
Od redakcji

Takiego tomu „Kroniki” jeszcze nie było. Przedstawialiśmy naszym Czytelnikom 
wielkie historyczne wydarzenia i  poznańskie dzielnice, lekarzy i  prawników, lite-
raturę i  sport, poznanianki i  jezuitów, mury miejskie i  modę, ba, nawet wybrali-
śmy się ostatnio do Puszczykowa. Nigdy dotąd nie było jednak tomu poświęco-
nego jednej organizacji społecznej, i  to w  dodatku towarzystwu naukowemu. Ale 
też przedmiot naszego zainteresowania jest szczególny, najstarsza, nieprzerwanie 
działająca korporacja naukowa na ziemiach polskich – Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, obchodzące w  tym roku swe 160-lecie. Powstało z  pomysłu 
Pomorzanina Kazimierza Szulca, który zrobiwszy doktorat we Wrocławiu, przy-
jechał w  1856 roku do Poznania, aby objąć posadę profesorską w  Gimnazjum 
św. Marii Magdaleny. Polski Poznań, zakuty w obręcz pruskiej twierdzy, znajdował 
się wtedy w stanie uśpienia, w jakie popadł po stłumieniu dynamicznego ruchu zro-
dzonego przez Wiosnę Ludów. Miasto ożywiało się jedynie w  okresie Jarmarków 
Świętojańskich, gdy zjeżdżała tu cała Wielkopolska, zawierano kontrakty, emocjo-
nowano się wyścigami konnymi, a ziemiańscy dandysi rozbijali się po poznańskich 
ulicach lśniącymi ekwipażami, odprowadzani drwiącymi uśmieszkami pruskich 
oficerów i  urzędników. Nie wszystkim spodobał się pomysł powołania towarzy-
stwa naukowego, i to nawiązującego nazwą do matki wszystkich polskich towarzystw  
naukowych, Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego, rozwiązanego przez 
Rosjan po powstaniu listopadowym. Odwołując się do racjonalnej oceny możli-
wości, omal nie storpedował go sam… Hipolit Cegielski. Opór ludzi rozsądnych 
skruszyli jednak – mówiąc po mickiewiczowsku – „ludzie szaleni”, zwłaszcza Tytus 
Działyński. Ich działania zwieńczyło zebranie założycielskie 12 stycznia 1857 roku, 
a miesiąc później – pierwsze walne zebranie 13 lutego, które przyjęło statut i ukon-
stytuowało władze; co roku w rocznicę tego wydarzenia członkowie PTPN zbierają 
się na walnym zebraniu. Tak zaczęła się niełatwa historia Towarzystwa, uprawiają-
cego „naukę i umiejętności” w języku polskim mimo wszelkich przeciwności i szy-
kan, jakich nie szczędziły mu pruskie władze. Na jego czele stawały wybitne postaci, 
jak August Cieszkowski, najwybitniejszy polski filozof tej doby i  trzykrotny  [!] 
prezes Towarzystwa, Tytus Działyński, Stanisław Koźmian – tłumacz Szekspira, 
bp Edward Likowski, znawca dziejów Kościoła wschodniego, wreszcie – autorytet  
lekarski, prof.  Heliodor Święcicki. Niezależność zapewniła Towarzystwu hojna 
donacja Seweryna Mielżyńskiego, któremu zawdzięcza ono swą siedzibę przy ulicy 
dziś nazwanej jego imieniem. Siedziba PTPN sama w  sobie jest pomnikiem pol-
skiej kultury i  nauki, poznańskiej, organicznikowskiej zaradności, wytrwałości, 
skutecznego działania. To dzięki niej Towarzystwo stało się w XIX wieku główną 
instytucją ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w  Poznańskiem, skupiając 
zbiory biblioteczne (m.in. pierwszej instytucji organicznikowskiej, zlikwidowanego 



  

przez Prusaków Kasyna Gostyńskiego), gromadząc kolekcje przyrodnicze, zabytki 
archeologiczne i historyczne, wreszcie – artystyczne. W przypadku tych ostatnich 
znów kluczowa była hojność Seweryna Mielżyńskiego, która pozwoliła na otwarcie 
w gmachu PTPN pierwszego w Poznaniu muzeum, a dobroczyńcę Towarzystwa każe 
postawić w  jednym rzędzie z wielkimi mecenasami polskiej kultury – Edwardem 
Raczyńskim i Tytusem Działyńskim.

Ten gromadzony przez dziesięciolecia kapitał zaowocował w  1919 roku, po 
odzyskaniu niepodległości. Z  inicjatywy ludzi PTPN z  ówczesnym prezesem 
Heliodorem Święcickim na czele, w oparciu o infrastrukturę Towarzystwa i w jakimś 
stopniu o  jego kadry, powstał w  Poznaniu uniwersytet, z  którego wywodzą się 
dziś trzy wyższe uczelnie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet 
Przyrodniczy oraz Medyczny. Z kolei zbiory muzealne PTPN dały początek dzisiej-
szym muzeom – Narodowemu i Archeologicznemu. Ma więc Poznań Towarzystwu 
wiele do zawdzięczenia. Ma mu wiele do zawdzięczenia całe poznańskie środowisko 
naukowe, które stale znajdowało i znajduje w PTPN płaszczyznę spotkania, ożywio-
nej dyskusji, współpracy, integracji, wreszcie – miejsce do pracy w bogatej i zawsze 
przyjaznej czytelnikowi bibliotece, pracy, której efekty znaczą setki książek wyda-
nych przez renomowane wydawnictwo PTPN. Dziś Towarzystwo z energią odnaj-
duje się w nowych, narzucających nowe wymagania realiach, a budując na pięknej 
tradycji, śmiało patrzy w przyszłość. Jednym z elementów nowej strategii działania 
jest otwarcie się na region i  rodzime miasto. Dobrze by było, by wszyscy pozna-
niacy docenili rangę Towarzystwa i urok jego ocalałej cudem z wojennej pożogi sie-
dziby przy ul. Mielżyńskiego 27/29, by częściej zaglądali na zacieniony dziedziniec 
z repliką pierwszego na ziemiach polskich pomnika Adama Mickiewicza i kolekcją 
pamiątkowych tablic, poświęconych wielkim postaciom polskiej – wielkopolskiej 
kultury i nauki, by zachodzili do biblioteki i korzystali z kierowanej do nich bogatej 
naukowej i kulturalnej oferty. Pomocą niech będzie ten numer „Kroniki” wprowa-
dzającej w przeszłość i teraźniejszość Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – 
chluby Poznania.
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