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Otwarcia muzeum dokonał wiceminister Trzcionka, nadając równocześnie pla
cówce imię Mieczysława Radwana. Następnie rektor Zemajtis odsłonił tablicę poś
więconą pamięci patrona muzeum, ufundowaną przez Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Hutniczego (ryc. 1) i umieszczoną na ścianie honorowej hal
lu. Wzruszającym momentem było wystąpienie dzieci ze szkoły podstawowej w  No
wej Słupi, które wygłosiły wiersz o pracach badawczych nad starożytnym hutni
ctwem i zasługach M. Radwana, napisany przez miejscowego nauczyciela Czesława 
Cieślika. Epizod ten potwierdził żywe i serdeczne zainteresowanie społeczeństwa 
Nowej Słupi, okazywane badaniom oraz sprawom Muzeum Starożytnego Hutni
ctwa.

Jerzy Jasiuk

NAGRO DA Z A  BAD ANIA  NAD  HISTORIĄ TECHNIKI

Dzień Działacza Kultury rzadko bywa okazją do popularyzacji badań nad dzie
jami techniki i ochrony jej zabytków. Warto więc odnotować, że w  1968 r. uroczy
stość ta, obchodzona 15 maja, stała się okazją przyznania przez Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej w  Zakopanem nagrody „za wkład pracy i szczególne osiągnię
cia w  dziedzinie badań nad historią i zabytkami przemysłu wiejskiego i techniki 
na Podhalu” doktorantowi Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN, mgrowi inż. Hen
rykowi Jostowi.

E. O.

W IZY T A  PROFESORA W. W. TICHOM IROW A W  POLSCE

W  dniach 8—12 lipca 1963 r. przebywał w  Polsce wybitny uczony radziecki, 
historyk geologii, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Historii Geologii, 
prof. W. W. Tichomirow. Jego wizyta miała na celu przedyskutowanie problemów  
dotyczących organizacji polsko-radzieckiego sympozjum na temat historii polsko- 
-rosyjskich stosunków w  dziedzinie geologii i geografii. Ustalono, że sympozjum od
będzie się w  Warszawie w  październiku 1969 r., a kontynuacja jego prac zostanie 
podjęta w  ZSRR w  1971 r. Organizatorami sympozjum na terenie Polski są: Zakład 
Historii Nauki i Techniki PA N  i Muzeum Ziemi FlAlN. W  sympozjum przewidziany 
jest udział około 30 uczestników ze strony radzieckiej i tyluż ze strony polskiej.

Ustalono, że referaty sympozjum obejmą następujące dziedziny tematyczne:
1) Historia wspólnych prac uczonych polskich i rosyjskich w  dziedzinie teoretycz

nych zagadnień geologii i geografii;
2) Przebadanie twórczości naukowej uczonych polskich w  Rosji i rosyjskich uczo

nych w  Polsce;
3) Życiorysy naukowe opracowane na podstawie nowych materiałów (materiały bio- 

-bibliograficzne i ikonograficzne);
4) Materiały pamiętnikarskie opracowane przez żyjące jeszcze osoby, które były 

w kontakcie z uczonymi polskimi i rosyjskimi stanowiącymi przedmiot studiów;
5) Historia instytucji naukowych (uniwersytety, towarzystwa naukowe), które w y

kazywały wzajemny wpływ na rozwój polskiej i rosyjskiej nauki.
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