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Instytutu Historii. Związane z tym pozbawienie Komitetu kompetencji Rady 
Naukowej ZHNiT zahamowałoby kształcenie kadr badawczych w zakresie historii 
nauki i historii techniki. Zmniejszeniu uległaby również działalność wydawnicza, 
ograniczone zostałyby kontakty międzynarodowe. Wskazywano też, że jeśli nie uda 
się utrzymać odrębności Zakładu, to słuszniejszym byłoby połączenie go z In-
stytutem Filozofii (prof. E. Olszewski, prof. W. Voisé) lub z Instytutem Historii 
Kultury Materialnej (doc. A. Wiślicki). Zwracano uwagę także na konieczność 
opracowania problemu resortowego nie tylko dla historii nauki, ale również 
dla historii techniki (prof. E. Olszewski, prof. J. Pazdur). W dyskusjach na temat 
przyszłości Zakładu należy pokazać perspektywę przekształcenia go — w ciągu 
kilku najbliższych lat — w instytut. Do tego predysponuje go znaczny dorobek 
naukowy tej placówki, także w znaczeniu interdyscyplinarnym, wkład do badań 
nad powszechną historią nauki, związki historii nauki z historią techniki, spo-
łeczna funkcja naszej dyscypliny w okresie rewolucji naukowo-technicznej. Ze 
względu na interdyscyplinarną rolę historii nauki trzeba postulować aby Komitet 
Historii Nauki i Techniki działał przy Prezydium PAN, a nie jak dotychczas przy 
Wydziale I (prof. I. Pietrzak—Pawłowska). 

Po zakończeniu dyskusji, zebrani upoważnili Prezydium Komitetu do opra-
cowania wraz z Zespołem partyjnym KHNiT argumentów przemawiających za 
utrzymaniem samodzielności Zakładu Historii Nauki i Techniki i przekształcenia 
go w instytut. 

Bohdan Jaczewski 

SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN 
PROFESORA BOGDANA SUCHODOLSKIEGO 

Staraniem Zakładu oraz Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Aka-
demii Nauk została zorganizowana 21 grudnia 1973 r. uroczystość siedemdziesięcio-
lecia urodzin Profesora Bogdana Suchodolskiego. W Sali Lustrzanej Pałacu Sta-
szica zebrali się koledzy, współpracownicy, przyjaciele i uczniowie Profesora, 
a wśród nich prof, dr Tadeusz Kotarbiński, którego uczniem był kiedyś prof. 
Suchodolski. Zebrani wysłuchali kilku przemówień ukazujących wszechstronność 
zainteresowań Profesora, Jego osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętej humani-
styki, Jego wkład w przeobrażenia polskiej kultury i systemu oświatowego, a tak-
że rolę, jaką odgrywa w działalności międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. 

Kolejno zabierali głos: doc. dr Irena Stasiewicz-Jasiukowa, zastępca kierow-
nika Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN, prof, dr Bogusław Leśnodorski, 
przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki PAN, prof, dr Jan Szczepański, wice-
prezes Polskiej Akademii Nauk, Jerzy Kuberski, minister oświaty i wychowania, 
prof, dr Ryszard Wroczyński, dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu War-
szawskiego, dr Stanisław Mauersberg, przedstawiciel Pracowni Dziejów Oświaty 
PAN oraz doc. dr Irena Wojnar, uczennica i wieloletnia współpracowniczka Pro-
fesora Suchodolskiego. 

Wręczono Profesorowi makietę zbiorowej księgi zatytułowanej Przeszłość — 
przyszłości, a obejmującej około 50 prac autorów polskich i obcych. Artykuły te 
poświęcone są dziejom kultury naukowej i artystycznej, problemom oświaty i wy-
chowania, sprawom współczesnego człowieka i jego świata. Książka ma zostać 
wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. 

Na zakończenie uroczystości zabrał głos Profesor Suchodolski, wspominając 
różne zakresy swojej wieloletniej działalności naukowej. 


