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Kazimierza  we  Lwowie,  red.,  wstęp  i
z a k o ń c z e n i e  A d a m  R e d z i k ,
Wydawnictwo Wysoki  Zamek,  Instytut
Pamięci Narodowej, Kraków 2015, 1302
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Czy w Polsce międzywojennej istniał ośrodek
naukowy  o  większych  osiągnięciach  od
Uniwersytetu  Jana  Kazimierza  we  Lwowie?

Mimo  iż  istniało  wówczas  pięć  uniwersytetów  państwowych  (Kraków,  Lwów,  Poznań,
Warszawa i Wilno) i dwa prywatne (Lublin i Warszawa), a państwo rozbudowywało przede
wszystkim  uniwersytet  stołeczny,  to  jednak  w  bardzo  wielu  dziedzinach  nauki  stale
dominował  Lwów  –  dość  wskazać  matematykę,  filozofię,  antropologię,  wiele  dyscyplin
medycznych  czy  nauki  prawne.  Do  dziś  dość  dobrze  znana  jest  lwowska  szkoła
matematyczna  Stefana  Banacha,  szkoła  filozoficzna  Kazimierza  Twardowskiego  czy
osiągnięcia  naukowe  i  kodyfikacyjne  lwowskich  jurystów.

Książka jest pierwszą próbą pełnego przedstawienia historii jednego z najważniejszych w
dziejach nauki  polskiej  uniwersytetu.  Została napisana przez specjalistów w dziedzinie
historii poszczególnych nauk omawianych w książce, czyli nauk przyrodniczych i ścisłych
(Roman Duda,  Andrzej  Kajetan  Wróblewski),  teologii  (Józef  Wołczański),  prawa (Adam
Redzik),  medycyny  (Wanda  Wojtkiewicz-Rok),  oraz  historiografii  (Marian  Mudryj,  Łukasz
Tomasz  Sroka),  a  całość  spięta  redakcją  i  narracją  historyczną  Adama  Redzika.

Obszerne  dzieło,  bogato  zilustrowane  unikalnymi  fotografiami,  zajmie  zapewne  trwałe
miejsce  w literaturze  dotyczącej  dziejów nauki.  Poprzednie  kompleksowe opracowanie
dziejów Uniwersytetu Lwowskiego powstało w 1984 r.
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Pełna oferta publikacji IPN Oddział w Krakowie i wszystkichinnych oddziałów
w punkcie handlowym www.ipn.poczytaj.pl, ul. Wallek Walewskiego 4, 30-094 Kraków 

Książki można także zamawiać telefonicznie: (012) 6363 222
lub za pośrednictwem strony internetowej: www.ipn.poczytaj.pl lub maila
prawa@poczytaj.pl
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