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Sympozjum „Historia spółki Święty Wojciech w
świetle walki o niepodległość i zachowanie
polskiej tożsamości” – Poznań, 19 kwietnia 2018
Podczas trzech sesji omówiono różne okresy działalności spółki
Święty Wojciech
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Święty Wojciech Dom Medialny, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum
Państwowe w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprosili na sympozjum „Historia spółki Święty
Wojciech w świetle walki o niepodległość i zachowanie polskiej tożsamości” oraz na
uroczyste otwarcie wystawy.

Sympozjum odbyło się 19 kwietnia 2018 r. w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu (ul.
Lubrańskiego 1), poprzedziło je uroczyste otwarcie wystawy ilustrującej dzieje
wydawnictwa na placu przed Katedrą Poznańską na Ostrowie Tumskim.

Sympozjum podzielone było na trzy sesje omawiające różne okresy działalności spółki
Święty Wojciech. Pierwszą prowadził dyrektor IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek. W
trzech referatach omówiona została sytuacja ziem Wielkopolskich w XIX wieku oraz dzieje
Księgarni i Drukarni św. Wojciecha w dwudziestoleciu międzywojennym i w czasie okupacji
niemieckiej. Wykłady przeplatane były projekcjami fragmentów filmu dokumentalnego
Grażyny Wrońskiej. Druga sesja, prowadzona przez ks. mgr. Romana Dworackiego,
dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, rozpoczęła się koncertem pieśni
Mieczysława Karłowiczaw wykonaniu Anny Sygulskiej – mezzosopran i Marii Rutkowskiej –
fortepian. W prelekcjach tej części przybliżone zostały sylwetki dotychczasowych
dyrektorów oraz historia Księgarni i Drukarni św. Wojciecha w czasach Polski Ludowej.
Ostatnie wykłady odnosiły się do czasów współczesnych. Poruszony został temat
nacjonalizacji majątku należącego do spółki, a jej obecny dyrektor ks. dr Tomasz Siuda
omówił bieżące sukcesy i wyzwania stojące przed Domem Medialnym Święty Wojciech.
Trzecią sesję prowadził ks Paweł Deskur, dyrektor Spółki w latach 2007-2014.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz Grzegorz Ganowicz Przewodniczący
Rady Miasta Poznania.
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Na profilu facebookowym poznańskiego oddziału IPN opublikowano nagrania
wystąpień prelegentów: https://www.facebook.com/ipnpoz/.

Tekst i zdjęcia: Marta Sankiewicz
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