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ARCHIWUM PAN W WARSZAWIE

W 1999 r. wpłynęła do Archiwum dokumentacja pochodzenia urzędowego 
z Instytutu Historii PAN (materiały odziedziczone po Instytucie Krajów Socja
listycznych) oraz z Zakładu Doświadczalnego PAN w Jabłonnie. Materiały In
stytutu Krajów Socjalistycznych zawierają dokumentację badań naukowych, 
prowadzonych przez placówkę. Znalazły się wśród nich wyniki kwerend, pro
wadzonych w archiwach radzieckich, na temat stosunków polsko-rosyjskich 
XIX-XX w. oraz prace dotyczące tej problematyki.

Do Archiwum przyjęte zostały materiały pochodzenia prywatnego: Walde
mara Dońca, Aleksandra Gieysztora, Ludwika Kolankowskiego, Zygmunta Ko- 
lankowskiego, Leszka Kuźnickiego, Bogdana Langego, Antoniego Józefa 
Śmieszka, Bronisława Zongołłowicza.

Bogate archiwalia Aleksandra Gieysztora (1916-1999), historyka, profeso
ra Uniwersytetu Warszawskiego (od 1949 r.), dyrektora Instytutu Historycznego 
UW (1955-1975), dyrektora Zamku Królewskiego (1980-1990), członka Pol
skiej Akademii Nauk i prezesa PAN w 1.1981-1983,1990-1992, związanego z In
stytutem Historii i Instytutem Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut 
Archeologii i Etnologii), w  okresie okupacji działającego w strukturach Biura 
Informacji i Propagandy ZWZ-AK (od wiosny 1940 r.), w okresie powstania 
warszawskiego sekretarza szefa BIP-u, odznaczonego orderem Virtuti Militari, 
w  działalności swojej dążącego do syntezy europejskości i polskości', stanowią
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odzwierciedlenie działalności naukowej, organizacyjnej, społecznej i politycz
nej. Wśród aktualnie zewidencjonowanych 395 j.a. największą grupę stanowi 
korespondencja (ok.142 j.a.) z lat 1946-1993. Jest to korespondencja zarówno
o charakterze prywatnym jak i urzędowym.

W grupie materiałów twórczości naukowej znalazły się rękopisy i maszyno
pisy prac dotyczących różnych zagadnień z zakresu historii Polski i Europy, 
m.in. początków państwa polskiego oraz pierwszych lat jego funkcjonowania, 
związków kulturowych Polski i Europy. Wśród prac znalazły się: Zarys historii 
Polski (przeznaczony dla cudzoziemców), Przemiany ideologiczne w państwie 
pierwszych Piastów i wprowadzenie chrześcijaństwa, Demony i ludzie, Polska 
przed tysiącem lat, Kobieta średniowieczna, Rzymska studzienka św. Wojciecha 
z  roku 1000, Ród biskupa Giedki (z dołączonymi do tej pracy materiałami war
sztatowymi), O celach nauczania historii, Les diverses conceptions de l'histoi
re. Le progrès de la connaissance historique, La structuration culturelle dans les 
pays slaves du Moyen Age (rękopis 1962/63), Venautius Fortunatus i jego wpływ 
na tzw. Augiliberta (wraz z dołączonymi materiałami warsztatowymi i korespon- 
dencj ą  z lat 1936/3 7), Les origines de la ville slave (1957), Wielka reforma miej
ska w Polsce w XIII w. -  przegląd problemów i stan badań, Wierzenia i obrządy 
Słowian polskich, Najstarsze grody X -X II  w., Owies w daninach łowieckich 
w Polsce średniowiecznej (1963), O potrzebie badań nad państwowością pia
stowską, Szron, śreźna i szronowe w dawnym prawie polskim  (przed 1939?), 
Über die Ursprüge der Städte im mittelalterlichen Polen, Kalisz wczesnośred
niowieczny na tle powstawania państwa polskiego, L 'heritage artistique de l 'an
tiquité barbre et romain sur le territoire de la Pologne, Polskie zbiory rękopisów 
przed wojną, podczas wojny i po wojnie, Zbydniów w przeszłości (maszynopis, 
1943), Kasztelanowie flandryjscy i polscy -  zagadnienia porównawcze, Wpływy 
karolińskie na ustrój państw zachodnioslowiańskich, O drogach mazowieckich 
w przeszłości, Zakroczym przed 9 wiekami, Ottońska konfesja katedry gnieźnień
skiej, Początki kultury artystycznej na ziemiach polskich, Polityka misyjna Ka
rola Wielkiego na podstawie kapitularzy, Jazdów -poprzednik Warszawy, Socie- 
ta e cultura nell'alto medievo polacco, Niewolnicy słowiańscy na zachodzie 
IX -X I w., Infrastrutture economiche e comportamenti umani nell Medioevo 
(1961), Na południe od Warszawy przed połową XVII w., O warsztacie nowo
czesnego historyka, O kilku biskupstwach polskich X I i X II w., Uwagi o studiach 
uniwersyteckich na wydziałach historycznych, Kościół i państwo w najwcześ
niejszym średniowieczu, Peuples du Nord et de l ’Est dEurope X -X I, Migracje 
słowiańskie na południe, Gród i podgrodzie, Polska średniowieczna, Nad statu
tem łęczyckim 1180, L ’enchevârement des rites dans les états jagiellons aux 
X IV -X V s., La reconstruction poloniase d ’après guerre -  les cas de Varsovie et 
de Gdańsk, Poland and the cultural interchange between East and West in the 
Middle Ages, U progu tysiąclecia, Histoire en Pologne 1945-1947, Stanisław
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Smolka jako  mediewista, Geneza wypraw krzyżowych, Kultura Śląska między IX  
a X III w., Uwagi o studiach historycznych uniwersyteckich na wydziale histo
rycznym, Kościół i państwo w najwcześniejszym średniowieczu, Powstanie pań
stwa polskiego IX -X  w. w dotychczasowej polskiej literaturze historycznej,
O dacie dzwonu średniowiecznego pro pace ze Słączna na Śląsku, A  propos de 
l ’histoire de la culture materielle, La fem m e dans la civilisation des peuples sla
ves, Z  zagadnień historii kultury staroruskiej -  składniki rodzime i obce, Produk
cja rolna w Polsce X -X V  w., Les aspects comparés de l ’assolement triennal en 
Europe centrale et orientale, En Pologne médiévale problèmes du régime poli
tiques et de l ’organisation administrative du X  au XIII siècle, Nieznana polska  
katedra romańska w Lubuszu, L ’art et société en Pologne médiévale, Powstanie 
życia miejskiego między Loarą a Renem we wczesnym średniowieczu, Republi- 
co Christiana et la politique orientale de l ’empire, La civilisation poloniase  
à X sièc le , Une bulle de Pascal II, Les structures économiques en pays slaves 
à l ’aube du Moyen Age, Sztokholmski zjazd historyków, Economie, société et ci
vilisation polonaises aux X IV  et X V s., Epoka wspólnoty pierwotnej, Forschun
gen über die Anfänge des Polnischen Stadtes, Statut rzeźników paryskich 
1182-1183, Podbój i przyłączenie Pomorza Zachodniego do Polski, Rzemiosło 
wiejskie a pan feudalny, Non habemus Caesarem nisi Regem. La couronne fe r 
mée des Rois de Pologne à la fin  du X V  siècles (1969), Tło powszechne narodzin 
państwa polskiego, Drzwi gnieźnieńskie jako  wyraz polskiej świadomości naro
dowościowej w X II w., Les paliers de la pénétrations du christianisme en Polog
ne du X -X I  s., Bitwa podPłowcami, hasła i materiały do Słownika Starożytnoś
ci Słowiańskich, Powiat Opoczno, Wieś i rzemiosło w krajach słowiańskich w XIII w., 
rynek lokalny, region ekonomiczny, Aspects territoriaux du premiers Etat polo
nais (IX-XI s.), Feudalizm w Polsce, La fem me dans la civilisation des peuples 
slaves (?), Postawy społeczne i treści ideowe kultury wcześniejszego średniowie
cza polskiego, O granicy zachodniej we wczesnym państwie piastowskim, Ci- 
sterciensia, O zakresie badań nad Polską najstarszego średniowiecza, materiały 
redakcyjne do wydawnictwa Miasta polskie w okresie 1000-lecia.

Kolejnym rodzajem archiwaliów są  materiały i notatki do wykładów z histo
rii Polski i powszechnej dotyczące m.in. handlu słowiańskiego w X I-X II w., hi
storii sztuki romańskiej, bruliony wykładów „Aux origines des villes en Polog
ne médiévale“, wykłady „Dzieje zbiorów rękopisów od schyłku świata antycz
nego“. Wśród materiałów znalazły się również uwagi A.Gieysztora do scenariu
sza filmu „Gniazdo“ A.Ścibora-Rylskiego.

W archiwaliach zawarte są także materiały warsztatowe do prac twórcy 
spuścizny. Składają się one z odpisów dokumentów średniowiecznych, kartote
ki odpisów średniowiecznych dokumentów dotyczących historii Kościoła, ma
teriały do historii miast, a wśród nich fotokopie i kopie rysunków i planów miast, 
kolekcja planów i map miast, materiały dotyczące historii Kalisza, Zbydniowa,
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materiały do międzynarodowej bibliografii historii miast (1962), wykazy doku
mentów dotyczących historii parlamentaryzmu w krajach europejskich, materiały 
ikonograficzne do historii UW oraz do historii zamków w Polsce, dotyczące ob
chodów tysiąclecia państwa polskiego, kolekcja fotografii zawierających obiekty 
z zakresu historii sztuki, reprodukcje dzieł sztuki średniowiecznej, materiały do
tyczące historii architektury, historii Śląska, szkolnictwa wyższego, kopie doku
mentów dotyczących zbrodni katyńskiej przekazane przez B.Jelcyna w 1992 r.

Dużą grupę archiwaliów stanowią materiały działalności naukowej w róż
nych instytucjach. Znalazła się wśród nich dokumentacja działalności w UW, 
m.in. lista strat uczelni w okresie II wojny światowej, sprawozdania z działal
ności, fotografie z obchodów 140 rocznicy utworzenia Uniwersytetu (1958), 
plany badań historycznych IH UW, list protestacyjny w sprawie usunięcia 
H.Samsonowicza ze stanowiska rektora UW (oryginalne podpisy, depozytariusz
-  Tomasz Lis).

Kolejna partia materiałów dokumentowała działalność w Polskiej Akademii 
Nauk oraz Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (1956-1959). W tej grupie 
znalazła się także dokumentacja kontaktów z naukowymi instytucjami zagra
nicznymi, wśród nich z École Pratiques des Hautes Études (1948/1949), Comis
sion Internationale de l’Histoire des Villes (1967-1974), Institute Internationa
le di Storia economica Francesco Dantini (1972), Comité International des 
Sciences Historiques (1966), Comité International du Vocabulaire des Institutio
n s  et de la Communication Intellectuelles au Moyen Age (1990), materiały do
tyczące polsko-rosyjskich negocjacji archiwalnych (1990-1993). Ponadto w gru
pie tej znalazła się dokumentacja uczestnictwa w konferencjach, sympozjach 
i innych imprezach naukowych. W tym m.in. konferencji w Spa (1964) poświę
conej finansom miast, IV Międzynarodowym Kongresie Nauk Genealogicznych 
(Sztokholm, 1960), sesjach Die Deutsche Ostsiedlunng (1970), Atlas historycz
ny polskiej sieci administracyjnej (1970), konferencji dotyczącej rzemiosła i or
ganizacji (1959), Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych (1990), 
Geberti symposium (Bobbio, 1983), konferencjach -  Religion undKirche in der 
modern Gesselschaft, Świadomość państwowa, narodowa i regionalna w Polsce
i Europie średniowiecznej (1980) Polish Renaissance (Indiana 1982), kolo
kwiach -L e s  transformations de l'Universitès en Europe (Nancy 1968) Czas w hi
storiografii (1980), The expansion o f  the liberal Society (Wiedeń 1992), Simpo- 
sio Internazionale Cateriniano-Bernardiniono (Siena 1980) oraz dokumentacja 
dotycząca pobytów za granicą. W tej grupie archiwaliów znalazły się również 
materiały konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość“ dotyczące najnowszej 
historii polski m.in. poświęcone J.Piłsudskiemu.

Materiały działalności dydaktycznej obejmowały listy obecności seminariach
i proseminariach (1947-1972) oraz opinie o dorobku naukowym. W tej grupie 
dokumentacji zawarte są także materiały redakcyjne „Przeglądu Historycznego“
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(1965-1966), materiały komisji koleżeńskiej w sprawie sporu między NinąAsso- 
rodobraj i Marianem Serejskim (1959).

Wśród materiałów biograficznych znalazły się oryginalne grafiki i drzewo
ryty dedykowane A.Gieysztorowi, exlibrisy, materiały do księgi pamiątkowej.

Wśród bogatej korespondencji znalazła się m.in. wymiana listowna z Fedo- 
rem von Heydenbrang und Lasa (1942-1944).

W archiwaliach tych znalazł się także tygodnik „Mazowsze“ (1985) wyda
wany przez podziemną „Solidarność“.

Wśród archiwaliów A.Gieysztora znalazła się grupa materiałów osób ob
cych. Zawierają one m.in. część archiwum Tadeusza Manteuffla w tym po
chodzące z niego przemówienia rektora UW Stefana Pieńkowskiego, kartoteka 
wypisów T. Manteuffla, prace i materiały Jana Rzepeckiego, kolekcja exlibrisow
S.Rygla z okresu II wojny światowej. Część archiwum profesora Aleksandra 
Gieysztora przechowywana jest na Zamku Królewskim w Warszawie. Zgroma
dzone materiały dokumentują różne formy aktywności wybitnego uczonego. 
(ok.20,00 m.b., sygn. III-352)

Materiały Ludwika Kolankowskiego (1882-1956), historyka, dyrektora 
Biblioteki Ordynacji Zamoyskich, profesora tytularnego Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie (1931-1936), profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jana Ka
zimierza we Lwowie (1937-1939), profesora i rektora (1946-1948) Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członka Polskiej Akademii Umiejętności, 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego we Lwo
wie, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, prezesa Polskiego Towarzystwa Hi
storycznego (1937-1947), senatora RP (od 1938 r.), przewodniczącego Obozu 
Zjednoczenia Narodowego na województwa południowo-wschodnie (1938— 
1939) składa się z 6 grup. Grupa obejmująca materiały twórczości naukowej za
wiera prace, artykuły, wykłady, recenzje i opinie oraz materiały warsztatowe 
z lat 1930-1953. Znalazły się w niej m.in. maszynopis fragmentu wstępu 
Dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego jednej z ważniejszych prac twórcy 
spuścizny, rękopisy wykładów dotyczących Słowian, Krzyżaków, lenna pruskie
go, husytyzmu, Zygmunta I i Zygmunta Augusta, południowej polityki Polski w do
bie nowożytnej, Królestwa Polskiego oraz materiały warsztatowe odnoszące się 
do Jagiellonów czeskich, husytyzmu w Polsce w kontekście przebudowy Polski 
średniowiecznej w  nowożytną.

W grupie obejmującej materiały działalności organizacyjno-naukowej, wy
dawniczej i społeczno-politycznej znalazła się dokumentacja pracy w Uniwersy
tecie Wileńskim (nieliczna korespondencja oraz wycinki prasowe z 1919 i 1929 
r.), Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1945-1966), w  tym w Zakła
dzie Historii Polski Nowożytnej tego Uniwersytetu, a także w  Bibliotece UMK, 
Polskiej Akademii Umiejętności (1948-1952), Polskiej Akademii Nauk 
(1951-1953), Instytucie Zachodnim (1946, 1953-1956), Polskim Towarzystwie
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Historycznym (1938, 1947-1952), Łódzkim Towarzystwie Naukowym (1946), 
Polskim Towarzystwie Matematycznym, Towarzystwie Naukowym Warszaw
skim, Towarzystwie Przyjaciół UMK, Bibliotece Ordynacji Zamoyskich, Mini
sterstwie Spraw Zagranicznych i Obozie Zjednoczenia Narodowego (1919— 
1938), Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy, Miejskiej Radzie Naro
dowej w Toruniu, Miejskim i Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodu. 
W grupie materiałów działalności dydaktycznej zawarte zostały recenzje prac 
habilitacyjnych Kazimierza Hartleba, Ewy Maleczyńskiej i Józefa Skrzypka.

Materiały biograficzne obejmują życiorysy, notatki autobiograficzne, fotoko
pie akt personalnych z Dyrekcji Policji Krakowskiej, dokumenty dotyczące 
przebiegu pracy na stanowiskach naukowych, zapiski pamiętnikarskie dotyczące 
okresu 1918-1939 spisane około 1952 r., wspomnienia dotyczące trzech pierw
szych lat funkcjonowania UMK (1945-1948), kalendarzyki z zapiskami L.Ko- 
lankowskiego, dokumentacja dotycząca spraw gospodarczych i majątkowych 
oraz stanu zdrowia. Ponadto w grupie tej znalazły się fotografie, nekrologi, klep
sydry, listy i depesze kondolencyjne.

Kolejna grupa materiałów obejmuje korespondencję z lat 1945-1956. Wśród 
materiałów o twórcy zespołu znalazły się recenzje i uwagi o pracach L.Kolan- 
kowskiego, artykuł biograficzny, wspomnienia pośmiertne, bibliografia prac 
sporządzona przez syna. Ostatnia grupa materiałów to materiały rodzinne i ob
ce, w tym praca W.M.Kozłowskiego Historia filozofii z 1904 r.2 Archiwalia te 
znajdowały się w depozycie od 1966 r. W 1999 r. w drodze zapisu testamento
wego stały się własnością Archiwum, (ok. 1,30 m.b., sygn. III-349)

Archiwalia Zygm unta Kolankowskiego (1913-1998), historyka prawa, 
archiwisty, dyrektora Archiwum Akt Nowych (1952-1953), Archiwum PAN 
(1954—1984)3 zawierająrękopisy i maszynopisy prac, artykułów i referatów, ma
teriały warsztatowe, dokumentację działalności w różnych instytucjach, mate
riały biograficzne. W grupie prac znalazły się m.in. rękopis artykułu Granice 
spuścizny archiwalnej (opublikowany w „Archeionie“), referat Myśli archiwal
ne dotyczący gromadzenia i opracowywania spuścizn, artykuły poświęcone 
Archiwum PAN, Archiwum Czeskiej Akademii Nauk oraz Sylwetki (wspomnie
nia i szkice o osobach), Z wędrówek archiwisty, Organizowanie legendy, Socie- 
tas Jablonoviana, Na tropach archiwum J.Lelewela (1967), Zagadnienia meto
dyczne porządkowania polskich akt międzywojennych, Stanisław Staszic o kata
strofie banków warszawskich w 1793 r., Uwagi o kierunkach działania i organi
zacji AAN  (1955), Kiży -  muzeum budownictwa drewnianego, Sąd owczarski na 
Mazowszu płockim w końcu XVIII w. Przyczynek źródłowy do dziejów wsi polskiej, 
Znamiona bartne klucza iłżeckiego. Wśród materiałów tych znalazły się również 
wykłady: Sieć archiwów w Polsce, ewidencja, zasób, informacja (1975), Rękopisy 
w archiwach i bibliotekach (1969), recenzje pisane dla „Studiów Źródłoznawczych“.
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Materiały warsztatowe obejmują wypisy źródłowe z listów W.A.Maciejow- 
skiego do R.Hubego (Biblioteka Jagiellońska), korespondencji A.Z.Helcla (BJ
i Biblioteka PAN w Krakowie), odpis z rękopisu pracy J.Lelewela Historia Pol
ski do końca panowania Stefana Batorego (1956), odpisy listów J.Lelewela 
znajdujące się w  zbiorach w ZSRR, zestawienie pamiętników do dziejów nauki 
polskiej według Bibliografii pamiętników  E.Maliszewskiego, wypisy z prasy 
XIX-wiecznej, wyniki kwerend w Agencji Polskiej w  Lozannie, zebrane mate
riały do zeszytu czwartego wydawnictwa „Materiały i dokumenty do dziejów 
nauki polskiej w czasie II wojny światowej 1939-1945“ , w  tym materiały ze
brane w  Wilnie w 1989 r., bibliografia prac napisanych w czasie II wojny świa
towej, materiały dotyczące Uniwersytetu Stefana Batorego w tym okresie. 
Ponadto wśród tych archiwaliów znalazły się materiały dotyczące normalizacji prze
pisów podstawowych o państwowej służbie archiwalnej (1966), dotyczące termino
logii archiwalnej, zasad wydawania dokumentów (zbiór instrukcji polskich i zagra
nicznych), materiały do pracy o archiwistyce, dotyczące prawników XVI-XVIII w., 
zagadnienia porządkowania spuścizn w różnych krajach europejskich.

Grupa materiałów działalności obejmuje dokumentację aktywności organi
zacyjnej, naukowej i dydaktycznej w różnych instytucjach. Należały do nich: 
Komisja Egzaminacyjna dla Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji Na
ukowej (1961-1990), Archiwum PAN, w tym notatki z Kolegium Archiwum, 
Radzie Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Radach 
Naukowych Bibliotek PAN w Gdańsku i w  Warszawie, Komitecie Historii Na
uki i Techniki, w tym w I Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki i Tech
niki (materiały, korespondencja, notatki), Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższe
go i Techniki (1972-1974), Zespole roboczym d/s archiwizacji dokumentacji na
ukowo-technicznej i audiowizualnej (1965-1966), Międzynarodowych Kongre
sach Archiwów (Waszyngton, 1976, Londyn, 1980), Stowarzyszeniu Archi
wistów Polskich, Komisji d/s bibliotek, informacji naukowej i archiwów PAN. 
Znalazła się tu także dokumentacja współpracy z Główną Komisją Badania 
Zbrodni Hitlerowskich (materiały, notatki na posiedzenia), Wojskowym Instytu
tem Historycznym, korespondencja wydawnicza dotycząca „Tek 
Archiwalnych“, materiały redakcyjne Słownika terminologii archiwalnej, Źródeł 
do dziejów powstań śląskich, Źródeł do dziejów Polski 1918-1939, dokumenta
cja seminarium doktoranckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu 
(1965-1976, materiały, uwagi, korespondencja), programy kursów w zakresie 
szkolenia dokumentalistów.

W grupie materiałów biograficznych znalazły się wspomnienia i fragmenty 
wspomnień: W Archiwum Akt Nowych, Paryż i książka polska, Czas nieludzki
-  KL Auschwitz 1940, Czas nieludzki -  Buchenwald, więzienia: Zakopane, Mon
telupich, Wydział Prawa U. W 1931-1939. Fragment wspomnień, dziennik czyn
ności z 1952 r., ponadto dziennik podróży do Bratysławy (1972), wspomnienia
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o Piotrze Bańkowskim, fragment wspomnień dotyczących pracy w Wydziale Archi
wów Państwowych Ministerstwa Oświaty (1949-195 l)(publikowane). Grupa ta 
obejmuje również nominacje na profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.

Wśród archiwaliów tych znajdują się również materiały rodzinne. Dokumen
tacja ta stanowi materiały źródłowe do historii archiwistyki polskiej, (ok.10 m.b., 
sygn. III-350)

Archiwalia profesora Leszka Kuźnickiego, biologa, prezesa PAN w latach 
1992-1998 zawierają materiały biograficzne, korespondencję, nadbitki publika
cji oraz teksty wywiadów i sprawozdań. Wśród materiałów biograficznych zna
lazły się życiorysy, dyplomy, świadectwa, nominacje, listy z wyrazami uznania, 
nagrody, odznaczenia. Korespondencja obejmuje listy związane z działalnością 
naukową. Oprawione nadbitki obejmują publikacje L.Kuźnickiego w czasopis
mach naukowych oraz kierowanej przez niego Pracowni Fizjologii Ruchów 
Komórkowych Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN z lat 1971-1990. Wśród 
archiwaliów znalazły się również publikacje, wywiady, sprawozdania uczonego 
z lat 1990-1998. Wyboru tych materiałów dokonał twórca archiwaliów (ok.0,04 
m.b., sygn. III-354)

Do Archiwum została przekazana praca doktorska Bogdana Lange z zakresu 
historii fizyki wykonana w 1985 r. w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Tech
niki PAN (aktualnie Instytut Historii Nauki PAN). Tytuł jej brzmi Interpretacja 
podstaw fizyki kwantowej w świetle prac polskich fizyków  teoretyków i konferen
cji warszawskiej 1938 roku. Promotorem jej był prof. dr Jerzy Dobrzycki (ok. 0,03 
m.b., sygn. III-353).

Przekazana została również kserokopia pracy magisterskiej Marii Żurkie- 
wicz Życie i działalność Antoniego Józefa Śmieszka wykonanej w  Instytucie 
Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Neofilologii UAM (oryginał pracy jest 
przechowywany w Bibliotece UAM) (ok. 0,02 m.b., sygn. III-347).

Dla Archiwum pozyskane zostały kserokopie fragmentu notatnika księdza 
Bronisława Żongołłowicza (1869 (1870 ?) -1944), profesora prawa kanonicz
nego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, obejmujące dziennik z 1919 r. 
Oryginał jest przechowywany w Wilnie w Bibliotece Litewskiej Akademii Na
uk (F.98, j. 1355). Materiały te zostały pozyskane w ramach realizacji grantu 
obejmującego opracowanie naukowe dziennika przez mgr Dorotę Zamojską. 
(ok.0,30 m.b., sygn. III-351 )

Waldemar Doniec przekazał opracowanie dotyczące 3 Łódzkiej Drużyny Har
cerzy im.Romualda Traugutta w konspiracji w latach 1939-1945 oparte na wspo
mnieniach własnych i innych członków drużyny (ok.0,02 m.b., sygn. III-348).
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ODDZIAŁY ARCHIWUM PAN

Do Oddziału Archiwum PAN w K r a k o w i e  wpłynęły materiały Henry
ka Sędziwego, historia, dydaktyka (ok.1,10 m.b., sygn. K III-142) oraz materia
ły dodatkowe Stanisława Czarnieckiego, geologia, (ok.0,05 m.b, sygn. K III- 
42), Izydory Dąmbskiej, filozofia, (ok.0,07 m.b., sygn. K III-109), Józefa Du
dziaka, geologia (ok.0,10 m.b., sygn. K 111-69), Antoniego Gawła, mineralogia, 
petrografia (ok.0,03 m.b., sygn. K III-110), Zenona Klemensiewicza, językoz
nawstwo (ok.0,01 m.b., sygn. K 111-27), Konrada Koniora, geologia (ok.2,32 m.b., 
sygn. K III-134), Tadeusza Lewickiego, arabistyka (ok.0,78 m.b., sygn. K III-
102) Mieczysławy Mitera-Dobrowolskiej, polonistyka (ok.0,98 m.b., sygn. 
K III-114), Krystyny Pisarkowej, językoznawstwo (ok.0,20 m.b., sygn. K III-
103), Mariana S.Tokarskiego, wychowanie fizyczne (ok.0,38 m.b., sygn. K III- 
29), Jana Mariana Włodka, biologia, ichtiologia (ok.0,33 m.b., sygn. K III-131).

Do Oddziału Archiwum PAN w P o z n a n i u  wpłynęły materiały Michała 
Cwirko-Godyckiego, antropologia, medycyna (ok.4,05 m.b., sygn. P. III-119)
i Zygmunta Ziembińskiego, prawo (ok.2,70 m.b., sygn. P. III-120) oraz materia
ły dodatkowe Bohdana Winiarskiego, prawo międzynarodowe (ok.2,25 m.b., 
sygn. P. 111-99).
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