


Kronika 207 

Witkiewicza, Szpitala św. Ducha - rys. Dymitrowicza, czy św. Łazarza z Teki 
Przyboro wskiego. 

Dekoracyjne tło wystawy stanowiła też twórczość artystyczna redaktorów i au-
torów pism; Adama Grucy - autoportret, Józefa Peszke - akwarele, Jana Kossa-
kowskiego - rzeźba. Uzupełniały je dyplomy honorowe np. W. Szokalskiego 
o nadaniu mu członkostwa w Kaukaskim Towarzystwie Lekarskim; dyplomy 
odznaczeń państwowych i honorowych np. Franciszka Krzyształowicza - dyplom 
nadania Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski z 1925 r. Były też 
osobne podziękowania czy powinszowania wśród nich m.in. dla Józefa Peszke od 
Komitetu Pierwszej Wystawy Muzyczno-Artystycznej z 1888 r. Bogato reprezen-
towane było medalierstwo, upamiętniające wybitnych lekarzy i redaktorów war-
szawskich czasopism lekarskich. 

Wśród ekspozycji znalazł również miejsce słup ogłoszeniowy kolorowych 
reklam leków i uzdrowisk lat międzywojennych tego stulecia - obecnych także na 
łamach prasy warszawskiej. 

Wystawa była ciekawym wydarzeniem w życiu warszawskich historyków 
medycyny i sądzę, że stała się inspiracją do nowych poszukiwań badawczych, 
a także służyła popularyzacji wiedzy z tej dziedziny. 

Żałować jedynie można, iż nie mieli możliwości jej obejrzenia historycy z in-
nych części kraju. 

Bożena Urbanek 
(Warszawa) 

SEMINARIA ZAKŁADU HISTORII NAUK SPOŁECZNYCH IHN PAN 
W ROKU 1995 

W 1995 roku odbyło się w Zakładzie Historii Nauk Społecznych sześć zebrań 
naukowych, na których wygłoszono następujące referaty: 

1. Dr Henryka Hołda-Róziewicz: Socjologia Ludwika Krzywickiego (24 lute-
go); 

2. Dr Jarosław Kurkowski: XVIII-wieczne edycje źródeł historycznych i histo-
ryczno-prawnych (30 marca); 

3. Prof. dr hab. Tadeusz Marian Nowak: Polskie przekłady europejskiej litera-
tury wojskowej w XVI-XVIII w. (4 maja); 

4. Prof. dr hab. Irena Stasiewicz-Jasiukowa: Oświeceniowa polemika „Pro 
ingeniisPolonorum" (8 czerwca); 

5. Mgr Michał Zgórzak: Historia i polityka w komentarzu Grzegorza z Arezzo 
do „Farsalii" Lukana (26 października); 
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6. Prof. d rhab . Karolina Targosz: Protektorki, entuzjastki i adeptki astronomii 
w Polsce XVII w. Część / / ( 1 4 grudnia) 

Michał Zgórzak 
(Warszawa) 

SEMINARIA W ZAKŁADZIE BADAŃ KOPERNIKAŃSKICH 

Po omówieniu1 tła i historii seminariów w naszym Zakładzie, sięgnijmy do 
roku 1995, w którym kontynuowaliśmy nasze zebrania naukowe. Autorzy wystą-
pień stawiali zasadnicze w ich dziedzinach badawczych pytania, na które odpo-
wiedzią jest ich droga naukowa, stałe dociekanie, przedstawiane głęboko, z pasją 
i humorem. Te cechy, obok ich ogromnej erudycji, dawały słuchaczom, wśród 
których miałam przyjemność się znaleźć, poczucie uczestniczenia w tym sposobie 
przekazywania wiedzy, który starożytni określali jako docere et delectare. 

Rok 1995 

Styczeń, Prof. dr Stefan Swieżawski Co to jest nauka?. 
Marzec, Prof. dr Aleksander Gieysztor Co to jest historia?. 
Maj, Dr Andrzej Biernacki Pierwszy polski naukowy zjazd historyczno-litera-

cki w 1884 w Krakowie. 
Czerwiec, Mgr Michał Kokowski Co to jest historia nauki, a w szczególności 

historia tz.w. nauk ścisłych? Uwagi na marginesie referatu prof. Gieysztoa „ Co to 
jest historia?" i dzieła prof. Cromhiego „The style of thinking in the European 
tradition", London 1994, t. 1-3, s. 2500. 

Listopad, Mgr Rafał Wolski „ Chronographia " Aleksandra Scultetiego. 
Grudzień, Mgr Bożenna Chmielowska Nieznany traktat Jana Frankensteina. 

Przypis 

1 Seminaria w 7xikładz.ie Badań Kopemikańskich. „Kwartalnik Historii Nauki i Tech-
niki" R.40: 1995 nr 1 s. 215-218. 

Anna Słomczyńska 
(Warszawa) 


