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Trzecia część Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym związała się z zawodami technicznymi. 
Badania nad osiągnięciami technicznymi Emigracji oparł referent na archiwach brytyjskich, francuskich, 
hiszpańskich i in. W latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. zaczęła się wtórna emigracja z Francji 
uchodźców powstańczych kierujących się nawet do Ameryki Łacińskiej. Wtedy część polskich techników 
znalazła się w Hiszpanii. Pracowali w gazownictwie w oparciu o angielskie firmy instalujące gazownie 
w Europie: K. Karśnicki, L. Nabielak, T. Bartmański, J. Łabęcki — budowniczowie i dyrektorzy ga-
zowni w Barcelonie, Kadyksie, Madrycie. J. Zieliński zawodowy fotograf i wynalazca brał później udział 
w poselstwie hiszpańskim do Turcji. W kolejnictwie hiszpańskim budowali linie kolejowe N. Borucki, 
B. Bukała, K. Gorkowski, J. Kowalski i wspomniany T. Bartmański, który zakładał również plantacje 
oliwek, a pracował także w Afryce północnej. Z drugiej generacji, od lat siedemdziesiątych, budowali 
koleje S. Reguski, A. Zaborowski, W. Paliński, A. Kowalski, Cz. Waliszewski przy czym ostatni działał 
później w górnictwie węglowym. O. Zakrzewski hydrotechnik regulował rzekę Ebro. T. Orzechowski, 
finansista, z ramienia firmy angielskiej zakładał kable podmorskie z Portugalii do Afryki i na wyspy 
Kanaryjskie, potem działał w Turcji. — Referent wyjaśnił, że przedstawiony referat jest częścią większej 
pracy o działalności technicznej Wielkiej Emigracji na Zachodzie. Udział zaś polskich techników w Rosji 
i Niemczech będzie potraktowany odrębnie jako osobne zagadnienie. 

W dyskusji referent odpowiedział na pytania prof. S. Brzozowskiego, mgr Z. Zacharewicza i mgr S. 
Miczulskiego — o sprawy techniczne gazownictwa, o identyfikacje niektórych techników jako byłych 
wojskowych z powstania 1831 r. i o stopień atrakcyjności Hiszpanii dla Polaków — techników. 

WIZYTA W POLSCE DANIELA DORY'EGO — FRANCUSKIEGO HISTORYKA NAUKI. 

W listopadzie 1986 r., przebywał z trzytygodniową wizytą w Polsce Daniel Dory — historyk nauki 
z paryskiej grupy badawczej pt. Epistemologie et Histoire de Géographie, przynależącej zarówno do 
CRNS jak i do Uniwersytetu Pari I. Celem wizyty było zapoznanie się ze stanem badań geograficznych 
w Polsce oraz badań nad historią geografii z jednej strony, z drugiej — zapoznanie środowiska geogra-
fów polskich z osiągnięciami francuskiej geografii i jej osiągnięciami w świecie. Gość francuski odwiedził 
ważniejsze ośrodki geograficzne i był przyjmowany przez geografów: M. Rościszewskiego (Warszawa), 
B. Kortusa (Kraków), A. Jagielskiego (Wrocław), J. Szukalskiego (Gdańsk). 

W Krakowie D. Dory wygłosił referat pt.: Podstawowe tendencje we współczesnej geografii francuskiej, 
w którym prześledził etapy kryzysu tej dyscypliny, w wyniku którego była kolejno podważana: naczelna 
rola geografii regionalnej, stosowana w geografii metody matematyczne, związki i sprzeczności geografii 
fizycznej i geografii człowieka. W rezultacie poczęły wyłaniać się nowe kierunki badawcze rokujące nowe 
perspektywy, a mianowicie: 1) badania w zakresie historii i epistemologii geografii, indywidualne i zin-
stytucjonalizowane (kierowany przez Ph. Pinchemela ośrodek w którym pracuje D. Dory); 2) geografia 
społeczna o podstawach materialistycznych; 3) badania w zakresie geografii fizycznej globalnej, w zakre-
sie ekosystemów i krajobrazów (G. Bertrant), ekogeografii (T. Tricart). 

We Wrocławiu D. Dory wygłosił odczyt na temat: Problemy teoretyczne geografii, zwłaszcza zagad-
nienia wiodące do sformułowania programu tzw. geografii podstawowej (fondamentale). W tej licznie 
zagadnień prelegent podkreślił ważność epistemologii i historii geografii oraz antropologii ekologicznej. 
Do problemów teoretycznych geografii powrócił D. Dory w dyskusji w Instytucie Geograficznym w 
Warszawie na temat: Aspekty globalne kryzysów ekologicznych, wyróżniając trzy grupy zjawisk w zakre-
sie współczesnych katastrof: naturalne, antropogeniczne i technogeniczne. 
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