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znawczegoł ; ustalono, że odbędzie się ono w  końcu (listopada 1967 r. w  Katowicach 
i że tematem obrad będą ilościowe metody badania działalności naukowej oraz 
problemy 'tworaaośai naukowej.

Dir MSkulinski, którego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim 
historię biologii, wykorzystał pobyt w  Warszawie również dla nawiązania kontaktów 
z polskimi historykami biologii, pracującymi w  Zakładzie Historii Nauki i Tech
niki P A N  oraz w  Ośrodku Dokumentacji Ewolucjonizmu ¡PAN.

W  dniu 28 lutego odbyło się spotkanie dra MikuMnskiego z kierownictwem Ko
mitetu i ¿Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN, poświęcone współpracy radziec
kich i polskich historyków nauki i techniki. Nawiązując do spotkania w  Warszawie 
we wrześniu ,1965 r. z 'kierownictwem radzieckiej delegacji na X I Międzynarodowy 
Kongres Historii (Nauki2, (dokonano przeglądu rezultatów współpracy w  ciągu pół- 
torarocza i omówiono możliwości nowych form tej współpracy, m.in. odnośnie 
badań nad dorobkiem naukowym i życiem tych Polaków, którzy, pracując w  X IX  w. 
w  Rosji, wnieśli —  jak Dybowski, Cienkowsfei, Baudouin de Courtenay, Jasiński
i wielu innych —  istotny w%łaid zarazem do nauki rosyjskiej i nauki polskiej. 
W  związku z radzieckimi przygotowaniami do wydania powszechnej historii nauki 
Zakład Historii Nauki i Techniki P A N  przekazał kolegom radzieckim jalko materiał 
informacyjny makietę t. 1 Historii nauki polskiej w zarysie.

E. O.

Z  D Z I A Ł A L N O Ś C I  
Z A K Ł A D U  H I S T O R I I  N A U K I  I T E C H N I K I  P A N

PIERW SZE POSIEDZENIE NOWEJ KADENCJI RADY NAUKOWEJ

Wobec zakończenia jesienią 1966 r. kadencji Rady Naukowej Zakładu Historii 
Nauki i Techniki P A N  Sekretariat 'Naukowy Wydziału ¿Nauk Społecznych P A N  
uchwałą z 30 X I 1966 powołał nowy jej skład.

Ze względu na nowe obowiązki Rady, wynikające z przyznania Zakładowi 
uprawnień nadawania stopni naukowych1, oraz na rozszerzenie zakresu działal
ności Zakładu, skład Rady powiększmy został o 7 osób w  stosunku do składu 
poprzedniego. Wobec zaś długotrwałej choroby dotychczasowego przewodniczącego 
Rady prof. A. Birkenmajera przewodnictwo nowej Rady objął prof. Bogusław 
Leśnodorski, dotychczasowy zastępca przewodniczącego, które to stanowisko po
wierzone zostało obecnie prof. Janowi Pazdurowi.

Na członków Rady powołano: prof. Henryka Barycza, prof. Jerzego Bukow
skiego, doc. Pawła Czartoryskiego, doc. Jerzego Dobrzyokiego (Kraków), doc. Je
rzego Dobrzyckiego (Poznań), prof. Karola Górskiego, prof. Włodzimierza Hubic
kiego, prof. Tadeusza Jaczewskiego, doc. Tadeusza Kowalika, prof. Ignacego Ma
łeckiego, prof. Jerzego Michalskiego, prof. Bolesława Olszewicza, prof. Eugeniusza 
Olszewskiego, prof. Kazimierza Opałka, doc. Zdzisława Opiala, płk. dra Tadeusza 
Popławskiego, doc. Mieczysława Radwana, prof. Ksawerego Rowińskiego, prof. 
Pawła Rybickiego, prof. Bogdana Suchodolskiego, prof. Armina Teskego, prof. 
Aleksandra Tuszkę, prof. Waldemara Voisego. Na sekretarza Rady kierownictwo 
Zakładu w  porozumieniu z przewodniczącym Rady powołało dra Janusza Skarbka.

Pierwsze (posiedzenie nowa Rada odbyła w  dniu 20 stycznia br. Ustalono na

1 Por. informację o pierwszym (lwowskim) sympozjum w  nrze 4/1966 ^Kwar
talnika”, s. 420.

2 Par. informację ó tym spotkaniu w  nrze 4/1965 „Kwartalnika”, ś. 664.
1 Por. informację w  nrze 1/1967 „Kwartalnika”, s. 211.
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nim przede wszystkim szczegółowy tryb prowadzenia przewodów habilitacyjnych 
i doktorskich. Wobec tego, że Zakład otrzymał uprawnienia nadawania stopnia do
centa i doktora nauk humanistycznych, zastanawiano się nad granicami kompe
tencji Rady w  zakresie przewodów o specjalistycznej tematyce z historii nauk przy
rodniczych i techndaznych oraz historii techniki, przy czym wyrażono pogląd, że 
przewody takie powinny być prowadzone raczej w  instytucjach, mających pcąwo 
nadawania stopni naukowych o tytule zgodnym z treścią rozprawy. .

W  następnym punkcie porządku dziennego otwarto przewód doktorski mgrów: 
,M. Frankowskiej, iB. Jaczewskiego i B. Orłowskiego, oraz powołano komisje, które 
rozpatrzą sprawę otwarcia przewodów habilitacyjnych dr I. Stasiewicz i dra 
L. Szyfmana. Rada wyraziła dalej poparcie dla wniosków 'kierownictwa Zakładu
o zatrudnienie: doc. Z. Kowalewskiego na stanowisku' samodzielnego pracownika 
naukowo-badawczego, dr B. Kuźnickiej —  na stanowisku adiunkta, mgrów B. Ja
czewskiego i J. Drewnowskiego —  na stanowiskach starszego asystenta, a także 
dla wniosku o powołanie w  ramach Zakładu ¡Pracowni Badań Kopernikańskich, na 
której kierownika przewidziano doc. P. Czartoryskiego.

Rada rozpatrzyła również i przyjęła sprawozdanie z działalności Zakładu 
w  1966 r. -

-  Janusz Skarbek

SEM INARIUM  ARYSTOTELBSOWSKO-KOPEIRNIKAŃSKIE

Na przełomie lat 11965 i 1966 w  ramach organizującej się Pracowni Badań 
Kopernikańskich Zakładu Historii Nauki i Techniki B A N  rozpoczął działalność 
zespół seminaryjny do badań nad historią nauki średniowiecznej i renesansowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień recepcji arystotelizmu i tła ideowego, z któ
rego wyrosło dzieło Mikołaja Kopernika. W  pracach seminarium kierowanego przez 
doc. P. Czartoryskiego i doc. J. Dobrzyckiego systematycznie uczestniczy 10 osób.

Do lata 1966 r. odbyto 12 zebrań, na których członkowie seminarium przed
stawili rezultaty swych badań M. in. wysłuchano i przedyskutowano następujące 
referaty: doc. J. Dobrzyckiego Zagadnienia nowej edycji „Commentariolusa” M i
kołaja Kopernika, dr B. Bieńkowskiej O recepcji nauki Mikołaja Kopernika 
w szkołach polskich X V II  w., dr Z. Wardęskiej O nowe spojrzenie na Konrada 
z Byczyny, pedagoga pomorskiego1, mgra J. Bojarskiego Zagadnienia twórczości 
pisarskiej Jana z Ludziska, mgra J. Drewnowskiego Problematyka wczesnych ży
ciorysów Mikołaja Kopernika. Wysunięte w  dyskusji uwagi i postulaty wyko
rzystają referenci przy dalszej pracy.

A. K.

ZESPÓŁ HISTORII N A U K I POLSKIEJ X IX  W IEK U

W  końcu 1966 r. Zakład Historii Nauki i Techniki PA N  powołał, w  ramach 
Działu Ogólnych Problemów Historii Nauki i Historii Nauk Społecznych, pod 
kiCTiinifripm prof. Mariana Serejskiego Zespół Historii Nauki Polskiej X IX  w. 
Zespół liczy ok. 20 osób pochodzących ze środowisk naukowych Warszawy, Kra
kowa, Łodzi i Wrocławia, jego sekretarzem jest dr Janusz Skarbek.

Na pierwszym zebraniu w  dniu 28 listopada 1966 r., poświęconym wyłącznie 
sprawom organizacyjnym, naszkicowano prowizoryczny zarys tematyki, któjrfcj

1 W  ten sposób powstał m. in. drukowany w  niniejszym numerze artykuł 
Z. Wardęskiej Konrad Bitschin z Łukowa zwany Konradem z Byczyny —  pedagog 
chełmiński.


