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SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TECHNIKÓW POLSKICH* 

Koncepcja opracowania Słownika Biograficznego Techników Polskich (SBTP) wyszła 
z kręgów Naczelnej Organizacji Tchnicznej (NOT) w 1984 r. (Uchwała nr 25 z 14 maja 1984 
r. w sprawie opracowania i wydania słownika biograficznego techników polskich—uzupeł-
niona 21 stycznia 1985 г.). Była oha wynikiem postulatów zwłaszcza Głównej Komisji NOT 
ds. Historii Ruchu Stowarzyszeniowego oraz Muzeum Techniki NOT. Intencją tej koncepcji 
było zachowanie w pamięci narodowej twórców nauk technicznych i techniki polskiej oraz 
wybitnych działaczy społecznego ruchu inżynierskiego. Powołano wówczas Radę Programo-
wą SBTP, na czele której stanął prof. Janusz Tymowski, prezes honorowy NOT; przewodni-
czącym Komitetu Redakcyjnego, a zarazem redaktorem naczelnym Słownika został doc. 
Tadeusz Skarżyński. W skład Rady Programowej weszli głównie przedstawiciele stowarzy-
szeń naukowo-technicznych NOT. 

Do końca 1990 r. Rada Programowa SBTP zatwierdziła (na wnioski poszczególnych 
Stowarzyszeń i Muzeum Techniki NOT, a częściowo także i rad wojewódzkich oraz komi-
tetów naukowo-technicznych NOT) około 1500 nazwisk, których biogramy powinny się 
znaleźć w Słowniku. W 1987 r. oddano do druku w wydawnictwie NOT SIGMA zeszyt 1., 
zawierający 134 biogramy; ukazał się on po dwóch latach2. Przez cały czas trwały prace 
redakcyjne, w wyniku których przygotowano materiał do następnych dwóch zeszytów; od 
1991 r. przewiduje się wydawanie przynajmniej po 1 zeszycie rocznie. 

Redakcja czyni obecnie starania o ustalenie możliwie pełnego zestawu postaci zasłużonych 
w opinii swych środowisk, których biogramy znajdą się w SBTP. Źródłami opracowań są 
wspomnienia pośmiertne publikowane w czasopismach naukowych i technicznych, akta perso-
nalne w archiwach, informacje rodzinne itp. Redakcja apeluje zwłaszcza do starszego pokolenia 
o udział w ustalaniu zestawu nazwisk zasłużonych osób ze świata techniki i nauk technicznych, 
działających od zarania techniki do czasów współczesnych (do 1990 г.). Informacje należy 
przekazywać do odpowiednich stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT lub do Naczelnego 
Redaktora SBTP, doc. Tadeusza Skarżyńskiego: NOT, ul Czackiego 3/5,00-043 Warszawa. 

Przewiduje się, iż Słownik obejmie około 10 000 nazwisk; znajdą się one, wraz z 
niezbędnymi danymi, w pamięci komputerowej stanowiąc materiał dla przyszłych autorów i 
recenzentów biogramów. Wnioski zgłaszane przez stowarzyszenia naukowo-techniczne 
NOT, Muzeum Techniki NOT i niektóre inne organizacje będą rozpatrywane na posiedze-
niach Rady Programowej SBTP i po akceptacji przekazywane Komitetowi Redakcyjnemu. 
Po przejściowych trudnościach finansowych 1990 r. Zarząd Główny NOT uznał za możliwe 
finansowanie Słownika, poczynając od 1991 r. Rada Programowa na posiedzeniu 20 lutego 
1991 r. podsumowała dotychczasową działalność, przyjęła sprawozdanie finansowe i preli-
minarz na 1991 r. Ustalono plan pracy w 1991 r. rozpatrzono i zatwierdzono kolejne 
propozycje nazwisk do zamieszczenia w SBTP. 

Zdzisław Mikulski 
(Warszawa) 

2 Słownik Biograficzny Techników Polskich. Zeszyt 1. Naczelna Organizacja Techniczna — Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. SIGMA, Warszawa 1989; ss. 184. Cena zł 3.800,- (Do nabycia 
w Klubie NOT, uL Mazowiecka 12,1 p.). 


