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N o t y  r e c e n z y j n e

Andrzej C i ą ż  e 1 a : Filozofia kultury i wychowania Bogdana Suchodol
skiego M' latach Drugiej Rzeczypospolitej. Radom 2005 Instytut Technologii 
Eksploatacji -  PIB; Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie; Sto
warzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł N a
ukowych i Technicznych KOPIPOL, 191 s„ ind., bibliogr.

Książka dzieli się na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym autor opisał 
lata młodości Bogdana Suchodolskiego oraz rozwój jego  poglądów filozoficz
nych podczas studiów. Rozdział drugi analizuje rozwój poglądów filozoficznych 
i pedagogicznych Suchodolskiego od uzyskania przez niego w 1927 r. stypen
dium Funduszu Kultury Narodowej na kontynuowanie badań kulturalno-oświa
towych w Rapperswilu, Paryżu i Berlinie, do ukazania się w 1928 r. jego  pierw
szych artykułów recenzyjnych z zakresu socjologii wychowania. Kolejny 
rozdział obejmuje okres od opublikowania przez Suchodolskiego w roku 1929 
w „Myśli narodowej” cyklu artykułów pt. Drogi i bezdroża nowego wychowa
nia do sformułowania przez niego, w napisanym w 1931 r. artykule Kultura a bar
barzyństwo, nowej problematyki filozofii kultury. Rozdział czwarty analizuje 
rozwój poglądów naukowych Suchodolskiego od uzyskania w 1932 r. habilita
cji i jego  nominacji na stanowisko naczelnika wydziału programowego M ini
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do opracowania przez 
niego, na przełomie 1935 i 1936 r., nowego programu polityki kulturalno-oświa
towej. Ostatni rozdział opisuje rozwój poglądów kulturalno-pedagogicznych Su
chodolskiego w latach 1936-1939. Książka zaopatrzona jest także w bibliogra
fie prac Bogdana Suchodolskiego z lat 1922-1939 i m iędzyw ojennych 
opracowań jem u poświęconych oraz indeks nazwisk.

Wiktor K rzysztof C y g a n  : Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. 
Słownik biograficzny. T. 1. A-F; T. 2. G K. Warszawa 2005, Barwa i Broń, T. 1., 
304 s.; T.2.2006, 360 s.

Dotychczas ukazały się dwa tomy omawianego słownika. Tom 1, zawie
rający biogramy oficerów, których nazwiska zaczynają się od liter A-F , został 
wydany w 2005 r., natomiast tom 2, o literach G-K,  ukazał się w 2006 r. Ostat
ni, szósty tom opracowania ma się ukazać w drugiej połowie 2007 r. Biogram 
każdego z oficerów zawiera: nazwisko imię (bądź imiona), roczne daty życia, 
dokładną datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie mat
ki, inform acje o zawodzie rodziców oraz o tym czy przodkowie uczestniczyli 
w walkach narodowowyzwoleńczych w XIX w., informacje na temat ewentualnego 
pokrewieństwa z innymi oficerami legionowymi, informacje o wykształceniu,
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aktywności politycznej, służbie wojskowej, ewentualnej pracy zawodowej i spo
łecznej, wykaz posiadanych odznaczeń krajowych i zagranicznych, chronolo
giczny wykaz publikacji jego autorstwa dotyczących dziejów Legionów, infor
macje na tem at założonej rodziny, dane o utrawaleniu jego  pamięci (nazwy ulic, 
szkół itp.). Do każdego biogramu dołączono także wykaz źródeł wykorzysta
nych przy jego  opracowaniu, według kolejności: publikacje zawierające biogra
my, opracowania, archiwalia, nekrologi. Do biogramów większości oficerów 
dołączono również ich fotografie. Tam, gdzie nie udało się jej uzyskać, w miej
scu przeznaczonym na fotografię pozostawione jest puste miejsce.

European mathematics in the last centuries. Letures presented at the Confe
rence held at Będlewo. 23-30 April 2004. Ed. by Witold W i ę s ł a w .  Wroc
ław 2005 „Typoscript” ; Stefan Banach International M athematical Center; Insti
tut o f  M athematics Wrocław University, 159 s., il.

Książka zawiera referaty wygłoszone na międzynarodowej konferencji nau
kowej, która odbyła się w dniach 26-30  kwietnia 2004 r. w Będlewie. W dwóch 
pierwszych, niemieckim i angielskim, artykułach Stefan Deschauer omówił bi
zantyjski manuskrypt matematyczny z 1436 r. W pozostałych dziewięciu, an
gielskojęzycznych, referatach Roman Duda, Hans-Joachim Girlich, Falko Lo
renz, Roman M orawski, Danuta Przeworska-Rolewicz, Stefan Rolewicz, 
Karl-Heinz Schlote, Peter Schreiber oraz Witold Więsław przedstawili wkład do 
nauk matematycznych takich wybitnych uczonych, jak: Stefan Banach, Marian 
Łomnicki, Hugo Steinhaus, Andrej Kolmogoroff, Kaethe Hey, Józef Maria Hoe- 
ne-Wroński, W ładysław Orlicz. Leon Lichteinstein, Carl Neumann, Albrecht 
Durer, François Viete.

M aria G o ł ę b i o w s k a :  Szpital Anny Marii w Łodzi. Zasługi dla pedia
trii. Wydanie z okazji Stulecia Szpitala Anny Marii w Łodzi i Sześćdzies ięc i o le - 
cia Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2005 Wydawnictwo 
BESTOM -DENTOnet.pl, 120 s.,il.,ind.

Książka jest zbiorem zebranych przez Marię Gołębiowską artykułów i wspo
mnień, różnych autorów, dotyczących powstałego w 1905 r. w Łodzi pediatrycz
nego Szpitala Anny Marii. M aria G ołębiow ska nie jes t więc, jakby  wynikało 
z karty tytułowej, jej autorką, lecz jedynie redaktorką. Część pierwsza książki 
obejmuje lata 1905-1939. Znalazły się tu artykuły Jerzego Supady i Zofii Psze- 
nickiej Gundlach omawiające powstanie i organizację tego szpitala oraz rolę, jaką  
odegrał on w życiu ówczesnej Łodzi; opracowane przez Marię Gołębiowską bio
grafie Pionierów pediatrii łódzkiej oraz niektórych lekarzy społeczników; tejże


