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szczebli szkolnictwa na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
szkolnictwa wyższego. Następnie autor omówił rozwój szkolnictwa w Często
chowie, politykę prawną państwa polskiego dotyczącą funkcjonowania szkół wyż
szych w latach 1944-1955 oraz działania zmierzające do powołania wyższej 
szkoły technicznej w Częstochowie. W części trzeciej i czwartej przedstawiono 
funkcjonowanie Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie w latach 1949-1955 oraz 
Politechniki Częstochowskiej od 1955 do 1999 r. Za podstawę periodyzacji 
dziejów szkoły przyjęto okresy trwania kolejnych kadencji rektorskich, w ramach 
których materiał uszeregowano według poszczególnych lat akademickich. W każ
dym roku akademickim uwzględniono ważniejsze wydarzenia dotyczące 
głównych inwestycji uczelni, funkcjonowanie i skład osobowy jednostek podsta
wowych, rozwój dydaktyki i badań naukowych, a także różne przejawy życia stu
denckiego. W części piątej zamieszczono biogramy rektorów, doktorów honoris 
causa oraz zasłużonych zmarłych pracowników uczelni. W końcowej części to
mu pierwszego przedstawiono dane statystyczne z lat 1949 -  1999 odnoszące się 
do wybranych aspektów funkcjonowania Szkoły Inżynierskiej i Politechniki 
Częstochowskiej. Do tomu dołączono streszczenia w językach: polskim, angiel
skim, niemieckim, francuskim i rosyjskim. Tom drugi zawiera Wykaz absol
wentów Politechniki Częstochowskiej. Za podstawę uszeregowania materiału 
przyjęto tutaj podział uczelni na poszczególne wydziały, w ramach których przy
jęto układ chronologiczny według kolejnych lat studiów. W ich obrębie posz
czególne spisy studentów zostały przedstawione w porządku alfabetycznym.

Geneza i początki Akademii Medycznej w Gdańsku (1945-1950). Wybór 
źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Zbigniew M a c h a l i ń s k i .  Gdańsk 
1999 Akademia Medyczna w Gdańsku, Zakład Historii i Filozofii Nauk Me
dycznych, 184 s. Prace Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych. T. 2.

Niniejszy wybór źródeł jest uzupełnieniem, wydanej w 1988 r., książki Geneza 
i początki Akademii Medycznej w Gdańsku. Zgromadzono w nim zarówno roz
porządzenia władz administracyjnych Akademii Medycznej w Gdańsku i Minister
stwa Zdrowia, jak również opracowania i sprawozdania pracowników naukowych. 
Starano się pokazać najciekawsze i najważniejsze, dotychczas niepublikowane, do
kumenty archiwalne. Przyjęto układ chronologiczny prezentacji materiału.


