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W dyskusji zwrócono uwagę, że Instytut Agronomiczny w Marymoncie został 
zorganizowany na wzór uczelni Thaera. Zainteresowano się także dalszym losem 
Moeglin po likwidacji Akademii. Przejściowo działała tam doświadczalna stacja 
rolnicza, a następnie uczelnia rolnicza, przyłączona później do Uniwersytetu Ber-
lińskiego. i ! : • . 1 

Ligia Hayto 

POSIEDZENIE ZESPOŁU BADAN NAUTOŁOGICZNYCH 

4 lutego 1975 roku odbyło się we Wrocławiu posiedzenie poświęcone dokształ-
caniu i doskonaleniu kadr w gospodarce morskiej w okresie 30-lecia PRL. W cza-
siie posiedzenia pirof. dr K. Kubik wygłosił referat pt. Dokształcanie i doskonalenie 
kadr w gospodarce morskiej w latach 1945—1975. Ponadto przedstawiono dwa 
komunikaty naukowe: prof. T. Cieśli, pt. Geneza, rozwój i dorobek Technikum 
Żeglugi Śródlądowej w 30-leciu PRL oraz mgra W. Bublewskiego, pt. Nauka 
w relacji do wybranych problemów żeglugi przybrzeżnej. 

Poza członkami Zespołu w posiedzeniu brali udział zaproszeni pracownicy 
nauki oraz przedstawiciele Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych, 
pedagodzy i słuchacze uczelni. Posiedzeniu przewodniczył prof, dr B. Kasprowicz. 

W dyskusji wskazywano na celowość podjętych badań, a zwłaszcza na ich 
powiązanie z praktyką gospodarczą. Posiedzenie było dobrym przykładem współ-
pracy przedstawicieli nauki, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. 

Walenty Aleksandrowicz 

POSIEDZENIA ZESPOŁU HISTORII NAUKI XIX WIEKU 

W pierwszym półroczu 1975 odbyły się trzy posiedzenia pod przewodnictwem 
prof. Mariana Serejskiego. Uczestnikami ich — poza pracownikami Zakładu — 
byli zaproszeni goście ize środowisk naukowych Warszawy, Torunia, Łodzi i Kra-
kowa. 

Na pierwszym posiedzeniu (5 lutego) mgr Wiesław Mincer z Uniwersytetu 
M. Kopernika przedstawił swe uwagi na marginesie artykułu M. D. Kinga: Reason, 
Tradition and the Progressiveness of Science („History and Theory" X, nr 1). 
Dyskusja dotyczyła najbardziej ogólnej problematyki metodologicznej, związanej 
z całościowym ujmowaniem dziejów nauki. Omawiano następujące zagadnienia: 
sprawa czynnika subiektywnego w historii nauk społecznych i próby jego wyeli-
minowania (prof. M. Serejski); związek koncepcji historiozoficznej M. D. Kinga 
z koncepcją paradygmatów T. Kuhna (prof. E. Olszewski); paradygmaty Kuhna 
w zastosowaniu do historii nauk społecznych (dr F. Bronowski); pojęcie „rewo-
lucji" w naukach przyrodniczych (mgr W. Grębeoka); zmiany paradygmatów 
a ciągłość tradycji naukowej (dr J. Skarbek); krytyka koncepcji nauki „ponad-
hiisłorycznej" {dr T. Długokęcka). 

Na drugim posiedzeniu Zespołu (12 marca) dr Andrzej Wierzbicki z Instytutu 
Historii PAN przedstawił problematykę tzw. „okcydentalizmu" w polskiej historio-
grafii, dając próbę konstrukcji modelu tej tendencji. W dyskusji poruszono na-
stępujące zagadnienia: propozycje ogólnych, syntetycznych pojęć, nadających się 
do możliwie adekwatnego ujęcia tendencji przeciwstawiających się „okcydenta-
lizmowi" (prof. M. Serejski); sprawa rozróżnienia między sferą rzeczywistych 
faktów historycznych a sferą postulatów (głoszonych przez historyków) — przy 


