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M ałgorzata G o r c z y ń s k a : Popularyzacja w iedzy w polskich kalenda
rzach okresu Oświecenia (1737-1821), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, 321 s.
Celem omawianej pracy, według słów M ałgorzaty G orczyńskiej, jest „próba
pokazania roli, ja k ą w okresie Oświecenia odegrały kalendarze w popularyzo
waniu wiedzy i upowszechnianiu osiągnięć nauki, nie tylko wśród elit, lecz tak
że wśród innych stanów polskiego społeczeństwa. Celem niniejszej pracy je st
także próba pokazania miejsca, jakie zajm owały one w kształtowaniu szeroko
rozum ianej um ysłow ości - m entalności społecznej w kręgach kultury, k tó rą
B. Baczko i H. Hinz określili jako »potoczną« oraz określenie ich zasięgu od
działyw ania, znaczenia kulturotwórczego i m iejsca w ówczesnej kulturze Rze
czypospolitej O bojga N arodów“ (s. 9).
Autorka podjęła się trudnego zadania „ukazania kalendarzy w dwóch aspek
tach: jako jednego z wszechstronnych informatorów w zakresie nie tylko biegu
czasu, ale i w przeróżnych innych dziedzinach życia codziennego dla osiem 
nastowiecznego czytelnika oraz jako źródła dla współczesnego badacza minio
nych wieków, pragnącego poznać kręgi tak zwanej »kultury potocznej«“ (s. 13).
Om awiane kalendarze bardziej niż inne w ydawnictwa zwarte czy periodyczne
popularyzowały i upowszechniały wiedzę, bowiem gościły „nie tylko w arysto
kratycznych salonach, lecz także w m ieszczańskich domach czy też szlacheckich
dworkach i wiejskich plebaniach, a pośrednio również i w wiejskich chatach, do
cierały tam, gdzie żadna inna literatura naukowa nie miała szans dotarcia“ (s. 14).
N ie budzi zastrzeżeń, wprowadzony przez autorkę zakres chronologiczny
pracy, lata 1737-1821, związany z pojawieniem się nowego typu kalendarzy
politycznych i utożsam iany z okresem Ośw iecenia oraz terytorialny, w yklu
czający z badań kalendarze istniejące na ziem iach polskich nie należących w da
nej chwili do państw a polskiego.
W rozdziale pierwszym pracy, zatytułowanym Kalendarze ja k o środek p r ze 
kazu inform acji i popularyzacji w iedzy w staropolskim system ie kom unikacji
społecznej, autorka w yjaśniła znaczenie term inu - kalendarz, przybliżyła histo
rię tego typu w ydaw nictw periodycznych w Europie i w Polsce oraz w skazała na
szeroki krąg ich odbiorców, pochodzących z różnych środowisk, o różnym stop
niu zamożności i wykształceniu.
Kolejne rozdziały, od drugiego do siódmego, pośw ięcone zostały analizie
treści poszczególnych kalendarzy i przedstaw iają różne, w yszczególnione przez
autorkę na podstaw ie częstotliwości w ystępowania, zagadnienia najczęściej pre
zentow ane na łam ach tych wydawnictw.
W rozdziale drugim , najobszerniejszym , M. G orczyńska przeanalizow ała te
m atykę z zakresu historii i polityki, zam ieszczoną w kalendarzach. R edaktorzy
wiele m iejsca poświęcali tym zagadnieniom przybliżając swym czytelnikom
wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski. W kalendarzach odnaleźć możemy
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wiedzę o przeszłości poszczególnych krajów i om ówienie ich problem ów współ
czesnych. Podobnie rozpatrywano sprawy własnego państwa. W kalendarzach
znalazł się poczet królów polskich, przedstawiano wiadom ości o funkcjonow a
niu państw a w czasie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego, zwracano
uwagę na zagadnienia ustrojowe, zamieszczano listy dostojników świeckich i du
chow nych, przedrukowyw ano źródła - uniwersały, konstytucje, w tym również
Konstytucję 3 Maja. Wiele miejsca zajmowały bieżące sprawy dotyczące ducho
w ieństw a i funkcjonow ania Kościoła w Polsce.
Dość specyficznym zagadnieniem poruszanym na łamach kalendarzy były arty
kuły z zakresu chronologii, które autorka prezentowanej pracy omówiła w rozdzia
le poświęconym historii, gdyż „podkreślając silny związek chronologii z historią
wyjaśniano, iż jej znajomość jest niezbędna dla zrozumienia historii, ponieważ
określa ona, mniej lub bardziej dokładnie, daty wystąpienia minionych zdarzeń“.
W rozdziale III swej publikacji M. Gorczyńska zaprezentow ała drukowane
w poszczególnych kalendarzach zagadnienia dotyczące „sfery ziemnej świata“
czyli geografii, geologii i mineralogii oraz dodatkowo etnografii. Popularyzow a
na w iedza dotycząca geografii historyczno-politycznej miejscam i była bardzo
szczegółowa, wysoce fachowa, stanowiła kompendium wiedzy geograficznej,
nierzadko łączono wiedzę historyczną z geograficzną. Szczególnie intrygujące
i budzące zainteresow anie czytelników, zdaniem autorki pracy, były artykuły do
tyczące budowy wnętrza Ziemi, w yjaśniające takie zjawiska ja k trzęsienia Zie
mi i wybuchy wulkanów.
Następny, czwarty rozdział poświęcony został wiedzy z zakresu m atem aty
ki, astronom ii i m eteorologii prezentowanej na łamach kalendarzy. M atematyka
w kalendarzach ograniczała się do m etrologii. W analizowanych wydawnic
twach m ożna prześledzić ew olucję poglądów i przejście redaktorów od astrolo
gii widzianej jako wiedza tajem na, do astronomii - wiedzy naukowej. Z kolei ar
tykuły m eteorologiczne grupowały się wokół astrom eteorologii, meteorologii
ludowej, szczególnie popularnej i elem entów meteorologii naukowej.
K olejne działy nauki: fizykę, chemię i technikę i ich miejsce w kalendarzach
przedstaw ia rozdział piąty pracy M. Gorczyńskiej. Dyscypliny te opisywano
biorąc pod uwagę ich nastawienie praktyczne. Chodziło o pokazanie ja k wyko
rzystać osiągnięcia nauk ścisłych, a nie dlaczego om awiane zjaw iska zachodzą.
Rozdział szósty pracy to om ówienie zam ieszczonych w kalendarzach arty
kułów pośw ięconych m edycynie i jej osiągnięciom . Podobnie jak w rozdziale
poprzednim w iedza lekarska i prezentow anie w yników badań naukow ych w za
kresie m edycyny służyć miało potrzebom życia codziennego, czytelnicy nie mu
sieli wiedzieć co powoduje określone zjaw iska chorobowe, istotniejsze nato
miast było przekazanie wiedzy j a k im zapobiegać i jak je leczyć.
Ostatni, siódmy, rozdział pracy M. Gorczyńskiej charakteryzuje tem atykę
pośw ięconą sprawom gospodarstwa wiejskiego, zam ieszczaną w poszczególnych
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kalendarzach wydawanych w Polsce w epoce Oświecenia. Prezentow ana wiedza
była rozległa, praktycznie nastawiona, pouczała jak prow adzić gospodarstw o,
opiekować się sadem, dbać o ogród.
Pracę M ałgorzaty Gorczyńskiej charakteryzuje rozległa baza źródłow a, im
ponująca bibliografia, zarówno z zakresu dziejów kalendarzy polskich ja k rów 
nież historii poszczególnych dyscyplin naukowych, które uw zględniano w tych
w ydaw nictw ach, a także niezwykle rzetelna ich analiza. A utorka w yjątkow o
sprawnie porusza się wśród wielu artykułów pośw ięconych jednej spraw ie, za
m ieszczonych w różnych kalendarzach, jak również sum iennie klasyfikuje te
matykę każdego z nich.
Czytając kolejne rozdziały omawianej pracy nasuwa się pytanie, odpow iedź
na które je st z pew nością trudna, a chwilami wręcz niem ożliwa - na ile w iado
mości podaw ane przez kolejne w ydawnictwa były zgodne z ów czesną w iedzą
naukową? Obiektywizm informacji zam ieszczanych w kalendarzach, które do
cierały do szerokiego grona czytelników, nie zawsze potrafiącego oddzielić w ia
domości naukowe od pseudonaukowych, stawał się w takiej sytuacji kw estią
istotną i w a ż n ą bowiem teorie połowiczne i nie do końca sprawdzone, więcej
mogły przynieść złego niż dobrego.
Autorka pracy chwilami próbuje odnieść podaw aną w kalendarzach wiedzę
do nauki nam współczesnej (np. s. 90, 126, 194), czyni to jednak rzadko, co nie
może dziwić, bowiem postęp naukowy zdyskwalifikował wiele porad ośw iece
niowych. Z drugiej jednak strony interesujące byłoby wskazywanie czytenikowi,
szerzej niż to uczyniono, które z podawanych w kalendarzach wiadomości nau
kowych były prawdziwe, a które z czasem zostały z wiedzy naukowej wycofane.
W rozdziale drugim pracy M. Gorczyńskiej (s. 91) znalazła się inform acja
o Gdańskim Towarzystwie Naukowym działającym jakoby w 1765 r. GTN powsta
ło dopiero w 1922 r. i funkcjonowało wówczas pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół
Nauki i Sztuki, a konkurs historyczny, o którym wspomniała autorka, rozpisało Naturforschende Gesellschaft, działające od 1743 r. w Gdańsku (początkowo pod
nazwą Societas Physicae Experimentalis) towarzystwo o profilu przyrodniczym.
Pewien niedosyt odczuwa się czytając rozdział 3 pracy, w którym powinny
znaleźć się, co sugeruje tytuł, wiadomości o artykułach poruszających tem atykę
etnograficzną a zam ieszczonych w kalendarzach okresu O świecenia. Inform a
cje, które autorka zaprezentowała m ieściły się wówczas w opracow aniach i pub
likacjach poświęconych geografii, stąd wyszczególnianie etnografii jak o osob
nej dyscypliny naukowej wydaje się być nieco na wyrost.
Publikacja M ałgorzaty Gorczyńskiej dowodzi jak ważne, dotąd słabo zbada
ne, inform ujące o stanie wiedzy, źródło, stanow ią kalendarze polskie epoki Oś
wiecenia. Przemyślana konstrukcja zachęca czytelnika do zapoznaw ania się z ko
lejnymi rozdziałami pracy, dostarczającym i wiadom ości o zainteresow aniach re
daktorów, wskazującymi tematy z którymi zapoznawano czytelników, a przede
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wszystkim informującymi w jaki sposób popularyzow ano wiedzę i upow szech
niano naukę w kalendarzach oświeceniowych. Poprawny język i bezbłędny w ar
sztat badawczy podnoszą walory omawianej pracy.

Grażyna Gzella
(Toruń)

Jó ze f P i ł a t o w i c z : Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudzie
stoleciu międzywojennym. Warszawa 1999 Oficyna W ydawnicza Politechniki
W arszawskiej, 400 s., ilustr.
„Istotnym składnikiem każdej uczelni, także technicznej, jest tradycja, pod
wpływ em której kształtują się struktury organizacyjne, szkoły naukowe,
ciągłość badań“ - pisze autor we wstępie recenzowanej pracy. Tradycję zaś
tw orzą m.in. ludzie działający w określonym miejscu i czasie. Jó ze f Piłatowicz
podjął się trudnego, wym agającego wiele żmudnej pracy zadania prezentacji
kształtow ania się zespołu profesorów Politechniki Warszawskiej, czynnych za
wodowo w okresie dw udziestolecia m iędzywojennego. Dotychczas brak było te
go typu opracowania. Istniejące publikacje dotyczyły raczej funkcjonowania
Politechniki W arszaw skiej1, bądź były to publikacje dotyczące pojedynczych
osób, ja k np. I. M ościckiego, H. M ierzejewskiego, R. Rybarskiego, W. Świętosławskiego , T. Tołwińskiego, czy też F. Kucharzew skiego2.Kadra profesorska tej
zasłużonej uczelni nie była dotychczas przedm iotem badań historyczno - socjo
logicznych, dobrze więc się stało, że Piłatow icz - doskonały znaw ca zagadnień
zw iązanych z kształceniem kadr inżynierskich w dwudziestoleciu m iędzyw ojen
nym - podjął się tego opracowania.
M onografia Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu mię
dzywojennym zawiera 9 zasadniczych rozdziałów opatrzonych wstępem i zakoń
czeniem, przypisy, aneks zawierający indywidualne portrety profesorów oraz in
deks nazwisk.
Rozdział pierw szy Rodowód Politechniki Warszawskiej. Profesorowie wyż
szych uczelni technicznych w Warszawie przed 1915 r. składa się z dwóch pod
rozdziałów: 1. Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego oraz 2. War

szawski Instytut Politechniczny im. cara Mikołaja II.
W rozdziale tym autor przedstawia początki polskiego wyższego szkolni
ctwa technicznego, zajm ując się bliżej pierw szą w ielokierunkow ą w yższą
szkołą tech n iczn ą ja k ą była pow stała w 1826 r. Szkoła Przygotow aw cza do In
stytutu Politechnicznego. Grono profesorskie Szkoły stanowili Polacy, eduko
wani za g ra n ic ą Niestety, uczelnia ta została zlikw idow ana w 1831 r . , po upad
ku p ow stania listopadow ego. N astępną w yższą szkołę tech n iczn ą utw orzono

