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niewskiego i Marcina Kacprzaka, odznaczenie Towarzystwa złotym 'krzyżem 
zasługi i medalem X wieków Płocka, odznaczenie osób zasłużonych w pracach 
Towarzystwa, nadanie godności członków honorowych Towarzystwa Stanisławowi 
Ryszardowi Dobrowolskiemu, prof. Stanisławowi Herbstowi, prof. Stefanowi Igna-
rowi, prof. Dionizemu Smoleńskiemu i prof. Jerzemu Pniewskiemu, otwarcie kilku 
wystaw (m.in. wystawy unikalnego w Polsce kompletu rycin Franciszka Goyi 
Caprichos będącego własnością Towarzystwa). Kulminacyjnym punktem uroczysto-
ści była sesja jubileuszowa odbyta pod przewodnictwem prezesa PAN Janusza 
Groszkowskiego w gmachu liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego (tzw. „Matachowiantoi"), które jest następcą w prostej linii nie-
gdysiejszej Szkoły Wojewódzkiej Płockiej — kolebki Towarzystwa. Na sesji m.in. 
wygłoszone zostały dwa referaty naukowe: raiżej podpisanego, członka Towarzy-
stwa, Powstanie i pierwszy okres działalności Towarzystwa Naukowego w Płocku 
oraz Kazimierza Askanasa, wiceprezesa Towarzystwa, Problematyka i wyniki 
działalności naukowej Towarzystwu Naukowego Płockiego w Polsce Ludowej *. 

Waldemar Rolbiećki 

OFICYNA KARTOGRAFICZNA — DZIESIĄTA WYSTAWA 
STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH 

Wystawa ta otwarta 22 czerwca 1970 r. zorganizowana, podobnie jak poprzed-
nie, w Muzeum Techniki, poświęcona została historii techniki oraz warsztatów 
kartograficznych i drukarskich, zwanych do 'końca XVIII w. oficynami. Andrzej 
Makowski, autor scenariusza wystawy i przewodnika po niej pt. Oficyna karto-
graficzna1 zakładał, że „Celem wystawy jest upowszechnienie wiedzy o sposo-
bach druku map na przestrzeni wieków, natomiast treścią wystawy jest syntetycz-
ne przedstawienie sposobów drukowania map w Polsce, poczynając od XVI wieku 
aż do naszych dni. Treść wystawy zilustrowana jest czterema oficynami według 
technik druku map w porządku chronologicznym. Technikami tymi są: drzeworyt, 
•miedzioryt, litografia i offset. (...) Każda oficyna mówi o specyficznym klimacie 
warsztatu graficznego Określonej techniki i przedstawia efekty graficzne wy-
drukowanej tą techniką odbitki mapy". 

J.Bb. 

K R O N I K A Z A G R A N I C Z N A 

Francja 

POSIEDZENIE PREZYDIUM 
MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA HISTORII MEDYCYNY 

W dniu 23 kwietnia 1070 r. obradowało w Paryżu Prezydium Międzynarodo-
wego Towarzystwa Historii Medycyny (Société Internationale d'Histoire de la 
Médecine) pod przewodnictwem prezesa prof. M. ßariety (Francja). Wśród dele-
gatów warto odnotować obecność przedstawicieli państw Bliskiego Wschodu oraz 
Japonii. 

4 Oba te referaty, wraz z innymi pracami napisanymi specjalnie .na jubileusz, 
opublikowane zostaną w specjalnym wydawnictwie jubileuszowym. 

1 A. Makowski, Oficyna kartograficzna — Dziesiąta wystawa Stowarzyszenia 
Geodetów Polskich. Warszawa 1970. 
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Po przemówieniu wstępnym wspomniano zmarłych członków Towarzystwa, 
wśród nich trzech Polaków: A. Wrzoska, S. Sokoła oraz Z. Wiktora. Z kolei se-
kretarz generalny Towarzystwa, dr L. Dulieu (Francja) odczytał zgłoszone kan-
dydatury nowych członków, których przyjęto drogą głosowania. Ponieważ zgodnie 
ze statutem dobiegł końca okres kadencji jednego z wiceprezesów Towarzystwa, 
prof. Bologa (Rumunia), zaistniała potrzeba przeprowadzenia wyboru nowego 
wiceprezesa. Przedstawiciel Hiszpanii prof. Guerra domagał się, by godnością tą 
obdarzyć przedstawiciela jednego z krajów socjalistycznych. Jednakże znaczną 
większością głosów wybrany został przedstawiciel Wielkiej Brytanii, dr Poynter. 

Prezes honorowy Towarzystwa, prof. Pazzini (Włochy) przedstawił zebranym, 
świeżo wydany, pierwszy toin pamiętnika międzynarodowego kongresu hïs'torii 
medycyny: kongres ten obradował w Sienie w 1968 r. 

'Dr Manoliu (Rumunia) udzielił pbszernych informacji o mającym się odbyć 
w bieżącym roku w Bukareszcie kolejnym międzynarodowym kongresie historii 
medycyny. Następny kongres zbierze się w 1972 r. w Londynie. Wstępnych infor-
macji na ten temat udzielił dr Poynter. 

Prof. Pazzini przedstawił projekt biuletynu Towarzystwa, zwracając jednocze-
śnie uwagę na istniejące trudności finansowe. W dyskusji m.in. podniesiono po-
trzebę informowania za pośrednictwem biuletynu o nauczaniu historii medycyny, 
jak również o obsadzie personalnej katedr, co pozwoliłoby na swobodniejszą wy-
mianę wykładowców. 

Sekretarz Towarzystwa, dr Dulieu otworzył publicznie koperty nadesłane 
przez poszczególne sekcje krajowe, zawierające nazwiska historyków medycyny 
zgłoszonych do nagrody „Złotego Eskulapa" (PEsculape d'Or). W wyniku ożywio-
nej dyskusji nagrodę przyznano pani prof. E. Lesky (Austria). 

Jerzy StrojnowsSki 

ZEBRANIE FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA 
HISTORII MEDYCYNY 

Bezpośrednio po posiedzeniu Prezydium Międzynarodowego1 Towarzystwa Hi-
storii Medycyny odbyło się zebranie miesięczne Francuskiego Towarzystwa 
Historii Medycyny, któremu przewodniczył prof. Coury (Paryż). Podczas zebrania 
wygłoszono sześć referatów. Do bardziej interesujących należał referat prof. 
Coury i dr Vettera przedstawiający stuletnie dzieje Katedry Historii Medycyny 
uniwersytetu paryskiego. Następnie prof. Coury mówił o aktualnym stanie nau-
czania historii medycyny we Francji. Prof. Mollaret z Instytutu Pasteura w Pa-
ryżu przedstawił szereg eksponatów tamtejszego muzeum, dotyczących historii 
epidemii. Prelegent odbył niedawno podróż do Związku Radzieckiego i do innych 
krajów socjalistycznych, skąd przywiózł nowe nabytki. W Gdańsku prof. Mplla-
ret otrzymał aparat z pracowni prof. R. Weigla — sławnego polskiego twórcy 
szczepionek przeciw durowi plamistemu — służący do infekowania wszy riketsja-
mi. Dr Valiery-Radot przedstawił swoją świeżo wydaną książkę Cała epoka (Toute 
une Epoque 1889—1969). 

Niewielka wystawa, urządzona w Zakładzie Historii Medycyny pozwoliła 
uczestnikom zebrania zaznajomić się z miejscowymi zbiorami bibliofilskimi i mu-
zealnymi. Wspólna kolacja oraz odbyta w dniu następnym wycieczka autokarem 
w okolice Paryża zakończyły obydwa posiedzenia historyków medycyny. 

Jerzy Strojnowski 


