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ARCHIWUM PAN W WARSZAWIE 

W zakresie akt pochodzenia kancelaryjnego do Archiwum przekazane zostały 
przez Instytut Historii Nauki PAN, z inicjatywy prof, dr J.Dobrzyckiego, kasety 
magnetofonowe z nagraniami wywiadów z wybitnymi fizykami polskimi: Arka-
diuszem Piekarą, Szczepanem Szczeniowskim i Włodzimierzem Ścisłowskim, 
przeprowadzonych przez byłego pracownika Instytutu dr Krzysztofa Szymbor-
skiego w 1977 r. Wpłynęły ponadto materiały redakcji Przeglądu Wschodniego. 
Obejmują one maszynopisy artykułów wraz z ich redakcyjnym opracowaniem do 
t.2, z.2, t.3,z.3, L3.Z.4 (1994). 

W zakresie materiałów pochodzenia prywatnego wpłynęły do Archiwum 
materiały Adama Szczypiorskiego z zakresu historii i Janiny Doroszewskiej 
z dziedziny pedagogiki specjalnej. 

Spuścizna Adama Szczypiorskiego (1895-1979), historyka, demografa, poli-
tyka, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, działacza PPS, posła na sejm RP 
w latach 1928-1930, od 1956 r. profesora w Instytucie Historii Kultury Materialnej 
PAN (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii), autora m.in. publikacji Ludność 
parafii Daleszyce powiatu kieleckiego w latach 1608-1825 (1963), Ćwierć wieku 
Warszawy 1806-1830 (1964), obejmuje dokumentację działalności naukowej oraz 
organizacyjnej. Wśród niej znalazły się artykuły do pracy poświęconej samorzą-
dowi Warszawy, odczyty dotyczące samorządu stolicy w latach 1915-1939. 
W spuściźnie zawarte są ponadto artykuły z zakresu polskiej demografii history-
cznej w 25 leciu PRL oraz problematyki badawczej tej dziedziny wiedzy, statysty-
kom XIX wiecznym, rzeczywistym liczbom ludności Warszawy i imigracjom, 
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obliczeniom liczby populacji na podstawie znalezisk szkieletów. Znalazł się w niej 
ponadto obszerny materiał zatytułowany Ewolucja zawodowa i społeczna ludności 
Warszawy w XIX w. oraz artykuły poświęcone Pierwszej Radzie Miejskiej War-
szawy (1916-1918). Dużą grupę stanowiły materiały warsztatowe do publikacji 
Ludność parafii Daleszyce powiatu kieleckiego w latach 1608-1825. Wśród nich 
znalazły się : rejestr ludności Daleszyc w latach 1797-1804 oraz referat o dynamice 
rozwojowej ludności w powiecie kieleckim 1608-1925. Spuścizna obejmowała 
ponadto artykuły dotyczące struktury ludności Warszawy, podziału administra-
cyjnego i regulacji miasta. Ponadto znalazły się w niej materiały odnoszące się do 
działalności w Komitecie Nauk Demograficznych PAN, zwłaszcza Sekcji Demo-
grafii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W spuściźnie znalazła 
się również niewielka grupa materiałów biograficznych (ok.2mb, sygn. III-334). 

Materiały Janiny Doroszewskiej (1900-1979) z domu Rogowskiej, pedagoga, 
od 1967 r. profesora Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu 
Warszawskiego, specjalizującej się w zagadnieniach opieki pedagogicznej nad 
dziećmi przewlekle chorymi i kalekimi, autorki prac Terapia wychowawcza 
(1957Pedagogika specjalna (t. 1-2,1981), żony znanego językoznawcy Witolda 
Doroszewskiego, stanowią bogatą dokumentację działalności uczonej i reprezen-
towanej przez nią dziedziny wiedzy. Zawierają bardzo dużą grupę artykułów, 
referatów i większych opracowań. Znalazły się wśród nich m.in. brulion pracy 
Podręcznik terapii wychowawczej dla nauczycieli-wychowawców i dla wycho-
wawców zakładów leczniczych, rękopisy opracowań: Konieczność dobrej organi-
zacji wychowania życia dziecka chorego, Metodyka nauczania i wychowywania 
dzieci chorych i kalekich, Plan reorganizacji opieki wychowawczej nad dzieckiem 
chorym, Cykle obserwacyjne dla dzieci przewlekle chorych. Wychowanie dla 
dzieci przewlekle chorych, Dziecko przewlekle chore w wieku przedszkolnym, 
Sylwetka dziecka przewlekle chorego w okresie szkoły podstawowej (do tekstu 
dołączono zostały notatki odnoszące się do konkretnych przypadków), Szkoła dla 
niedowidzących, Sanatoria w Belgii, Egzogeniczne zespoły psychiczne, teksty 
referatów m.in. na V Kongres Światowej Federacji Głuchych w Warszawie w 1967 r. 
Organizacja specjalistyczna poradni rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami słuchu 
Polskiego Związku Głuchych. 

W grupie opracowań naukowych znalazły się ponadto prace dotyczące kształcenia 
nauczycieli szkół specjalnych, osób pracujących z ludźmi starszymi, stanu prac 
badawczych pedagogiki specjalnej, dzieci kalekich, chorych przewlekle m.in. na gruź-
licę zniekształcającą oraz na gościec, problemów ich rehabilitacji, zakładów zaj-
mujących się dziećmi przewlekle chorymi (m.in. Zakład w Laskach), niedostosowa-
nia społecznego, nieletnich przestępców, postaw wobec osób upośledzonych, historii 
i działalności Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. W spuściźnie znalazły 
się także recenzje publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Zawarte w tym zespole materiały warsztatowe są bardzo bogate i zróżnicowane 
pod względem fonny. Dużą ich część stanowią notatki odręczne odnoszące się do 
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następujących kwestii: dzieci w trakcie leczenia szpitalnego, problem tzw. trudne-
go dziecka, małego głuchego dziecka, hospicjum, robót ręcznych w przedszkolu, 
łączności przedszkola z domem rodzinnym, ćwiczeń cielesnych, gier i zabaw, 
tematów egzaminacyjnych i programów kształcenia osób zajmujących się rehabi-
litacją dzieci, ćwiczenia zmysłów i myślenia dziecka, historii i zadań przedszkoli, 
pedagogiki w tych placówkach, systemów opieki nad dziećmi przewlekle chorymi 
w krajach zachodnio-europejskich, życia dzieci w prewentorium (odnoszące się 
do Rabki). W grupie tej znalazły się także tablice zabaw i zajęć dzieci przewlekle 
chorych oraz zatytułowane Potrzeby psychiczne dzieci chorych. Materiały war-
sztatowe obejmowały także wzory kart do badań psychologicznych stosowane 
przez J.Doroszewską oraz kartotekę Zakłady lecznicze w Polsce. Ponadto znalazły 
się wśród nich notatki i bruliony odnoszące się do placówek w Rybienku i Rabce, 
sprawozdania z praktyk szpitalnych, dziennik wychowawczyni szpitalnej. W gru-
pie tej znalazły się również materiały dotyczące kształcenia kadr pielęgniarskich. 
Obejmowały one ankietę, zestawienie ankiety oraz opracowania odnoszące się do 
tych kwestii. 

W grupie materiałów warsztatowych na osobne wyróżnienie zasługiwała do-
kumentacja odnosząca się do Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Znalazły się 
w niej m.in. rysunki dzieci z Lasek (1940/1941) oraz fotografie dzieci z tego 
Zakładu, plany pracy w przedszkolu w tym Zakładzie na różne miesiące. 

W materiałach warsztatowych znalazło się również dużo zdjęć. Obejmowały 
one m.in. fotografie wielu placówek szpitalnych i sanatoryjnych. Ponadto w spuś-
ciźnie znalazło się dużo zdjęć wykorzystywanych w pracy pedagogicznej i badaw-
czej. Otrzymały one tytul Dzieci głuche i niedosłyszące oraz Dzieci kalekie. Zostały 
do nich dołączone opisy. Oddzielną grupę materiałów stanowią listy pisane przez 
i do dzieci przewlekle chorych. 

Wśród dokumentacji pracy pedagogicznej znalazły się protokoły z zebrań Rad 
Pedagogicznych szpitali lub oddziałów dziecinnych placówek tego typu z Warsza-
wy. Ponadto wśród materiałów warsztatowych znajdowały się notatki do publika-
cji Pedagogika specjalna, rysunki dzieci zgromadzone do zagadnienia Szkoły leśne 
czy ogniska wiejskie oraz uwagi dotyczące możliwości zastosowania cybernetyki 
do badań biologicznych, w tym potrzeb pedagogiki specjalnej. 

Obszerna jest także dokumentacja obejmująca kwestie pedagogiki specjalnej 
przygotowana dla Komisji Ekspertów, opracowującej pod kierunkiem prof. Jana 
Szczepańskiego Raport o stanie oświaty. Zawierała ona m.in. wnioski i propozycje 
zespołu analizującego problemy kształcenia kadr do opieki nad umysłowo upośle-
dzonymi, kształcenia pracowników dla potrzeb szkolnictwa specjalnego i instytu-
cji współpracujących, artykuły o dzieciach niedosłyszących i z zaburzeniami oraz 
ocenę stanu badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej i jej poszczegól-
nych kierunków. 

W grupie materiałów działalności dydaktycznej znalazła się głównie dokumen-
tacja związana z pracą uczonej w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej 
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oraz w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Wymienić 
wśród niej należy programy kształcenia w zakresie pedagogiki specjalnej na 
poszczególnych latach studiów, konspekty wykładów dotyczące m.in. tematyki 
zajęć przedszkolnych. W tej grupie znalazły się również następujące materiały: 
Projekt programu nauczania na rocznym studium kształcenia wychowawców 
placówek naukowo-opiekuńczych specjalnych, instrukcj a programo wo-metodycz-
na dla szkół specjalnych dla dzieci przewlekle chorych, rękopis Instrukcja dla 
wychowawców szpitalnych. W grupie tej znalazły się również prace doktorskie, 
magisterskie i kontrolne wykonane pod kierunkiem J.Doroszewskiej oraz materia-
ły do nich, wykazy tych prac wykonane w Uniwersytecie Warszawskim. Na uwagę 
zasługują ponadto programy i materiały na kursy dla rodziców i opiekunów dzieci 
upośledzonych umysłowo oraz inne kwestie dotyczące kwestii szkolenia i współ-
pracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci przewlekle chorych. 

W grupie materiałów działalności udokumentowana została praca uczonej 
w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej / Wyższej Szkole Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ( w tym m.in. projekt organizacji pracy 
w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej, 1939/1940, bruliony i notatki 
dotyczące jubileuszu 40-leciatej instytucji), Uniwersytecie Warszawskim, Radzie 
Głównej d/s Pedagogiki Specjalnej, Radzie Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższe-
go i Techniki (Zespół d/s Pedagogiki Specjalnej), Radzie Społeczno-Pedagogicz-
nej Uniwersytetu dla Rodziców, Uniwersytecie Powszechnym dla Rodziców. 

W spuściźnie zawarta została również dokumentacja kontaktów uczonej z licz-
nymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi: Polskim Towarzystwem Psycholo-
gicznym, Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Towarzystwem Walki z Ka-
lectwem, Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, Komitetem Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Światową Federacją Głu-
chych, United Nations Children's Fund (UNICEF), International Association for 
the Advancement of Educational Research, International Society for the Walfore 
of Cripples, International Society for Rehabilitation of the Disabled. Znalazło się 
w niej ponadto sporo materiałów z V Kongresu Światowej Federacji Głuchych 
(Warszawa 1967), wnioski i zalecenia I Międzynarodowej Konferencji w sprawie 
prawodawstwa dla osób upośledzonych (Rzym, 25-29.10.1971). 

Spuścizna objemuje także korespondencję urzędową i prywatną prowadzona 
przez uczoną, w tym m.in. listy od księdza Jana Zieji. Wymiana listowna odnosiła 
się głównie do problemów zawodowych i naukowych. W spuściźnie znalazły się 
również sprawozdania i refleksje z podróży pedagogiczno-naukowych do krajów 
Europy Zachodniej: Szwajcarii, Włoch, Francji oraz ZSRR. W materiałach tych 
znalazły ponadto odzwierciedlenie próby literackie uczonej m.in. rękopisy opo-
wiadań Jurek, Źdźbło trawki oraz działalność popularyzacyjna m.in. pogadanka 
Co, kiedy i jak opowiadać dzieciom przedszkolnym? Zachowały się w niej również 
świadectwa zainteresowań politycznych uczonej m.in. Komunikat Komitetu Ob-
rony Robotników z 22.03.1977 r„ oświadczenie KOR-u z 25.07.1977 r„ ulotka 
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KOR- ...w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej(kwiecień 1977), numery 
niezależnego pisma studenckiego Indeks. W spuściźnie tej jest także duża grupa 
prac obcych z zakresu zdrowia psychicznego, życia psychicznego młodzieży 
dorastającej, roli psychologii w szkolnictwie specjalnym, rozwoju psychologii 
klinicznej, wychowania dziecka głuchego, sztuki dla dzieci i twórczości artysty-
cznej dzieci oraz historii pedagogiki specjalnej. Duża grupa dokumentacji doty-
czyła osób obcych, zwłaszcza Marii Grzegorzewskiej i Stefanii Sempołowskiej. 
W spuściźnie znalazły się materiały Marii Grzegorzewskiej m.in. jej skrypt wy-
kładów Pedagogika specjalna, artykuły J. Doroszewskiej poświęcone sylwetce 
i poglądom tego pedagoga, kierowana do niej korespondencja. Do Sempołowskiej 
odnosiły się wspomnienia Doroszewskiej o niej oraz m.in. artykuł M.Falskiego 
W stulecie urodzin Stefanii Sempołowskiej. Ta bogata dokumentacja obejmowała 
również materiały działalności Witolda Doroszewskiego (1899-1976). Zawierały 
one dużą grupę korespondencji uczonego ( w tym także powstałej przed 1939 г.), 
głównie o charakterze naukowym, w tym także wymiana otrzymywana w ramach 
Radiowego Poradnika Językowego oraz Redakcji Lingwistycznej Polskiego Ra-
dia. Odzwierciedlenie znalazły w niej ponadto kontakty z redakcjami i wydawnic-
twami, m.in. wiele umów wydawniczych. Na odnotowanie zasługuje również gru-
pa dokumentacji odnosząca się do zainteresowań żeglarskich uczonego. W trakcie 
porządkowania materiały te zostaną dołączone do spuścizny Witolda Doroszew-
skiej( sygn. III-271) znajdującej się w Archiwum (ok.9,90 mb, sygn. III-333). 

W materiałach Władysława Opęchowskiego (1911-1993), fizyka, profesora 
University of British Columbia zawarte są nadbitki jego prac publikowanych 
w czasopismach międzynarodowych (sygn. III-332). W papierach Mariana1 

(1872-1972) i Romana (1910-1996) Smoluchowskich znajdują się kserokopie 
dokumentów urzędowych dotyczących tych uczonych, nadbitki ich artykułów, 
kserokopie publikacji dotyczących Mariana Smoluchowskiego (sygn. III-331). 

Przypis 

1 Spuścizna M.Smoluchowskiego składająca się z dziennika, prac naukowych, notatek 
i listów przechowywana jest w Bibliotece Jagiellońskiej, zob. Zbiory rękopisów w biblio-
tekach i muzeach w Polsce (opr.D.Kamolowa, K.Muszyńska). Warszawa 1988 s.93. 


