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JACEK JASKULSKI
(1955–2016)

Jacek Jaskulski urodził się 11 czerwca 1955 roku we
Wrześni, gdzie w 1974 roku ukończył Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. W latach
1974–1978 studiował historię na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza. Na seminarium cenionej uczonej, prof. Jadwigi Krzyżaniakowej (1930–2010), napisał
na podstawie średniowiecznych archiwaliów rozprawę
magisterską pt. Skład osobowy kapituły katedralnej poznańskiej w pierwszej połowie XV wieku. Wyniki tej pracy, chociaż nie została ona opublikowana, spotkały się
z życzliwym przyjęciem wielkopolskiego środowiska mediewistycznego, czego najlepszym doFot. Zdzisław Nowakowski
wodem są liczne przywoływania tej rozprawy
(maszynopisu) w 7., 8. i 9. tomie Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w kierowanej wówczas przez prof. Antoniego
Gąsiorowskiego Pracowni Słownika Starożytności Słowiańskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W 1979 roku przeszedł do Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, do Zakładu Historii Średniowiecznej do końca
XV wieku. Prowadząc dydaktykę i wykonując inne obowiązki asystenta, przygotował pod kierunkiem prof. Jadwigi Krzyżaniakowej rozprawę doktorską pt. Uposażenie kanoników kapituły katedralnej w Poznaniu w XV wieku (ss. 192), którą obronił
w 1988 roku. Recenzentami rozprawy byli znani poznańscy uczeni: prof. Jerzy Topolski
i ks. prof. Marian Banaszak.
Krótko po obronie rozprawy doktorskiej ukazał się artykuł Jacka Jaskulskiego
o Janie Ignacym Korytkowskim, zamieszczony w monografii poświęconej wybitnym wielkopolskim historykom1. Po uzyskaniu awansu na stanowisko adiunkta
w swoich badaniach naukowych dalej koncentrował się na zagadnieniach prozopografii duchowieństwa wielkopolskiego. Z tego zakresu opublikował kilka rozpraw2.
W ostatnim roku pracy w Instytucie Historii w 2008 roku Jacek Jaskulski wraz ze
1
Jacek Jaskulski, Jan Ignacy Korytkowski 1824–1888, [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, Poznań
1989, s. 105–113.
2
Tenże, Problem identyfikacji prebend i ich użytkowników w kapitule katedralnej w Poznaniu w XV
wieku, [w:] Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, wyd. Jerzy Strzelczyk, Józef Dobosz, Poznań 2000, s. 471–478; tenże, Środowisko społeczne
prałatów i kanoników kapituły katedralnej w Poznaniu w XV wieku w świetle Metryki Uniwersytetu
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Zbyszkiem Górczakiem przygotował do druku księgę pamiątkową dedykowaną
prof. Bronisławowi Nowackiemu, która to publikacja ukazała się drukiem w 2009
roku. W księdze tej zamieścił on artykuł dotyczący historii Jego rodzinnego miasta pt. Elity miasteczek wielkopolskich na przykładzie piętnastowiecznej Wrześni3.
W 2008 roku rozpoczął pracę w Bibliotece Kórnickiej PAN, w Dziale Zbiorów
Specjalnych. W 2009 roku objął kierownictwo ministerialnego grantu „Katalog
rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI–XVIII wieku”, zakończonego
we wrześniu 2013 roku, a w 2012 roku pozyskał w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki czteroletni grant badawczy pt. „Polskie drukowane
kancjonały katolickie od XVII do XIX w.”, którego pierwotnie był kierownikiem,
a później jednym z głównych wykonawców.
Jacek Jaskulski dał się również poznać jako organizator ważnych wystaw
w Bibliotece Kórnickiej; w 2010 roku zorganizował wystawę upamiętniającą 600.
rocznicę bitwy grunwaldzkiej, a w 2012 roku wystawę poświęconą Rocznikom
Jana Długosza. Największym zainteresowaniem cieszyła się wystawa poświęcona historii i kulturze Żydów wielkopolskich, którą Jacek Jaskulski organizował
z Grzegorzem Kubackim w 2013 roku, przy współpracy z Muzeum Narodowym
w Poznaniu. (Małżonka – Renata Sobczak-Jaskulska, zatrudniona w tym Muzeum,
pomagała w wypożyczeniu eksponatów). W 2014 roku razem z Małgorzatą Potocką
przygotował dwie wystawy (w ramach Weekendów Majowych oraz czasową) dotyczące spuścizny wybitnego rzeźbiarza Antoniego Madeyskiego. W tym czasie
podjął się też koordynacji prac porządkowych na terenie grodziska położonego na
półwyspie Szyja w Bninie. W 2014 roku opracował i opublikował dzieje średniowiecznego Zbąszynia4.
W pracy był lubiany za bezpośredniość, skromność, uczynność i życzliwość;
nikomu nie odmawiał pomocy, np w kwerendach.
Zmarł niespodziewanie 17 lipca 2016 roku.
Tomasz Jasiński
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