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Informator Koła Nr 10. XX lat Koła ZBoWiD przy Akademii Górniczo-Hutniczej. Wyd. AGH. Kraków 
1986, 127 s. 

W latach 1977—1986 ukazało się trzy zeszyty „Informatora" zawierające materiały i wspomnienia 
członków Koła ZBOoWiD w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. W pierwszym 
z nich (1977 r.) opublikowano m.in. szkice: Aleksander Krupkowski — Trzydziesta rocznica aresztowa-
nia Profesorów Krakowskich oraz Walerego Goetla i innych — Szkoła Górniczo-Hutniczo-Miernicza na 
Krzemionkach w okresie okupacji. Kolejny zeszyt z 1982 r. prezentował m.in. opracowania: Andrzeja 
Bolewskiego i Henryka Pierzchały — Wystawa „Sonderkation Krakau" w Akademii Górniczo-Hutniczej w 
listopadzie 1980 r., tychże autorów — Młodzież Akademii Górniczo-Hutniczej składa hołd profesorom 
pomordowanym w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen kolo Berlina, a ponadto Wacława Juszczyka 
— Wspomnienia z okresu okupacji (tajne nauczanie) i wiele innych. 

Ostatni, z zeszytów „Informatora" poprzedzony słowem JM Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego S. 
Kleczkowskiego, prezentuje wspomnienia znanych historyków nauk technicznych: Wacława Różańskie-
go, Michała Odlanieckiego-Poczobutta, Zygmunta Kowalczyka, wartościowy przyczynek Andrzeja Bo-
lewskiego pt. Konspiracyjne wydawnictwa Akademii Górniczej (1940—1945) oraz szereg wspomnień ma-
rginalnie związanych z historią nauki. 

Działalności wydawniczej AG w okresie okupacji poświęcono dotychczas sporo uwagi. Szerzej prob-
lem ten poruszył w 1977 r. w „Pracach Muzeum Ziemi" Czesław Gutry w szkicu O niektórych konspira-
cyjnych wydawnictwach geologicznych i górniczych z okresu II wojny światowej. Profesor Bolewski, posłu-
gując się literaturą przedmiotu oraz zbiorami bibliotecznymi (w tym własnymi) ustalił 30 tytułów, tak 
wybitnych specjalistów, jak: Zygmunt Bielski, Witold Budryk, Stefan Czarnocki, Aleksander Krupkow-
ski, Feliks Zalewski i wielu innych. Podkreślił przy tym, że wiele ze skryptów wydanych w czasie okupa-
cji zaraz po-wyzwoleniu kraju doczekało się edycji książkowej jako podręczniki akademickie. 

Nadmienimy, że wspomnienia Profesorów Odlanickiego-Poczobutta i Kowalczyka rzucają nieco no-
wego światła na działalność konspiracyjną szkoły kierowanej przez Walerego Goetla. O tym co działo się 
w gmachu tej uczelni także informuje w swym artykule Zbyszko Zima pt. Akademia Górnicza — ul. 
Krzemionki 11 — miejsce postoju dwóch drużyn zgrupowania „Żelbet" AK. Drużyny te korzystały z bazy 
poligraficznej Szkoły oraz innych instytucji niemieckich, zajmujących lokale w tym gmachu. 

Historycy nauki okresu najnowszego otrzymali, dzięki wytrwałej działalności publikacyjnej Koła 
ZBoWiD na AGH, cenne informacje o ludziach nauki i ich dziejach podczas II wojny światowej. Z 
pewnością będą do nich sięgać, oczekując na dalsze publikacje tego typu. 

Zbigniew J. Wójcik 
(Warszawa) 

Historia nauki polskiej. Bibliografia dotycząca treści tomów III i IV, pod red. B. Suchodolskiego, 
oprać. J. Schiller, T. IX. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 210 ss. 

Tom IX Historii nauki polskiej będący dokumentacją bibliograficzną tomów syntetycznych III i IV 
jest, jak stwierdza we wstępie Autorka opracowania Joanna Schiller, rodzajem aneksu, którego zada-
niem było odciążenie syntezy od aparatu. Bibliografia nie rości sobie pretensji do rejestrowania całego 
dorobku piśmienniczego w zakresie XIX-wiecznej historii nauki polskiej. O doborze pozycji w znacznym 
stopniu, jak można sądzić, decydowali poszczególni autorzy syntezy. Również układ bibliografii jest 
odzwierciedleniem uprzednio przyjętych kanonów dokumentacji bibliograficznej tomów I i II. W obrębie 
podstawowego podziału na części: ogólną i szczegółową, koniecznym było jednak dokonanie pewnych 
zmian dostosowanych do specyfiki tomów III i IV. Z punktu widzenia użytkownika można stwierdzić, że 
układ bibliografii jest klarowny i przemyślany, zaś indeks autorów i redaktorów ułatwia znacznie korzy-
stanie z bibliografii. Bibliografia ta jest więc dogodnym kompendium zarówno dla nieprofesjonalistów 
zainteresowanych dziejami nauki polskiej XIX stulecia jak i dla historyków nauki. 

Bibliografia historii nauki polskiej dokumentująca treść tomów III i IV zawiera większość fundamen-
talnych opracowań i monografii dotyczących ogólnych warunków rozwoju nauki polskiej jak i losów 
poszczególnych dyscyplin naukowych. Uwzględniono jedynie najistotniejsze pozycje z punktu widzenia 
wartości naukowych i informacyjnych, a także, jak stwierdza się we wstępie, te, które stanowią uzupeł-


