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imprezą był — w spom niany na w stępie —J X V I M iędzynarodowy Kongres H istorii
Nauki w Bukareszcie, w którym uczestniczyło 15 pracowników Instytutu. Szczu
płość delegacji polskiej zaważyła zapewne na w ynikach wyborów do nowych
władz Sekcji Historii M iędzynarodowej Unii H istorii i F ilozofii Nauki, do których
nie powołano żadnego z uczonych polskich. K ilku nowych członków — Polaków
w eszło natom iast do K om itetów i Kom isji MUHFN; z naszego Instytutu powołano:
dra B. Orłowskiego na członka Zarządu Kom itetu Międzynarodowej W spółpracy
w Zakresie Historii Techniki (ICOHTEC) oraz prof. J. Miąso i doc. I. Stasiew icz-Jasiukow ą (wybrana zaocznie na w niosek delegacji czeskiej) na członków Kom isji
ds Nauczania Historii Nauki.
Z innych imprez, na które Instytut delegow ał sw oich przedstaw icieli, byłyby
do w ym ienienia: M iędzynarodowy Kongres Historii Farm acji — zorganizowany
w Budapeszcie (dr hab. B. Kuźnicka); Sympozjum archeoastronomiczne M iędzyna
rodowej U nii Astronomicznej w Oxfordzie (prof. J. Dobrzycki); Międzynarodowa
Konferencja H istoryków Oświaty w Sèvres k/Paryża (prof. J. Miąso) oraz M iędzy
narodowy Kongres Historii Nauki i Techniki Islam skiej w Stam bule (dr B. Orłow
ski). Odnotować też należy, iż w obchodach jubileuszu Instytutu im. Karola Sudhoffa w Lipsku uczestniczyli w charakterze gości tej placówki prof. J. Miąso i doc.
Irena Stasiew icz-Jasiukow a.
Joanna Jarzęcka
(W arszawa)

UROCZYSTE SPOTKANIE KOMITETU REDAKCYJNEGO „KW ARTALNIKA HISTORII
NAUKI I TECH N IK I” Z PROFESOR WILHELMINĄ IWANOWSKĄ

12
października 1981 r. w Muzeum Ziemi, m ieszczącym się w dawnej w illi
Bohdana Pniew skiego, odbyło się spotkanie z okazji opublikowania na łamach
„Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” (nr 2/1981) autobiografii naukowej W ilhel
m iny Iw anow skiej. „Pod w ysokim protektoratem plejad październikowych'’ (jak
brzmiał tekst zaproszenia, nawiązujący zarówno do odczytanego tego wieczoru
cyklu w ierszy Jarosława Iwaszkiewicza, jak i do terminu spotkania oraz profesji
naukowej W. Iwankowskiej) okolicznościowe przem ówienia wygłosili: redaktor na
czelny „Kwartalnika” — Irena Stasiew icz-Jasiukow a oraz członkowie Kolegium —
Krzysztof Jakubowski oraz Jerzy Dobrzycki. W drugiej części w ieczoru A leksander
Bardini — na tle muzyki Karola Szym anow skiego (M e topy : Wyspa Syren, Kalipso,
Nauzykaa) — recytow ał „astronomiczne” fragm enty Dziadów i Pana Tadeusza,
a także w spom niane P lejady październikowe Jarosława Iwaszkiewicza.
Uroczystość zakończyła w ypow iedź Profesor Iw anow skiej, która w obrazowy
sposób m ówiła o teraźniejszości i przyszłości W szechświata.
Jan K ozłow ski
(W arszawa)

ZEBRANIA NAUKOWE ZAKŁADU HISTORII NAUK SPOŁECZNYCH IHNOiT
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23 X 1981 r. odbyło się zebranie Zakładu Historii Nauk Społecznych, na którym
prof. Waldemar Voise odczytał tekst swojego eseju pt. Po co podróżować z Gulliwerem. Esej ten — który ukazał się w zeszłym numerze „Kwartalnika Historii
Nauki i Techniki” — jest próbą nowego spojrzenia na dzieło Jonathana Sw ifta,
próbą odmienną od interpretacji prof. B. Suchodolskięgo, znanej z jego szkicu

