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prac (pod adresem: Towarzystwo Naukowe w  Toruniu, Toruń, ul. Wysoka 16) 
upływa 31 grudnia Ł968 r. Pracę należy podpisać godłem, a nazwisko i adres 
autora dołączyć w  osobnej zaklejonej kopercie oznaczanej tym samym godłem. 
Przewiduje się nagrody: I  —  25 000 zł, II —  15 000 zł, I I I  —  10 000 zł. Skład jury 
konkursu, które powoła zarząd Towarzystwa, jest jeszcze nie ogłoszony.

W Y ST A W A  N A  TEM AT OCHRONY ZABYTK Ó W  TECHNIKI 
W  CZECHOSŁOWACJI

Z  okazji międzynarodowego sympozjum, poświęconego ochronie zabytków 
techniki, które odbyło się w  Pradze w  końcu września 1966 r., gospodarze zorga
nizowali specjalną wystawę ilustrującą ten problem w  ich kraju1. Z  inicjatywy 
Ośrodka Kultury Czechosłowackiej w  Warszawie wystawa ta została przywieziona 
do Polski i zaprezentowana w  stolicy w  lokalu Międzyzakładowego Klubu Tech
niki i Racjonalizacji. Otwarcie odbyło się 12 kwietnia 1967 r.

Treść wystawy w  porównaniu do jej praskiej ekspozycji nie została zmieniona. 
Elementami jej były przede wszystkim materiały ilustracyjne, obejmujące foto
grafie zabytków oraz reprodukcje dokumentów, rycin i planów, a także modele. 
Nie przywieziono natomiast do Polski, wobec zrozumiałych zastrzeżeń konserwa
torskich, oryginalnych zabytków techniki, których kilka pokazano w  Pradze.

Wystawa miała układ branżowy: poszczególne jej części poświęcone były za
bytkom górnictwa, hutnictwa, młynarstwa, piwowarstwa, przemysłu maszynowe
go, włókienniczego, szklanego i ceramicznego, budownictwa wodnego i mostowego 
oraz transportu.

Fakt zorganizowania tego rodzaju wystawy świadczy o wyraźnym postępie, 
który dokonuje się w  Czechosłowacji w  dziedzinie ochrony zabytków techniki. 
Przeprowadzono tam przede wszystkim wstępną ich rejestrację, wprawdzie nie
kompletną, lecz pozwalającą na dobre zorientowanie się w  zasobach i potrzebach. 
Za osiągnięcie należy też uznać decyzję natychmiastowego popularyzowania wy
ników rejestracji i to nie tylko we własnym kraju, ale irównież u sąsiadów. Ten 
ostatni moment może być przykładem dla środowisk polskich zajmujących się ty
mi samymi problemami.

Organizatorem wystawy Ochrona zabytków techniki w CSRS było Narodowe 
Muzeum Techniczne w  iPradze. Scenariusz opracowali: dr Karol Czerny i dr Jerzy 
Vondra.

Wystawa czynna była w  Warszawie przez dwa tygodnie. Ośrodek Kultury 
Czechosłowackiej zamierza pokazać ją również w  innych miastach polskich.

Jerzy Jasiuk

60 ROCZNICA I ZJAZDU POLSKICH INŻYNIERÓW  GÓRNICZYCH

W  październiku 1906 r. obradował w  Krakowie I Zjazd Polskich Inżynierów 
Górniczych, który zainaugurował ogólnopolski ruch ¡stowarzyszeniowy tej grupy 
zawodowej. Miał on też duże znaczenie dla postępu technicznego i ekonomicznego 
w naszym górnictwie. Z okazji 60 rocznicy tego wydarzenia Oddział Krakowski 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa zorganizował sesję, która od
była się w  Krakowie 19 listopada 1966 r. Sesja ta nawiązywała również do dwudzie
stolecia działalności Oddziału.

1 Por. sprawozdanie z tego sympozjum w  nrze 2/1967 „Kwartalnika”, s. 490.


