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w indeks nazwisk, streszczenia czeskie i niemieckie, a także liczne ilustracje 
przedstawiające architekturą i zabytki życia kulturalno-umysłowego dawnego 
Leszna oraz portrety najwybitniejszych jego przedstawicieli.

Jerzy S e r c z y k  : Towarzystwo Naukowe w Toruniu w latach 1976-2000. 
(Materiały). Toruń 2002, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 132, nlb. 1 s. Jubi
leusz 125-lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-2000.

Książka nawiązuje do wydanego w latach 70. XX w. dwutomowego opracowa
nia dziejów Towarzystwa Naukowego w  Toruniu, napisanego przez Bożeną 
Osmólską-Piskorską, Kazimierza Wajdą i Jerzego Serczyka. Na początku opraco
wania autor zamieścił wykaz członków Towarzystwa Naukowego w Toruniu W dal
szych partiach omówił pracę Zarządu, poszczególnych wydziałów, wydawnictwa 
TNT, prowadzone badania naukowe. Opisał także renowacją budynku TNT, pracą 
Biura Towarzystwa, Redakcji Wydawnictw, Pracowni Mikrofilmowej oraz prze
bieg uroczystości 125-lecia TNT. Na końcu książki zamieszczono chronologiczne 
zestawienie najważniejszych wydarzeń z dziejów TNT w latach 1976-2000.

Słownik biograficzny polskich nauk medycznych X X  wieku. Redakcja i opra
cowanie Bożena U r b a n e k . T. 2. Z. 4. Warszawa 2002 Wydawnictwo IHN, 
Instytut Historii Nauki PAN, Zakład Historii Nauk Medycznych.

W 2002 r. został wydany kolejny zeszyt, ukazującego sią od 1991 r., Słowni
ka biograficznego polskich nauk medycznych X X  wieku. W zeszycie zamiesz
czono biogramy 40 wybitnych lekarzy polskich. Na początku zeszytu zamiesz
czono Skorowidz dziedzin medycyny, którymi zajmowali sią lekarze 
prezentowani w  zeszycie.

Karolina T a r g o s z :  Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swo
ich zakonach i swoich czasach. Kraków 2002 Wydawnictwo „Czuwajmy”, 331 s., 
nlb. 1 s., ind.

Książka dzieli się na cztery zasadnicze rozdziały. W rozdziale pierwszym au
torka zaprezentowała i scharakteryzowała zachowany materiał źródłowy oraz 
przedstawiła zasadniczą jego zawartość treściową. Zwróciła także uwagę na 
wszystkie możliwe do wyśledzenia wskazówki dotyczące autorstwa odnośnych 
prac. Poszczególne podrozdziały poświęcone są kolejnym zakonom. W drugim 
rozdziale zostały przedstawione relacje zakonów żeńskich z kręgami kobiet


