
KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI 200. ROCZNICY POWOŁANIA TOWA-
RZYSTWA NAUKOWEGO KRAKOWSKIEGO. Kraków, 9-10 grudnia 2015 r.

W gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w dniach 9-10 grudnia 2015 r. 
odbyła się konferencja naukowa związana z obchodami jubileuszu 200-lecia utworzenia To-
warzystwa Naukowego Krakowskiego. Sympozjum to zorganizowane było pod auspicja-
mi Polskiej Akademii Umiejętności, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Nauki PAN 
i PAU, a patronat honorowy nad nim objął Prezydent RP Andrzej Duda. 

Na okoliczność rocznicy powołania TNK otwarta została wystawa pt. „Wspólnota umi-
łowania nauki” nawiązująca do podjętej w 1815 r. uchwały o utworzeniu ówczesnego sto-
warzyszenia, a także wybite zostały medale według projektu prof. Stefana Dousy z sentencją 
„SCIRE TUUM NIHIL EST, NISI TE SCIRE HOC SCIAT ALTER”, czyli „Twoja wiedza 
jest niczym, jeżeli nie staje się udziałem innych”. 

Podczas uroczystego otwarcia konferencji, w wypełnionej po brzegi auli prezes  
prof. Andrzej Białas wręczył okolicznościowe medale. Wśród wyróżnionych znaleźli się: 
prof. Wojciech Nowak (rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Elżbieta Koterba (zastępca 
Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa), Jerzy Miller (były Wojewoda Małopolski), Jacek 
Krupa (Marszałek Województwa Małopolskiego), którego reprezentował Grzegorz Lipiec, 
dr Maria Bocheńska (wicedyrektor Instytutu Masaryka w Pradze) i prof. Igor Gościński 
(prezes Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie). Wcześniej odznaczenia te trafiły m.in. do 
wyróżnionych towarzystw naukowych; jeden z nich odebrał prezes Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak. 

Medal upamiętniający 200. rocznicę powołania TNK 

Rozpoczynając naukowe spotkanie prezes Polskiej Akademii Umiejętności powiedział 
„Spotykamy się dokładnie w dniu, kiedy 200 lat temu założone zostało Towarzystwo Kra-
kowskie”, po czym przedstawił okoliczności powstania tej wyjątkowej społeczności na-
ukowej, która skupiała uczonych ze wszystkich zaborów; wspomniał o założycielach oraz 
zbudowanym dzięki darczyńcom reprezentacyjnym gmachu Towarzystwa. Nawiązując do 
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wypowiedzi prezesa o wizjonerskich przewidywaniach założycieli Towarzystwa rektor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego stwierdził, że patrzyli oni szeroko w przyszłość, tworząc grupę 
uczonych z różnych dziedzin, by móc podejmować później tematy takie jak: Polska, wol-
ność, niepodległość. Po 1945 r. propagowane było przez nich motto „wolność myślenia we 
wszystkich dziedzinach”, co aktualne zostało do dziś. Prof. Nowak złożył krakowskiemu 
towarzystwu życzenia, a po nim swoje gratulacje przekazał prof. Janusz Lipkowski – prezes 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, jednego z najstarszych w Polsce stowarzyszeń 
naukowych, złożył na ręce prezesa medal TNW przyznawany w zupełnie wyjątkowych oko-
licznościach. 

Uczestnicy konferencji

Po części oficjalnej sesję naukową poprowadził prof. Jerzy Wyrozumski – historyk, hu-
manista, były pracownik UJ, prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 
oraz sekretarz generalny PAU. Pierwszy wystąpił prof. Andrzej Banach (Instytut Historii UJ) 
z referatem pt. „Narodziny Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połą-
czonego”, w którym przedstawił genezę powstania Towarzystwa, począwszy od idei Hugo 
Kołłątaja, przez trudności dotyczące działalności Uniwersytetu Krakowskiego po Kongre-
sie Wiedeńskim, aż po zabiegi zawiązania TNK. Kolejny prelegent dr hab. Janusz Pezda 
zapoznał słuchaczy z „Dziejami Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem 
Jagiellońskim połączonego”, szczegółowo zaprezentował losy towarzystwa od roku 1815 
do przełomu lat 1852/53, gdy to władze austriackie nakazały zawiesić jego działalność. 
Mówca podzielił okres aktywności Towarzystwa na trzy etapy, do roku 1839, 1840-XI 1848,  
XI 1848-1853, w którym to czasie zmieniano statut i następowały widoczne zmiany w dzia-
łalności stowarzyszenia. Temat dziejów TNK kontynuował dr hab. Piotr Biliński w wystąpie-
niu pt. „Zerwanie więzów łączących Towarzystwo Naukowe Krakowskie z Uniwersytetem 
Jagiellońskim w 1856 roku”. Prelegent zaznaczył, że oparł się na opracowaniach dr Danuty 
Rederowej, które wzbogacił o materiały źródłowe. W referacie pokazał kolejny przełomowy 
moment istnienia stowarzyszenia, narastające w nim konflikty, najbardziej aktywnych dzia-
łaczy (m.in. Józefa Majera, Józefa Kremera, Franciszka Wężyka, Piotra Moszyńskiego) oraz 
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zmiany przynoszące reorganizację Towarzystwa, które zrywały więzi organizacyjne z Uni-
wersytetem. 

Po przerwie moderatorem został prof. Jan Machnik z Wydziału II Historyczno-Filozo-
ficznego Polskiej Akademii Umiejętności, a sesję zainaugurował prof. Piotr Hübner refera-
tem pt. „Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Akademii Umiejętności”. Profesor 
przeprowadził analizę między dwoma strukturami stowarzyszenia, by wykazać źródłowo 
argumenty świadczące o ciągłości jego działania, ciągłości koncepcji organizacyjnej i per-
sonalnej, twierdząc przy tym, że była to zmiana formy, a nie zmiana treści działającego pod 
nową nazwą towarzystwa. Następny PhDr Marek Ďurčanský omówił „Rolę Josefa i Herme-
negilda Jirečków w staraniach o przekształcenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 
w Akademię Umiejętności”. Przybliżył on postać Josefa Jirečka – czeskiego historyka lite-
ratury i polityka (ministra oświaty w 1871 r.) oraz prezesa Królewskiego Czeskiego Towa-
rzystwa Nauk, a także Hermenegilda Jirečka – historyka prawa, beletrysty oraz urzędnika 
w wiedeńskim ministerstwie oświaty i ich kontakty z księciem Jerzym Henrykiem Lubo-
mirskim. Zaczęły się one od kongresu słowiańskiego w Pradze i były przejawem przyja-
znych stosunków naukowo-kulturalnych czesko-polskich, dzięki którym, jak świadczą za-
chowane pisma i listy w czeskim archiwum, rozmawiano m.in. o sprawach przekształcenia  
TNK w AU. Po przekształceniu Towarzystwa minister Josef Jireček został jednym z pierw-
szych siedmiu członków zagranicznych krakowskiej Akademii Umiejętności.

Pomiędzy sesjami w Archiwum PAN i PAU w Krakowie odbyło się otwarcie wysta-
wy wieńczącej 200. rocznicę powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego pt. 
„Wznosząc gmach narodowej wiedzy”. Po wernisażu drugi panel konferencji poprowadził  
prof. Julian Maślanka z Wydziału I Filologicznego PAU, a wystąpienia rozpoczął prof. Jerzy 
Zdrada referatem pt. „Relacje zagraniczne Towarzystwa Naukowego Krakowskiego – mię-
dzy Wschodem a Zachodem”, nawiązując do powstania w świetle prawa międzynarodowego 
przywileju Wolnego Miasta Krakowa, dzięki któremu ludzie nauki Krakowa mogli współ-
pracować z innym ośrodkami, w tym z Towarzystwem Naukowym Warszawskim czy Mu-
zeum Czeskim w Pradze. Kolejny mówca PhDr Tomáš Pavliček przedstawił „Ideę akademii 
narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem, Krakowem a Pragą. Próby reformy 
Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego – Josef Jireček i Josef Hlávka”. Referent 
na wstępie zauważył, że w przeddzień jubileuszu TNK, w Czeskiej Akademii Nauk w Pra-
dze obchodzono 125. rocznicę powstania tej instytucji. Przybliżył także historię powiązań  
TNK z Wiedniem oraz nieudane próby transformacji Czeskiego Królewskiego Towarzystwa 
Akademii Nauk w Akademię Umiejętności. Od wystąpienia prof. Andrzeja Borowskiego 
ukazującego działania utworzonej w 1869 r. Komisji Bibliograficznej w Towarzystwie Na-
ukowym Krakowskim rozpoczęły się referaty szczegółowe poświęcone różnym agendom 
towarzystwa. Prof. Borowski podkreślał, że prace bibliograficzne w tamtych realiach histo-
rycznych uznawane były za ideę główną i właśnie dzięki uczonym krakowskim stały się po-
czątkiem takich opracowań. „Komisja Językowa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” 
– najstarsza komisja badań lingwistycznych – była tematem wystąpienia prof. Haliny Kurek. 
Komisja przyczyniła się do rozwoju i pielęgnowania języka polskiego, była także odpowie-
dzią na wzrastający niepokój i wzmagającą się troskę o język ojczysty, a największą rolę ode-
grali w niej Fryderyk Skobel i Józef Majer. Dr Monika Nowakowska-Zamachowska zajęła 
się Komisją Balneologiczną, jedną z najaktywniejszych w TNK, która powstała dzięki trzem 
lekarzom propagującym leczenie klimatyczne. Zadaniem komisji były badania w zakresie 
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balneologii, klimatologii oraz prace nad źródłami mineralnymi. Grupa naukowców wspierała 
m.in. obiekty uzdrowiskowe, zajmowała się pomiarami w stacjach meteorologicznych oraz 
popierała i zalecała terapię dla chorych na płuca i gruźlicę. Ostatnie wystąpienie drugiej sesji 
poświęcone Komisji Fizjograficznej TNK i Muzeum Przyrodniczemu, w imieniu nieobec-
nego autora – prof. Jerzego Pawłowskiego odczytała dr Ewa Dziurzyńska; przedstawiono 
w nim przebieg powstawania tej komisji począwszy od powoływania grup inicjatywnych, 
później sekcji, sięgając po działalność tej agendy. 

W drugim dniu konferencji w sesji trzeciej przewodniczyła prof. Ewa Brocławik z Wy-
działu III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU, a tematem pierwszego wystąpienia 
była Komisja Historyczna TNK, o której mówił prof. Julian Dybiec. Powstająca od 1858 r. 
Komisja utworzona została dopiero na przełomie 1869/1870 r. i działała krótko, do 1872 r. 
(potem w strukturach AU). Prof. Jan Chochorowski w referacie „Między archeologią, antro-
pologią i prehistorią – krakowskie środowisko naukowe z czasów transformacji Towarzy-
stwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności wobec problemu pochodzenia 
człowieka i jego kultury” przypomniał krakowskich starożytników Józefa Aleksandra Łep-
kowskiego twórcę Gabinetu Archeologicznego w Collegium Maius, Karola Libelta, Józefa 
Szujskiego, odnotował też powołanie przez Łepkowskiego w 1873 r. Komisji Archeologicz-
nej oraz, z inicjatywy Józefa Majera, Komisji Antropologicznej w 1874 r. O obecności nauk 
matematyczno-fizycznych w TNK mówił prof. Andrzej Kajetan Wróblewski przywołując 
przedstawicieli matematyki (Karol Hube, Władysław Zajączkowski), astronomii (Józef 
Łęski, Maksymilian Weisse, Jan Kanty Steczkowski) i fizyki (Roman Markiewicz, Stefan 
Ludwik Kuczyński, Edward Skiba), którzy publikowali swoje prace w „Roczniku TNK”;  
w 44. tomach czasopisma ukazało się 67 artykułów z zakresu nauk matematyczno-fizycz-
nych. Na temat chemii w TNK mówił prof. Andrzej Kotarba, który przypomniał liczne ba-
dania wód przeprowadzone przez Komisję Balneologiczną, procesy fotochemiczne opisa-
ne przez Teodora Torosiewicza, E. Korczyńskiego, Wincentego Stadnickiego oraz postacie 
chemików. Zagadnienia związane z ochroną i konserwacją zabytków oraz historią sztuki 
przedstawił prof. Adam Małkiewicz („Między starożytnictwem a naukową historią sztuki. 
Problemy ochrony i konserwacji zbiorów oraz nauki o sztuce”). W wychodzącym od 1817 r. 
„Roczniku TNK” przez 30 lat ukazało się zaledwie kilka artykułów na temat historii sztuki, 
a autorytetami w tym zakresie byli wówczas Karol Kremer i Józef Łepkowski. Prelegent 
przypomniał też zorganizowaną w 1858 r. wystawę starożytności i pracującego przy niej 
Władysława Łuszczkiewicza. Dopiero na przełomie lat 1869/1870 zawiązała się Komisja 
Historyczna, a od 1873 r. działała Komisja Historii Sztuki AU, której sekretarzem został  
W. Łuszczkiewicz. Kwestie archeologii w TNK przedstawiła dr Marzena Woźny („Arche-
ologia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim i Muzeum Archeologiczne”). Komitet Ar-
cheologiczny utworzono w 1850 r. a jego celem była organizacja muzeum, pozyskiwanie 
zbiorów i ochrona zabytków. Od 1872 r. w AU działały dwie komisje: Archeologiczna i An-
tropologiczna.

W przerwie miało miejsce rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Towarzy-
stwie Naukowym Krakowskim zorganizowanego przy współpracy z Małopolskim Kurato-
rium Oświaty. Galę finałową otworzył prof. Jerzy Wyrozumski, następnie chór z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie pod batutą Ryszarda 
Źróbka wykonał kilka pieśni, a po nich Aleksander Palczewski (Małopolski Kurator Oświa-
ty) poprowadził uroczystość. W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów i szkół po-
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nadgimnazjalnych z całej Polski, nagrodzono 113 uczniów za prace pisemne, multimedialne 
i gazety szkolne, osobno w grupie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na gali za-
prezentowane zostały trzy prace przypominające postacie Walentego Litwińskiego – pierw-
szego prezesa TNK, Józefa Dietla i Karola Estreichera. 

Sesję czwartą poprowadził prof. Jerzy Starzyk z Wydziału IV Przyrodniczego PAU. Jako 
pierwszy o darczyńcach TNK mówił mgr Marcin Maciuk w wystąpieniu zatytułowanym 
„W trosce o narodowe pamiątki – ofiarodawstwo na rzecz Towarzystwa Naukowego Kra-
kowskiego w świetle materiałów archiwalnych”. Dary składane były w bibliotece, w mu-
zeum i różnych gabinetach TNK, a wykaz ofiarodawców zamieszczono w tomie 3. „Rocznika 
TNK”. Prelegent podkreślił, że pierwszymi darczyńcami byli członkowie TNK, stowarzysze-
nia, które było budzicielem społecznej wrażliwości, instytucją zaufania narodowego i twórcą 
podwalin pod kolejne instytucje. Działalność wydawniczą TNK omawiała mgr Małgorzata 
Kremer („Z dziejów działalności wydawniczej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”) 
przypominając, że w latach 1817-1872 ukazały się 44 tomy „Rocznika Towarzystwa Nauko-
wego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego”, wychodziła seria „Bi-
blioteka Naukowa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim 
złączonego”, seria popularyzatorska „Wykład Nauk dla Ludu”, ukazywały się statuty, spisy 
członków, opublikowano 40 tytułów samodzielnych prac.

„Początki Biblioteki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1856-1872)” przypo-
mniała dr Rita Grodziska. Rozproszona w różnych miejscach biblioteka złożona została 
w kamienicy Pawła Popiela w Krakowie, a po wybudowaniu gmachu TNK przeniesiono jej 
cały dobytek w postaci druków, rękopisów, czasopism, rycin, map, atlasów, zbiorów muzeal-
nych itp. do nowej siedziby. Opiekę nad nią objął nauczyciel i bibliotekarz Hipolit Seredyń-
ski, który urządził bibliotekę i skatalogował jej majątek, zebrany i wzbogacany najczęściej 
w postaci darów. Ostatni przed przerwą referat pt. „Skarbnica pamięci – fenomen archiwum 
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” przedstawiła dr Rita Majkowska. Referentka 
opisała unikatowe źródła wiedzy znajdujące się w archiwum TNK, obejmujące ciąg doku-
mentacji przedstawiającej działalność miłośników nauki w postaci: spisów, aktów, protoko-
łów, ksiąg rachunkowych, planów budynku, inwentarzy oraz omówiła „Księgę Protokołów 
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego z lat 
1816-1834”. 

Po przerwie w sesji przewodniczył prof. Edmund Przegaliński z Wydziału V Lekarskiego 
PAU, a pierwszy w niej wystąpił prof. Ryszard Gryglewski (syn wybitnego lekarza, spe-
cjalisty farmakologii) z wykładem pt. „Wokół sprawy <Przeglądu Lekarskiego> Towarzy-
stwa Naukowego Krakowskiego”. Profesor stwierdził, że czasopismo to powstało dzięki 
sześciu ludziom, którzy utworzyli Komisję Redakcyjną w Oddziale Tow. Lekarskiego przy  
TNK, gwarantując, że pismo to nie uszczupli wydawanego „Rocznika Towarzystwa Na-
ukowego Krakowskiego” tylko będzie jego uzupełnieniem. W styczniu 1873 r. „Przegląd 
Lekarski” przeszedł na własność Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego i Towarzystwa 
Lekarzy Galicyjskich we Lwowie. Kolejny temat podjęła dr hab. Ewa Danowska przybli-
żając postać Władysława Seredyńskiego i opisując jego pierwszy katalog rękopisów Towa-
rzystwa Naukowego Krakowskiego. Katalog wydany w 1869 r., w trzynastym roku od za-
łożenia biblioteki TNK, świadczy o docenieniu wartości jej zbiorów. Jego kontynuacją był 
„Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie” autorstwa Jana Czubka wydany 
w 1906 r. Na zakończenie sesji mgr Joanna Dziewulska przedstawiła „Rękopisy biblioteki 
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tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego – problem rozproszenia 
kolekcji”. Referentka przypomniała bibliotekę Stanisława Szczęsnego Potockiego, znajdują-
cą się w pałacu w Tulczynie na Ukrainie, w której zidentyfikowano rękopisy krakowskiego 
stowarzyszenia. 

Konferencję podsumował prof. Jerzy Wyrozumski, który podkreślił że przeszła ona 
oczekiwania organizatorów jeśli chodzi o frekwencję, stała się ważnym wydarzeniem i czę-
ścią obchodów 200. rocznicy uchwalenia statutu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. 
Towarzyszące jubileuszowi wystawy, omawiana efektywna działalność na różnych polach 
TNK pokazały dzieje stowarzyszenia i podkreślały wartość zrzeszonych w nim uczonych. 
I co ważne, członkowie Komitetu Organizacyjnego przewodniczyli poszczególnym sesjom. 
Ukazało się także wydawnictwo upamiętniające 200-lecie powołania TNK pt. Pamiątka 
200. rocznicy zawiązania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (Kraków 2015). Konfe-
rencja przyniosła 24 referaty, w tym ogólne i szczegółowe o różnych agendach towarzystwa.  
TNK potrafiło wykorzystać instynkt obywatelski Krakowa i zdobyć środki na budowę gma-
chu, potrafiło zbudować społeczne zaufanie. Profesor Wyrozumski docenił także zaangażo-
wanie wielu osób przy organizacji konferencji.

Ewa Andrysiak, Ewa Obała


