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Kronika
ZEBRANIE ZESPOŁU HISTORII

ZOOLOGII

Dnia 22 lutego 1974 r. odbyło się pod przewodnictwem prof. T. Jaczewskiego
zebranie Zespołu Hist<orii Zoologii.
Zadaniem spotkania było reaktywowanie prac Zespołu oraz omówienie udziału
historyków zoologii w sesji naukowej poświęconej Janowi Jonstonowi, organizowanej w 1975 r. przez Zakład Historii Nauki i Techniki PAN.
W pierwszej części zebrania poruszono najważniejsze sprawy organizacyjne.
Za pierwszoplanowe zadanie uznano konieczność rozszerzenia składu osobowego
Zespołu, podano nowe kandydatury zobowiązując członków Zespołu do nawiązania
z nimi kontaktu i zaproponowania współpracy. Drugim zagadnieniem było skrystalizowanie planów badawczych Zespołu. Po ożywionej dyskusji przyjęto wniosek mgr K. Kowalskiej, proponującej skupienie wysiłku członków Zespołu na
badaniu historii zoologii w ośrodku warszawskim, którego dzieje są stosunkowo
mało znane. Zespół zobowiązał mgr Kowalską do opracowania programu takich,
badań, który to projekt byłby podstawą do dyskusji nad planem pracy Zespołu
oraz do rozmów z kandydatami na nowych współpracowników.
W drugim punkcie porządku dziennego doc. J. Babicz poinformował zebranych o stanie przygotowań do Sesji Jonstonowskiej i przedstawił projekt programu referatów, między którymi brak oceny dorobku Jana Jonstona przez historyka zoologii, toteż ZHNiT zwraca się do członków Zespołu o uzupełnienie tego
braku.
Profesorowie Jaczewski i Feliksiak poinformowali zebranych, że w archiwum
redakcji „Memorabilia Zoologica" znajduje się opracowanie zoologicznych pism
Jonstona, dokonane i złożone w redakcji przez zmarłego profesora Z. Fedorowicza.
Materiały te nie są jeszcze do końca opracowane, nie nadają się więc w tej formie
do druku, mogą jednak stać się po uzupełnieniu podstawą do przygotowania referatu na Sesję. Jednocześnie dyskusja wykazała, że w gronie pracowników Instytutu Zoologicznego PAN (historyków zoologii) są prowadzone obszerne badania
porównawcze na temat faunistycznych i systematycznych prac Jonstona. Badania
te jednak są zbyt obszerne i zbyt specjalistyczne, aby mogły stać się podstawą do
referatu tego typu, jaki jest potrzebny na sesję naukową. Po długiej dyskusji
Zespół przyjął koncepcję przygotowania odrębnego, syntetycznego referatu, opartego między innymi na materiałach zgromadzonych przez prof. Z. Fedorowicza.
Opracowania tego podjął się prof. Feliksiak.
Wanda

POSIEDZENIA NAUKOWE ZESPOŁU HISTORII NAUK

Grębecka

ROLNICZYCH

W dniu 3 grudnia 1973 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Zespołu Historii
Nauk Rolniczych ZHNiT PAN, w którym wzięło udział 20 osób z Krakowa, Warszawy, Poznania i Wrocławia. Zebraniu przewodniczył doc. S. Brzozowski.
Magister Anna Pankowicz wygłosiła referat Pierwsza książka ogólnorolnicza
w
Polsce. Omówiła ona swoje badania nad polskimi wydaniami Piotra de Crescentiis
Księgi o gospodarstwie
i o opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych pożytków,
każdemu stanowi potrzebne, Kraków 1549 (u Heleny Unglerowej) i Kraków 1571 (u Stanisława Scharffenberga). Obie edycje pozostają w ścisłym związku, redaktorem
drugiej był Marcin Siennik, o czym świadczy wiele zbieżności z jego Herbarzem,
wydanym w 1568 r. Natomiast kontrowersyjna pozostaje osoba tłumacza tego

