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XXI Sympozjum ICOHTEC 
(22-23 VIII 1993) 

W ramach Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki w Saragossie 
odbyło się, tradycyjnie już, sympozjum International Committee for the 
History of Technology, tym razem połączone z walnym zgromadzeniem 
tej organizacji i wyborem jej nowych władz. Spotkanie było szczególnie 
uroczyste w związku z przypadającym 25-leciem stowarzyszenia, które 
uczczono jubileuszową publikacją, oddając w niej m.in. hołd czterem 
„Ojcom Założycielom", w tym prof. Eugeniuszowi Olszewskiemu, zreszą 
honorowemu prezesowi ICOHTEC od 1990 r. 

We władzach organizacji dokonała się istotna zmiana warty. Zły stan 
zdrowia wyeliminował z dalszej działalności dotychczasowego prezesa, 
José A.Garcię-Diego — nawiasem mówiąc wielkiego przyjaciela Polski, 
któremu zawdzięczamy finansowanie od 1988 r. udziału naszych przed-
stawicieli w corocznych spotkaniach ICOHTEC przez kierowaną przez 
niego Fundację im. Juanelo Turriano, jak również bezpłatne przeloty 
samolotami hiszpańskich linii lotniczych „Iberia". Prezesem został doty-
chczasowy sekretarz generalny Angus Buchanan, kierownik Centre for 
the History of Technology uniwersytetu w Bath, gdzie przewidziane jest 
następne sympozjum ICOHTEC latem 1994 r. Wiceprezesami pozostali, 
tradycyjnie, „przedstawiciele wielkich mocarstw" Malvin Kranzberg z 
Georgia Institute of Technology i Juri Woronkow z Instytutu Istorii 
Jestiestwoznanija i Tiechniki w Moskwie. Nowym sekretarzem general-
nym wybrano Hansa-Joachima Brauna z uniwersytetu w Hamburgu; 
skarbnikiem został Alexsandre Herlea z paryskiego Conservatoire Natio-
nal des Arts et Metiers, niegdyś uchodźca polityczny z Rumunii, który też 
wielokrotnie dawał nam dowody sympatii dla naszego kraju. W ręce 
nowego zarządu złożono rozszerzenie Executive Committee o przedsta-
wicieli innych krajów, przy czym z tonu prowadzonych, także kuluarowo, 
rozmów można się spodziewać, iż będziemy w nim reprezentowani. 

Tematem sympozjum ICOHTEC w Saragossie była rola teorii w bada-
niach nad historią techniki, z tym, że wielu członków stowarzyszenia 
uczestniczyło poza tym w zebraniach innych sekcji Kongresu. Na sympo-
zjum spore zainteresowanie wzbudziło wystąpienie niżej podpisanego — 
jedynego, pod nieobecność prof. Alfreda Wiślickiego, któremu choroba 
uniemożliwiła udział w Kongresie, przedstawiciela Polski—z propozycją 
podjęcia konkretnych kroków w celu wyeliminowania rozbieżności wy-
stępujących w oglądzie powszechnych dziejów techniki z rozmaitych 
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narodowych punktów widzenia, a więc rozstrzygnięcie sprzecznych rosz-
czeń i zapełnienie „białych plam", przynajmniej w odniesieniu do istot-
niejszych faktów. Inicjatywę uznano za pożyteczną i nowy zarząd ma 
podjąć — po rozważeniu — odpowiednie działania, choć nie brakło też 
głosów, że tego rodzaju weryfikacja przekracza możliwości, również 
finansowe ICOHTEC. 

Gospodarze sympozjum, Hiszpanie, jak zwykle wykazali ogromną 
gościnność, zapewniając uczestnikom sporo atrakcji i stwarzając dobrą 
atmosferę do osobistych kontaktów, które—jak wiadomo — najlepiej się 
przyczyniają do rozwoju konkretnej, owocnej współpracy międzynarodo-
wej. 

Bolesław Orłowski 
(Warszawa) 


