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rośliny, nie udało się j e j natomiast ustalić autorstwa. Następnie mgr Piekiełko
przeprowadzała analizę zawartości roślin oraz używanej .przez autora nomenklatury, 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 historii 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 problem, który winien być podjęty przez członków Zespołu Historii Botaniki.
W części organizacyjnej zebrania prof. H. Bukowiecki omówił m.in. stan zaawansowania prac prowadzonych obecnie w Zespole oraz zamierzenia na rok
1975. Ustalono także termin i tryb zapoznawania się członków Zespołu z materiałami do przygotowywanej do druku Historii botaniki oraz omówiono ich ewentualny 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 możliwościach 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 szkolnictwo w zakresie gospodarstwa wiejskiego — baza rozwoju nauk rolniczych w Polsce w latach 1951—1971. Temat ten zamierza autor opracować szerzej, rozporządzając 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 związane z podejmowaniem prac z zakresu historii najnowszej. Z jednej strony konieczne 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

