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cierpienia, choroby i umierania w ujęciu Starego Testamentu, w  kategoriach fi
lozofii katolickiej, a także w  kulturze antyku, średniowiecza i w polskiej myśli 
nowożytnej. Natomiast druga część, na którą składają się artykuły Jerzego Stroj- 
nowskiego, Barbary Zaorskiej, Ewy Budzyńskiej, Włodzimierza Piątkowskiego, 
Lucyny Renak i Małgorzaty Kowalskiej, próbuje ukazać problematykę choroby
i umierania z perspektywy pacjenta. Autorzy analizują moralne i etyczne aspek
ty cierpienia i śmierci pacjenta, powinności wybranych instytucji, a także pode
jm ują problem konieczności współpracy lekarzy, farmaceutów i pacjentów w dzie
le zwalczania choroby.

Prace Komisji Historii Nauki. Pod redakcją Adama Strzałkowskiego. T. 1. 
Kraków 1999 Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 88 s.

W 1999 r. ukazał się tom 1 Prac Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii 
Umiejętności. Jak wynika z noty redakcyjnej Andrzeja Strzałkowskiego, celem 
nowo powstałego wydawnictwa jest publikacja referatów prezentowanych na 
posiedzeniach naukowych Komisji. W pierwszym artykule, zatytułowanym: Os
kar Kolberg a Akademia Umiejętności w Krakowie, Wiesław Bieńkowski oma
wia kontakty Oskara Kolberga z Akademią Umiejętności w Krakowie oraz hi
storię wieloletniej opieki Akademii nad badaniami Kolberga i publikacją jego 
największego dzieła: Lud, jego  zwyczaje, sposób życia, mowa, podania przysło
wia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka, tańce (1857-90). Autor sytuuje 
dzieło Kolberga na tle wcześniejszych osiągnięć etnografii polskiej. W kolej
nych artykułach Adam Pelczar omawia osiągnięcia matematyków polskich w  za
kresie badań nad równaniami różniczkowymi; Zdzisław Gajda i Stanisław 
Zwolski omawiają pochwałę Wydziału Lekarskiego Akademii Krakowskiej za
wartą w pracy Szymona Staro wolskiego: Laudatio Ałmae Academiae Craco- 
viensis z 1639 r.; Piotr Hübner przedstawia politykę partyjno-rządową wobec to
warzystw naukowych w Polsce po II wojnie światowej; Michał Kokowski, defi
niując pojęcia historii i nauki, stara się określić podstawową problematykę ba
dawczą historii nauki.

Edward R u ż y 11 o : Etyka i medycyna. Łomża 1999 Oficyna Wydawnicza 
„Stopka“, 256 s.

Książka zawiera zbiór artykułów wybitnego polskiego lekarza, Edwarda Rużył- 
ły, publikowanych w czasopismach lekarskich w latach 1985-1997. W artykułach 
tych autor podejmuje problem zmian zachodzących w życiu zbiorowym ludzi, 
mających wpływ zarówno na charakter ich współżycia, jak również na warunki


