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NABYTKI ARCHIWUM PAN W LATACH 1994-1995 

ARCHIWUM PAN W WARSZAWIE (1995) 

W 1995 r. do Archiwum wpłynęły akta następujących zespołów pochodzenia 
kancelaryjnego: Archiwum, Instytutu Historii Nauki, Instytutu Nauk Prawnych, 
Wydziału V, Zakładu Aparatury Elektronicznej ELP AN, Zakładu Orientalistyki 
(rozwiązany w 1969 г., materiały przejęte od Zakładu Krajów Pozaeuropejskich). 
Wśród tej grupy na szczególną uwagę zasługują maszynopisy niepublikowanych 
prac z zakresu historii nauki, oświaty i techniki przekazane przez prof. Jerzego 
Dobrzyckiego, dyrektora Instytutu Historii Nauki. Należą do nich następujące 
opracowania: Cz.Wycech, Seminarium nauczycielskie w Ursynowie, 1907-1937 
(1975), S.Siliniewicz, Funkcja społeczna psychologii przednaukowej w okresie 1 
Rzeczypospolitej (1972), W. Pawłowski, Polskie czasopisma naftowe 1882-1939 
(1977), E.Rybka, Zarys dziejów astronomii w Uniwersytecie Lwowskim w latach 
1932-1945 (po 1983). Z Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych wpłynęły 
materiały z lat 1969-1993 dotyczące organizacji ,placówek, komitetów, towa-
rzystw działających przy Wydziale, prace naukowe a wśród nich opracowania 
i ekspertyzy, akta wydawnicze, m.in. składy komitetów, rad programowych i re-
dakcyjnych czasopism naukowych. Na uwagę zasługuje grupa archiwaliów do-
kumentujących jubileusz 25 rocznicy powstania tej struktury organizacyjnej za-
wierająca podsumowanie wyników działalności i dokonań komitetów i placówek 
wl. 1951-1976. 

Przekazane w związku z likwidacją Zakładów Aparatury Elektronicznej EL-
PAN archiwalia obejmują projekty techniczne wyrobów produkowanych przez tą 
instytucję. 
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Udostępnianie materiałów pochodzenia kancelaryjnego odbywa się na zasa-
dach przyjętych w państwowej służbie archiwalnej. 

Wśród zespołów proweniencji prywatnej pozyskano następujące spuścizny 
(wszystkie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych): 

Materiały Tadeusza Łepkowskiego (1927-1989), historyka, profesora w In-
stytucie Historii PAN zawierają dużą grupę opracowań i artykułów, m.in. pracę 
magisterską Wybory sejmowe w Księstwie Warszawskimi 1949), rozprawy niepub-
likowane Stan gospodarczy Imperium Karolińskiego, Księstwo Warszawskie, Spe-
cyfika formowania się klasy robotniczej w wielkim ośrodku miejskim - Warszawa 
1815-1860, Noc 15 sierpnia 1831, maszynopisy prac Dzieje Kuby, Uparte trwanie 
polskości. Nostalgie - spory - nadzieje - wartości(\9SS), Człowiek i historia, 
Naród bez państwa do Historii Polski 1788-1904, Społeczeństwo i naród polski 
XVIII-XX w. Próba ukazania rytmu i dynamiki najważniejszych przeobrażeń 
zbiorowościikilka. redakcji tekstu i materiały dyskusji nad nim), konspekt pracy 
Historia Polski w epoceporozbiorowej, szereg artykułów dotyczących walki o nie-
podległość Polski XIX w., historii Ameryki Łacińskiej, wykłady monograficzne 
na UW Społeczeństwa i narody Ameryki Środkowej w XVIII i XIX w. (1965/1966), 
Wybrane zagadnienia z dziejów Ameryki Łacińskiej XIX i XX w. (1973/1974), 
materiały do zajęć z nauk pomocniczych dla doktorantów IH PAN, notatki i kon-
spekty do wykładów w 1980 r. w Ecole Practiques des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales w Paryżu Formation des nations et de la conscience nationale(essais 
d'histoire compareé: Eufcpe centrale et Amérique Latine XVII-XX siècles), spisy 
prac magisterskich i doktorskich wykonanych pod kierunkiem T.Ł., felietony, 
artykuły prasowe m.in. w „Mundo Americanos", „Tygodniku Kulturalnym", 
recenzje wewnętrzne (1954-1971), duża grupa materiałów warsztatowych, a wśród 
nich kartoteki bibliografii adnotowanych dotyczących głównie Ameryki Łaciń-
skiej, notatki bibliograficzne odnoszące się do tego rejonu, kartoteka wypisów 
zawierających dane do gospodarki Królestwa Polskiego, archiwalia odnoszące się 
do liceum polskiego w Villard (w tym album fotograficzny, ankiety personalne 
uczniów), materiały dotyczące epoki napoleońskiej, klasy robotniczej Warszawy 
(1815-1870), Piotra Wysockiego, powstania listopadowego, zamojszczyzny 1831 г., 
Kubańczyków i Kuby w wieku XIX, Meksyku, Polaków w Ameryce Łacińskiej 
oraz notatki do pracy doktorskiej, materiały do audycji radiowych i telewizyjnych, 
utwory literackie T.Ł. 

W grupie materiałów działalności znajduje się bogata dokumentacja aktywno-
ści uczonego na polu naukowym i społecznym. Zawiera ona m.in. archiwalia 
Pracowni Dziejów Ameryki Łacińskiej, Zespołu Dziejów Powstania Listopado-
wego w Instytucie Historii PAN oraz samego Instytutu (m.in. sprawozdania z pracy 
w tej placówce). W spuściźnie znajduje się też dokumentacja związana z sympa-
tiami i zainteresowaniami politycznymi uczonego. Należą do niej akta działalności 
w Komisji Zakładowej „Solidarności" 1980/1981, sprawy samorządu pracowni-
czego w Instytucie Historii PAN, ulotne pisma polityczne (1949-1951), druki 
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bezdebitowe z okresu stanu wojennego w tym prasa podziemna oraz publikacje, 
których redaktorem był T.Ł., wycinki prasowe dotyczące współczesnych wyda-
rzeń politycznych. W tej grupie archiwaliów zawarte są także materiały działalno-
ści w Polskim Towarzystwie Historycznym, Polskim Towarzystwie Studiów 
Latynoamerykanistycznych( 1987-1989), Komisji Dziejów Azji, Afryki, Ameryki 
Łacińskiej PAN, Zakładzie Dziejów Ameryki, Azji i Afryki, Stowarzyszenia 
związanego z kulturą iberoamerykańską, materiały sesj i w Sztokholmie (1981 Sta-
nowiącej spotkanie europejskich historyków Ameryki Łacińskiej, dokumentacja 
działalności w jury konkursu im. Ignacego Domeyki, wycinki prasowe dotyczące 
studiów latynoamerykanistycznych, umowy wydawnicze, duża grupa materiałów 
redakcyjnych do m.in. Słownika Historii Polski, Konfrontacji historycznych, Dzie-
jów Ameryki Łacińskiej, Encyklopedii Historii Polski, „Acta Poloniae Historica", 
Słownika Historyków Polskich, archiwalia działalności w Komisji Oświaty i Nau-
ki Rady Narodowej Warszawy (1965-1969 ). 

Wśród materiałów biograficznych znajdują się notatki i wypisy z okresu 
studiów, notatki na seminarium W.Kuli, bibliografia prac własnych, ponadto 
dokumenty przebiegu pracy zawodowej, materiały jubileuszu 40-lecia pracy na-
ukowej, dziennik podróży po Ameryce Łacińskiej(1961). 

Spuścizna obejmuje również korespondencję wychodzącą i wpływającą, 
wśród tej ostatniej znajduje się duża grupa listów od uczonych zagranicznych, 
ponadto recenzje prac T.Ł., prace magisterskie i doktorskie wykonane pod jego 
kierunkiem. Zgromadzone i przekazane materiały stanowią bogatą dokumentację 
działalności twórcy zespołu oraz ugrupowań patriotycznych z którymi był zwią-
zany w 1.1980-1989. ( Ok. 5,40 mb, wpł. 1995-1996, sygn. III-318). 

Materiały Wiesławy Zaborskiej dotyczące działalności Państwowego Insty-
tutu Robót Ręcznych zawierają dokumentację kursów kroju, nauki z drewna, 
papieroplastyki m.in. arkusze z wykrojami, zeszyty z projektami, rysunki uczniów, 
prace okolicznościowe m.in. na Dzień Kobiet, skrypty, fotografie uczennic z okre-
su nauki w tej szkole. (Ok. 0,50 mb sygn. III—315). 

Materiały Seweryna Żurawickiego (1908-1994), profesora w b. Szkole 
Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkole Głównej Handlowej) zawierają 
prace z dziedziny ekonomii m.in. doktorską Zagadnienie modelu w teorii ekonomii, 
inne : Trendy i dewiacje na przełomie XX i XXI wieku. Stabilność i zmienność 
w procesach społecznych, Marks a współczesna myśl ekonomiczna. Z problemów 
metodologii, szereg drobnych artykułów, nadbitki artykułów opublikowanych, 
kilka druków poświęconych metodzie dialektyczno-historycznej w badaniach 
ekonomicznych, skład osobowy UW i spis wykładów 1967/1968, grupa dokumen-
tów osobistych z okresu okupacji, materiały przebiegu nauki i pracy zawodowej 
(nominacje, angaże, nagrody), materiały biograficzne w tym nekrologi i artykuły 
jubileuszowe. (Ok. 0,50 mb, sygn. III—316). 

Materiały Janiny Zakrzewskiej ( 1928-1995), specjalisty z zakresu prawa 
konstytucyjnego, profesora w Instytucie Nauk Prawnych PAN, sędziego Trybunału 
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Konstytucyjnego zawierają dokumentację dotyczącą dyskusji wokół zagadnień 
konstytucyjnych i ustrojowych III Rzeczypospolitej. Odnoszą się one do zmian, 
projektów, sposobu opracowaniakonstytucji. Stanowiąje artykuły, projekty w tym 
także autorstwa J.Z. oraz wycinki prasowe dotyczące tych zagadnień (1985-1994). 
Kwestia tzw. Małej Konstytucji zawarta jest w artykułach, projektach, wycinkach 
prasowych (1992), obszerny artykuł J.Z. Pour une nouvelle constitution de la 
Republique de Pologne (1992), maszynopis opracowania Demokracja i rzeczywi-
stość (1977), grupa materiałów odnosząca się do konstytucji i Trybunału Konsty-
tucyjnego (m.in. artykuły z tego zakresu, 1992-1994), projekty i artykuły o or-
dynacji wyborczej do Rad Narodowych (1981- 1989), demokratycznego państwa 
prawnego (1989-1991), sejmu PRL (1984), stosunków państwo-kościół (1991-
1993), terroryzmu. 

Spuścizna zawiera kopię dokumentacji posiedzeń Okrągłego Stołu dotyczą-
cych Ordynacji Wyborczej, raporty, opracowania i materiały konwersatorium 
Doświadczenie i Przyszłość (1980-1981), „Solidarności" (1981-1987), Obywa-
telskiego Klubu Parlamentarnego (Rada Legislacyjna, projekt ordynacji wybor-
czej J.Z. i J.Ciemniewskiego), materiały dwóch konferencji Table Ronde de Tunis 
La justice constitutionelle (1993), IXème Conférence des Cours Constitutionelles 
Européennes (Paryż 1993), nominacje, korespondencja, duża grupa fotografii 
rodzinnych, artykuły, felietony, wywiady dla „Więzi" prawdopodobnie autorstwa 
T.Mazowieckiego. Materiały stanowią źródło poznania problemów współczesne-
go prawa konstytucyjnego oraz kwestii politycznych towarzyszących procesowi 
powstawania III Rzeczypospolitej. (Ok. 1 mb, sygn. III—317). 

Ponadto Archiwum pozyskało materiały dodatkowe Aleksandra Gajkowicza 
z zakresu inżynierii komunikacyjnej, Michała Kaczorowskiego z dziedziny eko-
nomii, Teresy Ostrowskiej z historii medycyny, Edwarda Rużyłły z medycyny. 

ARCHIWUM PAN W KRAKOWIE (1994)1 

W zakresie materiałów pochodzenia prywatnego Archiwum otrzymało w de-
pozyt spuściznę z zakresu językoznawstwa oraz dopływy do zespołów już posia-
danych. 

Depozyt materiałów Adama Gregorskiego (1906-1993) z zakresu języko-
znawstwa zawiera tekst niepublikowanej pracy Litewska gwara okolic Zdzięciola 
(Zasiecie, Po giny i in.) w zapisie prof. Jana Rozwadowskiego w latach 1901-1904. 
Opis fonetyczny i morfologiczny, zapożyczenia słownikowe, ponadto materiały 
słownikowe, gramatyczne, notatki i wypisy z literatury dotyczące języka i gwary li-
tewskiej (głównie z okolic Zdzięcioła), teksty wykładów J.Rozwadowskiego m.in. 
Wstęp do filologii litewskiej, dokumenty osobiste: ipetryki, świadectwa szkolne 
(Szkoła Ludowa w Tenczynku, Gimnazjum Św. Anny w Krakowie), studiów 
w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz związane z działalnością pedagogiczną jako 
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nauczyciela szkół średnich w Chrzanowie, Sosnowcu i Krakowie. (Ok. 1,60 mb, 
sygn. К III—123). 

W grupie dopływów znalazły się: 
Materiały dodatkowe Tadeusza KowaIskiego( 1889-1948 ), orientalistyka, 

zawierają teksty drobnych opracowań, artykułów recenzji materiałów warsztato-
wych, notatki bibliograficzne językowe, fragmenty tłumaczeń, przysłowia karaim-
skie, wycinki z prasy dotyczące Turcji, notatki z podróży naukowych: Turcja 
(1923), Azja Mniejsza (1936), Dobrudza (1937), opisy zdjęć, klisze, fotografie, 
korespondencja wpływająca i wychodząca z 1.1917-1941, ponadto materiały 
działalności w Uniwersytecie Jagiellońskim odnoszące się m.in. do domu profe-
sorskiego przy ul.Łokietka 1 z 1.1925-1938, w Instytucie Wschodnim ( 1928— 
1930) , n i e l i c z n e ma te r i a ł y b i o g r a f i c z n e , a r c h i w a l i a obce m. in . 
A.Zajączkowskiego, Okruchy cygańskie po J.Rozwadowskim, notatki W.Deme-
trykiewicza. ( Ok. 1,30 mb, sygn. К III-4). 

Archiwalia dodatkowe Mariana Plezi ( ur. 1917) z zakresu filologii klasycznej 
obejmują materiały warsztatowe i redakcyjne do przekładu i wydania Kroniki 
Wincentego Kadłubka (PAU, 1934) wśród nich fotokopie rękopisów Kroniki 
z różnych zbiorów, wypisy, notatki, maszynopis z adnotacjami, materiały do 
indeksu, fragment materiałów do wydania Słownika łacińsko-polskiego, ponadto 
dokumentacja działalności w PAU (1990-1993), korespondencja z 1.1991-1992 
(Ok.2,26 mb, sygn. К 111-80). 

Materiały dodatkowe Lidii Winniczuk (1905-1993) z dziedziny filologii 
klasycznej zawierają teksty opracowań, artykułów, tłumaczeń, recenzji, przemó-
wień, wspomnień, pogadanek radiowych, w grupie materiałów warsztatowych 
- notatki, wypisy z literatury, powiedzonka, przysłowia, ponadto dokumentacja 
działalności w warszawskich szkołach średnich m.in. Gimnazjum E.Plater ( 1933-
1934), tajnego nauczania, w Gimnazjum i Liceum im. T.Zana w Pruszko-
wie^ 944-1945), w Uniwersytecie Warszawskim, ponadto korespondencja nau-
kowa i prywatna z 1.1925-1992, wśród materiałów biograficznych - dokumenty 
z okresu gimnazjalnego (Stryj 1916-1919, Warszawa), studiów w Uniwersytecie 
Warszawskim,odznaczenia, nagrody, medale, plakietki, albumy pamiątkowe, fo-
tografie, sztambuchy, materiały rodzinne matki Leokadii i ojca Emmanuela. (Ok. 
2,20 mb, sygn. К111-76). 

ARCHIWUM PAN W POZNANIU (1995)2 

W Archiwum w Poznaniu pozyskano spuścizny z zakresu nauk humanistycz-
nych, biologicznych , ścisłych i medycznych. 

Nauki humanistyczne: 
Materiały Aleksandra Dymaczewskiego (1930-1984), docenta w d. Instytu-

cie Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytucie Archeologii i Etnologii) i jego 
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żony Urszuli (1933-1993), adiunkta w tymże Instytucie, uczestników ekspedycji 
wykopaliskowych m.in. w Odercy w Bułgarii (Dymaczewski był również człon-
kiem i sekretarzem Wydziału II Historii Nauk Społecznych i wiceprzewodniczą-
cym Komisji Archeologicznej PTPN, członkiem Międzynarodowej Unii 
Archeologii Słowiańskiej) zawierają m.in. prace A.D. Frühmittelalterlichen Sied-
lung von Styrmen in Nord-Ostbulgarien, Zagadnienia struktury społecznej u schył-
ku starożytności w Europie Północno-Srodkowej, Quelques problèmes du 
développement économiques de la Bulgarie du nord-est à la periode du haut moyen 
âge sur la base des fouilles effectuées à Styrmen de 1961-1964, Zachodnia strefa 
basenu bałtyckiego w późnej starożytności. Główne momenty rozwoju gospodar-
czego (habilitacja), praca wspólna A.D. i U.D. Dotychczasowe wyniki badań 
archeologicznych w Odercy, okr. Tołbuchin (Bułgaria) w latach 1967,1969-1974 
i 1976-1977, U.D. Zur Forschung der Keramik aus der spàtromischen Kaiserzeit 
und der frühbyzantischen Zeit im Norden Bulgariens, Osadnictwo wczesnobizan-
tyjskie w Odercy, okr. Tołbuchin, Ceramika wczesnośredniowieczna w Sanoku, 
powiat Gorzów Wielkopolski (praca doktorska), ponadto recenzje, notatki, karto-
teki zabytków archeologicznych, materiały działalności w Zakładzie Archeologii 
Wielkopolski i Pomorza IHKM PAN (m.in. opinie o pracownikach, koresponden-
cja urzędowa 1977-1978), grupa materiałów dotycząca organizacji ekspedycji 
archeologicznych, działalności redakcyjnej („Polish Archaeological Abstracts"), 
dokumentacja kongresów i wyjazdów zagranicznych, obszerna korespondencja 
naukowa i prywatna z 1.1966-1991, m.in. z W.Henslem, wśród archiwaliów 
biograficznych życiorysy, nominacje, dyplomy,prace autorów obcych, materiały 
działalności A.Dymaczewskiego w Polskim Związku Kynologicznym. (Ok. 3,00 
mb, sygn. P. III-104). 

Materiały Zofii Wardęskiej (1921-1989), historyka nauki, docenta w b. Za-
kładzie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (obecnie Instytut Historii Nauki), 
w 1.1961-1967 pracownika Archiwum PAN obejmują głównie prace m.in. Pier-
wiastki intelektualne w pojęciu sztuki u św. Tomasza z Akwinu{praca magisterska, 
1951/1952), Dramatyzacje staropolskie 1500-1650, Bibliografia dramatu staro-
polskiego 1500-1650 (1952), Topografia sceny teatru polskiego (1500-1650) 
(1953), Nieznana dramaturgia wielkoczwartkowego „Mandatuum " ( 1954), Życie 
i działalność Jezusa Chrystusa (praca doktorska, 1960/1961), Poglądy na wycho-
wanie fizyczne Sebastiana Petrycego z Pilzna( 1964/1965), O nowe spojrzenie na 
Konrada z Byczyny, pedagoga pomorskiego ( 1965), Problem święceń kapłańskich 
Mikołaja Kopernika( 1968/1969), prace seminaryjne z okresu studiów, artykuły 
i recenzje do czasopism religijnych, materiały do Słownika Uczonych Wielkopol-
skich, dokumentacja pracy w APAN, sprawozdania z wyjazdów służbowych, 
dyplom doktorski .(Ok. 0,50 mb, sygn. P. III-107). 

Materiały Julianny Rozalii Zabłockiej (1931-1993), historyka, profesora 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownika Zakładu Historii 
Starożytnej (1984-1990),zawierają m.in. opracowania Podstawy gospodarcze 
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anatolijskiej arystokracji w świetle inskrypcji fundacyjnych okresu wczesnego 
cesarstwa^powstała w 1958-1961 r.),Der Tempel im neuassyrischen Wirtschafts-
system (Versuch einer Interpretation) ( 191%),Dzieje Asyrii i Mitanii, Historia 
Bliskiego Wschodu w starożytności (1983), recenzje prac, notatki i wypisy z lite-
ratury, inne materiały warsztatowe (głównie wypisy i tłumaczenia z języka aka-
dyjskiego), notatki z seminariów historii starożytnej naUAM, wykłady, materiały 
z sympozjów i zjazdów naukowych, biograficzne, liczna korespondencja. (Ok. 
4,00 mb, sygn. P. III—102). 

Materiały dodatkowe Krystyny Tokarz (ur.1927) zawierają notatki do pracy 
Młodość Bolesława Prusa, wypisy dotyczące tego pisarza, kartotekę do jego 
kalendarza życia i twórczości (publikacja PIW, 1969), korespondencję (1962). 
(Ok. 0,15 mb, sygn. P. 111-94) 

Nauki biologiczne: 
Materiały Zygmunta Czubińskiego (1912-1967), botanika, profesora UP 

i UAM, kierownika Katedry Systematyki i Geografii Roślin (od 1947 г.), twórcy 
Zakładów Ekologii Roślin i Gleboznawstwa, Systematyki Eksperymentalnej, 
Ogrodu Botanicznego obejmują notatki do monografii Pomorza (podział na krainy 
naturalne, spis zabytków przyrodniczych), fotografie roślin Polski, Tunezji i Ame-
ryki Południowej wykonane przez Z.Cz., korespondencja z 1.1939-1947 dotycząca 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, spraw 
organizacyjnych Zakładu Botaniki Ogólnej UP. ( 0k.0,05 mb, sygn. P. III- 103). 

Materiały dr Feliksa Józefa Krawca( 1906-1939), botanika, florysty, działa-
cza ochrony przyrody, asystenta prof. Józefa Paczoskiego przy Katedrze Systema-
tyki i Socjologii Roślin Wydziału Rolniczo-Leśnego UP, następnie adiunkta 
kierowanej przez prof.A.Wodziczkę Katedry Botaniki Ogólnej zawierają m.in. 
opracowanie Zabytkowa roślinność nadleśnictwa Dębowo koło Gniewa wraz z ma-
teriałami warsztatowymi, korespondencją i ilustracjami przeznaczonymi do tej 
publikacji, Stosunki geobotaniczne Płaskowyżu Staniszewskiego na Pojezierzu 
Kaszubskim (wypisy, notatki, fotografie, tabele do tej pracy), Badania nad zabyt-
kową roślinnością nadleśnictwa państwowego Dębowo na Pomorzu, wyniki analiz 
pyłkowych, prace autorów obcych. (Ok.O,15 mb, sygn. P. III—105). 

Materiały Józefa Konrada Paczoskiego (1864-1942), botanika, asystenta w 
Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach, profesora Politechniki w Chersoniu, 
następnie w Uniwersytecie Poznańskim, obejmują m.in. prace Uzupełnienie do 
Słownika Sadownictwa P.E. Wolkensztejna, archiwalia XIV Zjazdu Przyrodników 
i Lekarzy w Poznaniu (1933),sprawy gospodarcze dotyczące osady Sierosław pod 
Poznaniem przekształconej przez J.K.P.w placówkę sadowniczą, koresponden-
cja, opracowania dotyczące twórcy zespołu, materiały obce. (Ok. 0,05 mb, sygn. 
P. III-106). 

Materiały dodatkowe Adama Wodziczki( 1887-1948) obejmują dokumenta-
cję sprawy jego doktoratu honorowego na UP w 1926 г., memoriały do Ministerstwa 
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Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w kwestii etatu dla J. K. Paczo-
skiego na UP, opinia o jego dorobku naukowym (Ok.O,15 mb, sygn. P. III-7). 

Materiały dodatkowe Karola Wilhelma Zaleskiego( 1890-1969), profesora 
UP zawierają korespondencję prywatną K.W.Z. i jego żony Anny (1923-1972), 
materiały biograficzne ( 1959-1960), fotografie absolwentów Wydziału Rolniczo-
Leśnego UP z 1928 r. oraz studentów I roku ( 1925). (0k.0,60 mb, sygn. P. 111-55). 

Z zakresu nauk ścisłych pozyskano materiały dodatkowe Władysława Orli-
cza( 1903-1990)obejmujące archiwalia biograficzne z lat 1942-1990 (zaświadcze-
nia, dokumentacja pracy i kariery zawodowej, fotografie W.O. także sprzed 1939 г.), 
rodzinne, akt fundacji nagrody im. W.Orlicza(1991), notatki do pracy Zadania ze 
zmiennej rzeczywistej i z analizy, tematy prac na proseminarium i seminarium, 
nadbitki Lwowskiej szkoły matematycznej w okresie międzywojennymi} 973), 
sprawozdanie z XII Zjazdu Matematyków Polskich( 1979). (Ok. 0,15 mb, sygn. 
P.III-91). 

Z dziedziny nauk medycznych wpłynęły materiały dodatkowe Adama Wrzo-
ska (1875-1965), prof. UJ , UW, UP obejmujące m.in. rękopisy prac Józefa 
Majera życie i zasługi naukowe{ 1955), Tytus Chałubiński, wykłady z antropologii 
(1907) i historii medycyny(1935-1939), notatki do wykładów dotyczące m.in. 
propedeutyki lekarskiej, antropologii,historii medycyny, wypisy źródłowe (z WAP 
w Poznaniu), dokumentację działalności w Uniwersytecie Poznańskim (m.in. 
wyciągi z protokołów posiedzeń Senatu Akademickiego w okresie 19.06.1919-
6.01.1922), VIII Zjazdu Polskich Historyków Medycyny w Warszawie w 1957 г., 
archiwalia redakcyjne „Polskiego Przeglądu Antropologicznego", biograficzne 
z lat okupacji, korespondencję z 1.1931-1964, nadbitki prac, materiały córki 
Ludmiły Krakowieckiej wśród nich korespondencja i notatki do egzaminu z za-
kresu historii medycyny( 1964-1965). (Ok. 1,00 mb, sygn. P. 111-70). 

Przypisy 

1 Na podstawie opracowania R.Majkowskiej, maszynopis w Archiwum PAN. 
2 Na podstawie opracowania P.Dembińskiego, maszynopis w Archiwum PAN. 


