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Y o u n g ,  rec. T.M. Nowak i M. Greengrass. Retro-Art., Warszawa 2000 269 + X s. 
wyd. KHNiT PAN i Hartlib Papers Project University of Sheffield -  publikację 
sfinansowała Akademia Brytyjska (nakład 200 egz., cena 15 zł).

W ramach serii „Wybitni Polacy na Ziemi Lidzkiej“ wydano wspólnie z To
warzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej (Białoruś) publikację: Jadwiga 
G a r b o w s k a ,  Krzysztof J a k u b o w s k i :  Ignacy Domeyko (1802-1889). 
Warszawa-Lida 2000 63 s. -  wyd. w językach polskim i białoruskim.

Przewidziana do publikacji w serii „Rozprawy z dziejów nauki i techniki“ 
książka Wiktor Dega znany i nieznany, opr. Irena S t a s i e w i c z - J a s i u -  
k o w a , ukazała się w r. 2000 w serii „Biblioteka Prac Historycznych Akade
mii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu“.

Informacja o całokształcie działalności wydawniczej KHNiT za lata 1994—1999, 
opracowana przez Witolda Sygockiego, opublikowana została w „Kwartalniku Hi
storii Nauki i Techniki“ r. 45 nr 2/2000 s. 164—171 i w piśmie „Wydawca“ nr 8-9 
2000 s. 24-25, a także w postaci osobnej broszury, wyd. przez Retro-Art. 10 s.

INNA DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU HISTORII NAUKI I TECHNIKI PAN

Aktywność terenowa Komitetu i jej znaczenie dla należytego poznania kra
ju  i jego kultury przedstawiona została przez Przewodniczącą Komitetu prof, dr 
hab. Irenę Stasiewicz-Jasiukową w wywiadzie na łamach pisma „Gmina i Powiat“ 
nr 6-7, rok 2000, s. 10-11.

Komitet współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Nałęczowa (projekt wspól
nej serii wydawniczej), z Wigierskim Parkiem Narodowym, Muzeum Rolnictwa 
im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, z Muzeum Przemysłu Naftowego im. 
J. Łukasiewicza w Bóbrce, z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Konty
nuowana była również współpraca z historycznymi sekcjami różnych towa
rzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Botaniczne, Chemiczne, Fizyczne, Ma
tematyczne), Polskim Towarzystwem Historyków Medycyny i Farmacji oraz 
Komisją Historii Nauki Polskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Ryszard W. Wołoszyński 
(Warszawa)

POLACY RAZEM -  III SYMPOZJUM 
(LONDYN, 22-25 WRZEŚNIA 2000)

III Sympozjum miało nader uroczysty charakter, odbyło się bowiem z oka
zji 60-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Patronat hono
rowy objęli: Ryszard Kaczorowski, b. prezydent II RP oraz Andrzej Wiszniewski,
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minister nauki i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych; poparcia udzie
lił Stanisław Komorowski, ambasador RP w Wielkiej Brytanii. Głównym spon
sorem sympozjum był Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie 
(POSK). Do współpracy zaproszono Polskie Towarzystwo Naukowe na Ob
czyźnie (PTNO) oraz Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu. W Komitecie 
Honorowym znaleźli się: Stanisław Komorowski (ambasador RP), Jan Mokrzyc
ki (prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii), Aldona Kamela-Sowiń- 
ska (sekretarz stanu Ministerstwa Skarbu), Andrzej Stelmachowski (prezes Sto
warzyszenia „Wspólnota Polska“), Ryszard Kozłowski (dyrektor generalny In
stytutu Włókien Naturalnych), Edward Szczepanik (prezes Polskiego Towarzy
stwa Naukowego na Obczyźnie) i Andrzej Zieliński (prezes FSNT NOT). W sym
pozjum uczestniczyło około 90 osób.

Otwarcia sympozjum (22IX) dokonał ambasador RP Stanisław Komorowski, 
a następnie jako sponsor-gospodarz przemówił ostatni prezydent II RP Ryszard 
Kaczorowski. W imieniu współorganizatorów wystąpili: Zygmunt A.S. Makow
ski (wiceprezes PUNO) i Andrzej Zieliński (prezes FSNT NOT), który wygłosił 
referat inauguracyjny. Komentarz dotyczący spraw organizacyjnych FSNT NOT 
wygłosił Kazimierz Wawrzyniak (sekretarz generalny). Obecni na sympozjum 
przedstawiciele polskich stowarzyszeń naukowo-technicznych przedstawili swe 
organizacje. To wieczorne spotkanie zakończyło się wspólną kolacją.

Nazajutrz (23 IX) odbyła się całodzienna sesja naukowa z referatami wybit
nych specjalistów z Austrii, Francji, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, 
którzy przedstawili historię osiągnięć Polaków w krajach ich zamieszkania, stan 
badań, w których są zaangażowani w swoich firmach, a także nakreślili kierun
ki rozwoju w swych dziedzinach. Uczestnicy mieli możność wysłuchania 11 re
feratów i zapoznania się z 8 posterami. Wymieńmy kolejne referaty: Zabezpie
czenie rozwoju nauki i ekonomii (A. Wiszniewski), Kawitacja -  wróg czy przy
jaciel?  (A. Lichtarowicz), Propozycje milenijnego nowego centrum Warszawy 
(W. Bronic-Czerechowski), Przemysł tekstylny do roku 2020 -  zaproszenie do 
wystawy (R. Kozłowski), Zielone silniki -  wodór z reformingu paliw poprzez 
technologie LEAF  (M. Wyszyński), Wykonanie projektów radiowych i telekomu
nikacyjnych (T. Jonscher), Metoda projektowania i sprawdzania układów scalo
nych VLSI (M. Obrębska), Wirtualne projektowanie samochodów -  fikcja czy 
rzeczywistość (M. Bedyński), Era DNA (A. Karczemska-Mitura), Technologia 
GIS oraz teledetekcja w ochronie środowiska (A. Wielogórska), Program zago
spodarowania Karpat z wyróżnieniem Podhala (S. Czarnowski). Postery przed
stawili głównie przedstawiciele polskich stowarzyszeń naukowo-technicznych 
obecni na sympozjum.

Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu urządził wystawę (23-29 IX) gobe
linów artystycznych Sploty Natury w Galerii POSKu, projektowanych przez Ka
tarzynę Schmidt-Przewoźną, byłą studentkę Małgorzaty Abakanowicz. Otwarcia
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wystawy dokonała Karolina Kaczorowska, małżonka b. prezydenta II RP. Przy 
okazji odbyły się też „Pokazy Mody IWNu“ (specjalnej kolekcji odzieży z ma
teriałów z włókien naturalnych -  głównie lnu, konopii i jedwabiu) najnowszej 
kolekcji zaprojektowanej przez Jolę Załęcką (IWN), którą przedstawiono dwu
krotnie publiczności londyńskiej w czasie trwania słynnego Londyńskiego 
Tygodnia Mody.

Odbyła się też Wystawa Książki Naukowo-Technicznej, organizowana przez 
PTNO oraz Bibliotekę Polską POSKu w Londynie. Ta stosunkowo skromna wy
stawa obejmowała wydawnictwa PTNO, PUCAL (Polish University College 
Association Limited), STP w Wielkiej Brytanii oraz wybrane pozycje ze zbiorów 
Biblioteki Polskiej.

W niedzielę (24 IX) zorganizowano seminarium dla firm brytyjskich na te
mat możliwości inwestycyjnych w Polsce. Seminarium otworzył Ryszard 
Chmielowiec (wiceprezes STP), natomiast podstawowy referat o brytyjsko-pol- 
skiej współpracy handlowej wygłosił Adam Robiński (Trade Partners UK). Z ko
lei Krzysztof Walczak mówił o historii swej firmy „Concorde Glass pic“ i pol
sko-brytyjskich kontaktach produkcyjno-inwestycyjnych, a Henri Strzelecki o dzia
łalności swej firmy „Henri-Lloyd Ltd“, producenta nr 1 w skali światowej od
zieży żeglarskiej i sportowej. Wreszcie Bogdan Zagrobelny z Biura Radcy Han
dlowego Ambasady RP w Londynie omówił warunki i kierunki inwestowania 
w Polsce. Po południu odbyła się dalsza część obrad.

Prezes A. Zieliński wręczył 35 osobom złote i srebrne odznaki FSNT NOT; 
ponadto osoby biorące udział w pracach organizacyjnych otrzymały podzięko
wania pisemne, a wybrane osoby plakietki i upominki.

Pełne teksty referatów, jako materiały pokonferencyjne, będą opublikowane 
w milenijnym wydaniu 70/2000 „Techniki i Nauki“ -  czasopiśmie STP i orga
nie Polskich Stowarzyszeń Technicznych na Obczyźnie. IV Sympozjum Polacy 
Razem przewidziano w roku 2001 w Wilnie.

Zdzisław Mikulski 
(Warszawa)

HISTORIA BADAŃ KONOPI W XIX WIEKU
-  RELACJA Z SEMINARIUM

Historia badań konopi w X IX  wieku to temat referatu, wygłoszonego przez 
mgr Beatę Wysakowską na seminarium Zakładu Historii Nauk Biologicznych i Far
macji, które odbyło się w dniu 8 lutego 2001 roku, pod przewodnictwem prof, 
dr hab. Barbary Kuźnickiej.

Historia wykorzystywania roślin z rodzaju Cannabis jest dużo starsza niż histo
ria badań ich składu fitochemicznego. Źródła archeologiczne wskazują, że konopie


