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Jagiellońskiego; B. Urbanek prowadziła seminarium magisterskie z zakresu histo
rii profilaktyki i ochrony zdrowia w XIX-XX w. w Wyższej Szkole Humanistycz
nej w Pułlusku -  oddz. w Ciechanowie. W. Grębecka w WSH w Pułtusku -  oddział 
w Ciechanowie prowadziła seminarium magisterskie z historii ochrony przyrody.

Większość pracowników Zakładu Dziejów Oświaty prowadzi działalność dy
daktyczną (seminaria licencjackie i magisterskie, wykłady, ćwiczenia) na Uni
wersytecie Warszawskim (Wydział Pedagogiczny; Wydział Nauk Społecznych 
i Resocjalizacji, Studium Europy Wschodniej) i w Wyższej Szkole Humani
stycznej w Pułtusku (Wydział Pedagogiczny).

S. Zamecki razem z prof. dr hab. A. Motycką (IFiS PAN) prowadził ogólno
polskie seminarium Kontekst odbycia w dziejach dziedziny nauki, a wraz z doc. 
dr hab. B. Płonką Syroką, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskie
go, seminarium Społeczno-kulturowe aspekty procesu modernizacji w dziejach 
dziedziny nauka-, w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warsza
wie prowadził seminarium Między historią filozofii i nauki (od listopada 2000 r.).

A. Środka dokonał recenzji dorobku naukowego i dydaktycznego dwóch 
przewodów habilitacyjnych dla CK ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

J. Osiatyński dokonał recenzji 14 prac magisterskich i jednej doktorskiej 
VIII edycji Konkursu o Nagrodę BISE SA im. prof. Witolda Kuli.

CK ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła dwie uchwały 
Rady Naukowej Inst. Historii Nauki PAN o nadaniach stopni doktora habilito
wanego nauk humanistycznych (J. Jeszke, B. Płonka-Syroka).

Andrzej Środka 
Instytut Historii Nauki PAN 

Warszawa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI 
KOMITETU HISTORII NAUKI I TECHNIKI PAN 

ZA ROK 2001

I. W okresie sprawozdawczym skład Komitetu nie uległ żadnym zmianom.

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-ORGANIZACYJNA
Zgodnie z tradycją Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN każde 
z zebrań plenarnych składało się z dwóch części: naukowej (przeważ
nie o charakterze interdyscyplinarnym) i organizacyjnej. W naukowej 
części tych posiedzeń uczestniczyli poza ezłonkami Komitetu także 
inni zaproszeni historycy różnych dziedzin nauki z całego kraju, co ma 
istotne znaczenie, dla upowszechnienia -  a niekiedy i ukierunkowania
-  badań dziejów omawianych dyscyplin.
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II.l. Zebrania plenarne -  odbyło się sześć.

1.1. 10 stycznia 2001 r. z referatem: prof. dra. hab. Józefa Hurwica 
(Marsylia) członka honorowego KHNiT: Walka z błędami do
świadczalnymi jako źródło inicjatywy badawczej. Głównym boha
terem tego wystąpienia był Wojciech Świętosławski; znany chemik, 
profesor Politechniki Warszawskiej w latach 1918-1939 i w latach 
powojennych. Dążąc do wyeliminowania -  a przynajmniej do mi
nimalizacji błędów doświadczalnych -  omawiany uczony dokonał 
istotnych odkryć w dziedzinie aparatury badawczej (np. ebulio- 
metr Świętosławskiego). W dyskusji wzięło udział kilku znawców 
poruszanych zagadnień, którzy m.in. uzupełnili informacje o pra
cach i osiągnięciach prof. Wojciecha Świętosławskiego.
W drugiej części zebrania mgr Witold Sygocki przedstawił wyni
ki swych badań źródłowych nad początkami funkcjonowania Ko
mitetu Historii Nauki i Techniki od roku 1952, krótko rysując je 
go dzieje do lat 60-tych. W ożywionej wymianie zdań, w której 
uczestniczyło jedenastu uczestników zebrania, wypowiedziano roz
maite opinie o tym okresie rozwoju nauki polskiej, podkreślając 
zarazem wagę ustaleń źródłowych mgra W. Sygockiego, zachę
cając go do dalszych badań tematu. W części organizacyjnej przed
stawiono i omówiono wyniki działalności w roku 2000 czterech 
komisji specjalistycznych KHNiT.

1.2. 22 stycznia 2001 r. poświęcone 200-leciu Towarzystwa Warszaw
skiego Przyjaciół Nauk. Referaty wygłosili prof. dr hab. Zbigniew 
J. Wójcik (Warszawa): Stanisław Staszic a Towarzystwo War
szawskie Przyjaciół Nauki oraz prof. dra hab. med. Teresa Os
trowska (Warszawa): Geneza Towarzystwa Lekarskiego Warszaw
skiego (1820-1952). Prof. Z. J. Wójcik ukazał istotne znaczenie 
działalności Staszica już od początków funkcjonowania TWPN. 
Prof. Ostrowska wyjaśniła przyczyny stworzenia osobnej, środo
wiskowej organizacji lekarskiej, w sytuacji gdy dostęp do TWPN 
był utrudniony dla większości lekarzy praktyków, nie mających 
istotnego dorobku naukowego.
W łącznej dyskusji nad tymi wystąpieniami udział wzięło 9 uczest
ników zebrania, koncentrując uwagę głównie na działaniu i zasłu
gach Stanisława Staszica w ramach Towarzystwa Warszawskiego 
Przyjaciół Nauk.
W części organizacyjnej sekretarz naukowy KHNiT prof. dr hab. 
Ryszard W. Wołoszyński przedstawił całość sprawozdania z dzia
łalności KHNiT w roku 2000, a przewodnicząca KHNiT prof. dr 
hab. Irena Stasiewicz-Jasiukowa zarysowała plan pracy Komitetu
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w roku 2001. Po ożywionej dyskusji i zgłoszeniu oraz przyjęciu 
pewnych uzupełnień zgromadzeni zaakceptowali treść obu wy
stąpień. Przedyskutowano też sprawę konserwacji i udostępnienia 
kopalni w Wieliczce, podejmując w tej sprawie odpęwiednią uch
wałę. (zob. pkt. III—1.3.)

1.3. 6 marca 2001 r. z referatem prof. dr hab. Ireny Stasiewicz-Jasiu- 
kowej: Zrozumieć sens historii. O Profesor Zofii Libiszowskiej
-  wygłoszonym w rocznice zgonu wieloletniego członka KHNiT. 
Przewodnicząca KHNiT z dużym zaangażowaniem osobistym 
przedstawiła szczegółowo życiorys, zainteresowania naukowe i osiąg
nięcia prof. Libiszowskiej, wybitnej znawczyni epoki Oświecenia 
w Europie i Polsce. W ystąpienie to -  tekst którego ukazał się 
w druku -  spowodowało żywe zainteresowanie zgromadzonych 
(liczni goście z Uniwersytetu Łódzkiego), spośród których dzie
więcioro uczestniczyło w wymianie zdań. Podkreślano znaczne 
zasługi przedstawianej postaci nie tylko dla rozwoju badań histo
rycznych, lecz i dla wytworzenia właściwego poziomu etyki za
wodowej uprawiających te badania.
W drugiej części posiedzenia p. Władysława Nałęcz-Dybowska 
omówiła odzyskane materiały archiwalne dotyczące działalności 
Benedykta Dybowskiego, wybitnego przyrodnika polskiego, 
zmarłego w 1930 r. we Lwowie. Dziewięcioro dyskutantów uzu
pełniło przedstawione fakty. Konkretnym rezultatem wystąpienia 
p. Nałęcz-Dybowskiej było ustalenie z obecną na posiedzeniu dy
rektor Archiwum PAN dr Hanną Krajewską zasad przejęcia do 
zasobu placówki odzyskanej ze Lwowa spuścizny. Przechodząc 
do spraw organizacyjnych ustalono konieczność delegowania 
przynajmniej prof. dr. hab. Romana Dudy członka Prezydium 
Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii -  Sekcja Historii Nau
ki (IUHPS/DHS) na XXI Międzynarodowy Kongres tej organiza
cji w Meksyku. Następnie zainteresowano się problematyką funk
cjonowania zabytkowych kopalń soli w Bochni i Wieliczce (kwe
stie zreferował inż. Jerzy Jasiuk). Przedstawiony został również 
bardziej szczegółowy plan działania KHNiT w najbliższych mie
siącach -  m.in. organizacji wyjazdowej sesji naukowej w Bochni.

1.4. 25 maja 2001 r. -  połączone z kameralną uroczystością z okazji 
90-lecia urodzin honorowego członka Komitetu prof. dra hab. Józe
fa Hurwica. W ramach tej uroczystości miały miejsca wystąpienia 
przedstawicieli Komitetu jak i Jubilata oraz zaproszonych gości, 
m.in. rektor Politechniki Warszawskiej odczytał obszerne pismo 
władz uczelni przepraszające prof. J. Hurwica za usunięcie go z uczelni
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w latach 1968-1969. Odbył się też krótki koncert Zespołu Fletowe
go Vox Voluptaria. Następnie prof. J. Hurwic wygłosił referat: Ire
na i Fryderyk Joliot-Curie. Odkrycia których dokonali i odkrycia, 
których mogli dokonać. Rzecz dotyczyła badań małżonków nad 
promieniotwórczością oraz elektronem -  pozytronem, negatonem 
i neutronem. W niektórych przypadkach źle zinterpretowali wyni
ki doświadczeń, co spowodowało, że byli wyprzedzani w zabie
gach o nagrodę Nobla, choć w 1935 r. otrzymali ją  w dziedzinie 
chemii. W dyskusji udział wzięło 5 uczestników zebrania.
Część organizacyjną poświęcono omówieniu problematyki XXI 
Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki i Techniki i innym 
sprawom zagranicznym -  referowali prof. prof. dr hab. Irena Sta- 
siewicz-Jasiukowa i Roman Duda. Następnie przedstawiony zo
stał plan budżetu KHNIT na rok 2002 oraz sprawy wydawnicze 
(prof dr hab. Ryszard W. Wołoszyński oraz Przewodnicząca Ko
mitetu). Ustalono także tematykę i terminy posiedzeń Komitetu 
do końca roku 2001.

1.5. 29 października 2001 r. z referatem prof, dra hab. Ireny Bajerowej 
(Kraków) Dwie polskie szkoły językoznawcze X X  wieku. Konflik
ty i współpraca. Jako główną cechę wyróżniającą szkołę „kra
kowską” autorka ukazała aspekt historyczny, hołdowanie nau
ce czystej, oraz silne uleganie tradycji. W szkole „warszawskiej” 
uwzględniane były przede wszystkim aspekt współczesny, zaan
gażowanie społeczne i aktualność. Referat wywołał duże zainte
resowanie zebranych. W dyskusji uczestniczyło osiem .osób, w tym 
przedstawiciele szkoły warszawskiej.
W części naukowo-organizacyjnej zebrania prof, dr hab. Roman 
Duda (Wrocław) oraz prof, dr hab. med. Tadeusz Brzeziński (Szcze
cin) przedstawili swoje spostrzeżenia z XXI Międzynarodowego 
Kongresu Historii Nauki i Techniki w Meksyku (lipiec 2001). W wy
niku przeprowadzonych wyborów prof. Duda pozostał nadal człon
kiem Prezydium Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki
-  Sekcja Historii Nauki (IUHPS/DHS). W dyskusji uczestniczyło 
kilka osób. Z kolei doc. dr hab. Wanda Grębecka przedstawiła infor
mację o obradach Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego w Poznanu we wrześniu, a dr Halina Lichocka prze
kazała wiadomości o odbytej również we wrześniu XXI Ogólnopol
skiej Konferencji Historyków Kartografii. Na zakończenie omówio
no plany wydawnictw KHNiT oraz problematykę przewidywanej 
na rok 2002 kolejnej naukowej sesji wyjazdowej.
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1.6. 26 listopada 2001 r. z referatem prof. dra hab. Stanisława Ale- 
xandrowieża (Toruń), poświęconym 25-leciu Zespołu Historii Kar
tografii. Zespół ten skupiał najwybitniejszych znawców problema
tyki; pracował też bardzo intensywnie, organizując ponad 20 kon
ferencji naukowych i wydając wiele publikacji, które zostały zapre
zentowane zgromadzonym. W dyskusji uczestniczyło 6 osób. 
Następnie w drugiej części obrad prof. dr hab. Irena Stasiewicz- 
Jasiukowa przedstawiła sprawozdanie z działalności pionu pod
stawowego KHNiT w roku 2001 oraz zarys planu działań na rok 
2002. Zbiorcze sprawozdanie z działalności 7 komisji KHNiT 
w tymże okresie zaprezentował prof: dr hab. Ryszard W. Woło- 
szyński. Po przedyskutowaniu treści tych wystąpień omówiono 
jeszcze plan sesji wyjazdowej KHNiT przewidywanej na rok 2002.

II.2. Posiedzenia Prezydium  Kom itetu (cztery oraz współorganizacja pro
mocji książki Jezuicka Ars Historica).

2.1. 22 stycznia 2001 r. -  omówiono problem podtrzymania tradycji 
szkolnictwa rolniczego w Puławach, gdyż tamejsze zbiory mu
zealne wymagają pomocy organizacyjnej. Dyskutowano też o spra
wach materiałów prof. Benedykta Dybowskiego, o których będzie 
mowa na następnym zebraniu plenarnym.

2.2. 6 marca 2001 r. -  zanalizowano sprawy wydawnictw KHNiT i usta
lono tematykę kolejnych zebrań plenarnych KHNiT. Przedstawio
ne zostały też zabiegi o delegowanie prof dra hab. Romana Dudy na 
Międzynarodowy Kongres Historii Nauki i Techniki w Meksyku.

2.3. 19 października 2001 r. -  zajęto się problemem działalności ko
misji KHNiT oraz wydawnictwami związanymi z historią medy
cyny. Zaprezentowany został szczegółowy plan sesji wyjazdowej 
w 2002 roku oraz projekt programu obchodów 50-lecia Komitetu 
Historii Nauki i Techniki PAN.

2.4. 26 listopada 2001 r. -  przedyskutowany został program kolejnych 
zebrań plenarnych KHNiT w 2002 r., omówiono zmiany we wła
dzach Wydziału I PAN, zajęto się też sprawą promocji wydanej 
w serii publikacji KHNiT książki Bolesława Średniawy: Historia 
filozofii przyrody i fizyki w Uniwersytecie Jagiellońskim.

2.5. Prezydium wespół z Institutum Historicum Societatis Iesu oraz 
Centrum Kultury i Dialogu WSF-P „Ignatianum” zorganizowało
4 października spotkanie poświęcone promocji księgi pamiątko
wej dedykowanej Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi
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SJ, dyrektorowi monumentalnej Biblioteki Ojców Jezuitów w Kra
kowie. Wypowiadali się liczni członkowie Komitetu oraz redak
torzy tomu i zaproszeni goście. Podstawowy referat: Refleksje o nau
kowym środowisku Jezuitów w Polsce wygłosiła przewodnicząca 
KHNiT. Wysunięte zostały i wstępnie zaakceptowane zasady wspól
nych działań w realizacji tematu Wkład jezuitów do nauki pol
skiej.XVII-X IX  wieku.

II.3. W ramach Komitetu działają nadal w niezmienionym zasadniczo skła
dzie komisje przedstawione dokładnie w sprawozdaniu Komitetu za 
rok 2000. Ich osiągnięcia w okresie sprawozdawczym przedstawiają 
się następująco:

3.1. Komisja Nauk Społecznych (przewodniczący prof, dr hab. Lech 
Mokrzecki (Gdańsk) odbyła w maju i październiku dwa posiedze
nia w Gdańsku z referatami na temat klasztorów w późnym śred
niowieczu jako ośrodków pracy umysłowej (prof dr hab. Krysty
na Melkowska (Toruń) i form komunikacji w miastach 
XVI-XVIII w. w Rzeczypospolitej (prof, dr hab. Kazimierz Ma
liszewski (Toruń).

3.2 Komisja Historii Nauk Ścisłych zorganizowała staraniem swych 
dwóch podkomisji (współprzewodniczący prof, dr hab. Roman 
Mierzecki -  nauki fizyczne i dr Zofia Pawlikowska-Brożek -  nau
ki matematyczne i astronomiczne) posiedzenia w Krakowie w dniu
15 października, podczas którego przedstawione zostały referaty: 
Spuścizna kosmologiczna Mikołaja Kopernika (prof, dr hab. Kon
rad Rudnicki (Kraków), Analiza i początki topologii mnogościo
wej (prof, dr hab. Roman Duda (Wrocław) oraz Polski przekład 
traktatu Lavoisiera (prof. dr hab. Roman Mierzecki (Warszawa).

3.3. Komisja Historii Nauk Przyrodniczych (przewodniczący prof, dr 
hab. Tomasz Majewski (Warszawa) zorganizowała 9 listopada ze
branie z referatem dr Magdaleny Mularczyk Pierwszy „ Index Se- 
minum ” Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Dyskutowano również o przygotowaniach sesji poświęconej 200- 
leciu Liceum Krzemienieckiego.

3.4. Komisja Historii Nauk Medycznych (przewodniczący prof, dr hab. 
med. Tadeusz Brzeziński (Szczecin) była współorganizatorką pol
sko-niemieckiego zjazdu historyków medycyny w dniach 6-9 
września 2001 r. w Wittenberdze.
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3.5. Komisja Historii Nauk Technicznych (przewodniczący inż. Jerzy 
Jasiuk i prof. dr hab. Irena Tumau) przygotowała program nauko
wej sesji wyjazdowej do Bochni, pracowała także nad programem 
zatytułowanym „Sól Polski". W łączyła się również w zabiegi
o zapewnienie właściwej konserwacji kopalni soli w Wieliczce 
oraz kanału Augustowskiego.

3.6. Komisja Syberyjska (współprzewodniczący prof. dr hab. Zbi
gniew Wójcik i dr Antoni Kuczyński) zorganizowała dwie sesje 
z pięcioma referatami i pięcioma komunikatami -  m.in. o bada
niach filaretów w kirgiskich stepach (dr Jerzy Borowczyk) i o lo
sach zbiorów muzealnych Warszawskiego Towarzystwa Przyja
ciół Nauk w Rosji po 1832 r. (dr Zofia Strzyżewska). Nadto 
współdziałała w przygotowaniu trzech dalszych sesji wespół z Uni
wersytetem Łódzkim, Muzeum Niepodległości i oddziałem 
„Wspólnoty Polskiej” w Łomży. Dr Antoni Kuczyński zorganizo
wał we Wrocławiu i Krzyklinie międzynarodową sesję ,JCościół 
katolicki na Syberii" z sześcioma referatami członków Komisji 
(m.in. prof. dra hab. Zbigniewa J. Wójcika o Józefie Kalinow
skim). Niemal wszystkie referaty wygłoszone na posiedzeniu Ko
misji są w druku (m.in. w „Analecta”. We wspomnianych sesjach 
uczestniczyło od 35 do 250 osób.

3.7. Komisja Badań Historycznych Polska -  Szkocja (przewodniczący 
prof. dr hab. med. Tadeusz Brzeziński, przewodniczący honorowy 
prof. dr hab. med. Edward Rużyłło) popierała prace nad zgroma
dzeniem materiałów do studium o losach absolwentów Polskiego 
Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu oraz za
biegała o zorganizowanie odpowiedniego sympozjum w Szkocji.

III. Najważniejsze konferencje i działalność popularyzacyjna, organizowa
na lub podejmowana wspólnie z innymi instytucjami bądź organizacja
mi zostały wymienione powyżej -  pkt. II -  2.5, II -  3.1-7.

1.1. Osobne osiągnięcia Komitetu w przedstawianym zakresie to orga
nizacja sesji wyjazdowej do Bochni w dniu 12 czerwca. Wygło
szono tam dwa podstawowe referaty: Tradycje górnictwa solnego 
w Wieliczce i jego znaczenie dla kraju (prof. dr hab. Antoni Jod
łowski dyrektor Muzeum Soli w Wieliczce) oraz Dzieje górni
ctwa soli w Bochni oraz jego wpływ na ukształtowanie się i rozwój 
miasta (mgr Jan Flasza -  Bochnia). Po ożywionej dyskusji i wy
stąpieniach przedstawicieli władz miejscowych stwierdzono, iż 
niezależnie od wartości informacyjnej i naukowej sesja powinna
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przyczynić się do rozwiązania współczesnych problemów Boch
ni. Sesja wzbudziła znaczne zainteresowanie środowisk lokalnych 
oraz prasy i radia. Ukazały się informacje i artykuły w „Gazecie 
Krakowskiej”, miesięczniku „Gmina i Powiat”, „Wiadomościach 
Bocheńskich” 2001 nr 2 -  s. 23-24, pióra Jerzego Jasiuka, 
„Przeglądzie Geologicznym” oraz „Kwartalniku Historii Nauki i Tech
niki” 2001 nr 4 autorstwa Andrzeja Sas-Jaworskiego, a także w lip- 
cu nadana została godzinna audycja radiowa w Programie I Polskie
go Radia przygotowana przez red. Krzysztofa Michalskiego.

1.2. Działalność upowszechnieniowa i promująca naukę związana była 
głównie z sesjami przedstawionymi wyżej w pkt. II -  3.5 i III -  1.1.

1.3. 22 stycznia 2001 r. na zebraniu plenarnym Komitet podjął uchwałę do
tyczącą funkcji muzealno-turystycznych i zabiegów konserwatorskich 
w zabytkowej kopalni soli w Wieliczce. W związku z tym wystosowa
no odpowiednie pisma do Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego, Przewodniczącego Kultury i Środków Ma
sowego Przekazu Sejmu RP oraz Ministra Gospodarki i Skarbu.

IV. Współpraca z zagranicą była nadal aktywna -  Komitet Historii Nauki 
i Techniki PAN jest jednocześnie Polską Grupą Narodową ds. Współ
pracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki (IUHPS/H). 
W XXI Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki, który odbył się 
w Mexico City w dniach 8-14 lipca uczestniczyli: wiceprzewodniczący 
Komitetu prof, dr hab. Roman Duda oraz członek Prezydium KHNiT 
prof, dr hab. med. Tadeusz Brzeziński (Akademia Medyczna w Szcze
cinie). Prof. Duda został ponownie wybrany do Prezydium Międzyna
rodowej Unii Historii i Filozofii Nauki. Przyczyniło się to dalszego 
ożywienia związków Komitetu z tą organizacją międzynarodową. Ak
tywny udział Polskiej Grupy Narodowej w IUHPS/H przyczynia się do 
większego zainteresowania w skali światowej specyfiką polskiej kon
cepcji historii nauki, w której postuluje się zrównanie rangi historii na
uk społecznych z preferowanymi w IUHPS/DHS dziejami nauk ścis
łych i przyrodniczych.,

Inne formy współpracy z zagranicą.

Komitet Historii Nauki i Teclmiki PAN nadal współpracuje systema
tycznie z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej na Białorusi. 
Kontynuowano wydawanie wspólnej dwujęzycznej, serii publikacji 
„Wybitni Polacy na Ziemi Lidzkiej” pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiuko- 
wej. W przygotowaniu jest tom poświęcony przyrodnikowi Stanisławo
wi Bonifacemu Jundziłłowi. Wydany w ubiegłym roku tomik Ignacy
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Domeyko został przedrukowany w grodzieńskiej „Macierzy Polskiej”. Nad
to w wydawanym na Białorusi niezależnym czasopiśmie polskim „Ziemia 
Lidzka” ukazały się dwa artykuły pióra przewodniczącej Komitetu.
Dalsza współpraca z niemieckimi historykami medycyny została 
omówiona w punkcie II 3.4 -  dodać tu należy, że prof. dr hab. med. Ta
deusz Brzeziński został w dniu 18 marca 2001 r. wybrany członkiem 
korespondentem Klasy Humanistycznej Westfalsko-Nadreńskiej Aka
demii Nauk w Dusseldorfie. Powiązania zagraniczne wskazano również 
przy przedstawianiu prac komisji interdyscyplinarnych -  Syberyjskiej 
i Badań Historycznych Polska-Szkocja. (pkt. II 3.6 i 3.7).
Pominięta została ożywiona współpraca naukowa członków KHNiT 
PAN z ośrodkami zagranicznymi, która nie łączy się bezpośrednio z pla
nami prac Komitetu.

V. Działalność wydawnicza
W serii wydawniczej KHNiT PAN „Rozprawy z Dziejów Nauki i Tech
niki” ukazał się tom XII serii, a mianowicie -  Bronisław Średniawa: 
Historia filozofii przyrody i fizyki w Uniwersytecie Jagiellońskim, RE
TRO-ART, Warszawa 2001 285 s.

VI. Inna działalność Komitetu
Komitet współpracuje nadal z Towarzystwem Przyjaciół Nałęczowa 
(projekt wspólnej serii wydawniczej), z Wigierskim Parkiem Narodo
wym, Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, z Mu
zeum Przemysłu Naftowego im. J. Łukasiewicza w Bóbrce, z Muzeum 
Żup Krakowskich w Wieliczce i Stowarzyszeniem Bochniaków i Mi
łośników Ziemi Bocheńskiej. Kontynuowana była również współpraea 
z historycznymi sekcjami różnych towarzystw naukowych (Polskie To
warzystwo Botaniczne, Chemiczne, Fizyczne, Matematyczne), Polskim 
Towarzystwem Historyków Medycyny i Farmacji oraz Komisją Histo
rii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Ryszard W. Wołoszyński 
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