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UROCZYSTE PO˚EGNANIE
UST¢PUJÑCEJ REDAKCJI „MEANDRA”
Tak si´ sk∏ada, ˝e w naszym ˝yciu musimy czasem z powodów obiektywnych
podejmowaç pewne trudne decyzje, choçbyÊmy wiedzieli, ˝e zasmucà one naszych
przyjació∏. Na pewno do takich w∏aÊnie decyzji nale˝a∏o ustàpienie – po latach
chlubnej, pe∏nej poÊwi´cenia dzia∏alnoÊci – z funkcji redaktorskich w czasopiÊmie
„Meander” dwojga oddanych tej pracy filologów klasycznych: Pani Profesor Anny
Marii Komornickiej, sprawujàcej funkcj´ redaktora naczelnego, i Pana Magistra
Mieczys∏awa Grzesiowskiego, sekretarza redakcji.
Uroczystemu po˝egnaniu obojga Redaktorów poÊwi´cona zosta∏a pierwsza cz´Êç
posiedzenia Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN w dniu 23 kwietnia 2005
roku, w którym udzia∏ wzi´∏a równie˝ profesor Irena El˝bieta Kotowska, zast´pca przewodniczàcego Wydzia∏u I Nauk Spo∏ecznych PAN. Niestety, bohaterka
uroczystoÊci, Pani Profesor Komornicka, nie mog∏a na nià przybyç z wa˝nych powodów zdrowotnych. Przes∏a∏a do zgromadzonych Przyjació∏ i Kolegów mi∏y i cenny list, który zamieszczamy poni˝ej. Do∏àczam równie˝ teksty innych listów odczytanych tego dnia wraz z zapewnieniem (które, jak sàdz´, mog´ wypowiedzieç
w imieniu wszystkich mi∏oÊników antyku w Polsce) o naszej trwa∏ej wdzi´cznoÊci.
Mi∏o mi dodaç, ˝e na tym˝e posiedzeniu postawiliÊmy wniosek o wyró˝nienie
Pani Profesor Komornickiej honorowym cz∏onkostwem Komitetu w uznaniu Jej
wielkich zas∏ug i osiàgni´ç na stanowisku redaktora naczelnego „Meandra”.

List przes∏any do uczestników posiedzenia przez prof. Ann´ M. Komornickà
Szanowni Paƒstwo, drodzy Koledzy i Przyjaciele,
ogromnie ˝a∏uj´, ˝e z powodu operacji nie mog´ byç obecna na dzisiejszym zebraniu Komitetu.
Po˝egnanie z „Meandrem” jest dla mnie bardzo wzruszajàcà chwilà, rozstaniem z wieloletnià pasjonujàcà dzia∏alnoÊcià prowadzonà wspólnie i nadzwyczaj
harmonijnie z Panem Mieczys∏awem Grzesiowskim, filarem czasopisma od jego
zarania. Moje zaanga˝owanie w prac´ redakcji by∏o i jest priorytetem na tle mo* Przewodniczàcy Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.
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ich innych poczynaƒ naukowych. Kierowa∏am si´ trzema zasadniczymi elementami misji „Meandra”:
1. kontynuacjà tradycji pisma za∏o˝onego przez polskich luminarzy, badaczy Êwiata antycznego;
2. promieniowaniem kultury staro˝ytnej na szerokie masy czytelników zainteresowanych literaturà grecko-∏aciƒskà i j´zykoznawstwem, archeologià, historià staro˝ytnà czy prawodawstwem Greków i Rzymian;
3. mo˝liwoÊcià dla m∏odych publikowania pierwszych artyku∏ów badawczych. Jak
mawia∏ Jerzy ¸anowski, ju˝ od kilku pokoleƒ wszyscy staro˝ytnicy zdobywajà
ostrogi na ∏amach „Meandra”.
OsobiÊcie, stara∏am si´ ze wszystkich si∏, tak jak umia∏am najlepiej, osiàgnàç
cele, które sobie wyznaczy∏am:
– utrzymaç wysoki poziom czasopisma;
– urozmaicaç je;
– dawaç szanse m∏odym, ale równoczeÊnie (jako wieloletni wymagajàcy pedagog
i dydaktyk) omawiaç braki i niedociàgni´cia, tak by doprowadziç do obopólnej
satysfakcji, autora i redakcji.
Mamy dziÊ wraz z Panem Grzesiowskim dzi´ki „Meandrowi” wiele przyjacielskich kontaktów z autorami. Nie ukrywam, ˝e trudnà decyzj´ ustàpienia miejsca
m∏odszym, pr´˝nym i energicznym podj´liÊmy z ˝alem, ale wiek ma swoje prawa
i nadesz∏a pora na przekazanie pa∏eczki.
Pragn´ podzi´kowaç serdecznie Polskiej Akademii Nauk, która z uwagà i zrozumieniem odnosi∏a si´ do naszych dezyderatów i k∏opotów, choç nieraz nie by∏a
w stanie nam pomóc.
Wdzi´czna te˝ jestem ogromnie Komitetowi Nauk o Kulturze Antycznej za wierne popieranie wszelkich naszych inicjatyw i petycji publicznych.
Goràco dzi´kuj´ wszystkim autorom za zaufanie i powierzanie nam swych cennych tekstów.
Jako ust´pujàcy redaktor pragn´ wyraziç g∏´bokà wdzi´cznoÊç sekretarzowi
„Meandra” Mieczys∏awowi Grzesiowskiemu za idealnà wspó∏prac´, bezwarunkowe oddanie, ˝mudny nieraz wysi∏ek i akrybi´ filologicznà oraz nigdy nie gasnàcy
zapa∏ i optymizm, bez wzgl´du na ró˝ne vulnera vitae, które nas trapià w starszym
wieku.
Pozostaje mi ˝yczyç sukcesów i wielu satysfakcji nowej ekipie podkreÊlajàc jednoczeÊnie, ˝e jesteÊmy zawsze do dyspozycji, by s∏u˝yç w razie potrzeby radà i pomocà.
Anna Maria Komornicka
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List przewodniczàcego Wydzia∏u I Nauk Spo∏ecznych PAN
prof. Henryka Samsonowicza do prof. Anny M. Komornickiej,
redaktor naczelnej „Meandra”
Szanowna Pani Profesor,
chcia∏bym goràco podzi´kowaç Pani Profesor za kierowanie pracami redakcyjnymi czasopisma Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN „Meander”.
W 1994 r. przyj´∏a Pani funkcj´ redaktora naczelnego „Meandra”, pe∏niàc jà
do chwili obecnej. Zrealizowa∏a Pani Profesor wiele nowych inicjatyw przy zachowaniu sprawdzonych zasad, jakimi kierowali si´ poprzednicy. Szczególnie chcia∏bym wyraziç wdzi´cznoÊç za nawiàzanie wspó∏pracy z m∏odymi autorami, których
prace po przyj´ciu uwag krytycznych zmienia∏y si´ w wartoÊciowe artyku∏y. Zawsze dba∏a Pani o poziom czasopisma ogromnie si´ anga˝ujàc w prace redakcyjne, poÊwi´cajàc wiele czasu i trudu.
Jeszcze raz serdecznie dzi´kuj´, majàc nadziej´, ˝e nadal b´dzie Pani s∏u˝y∏a
pomocà nowej redakcji.
˚ycz´ wszystkiego dobrego, zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci.
¸àcz´ wyrazy najg∏´bszego szacunku,
Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

List przewodniczàcego Wydzia∏u I Nauk Spo∏ecznych PAN
prof. Henryka Samsonowicza do Mieczys∏awa Grzesiowskiego,
sekretarza redakcji „Meandra”
Szanowny Panie,
chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç za kilkudziesi´cioletnià prac´ zwiàzanà z redakcjà czasopisma Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN „Meander”. By∏
Pan wspó∏twórcà „Meandra” g∏´boko zaanga˝owanym w realizacj´ wydawniczà i publikacj´ kolejnych roczników tego periodyku.
Jeszcze raz sk∏adam wyrazy uznania dla Pana pracy, ˝ycz´ zdrowia i wszelkiej
pomyÊlnoÊci.
¸àcz´ wyrazy szacunku,
Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
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List przewodniczàcego Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN
prof. Jerzego Danielewicza do prof. Anny Komornickiej,
redaktor naczelnej „Meandra”
Szanowna i Droga Pani Profesor,
przyjmujàc z ˝alem, ale i z nale˝nym zrozumieniem decyzj´ Pani Profesor o wycofaniu si´ z funkcji redaktora naczelnego czasopisma „Meander”, pragn´ w imieniu Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN przekazaç Pani goràce podzi´kowania za jedenaÊcie lat owocnej i ofiarnej pracy na tym stanowisku.
Nie sposób w kilku s∏owach zawrzeç wszystkiego, za co winni jesteÊmy Pani
Profesor naszà wdzi´cznoÊç. Redagowanie „Meandra” nie by∏o dla Pani Profesor
zwyk∏ym obowiàzkiem, lecz misjà, której odda∏a si´ Pani z nadzwyczajnà pasjà,
energià i inwencjà. W ten sposób do licznych osiàgni´ç ˝yciowych doda∏a Pani
Profesor nowy rozdzia∏, zapisujàc si´ na trwa∏e w historii naszej dyscypliny jako
godny nast´pca poprzednich wielkich Redaktorów: Profesora Kazimierza Kumanieckiego i Profesor Lidii Winniczuk. Kontynuowa∏a Pani i twórczo wzbogaca∏a najlepsze tradycje naszego czasopisma, dbajàc o jego odpowiednio szeroki i urozmaicony profil, poziom naukowy i atrakcyjnoÊç. Dla szerokiej rzeszy m∏odych
naukowców, z których wielu zdo∏a∏o si´ ju˝ wybiç i usamodzielniç, by∏a Pani Profesor wymagajàcym, lecz równoczeÊnie ˝yczliwym i pomocnym nauczycielem sztuki pisania artyku∏ów z zakresu kultury antycznej.
Niechaj b´dzie mi wolno do∏àczyç do tych s∏ów podzi´kowaƒ najserdeczniejsze
˝yczenia jak najlepszego zdrowia, dalszych pi´knych sukcesów w pracy naukowej
i spe∏nienia wszystkich zamierzeƒ.
Z wyrazami g∏´bokiego szacunku
Jerzy Danielewicz
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List przewodniczàcego Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN
prof. Jerzego Danielewicza do Mieczys∏awa Grzesiowskiego,
sekretarza redakcji „Meandra”
Szanowny i Drogi Panie Magistrze,
przyjmujàc z nale˝nym szacunkiem do wiadomoÊci Paƒskà decyzj´ o wycofaniu
si´ z funkcji sekretarza redakcji „Meandra” pragn´ w imieniu Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN serdecznie Panu podzi´kowaç za wieloletnià, pe∏nà poÊwi´cenia prac´ zwiàzanà z przygotowywaniem do druku wielu roczników tego czasopisma.
Szczególnie goràco dzi´kuj´ za ostatni, jedenastoletni okres bezpoÊredniej,
harmonijnej wspó∏pracy z ust´pujàcà wraz z Panem Panià Profesor Annà Marià
Komornickà, która jako redaktor naczelny niezwykle wysoko ocenia∏a Paƒskie zaanga˝owanie, pracowitoÊç, ˝yczliwoÊç i optymizm ˝yciowy. JesteÊmy w naszym Êrodowisku Êwiadomi, ˝e w du˝ej mierze dzi´ki Pana kompetencji publikacje zamieszczane w „Meandrze” osiàga∏y odpowiedni poziom techniczny, pami´tamy
te˝, ˝e Paƒska akrybia przyczyni∏a si´ do wyeliminowania podczas korekt niejednej nieÊcis∏oÊci w nadsy∏anych tekstach. Wniós∏ Pan ponadto wielki wk∏ad jako wytrawny stylista, uzupe∏niajàc wiele artyku∏ów brakujàcymi streszczeniami ∏aciƒskimi.
Prosz´ przyjàç oprócz podzi´kowaƒ najlepsze ˝yczenia dobrego zdrowia, spe∏nienia dalszych planów i wszelkiej pomyÊlnoÊci.
Z wyrazami g∏´bokiego szacunku
Jerzy Danielewicz

