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DWUDZIESTOLECIE NAUKI W  POLSCE LUDOWEJ

W  dniach 14— 15 maja br. odbyła się w Warszawie sesja Polskiej Akademii 
Nauk poświęcona dwudziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Poważne 
miejsce w tej sesji zajęło podsumowanie dorobku nauki, którym zajęły się trzy 
referaty. Prof. H. Jabłoński w .referacie Budowa socjalizmu a rozwój nauki polskiej 
omówił organizacyjne i metodologiczne przemiany naszej nauki od początków jej 
odbudowy w  1944 r. do chwili obecnej. Naukom ekonomicznym poświęcony był 
referat prof. O. Langego Rozwój nauk ekonomicznych i ich zadania w budowie 
gospodarki socjalistycznej, a związkowi nauki z praktyką techniczną —  referat 
prof. I. Małeckiego Rola nauk technicznych i przyrodniczych w rozwoju gospodarki 
narodowej. Wypowiedzi dużej części dyskutantów, występujących podczas sesji, do
tyczyły trzech wymienionych referatów.

E. O.

PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU HISTORII NAUKI I TECHNIKI PAN

Dnia 11 marca br. odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie Komitetu Historii 
Nauki i Techniki PAN *, który jest w  pewnym sensie spadkobiercą istniejącego^ do 
1960 r. Komitótu Historii Nauki P A N 2.

Posiedzenie, w  którym wzięło udział 35 członków Komitetu, zagaił jego prze
wodniczący, prof. J. Bukowski, podkreślając na wstępie zasługi inicjatora i pierw
szego przewodniczącego Komitetu Historii Nauki PAN, rektora Z. Modzelewskiego, 
a także wkład jego następcy, Obecnie kierownika Zakładu Historii Nauki i Techniki 
PAN, prof. B. Suchodolskiego. Prof. Bukowski mówił również o wkładzie pracy 
zmarłych w ciągu ostatnich lat członków Komitetu, kładąc szczególny nacisk na 
zasługi prof; B. Skarżyńskiego w  prowadzeniu badań z zakresu historii nauk biolo
gicznych i medycznych —  po czym wezwał zebranych do uczczenia zmarłych 
minutą ciszy.

Z  kolei przewodniczący przypomniał podstawowe zadania Komitetu Historii 
Nauki i Techniki, które zgodnie z ustawą o Polskiej Akademii Nauk obejmują 
przede wszystkim koordynację prac 'badawczych z zakresu historii nauki i techniki, 
prowadzanych w Polsce, a w związku z tym opracowywanie perspektywicznych 
i wieloletnich planów badań, podejmowanie inicjatywy w  sprawie rozwoju sieci 
placówek badawczych oraz inicjowanie wydawnictw i  koordynowanie planów w y
dawniczych.

Nawiązując do materiałów rozesłanych przy zaproszeniu na posiedzenie ple
narne, obrazujących działalność Komitetu Historii Nauki w latach 1951— 1900, prof. 
Bukowski przedstawił program prac obecnego Komitetu na najbliższe lata. Do naj
ważniejszych zadań zaliczył: sporządzenie rejestru aktualnego stanu prac prowa
dzonych w Pdlsce nad historią nauki i techniki oraz planu perspektywicznego (do 
1980 r.) ich rozwoju; współudział w opracowaniu Historii nauki polskiej w zarysie; 
współdziałanie w akcji ochrony zabytków techniki; zorganizowanie posiedzenia K o

1 Por. notatkę w nrze 1/1964 „Kwartalnika“ , s. 151.
2 Por. w nrze 3— 4/1960 „Kwartalnika“, s. 529, informację o połączeniu Kom i

tetów: Historii Nauki i  Nauk Historycznych.
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mitetu poświęconego przeglądowi prac prowadzonych w XX-leciu w  zakresie his
torii nauki i techniki; przygotowanie X I Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki; 
udział w uroczystościach 700-lecia Warszawy przypadających na rok 1965.

Na zakończenie przewodniczący omówił zagadnienie współpracy Komitetu His
torii Nauki i! Techniki z Komisją Naukoznawsltwa PAN, działającą pod przewodnic
twem zastępcy sekretarza naukowego PAN, prof. I. Małeckiego3. Prof. Bukowski 
zwrócił przy tym szczególną uwagę na użytkowe walory prac badawczych z zakresu 
historii nauki i techniki. Wymienione wartości doceniano już z punktu widzenia 
potrzeb dydaktyki, obecnie zaś coraz większą wagę przykłada się do znaczenia 
badań historycznych nad prawidłowościami rozwoju nauki dla współczesnego kie
rowania polityką naukową. Znalazło to już odbicie m.iin. w uznaniu naukoznawczej 
roli malteriałów z sympozjum w Jabłonnie, poświęconego ogólnym zagadnieniom his
torii nauki4, a zwłaszcza w przygotowaniach prowadzonych pod kierownictwem 
prof. Małeckiego do sympozjum Przeszłość a przyszłość nauki, planowanego w ra
mach X I  Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki.

W  następnym punkcie porządku dziennego prof. B. Suchodolski przedstawił 
plan prac związanych z przygotowaniem X I Międzynarodowego Kongresu Historii 
Nauki, który ma odbyć się w Polsce w sierpniu 1965 r.5 Przewiduje się, że w kon
gresie tym weźmie udział ok. 350 uczestników zagranicznych i 150 krajowych. 
Ściślejsza liczba będzie znana po otrzymaniu odpowiedzi na rozesłany w Polsce 
i za granicą biuletyn informacyjny.

W  dyskusji nad dwoma pierwszymi punktami porządku obrad, w której wzięło 
udział 22 członków Komitetu, położono nacisk na program i zakres prac Komitetu. 
Omówiono jego rolę w koordynacji badań naukowych; stwierdzono wagę ścisłej 
współpracy z Komisją Naukoznawstwa PAN; podkreślono znaczenie źródeł do his
torii naUki i techniki, wysuwając propozycję powołania przy Komitecie odpowied
niego zespołu; zaakcentowano rolę Komitetu w powoływaniu katedr lub zakładów 
historii nauki i techniki na wyższych uczelniach oraz w konsultacjach odnośnie 
treści wykładów prowadzonych przez istniejące już katedry. Zadaniem Komitetu 
powinna być również współpraca w  szkoleniu kadr historyków nauki i techniki, 
podjęcie starań o należyte uwzględnienie problemów historii nauki i  techniki w lice
alnych programach nauczania 'historii, zebranie informacji o zamierzeniach wydaw
niczych w zakresie historii nauki i techniki.

Następnie w  dyskusji zwrócono uwagę na konieczność przedstawienia na X I  
Kongresie Historii Nauki, w  postaci komunikatów sekcyjnych, osiągnięć nauki i tech
niki polskiej; zaproponowano też, aby na sekcji ogólnej kongresu omówić zagad
nienie historycznego słownika nauk oraz wysunąć temat rozwoju terminologii 
naukowej.

Zetorani podjęli uchwałę w sprawie powołania ścisłego komitetu organizacyjnego 
X I Kongresu Historii Nauki. W iskład tego komitetu wes2ili: prof. B. Suchodolski 
jako przewodniczący, prof. W. Vodse jako sekretarz naukowy, mgr Z. Skubała-To- 
karska jako zastępca sekretarza, oraz przewodniczący pięciu sympozjów naukolwych: 
prof. A. Birkenmajer, prof. L. Infeld, prof. I. Małecki, prof. P. Rybicki i doc. 
M. Radwan. Pełny skład komitatu organizacyjnego i komitetu honorowego kon
gresu ustalony będzie w późniejszym terminie. Postanowiiono również, by Komitet 
Historii Nauki i Techniki PAN przekazał Zakładowi Historii Nauki i .Techniki PAN 
wszelkie sprawy organizacyjne, związane z przygotowaniem X I Kongresu Historii 
Nauki.

3 Por. notatkę o zwołaniu tej komisji w nrze 4/1963 „Kwartalnika“ , s. 621.
4 Por. sprawozdanie z tego sympozjum w nrze 1/1964 „Kwartalnika“ .
5 Por. informację w nrze 1/1964 „Kwartalnika“ , s. 143.
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W  dalszym toku posiedzenia podjęto uchwałę w  sprawie powierzenia prezydium 
Komitetu w składzie: prof. J. Bukowski —  przewodniczący, prof. prof. A. Birken- 
majer, J. Fierich, E. Olszewski, B. Suchodolski, mgr Z. Skubała-Tokarska, uzupeł
niając ten skład osobą prof. W. Voise—  funkcji Sekcji Historii Nauki Polskiej 
Grupy Narodowej Historii i Filozofii Nauki.

W  następnym punkcie Obrad prof. E. Olszewski zreferował sprawę udziału K o
mitetu w Międzynarodowym Roku Ochrony Zabytków. Prezydium Komitetu oraz 
Rada Naukowa Muzeum Techniki NOT powołały komitet organizacyjny konfe
rencji i  wystawy na temat Zabytki i tradycje techniki w tysiącleciu Państwa Pol
skiego. Zadanie konferencji i wystawy, które odbędą się pod protektoratem wice
premiera E. Szyra, polega na przedstawieniu problematyki zabytków techniki ze 
szczególnym uwzględnieniem ich naukowego i wychowawczego •znaczenia we współ
czesnym społeczeństwie® oraz aktualnego stanu ich ochrony i wykorzystania w  Pol
sce. Komitet zaakceptował uchwałę swego prezydium w sprawie powołania z ra
mienia Komitetu na członków komitetu organizacyjnego konferencji i wystawy: 
prof. E. Olszewskiego, prof. J. Pazdura i doc. M . Radwana.

Z kolei uchwalono projekt regulaminu prac Komitetu Historii Nauki i Tech
niki PAN, upoważniając prezydium Komitetu do ostatecznego stylistycznego ujęcia 
regulaminu.

Ostatni punkt porządku dziennego wypełniła sprawa nadesłanego przez Wydział 
Nauk Społecznych PAN memoriału ośrodka bydgosko-toruńskiego, dotyczącego or
ganizacji uroczystości 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Po przedstawieniu 
przez prof. A . Birkenmajera jego uwag na temat memoriału, po dłuższej dyskusji 
postanowiono powołać przy Komitecie Historii Nauki i Techniki PAN zespół, który 
by przygotował wnioski w zakresie naukowych problemów związanych z uroczysto
ściami 500-lecia Kopernika. Ponadto uchwalono przesłanie Wydziałowi I PAN opinii 
Komitetu o nadesłanym memoriale, wraz z pisemnymi uwagami prof. A. Birken- 
majena.

Popierając ogólnie inicjatywę ośrodka bydgosko-toruńskiego, Komitet nie widzi 
możliwości stworzenia w Toruniu proponowanego w memoriale Centralnego Ośrodka 
Kultu Kopernikańskiego, sugeruje natomiast założenie w  Toruniu Muzeum Koper
nika, jako jednego z trzech muzeów polskich poświęconych zagadnieniom koperni- 
kańskim (Kraków, Frombork i Toruń). Prace badawcze związane z rocznicą powinny 
być również prowadzone przez różne ośrodki w Polsce, wszędzie tam, gdzie katedra 
naukowa gwarantuje odpowiednie przygotowanie. Toruń natomiast mógłby zająć 
się zorganizowaniem samej uroczystości 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, 
przypadającej w roku 1973.

Zwołanie następnego zebrania Komitetu przewidziano na jesień br.

Zofia Skubała-Tokarska

POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ  
ZAKŁADU HISTORII NAUKI I TECHNIKI PAN

ł Dnia 26 listopada 1963 r. pod przewodnictwem prof. A. Birkenmajera odbyło 
się posiedzenie Rady Naukowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN. Sprawo
zdanie z działalności Zakładu za 1962 r.1 oraz plan pracy na 1964 r. złożył prof. Bog-

8 Por. w  nrze 2/1964 „Kwartalnika“ , s. 337, informację o spotkaniu grupy nau
kowców z wicepremierem E. Szyrem w tej sprawie. .

1 Por. nr 3/1963 „Kwartalnika“ .


