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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
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autorki artykuł dotyczący, działającego w omawianym okresie w Lodzi, Towa
rzystwa „Kropla M leka” ; wspomnienia pielęgniarki -  M arianny M atczak -  z lat 
1930-1939; sporządzony przez Tomasza Grygiela opis architektoniczny Szpita
la Anny Marii. Część druga zawiera artykuły dotyczące powojennych dziejów 
tego szpitala. Znalazły się tu opracowania Janusza Kawiorskiego: Szpital dla 
dzieci im. Anny Marii obecnie im. Dr Janusza Korczaka w Łodzi w latach 
1905-1995; Marii Gołębiowskiej: Szkoły naukowe pediatrii Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Łódzkiego; opracowane przez tą  autorkę biogramy Kierowników 
I Kliniki Chorób Dzieci w latach 1953-1958; artykuł Zofii Tomczyk: O szpita
lu im. Prof. Stanisława Popowskiego przy ul. Nowej 30/32; a także osobiste 
wspom nienia Marii Gołębiowskiej: Jak i dlaczego pokochałam pediatrią i Jani
ny Lukasiewicz: Ze wspomnień o pracownikach wczesnych lat powojennych 
Szpitala Anny Marii w Łodzi. Książka zaopatrzona jest także w liczne ilustracje 
oraz Indeks nazwisk.

Arkadiusz J a n i c k i :  Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 
1862-1918. T. 1. Rys historyczny; T. 2. Album Academicum Polonorum. Gdańsk 2005 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, T. 1.318, nlb.l s., bibliogr.; T. 2. 338 s.

Praca składa się z dwóch tomów. Tom pierwszy, zawierający ogólną charak
terystykę studiów Polaków na Politechnice Ryskiej w omawianym okresie, zo
stał podzielony na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym autor scharakteryzo
wał status prowincji nadbałtyckich w Imperium Rosyjskim oraz omówił dzieje 
Politechniki Ryskiej i ściśle z nią związanej Szkoły Przygotowawczej -  Vorschu
le od momentu powstania planów założenia tej uczelni do powołania na jej ba
zie Uniwersytetu Łotewskiego. Rozdział drugi informuje o warunkach przyjęcia 
na studia, toku nauki, wymaganych egzaminach, pracach koniecznych do wyko
nania dla ukończenia studiów z dyplomem, oraz omawia kwestie związane z pra
wami i obowiązkami studentów, nadzorem władz uczelni nad studentami i sto
sowanymi wobec nich karami. W rozdziale trzecim autor scharakteryzował 
m ożliw ości zdobycia w yższego w ykształcenia technicznego przez Polaków 
w Imperium Rosyjskim, wyjaśnił przyczyny napływu studentów polskich na Po
litechnikę Ryską oraz starał się określić liczbę Polaków studiujących w Rydze, 
ich stan społeczny, pochodzenie terytorialne, wyznanie, wybierane kierunki stu
diów, długość trwania nauki oraz liczbę studentów polskich, którzy ukończyli 
Politechnikę Ryską z dyplomem. W rozdziale czwartym autor omówił działal
ność legalnych i nielegalnych polskich organizacji studenckich w Rydze. W ostat
nim rozdziale tomu pierwszego autor scharakteryzował życie codzienne stu
dentów polskich. Omówił więc tu: warunki bytowe studentów polskich, ich udział 
w życiu miasta i kolonii polskiej w Rydze, spędzania przez nich czasu wolnego


