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WARSZAWA (1998) 

W zakresie akt proweniencji urzędowej do Archiwum wpłynęły archiwalia 
następujących placówek Polskiej Akademii Nauk: Instytutu Historii Nauki, Pra-
cowni Zagadnień Społecznych i Kulturalnych Afryki Współczesnej, Zakładu 
Archeologii Śródziemnomorskiej, Zakładu Doświadczalnego PAN w Jabłonnie. 

W materiałach przekazanych przez prof.J.Dobrzyckiego z IHN znalazła się 
dokumentacja kontaktów uczonych polskich, w tym także pracowników tej pla-
cówki, z International Union of the History and Philosophy of Science z lat 
1977-1985, w tym sprawozdania z działalności Sekcji Polskiej Unii, materiały 
dotyczące składu członkowskiego i działalności tej organizacji oraz koresponden-
cja związana ze sprawami kopernikańskimi. 

Archiwalia Pracowni Zagadnień Społecznych i Kulturalnych Afryki Współ-
czesnej z lat 1962-1967 zawierały m.in. akta organizacji i zarządzania tej placów-
ki, w tym podstawy prawne jej działalności, składy Rad Naukowych i protokoły 
z ich posiedzeń, sprawozdania (1966-1974) oraz dokumentację dotyczącą kwestii 
biblioteki orientalistycznej (1986-1992). ZAŚ przekazał dokumentację z lat 1978-
1993 dotyczącą działalności naukowej tej placówki. Dokumentacja Zakładu Do-
świadczalnego PAN wpłynęła do Archiwum z powodu likwidacji tej placówki. 
Zawiera ona przede wszystkim akta osobowe oraz dokumentację płac. 

W zakresie archiwaliów proweniencji prywatnej do Archiwum wpłynęły ma-
teriały Jerzego Dowiata(1920-1982), Tadeusza Dzierżykraja-Rogalskiego(1918-
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1998) i Elżbiety Promińskiej (1941-1998), Włodzimierza Kolosa (1928-1996), 
Zdzisława Libery (1913-1998) i Jerzego Rayskiego (1917-1993). 

Materiały Jerzego Dowiata (1920-1982), historyka, zajmującego się dziejami 
Polski średniowiecznej, w tym zagadnieniami początków chrześcijaństwa na 
ziemiach polskich oraz genezą i początkami organizacji państwowej na tym 
terenie, zawierają dokumentację działalności naukowej tego uczonego. W grupie 
prac naukowych znalazły się m.in. Początki chrześcijaństwa w Polsce (rękopis 
i maszynopis), Polityczne aspekty przyjęcia chrześcijaństwa w Polsce, odpowiedź 
na uwagi krytyczne Władysława Dziewulskiego dotyczące koncepcji z zakresu 
wczesnośredniowiecznej historii Polski zatytułowaną W sprawie uwag krytycz-
nych Władysława Dziewulskiego (1966), Stosunki Polski z cesarstwem, Światopo-
gląd religijny pogańskich Słowian, Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza. W spuś-
ciźnie znalazła się także grupa materiałów warsztatowych m.in. notatki dotyczące 
historii powszechnej średniowiecza, religii Słowian, historii Pomorza oraz Łużyc. 
W archiwaliach tych znalazły się także liczne materiały dotyczące dydaktyki hi-
storii m.in. kwestie programów i podręczników szkolnych. W spuściźnie znalazły 
się także materiały działalności w różnych instytucjach, głównie jednak w Insty-
tucie Historii PAN, umowy i recenzje wydawnicze oraz prace (maszynopisy) z za-
kresu historii średniowiecznej Polski i powszechnej różnych autorów (sygn III-
343, obj. ok. 1,60 mb, depozyt IH PAN). 

Materiały Tadeusza Dzierzykraja Rogalskiego (1918-1998), antropologa, 
uczonego związanego z wieloma placówkami uniwersyteckimi i Polskiej Akade-
mii Nauk, m.in. Akademią Medyczną w Białymstoku, Akademią Wychowania 
Fizycznego w Warszawie, Zakładem Archeologii Śródziemnomorskiej PAN i Za-
kładem Krajów Pozaeuropejskich PAN, wiceprezesa Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego (1992-1995) oraz jego żony Elżbiety Promińskiej (1941-1988), 
antropologa związanego m.in. z Akademią Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie, Zakładem Archeologii Śródziemnomorskiej PAN oraz Zakładem Krajów 
Pozaeuropejskich PAN, autorów licznych publikacji z zakresu śladów człowieka 
epoki neolitu na ziemiach polskich, problemów populacyjnych i antropologicz-
nych ludności Egiptu, paleopatologii, antropologii medycznej, medycyny popula-
cyjnej i ochrony zdrowia stanowią bogatą dokumentację ich działalności 
naukowej. Zawierają one rękopisy i maszynopisy większych opracowań, artyku-
łów i referatów, m.in. Zarysu antropologii dla medyków, Faras VII, Badań 
biometrycznych chorych na gruźlicę płuc, Życia codziennego we współczesnym 
Egipcie, Szczątków kostnych z grobów ciałopalnych z V w. n.e. z cmentarzyska 
kurhanowego Jaćwingów w Szwajcarii (pow.Suwałki) wydobyte w 1957 г., Anali-
zy antropologicznej szczątków kości ciałopalnych w Bilwinowie, pow.suwalski, 
Publications of the Joint Arabic-Polish Antropological Expedition (Part II), 
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Publications of the second arabic-polish antropological expedition, artykuły do-
tyczące polskich badań antropologicznych w Afryce, m.in. wypraw Jana Czeka-
nowskiego. Dużą część spuścizny stanowiły materiały warsztatowe. Znalazły się 
wśród nich m.in. notatki z dziennika terenowego z badań prowadzonych w Faras, 
grupa dokumentacji zatytułowanej Faras - szkielety z 1963 r. Opis i pomiary 
materiałów, dokumentacjafotograficznaztychbadań, korespondencjai dokumen-
tacja kolejnych wypraw do Egiptu, badań w Aleksandrii na stanowiskach El-Al-
tarin i Kom-el-Dikka, wypisy z ksiąg stanu cywilnego w Aleksandrii, dziennik 
terenowy zatytułowany Badania mumii faraońskich (Muzeum Egipskie, Kair 
1974), dokumentacja badań w Marsa Matrouh, badań w Osowej, materiały do 
badań czaszek czeskich (Mielnik, XV i XVIII w.), badań antropologicznych 
prowadzonych na terenie Pomorza Wschodniego i Zachodniego (m.in. Jastarnia 
oraz Słowińcy). W grupie materiałów warsztatowych znalazły się także negatywy 
szklane zatytułowane Badania nad morfologią żuchwy ludzkiej i Człowiek ze stoku 
(?). Ponadto zawarta jest w nich duża grupa negatywów i pozytywów z prowadzo-
nych badań antropologicznych, a także materiałów ilustracyjnych do licznych publikacji. 

Dużą grupę stanowią również materiały działalności, przede wszystkim Ta-
deusza Dzierżykraja-Rogalskiego w różnych instytucjach, m.in. Zarządzie Głów-
nym Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (1956-1979), Komitecie 
Antropologii PAN (1961-1980), Zakładzie Archeologii Śródziemnomorskiej 
PAN, Akademii Medycznej w Białymstoku, Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie (1961-1970), Białostockim Towarzystwie Naukowym, Towarzy-
stwie Przyjaźni Polsko-Arabskiej, Polskim Towarzystwie Anatomicznym. W spuś-
ciźnie znalazła się także dokumentacja uczestnictwa w licznych imprezach nauko-
wych o charakterze krajowym i międzynarodowym m.in. konferencji „Human 
Adaptability" (1962), posiedzeniu Unii Nauk Antropologicznychi Etnologicznych 
(1966), Międzynarodowym Kongresie Nauk Prehistorycznych i Protohistorycz-
nych (1966), sympozjum „Biology of Man in Africa" (Warszawa 1968), Między-
narodowym Kongresie Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (Japonia 1968), 
Europejskiej Sesji Międzynarodowego Towarzystwa Paleontopatologicznego 
(Turyn 1978), Kongresie Międzynarodowej UniiNauk Antropologicznych i Etno-
logicznych (IUAES) (Chicago 1973), konferencji w Malawi w ramach realizacji 
international Biological Programme, HumanBiology of Population", sympozjów 
nubiologicznych (1975). Wśród tych archiwaliów znalazły się również materiały 
redakcyjne czasopism „Africana Bulletin", „Przegląd Antropologiczny", „Czło-
wiek w czasie i przestrzeni". 

Grupa materiałów biograficznych zawierała m.in. maszynopis publikowanych 
wspomnień T.Dzierżykraja Myśmy tu zawsze byli... (dziennik z Powstania War-
szawskiego, 1944), Wrzesień 1939 (rękopis wspomnień) oraz dokumenty związane 
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z pracą w różnych instytucjach. W spuściźnie znalazła się również bogata kore-
spondencja dotycząca m.in. prowadzonych badań antropologicznych wśród niej 
wymiana listów z Ahmedem El Batrawi (Uniwersytet w Kairze). Materiały te 
obejmują także korespondencję prowadzoną w gronie antropologów polskich (Jan 
Mydlarski, Jan Czekanowski, Kazimierz Stołyhwo). W spuściźnie zawarta jest 
także dokumentacja dotycząca sprawy przeniesienia i identyfikacji zwłok Stani-
sława Ignacego Witkiewicza (Witkacego). W materiałach tych znalazł się także 
maszynopis wspomnień Józefa Małgorzewskiego Sercem pisane (sygn III-342, 
obj. Ok. 14 mb). 

Materiały Włodzimierza Kolosa (1928-1996), fizyka, chemika, absolwenta 
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesora Uni-
wersytetu Warszawskiego, członka Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Na-
ukowego Warszawskiego, European Physical Society, Międzynarodowej 
Akademii Nauk Kwantowo-Molekularnych, autora ok. 130 prac z dziedziny teorii 
budowy małych cząstek, uczestnika seminariów papieskich w Castel Gandolfo 
zawierają bogatą dokumentację warsztatu badawczego tego uczonego. W grupie 
materiałów twórczości naukowej przeważają teksty artykułów, referatów i wię-
kszych opracowań z zakresu chemii kwantowej, zwłaszcza stanu cząsteczki wo-
doru m.in. rękopis Filozoficzne aspekty mechaniki kwantowej. Materiały 
warsztatowe obok notatek do wykładów z zakresu chemii kwantowej wygłasza-
nych na uczelniach krajowych i zagranicznych obejmują w większości wydruki 
obliczeń stosowanych w kolejnych eksperymentach z interesującej uczonego 
dziedziny. Wśród archiwaliów znalazły się również materiały działalności w Uni-
wersytecie Warszawskim (Senat UW, Wydział Chemii), Polskiej Akademii Nauk 
(Zgromadzenie Ogólne, Wydział III), Towarzystwie Naukowym Warszawskim, 
Polskim Towarzystwie Chemicznym, Polskim Towarzystwie Fizycznym, Towa-
rzystwie Popierania i Krzewienia Nauk, Radzie Głównej Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, następnie Centralnej 
Komisji d/s Tytułu i Stopnia Naukowego oraz w instytucjach zagranicznych: 
Eureopean Physical Society i International Academy of Quantum Molecular 
Sciences. Wśród tych materiałów znalazła się także dokumentacja dotycząca 
atmosfery i wydarzeń oraz stanowisk politycznych w okresie tzw. „odnowy 
1980/1981 r." 

W grupie materiałów działalności dydaktycznej znajdują się recenzje prac magi-
sterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Wśród archiwaliów znajdują się recenzje 
wydawnicze pisane dla krajowych czasopism chemicznych oraz korespondencja z re-
dakcjami międzynarodowych czasopism chemicznych : .Journal of Chemical Phy-
sics", „Chemical Physics Letters". W materiałach W.Kołosa znalazła się bogata 
korespondencja z uczonymi zagranicznymi. W gronie korespondentów znaleźli się 
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m.in. laureaci Nagrody Nobla R.S.Mulliken (The University of Chicago, chemia 
1966), G.Herzberg (National Research Council, Kanada, chemia 1971) oraz uczeni 
polscy lub polskiego pochodzenia Kazimierz Fajans, Arkadiusz Piekara, Jerzy 
Pniewski. W gronie korespondentów zagranicznych znaleźli się profesorowie wie-
lu uczelni amerykańskich m.in. The University of Chicago, Princetown University, 
Harvard University, Yale University, The University of Wisconsin, University of 
Washington, University of Florida, Indiana University, kanadyjskich, japońskich 
oraz europejskich, m.in. University of Uppsala (sygn Depozyt 38, obj. 6,25 mb). 

W materiałach Zdzisława Libery (1913-1998), profesora historii literatury 
polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, autora monografii, artykułów poświęco-
nych Oświeceniu i Romantyzmowi, znalazła się bogata korespondencja prowa-
dzona z gronem uczonych polskich i zagranicznych w okresie w 1945-1998. Na 
wyróżnienie zasługują listy od Janiny i Tadeusza Kotarbińskich ( 1939-1981) oraz 
wymiana listowna z Karlem Dedeciusem w sprawie wydawnictwa Polnische 
Außlärung. Ein Literarisches Lesebuch. Wśród archiwaliów znalazła się także 
kolekcja zaproszeń na imprezy naukowe i kulturalne z lat 1958-1998. Materiały 
tego rodzaju stanowią najbardziej wartościową część archiwum każdego uczonego 
(sygn III-345, obj. Ok. 1,40 mb). 

Materiały Jerzego Rayskiego (1917-1993), fizyka, profesora Uniwersytetów 
Jagiellońskiego i Toruńskiego, składają się z nadbitek prac tego uczonego, opub-
likowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. 

Ponadto do Archiwum wpłynęły materiały dodatkowe Janiny Doroszewskiej 
(pedagogika specjalna), Macieja Suffczyriskiego (fizyka) i Seweryna Żurawic-
kiego (ekonomia). 

KRAKÓW (1997-1998) 

Do Oddziału Archiwum PAN w Krakowie w 1997 r. wpłynęły materiały 
Adama Kleczkowskiego (1883-1949), (językoznawstwo, sygn КIII-127, 0,09 
mb), Konrada Koniora (geologia, sygn К III-134,1,00 mb), Jerzego Kowalczu-
ka (geofizyka, sygn К Ш-133,2,30 mb), Władysława Woltera (1897-1986), 
(prawo, sygn К III-135,1.60 mb) oraz materiały dodatkowe Stanisława Czarniec-
kiego (geologia), Zygmunta Grodzińskiego( zoologia), Romana Ingardena 
(filozofia), Bogdana Kamieńskiego (chemia)(kaseta wideo), Tadeusza Lewic-
kiego (orientalistyka, arabistyka), Mariana Plezi (filologia klasyczna), Adama 
Vetulaniego (historia prawa). W 1998 r. do Oddziału wpłynęły jedynie materiały 
dodatkowe Stanisława Czarnieckiego (geologia), Antoniego Gawła (mineralo-
gia), Mirosławy Mitera-Dobrowolskiej (filologia polska). Krystyny Pisarko-
wej (językoznawstwo), Antoniego Wrzoska (geografia gospodarcza). 
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POZNAŃ (1997-1998) 

Do Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu w 1997 г. wpłynęły materiały 
Stefana Dąbrowskiego (1877-1974), (medycyna, biochemia, sygn P. III-116) 
i Zygmunta Szweykowskiego (1894-1978), (filologia polska, sygn P. III-117) 
oraz materiały dodatkowe Zygmunta Czubińskiego (botanika), Henryka Łow-
miańskiego (historia), Adama Wrzoska (medycyna). W 1998 r. wpłynęła do 
Oddziału spuścizna Jana Leśnego (historia, słowianoznawstwo). 

WODZISŁAW (1998) 

Do Oddziału w Wodzisławiu wpłynęły w 1998 r. materiały Ludwika Musioła 
(historia, archiwistyka). 


