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ARCHIWUM PAN W WARSZAWIE

W 2000 r. do Archiwum wpłynęła dokumentacja pochodzenia urzędowego 
zlikwidowanego w 1999 r. Zakładu Doświadczalnego MEDIPAN. Zawiera ona 
dokumentację kategorii A, do której należy dokumentacja techniczna produko
wanych wyrobów z lat 1773-1999 w liczbie 88 j.a. i sprawozdania finansowe 
z lat 1973-1999. W grupie dokumentacji kategorii B50, obejmującej materiały
o 50-letnim okresie przechowywania znalazły się akta osobowe pracowników 
Zakładu z lat 1973-1999 w liczbie 267 j.a. oraz karty wynagrodzeń dokumen
tujące uposażenia osób zatrudnionych z lat 1973-1999. Ponadto przekazana zo
stała dokumentacja finansowa. Zespół liczy 443 j.a. akt kat. A i B50 (sygn. 11-96).

Przekazano również 15 j.a. akt osobowych spółki „UNIPAN-Ultrasonic“. Akta 
zostały dołączone do zespołu Zakład Aparatury Naukowej -  UNIPAN (sygn. 11-85).

Wydział I PAN przekazał fragment dokumentacji wydawnictwa „Książnica- 
Atlas“(powstałego w 1924 r., w 1952 r. włączonego do Państwowego Przedsię
biorstwa Wydawnictw Kartograficznych). Obejmuje on album fotograficzny za
wierający zdjęcia z drukami, pracowni i księgami wydawnictwa we Lwowie, 
dziennik czynności dyrektora Jana Piątka z lat 1925-1929, 1935, 1945, 1946— 
1950, prospekty encyklopedii dla młodzieży, maszynopisy -  najprawdopodob
niej Jerzego Brauna (1901-1975)-Dalekieperspektywy (ok. 1940-1945) i Sprawa 
kultury (ok. 1944-1947). Fragment zespołu liczy 13 j.a.(sygn. 1-28).
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Do Archiwum wpłynęła grupa materiałów pochodzenia prywatnego. Obej
mują one archiwalia z zakresu matematyki i historii matematyki, historii oraz 
archiwalia osób uprawiających działalność literacką i artystyczną. W Archiwum 
znalazły się materiały: Stanisława Dobrzyckiego (1905-1989), Fryderyka Jaro- 
sy’ego (1889-1960), Jadwigi Karwasińskiej (1900-1986), Kazimierza Micha- 
łowskigo (1901-1981), Andrzeja Rzepniewskiego (1929-1998), Jana Wiktora 
(1890-1967).

Materiały Stanisława Dobrzyckiego (1905-1989), doktora, absolwenta Uni
wersytetu Poznańskiego, wykładowcy uczelni lubelskich, nauczyciela szkół 
średnich z dziedziny matematyki i historii matematyki, autora m.in. Wydziału 
Matematyczno-Fizycznego Szkoły Głównej Warszawskiej. Sekcji matematycznej 
(1971), zawierają materiały twórczości naukowej i materiały biograficzne. W gru
pie materiałów twórczości naukowej znalazły się nadbitki artykułów oraz mate
riały warsztatowe. Wśród materiałów warsztatowych znalazły się materiały do
tyczące Romana Żulińskiego (1833-1864), matematyka straconego na stokach 
Cytadeli Warszawskiej wraz z R.Trauguttem w dniu 5 sierpnia 1864 r. oraz od
pisy listów S.Lhuilliera (1750-1840), matematyka szwajcarskiego, członka To
warzystwa do Szkół Elementarnych, nauczyciela domowego i bibliotekarza 
Czartoryskich w okresie 1777-1788, autora podręczników dla szkół polskich 
z zakresu geometrii i algebry, od 1790 r. członka Royal Society, profesora Uni
wersytetu Genewskiego pisanych do Adama Kazimierza Czartoryskiego 
(1734-1823). Korespondencja ta była prowadzona w okresie 1786-1815. W gru
pie materiałów biograficznych znalazła się nadbitka biogramu S.Dobrzyckiego 
opublikowanego w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki“ po śmierci uczone- 
go( 2 j.a., sygn. III-356)1.

Materiały Fryderyka Jarosy’ego (1889-1960), z pochodzenia Węgra, konfe
ransjera kabaretów warszawskich, odkrywcy talentu Hanki Ordonówny, autora 
tekstów satyrycznych, po jego śmierci znalazły się w posiadaniu jego ostatniej 
towarzyszki życia Janiny Woyciechowskiej. Po jej śmierci odziedziczyła je 
córka artysty Marina Jarosy Kratochwil. Zostały one wówczas przewiezione z Lon
dynu, miejsca śmierci Jarosy’ego, do Wiednia. M.Kratochwil planowała przeka
zanie tych materiałów do Muzeum Teatralnego w Wiedniu. Dzięki informacjom 
Liii Pohlman archiwalia te zostały odnalezione w Wiedniu przez Annę Miesz- 
kowską, badaczkę polskiego życia teatralnego na emigracji. Do Archiwum PAN 
przekazała je Marina Kratochwil2. Archiwalia artysty składają się z materiałów 
twórczości artystycznej, materiałów osobistych, korespondencji, pamiątek mate
rialnych. W grupie materiałów twórczości artystycznej znalazły się maszynopi
sy prac literackich, teksty piosenek, dialogów, audycji radiowych, zeszyty za
wierające notatki, zapisy prób literackich -  wiersze, scenki, dialogi, zapisy pro
gramów kabaretowych. Materiały biograficzne obejmują zaświadczenia, legity
macje, w tym legitymacja żołnierza służb pomocniczych Polskich Sił Zbrojnych,
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odpisy dokumentów rodzinnych, m.in. związanych z małżeństwem, odpis testa
mentu, notatki biograficzne ujęte w formę odpowiedzi na ankietę personalną, al
bumy ze zdjęciami rodzinnymi zawierającymi m.in. zdjęcia Járosy’ego z czasów 
dzieciństwa i młodości, jego rodziców i rodzeństwa oraz córki. Wśród tych ma
teriałów znalazła się również korespondencja oraz obiekty materialne -  laska 
z gałką, talia kart do pasjansa, neseser (10 j.a., sygn. III-361).

Archiwum Jadwigi Karwasińskiej (1900-1986), historyka -  mediewisty, 
archiwisty i edytora źródeł historycznych, profesora w Instytucie Historii Kultu
ry Materialnej PAN, Instytucie Historii PAN, pracownika Archiwum Głównego 
Akt Dawnych, wykładowcy w Instytucie Historycznym UW3, znalazło się po jej 
śmierci w posiadaniu Aleksandra Gieysztora. Było ono przechowywane przez 
niego na Zamku Królewskim w Warszawie. Po śmierci A.Gieysztora, zostało prze
kazane w 2000 r. do Archiwum PAN wraz z częścią archiwaliów tego uczone
go. Materiały twórczości naukowej obejmują opracowania i artykuły. Znalazły 
się wśród nich m.in. : Stosunek Bolesława Pobożnego do dzielnicy kujawsko- 
łęczyckiej, Świadek czasu Bolesława Chrobrego. Brunon z Kwerfurtu, biogramy 
do Polskiego Słownika Biograficznego. Dużą grupę tego archiwum stanowią 
materiały warsztatowe w tym notatki naukowe z lat 1926-1939 (?) oraz mate
riały do edycji źródłowych żywotów Św.Wojciecha. Grupa materiałów do edy
cji źródłowych obejmuje notatki, materiały rękopiśmienne do rewizji tekstów, 
ostateczne odczyty rękopisu Vita I S.Adalberti ( w tym fotokopie rękopisu z Wol- 
fenbiittel), Vita II S.Adalberti ( w tym materiały z Biblioteki Nazionale Vittorio 
Emanuele w Rzymie, Biblioteki Laurenziana, Kapituły Metropolitalnej w Pra
dze, Archiwum Państwowego w Bemie, Biblioteki Uniwersytetu w Pradze). 
Materiały obejmują również indeksy i przypisy rzeczowe do tekstu . Znalazły się 
wśród nich również fotokopie i mikrofilmy Pasji Św. Wojciecha, Legendy o Św. 
Wojciechu, materiały do żywotu Pięciu Braci. Materiały działalności obejmują 
dokumentację aktywności w Towarzystwie Naukowym Warszawskim (po 1981 r.), 
Polskim Towarzystwie Historycznym, Mazowieckim Towarzystwie Kultury, 
Archiwum Głównym Akt Dawnych, Zespole Badań nad Polskim Średniowie
czem (sprawozdania), uczestnictwo w kolokwiach, zjazdach i sesjach, materia
ły i notatki z podróży zagranicznych do Wiednia, Londynu, Rzymu. W grupie 
materiałów rodzinnych znalazły się wypisy do genealogii, notatki Wacława, oj
ca Jadwigi, dotyczące gimnazjum w Piotrkowic (1885-1886), świadectwa i ze
szyty szkolne siostry Jadwigi, także jej notatki z wykładów z zakresu prawa i eko
nomii, nuty ze zbiorów rodzinnych, wzory haftów. Materiały biograficzne obe
jmują świadectwa i zeszyty szkolne Jadwigi Karwasińskiej, rękopis opubliko
wanego „dziennika kalendarzyka z pobytu w szpitalu polowym“ z 1920 r., infor
macje autobiograficzne. Wśród zgromadzonej korespondencji znalazły się listy 
od Zofii Kozłowskiej-Budkowej, Krystyny Stachowskiej, Marii Friedbergero- 
wej, uczonych czeskich, sióstr felicjanek. Wśród materiałów znalazł się również
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fragment archiwum Józefa Siemieńskiego oraz prace Zofii Kozłowskiej-Budko- 
wej (211 j.a., sygn. III-357).

Fragment archiwum Kazimierza Michałowskiego (1901-1981), profesora 
Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, 
członka PAN (1952), twórcy i kierownika Katedry Archeologii Śródziemnomor
skiej UW, organizatora Działu Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego, kiero
wnika ekspedycji wykopaliskowych w Egipcie, członka wielu akademii i towa
rzystw zagranicznych, zawiera dokumentację działalności w różnych instytu
cjach naukowych oraz korespondencję. Wśród instytucji znalazły się: Instytut 
Orientalistyczny UW, uczestnictwo w Radzie Naukowej Instytutu (1951-1961), 
Stowarzyszenie Historyków Sztuki (1960-1961), Stacja Archeologii Śródziem
nomorskiej UW w Kairze (1961). W przekazanym przez Zakład Archeologii 
Śródziemnomorskiej PAN fragmencie archiwum znalazła się również korespon
dencja urzędowa i prywatna (1960-1961) ( 5 j.a., sygn. III-362).

Materiały Andrzeja Rzepniewskiego (1929-1998), historyka wojskowości, 
profesora Wojskowego Instytutu Historycznego zawierają materiały twórczości 
naukowej, materiały działalności oraz korespondencję. W grupie materiałów twór
czości naukowej znalazły się prace i referaty m.in. Polsko-francuskie współdzia
łanie wojskowe w epoce napoleońskiej, Korpus Poniatowskiego w walkach nad 
Bzurą IX-XI.1794, Zmierzch Insurekcji, Generałowie wojsk Insurekcji 1794, 
Szanse Insurekcji Kościuszkowskiej, Polska Marynarka Wojenna 1939-1945, 
Chronologia dziejów polskiej marynarki 1918-1939 (masz.), Lotnictwo nie
mieckie w przededniu inwazji na Polską, rozdziały pracy poświęconej polskim 
siłom powietrznym, Polsko-brytyjskie kontakty wojskowe 1931-1939 (referat 
1994), Siły zbrojne Niemiec hitlerowskich w latach 1933-1939 (referat), Polska 
marynarka wojenna na zachodzie 1939-1945, Wysiłek wojenny narodu polskie
go w historiografii anglosaskiej, Działania na Wybrzeżu i w Zatoce Gdańskiej, 
Technika wojenna mocarstw w okresie II wojny światowej, Operacje wojenne na 
ziemiach polskich w latach I  i II wojny światowej, Polskie Siły Powietrzne w ob
ronie Wysp Brytyjskich X.1939-V1.1941, Lotnictwo polskie 1939-1945, Wojsko 
polskie wobec perspektywy zagrożenia wojennego 13. V I935-31. VIII. 1939, 
Wojna obronna Polski 1939 r. w historiografii krajowej i obcej (1979), Kirasjerzy 
morza, Wczorajsi władcy mórz, Armia, która stała się symbolem klęski, Monte Cas
sino jako kluczowy element operacji w kampanii włoskiej 1943-1945, Losy wo
jenne absolwentów oficerskiej szkoły lotniczej. Materiały A.Rzepniewskiego za
wierają również sprawozdania z pobytów zagranicznych, w tym pobytu z Fran
cji oraz korespondencję, w tym listy od Wacława Tyma (1986-1992) i Andrze
ja Chudego (1961-1987) (125 j.a., sygn. III-358).

Fragment materiałów Jana Wiktora (1890-1967), powieściopisarka, publicysty, 
działacza ludowego, autora m.in. Orki na ugorze (1935), Wierzb nad Sekwaną (1933), 
Zbuntowanego (1948), Papieża i buntownika (1953), Miłości wśród płonących
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Wzgórz (1959) zawiera maszynopis Pamiętnika 1944 (k.874), tekst Ożywczych 
krynic oraz korespondencję Jana S.Kopczewskiego z Władysławem Machej- 
kiem w sprawie publikacji fragmentów Pamiętnika J.Wiktora (1946-1982) a tak
że fotografie pisarza (2 j.a., sygn. III-355).

Ponadto do Archiwum wpłynęły materiały dodatkowe Aleksandra Gieyszto
ra (sygn. III-352) oraz Wojciecha Świętosławskiego (sygn. III-238). Materiały 
A.Gieysztora obejmują dokumentację jego pracy na Zamku Królewskim w War
szawie. Jednocześnie ofiarodawczyni materiałów, córka prof. A.Gieysztora, 
Ewa Gieysztor zastrzegła ich udostępnianie do czasu ich opracowania. Archiwa
lia te, obejmujące ok. 20 m.b. są porządkowane zgodnie z przyjętymi w Archi
wum zasadami metodycznymi. Aktualnie ich udostępnianie możliwe jest wy
łącznie za wyraźną zgodą Ewy Gieysztor.

Przypisy

1 Materiały S.Dobrzyckiego znajdują się także w Archiwum Matematycznym w So
pocie, zob. Z. P a w l i k o w s k a - B r o ż e k ,  M. S ę k o w s k a ,  D. W ę g l o w -  
s k a : Archiwum Matematyczne w Sopocie. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki“ R.38 
1993 s.125

2 Zawsze ten sam...Fryderyk Jarosy (1889-1960) [katalog wystawy], Warszawa 2000 
s.5-6, 11

31. S u ł k o w s k a - K u r a s i o w a :  Jadwiga Karwasińska (6 1 1900-31X 1986). 
„Archeion“ t.85 1989 s.324-326


