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bibliothek (znajdują się w niej obecnie, przeniesione z Japanischer Palais, niemal 
niezniszczone podczas działań -wojennych starodruki i rękopisy z X V I i XV II w.) 
oraz Landesbibliothek w  Gocie, gdzie całe sale z nie skatalogowanymi dotychczas 
osiemnastowiecznymi wydawnictwami oraz przepięknymi zbiorami orientalnymi —  
czekają dopiero na opracowanie.

Biorąc pod uwagę wyniki kwerendy oraz istotne z punktu widzenia opraco
wywanego przeze mnie tematu liczne kontakty naukowe, które nawiązałam podczas 
„wędrówki“ po bibliotekach i archiwach Saksonii i Turyngii, a także ¡podczas 
międzynarodowej konferencji w  Berlinie —  uznać muszę mój pobyt w NRD za 
naprawdę owocny. Myślę, że warto jeszcze bardziej rozszerzyć i pogłębić współ
pracę Zakładu Historii Nauki i Techniki z naukowymi placówkami niemieckimi.

Irena Stasiewicz

PRZYGOTOWANIA DO OBCHODU 200-LECIA AKADEMII GÓRNICZEJ
W E  FREIBERGU

Zapowiedziany na 1965 r. obchód 20(Mecia Akademii Górniczej we Freibergu 
będzie okazją do przypomnienia zasług tej uczelni dla rozwoju wiedzy górniczej 
i postępu technicznego. Zadba o to z pewnością Instytut Historii Górnictwa i Hut
nictwa, rozwijający od kilku lat żywą działalność naukową we freiberskiej . 
Akademii.

W  przygotowywanej przez prof. Eberhardta Wachtlera zespołowej monografii, 
obejmującej syntezę dziejów Akademii, znajdzie się również wiele miejsca na opis 
kontaktów z Polską. Były one szczególnie żywe w tzw. klasycznym okresie, tj. pod 
koniec XV III i na początku X IX  w., kiedy Akademią kierował głośny w ówczesnym 
naukowym świeoie geolog i mineralog, Abraham Gottlob Werner (1749— 1817) 1. 
Spod jego ręki wyszli wszyscy profesorowie Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kiel
cach i kilku wybitnych urzędników Dyrekcji Górniczej. Byli wśród nich Polacy, 
jak Józef Tomaszewski i Marceli Królikiewicz, ale przeważali Niemcy: J. E. Ullmana, 
W.. G. E. Becker, J. J. Graff, H. L. Kleeditz, F. W. Lempe, G. G. Pusch, J. K. Krum- 
pel, Ch. F. Hollunder —  prawie wszyscy spośród nich spolonizowali się jednak, 
oddając wiedzą i pracą trwałe usługi górnictwu i hutnictwu w Polsce.

Żywe w  tamtym czasie związki górnictwa i hutnictwa polskiego z Akademią 
freiberską tylko częściowo tłumaczą się przemijającą koniunkturą polityczną, w któ
rej m.in. grała rolę osoba Fryderyka Augusta, desygnowanego przez Sejm Cztero
letni na następcę po Stanisławie Auguście. Równie ważnym wzajemnie zbliżającym 
czynnikiem była liberalna atmosfera, panująca w saskim ośrodku wiedzy górniczej, 
która wyraziła się udziałem freiberczyków w lożach woinomularskich. Można by 
sobie życzyć, aby z okazji jubileuszu Zbadana została również i ta ciekawa, a nie 
odkryta karta Akademii Górniczej we Freibergu.

Jan Pazdur

1 Był on zwolennikiem neptunizmu, według którego woda stanowiła praelement 
wszystkich zjawisk geologicznych. Pod jego wpływem wyznawał tę teorię również 
Stanisław Staszic; por. np.: W. G o e t e l ,  Znaczenie „Ziemiorodztwa Karpatów"  
Stanisława Staszica w historii geologii polskiej, wstęp do dzieła: S. S t a s z i c ,
O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Warszawa 1955, s. 19— 20; 
por. też: H. B a u m g a r t e l ,  Aus der Geschichte der Bergakademie Freiberg, 
Berlin 1961, s. 24— 27.

KHN1T — 8


