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Ośrodku Wypoczynkowym w Sopocie, tuż nad plażą. Wspólne posiłki w stołówce 
Ośrodka i wieczorne spotkanie towarzyskie sprzyjały integracji przybyłych ze 
wszystkich ośrodków kraju historyków medycyny i farmacji. Wycieczka autoka-
rem po Trójmieście, którą prowadził ze znawstwem i humorem dr Zbigniew 
Kamiński, pozwoliła ocenić wielki postęp w zakresie renowacji obiektów zabyt-
kowych. Rzeczywiście - Gdańsk, obchodzący właśnie 1000-lecie założenia mia-
sta, odnowiony i zadbany, wygląda pięknie i dostatnio. 

Należy jeszcze wspomnieć, że w kuluarach sal obrad prezentowane były 
książki o tematyce historyczno-medycznej, album ekslibrisów lekarskich i farma-
ceutycznych, którego autorką jest Hanna Bojczuk oraz wystawa medali o tematyce 
medycznej, którą przygotował ze swych zbiorów dr med. Bogumił Filipek. 

W trakcie Zjazdu odbyło się również zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Nowym prezesem na 
trzyletnią kadencję, został prof, dr Janusz Kapuścik z Warszawy, a redaktorem 
naczelnym organu Towarzystwa - „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" 
- prof, dr Henryk Gaertner z Krakowa. Organizację kolejnego Zjazdu Towarzy-
stwa w 2000 r. powierzono Oddziałowi Poznańskiemu. 

Jadwiga Brzezińska 
(Kołobrzeg) 

WYSTAWA A GENIO LUMEN - W 90 ROCZNICĘ POWSTANIA 
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO 

Ekspozycja została zorganizowana dla uczczenia jubileuszu założenia jednej 
z ważniejszych instytucji polskiego życia naukowego XX w., istniejącej w latach 
1907-1951, następnie włączonej w struktury PAN, reaktywowanej w 1981 r. Za 
hasło przewodnie posłużyło motto związane ze znakiem Towarzystwa. Motyw 
„A genio lumen" Bertela Thorvaldsena wykonany z okazji przyjęcia go w poczet 
członków Akademii Św.Łukasza w Rzymie został adoptowany na pieczęci wię-
kszej korporacji zgodnie z propozycją wiceprezesa, profesora matematyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego Samuela Dicsteina (1851-1939) zgłoszoną przez niego na 
posiedzeniu Zarządu dnia 21.02.1908 r. Kwestią otwartą pozostaje sprawa autor-
stwa opracowania graficznego znaku Towarzystwa. Od 1908 r. umieszczany był 
on na pieczęciach oraz wydawnictwach. Widoczny był również na medalach 
emitowanych przez Towarzystwo. Wystąpił m.in. już w 1912 r. na medalu wybi-
tym na cześć Ignacego Baranowskiego ( 1833-1919), profesora terapii ogólnej 
i diagnostyki lekarskiej Uniwersytetu Warszawkiego, członka założyciela Towa-
rzystwa. Jego autorem był malarz i rzeźbiarz warszawski, Wincenty Trojanowski 
(1859-1928), związany z Towarzystwem, autor opublikowanej wramach wydaw-
nictw TNW w 1917 r. pracy Rodowód godła herbowego Warszawy, twórca medali, 
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Uroczystość otwarcia wystawy w dn.10.09.1997 r. 
Stoją od lewej: prof, dr hab. Ewa Rzetelska-Feleszko, Sekretarz Generalny TNW, 

prof, dr hab. Witold Rudowski, Prezes TNW, 
dr Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum PAN, fot. A.Podgórzak. 

medalionów i plakiet. Na wystawie zaprezentowano odlew gemmy „A genio 
lumen", pochodzący ze zbiorów Augusta Witkę-Jeżewskiego, przechowywanej 
obecnie na Zamku Królewskim. 

Celem ekspozycji była prezentacja dorobku i profilu działalności Towarzystwa 
poprzez symboliczne ukazanie sylwetek członków korporacji, działalności jej 
placówek ( wydziałów, komisji, pracowni, instytutów), kontaktów zagranicznych 
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i krajowych oraz wydawnictw. Wzniesienie na piedestał wytworów ludzkiego 
umysłu, zwłaszcza myśli najwyższego lotu, niezbędnej i widocznej w pracy 
naukowej i oświatowej stało się rysem charakterystycznym aktywności tej insty-
tucji. Zaprezentowano sylwetki ok. 190 osób spośród około 703 członków Towa-
rzystwa w latach 1907-1951 wybitnych uczonych polskich i zagranicznych 
uprawiających wszystkie ówczesne dyscypliny naukowe. Dokonując wyboru kie-
rowano się nie tylko osiągnięciami na polu działalności naukowej lecz również 
organizacyjnej oraz funkcjami pełnionymi w innych korporacjach. Zaprezentowa-
no dużą grupę uczonych w ramach struktury organizacyjnej Towarzystwa, ustalo-
nej w 1951 r. tzn. 6 Wydziałów: I Językoznawstwa i Historii Literatury, II Nauk 
Historycznych, Społecznych i Filozoficznych, III Nauk Matematyczno-Fizycz-
nych, IV Nauk Biologicznych, V Nauk Lekarskich, VI Nauk Technicznych. 
Przedstawiono również członków Towarzystwa aktywnych w sferze literatury. 
Należeli do nich: znana powieściopisarka, Maria Dąbrowska, nowelista i historyk 
literatury, Leopold Méyet, pisarz Jan Parandowski, laureat nagrody Nobla, Henryk 
Sienkiewicz oraz poeta Leopold Staff. Wyodrębniono również grupę uczonych-
polityków na czele z prezydentem RP w latach 1926-1939, Ignacym Mościckim. 
Znaleźli się w niej ponadto: premierzy Władysław Grabski (członek TNW od 1907 r.) 
i Kazimierz Bartel, wicepremier - Eugeniusz Kwiatkowski, ministrowie - Stani-
sław Grabski i Wojciech Świętosławski. W gronie wybitnych uczonych znalazła 
się przede wszystkim dwukrotna laureatka Nagrody Nobla Maria Skłodowska-Cu-
rie, członek rzeczywisty i honorowy TNW od 1912 r. Fotograficzna prezentacja 
jej sylwetki została uzupełniona archiwaliami. Wiązały się one z pobytem uczonej 
w Warszawie w 1913 r. Były to dwa dokumenty. Pierwszy z nich zawierał kopię 
pisma, kierowaną do generał-gubernatora warszawskiego, zawierającą prośbę o 
zgodę na wygłoszenie przez M.Curie odczytu na forum Towarzystwa wraz z do-
łączonym konspektem wykładu Radioaktywność i ciała radioaktywne. Prośba 
i konspekt napisane w języku rosyjskim. W tym miejscu warto przypomnieć, iż 
w 1913 r. M. Skłodowska była uczoną światowej sławy nagrodzoną dwukrotnie 
Noblem ( 1903,1911). Drugi z dokumentów zawierał zgodę na wspomniany 
odczyt. Wystawiony został przez kancelarię generał-gubernatora warszawskiego. 

Wśród prezentowanych archiwaliów na uwagę zasługiwały ankieta i odpowie-
dzi na nią, dotyczące akt parafialnych, przeprowadzona wiosną 1914 r. Objęła ona 
dekanaty archidiecezji warszawskiej. W zbiorach archiwalnych zachowały się 
odpowiedzi parafii dekanatów brzezińskiego, gostyńskiego, grodziskiego, grójec-
kiego, kutnowskiego, łęczyckiego, mińsko-mazowieckiego, radzymińskiego, ra-
wskiego, skierniewickiego, sochaczewskiego, warszawskiego. Dotyczyła ona 
zarówno dokumentów pergaminowych przechowywanych w parafii, jak i ksiąg. 
Odpowiedzi na nią były zróżnicowane. Na wystawie zaprezentowano zarówno 
pozytywne jak i negatywne. Ankieta ta stanowiła jedno z ciekawszych przedsię-
wzięć Towarzystwa w zakresie rejestracji zbiorów archiwalnych na ziemiach 
polskich. Dzięki niej odtworzyć można w stosunkowo szerokim zakresie stan 
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zachowania tego typu materiałów na terenie archidiecezji warszawskiej tuż przed 
wybuchem I wojny światowej. Jest ona z pewnością warta bliższego zaintereso-
wania i analiz historyków zajmujących się tą problematyką. Na uwagę zasługują 
również archiwalia obrazujące sposób dokumentowania badań antropologicznych. 
Znalazły się wśród nich : schemat do badań antropologicznych stosowany przez 
Zakład Antropologii Instytutu Nauk Antropologicznych TN W, odciski rąk, foto-
grafie ilustrujące sposób dokonywania pomiarów oraz zbiory antropologiczne. 
Wśród curiosów wystawy wymienić można polisę ubezpieczeniową wystawioną 
przez Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia (1911) na przyrządy do 
obserwacji astronomicznych należące do Obserwatorium Astronomicznego im. 
Dr J.Jędrzejewicza TNW. Wskazać również należy na grupę archiwaliów, doku-
mentujących bogate tradycje historii nauki na ziemiach polskich. Są one zgrupo-
wane w aktach Komisji Historii Nauk i Filozofii. Należą do nich m.in. program 
prac Komisji skreślony przez S.Dicksteina (1922), projekt statutu Instytutu Badań 
w Dziedzinie Wychowania i Nauczania im. Komisji Edukacyjnej, protest Komisji 
przeciwko zatrzymaniu przez władze Rosji sowieckiej zbiorów kartograficznych 
(1922). Świadectwem wysokiej pozycji polskich opracowań dokumentacyjnych 
z zakresu humanistyki, prezentowanym na wystawie, była decyzja Fundacji Ro-
ckeffelera, przyznająca Gabinetowi Historycznemu sumę 2 400 dolarów na prace 
bibliograficzne (1932). Ekspozycja podkreśliła również aktywny udział środowisk 
naukowych w dziedzinie tworzenia polskiej państwowości oraz obrony jej stanu 
posiadania w latach 1915-1922. Wśród licznych dokumentów, ilustrujących to 
zjawisko, na uwagę zasługują m.in. prośba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego 
dla Górnego Śląska o artykuły dla prasy polskiej na tym terenie oraz trzy doku-
menty odnoszące się do stosunków polsko-rosyjskich. Dotyczą one postanowień 
traktatu ryskiego w zakresie rewindykacji zagrabionych przez Rosjan polskich 
dóbr kultury. Pierwszy z nich zatytułowany Uczonym rosyjskim w odpowiedzi 
zawiera odpowiedź na zarzuty formułowane pod adresem wspomnianego pokoju 
przez Radę Uniwersytetu Piotrogrodzkiego (1922). Zaprezentowano w nim sta-
nowisko broniące polskiej racji stanu. Podobną wymowę zawierał drugi z doku-
mentów będący oświadczeniem TNW i innych towarzystw naukowych w kwestii 
utrudniania przez rząd rosyjski zwrotu dóbr kultury (1922), trzeci zaś stanowił 
oświadczenie tychże towarzystw w sprawie wykonania postanowień traktatu 
ryskiego we wspomnianych kwestiach (1923). 

Na wystawie zaprezentowano również kilka dokumentów świadczących o oży-
wionych kontaktach zagranicznych tej instytucji. Wśród nich wskazać należy na 
wymianę wydawnictw z Smithsonian Institution , udział w uroczystościach jubi-
leuszowych uniwersytetów włoskich: Padwa, Pawia. Wystawa ilustrowała rów-
nież uczestnictwo członków Towarzystwa w międzynarodowych kongresach 
naukowych. Pokazano dokumenty odnoszące się do kontaktów z europejskimi 
akademiami nauk, towarzystwami naukowymi oraz Komisją Współpracy Umy-
słowej Ligi Narodów. Wśród tych ostatnich znajduje się prośba Komisji, podpisana 
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przez M.Skłodowską-Curie dotycząca przesłania informacji do opracowania me-
moriału (raportu) odnoszącego się do warunków pracy intelektualnej w Polsce 
(1922). 

Prezentowane archiwalia odnosiły się także do polskiego życia naukowego. 
W tej grupie wskazać należy na pierwszy program wykładów Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie (1919) oraz „Biuletyn Instytutu dla Badania Ziemi 
Wschodnich Rzeczypospolitej"(1922). Prezentacja władz Towarzystwa objęła 
zachowaną dokumentację fotograficzną zebrań ogólnych oraz osób pełniących 
funkcje prezesów, wiceprezesów i sekretarzy generalnych. W tej grupie uczonych 
na wyróżnienie zasługuje sylwetka wybitnego matematyka Wacława Sierpińskie-
go pełniącego funkcje prezesa przez 20 lat w okresie 1931-1951. Stosunkowo 
ubogo przedstawia się okres II wojny światowej, w którym działalność Towarzy-
stwa była zawieszona. Eksponowane dokumenty pochodziły z zasobu Archiwum 
Akt Nowych. Zawarte były w zespole Rząd Generalnego Gubernatorstwa i doty-
czyły zainteresowania władz niemieckich Towarzystwem. Pokazano m.in. tłuma-
czenie na język niemiecki statutu korporacji z 1935 r. 

Wystawa liczyła ok. 660 eksponatów. Przeważały wśród nich fotografie uczo-
nych. Obok nich i archiwaliów, którymi ilustrowano głównie działalność placówek 
oraz kontakty krajowe i zagraniczne Towarzystwa, wykorzystano również medale, 
plakiety metalowe i gipsowe oraz dzieła sztuki. Wśród tych ostatnich najważniej-
sze miejsce zajmował obraz Stanisława Lentza „Pod znakiem Staszica. Członko-
wie TNW" (1912). Większość prezentowanych eksponatów pochodziła ze 
zbiorów Archiwum PAN. Dotyczyło to przede wszystkim fotografii, medali, 
archiwaliów. Te ostatnie to akta TNW oraz spuścizny uczonych polskich. Uzupeł-
niono je dziełami sztuki Muzeum Narodowego i Zamku Królewskiego, aktami 
z Archiwum Akt Nowych, fotografiami Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. 
Ekspozycja miała miejsce w dniach 10.09.-24.10.1997 w sali Towarzystwa Nau-
kowego Warszawskiego w Pałacu Staszica. Autorką scenariusza i katalogu wysta-
wy była Alicja Kulecka, komisarzami wystawy - Anita Chodkowska i Alicja 
Kulecka, oprawę plastyczną zapewniła Anna Podgórzak. 

Alicja Kulecka 
(Warszawa) 

SPRAWOZDANIE Z SESJI WYJAZDOWEJ KOMITETU HISTORII NAUKI I TECHNIKI 
NA ZIEMIĘ SUWALSKĄ I AUGUSTOWSKĄ W DNIACH 16-19 CZERWCA 1997 R. 

Wyjazd zgodnie z zapowiedzią nastąpił spod Muzeum Techniki w Warszawie. 
Godzina była dopasowana do przyjazdu „Intercity" z Lublina, którym przyjechał 
prof. Gabriel Brzęk, główny prelegent. Wsiedliśmy do autokaru marki mercedes, 
z wszelkimi wygodami, kawa - herbata! Pilotowanie przejął pan Dyrektor Muzeum 


