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Dzięki drobiazgowym i pracochłonnym badaniom prof. T.M. Nowaka powsta
ła praca, do której sięgną nie tylko historycy wojskowości, ale i wszyscy, którym 
bliskie są dzieje kultury europejskiej.

Marek Plewczyński 
(Warszawa)

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

Leszek B a r g : Teodor Tomasz Weichardt, konsyliarz Jego Królewskiej Moś
ci Stanisława Augusta, Akademii Rzymsko-Cesarskiej towarzysz. Wrocław 1999 
Volumed, 280 s., ind.

Książka poświęcona jest wybitnemu polskiemu osiemnastowiecznemu leka
rzowi i literatowi -  Teodorowi Tomaszowi Weichardtowi. Autor stara się przed
stawić postać i osiągnięcia Weichardta na tle stanu ówczesnej nauki oraz prze
mian kulturalno -  oświatowych XVIII w. Tak więc, omawiając studia Wei
chardta w Lipsku, autor charakteryzuje również historię i organizację Uniwersy
tetu Lipskiego oraz system nauczania, który tam wówczas obowiązywał. Opi
sując natomiast działalność Weichardta po powrocie do kraju, omawia także 
rozwój szkolnictwa medycznego w Polsce oraz stan medycyny polskiej w XVIII w. 
W aneksach do swojej pracy autor zamieścił łacińską wersję i polskie streszcze
nie rozprawy Weichardta Deplica polonica z 1771 r., jego list do księcia Micha
ła Poniatowskiego z 20 października 1783 r., polski poemat tego autora Do mo
je j żony, a także omówił dokładnie pracę Weichardta Pamiętniki służące do ob
jaśnienia dziejów panowania Stanisława Augusta, Króla Polskiego. Uzupełnie
niem książki jest dołączona do niej pełna bibliografia prac Weichardta, w której, 
oprócz dokładnego opisu bibliograficznego każdej pracy, zamieszczono fotoko
pię jej karty tytułowej oraz podano obecną lokalizację w bibliotekach polskich. 
Książka jest również zaopatrzona w streszczenie w języku niemieckim oraz 
w indeks nazwisk.

Bożogrobcy. Jerozolima, Miechów, Chorzów. Materiały z sesji naukowej 9 paź
dziernika 1999 r. Chorzów 2000. P.P.H.U. „Rococo“, Miejski Dom Kultury 
„Batory“ w Chorzowie, 127 s. il.

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na sesji naukowej, która odby
ła się 9 października 1999 r. w Miejskim Domu Kultury w Chorzowie. W arty
kule wstępnym Jacek K u r e k  zaznaczył, że Chorzów rozpoczął swoją pisaną 
historię z chwilą gdy w 1257 r. książę opolski Władysław nadał miechowskim


