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POSIEDZENIE ZESPOŁU HISTORII BOTANIKI 

W 'dniu 29 października (19*7:3 r . odbyło się w Warszawie posiedzenie Zespołu 
Historii Botaniki (Zagaił je proif. Henryk Bukowiecki, który odczytał wspomnienie 
0 zmarłej przewodniczącej Zespołu docent dr Ludmile Karpowiczowej a zebrani 
uczcili Je j pamięć minutą milczenia ł . 

Z kolei doc. S. Brzozowski zreferował sprawy bieżące Zespołu. Omówił będący 
w opracowaniu tom „Studiów i Materiałów z Dziejów Nauki Polskiej" poświęcony 
tiisitariii botaniki. Mówił także o przygotowywanym przez prof. J. Sehn a y dra prze-
kładzie Fizjologii rośbin Taofrasta z Lesbos. W połowie 1974 r. będzie można przy-
stąpić do weryfikacji tekstu i opracowania wstępu. Prace nad Słownikiem biologów 
•polskich nie posunęły się wiele, lecz w roku 11974 trzeba będzie je ostatecznie zakoń-
czyć. W najbliższym czasie ma zostać również rozstrzygnięta sprawa gromadzenia 
w Zespole materiałów, do historii botaniki, o czym dyskutowano na poprzednim 
posiedzeniu. 

'Omawiano sprawę obsadzenia stanowiska przewodniczącego Zespołu. Zebrani 
wypowiedzieli się za objęciem te j Ifunkqji (przez prof. H. Bukowieckiego2. Na niego 
też nałożono trud redagowania dalszych prac z historii botaniki, przygotowywanych 
w Zespole; ma on zająć miejsce po doc. Karpowiczowej w komitecie redakcyjnym 
Słownika biologów polskich. 

W <ceiiu dalszego ożywienia prac Zespołu postanowiono zwrócić się z propozycją 
współpracy w nim do prof. J. Dyakowskiej z Krakowa, doc. S. Szpilczyńskiego 
z Wrocławia, dr A. Dzięczkowsfciego z Poznania i dr Z. Schwarz z Gdańska. W pra-
cach Zespołu brać będzie udział pracownica Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN, 
mgr Wanda (Згфеска. 

Z kolei omówiono udział botaników w przygotowywanej przez ZHNiT sesji ku 
czci Jana Jons tana. Referat Botanika farmaceutyczna u Jonstona podjął się opracować 
proif. Bukowiecki, a referat Botanika i systematyka roślin Jons tona — prof. S. Kow-
nas. Na wniosek prof. Bukowieckiego postanowiono zorganizować w roku 1974 kra-
jową sesję botaniczną w celu aiiailizy dorobku polskiej botaniki ido końca XVIII w. 

Stanislaw Brzozowski 

SESJA NAUKOWA ZESPOŁU HISTORII POLSKIEJ TECHNIKI 
HUTNICZEJ I ODLEWNICZEJ 

W dniach 1—2 czerwca- Д973 r. odbyła się w Kielcach sesja naukowa Zespołu 
Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej. Przygotowano ją przy współudziale orga-
nizacyjnym Komisji Historii i Zabytków Hutnictwa Stowarzyszenia Inżynierów 
1 Techników Przemysłu Hutniczego oraz Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hut-
nictwa i Przemysłu Staropolskiego. 

Na wstępie — przewodniczący Zespołu — prof. W. Różański przedstawił przebieg 
prac w latach 19711—1972 W okresie tym badano dawne ośrodki hutnicze w Austrii 
(w Burgenlahdzie) oraz przygotowano do druku podsumowanie prac nad starożytnym 
hutnictwem świętokrzyskim. Przy wytopach doświadczalnydh, dokonywanych w No-
wej Słupi, stasowano w piecach typu świętokrzyskiego nowe warunki dmuchu. Pro-

1 Zob. nekreflog doc. dr Ludmiły Karpowicaowej w nrze 1/1974 „Kwartalnika" 
s. 123—126. 

2 Kierownictwo Zakładu Historii Nauki 'i Techniki PAN mianowało przewodni-
czącym Zespołu Historii Botaniki proif. Henryka Bukowieckiego. 

1 Por. informację o (poprzedniej sesji sprawozdawczej Zespołu w nrze 3/1972 
„Kwartalnika" s. 601—604. 


