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nierłi Politechniki W arszawskiej. Po wyzwoleniu prof. Wierzbicki był jed
nym z organizatorów Kongresu Nauki Polskiej, a po utworzeniu Polskiej Aka
demii Nauk zostaje jej członkiem rzeczywistym. W latach 1952—1957 zajmuje 
on stanowisko wiceprezesa PAN, do dnia zaś dzisiejszego jest członkiem jej 
Prezydium.

Bibliografia prac naukow ych1 prof. W ierzbickiego obejmuje ponad 
170 pozycji. Obok w ielu podstawowych prac z zakresu m echaniki budowli 
w bibliografii tej znajduje się również kilka cennych prac z zakresu historii 
n au k i2.

W zebraniu naukowym uczestniczyło ok. 150 osób reprezentujących Pol
ską Akademię Nauk, wyższe uczelnie, m inisterstwa oraz stowarzyszenia 
naukowe i'techniczne.

Na wstępie posiedzenia prof. dr Witold Nowacki nakreślił biografię 
prof. Wierzbickiego, wynosząc wysoko jego zasługi naukowe, społeczne oraz 
wychowawcze, szczególnie jako opiekuna całych generacji kadr naukowych. 
Po w ielu przemówieniach spośród których wym ienimy wystąpienie imieniem  
Polskiej Akademii Nauk jej prezesa prof. dra Tadeusza Kotarbińskiego, odbyło 
się wręczenie jubilatowi specjalnego egzemplarza Księgi pamiątkowej,  przy
gotowanej na tę uroczystość przez Polską Akademię Nauk 3.

W drugiej części posiedzenia prof. Wierzbicki i prof. W. Olszak w ygłosili 
dwa referaty naukowe.-

Maria Daszkiewicz-Kuthan

70-LECIE URODZIN DOC. MIECZYSŁAWA RADWANA

Dnia 26 stycznia br. na dorocznej, odbytej w Krakowie sesji Zespołu 
H istorii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Zakładu Historii Nauki
i Techniki PAN uczczono 70 rocznicę urodzin docenta Mieczysława 
Radwana, przewodniczącego Zespołu, kierownika Katedry Historii Techniki 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Kierownictwo Zakładu Historii Nauki i Tech
niki prosiło mgra inż. Stefana Płuszczewskiego o przygotowanie szkicu bio
graficznego doc. Radwana. Referat ten rozpoczął sesję.

Mieczysław Radwan urodził się 5. IV. 1889 w  Żarnowie (woj. kieleckie), 
studia wyższe odbywał na Politechnice Kijowskiej. Pracuje najpierw w  Rosji, 
po odzyskaniu zaś niepodległości rozpoczyna działalność na terenie hutnictwa 
polskiego, któremu służył aż po lata ostatnie. W r. 1954 powołany zostaje do 
A kadem ii Górniczo-Hutniczej na stanowisko kierownika Katedry Maszyn 
Hutniczych, a w  r. 1957 powierzono mu kierownictwo nowo utworzonej Kate
dry Historii Techniki i Nauk Technicznych.

1 Zawiera ją „Księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych pro
fesora doktora inżyniera Witolda Wierzbickiego”. Warszawa 1959, s. 15—25.

2 M.in. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” drukował w  nrze 3/1956 
artykuł „Wkład Feliksa Jasińskiego do nauki św iatow ej”, a w  nrze 4/1959 
artykuł „W sprawie pochodzenia równania trzech momentów”.

3 Por. przypis 1.
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Szczególną zasługą doc. Radwana stało się propagowanie i czynna akcja 
ochrony zabytków techniki polskiej, której to sprawie poświęcił się od wielu  
lat i był jednym z jej pierwszych pionierów.

W latach międzywojennych i ostatnich schodził on w  pieszych wędrów
kach — przyniosły mu one ostatnio złotą odznakę Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-krajoznawczego — cały teren Zagłębia Staropolskiego w  poszu
kiwaniu śladów dawnej techniki.

Gdy w  latach ostatnich Naczelna Organizacja Techniczha podjęła zorga
nizowanie w  Warszawie Muzeum Techniki, doc. Radwan stał się jednym  
z rzeczywistych twórców tego Muzeum. Z jego inicjatywy powstał również 
już w  okresie międzywojennym i ponownie w  r. 1959 Oddział Muzeum Tech
niki w  halach dawnej walcowni w  Sielpi Wielkiej, w  powiecie koneckim.

Bibliografia publikacji naukowych Radwana jest bardzo obszerna. Oprócz 
prac z zakresu hutnictwa obejmuje ona przede wszystkim  prace z zakresu 
historii polskiego hutnictwa. Badania doc. Radwana stały się w  szczególności 
punktem w yjścia nowych u nas metod w  archeologii na odcinku badania 
zabytków metalurgicznych. Odkrycia dokonane na terenie okręgu świętokrzy
skiego przez zespół działający pod kierownictwem  doc. Radwana stały się 
wręcz rewelacyjne, rzucając nowe światło nie tylko na procesy produkcyjne 
najstarszych epok hutnictwa na naszych ziemiach, ale i na stosunki społeczne 
w  pierwszych wiekach naszej ery.

T̂ ym właśnie zagadnieniom poświęcone były m.in. dalsze obrady sesji, 
które zobrazowały ostatnie osiągnięcia Zespołu Historii Polskiej Techniki 
Hutniczej. Szczegółowe z nich sprawozdanie zostanie opublikowane w  następ
nym numerze „Kwartalnika”.

Maria Daszkiewicz-Kutłpan

Z PRAC ZESPOŁU HISTORII POLSKIEJ TECHNIKI FILMOWEJ 
ZAKŁADU HISTORII NAUKI I TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W dniu 12 stycznia 1960 r. odbyło się posiedzenie naukowe Zespołu Historii 
Polskiej Techniki Filmowej w  sali odczytowej Muzeum Techniki NOT w War
szawie. Na porządku dziennym był referat mgra Mariana Szulca Bibliografia 
druków z  zakresu techniki fotografii i filmu w  Polsce.

-Celem referatu było wykazanie na przykładzie sporządzonej przez autora 
Bibliografii fotografii polskiej podstawowej roli, jaką gra dokumentacja w  ba
daniach nad historią techniki, jako czynnik pomocniczy, usprawniający pracę 
historyka.

Na wstępie mgr Szulc zilustrował obecny stan bibliografii polskich dru
ków technicznych w  zakresie fotografii i filmu, wysuwając ną plan pierwszy 
szczególnie dwa większe opracowania bibliograficzne, które co prawda obej
mują całość spraw fotografii i filmu, posiadają jednak rozdziały dotyczące 
techniki. Jest to jego własne wspomniane już opracowanie oraz W. Jew sie- 
wickiego Polska bibliografia filmowa  wydana w 1952 przez Państwowy Insty-


