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Edycję rozpoczęto w 1967 г., obecnie w druku znajduje się tom 7, stanowiący 
suplement do tomów pozostałych. Niestety, nakład jest tak niski, że już dziś po-
zycja ta jest nieosiągalna na rynku księgarskim, choć cieszy się dużym zaintere-
sowaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Zdaniem dyskutantów praca B. Sychty 
powinna możliwie jak najszybciej doczekać się drugiego wydania. Jednak obec-
ne przepisy w Polskiej Akademii Nauk nie zezwalają na to, by komitety naukowe 
(w tym przypadku Komitet Językoznawstwa) umieszczały w swoich planach wy-
dawniczych wznowienia. Podkreślano, że obok naukowych również i względy po-
lityczne przemawiają za koniec znością drugiego wydania Słownika, ponieważ 
szczególnie plastycznie potwierdza on nierozerwalną więź kaszubszczyzny z pozo-
stałym polskim obszarem pod względem językowym, etnograficznym, folklory-
stycznym i kulturowym. 

cd. 

POSIEDZENIE ZESPOŁU BADAN NAUTOLOGICZNYCH 

W dniu 11 października 1974 r. w Gdańsku w Złotej Kamienicy, siedzibie In-
stytutu Morskiego, odbyło się — zorganizowane przy współudziale tej placówki — 
posiedzenie Zespołu Badań Nautologicznych. Posiedzeniu przewodniczył sekretarz 
Zespołu dr W. Aleksandrowicz. 

Referat zatytułowany Geneza i rozwój morskich dyscyplin naukowych w 30-
leciu PRL wygłosił prof. В. Kasprowicz. Autor przedstawił genezę morskich dys-
cyplin ekonomicznych w Polsce Ludowej w nawiązaniu do działalności Tajnego 
Uniwersytetu Ziem Zachodnich, pierwszych po wojnie uczelni, programów nau-
czania i badań, a także do dorobku naukowego środowska Wybrzeża w minionym 
trzydziestoleciu. W interesującym referacie prof. Kasprowicz dalej przedstawił 
prawidłowości w rozwoju sopockiej uczelni morskiej. 

W dyskusji kolejno głos zabierali: mgr H. Wilczewski, prof. M. Krzyżanowski, 
prof. В. Kasprowicz i dr W. Aleksandrowicz. Wskazywano, iż po uwzględnieniu 
w referacie dorobku innych dyscyplin naukowych będzie on mógł stanowić syn-
tezę osiągnięć nauki na polskim wybrzeżu. W końcowej części zebrania prof. 
J. Babicz zaproponował, aby włączyć do prac Zespołu pracowników nauki Po-
morza Zachodniego, ze Słupskiem, Koszalinem i Szczecinem włącznie. 

W. A. 

POSIEDZENIE ZESPOŁU HISTORII BOTANIKI 

Dnia 14 października 1974 r. w Warszawie odbyło się pod przewodnictwem 
prof. Henryka Bukowieckiego zebranie Zespołu Historii Botaniki. W części nau-
kowej zebrania przedstawiono trzy referaty. 

Profesor J. Dyakowska omówiła Wzmianki o florze polskiej w dziele Clau-
siusa o florze Austrii i Panonii. Referentka wykazała, że Clausius (wybitny bo-
tanik XVI w., dyrektor ogrodów cesarskich w Wiedniu) zamieścił w swej pracy 
kilka gatunków typowych dla polskiej flory. Wiadomości czerpał częściowo z lite-
ratury (cytował Miechowitę), głównie jednak z korespondencji. Jego informatora-
mi byli przeważnie Ślązacy, m.in. Kromer. W dyskusji zabrali głos: prof. T. Sul-
ma, mgr K. Kowalska i prof. H. Bukowiecki. 

Następnie mgr A. Piekiełko opisali odnaleziony w zbiorach Izabelli Czartorys-
kiej (w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie) zielnik z połowy XVTII w. Re-
ferentka ustaliła okres powstania rękopisu (1746 r.) i obszar, z którego zbierano 
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rośliny, nie udało się je j natomiast ustalić autorstwa. Następnie mgr Piekiełko 
przeprowadzała analizę zawartości roślin oraz używanej .przez autora nomenkla-
tury, starając się ustalić pochodzenie nazw botanicznych zastosowanych przez 
nieznanego zbieracza. Znaczenie omawianego zielnika jest — zdaniem referentki — 
tym większe, że z okresu, w którym powstał, posiadamy niewiele źródeł do his-
torii botaniki. W dyskusji wystąpili prof. T. Sulma i H. Bukowiecki, podkreślając 
konieczność dalszych studiów nad polską literaturą botaniczną (np. opracowanie 
i ustalenie stopnia oryginalności dzieła Syreniusza) oraz nad starymi zielnikami 
polskimi. 

Trzeci referat Zdobycze systematyki polskiej w »Indeksie Keweńskim« na 
przykładzie K. Kluka i J. Paczoskiego, wygłoszony przez prof. H. Bukowieckiego, 
stał się punktem wyjścia do sprecyzowania planu dalszych prac badawczych 
Zespołu. Zdaniem autora referatu ustalenie, w jakim zakresie zdobycze polskiej 
botaniki zostały uwzględnione w tym podstawowym dziele, stanowi ważny pro-
blem, który winien być podjęty przez członków Zespołu Historii Botaniki. 

W części organizacyjnej zebrania prof. H. Bukowiecki omówił m.in. stan za-
awansowania prac prowadzonych obecnie w Zespole oraz zamierzenia na rok 
1975. Ustalono także termin i tryb zapoznawania się członków Zespołu z mate-
riałami do przygotowywanej do druku Historii botaniki oraz omówiono ich ewen-
tualny udział w Międzynarodowym Kongresie Botaniczym w Leningradzie (lipiec 
1975), na którym wyodrębniona będzie sekcja historii botaniki. 

Wanda Grębecka 

POSIEDZENIE ZESPOŁU HISTORII NAUK LEŚNYCH 

W dniu 15 października 1974 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zespołu 
Historii Nauk Leśnych. W pierwszej części zebrania przewodniczący Zespołu, 
prof. Antoni Zabko-Potopowicz, omówił najważniejsze problemy organizacyjne: 
stan prowadzonych prac, zamierzenia na rok przyszły i sprawy wydawnicze. 
Członkowie Zespołu biorą udział w wielu pracach prowadzonych przez Zakład 
Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, m.in. w przygotowaniu Słownika 
leśników polskich i wypisów tekstów źródłowych do historii nauki w Polsce. 
Prace te będą kontynuowane w latach 1975—1976. Następnie mówiono o możli-
wościach przygotowania i ogłoszenia drukiem bibliografii selekcyjnej historii 
leśnictwa. Sprawa ta od dawna napotyka na duże trudności. 

W naukowej części zebrania dr W. Kryczyński wygłosił referat Wyższe szkol-
nictwo w zakresie gospodarstwa wiejskiego — baza rozwoju nauk rolniczych w Pol-
sce w latach 1951—1971. Temat ten zamierza autor opracować szerzej, rozporzą-
dzając obecnie materiałami, które łatwo ulec mogą rozproszeniu lub zniszczeniu. 
W. Kryczyński przedstawił plan szeroko zakrojonej analizy działalności dawnych 
wyższych szkół rolniczych 

W dyskusji udział wzięli: dr M. Pisarska, prof. E. Wiącko, doc. J. Babicz, 
doc. S. Brzozowski, :mgr W. Grębecka. Podniesiono w niej trudności zwią-
zane z podejmowaniem prac z zakresu historii najnowszej. Z jednej strony konie-
czne jest podejmowanie pewnych tematów, wykorzystywanie źródeł, zanim ulegną 
rozproszeniu, i podsumowywanie dorobku zamkniętych już okresów, z drugiej zaś 
niemałe kłopoty sprawia zachowanie koniecznego dystansu wobec omawianych 
zagadnień. Dyskutanci sugerowali autorowi zacieśnienie tematyki i ograniczenie 
się do takiej prezentacji materiałów, która miałaby charakter udokumentowanego 
wspomnienia z uwzględnieniem szerokiej prezentacji źródeł. 

Wanda Grębecka 


