PAUza Akademicka Nr 110, 10 lutego 2011

Str. 5

Wydarzenia
10.02.2011, godz. 15.00, Mała Aula
Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Kustosz dypl. Maria Wrede, Kolekcje emigracyjne
(na przykładzie spuścizny Samuela Tyszkiewicza,
Archiwum Aleksandra Janty-Połczyńskiego,
Archiwum Instytutu Literackiego i „Kultury” w Maisons-Laffitte
oraz Muzeum Księży Marianów)

wyzwaniem dla kustoszy pamięci narodowej
10.02.2011, godz. 17.30, Mała Aula
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Agnieszka Janczyk,
„Wzory rysunkowe” Saturnina Świerzyńskiego
15.02.2011, godz. 11.00, Mała Aula
Posiedzenie naukowe
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Lilla Moroz-Grzelak,
Paradygmat jedności etnicznej w tekstach J. M. Musiałka
oraz w dokumentach Komitetu Słowiańskiego.
Powroty wizji wspólnoty słowiańskiej
16.02.2011, godz. 13.30, Mała Aula
Posiedzenie naukowe
Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Jacek Kudrys,
Identyfikacja drgań skorupy ziemskiej z wykorzystaniem
różnych technik pomiarów GPS

14.02.2011, godz. 18.15, Duża Aula
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka,
Nie tylko słowem…
O poetach-żołnierzach z czasów narodowej niewoli
W odczycie pragnę przywołać biografie poetów
i pisarzy, którzy w czasach narodowej niewoli służyli
ojczyźnie nie tylko piórem, ale także szablą czy karabinem. Jedni z nich oddali ojczyźnie młode swoje życie, innych za udział w walkach powstańczych
czy w spiskach popędzono na Sybir, na zesłanie
lub katorgę. Jeszcze inni zmuszeni zostali uchodzić
na Zachód, na dożywotnią najczęściej poniewierkę.
Takich poetów-żołnierzy było w XIX wieku kilkaset.
W odczycie, co naturalne, przywołam jednak tylko
niektórych. Jedno jest pewne: dramatyczne losy
każdego z nich mogłyby stać się kanwą niejednej
powieści awanturniczej, gdyby nie fakt, że dla nich,
dla pisarzy decydujących się na udział w walkach
o Polskę, to nie była przygoda. Oni traktowali służbę
ojczyźnie z największą powagą: jako swoją powinność i najświętszy obowiązek. I dlatego zasługują
na naszą o nich pamięć.
Franciszek Ziejka

Serdecznie zapraszamy na posiedzenia, które odbędą się w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.
Informacje na temat posiedzeń i konferencji można znaleźć na stronie internetowej PAU (www.pau.krakow.pl).

Wydawnictwo PAU poleca ...
„Tomasz Skrzyński wykonał – nie waham się tego powiedzieć
– ogromną pracę dokumentacyjną, penetrując nie tylko archiwa
krakowskie, ale także centralne. […] Materiał faktograficzny, który zgromadził w archiwach jest imponujący. […] Autor zawsze
– i zupełnie słusznie – wskazuje, że dyspozycje były wydawane
w centrali partyjnej […].”
Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
„Imponująco prezentuje się zebrana i wykorzystana przez Tomasza
Skrzyńskiego literatura przedmiotu, dotycząca historii Polski i województwa krakowskiego w latach 40. XX wieku. Informacje zamieszczone w drukowanych zbiorach źródeł oraz w literaturze przedmiotu
stały się istotnym elementem użytym przy konstrukcji pracy.”
Prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa

