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Mgr Elżbieta Cynarska, sekretarz generalny SIP, była czynnym uczestnikiem konferencji, o której traktuje przedstawiony niżej komunikat.
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Zorganizowana w Kaliszu w dniach 16–17 listopada 2007 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce w dwudziestolecie Kaliskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk” była konferencją polskich towarzystw naukowych, głównie regionalnych, oraz organizacji specjalistycznych działających na rzecz nauki. W gronie około 60
osób uczestniczących w obradach spotkali się przedstawiciele stowarzyszeń lekarzy, historyków,
bibliotekarzy, przedstawiciele nauk humanistycznych (bibliologia, pedagogika, polonistyka, historia sztuki, socjologia) i nauk o kulturze fizycznej. Tę interesującą imprezę zorganizowali
z okazji jubileuszu XX-lecia działalności członkowie zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (KTPN) w Kaliszu.
Przebieg obrad
W piątek 16 listopada planowo o godz. 10 w sali konferencyjnej kaliskiego ratusza prezes
KTPN Krzysztof Walczak dokonał formalnego otwarcia obrad. Następnie wystąpił prezydent
miasta Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz i kilku zaproszonych gości. Uroczyście wręczono dyplom
honorowego członkostwa KTPN profesorowi Tadeuszowi Drewnowskiemu. Prof. UWr dr hab.
K. Walczak otrzymał od prezydenta medal honorowy, przyznany przez władze miasta. Z kolei
liczne grono osób zasłużonych dla KTPN zostało wyróżnionych okolicznościowymi dyplomami.
Po części oficjalnej pierwszy, wprowadzający wykład przedstawił prof. dr hab. Dzierżymir
Jankowski (UAM), specjalista w zakresie pedagogiki i andragogiki kulturowej. Tematem wystąpienia było „Środowiskowe życie intelektualne jako wartość kulturowa i osobotwórcza”. Po tym
znakomitym referacie zaprezentowany został drugi, także interesujący, pt. „Towarzystwa naukowe regionalne specjalistyczne w perspektywie kraju i zagranicy”, którego autor – prof. dr
hab. Julian Ławrynowicz – porównał funkcjonowanie owych stowarzyszeń w Polsce i kilku innych krajach. Prof. dr hab. Jerzy Świdziński streścił 150 lat działalności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857–2007). Wspomniał też o swym kilkunastomiesięcznym pobycie
w Korei Południowej, Japonii, Chinach i Wietnamie, gdzie promował język i literaturę polską,
kształcąc swych dalekowschodnich doktorantów. Z kolei dr Bożena Koredczuk omówiła powstanie towarzystw naukowych we Wrocławiu w latach 1945–1949.
Po przerwie kawowej jeszcze pod kierunkiem prezesa Walczaka i prof. Krzysztofa Migonia
kontynuowane były obrady pierwszej sesji. Dwa kolejne referaty, przygotowane w ramach Komisji Badań Naukowych SIP i Wydziału Wychowania Fizycznego UR: E. Cynarska, W.J. Cynarski, J. Słopecki – „15 lat działalności Stowarzyszenia Idōkan Polska (SIP)” i W.J. Cynarski,
E. Cynarska – „Rozwój pisma naukowego wydawanego poza uczelnią na przykładzie Rocznika
Naukowego „Idō – Ruch dla Kultury / Movement for Culture” (IRK-MC)”, przedstawiła – pod
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czujnym okiem prezesa SIP – autorka komunikatu. Multimedialne prezentacje reprezentantów
Stowarzyszenia Idōkan Polska zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem.
Następnie prof. dr hab. K. Migoń (UWr), pierwszy członek honorowy KTPN, poprowadził
panel dyskusyjny. Tutaj pojawiły się liczne wypowiedzi dotyczące różnorodnych aspektów
działalności towarzystw naukowych, jak pozyskiwanie środków, nowych członków, popularyzacja nauki etc.
Po przerwie obiadowej kolejną sesję obrad poprowadził prof. dr hab. Ryszard Szczygieł
(UMCS w Lublinie). Dr Ewa Kłysz omówiła regionalne badania naukowe w międzywojennym
Kaliszu. Prof. Walczak przedstawił dwadzieścia lat działalności Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dr Danuta Wańka (sekretarz KTPN) zaprezentowała referat pt. „Biblioteka i wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Następnie dr Zbigniew Kledecki ukazał
130-letnie dzieje Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, ilustrując wypowiedź licznymi slajdami.
Ostatnim wystąpieniem tego dnia było: „Kaliska wystawa archeologiczna z 1900 roku jako przejaw kształtowania się regionalnej świadomości historycznej i kulturowej” autorstwa dr Iwony
Barańskiej.
Na sobotę 17 listopada przewidziano jeszcze 5 wystąpień, a mianowicie: prof. Ryszarda
Szczygła – „Dorobek towarzystw regionalnych Lubelszczyzny w zakresie badań dziejów miast”;
dr Małgorzaty Kołacz – „Badania dziejów wsi regionu lubelskiego w dorobku towarzystw regionalnych i oddziału lubelskiego PTH”; dr. Pawła Jusiaka – „Dorobek Towarzystwa Przyjaciół
Janowca nad Wisłą w zakresie historii”; prof. UŁ dr hab. Ewy Andrysiak – „Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”; prof. dr hab. Alicji Pihan-Kijas – „Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu”.
Prof. K. Walczak, główny organizator tego naukowego spotkania, formalnie zakończył konferencję, dziękując uczestnikom za przybycie i aktywny udział.
Podsumowanie
W wystąpieniach dotyczących historii, bibliologii, wymiarów humanistycznych i organizacji
stowarzyszeniowego ruchu naukowego w Polsce pojawiły się treści dotyczące nauk o kulturze
fizycznej i egzotycznej dla części zebranych dziedziny, jak bywają postrzegane dalekowschodnie
sztuki walki. Był to więc debiut Stowarzyszenia Idōkan Polska (które wyewoluowało z organizacji podobnej do klubu sportowego do jednocześnie edukacyjnej i naukowej) w gronie bardziej
aktywnych regionalnych towarzystw naukowych. Doceniono międzynarodowy zasięg i interdyscyplinarny charakter badań SIP i pisma „Idō – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”.
Obiektywnie była to udana impreza naukowa, bardzo sprawnie zorganizowana. Organizatorzy zadbali zarówno o wysoki poziom merytoryczny zakwalifikowanych do przedstawienia treści
referatowych, jak też o sympatyczną atmosferę konferencji jako spotkania służącego wymianie
doświadczeń i integracji środowiska. Kompletne prace mają zostać wydane nakładem KTPN
w specjalnej zbiorowej monografii.
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SUMMARY
On 16–17th November 2007 All-Polish Scientific Conference of Polish scientific societies
took place. It was organized on the occasion of the 20th anniversary of the Kalisz Association of
Friends of Sciences.
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