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1. poświęcony planowaniu i trasowaniu wodociągów rzymskich (K.Gre-
we, Bonn); w przygotowaniu znajduje się tom 2. dotyczący urządzeń 
wodnych i sanitarno-technicznych w Mohenjo-Daro w dolnym biegu rzeki 
Indus w Pakistanie (M Jansen, Aachen). 

Należy wreszcie podkreślić, że Towarzystwo podjęło jeszcze jedną 
akcję wydawniczą, a mianowicie serię książkową Historia zaopatrzenia 
w wodę (Geschichte der Wasserversorgung). Tu z kolei ukazały się już 4 
tomy w formacie albumowym: 1. Zaopatrzenie w wodę w starożytnym 
Rzymie, 2 i 3. Zaopatrzenie w wodę miast starożytnych, 4. Zaopatrzenie 
w wodę w średniowieczu. Seria jest wydawana starannie i estetycznie, z 
licznymi szkicami, rysunkami i zdjęciami (w tym kolorowymi); niektóre 
tomy osiągnęły już po kilka wydań. 

Towarzystwo przyznaje corocznie Medal Frontinusa (Frontinus-Meda-
ille) za popieranie nauki i szczególne zasługi na polu badań w dziedzinie 
historii wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Przyznawanie medalu odby-
wa się uroczyście, podczas sympozjum. Dotychczas przyznano już 12 
medali, za określone zasługi i osiągnięcia; najczęściej dotyczą one publi-
kacji autorskich. Tak np. w 1983 r. medal otrzymał G.Kühne z Kassel za 
przekład traktatu Frontinusa, który znalazł się następnie w tomie 1. wspo-
mnianego dzieła-albumu. Tamże zamieszczono również tekst oryginału, 
opracowany przez Cezarego Kunderewicza i wydany w Lipsku w 1973 r. 

Towarzystwo liczy obecnie około 240 członków (w tym kilku zagra-
nicznych) oraz około 60 członków-instytucji (w tym 2 ze Szwajcarii). 
Prezydentem Towarzystwa jest F.Gläser (Köln); siedziba znajduje się pod 
Kolonią (Frontinus-Gesellschaft e.V.., Brüderstr. 53„ Postfach 10 01 50, 
D-5060 Bergisch Gladbach 1, RFN). 

Zdzisław Mikulski 
(Warszawa) 

Niemieckie Towarzystwo Historii Żeglugi i Marynarki 
(Deutsche Gesellschaft für Schiffahrts 

und Marinegeschichte — DGSM) 

Towarzystwo powstało 6 III 1971 r. z inicjatywy Johena Brennecke, b. 
redaktora naczelnego półrocznika „Schiff und Zeit" (dosłownie „Statek i 
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Czas") i obecnie członka honorowego Towarzystwa; koncepcję poparli: 
prof. Hanswilly Bernartz i dr med. Hans Schadewaldt z Instytutu Historii 
Medycyny Uniwersytetu w Diisseldorfie. Podjęło ono zadanie zajęcia się 
w szerokim zakresie historią żeglugi i marynarki, przy czym jego zaintere-
sowania rozciągają się również i na żeglugę śródlądową, historię portów, 
oceanografii, a nawet techniki morskiej. 

Odpowiednio zatem do tych szerokich zainteresowań historycznych 
Towarzystwo zwraca uwagę na stronę biograficzną ludzi związanych z tą 
tematyką, a więc specjalistów żeglugi (żeglarzy), inżynierów okrętownic-
twa i lekarzy okrętowych, meteorologów, hydrografów, oceanografów, 
techników morskich, historyków odkryć, współpracowników muzeów 
żeglugi i marynarki, a nawet przedsiębiorców żeglugowych, członków 
towarzystw morskich, maklerów okrętowych, wreszcie dziennikarzy, bib-
liotekarzy i archiwistów, nauczycieli itd. Towarzystwo objęło zatem nader 
szeroki zakres zainteresowań. 

W celu pielęgnowania i popierania tych zainteresowań wykorzystuje 
się przede wszystkim łamy czasopisma "Schiff und Zeit", które członko-
wie Towarzystwa otrzymują w ramach składki członkowskiej. 

Towarzystwo organizuje coroczne zjazdy, na których wygłaszane są 
referaty niemal ze wszystkich wymienionych dziedzin. W trakcie tych 
zjazdów organizuje się zwiedzanie muzeów o tematyce morskiej i różnych 
obiektów morskich. W ramach Towarzystwa powstają tzw. regionalne 
koła robocze, które dość często odbywają posiedzenia naukowe; istnieją 
koła w Hamburgu, Dortmundzie, Düseldorfie — planuje się dalszy ich 
rozwój. Towarzystwo organizuje także wycieczki naukowe i podróże 
morskie do ważniejszych muzeów i ciekawszych obiektów morskich, 
zarówno w kraju jak i zagranicą, prowadzone przez wytrawnych przewod-
ników specjalistycznych. 

Redaktor naczelny czasopisma „Schiff und Zeit" (obecnie dr Günter 
Meyer) prowadzi na jego łamach kronikę oraz bogaty dział recenzji 
piśmiennictwa morskiego, mającego zwłaszcza znaczenie historyczne. 
Umieszcza się też stałą bibliografię z zakresu medycyny morskiej i inne 
bibliografie specjalistyczne. 

Ważnym punktem działalności Towarzystwa jest współdziałanie w 
powstawaniu katedr historii żeglugi i marynarki w uczelniach niemieckich 
i popieranie rozwoju muzeów, zbiorów i bibliotek, a przede wszystkim 
Niemieckiego Muzeum Żeglugi w Bremerhaven. Towarzystwo utrzymuje 
bliskie kontakty, za pośrednictwem członków korespondentów, z różnymi 
stowarzyszeniami i muzeami morskimi krajowymi, a także wybitnymi 
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osobistościami zagranicznymi. Bogata jest też oferta współpracy Towa-
rzystwa. 

Tak aktywna działalność Niemieckiego Towarzystwa Historii Żeglugi 
i Marynarki zasługuje na uznanie i naśladowanie. Siedziba Towarzystwa 
znajduje się pod Düseldorfem (Dr.-Ing. Eberhard Möller, Eggerscheidter 
strasse 87, D-4030 Ratingen 6, RFN). 

Zdzisław Mikulski 
(Warszawa) 

Konferencja naukowa 
Nauka polska w podziemiu 

podczas drugiej wojny światowej 

Staraniem Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Polskiego 
Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i Polskiego Uniwersytetu na 
Obczyźnie odbyła się w dniach 2 i 3 kwietnia 1993 roku w Londynie w 
siedzibie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie konferencja naukowa 
dotycząca różnych przejawów życia naukowego w Polsce podczas wojny. 
Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty: 

Aleksander Gieysztor (UW): Historia i wspomnienia. 
Ryszard Terlecki (IHNOiT): Polska edukacja podziemna. 
Andrzej Wyczański (UW i PAN): Studia historyczne na tajnych kursach 
uniwersyteckich. 
Jerzy Pelc (UW): Filozofia i polonistyka w Uniwersytecie Warszawskim. 
Jerzy Dobrzycki (IHNOiT): Uniwersytet Ziem Zachodnich. 
Andrzej Paluchowski (KUL): KUL pod okupacją. 
Zbigniew Olesiak (UW): Lwowskie środowisko naukowe podczas wojny. 
Leszek Zasztowt (IHNOiT): Wileński ośrodek naukowy w latach II wojny 
światowej. 
Jan Malicki (IHNOiT): Instytut Wschodni w Wilnie i jego wojenne losy. 
Bolesław Orłowski (IHNOiT): Polskie środowisko techniczne podczas 
wojny. 
Jan Piskurewicz (KBN): Kasa im. Mianowskiego w latach 1939-1945. 


