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POSIEDZENIE ZESPOŁU HISTORII BOTANIKI 

13 maja 1972 r. odbyło się w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie posiedze-
nie Zespołu Historii Botaniki. 

Na wstępie przewodnicząca Zespołu doc. Ludmiła Kar po wic zowa złożyła 
sprawozdanie z działalności: Zespołu za rok 1971 i I kwartał 1972 r. Wszystkie 
plany naukowe zostały wykonane a do ważniejszych osiągnięć Zespołu zaliczyć 
wypada sesję naukową z 19711 oraz przygotowany tom monograficzny poświęcony 
50-leciu Towarzystwa Botaników Polskich2. 

Z kolei przystąpiono do omówienia planu pracy na rok 1973. Do następnego 
tomu botanicznego „Studiów i Materiałów z Dziejów Nauki Polskiej" zgłoszono 
następujące prace: prof. T. Sulma — Botanika gdańska w XVII i XVIII w.; 
dr W. Karpowiczowa — Zmiany nazewnictwa gatunku Diopteris w literaturze 
naukowej; prof. A. Paszewski — Rośliny zielne u Alberta Wielkiego; doc. J . Sie-
mieńska — Korespondencja Raciborskiego z Eichlerem; prof. W. Szafer — Ko-
respondencja Raciborskiego z W. Kulczyńskim; doc. J. Reimanówna — Kores-
pondencja Raciborskiego z Nathorstem; doc. S. Brzozowski — Polskie studia 
przyrodnicze we Wrocławiu 1919—1939. 

W dalszym ciągu zebrania omawiano udział członków Zespołu w organizo-
wanej przez Zakład Historii Nauki i Techniki PAN w czerwcu 1973 r. sesji nau-
kowej w Ciechanowcu, poświęconej Krzysztofowi Klukowi. Zgłoszono na sesję 
następujące referaty: prof. H. Bukowiecki — Rośliny lecznicze w Dykcjonarzu 
Krzysztofa Kluka, prof. J. Mowszowicz — Kluk jako systematyk. 

Doc. S. Brzozowski poinformował zebranych o przygotowywanej sesji jubi-
leuszowej 100-lecia powstania AU w Krakowie i zaprosił zebranych do współ-
udziału. 

W związku z przygotowywaną przez doc. S. Szpiiczyńskiego sesją ku czci 
siedemnastowiecznego przyrodnika Jana Johnstona zaproponowano analizę bota-
niki w jego dziełach złożyć w ręce prof. J. Mądalskiego z Wrocławia lub prof. 
S. Kowïiaisa. 

Zainteresowanie wywołała informacja S. Brzozowskiego o znajdującym się 
w Bibliotece Narodowej w Wiedniu zielniku F. Scheidta z XVIII w., na wniosek 
prof. H. Bukowieckiego ZHNiT PAN spróbuje sprowadzić ten dziesięciotomowy 
zielnik do Krakowa. Na zakończenie zebrania poinformowano, że Zespół Redak-
cyjny pracujący nad Słownikiem Biologów Polskich dołoży wszelkich starań 
by w 1973 r. zamknąć opracowywanie haseł i przystąpić do ostatecznych czyn-
ności redakcyjnych. 

Stanislaw Brzozowski 

POSIEDZENIE ZESPOŁU HISTORII NAUK ROLNICZYCH 

22 marca 1972 r. odbyło się w Krakowie pod przewodnictwem doc. S. Brzo-
zowskiego posiedzenie Zespołu Historii Nauk Rolniczych. 

Pierwszy referat Hippologia na wyższych uczelniach Małopolski do 1939 r. 
wygłosił mgr inż. Lesław Kukawski. Przedstawił on historię nauczania hodowli 
koni w ośrodku krakowskim i lwowskim od początków XIX w. Nie stanowiła 
ona początkowo- odrębnej dyscypliny i była wykładana w ramach studiów wete-
rynaryjnych. W powołanej w 1803 r. Katedrze Weterynarii na Wydziale Lekar-

1 Zob. Sprawozdanie z tej sesji w nrze 2/1972 „Kwartalnika", s. 388—389. 
2 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Wrocław 1972. Zob. notatkę 

o tej książce w niniejszym nrze „Kwartalnika", s. 782—783. 


