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fizyki, m atematyki, ekonomii, geografii, filozofii, medycyny, teologii, budow ni
ctwa, prawa, poezji i nauk humanistycznych. W  dziale piątym zgromadzono opra
cowania dotyczące Znaczenia Kopernika  w  nauce. Trzy ostatnie działy obej-’ 
mują opracowania dotyczące różnych form uczczenia pamięci Kopernika w  literaturze 
pięknej, sztuce, m uzealnictwie, wystawach, sympozjach, konferencjach i ses
jach  naukowych, jubileuszach itp.

Andrzej B i e r n a c k i :  Jan Rostafiński 1882-1966. Próba biografii. Lub
lin 2003 Norbertinum, 101 s., nlb. 2 s., 4 k. tabl., portr., il.

Książka przedstawia biografię wybitnego polskiego zootechnika -  Jana Ro
stafińskiego, syna znanego botanika i historyka nauki z przełom u XIX i XX w.
-  Józefa Rostafińskiego. Autor opisuje najpierw historię rodu Rostafińskich, na
stępnie dzieciństwo i młodość Jana Rostafińskiego, jego  studia na Uniw ersyte
cie Jagiellońskim, podróże po Europie Zachodniej, pracę w Centralnym  Towa
rzystwie Rolniczym oraz na stanowisku profesora SGGW, lata jego uwięzienia 
na Pawiaku i w Stutthoffie, działalność społeczną i dziennikarską oraz jego  ży
cie rodzinne. Do książki zostało dołączone wspom nienie o Janie Rostafińskim  
jego  syna -  Wojciecha, a także liczne fotografie rodzinne oraz schemat drzewa 
genealogicznego rodziny Bayerów, Wentzlów i Rostafińskich.

Jolanta D w o r z a c z k o w a :  Szkoła w  Lesznie do 1656 roku. N auczycie
le i programy. Leszno 2003, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne; Zarząd 
M iasta Leszna; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Kom eńskiego 
w Lesznie, 111 s., il., ind.

Książka jest podzielona na trzy zasadnicze rozdziały. W rozdziale pierw 
szym autorka przedstawiła krótką charakterystykę szkoły humanistycznej w  Eu
ropie oraz pierwsze lata funkcjonowania szkoły leszczyńskiej. Rozdział drugi 
opisuje, podejm owane w latach trzydziestych XVII w., pierw sze próby jej refor
my. Rozdział trzeci przedstawia funkcjonowanie uczelni leszczyńskiej za rekto
ratu Jana Am osa Komeńskiego i jego następców. Do książki dołączono Cursus 
studiorum  szkoły leszczyńskiej z 1604 r. oraz opracowane przez Kom eńskiego 
program y nauczania dla szkoły czteroklasowej i sześcioklasowej. Książka jest 
zaopatrzona w  streszczenia w języku czeskim, niemieckim i angielskim.


