
Nauki o umieszczenie powołanej dyscypliny w panelu HS5 „Normy i władza: 
prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna” w wykazie Narodo-
wego Centrum Nauki (NCN). Co więcej, PTKS zainicjowało dyskusję wokół 
potrzeby utworzenia podpanelu HS5_11 w  wykazie NCN o  nazwie: „Nauki 
o mediach”, w związku ze zmianą stanu prawnego w zakresie obszarów wiedzy 
oraz dyscyplin naukowych, a w konsekwencji zaistniałą koniecznością właści-
wego uregulowania statusu nowo powołanej dyscypliny nauki o mediach11.

Zwieńczone sukcesem były podjęte początkiem 2017 r. przez PTKS oraz 
przedstawicieli świata nauki uczestniczących w  konferencji dziekanów wy-
działów i dyrektorów instytutów i katedr związanych instytucjonalnie z kształ-
ceniem medioznawczym, działania mające na celu dokonanie zmiany w  po-
dziale nauk polegającej na utworzeniu dyscypliny nauki o  mediach i  komu-
nikacji społecznej. W  uzasadnieniu pisma adresowanego do Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wskazano m.in., iż takie brzmienie nazwy dyscypliny 
stanowi nie tylko proste uzupełnienie obecnej, tj. nauk o mediach, ale przede 
wszystkim formalizuje status badań i dydaktyki w Polsce, stanowi szansę na 
zwiększenie umiędzynarodowienia badań i  kształcenia w  zakresie mediów 
jako czytelny znak wyrównania przedmiotów badawczych i kultury badawczej 
w Polsce i w świecie.

Wśród głównych przesłanek utworzenia dyscypliny o nazwie: nauki o me-
diach i  komunikacji społecznej podnoszono kwestie konieczności: uporząd-
kowania obszarów badań w kontekście tożsamości dyscypliny, przy jednocze-
snym uwzględnieniu transdyscyplinarności jako wartości nauki w  świecie; 
wyrównywania statusu badań i dydaktyki w zakresie mediów i komunikacji 
społecznej (analiza sytuacji wydziałów w aspekcie specyfi ki badań, realizowa-
nych kierunków kształcenia, specjalności i  wydawanych czasopism potwier-
dzała bowiem, że uwypuklona przesłanka będzie formalizować istniejący stan 

10 Szerzej: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
11 Zob. Uchwała nr 1/2013 Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej z dn. 27 września 2013 r.
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rzeczy); tworzenia perspektywy uzyskiwania uprawnień do nadawania stopnia 
doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie przez ośrodki akademickie czy 
w końcu przyjęcia łączności badań mediów i procesów komunikacji społecznej 
zgodnie z tendencjami w nauce światowej12.

W związku w planowanymi zmianami ustawodawczymi, w 2018 r. Polskie 
Towarzystwo Komunikacji Społecznej zajęło stanowisko w  sprawie projektu 
podziału nauk poprzez uznanie odrębności przedmiotu badań i metodologii 
nauki o  mediach i  komunikacji społecznej, jednocześnie wystosowując ade-
kwatne listy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralnej 
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowisko to poparły Rady Wydziałów 
głównych ośrodków akademickich w Polsce kształcące na kierunkach medio-
znawczych, a  także towarzystwa wspierające (Polskie Stowarzyszenie Public 
Relations i Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej)13.

Poruszane przez badaczy podczas zorganizowanej przez PTKS w 2017 r. we 
Wrocławiu konferencji jubileuszowej („10 lat PTKS: Dokonania dekady i per-
spektywy rozwojowe studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce”) za-
gadnienia i żywo dyskutowane wątki skłaniają do przemyśleń o dalszych kie-
runkach zmian w rozwoju dyscypliny.
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The Role of Scientifi c Societies
in Developing Civic and Cultural Awareness

edited by Andrzej Gulczyński and Zbigniew Kruszewski

Th e book comprises a collection of presentations given during the 2nd Congress of Scientifi c 
Societies, held in Poznan on 14–15 September 2018. Th e aim of the congress was to present the 
social contribution of the scientifi c movement to the development of science and its populariza-
tion, and how this helped shape national and civic awareness aft er Poland regained its indepen-
dence. Th e important issues were a historical evaluation of the social scientifi c movement, the 
current state of aff airs, and the future of regional and industrial associations in science and educa-
tion in Poland. 

In the resolution adopted at the conference, the participants emphasized the important role 
that these societies played during the Partitions, and when the independent Polish State emerged, 
as an integral part of Polish science which contributed to the building of civil society. Consider-
ing their importance for society, these societies should be accorded their rightful place in the 
country’s legal system and receive fi nancial support – both on an institutional basis and for the 
realization of specifi c tasks and projects. Th e resolution deemed it necessary to strengthen the role 
of publications and other forms of popularizing knowledge and the results of research, and – in 
view of the increasingly formalized evaluation of scientifi c activity – it was strongly suggested that 
more appreciation be given to Polish scientifi c, scientifi c-technical and popular science journals, 
which are an important form of disseminating research results.

Keywords: scientifi c societies, regional scientifi c societies, professional scientifi c societies, civic 
awareness, cultural awareness, national heritage, the attitudes of authorities towards societies

Andrzej Białas

Polish Scientifi c Societies as a National Treasure

Th e speech of Professor Andrzej Białas, the former President of the Polish Academy of Arts 
and Sciences, was a message to the congress participants, the public and the state authorities. He 
referred to the current high level of scepticism with regard to not only political and historical 
authorities, but also scientifi c ones. Society is losing its trust in science. Th is must be remedied 
by universal education; scientifi c societies should play a major role in this by making good use of 
their potential. He also expressed his conviction that the repeatedly declared patriotic fervor of 
the highest authorities of our country will end the existing resistance and manage to support Pol-
ish scientifi c societies, this real national treasure which miraculously emerged unscathed from the 
fi res of our history. Th is treasure, which not only enriches our historical memory and strengthens 
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our traditions, but also today—just as in the past—consistently and eff ectively contributes to the 
strength of our Most Serene Republic.

Keywords: scientifi c societies. the attitudes of authorities towards societies, authority of science

The Current Problems Facing Scientifi c Societies

Zbigniew Kruszewski 

Th e Axiology of the Social Scientifi c Movement

Th e social scientifi c movement, concentrated in a community of scientifi c societies, func-
tions with the support of social enthusiasts – both members and management committees. Th e 
movement is a precious intellectual, social and moral value; it satisfi es the higher needs of people, 
furthers their education and humanizes their lives. It contributes to building civil society and 
knowledge. Th e social scientifi c movement is of great value, not only for its members and sympa-
thizers, but also for the community of a given country.

Keywords: axiology, scientifi c societies, civil society

Iwona Hofman

Th e Role of Scientifi c Societies in Shaping Civil Society

According to the defi nition and practice of scientifi c societies, the following functions are as-
signed to them: informational, educational, cultural, integrating and consolidating. Civil society 
brings together the activities of institutions, groups and social organizations, and individuals, to 
realize common interests resulting from community values. Th e importance of scientifi c societies 
for the development of civil society has a historical and contemporary dimension. Th eir emer-
gence in the period following the Partitions can be interpreted as an expression of the maturity of 
the elites. Today, scientifi c societies are reliable partners in pro bono publico activities, for exam-
ple, in the sphere of social participation and civil budgets. Th e activities of these societies help to 
consolidate attitudes of engagement in general aff airs.

Keywords: scientifi c societies, civil society, functions of societies, culture

From the Dawn of Independence

Diana Pietruch-Reizes

Th e Role and Importance of Scientifi c Societies in the Education System 
and Culture of the Reviving Polish State

Th e article presents the formation of the social scientifi c movement in the reborn Polish 
state in terms of the development of the education system, including universities and scientifi c-
-research institutions. General and specialist scientifi c societies played an important role in the 
development of education in the Second Republic of Poland, defi ning the social scientifi c policy, 
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integrating scientifi c circles, organizing scientifi c discussions, and disseminating scientifi c knowl-
edge on the national and international levels.

Keywords: general scientifi c societies, specialist scientifi c societies, the Second Republic, associa-
tions of scientifi c societies

Magdalena Borek-Daruk,  Ewa Mańkiewicz-Cudny

Th e Contribution of Engineers and the Technical Press 
to the Rebuilding of Independent Poland

Th e 100th anniversary of Poland regaining its independence is a chance to recall not only 
our ancestors’ fi ght for freedom, but also the work that they – and especially engineers – put 
into rebuilding the country. Th is newly reborn Poland built the foundations of a modern defense 
and aviation industry, its own port in Gdynia, a Central Industrial District, and educated many 
distinguished innovators in the fi eld of technology. Th e engineers and technicians associated en-
thusiastically and exchanged their knowledge and experience in the pages of technical journals, 
including Technical Review, the journal that has been published since 1866, the statutory body of 
Federation of Engineering Associations – Central Technical Organization (FSNT-NOT), and now 
is issued by SIGMA-NOT Publishing House.

Keywords: Federation of Engineering Associations – Central Technical Organization (FSNT-
NOT), engineers, technical press, SIGMA-NOT Publishing House, „Technical Review” journal

Wiesław Nagórko

Th e Role of Polish Mechanics in the Development of Selected Areas 
of the Technical Sciences in the Interwar Period

Th e paper discusses the scientifi c careers of outstanding representatives of Polish mechan-
ics who were active from the late nineteenth to mid-20th century: Stefan Banach, Maksymilian 
Huber, Władysław Natanson, Antoni Przeborski, Włodzimierz Trzywdar-Burzyński, Stanisław 
Zaremba and Kazimierz Żórawski.  Th eir didactic achievements are highlighted – they educated 
students at the world level, trained a staff  of outstanding Polish engineers and applied activities 
in technology, thanks to which, in a very short time, there was rapid development in areas of the 
national economy such as the engineering industry, construction and aviation.

Keywords: the History of 20th century Polish mechanics, outstanding mechanics of the interwar 
period

Jerzy Barglik

Th e Activities of Associations of Electricians in Silesia and Zagłębie Dąbrowskie 
during the period when Poland Regained its Independence

Th e circle of Polish engineers and technical electricians working in industrial plants in Up-
per Silesia and Zagłębie Dąbrowskie was actively involved in the process of creating a nationwide 
organization of electricians. Th e Sosnowiec Circle of Electrical Engineers (Koło Elektrotechników 
z Sosnowca), was especially active: representatives participated in the Founding Congress of the 
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Association of Polish Electrical Engineers on June 7-9, 1919, in Warsaw. However, it was not until 
the establishment of the Coal Basin Branch of Th e Association of Polish Electrician (Oddział 
Zagłębia Węglowego SEP)  in 1931 that the process of consolidating the association of electricians 
in the whole area of Silesia and Zagłębie Dąbrowskie was completed. 

Keywords: Association of Polish Electricians, Sosnowiec Circle of Electrical Engineers, SEP Coal 
Basin Branch  

Regional Scientifi c Societies 

Andrzej Gulczyński

Th e Poznań Society for the Advancement of Arts and Science (Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk – PTPN) – tradition and new challenges

Th e Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences (Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk – PTPN) was founded in 1857 and operated as a scientifi c centre in lieu of a univer-
sity during the Partitions: it created art collections, assembled collections of natural, archaeological 
and library works, and conducted scientifi c research and disseminated the results. Aft er Poland 
regained its independence, PTPN became a centre which gathered together scientists from various 
universities and institutes. Today, the Society directs attention to tradition, uses its rich collections 
as a basis for researching and popularizing the cultural heritage of Wielkopolska (for example, at 
workshops such as “Dawna książka – sztuka i rzemiosło” – Old books – arts and craft s), initiates in-
terdisciplinary research and discussions, organizes conferences of great renown (e.g. for art histori-
ans, librettists, linguists), runs a library, and publishes. Th e article recalls important events in which 
PTPN participates (projects spanning several years, such as: “Poznański sposób na niepodległość” – 
Poznań’s Path to Independence, a series of exhibitions and conferences devoted to the Polish District 
Sejm, and the academic traditions of Poznań). It maintains regional ties (e.g. through the series 
“Wielkopolskie miasta i powiaty” – Greater Poland’s cities and districts), promotes the values cher-
ished in Wielkopolska in the context of various contemporary problems by inviting young peo-
ple from other countries to Poznań (e.g. the “Forum of Polish Schools. Poznań – Europe”), and 
commemorates important events through conferences and reconstructions. Th erefore, it enriches 
memory and strengthens national identity on a strong scientifi c basis.

Keywords: Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences, Poznań, regionalism, 
Greater Poland, cultural heritage

Zdzisław Jan Zasada

Th e Włocławek Scientifi c Society (Włocławskie Towarzystwo Naukowe) 
as a stimulator of scientifi c life in Włocławek and the Dobrzyń Land

Th e scientifi c institutions of higher education, and cultural and educational institutions, play 
a very important role in shaping the local identity. For young people, they provide the opportunity 
to acquire knowledge or improve their professional skills and qualifi cations. On the other hand, 
for members of societies, they allow the fulfi lment of certain needs related to their interests in 
selected areas of science, culture, entertainment, etc. In this sense, and thanks to the Wloclawek 
Scientifi c Society and the Cuiavian University (Kujawska Szkoła Wyższa) in Wloclawek, the peo-
ple of science in Wloclawek and Dobrzyn Land have the opportunity to satisfy their intellectual 
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needs. Th ey can participate in various aspects of social and scientifi c life, acquire new knowledge, 
consolidate previously acquired knowledge, and become engaged in local activities. Th ese factors 
create a sense of ties with the organization and trigger the willingness to put forward individual 
ideas that can be implemented in the form of conferences, lectures, exhibitions and popular meet-
ings, or in the form of publishing houses.

Keywords: Włocławek Scientifi c Society, scientifi c societies, higher education

Janusz Gołota

Regional Scientifi c Societies in the Era of Globalization and the Politicization 
of Public life – an anachronism or something truly benefi cial?

Th e Ostrołęka Scientifi c Society (Ostrołęckie Towarzystw Naukowe) was established in 1986 
and operates in an area without a public university. It cooperates with local universities and sci-
entifi c centres in other countries.  Th e Society has issued more than 170 publications, organized 
150 conferences, and publishes Zeszyt Naukowy (Scientifi c Journal). Th e basic concerns are to 
maintain a high level of science and to continue running the organization when faced by depre-
ciating regionalism, increasing organizational costs, and the passing of a generation of charitable 
enthusiasts of science. 

Keywords: Ostrołęka Scientifi c Society, regionalism, Ostrołęka, science fi nancing, scientifi c so-
cieties

Krzysztof Walczak 

Th e Collections of Regional Scientifi c Societies as a Part 
of the National Library Resources

Th e book collections of regional scientifi c societies constitute an important part of these associa-
tions’ historical achievements as well as of their current activities, supported by their own library 
collections, which, among other things, testify to the editorial achievements of individual associa-
tions. Th e history of many libraries is counted in decades, and their resources signifi cantly enrich the 
national library stock, testifying both to the richness of the book collections and their importance 
in a wider, national sense. Th e article reviews the library resources of various scientifi c societies, 
pointing out, in the case of the most abundant collections, their importance for the national culture. 
It also contributes to the knowledge of the contents of particularly rich books, which in some cases 
are an important part of the formation of higher education, both in the past and in present times.

Keywords: scientifi c libraries, scientifi c societies, heritage, libraries, book collections, national 
library stock

Anna Kołos

Th e PTPN Library Collection as Part of the Polish National Heritage

Th e article discusses the importance of the historical book collection of the Library of the 
Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk – PTPN) for Poland’s national heritage. Emphasis is placed on the contribution of scientifi c 
societies in the nineteenth century to the preservation of national culture and traditions during 
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the Partitions. Th e history of the fi rst associations and their book collections in Greater Poland 
(Wielkopolska) in the fi rst half of the 19th century is briefl y outlined, in particular the Kasino 
Gostyńskie social club, whose collection was added to the PTPN Library shortly aft er the estab-
lishment of the Society. Th e article provides examples of national heritage resources, such as the 
books from Polish libraries in 19th century Berlin, the Library of the Wielkopolska Region, the 
Library of the Literary Society, and the Library of the Scientifi c Society of Polish Academics in 
Berlin, which are owned by PTPN. In the absence of suffi  cient historical sources for the history 
and structure of these book collections, provenance research turns out to be an essential reposito-
ry of knowledge about the contents of these libraries and volume owners, who were mainly Poles 
studying in Berlin. Th is issue highlights the role of libraries and research on book collections in 
maintaining the memory of national culture in the “long 19th century” in regional terms, which, 
however, is part of the heritage of the whole nation. 

Keywords: heritage, 19th century, the Prussian Partition, the Poznań Society for the Advance-
ment of Arts and Sciences (PTPN), Poznań, Greater Poland, libraries, book collections, prov-
enance research

Marzanna Farnicka

Th e Importance of the Activities of the Lubusz Scientifi c Society (Lubuskie 
Towarzystwo Naukowe – LTN) in the creation of a Psychology Circles 
in the Western Territories

Th e article is a historical sketch illustrating the importance of social scientifi c societies for the 
formation of both scientifi c and professional circles in the Regained Territories. It presents the 
history and roots of the Lubusz Scientifi c Society (Lubuskie Towarzystwo Naukowe – LTN) and 
shows its signifi cance for the emerging psychology circles. It also presents the process through 
which the scientifi c and professional environment of psychologists in the Lubusz Land was sup-
ported and developed: from the Psychology Committee in LTN, through the establishment of 
a branch of the Polish Psychological Society in Zielona Góra, to the Institute of Psychology at the 
University of Zielona Góra. 

Keywords: Lubusz Scientifi c Society, Polish Psychological Society, cooperation of societies, sci-
entifi c cooperation

Specialist Scientifi c Societies  

Elżbieta Mączyńska  

Th e Polish Economic Society (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) – 
an obliging history and contemporary challenges

Th e fourth industrial revolution has taken the world by surprise, to some extent, and con-
tinues to do so. It created previously unknown phenomena, shaping the new economy and its 
new subjects, which until recently had never been encountered before. Th e incredibly fast pace 
of contemporary transformations increasingly oft en outstrips the possibility to prepare for them. 
At the same time, there is a lot of evidence that countries and companies that fail to keep up with 
the implementation of artifi cial intelligence will fall behind, both economically and socially. Th us, 
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this is a fundamental challenge for Poland, including scientifi c societies; a challenge related to 
various ways of disseminating the potential of the fourth industrial revolution, especially educa-
tional ones, and actions which can be taken to ensure the rational use of artifi cial intelligence in 
practice. Th is is all the more important because this revolution, apart from symbolizing the po-
tential of artifi cial intelligence, may at the same time lead to a number of disturbances and social 
tensions, especially in the labor market. Th e history and characteristics of the activities of the Pol-
ish Economic Society in this context are also indicative of the new tasks facing this organization, 
in the sphere of economic theory and practice. 

Keywords: Polish Economic Society, fourth industrial revolution, civilization turning point, an-
omy, social inequalities

Piotr Żmigrodzki

Th e Society of Friends of the Polish Language (Towarzystwo Miłośników Języka 
Polskiego) – a hundred years of “rational love” for the Polish Language

Th e paper provides a brief history of Th e Society of Friends of the Polish Language (Towa-
rzystwo Miłośników Języka Polskiego). Th e society was established in April 1920, in Cracow. One 
of its main objectives, as stipulated in its fi rst statute, was “to propagate rational love for the Polish 
language”. Th e author describes the aims and objectives of the society, its organizational structure 
(now 20 divisions in major cities in Poland), its main fi elds of activity, and its most important 
achievements over the period 1920–2018. 

Keywords: Th e Society of Friends of the Polish Language, the Polish Language, Cracow

Krystyna Data 

Th e History, Present and Future of the Polish Linguistic Society 
(Polskie Towarzystwo Językoznawcze)

Th e article presents the history of the Polish Linguistic Society (Polskie Towarzystwo Języko-
znawcze), which was founded on the initiative of Andrzej Gawroński on 31 May 1925. Aft er 
a break, due to the outbreak of war, it resumed its activity in 1947 and continues to operate to this 
day. Th e Society is active in promoting research and achievements in the fi eld of linguistics, in 
the broadest sense of the word, organizes scientifi c conventions and conferences, and publishes 
a yearbook Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – Bulletin of the Polish Linguistic So-
ciety. By 2018, 76 congresses combined with conferences had been organized. Th e themes of the 
congresses, organized in cooperation with universities, have covered branches of linguistics such 
as: phonetics and phonology, infl ection, vocabulary, morphology, syntax, dialectology, lexicology, 
the history of language, and also problems associated with research methodologies and concepts 
of language description, sources of linguistic research, linguistic norms, language in dialogue be-
tween cultures, and language contacts.

Keywords: linguistics, language, scientifi c society, statutory activity, fi nancing of societies
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Józef Porayski-Pomsta

Th e Language Culture Association (Towarzystwo Kultury Języka) 
and its Activities with Local Communities

Th e article is devoted to the activities of the Language Culture Association (Towarzystwo 
Kultury Języka – TKJ), an organization which brings together lovers of elegant and correct Pol-
ish: linguists, teachers, lawyers and students. TKJ is a scientifi c association which aims to spread 
knowledge about the Polish language and to popularize this knowledge among a wide range of 
Polish language users. Th e article consists of two parts. Th e fi rst outlines the history of the Society, 
which was established in the interwar period. Th e second part is devoted to the contemporary, 
current activities, whose most distinctive feature is the cooperation with local governments and 
schools in Mazovia and Podlasie regions.

Keywords: Language Culture Association, language knowledge, the Polish language, language 
culture

Anna Weronika Brzezińska

Th e Activities of the Polish Ethnological Society (Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze) in the Protection of Intangible Cultural Heritage in 2011–2018

Th e article discusses the activities of the Ethnological Society (Towarzystwo Ludoznawcze) 
established in 1895, in Lviv, and since 1947 operating under the name of the Polish Ethnological 
Society. Th e headquarters were located in Wrocław, together with the Jan Czekanowski Library 
and the Archive. Th e Society has 16 fi eld branches, with over 600 members in its ranks. Since 
2011, the Society has been actively involved in activities for the protection of intangible cultural 
heritage, in accordance with the requirements of the UNESCO Convention of 2003. It acts as an 
expert organization, constantly cooperates with local communities in the fi eld of public consulta-
tions, and carries out numerous educational and promotional activities. 

Keywords: Polish Ethnological Society, intangible cultural heritage, UNESCO, ethnology, cul-
tural anthropology

Witold Garbaczewski

Th e Role of the Organized Numismatic Movement in Spreading Polish Culture 
and the development of Polish Science – an attempt at a synthesis

Th e Polish Numismatic Society (Polskie Towarzystwo Numizmatyczne) pursues its statutory 
goals by conducting intensive scientifi c and educational activities. It organizes numerous scientif-
ic conferences, publishes a journal Biuletyn Numizmatyczny – Numismatic Bulletin and a number 
of local periodicals. Th e contribution of the organized numismatic movement to the development 
of science, especially numismatics, but also related sciences – economic history, heraldry, sphra-
gistics, and even the history of art – is hard to overestimate. Educational activity has also been 
(and still is) carried out to a very large extent, although this does not translate into an increase 
in the number of members of the Society, which has been struggling with fi nancial problems for 
some time, resulting, among other things, in seriously reduced publishing activity. 

Keywords: Polish Numismatic Society, numismatics, numismatic periodicals, numismatic con-
ferences, numismatic education
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Krzysztof Walenta, Aleksander Andrzejewski 

Th e Scientifi c Association of Polish Archaeologists (Stowarzyszenie Naukowe 
Archeologów Polskich) – Th irty Years of Activity

Th e Scientifi c Association of Polish Archaeologists (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich) was founded in 1989, and continues the traditions of the Polish Prehistorical Society 
established on the initiative of Professor Józef Kostrzewski in 1920. Th e members are concen-
trated in 10 branches and have researched several dozen archaeological sites, making a signifi -
cant contribution to the development of Polish archaeology. Among other projects, they took 
part in archaeological research ahead of the construction of the Yamal gas pipeline; implemented 
the “Cradle of the Piasts” (Kolebka Piastów) program, which including underwater surveys of 
Lake Lednica; conducted non-invasive research of the now non-existent city of Nieszawa, which 
functioned in the mid-15th century opposite Toruń. Th e Association promotes modern research 
methods, and awards the Józef Kostrzewski Prize for outstanding scientifi c achievements and the 
Krzysztof Dąbrowski Prize for the popularization of archeology. 

Keywords: Scientifi c Association of Polish Archaeologists, archaeology, archaeological research 
methods, Lednica Lake, Nieszawa, Yamal gas pipeline

Przemysław Śleszyński

Th e Polish Geographic Society (Polskie Towarzystwo Geografi czne) 
aft er a Century of Activity (1918–2018) 

Th e Polish Geographic Society (Polskie Towarzystwo Geografi czne) was founded in Warsaw in 
January 1918, just as Poland was regaining its  independence. Its activities have combined scientifi c, 
social and professional goals, contributing to the integration of scientists, teachers and lovers of 
geography and related fi elds. In 2018, the Society celebrated its centenary anniversary – the Year 
of Polish Geography, which provided a good opportunity to recall the Society’s activities in vari-
ous fi elds, including its contribution to the reconstruction of the country aft er World War I and to 
the resistance in the years 1939–1945. Th e celebration of the jubilee was held under the honorary 
patronage of the President of the Republic of Poland, and the Polish Parliament adopted a com-
memorative resolution, appreciating the contribution of geographers to the development of Poland.

Keywords: Polish Geographic Society, geography, regional development

Alfred Dubicki, Urszula Kossowska-Cezak, 
Rajmund Przybylak, Jerzy Szkutnicki

Th e Contribution of the Polish Geophysical Society (Polskie Towarzystwo 
Geofi zyczne) to the Dissemination of Earth sciences and the Shaping of Awareness

Th e article presents the scientifi c and popularization activities of the Polish Geophysical So-
ciety (Polskie Towarzystwo Geofi zyczne), which initially operated under the name of the Polish 
Hydrological and Meteorological Society, in the fi eld of geophysics (broadly understood), and 
above all meteorology, climatology, the physics of the Earth’s interior and Earth’s atmosphere, 
hydrology and water management. Th e Society was established in 1947 and publishes Przegląd 
Geofi zyczny – Geophysical Review (initially published under the title Meteorological and Hydro-
logical Review), has organized about 80 scientifi c conferences and hundreds of seminars, and 
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developed the only Meteorological Dictionary (Słownik Meteorologiczny) in Poland. It focuses its 
activities on the problems that are arising with climate change and limited water resources, and 
tries to persuade the country’s authorities with the research results.

Keywords: Polish Geophysical Society, Geophysical Review, hydrology, meteorology, climatology, 
atmospheric physics, dissemination of knowledge

Bogdan Ozga-Zieliński, Andrzej Wałęga

Th e Mission, Goals and Activities of the Association of Polish Hydrologists 
(Stowarzyszenie Hydrologów Polskich – SHP)

Th e article presents the activities of the Association of Polish Hydrologists (Stowarzyszenie 
Hydrologów Polskich – SHP): its roots, mission and goals, and membership in international or-
ganizations. Th e main activities of the SHP include the annual organization of seminars and con-
ferences, the organization of the International Hydrological Congress every 4 years, the annual 
K. Debski competition for the best thesis in hydrology, conducting exams and granting qualifi ca-
tions for preparing hydrological documentation, organizing courses and post-graduate studies, 
and participation in the preparation of the annual School of Hydrology “Contemporary issues in 
hydrology” (Współczesne zagadnienia hydrologii).

Keywords: Polish Hydrologists Association (SHP), hydrological qualifi cations, hydrological con-
gress, the K. Dębski competition, school of hydrology, IAHS

Marek J. Sarna, Krzysztof Czart

Th e Activities of the Polish Astronomical Society 
(Polskie Towarzystwo Astronomiczne)

Th e Polish Astronomical Society (Polskie Towarzystwo Astronomiczne – PTA) is an associa-
tion of professional astronomers. It is a scientifi c association which is also active in the populari-
zation of astronomy. It organizes conferences and competitions, awards scholarships, publishes 
books and, since 1919, the popular science journal Urania – Postępy Astronomii (Urania – Progress 
of Astronomy) – one of the oldest publications of this kind in the world. In cooperation with 
Telewizja Polska S.A. (TVP), since 2015 PTA has been producing a series of popular science 
programs on astronomy and space research entitled Atronarium. So far, 77 episodes have been 
created, reaching a cumulative coverage of about one million viewers per episode on terrestrial 
TV. On YouTube the total number of views has exceeded 5 million. 

Keywords: Polish Astronomical Society (PTA), astronomy, popularization of knowledge, Urania – 
Progress of Astronomy, Atronarium

Igor Gościński, Adam Wiernikowski, Jarosław Marcin Zawiliński

Th e Culture-forming Activity of the Cracow Medical Society 
(Towarzystwo Lekarskie Krakowskie)

Th e Cracow Medical Society (Towarzystwo Lekarskie Krakowskie) was founded in 1866, and 
since 1950 it has been a fully autonomous branch of the Polish Medical Society. Its statutory 
tasks include the integration of doctors of various specialties, and members of medical societies 
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with regard to the following subjects and issues: basic sciences, medical diagnostics, treatment, 
deontology, ethics, medical history and culture. Its task is also to organize conferences, symposia, 
and scientifi c and training sessions, to present the cultural and artistic achievements of doctors, 
honouring them with diplomas and medals, and to maintain the memory of outstanding and 
meritorious doctors and their connections with the Jagiellonian University and Cracow.

Keywords: Cracow Medical Society, Polish Medical Society, Cracow, medical conferences, doctors

Sławomir Michalak, Ewa Iżycka-Świeszewska, Teresa Wierzba-Bobrowic

Th e Beginnings of Polish Neuropathology and Polish Neuropathologists 
in the Light of Eponyms

Th e sciences of the nervous system are among the most dynamically developing fi elds of biol-
ogy and medicine, and neuropathology is one branch of this fi eld that has a fascinating history. 
Th e structure of the nervous system interested researchers as early as in the Renaissance, but 
neuropathology in Poland really began to fl ourish in the 19th century. Edward Flatau and Teofi l 
Simchowicz were among the researchers who divided their activity between neurology and neu-
ropathology. Eponyms related to their clinical and neuropathological discoveries have continued 
to be used by nervous system researchers to this day. In turn, Adam Opalski and Ewa Osetowska 
elevated the achievements of Polish neuropathology to the European level.

Keywords: neuropathology, eponyms

Ewa Joanna Godzińska, Julita Korczyńska

Th e Polish Ethological Society Polskie (Towarzystwo Etologiczne): 
its mission, achievements and challenges

Th e primary objective of the Polish Ethological Society (Polskie Towarzystwo Etologiczne – 
PTEtol.) is to comprehensively promote the development of ethology and other behavioural sci-
ences (i.e. the sciences focused on behavior) and to create a nationwide forum for the exchange 
of information and experience between researchers, practitioners and other enthusiasts of these 
sciences. Th is purpose is fulfi lled by scientifi c meetings, thematic evenings, congresses, scientifi c 
sessions, workshops, competitions and exhibitions organized by PTEtol., as well as granting pa-
tronage to undertakings promoting the behavioural sciences, mailing lists and websites. 

Keywords: ethology, behavioral sciences, behavior, scientifi c meetings, congress, patronage, mail-
ing list

Anna Kołłajtis-Dołowy, Anna Gronowska-Senger, Jadwiga Hamułka

Th e Contribution of the Polish Society of Nutrition Sciences 
(Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych) to the Dissemination 
of Knowledge about Nutrition

Established in 1980, the Polish Society of Nutritional Sciences (Polskie Towarzystwo Nauk 
Żywieniowych) has from the outset aimed at the integration of nutritional sciences with bio-
logical, medical, agricultural, economic and psychological sciences. It has fi ve national branches 
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(another branch is in the process of being established) serving the adopted goals, one of the most 
important being the development of nutritional sciences and the dissemination of their achieve-
ments at home and abroad. Th e article provides many examples of such activities, as well as coop-
eration with other scientifi c societies in Poland and abroad. 

Keywords: Polish Society of Nutrition Sciences; dissemination of knowledge, nutritional science

Jan Łukaszewicz

Th e Contribution of the Polish Forestry Society (Polskie Towarzystwo Leśne) 
to Forest Science, Forestry, and Nature Protection for Independent Poland

Th e Polish Forestry Association (Polskie Towarzystwo Leśne) is an association that has been 
operating since 1882, when the First General Assembly of the Galician Forestry Association was 
held in Lviv. Th e Society has existed under its current name since 1925. Th e Society has over 5200 
members, comprising: foresters, scientists, students, pupils, and representatives of other profes-
sions. Th e Society’s pride is its scientifi c journal, the monthly Sylwan, which it has been patron-
izing since the beginning of its activity. Despite the major social, economic and political changes 
that have taken place since 1882, the Society’s goals and tasks, as enshrined in its fi rst statute, 
are still largely valid and continue to be implemented today: shaping forest science, forestry, and 
nature protection for independent Poland, for 136 years.

Keywords: Polish Forestry Society, Galician Forestry Association, the scientifi c journal Sylwan, 
forest sciences, forestry, nature protection

Małgorzata Mańka

Th e Polish Phytopathological Society (Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne)

Th e Polish Phytopathological Society (Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne) was founded 
in Poznan in 1971, on the initiative of Prof. Dr. Karol Henryk Mańka, a member of the Polish 
Academy of Sciences. At present it has about 300 members, in 8 branches (Wroclaw, Poznan, 
Warsaw, Cracow, Olsztyn, Lublin, Bydgoszcz and Szczecin – in order of origin) and 9 sections 
(Bacterial Plant Diseases, Biological Protection of Plants against Diseases, Tree Diseases, Section 
of Didactics and Names, Genetics and Biochemistry of Plant Pathogens, Mycology and Myco-
toxins, New Pathogens and Plant Diseases, Seed Pathology, Virologic). General meetings of the 
Society’s members are held every 3 years and are accompanied by nationwide scientifi c symposia.

Keywords: Polish Phytopathological Society, symposia, conferences, phytopathology

Joanna Madalińska-Michalak

Th e Polish Pedagogical Society (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne) – 
Taking Care of Pedagogy and Education

Th e text presents the role of the Polish Educational Society (PTP) in the development of the 
pedagogical sciences and educational practice in Poland. First, a brief outline of the Society’s his-
tory is given. Next, a description and evaluation of the Society’s activities in the years 2016–2018 
is made. Th e focus is on the issues which became the subject of discussion during the celebration 
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of the Society’s 35th anniversary, and on the quality of teacher training. Referring to the activities 
of the Polish Educational Society and its achievements, emphasis was placed on the need to com-
bine the eff orts of educators in designing education, including teacher training.

Keywords: Polish Pedagogical Society (PTP), pedagogy, education, teacher training

Wacław Strykowski, Rafał M. Socha

From Education Technologies to Media Education – 
the activities of the Polish Society of Educational Technologies and Media 
(Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych)

Th e Polish Society of Educational Technologies and Media (Polskie Towarzystwo Technologii 
i Mediów Edukacyjnych), which has been operating since 1995, is a scientifi c society focused on 
educational technology, pedagogy and media education. It brings together scientists who are en-
gaged with these issues and teachers of various levels. Th e aim of the Society is to gather and dis-
seminate educational knowledge, to inspire and conduct research, and to be involved in education 
and consultancy. Th e Society’s achievements include the organization of scientifi c conferences, 
seminars, study tours abroad and publishing activities.

Keywords: media pedagogy, media education, digital education, educational technology

Małgorzata Adamik-Szysiak

Th e Social and Scientifi c Infl uence of the Polish Society of Social Communication 
(Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej) – a Ten-year Reckoning.

Th e last decade of the Polish Society of Social Communication (Polskie Towarzystwo Komu-
nikacji Społecznej – PTKS) provides an opportunity to summarize its activities and emphasize its 
main areas of activity. Among the important achievements, mention should be made not only of 
the integration and activation of the scientifi c community (work in research sections, regularly 
organized panels, conferences, congresses and competitions, cooperation with international so-
cieties, the creation and publication of a scientifi c journal Central European Journal of Commu-
nication), but also of eff ective eff orts made to distinguish between the multigenetic disciplines of 
media science.

Keywords: Polish Society of Social Communication, Central European Journal of Communica-
tion, media science, science of social communication and media
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Adamik-Szysiak Małgorzata, dr hab.  Polskie Towarzystwo Komunikacji 
Społecznej – członek zarządu i  sekretarz; adiunkt w  Zakładzie Dzienni-
karstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w  Lublinie, orcid.org/0000-0002-3372-0202, malgorzata.adamik-szysiak@
poczta.umcs.lublin.pl, malgosia.adamik@interia.pl

Andrzejewski Aleksander, mgr  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich – skarbnik; kierownik Zespołu Naukowo-Technicznego Instytu-
tu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, orcid.org/0000-0002-3732-1938, 
aleksander.andrzejewski@uni.lodz.pl

Barglik Jerzy, prof. dr hab. inż.  Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich – prezes; profesor zwyczajny w Katedrze Informa-
tyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, orcid.org/0000-0002-1994-3266, 
jerzy.barglik@polsl.pl

Białas Andrzej, prof. dr hab.  PAU – prezes w  latach 2001–2018, członek 
czynny, PAN – członek rzeczywisty, em. profesor Instytutu Fizyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, andrzej.bialas@uj.edu.pl

Borek-Daruk Magdalena, mgr inż.  Wydawnictwo Czasopism i  Książek 
Technicznych SIGMA-NOT, sekretariat@sigma-not.pl

Brzezińska Anna Weronika, dr hab.  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – 
członkini Zarządu Głównego; profesorka nadzwyczajna w  Instytucie Et-
nologii i  Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, orcid.org/0000-0001-8217-7608, awbrzez@amu.edu.pl

Czart Krzysztof, dr  Polskie Towarzystwo Astronomiczne – członek za-
rządu, ESO Science Outreach Network coordinator for Poland, European 
Southern Observatory (ESO) w  Toruniu, orcid.org/0000-0003-1700-7041, 
krzysztof@czart.eu

Data Krystyna, dr  Polskie Towarzystwo Językoznawcze – sekretarz zarzą-
du, emerytowany adiunkt Instytutu Języka Polskiego PAN, orcid.org/0000-
0002-4442-7570, krysdata@gmail.com
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Dubicki Alfred, dr  Polskie Towarzystwo Geofi zyczne – członek prezydium 
zarządu, emerytowany docent Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej, madubiccy@poczta.onet.pl

Farnicka Marzanna, dr  Lubuskie Towarzystwo Naukowe – przewodni-
cząca Sądu Koleżeńskiego, adiunkt w  Instytucie Psychologii Uniwersyte-
tu Zie lonogórskiego, orcid.org/0000-0002-4274-1646, m.farnicka@wpsnz.
uz.zgora.pl

Garbaczewski Witold, dr  Polskie Towarzystwo Numizmatyczne; Muzeum 
Narodowe w  Poznaniu, kurator Gabinetu Numizmatycznego, witgar@
poczta.onet .pl 

Godzińska Ewa Joanna, prof. dr hab.  Polskie Towarzystwo Etologiczne – pre-
zes, profesor zwyczajny w  Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego 
Nenckiego PAN, orcid.org/0000-0001-6993-2082, e.godzinska@nencki.edu.pl

Gołota Janusz, dr hab.  Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chęt-
nika – prezes, profesor nadzwyczajny w Instytucie Dziennikarstwa i Komu-
nikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, or-
cid.org/0000-0002-5590-0343, januszgo@op.pl, janusz.golota@uwm.edu.pl 

Gościński Igor, prof. dr hab. med.  Towarzystwo Lekarskie Krakowskie – 
przewodniczący; emerytowany profesor zwyczajny w Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, tlk@cm-uj.krakow.pl 

Gronowska-Senger Anna, prof. dr hab.  Polskie Towarzystwo Nauk Żywie-
niowych – wiceprzewodnicząca, emerytowany profesor zwyczajny Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie, anna_gronowska_sen-
ger@sggw.pl

Gulczyński Andrzej, dr hab.  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – 
prezes, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, orcid.org/0000-0002-2005-
8213, guland@amu.edu.pl

Hamułka Jadwiga, dr hab.  Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych – 
przewodnicząca, profesor nadzwyczajny w  Katedrze Żywienia Człowieka 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie, orcid.org/0000-
0003-4933-9016, jadwiga_hamulka@sggw.pl

Hofman Iwona, prof. dr hab.  Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej – 
prezes, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN – przewodni-
cząca (od 2019 r.), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – dzie-
kan Wydziału Politologii, orcid.org/0000-0003-0492-5169, iwona.hofman@
poczta.umcs.lublin.pl

Iżycka-Świeszewska Ewa, prof. dr hab. med.  Stowarzyszenie Neuropatolo-
gów Polskich – przewodnicząca, kierownik Zakładu Patologii i Neuropa-
tologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, orcid.org/0000-0001-7550-
1326, ewa.izycka-swieszewska@gumed.edu.pl
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Kołłajtis-Dołowy Anna, dr hab.  Polskie Towarzystwo Nauk Żywienio-
wych – Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego, emerytowany adiunkt 
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w  Warszawie, orcid.org/0000-0001-5605-6888, 
anna_kollajtis_dolowy@sggw.pl
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Korczyńska Julita, dr  Polskie Towarzystwo Etologiczne – sekretarz; 
adiunkt w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN 
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prezydium, emerytka
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Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN – prezes (do 2019 r.), pro-
fesor nadzwyczajny, rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płoc-
ku, orcid.org/0000-0002-4115-0262, zkruszewski@wlodkowic.pl

Łukaszewicz Jan, dr inż.  Polskie Towarzystwo Leśne – zastępca przewod-
niczącego Zarządu Głównego, adiunkt w Instytucie Badawczym Leśnictwa 
w Sękocinie, orcid.org/0000-0001-8320-0013, J.Lukaszewicz@ibles,waw,pl

Madalińska-Michalak Joanna, prof. dr hab.  Polskie Towarzystwo Peda-
gogiczne – prezes, profesor zwyczajny na Wydziale Pedagogicznym Uni-
wersytetu Warszawskiego, orcid.org/0000-0001-9980-6597, j.madalin-
ska@uw.edu.pl
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Mączyńska Elżbieta, prof. dr hab.  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – 
prezes, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, or-
cid.org/0000-0002-4624-4268, elzbieta.maczynska@gmail.com

Michalak Sławomir, prof. dr hab. med.  Stowarzyszenie Neuropatologów 
Polskich, kierownik Zakładu Neurochemii i Neuropatologii Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu, orcid.org/0000-
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tycznej i Stosowanej – członek honorowy (były przewodniczący PTMTS), 

Kongres_nowy_format.indd   415Kongres_nowy_format.indd   415 06.10.2020   15:38:0906.10.2020   15:38:09



416

Noty biografi czne

em. profesor zwyczajny w Katedrze Inżynierii Budowlanej Szkoły Głównej 
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-pomsta@uw.edu.pl.

Przybylak Rajmund, prof. dr hab.  Polskie Towarzystwo Geofi zyczne – pre-
zes, profesor zwyczajny na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu M. Koper-
nika w Toruniu, orcid.org/0000-0003-4101-6116, rp11@umk.pl

Sarna Marek J., prof. dr hab.  Polskie Towarzystwo Astronomiczne – prezes, 
profesor zwyczajny w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika 
PAN w  Warszawie, orcid.org/0000-0003-4745-3923, sarna@camk.edu.pl

Socha Rafał M., mgr  Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Eduka-
cyjnych – wiceprezes, orcid.org/0000-0001-6187-7752, rafal@socha.biz

Strykowski Wacław, prof. dr hab.  Polskie Towarzystwo Technologii i Me-
diów Edukacyjnych – prezes, profesor senior na Wydziale Studiów Eduka-
cyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, orcid.org/0000-
0002-8444-3209, strykow@amu.edu.pl

Szkutnicki Jerzy, dr  Polskie Towarzystwo Geofi zyczne – sekretarz general-
ny, emeryt, jerzy.szkutnicki@outlook.com

Śleszyński Przemysław, dr hab.  Polskie Towarzystwo Geografi czne – za-
stępca przewodniczącego, profesor nadzwyczajny i  kierownik Zakładu 
Geografi i Miast i Ludności w Instytucie Geografi i i Przestrzennego Zago-
spodarowania PAN w  Warszawie, orcid.org/0000-0002-1369-6129, psle-
szyn@twarda.pan.pl.

Walczak Krzysztof, dr hab.  Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – pre-
zes, profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. 
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, orcid.org/0000-0001-
7581-2730, krzysztof.walczak@op.pl

Walenta Krzysztof, dr hab.  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Pol-
skich – prezes; emerytowany pracownik Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Łódzkiego, krzysztofwalenta@wp.pl
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Noty biografi czne 

Wałęga Andrzej, dr hab. inż.  Stowarzyszenie Hydrologów Polskich – wi-
ceprezes Zarządu Głównego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rolni-
czego im Hugona Kołłątaja w  Krakowie, orcid.org/0000-0001-6839-4745, 
andrzej.walega@urk.edu.pl

Wiernikowski Adam, dr med.  Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, eme-
ryt, tlk@cm-uj.krakow.pl

Wierzba-Bobrowicz Teresa, prof. dr hab. med.  Stowarzyszenie Neuropato-
logów Polskich – wiceprzewodnicząca, kierownik Zakładu Neuropatologii 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, orcid.org/0000-0003-2518-
8321, bobrow@ipin.edu.pl

Zasada Zdzisław Jan, dr  Włocławskie Towarzystwo Naukowe – prezes, 
wykładowca Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocłwaku, ofi cer Państwowej 
Straży Pożarnej w stanie spoczynku, z.zasada@poczta.fm

Zawiliński Jarosław Marcin, dr med.  Towarzystwo Lekarskie Krakowskie – 
skarbnik; wykładowca w  Katedrze i  Zakładzie Anatomii Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tlk@cm-uj.krakow.pl

Żmigrodzki Piotr, prof. dr hab.  Towarzystwo Miłośników Języka Polskie-
go – zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego, profesor zwyczajny 
w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, https://
orcid.org/0000-0001-6037-5507, piotr.zmigrodzki@ijp.pan.pl
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