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NOWOŚCI W ZBIORACH MUZEUM TECHNIKI 

Zasady pracy muze'alnej, zwłaszcza ,w placówkach posiadających ekspozycje 
Oparte na> szczegółowych, przemyślanych scenariuszach, nie pozwalają na automa-
tyczne włączanie w skład tych ekspozycji obiektów nowo nabytych, o które wzboga-
cają się zJbioiry. Nabytki wędmują z reguły do magazynu d są udostępniane społe-
czeństwu dopiero ipo zmianie ekspozycji, a więc przeciętnie pot uływie par-u lat. 

Aby zniwelować ujemne ecechy tego zjawiska i umożliwić zwiedzającym za-
poznanie isię z nowymi obiektami zorganizowany ziostał specjalny pokaz pt. Nowości 
w zbiorach Muzeum Techniki. Zgromadzono na nim przykłady najbardziej wartoś-
ciowych lub charakterystycznych nabytków, pochodzących z darów li zakupów, które 
miały miejsce w 1973 r. 

Polkaz zoistał otwarty 17 grudnia 1973 r. 
Wśród zgromadzonych eksponatów były m.in. posiadające dużą wartość histo-

ryczną, zwłalszcza dla dokumentacji dziejów techniki polskiej np. maszyna do pi-
sania marki »'Idea« z 1923 г., skonstruowana przez Władysława Paciorkiewicza ii wy-
produkowana w założonej przez niego „Pierwiszej Polskiej Fabryce Maszyn do Pi-
•siamia" w Bydgoszczy, podobnie medal wybity dla upamiętnienia budowy drogi bitej 
z Warszawy do Brześcia w 1823 ,r. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę, że znaczna 
wśród nabytków liitóba obiektów związanych z techniką polską nie stanowiła przy-
padku, lecz wynik -celowego działania na odcinku wzbogacania zbiorów. 

Obok wartościowych zabytków znalazło się również miejsce dla pewnego rodzaju 
ciekawostek technicznych „z myszką", jak choćby maszynka do «'trzema ołówków 
z początiku bieżącego Stulecia, marki »Jupiter 2«, należąca przed kilkudziesięciu laty 
do etatowego wyposażania biurowego. 

Wybór eksponatów iprzedsitalwiionych na pokazie został doikonany w taki sposób, 
aby reprezentowały -one wszystkie kierunki (rozwoju zibiorów Muzeum Techniki. Dla-
tego obek Obiektów historycznych znalazły isię również przykłady współczesnych 
olsiąglnięć te-chnicznych. 

Pokaz, który był dostępny dla publiczności przez okres trzech miesięcy, spotkał 
się z zEiinterasOwanlktm. Postanowiono więc powtarzać tego rodzaju imprezę w na-
stępnych latach. 

Jerzy Jasiuk 

Z HISTORII NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W GDAŃSKU 

W cyklu imprez Roku iNaiuki Polskiej Wydział III Nauik Matematyczno-przyrod-
niczych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego zorganizował 30 listopada 1973 r. sesję 
naukową na temat przeszłości i stanu icibecnogo nauk matematyczno-przyrodniczych 
w Gdańsku, na której wygłoszono 10 referatów. 

Doc. dr ihafo. Biollestow Augustowski w słowie wstępnym ogólnie nakreślił rozwój 
nauk matematycznych i przyrodniczych w Gdańsku od XVI w. 

Doc. dr ihab. Bohdan Kozerski wygłosił referat Nauki geologiczne w badaniach 
regionu gdańskiego, prezentując dorobek myśli geologicznej związanej z Gdańskiem 
od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Trzeci kolejiniy referat, Z dziejów geografii gdańskiej, wygłosiła dr Kazimiera 
Augustowska. Najwięaej uwagi referentka poświęciła okresowi XVI—XVIII w.1, 

1 Odnotujmy tu pewną nieścisłość: dzieło G. Rzączyńskiego Historia naturalis 
curiosa Regni Poloniae... z 1721 ,r. ukazało isię nie w Gdańsku — jak podała refe-
rentka — ale w Sandomierzu. W Gdańsku ukazało się inne dzieło Rzączyńskiego: 
Auctuarium Historiae (naturalis... (1742 г., a więc już po śmierci autora, który zmarł 
w r. 1737). 


