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NABYTKI ARCHIWUM PAN W 1996 R. 

W roku 1996 zbiory Archiwum PAN w Warszawie wzbogaciły się o 19,05 mb 
akt, z tego 5,65 mb akt pochodzenia kancelaryjnego i 13,40 mb akt pochodzenia 
prywatnego. 

Wśród akt kacelaryjnych dominują oczywiście materiały palcówek PAN: 
Instytutu Historii Nauki, Instytutu Nauk Prawnych, Instytutu Paleobiologii, Zakła-
du Aparatury Mikrofalowej „Wilmer" oraz Komisji ds. Odwołań od Krzywdzą-
cych Decyzji w latach 1968-1980 przy Prezydium PAN. Wśród akt tych zwraca 
uwagę bogata dokumentacja (4,20 mb) Instytutu Paleobiologii. Pozwala ona m.in. 
na prześledzenie procesu przekształcenia Zakładu Paleobiologii w Instytut, a także 
na wgląd w jego działalność naukową (w tym poszczególne tematy badawcze). 

W dokumentacji Instytutu Historii Nauki poczesne miejsce zajmują materiały 
dotyczące przekładu na język rosyjski dzieła De revolutionibus orbiurn coelestium 
Mikołaja Koeprnika (m.in. recenzja tego przekładu pióra Stanisława Oświęcim-
skiego). 

Materiały pochodzenia kancelaryjnego udostępniane są na zasadach przyjętych 
w archiwach państwowych. Wyjątek stanowią akta Komisji ds. Odwołań od 
Krzywdzących Decyzji w latach 1968-1980, mające charakter poufny i udostę-
pniane tylko osobom, których dotyczą bezpośrednio. 

Oprócz dokumentacji wytworzonej przez PAN do Archiwum przekazano 
również niewielką grupę materiałów redakcji „Przeglądu Wschodniego". 

Szczególnie interesująco przedstawiają się ubiegłoroczne nabytki Archiwum 
PAN w grupie materiałów pochodzenia prywatnego (spuścizn po uczonych). 
Przybyło w tym okresie 11 zespołów z tego zakresu. 
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Materiały Izabeli Bieżuńskiej-Matowist (1917-1995, sygn. III-320, obj. 2,50 
mb), profesora Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującej się w historii staro-
żytnej, głównie w badaniach nad zjawiskiem niewolnictwa, obejmują drobne 
prace, referaty i fragmenty prac (m.in. La procreation des esclaves comme source 
de l'esclevage) oraz konspekty prac planowanych (m.in. Z życia niewolników 
w starożytnej Grecji). Przeważają materiały o charakterze warsztatowym: wypisy 
z literatury dotyczącej dziejów niewolnictwa, wypisy, preparacje, fotokopie źródeł 
papirusowych (w tym liczne ze zbiorów zagranicznych), kartoteka imion niewol-
ników i wyzwoleńców, materiały bibliograficzne. Zwraca uwagę grupa materia-
łów dotyczących życia i dorobku prof. Żmigrydera-Konopki. Bogato 
reprezentowana jest dokumentacja działalności prof. Bieżuńskiej - dydaktycznej 
w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, naukowej (liczne materiały z międzyna-
rodowych sesji i sympozjów naukowych, korespondencja z towarzystwami nauko-
wymi i poszczególnymi naukowcami) i organizacyjnej (Ministerstwo Oświaty, 
Uniwersytet Warszawski). Wśród materiałów biograficznych zwracają uwagę 
dokumenty dotyczące II wojny światowej, w tym działalności w ramach tajnego 
nauczania. 

Materiały prof. Krystyna Bochenka (III-326; obj. 0,90 mb), kierownika 
Zakładu Teorii Łączności w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, 
obejmują teksty, bruliony i notatki szeregu prac i artykułów (m.in. Metody analizy 
pól elektromagnetycznych, Anteny i propagacja fal, Teoria rezonatorów wnęko-
wych, Asymptotically expansible solutions of the Helmoltz equations, Analizator 
równań algebraicznych ARAL, Fale uderzeniowe i ich numeryczne określanie) 
oraz bogaty materiał warsztatowy (notatki, obliczenia). Oprócz tej dokumentacji 
własnej działalności naukowej spuścizna obejmuje sporo źródeł dotyczących 
działalności dydaktycznej w ramach seminarium, opinie o dorobku naukowym, 
recenzje, referaty i notatki z sesji naukowych oraz dokumenty biograficzne (ze-
szyty szkolne, indeks, dokumentacja przebiegu pracy zawodowej). Spuściznę 
uzupełnia szereg prac uczniów prof. Bochenka oraz prac obcych dedykowanych 
profesorowi. 

Materiały profesora Politechniki Warszawskiej Jana Czochralskiego (1885— 
1953; sygn. III-325, obj. 0,01 mb) zawierają przede wszystkim źródła do biografii 
tego wybitnego metaloznawcy (dokumenty osobiste, relacje i artykuły o Janie 
Chochralskim, informacje o materiałach źródłowych przechowywanych w innych 
archiwach i zbiorach), fragment poematu jego pióra (kkp) oraz drobne fragmenty 
prac naukowych. 

Spuścizna prof. Angeliny Dworakowskiej (1913-1994; sygn. III-323; obj. 
0,20 mb), filologa klasycznego i archeologa, to przede wszystkim materiały 
warsztatowe do jej pracy doktorskiej o rozprawie Jana Zamoyskiego De Senatu 
Romano, fragmentaryczne bruliony innych prac oraz recenzje (głównie podręcz-
ników szkolnych). 
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Spuścizna prof. Stanisława Feliksiaka (1906-1992; sygn. HI-321), zoologa, 
w latach 1928-1976 pracownika (w latach 1945-1953 kierownika) Państwowego 
Muzeum Zoologicznego i Instytutu Zoologii PAN, członka TNW, zawiera przede 
wszystkim materiały warsztatowe do opracowywanego przezeń Słownika Biolo-
gów Polskich (w tym szczególnie bogaty materiał dotyczący T. Wolskiego, A. 
Rząśnickiego, A. Wagnera i M. Wierzbickiej). Zwraca też uwagę nie publikowana 
dotąd relacja z podróży U wrót Zatoki św. Wawrzyńca (1938) oraz materiały bio-
graficzne (dokumenty osobiste, notatki uniwersyteckie, korespondencja). W ścis-
łym związku z materiałami prof. F. Feliksiaka pozostają materiały jego żony, 
Janiny Rożnowskiej-Feliksiakowej (1909-1994; sygn. III-322), kustosza biblio-
teki Państwowego Muzeum Zoologicznego (1936-1969). Oprócz materiałów 
warsztatowych do Słownika Biologów Polskich oraz bibliografii zoologicznej, 
obejmują one bogatą dokumentację kolegium redakcyjnego „Biblioteki Klasyków 
Biologii", a także działalności Komitetu Zoologicznego PAN i Instytutu Zoologii 
PAN (sprawozdania, korespondencja służbowa etc.). Bogato reprezentowane są 
materiały biograficzne - w tym również fotografie. Szczególnie ciekawe są notatki 
z kursu dla bibliotekarzy (Anglia, 1960 r.) oraz teksty szopek charakteryzujących 
środowisko pracowników Muzeum Zoologicznego (przed 1939-1953). 

Materiały wybitnego ekonomisty prof. Michała Kaleckiego (1899-1970; 
sygn. III-319, obj. ok. 1,65 mb) obejmują m.in. maszynopisy prac (Trend and 
Business Cycles reconsidered, Hypothetical Cutline of the Five Years Plan 1961-
1965 for the Cuban Economy, Introduction to the Theory of Growth, Of the last 
Phase of Transformation of Capitalism), materiały warsztatowe do Teorii wzrostu 
oraz egzemplarz korektorski tej pracy, a także bogatą korespondencję (m.in. z J.M. 
Keynesem i J.K. Galbraithem). Bardzo bogate są materiały o M. Kaleckim i jego 
teorii (recenzje, materiały z sesji naukowych) oraz materiały biograficzne (doku-
menty osobiste, fotografie, kalendarzyki, dyplomy). Uzupełnia spuściznę bogata 
korespondencja Ady Kaleckiej (żony prof. M. Kaleckiego). 

Materiały prof. Jana Przemysława Kozłowskiego (1926-1995 ; sygn. III-330, 
obj. 0,15 mb), profesora na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politech-
niki Gdańskiej, zawierają dokumentację związaną z procedurą patentową wyna-
lazków J.P. Kozłowskiego (opisy, rysunki, świadectwa autorskie), pracę 
dyplomową na Politechnice Gdańskiej, Dok pływający podnośności 6000 t dla 
portów Gdańska i Szczecina (1951) oraz bruliony drobnych prac. Bogaty jest 
materiał dokumentujący działalność naukową w Politechnice Gdańskiej (m.in. 
dokumentacja związana z nadawaniem stopni naukowych) oraz forum międzyna-
rodowych organizacji technicznych (konferencje, sesje), a także działalność dyda-
ktyczną w ramach podyplomowego studium Projektowanie i technologia ustrojów 
okrętowych ze sztucznych tworzyw przy Instytucie Okrętowym Politechniki Gdań-
skiej. Uzupełniają spuściznę materiały biograficzne (przede wszystkim związane 
z nadawaniem prof. Kozłowskiemu nagród i odznaczeń państwowych i nau-
kowych). 
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Materiały prof. Macieja Suffczyńskiego (sygn. III-324, obj. 0,05 mb), fizyka 
związanego z Instytutem Fizyki PAN, obejmują kolekcję jego artykułów o wybit-
nych fizykach i chemikach oraz materiały z szeregu międzynarodowych sesji 
naukowych. Szczególnie cenną częścią spuścizny jest korespondencj a, obejmuj ąca 
listy kilkudziesięciu wybitnych chemików z różnych krajów. 

Spuścizna prof. Benedykta Zientary (1928-1983; sygn. III-329, obj. ok. 2,50 
mb), wybitnego historyka-mediewisty, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, 
obejmuje rękopisy, maszynopisy i materiały warsztatowe większości prac (m.in. 
Henryk Brodaty i jego czasy, Historia Powszechna Średniowiecza, Świt narodów 
europejskich, Despotyzm i tradycje demokratyczne w dawnej historii Rosji), bru-
liony i materiał warsztatowy do nieukończonej pracy Rugia w dobie kolonizacji 
niemieckiej 1150-1350 oraz teksty i materiał warsztatowy do szeregu artykułów, 
recenzji i drobnych prac dotyczących rozwoju narodowości w średniowieczu, 
dziejów Śląska, struktury społecznej i ekonomicznej chłopstwa etc. Bogato repre-
zentowana jest dokumentacja pracy dydaktycznej prof. В. Zientary (notatki do 
wykładów Historia Kościoła w Polsce, notatki i listy obecności z seminarium 
i ćwiczeń, kolekcja prac magisterskich pisanych pod kierunkiem prof. Zientary). 
Bardzo liczna jest grupa materiałów z międzynarodowych sesji i konferencji 
naukowych (głównie dotyczących historii gospodarczej średniowiecza). Bogate 
są materiały dotyczące działalności na forum Rady Wydziału Historycznego UW 
oraz w ramach redakcji „Mówią Wieki" i „Encyklopedii Szkolnej". Bardzo cieka-
we są też materiały biograficzne, obejmujące m.in. notatki osobiste, zeszyty i no-
tatki szkolne, korespondencję. 

W wyniku kwerendy przeprowadzonej w Archiwum Historycznym Estonii 
wpłynęły do Archiwum PAN kserokopie przechowywanych tam materiałów bio-
graficznych, dotyczących pobytu w Dorpacie (Tartu) Benedykta Dybowskiego 
i Bolesława Hryniewieckiego oraz pracy kandydackiej Tytusa Chałubińskiego 
Versuch einer Geschichte der Sexualität der Pfanerogamen und Ubersicht der 
vornehmsten Beruchtungstheorien derselben. 

Archiwum odnotowało też drobne - kilkustronicowe dopływy do spuścizn 
Teresy Ostrowskiej, Henryka Ułaszyna i Mieczysława Wolfke. 

ARCHIWUM PAN - ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

W 1996 r. do Oddziału Archiwum PAN w Krakowie wpłynęły bogate materiały 
pochodzenia prywatnego. Oprócz materiałów uzupełniających, przechowywane 
w Oddziale zespoły, były to również zupełnie nowe spuścizny. 

Materiały profesora Andrzeja Bolewskiego (ur. 1906; sygn. K.III-124, obj. 
2,38 mb, depozyt), geologa, profesora Akademii Górniczo-Hutniczej, członka 
PAN i PAU, obejmują teksty prac, artykułów, odczytów i recenzji, a także 
materiały warsztatowe dotyczące nauki o surowcach mineralnych i gospodarki 
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nimi. Cenne są też materiały dotyczące Sonderaktion Krakau i obozów koncentra-
cyjnych (opracowania, fotokopie tekstów pieśni obozowych, fotografie, materiały 
bibliograficzne) oraz do dziejów Akademii Górniczej. Znaczna grupa dokumen-
tów prezentuje prof. A. Bolewskiego w AG i AGH (1928-1976), Państwowym 
Instytucie Geologicznym (1932-1990), Centralnym Urzędzie Geologicznym (1952-
1957) oraz PAN. Wśród materiałów biograficznych zwraca uwagę album foto-
graficzny Szkoły Podchorążych Rezerwy Wojsk Łączności w Zegrzu z lat 
1931/32. 

Spuścizna doktor Antoniny Leńko(1917-1994; sygn. K.III-129,obj. 8,38 mb 
- wspólna z materiałami Jana Lenko), adiunkta Zakładu Ochrony Przyrody PAN 
w Krakowie, obej muje teksty prac (w tym niepubli kowana Na szlakach pierwotnej 
przyrody), wykładów i odczytów oraz materiały warsztatowe: wypisy i odpisy 
z literatury dotyczącej zoologii, historii i ochrony przyrody i ochrony gatunkowej 
zwierząt, parków narodowych, fotografie i slajdy. Bogato reprezentowana jest 
dokumentacja działalności w Zakładzie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 
(przede wszystkim materiały sesji i konferencji naukowych) oraz w Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Materiały biograficzne i rodzinne wzbogacone są kolekcją 
fotografii, tablic genealogicznych, map turystycznych i wycinków prasowych 
dotyczących zabytków Lwowa, Krakowa i Warszawy. 

Materiały Jana Lenko (1917-1992), ordynatora Oddziału Urologicznego 
Wojskowego Szpitala w Krakowie, Centralnego Wojskowego Szpitala Kliniczne-
go w Łodzi, współtwórcy Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i kierownika 
Katedry Urologii Akademii Medycznej w Krakowie, obejmują drobne prace, 
wykłady i materiały warsztatowe, a także dokumentację działalności w WAM 
w Łodzi i klinice w Krakowie, dokumenty osobiste i korespondencję z pacjentami. 

Spuścizna profesora Romana Stopy (1895-1995), orientalisty i afrykanisty, 
profesora UJ, poza tekstami prac i artykułów, obejmuje bogaty materiał warszta-
towy dotyczący kultury Buszmenów i Hotentotów (m.in. teksty i zapisy nutowe 
pieśni). Bogato repzentowana jest własna twórczość prof. R. Stopy - poetycka, 
translatorska i muzyczna oraz dokumentacja działalności w PAN, PAU, UJ i Pol-
skim Towarzystwie Orientalistycznym, udziału w licznych konferencjach nauko-
wych i stażach zagranicznych (Niemcy, Austria). 

Spuścizna profesora Witolda Truszkowskiego (1912-1994; sygn. K.III-130, 
obj. 2,70 mb), romanisty, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawiera teksty 
prac (w tym m.in. niepublikowany Słownik Gwary Rumuńskiej), artykułów, refe-
ratów, bogate materiały warsztatowe (notatki lingwistyczne, mapy, fotokopie) 
z dziedziny językoznawstwa, filologii klasycznej i romańskiej. Dokumentacja 
działalności ilustruje aktywność naukową w UJ i PAN, a także pracę w ZHP 
(1929-1992) i PTTK. W spuściźnie znalazły się także materiały biograficzne, 
dokumenty osobiste i korespondencja. 

Materiały Jana Włodka (ur. 1924; sygn. K.III-131, obj. 6,80 mb), ichtiobio-
loga, profesora Zakładu Biologii Wód PAN, obejmują teksty prac, artykułów, 
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referatów, materiały warsztatowe (notatki, tablice, fotografie, mapy , wykresy) 
dotyczące badania ichtiofauny rzek Polski Południowej oraz gospodarki stawowej 
(hodowla karpia w Zakładach Doświadczalnych w Gołyszu i Landku w 1. 1952— 
1967). Obszerna jesr dokumentacja działalności prof. J. Włodka w ZBW PAN, 
Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie i Polskim Towarzystwie Hydrobiologicz-
nym. Spuściznę uzupełniają materiały obce (m.in. Władysława Kołdera, niepub-
likowane). 

ARCHIWUM PAN - ODDZIAŁ W POZNANIU 

Poznański Oddział Archiwum PAN wzbogacił się w minionym roku o szereg 
cennych zespołów pochodzenia prywatnego. 

Materiały profesoraStefanaBiałoboka (1909-1992; sygn. P.III-108, obj. 2,50 
mb), wybitnego botanika, twórcy i przez 34 lata kierownika Instytutu Dendrologii 
PAN, członka PAN i PTPN, obejmują przede wszystkim dokumentację działalno-
ści profesora w instytucjach i stowarzyszeniach naukowych, w których był aktyw-
ny (poza PAN i PTPN m.in. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Międzynarodowa 
Unia Dendrologiczna, grupa robocza genetyki sosny zwyczajnej Międzynarodo-
wej Unii Instytutów Leśnych (IUFRO)). 

Spuścizna profesora Stanisława Kielicha (1925-1993; sygn. P.III-109, obj. 
0,15 mb), fizyka, dyrektora Instytutu Fizyki UAM i wieloletniego kierownika 
Zakładu Optyki Nieliniowej w tym Instytucie, obejmują konspekty prac i refera-
tów, m.in. Fizyka liniowych i nieliniowych procesów optycznych, Symetryczne 
i niesymetryczne rozpraszanie trójfotonowe oraz jego stany polaryzacyjne i roz-
kład kątowy, wykładów uniwersyteckich z fizyki statycznej oraz notatki do zajęć 
dydaktycznych. Spuściznę uzupełniają materiały biograficzne: życiorysy, ankiety, 
wykazy publikacji i fotografie. 

Materiały docent Melanii Klichowskiej (1921-1990; sygn. P.III-110, obj. 0,45 
mb), paleobotanika związanego z Pracownią Paleobotaniczną Instytutu Historii 
Kultury Materialnej PAN w Poznaniu, obejmują przede wszystkim tekst, bruliony 
i materiały warsztatowe do jej rozprawy habilitacyjnej Studiapaleobotaniczne nad 
znaleziskami roślin z ziem polskich z neolitu i epoki brązu. Spuściznę uzupełnia 
kolekcja nadbitek artykułów M. Klichowskiej i materiały biograficzne (dokumenty 
osobiste, przebiegu pracy zawodowej, życiorysy, wykazy publikacji, opinie o do-
robku etc.). 

Materiały profesora Jana Papióra (ur. 1936; sygn. P.III-111, obj. 0,75 mb 
- udostępnianie zespołu zastrzeżone), dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej 
UAM, obejmują m.in. rkopisy prac Über die Problematik der ironischen Konven-
tion im literarischen Kunstwerk (ok. 1979, rozprawa habilitacyjna) oraz Epochen-
struktur zur dt. sprachigen Literatur, a także maszynopis Briefe an gute Europaer 
- edycji niemieckojęzycznych listów Stanisława Przybyszewskiego, z przedmową, 
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komentarzami i przypisami J. Papióra i recenzjami wydawniczymi i koresponden-
cją dotyczącą tego - nie zrealizowanego - wydawnictwa. Bogato reprezentowana 
jest także korespondencja naukowa, w tym związana z pracą nad rozprawą doktor-
ską (Studien zur Erzahltechnik in den Romanen Heimito von Doderers). 

Materiały profesora Karola Mariana Pospieszalskiego (ur. 1909; sygn. P.III-
112, obj. 0,45 mb), profesora prawa konstytucyjnego na Wydziale Prawa UAM 
i Instytucie Zachodnim w Poznaniu, obejmują artykuły dotyczące głównie okupa-
cji hitlerowskiej w Polsce, a zwłaszcza prowokacji niemieckiej w Bydgoszczy we 
wrześniu 1939 r. Bogate i cenne są materiały warsztatowe, wśród których uwagę 
zwracają materiały Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, wypisy ze 
zbiorów Bundesarchiv, zeznania Polaków z Bydgoszczy, Częstochowy, Kalisza 
i Raszkowa pod Ostrowem (1945). Wśród dokumentacji ilustrującej działalność 
K.M. Pospieszalskiego uwagę zwracają materiały związane z jego udziałem jako 
rzeczoznawcy w procesach Artura Greisera i Ericha Kocha oraz korespondencja 
z licznymi instytucjami naukowymi w Polsce i zagranicą (Instytut Zachodni, 
Instytut Polski w Londynie etc.). Materiały biograficzne obejmują wspomnienia 
K.M. Pospieszalskiego o pracy w Instytucie Zachodnim i UAM w latach 1945-
1979 oraz życiorysy, biogramy, wykazy prac (również niepublikowanych). 

Spuścizna profesora Tadeusza Rudnickiego (1922-1995 ; sygn. P. III-113, obj. 
0,30 mb), kierownika Zakładu Radiologii Akademii Medycznej w Poznaniu, 
zawiera wiele tekstów prac i artykułów (m.in. Ostra choroba popromienna, 
Promieniowanie jonizujące, Skażenia żywności radionuklidami), recenzje oraz 
bogaty materiał biograficzny (dokumenty osobiste, życiorysy, wykazy prac, do-
kumentacja przebiegu pracy zawodowej). 

Materiały Mariana Węgrzynowicza (1886-1974; sygn. P.III-114, obj. 0,05 
mb), wykładowcy matematyki i fizyki na Uniwersytecie Poznańskim, UAM, 
Akademii Medycznej w Poznaniu oraz w szkołach średnich (m.in. w Gimnazjum 
św. Marii Magdaleny), zawierająprzede wszystkim dokumentację przebiegu nauki 
i pracy zawodowej oraz dokumenty osobiste i biograficzne (curriculum vitae 
z 1908 г.). 

Materiały profesora Józefa Wizy (1905-1976; sygn. P.III-115, obj. 0,30 mb), 
bakteriologa, prodziekana Wydziału Lekarskiego i kierownika Zakładu Bakterio-
logii i Wirusologii Klinicznej Akademii Medycznej w Poznaniu, w okresie oku-
pacji wykładowcy Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich i współtwórcy Szarych 
Szeregów w Poznaniu i Warszawie, zawierają notatki z wykładów z farmacji na 
TUZZ, programy ćwiczeń i wykładów na AM, a także relacje J. Wizy i jego żony 
z okresu II wojny światowej, dokumentację przebiegu pracy zawodowej i doku-
menty osobiste. 

Do Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN wpłynęły też liczne materiały 
uzupełniające przechowywane tam spuścizny. 

Materiały profesora Zygmunta Czubińskiego (1912-1967; sygn. P.III-103, 
obj. dopływu 1,35 mb), botanika, wzbogacone zostały o teksty licznych prac, 
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w tym pracy magisterskiej Z. Czubińskiego o florze okolic Promma (1935), 
Przyroda dorzecza Odry i jej ochrona (1947, współautorzy: A. Wodziczko i J. Ur-
bański), O roślinności naczyniowej Gór Świętkorzyskich, Mszaki. Spuściznę uzu-
pełniają też bogate materiały warsztatowe (w tym kolekcja fotografii przyrodni-
czych sprzed 1939 г.), dotyczące rezerwatów przyrody i mszaków, oraz materiały 
biograficzne (korespondencja, dokumenty osobiste, nekrologi, wykazy prac). 

Materiały dodatkowe profesora Józefa Witkowskiego (1892-1976; sygn. 
P.III-90, obj. 0,50 mb, udostępnianie zastrzeżone do 2006 r.) zawierają jego 
korespondencję z córką Anną z lat 1966-1974. 

Materiały dodatkowe profesora Witolda Maisla (1914-1993; sygn. P.III-97, 
obj. 0,10 mb) historyka prawa i profesora Władysława Orlicza ( 1903-1990; sygn. 
P.III-91, obj. 0,05 mb) matematyka, zawierają głównie dokumenty osobiste i do-
kumentację działalności zawodowej. W materiałach uzupełniających spuściznę 
profesora Adama Wrzoska (1875-1965; sygn. P.III-70, obj. 0,45 mb) dominują 
korekty jego prac i artykułów oraz dokumentacja działalności wydawniczej. 

Zasób Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN wzbogacony został również 
o szereg materiałów kancelaryjnych (łączna objętość ok. 8 mb), w tym m.in. akta 
komisji naukowych Oddziału PAN w Poznaniu, Oddziału Poznańskiego Archi-
wum PAN oraz Poznańskiej Regionalnej Komisji Ustalania Nazw Miejscowości 
z lat 1946-1949. 


