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MATERIAŁY BOGDANA SUCHODOLSKIEGO
(1903 – 1922)
(III-313)
Bogdan Suchodolski urodził się 27 grudnia 1903 r. w Sosnowcu. Był synem Heleny i
Kazimierza, znanego lekarza Zagłębia Dąbrowskiego. Uczył się w Liceum im. B. Prusa, a
następnie w liceum im. S. Staszica w Sosnowcu. W klasie maturalnej był ochotnikiem w wojnie
polsko-bolszewickiej i wraz z kolegami z klasy doszli aż pod Kijów.
Studiował w Warszawie, Krakowie, Berlinie i Paryżu. W latach 1925-1938 pracował
jako nauczyciel szkół średnich jednocześnie przygotowując rozprawę doktorską i habilitacyjną.
W czasie okupacji prowadził tajne nauczanie. Po wojnie był kilka lat dyrektorem liceum
ogólnokształcącego w Warszawie i kierownikiem katedry Pedagogiki ogólnej UW
Od 24 lipca 1938 r. był profesorem nadzwyczajnym pedagogiki na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w latach 1946-1970 był
profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1958-1968 dyrektorem Instytutu Nauk
Pedagogicznych na UW. W latach 1958-1974 był dyrektorem Zakładu Historii Nauki i
Techniki PAN.
Bogdan Suchodolski był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (od 1946),
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego , Polskiej Akademii Nauk (od 1952) w latach 19651970 był zastępcą sekretarza naukowego PAN, w latach 1958-1974 przewodniczącym
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Od 20 grudnia 1982 przewodniczący narodowej Rady
Kultury, ponownie w II kadencji od 12 czerwca 1986, poseł na Sejm 1985 – 1989 , członek
Academie Internationale d’Histoire des Society in Europe, Association Internationale de
Sciences de I’Education i innych. Doctor honoris causa Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu
im. Łomonosowa w Moskwie i innych.
Opublikował prace, Seweryn Goszczyński. Życie i dzieło (1801-1830 )(1927); Stanisław
Brzozowski – rozwój ideologii (1933), Wychowanie społeczno-moralne (1936, wyd. 2 1946).
W czasie okupacji opracował, opublikowane po wojnie, Wychowanie dla przyszłości (1947,
1959, 1968), następnie, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka (1963, 1968), Rozwój
nowożytnej filozofii człowieka (1967) i wiele innych. Był redaktorem pięciotomowego dzieła
Historia nauki polskiej i 13 tomowej Wielkiej encyklopedii powszechnej
W latach 1954-1972 był redaktorem naczelnym „Studiów Pedagogicznych”
wydawanych przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN; a w latach 1956-1970 redaktorem
naczelnym „Kwartalnika Pedagogicznego”
Zmarł 2 października 1992 r w Konstancinie-Jeziornie. Pochowany na Cmentarzu
Powązkowskim kwatera T-1-6
W Archiwum PAN znalazła się szczątkowa spuścizna B. Suchodolskiego. Składa się na
nią dokumentacja przebiegu pracy zawodowej (nominacje, dyplomy) ze szczególnym
uwzględnieniem działalności na forum Polskiej Akademii Nauk. Bogata dokumentacja
fotograficzna, między innymi dotycząca międzynarodowych imprez naukowych.
Spuścizna B. Suchodolskiego otrzymała w Archiwum PAN sygnaturę III-313, w bazie
szukajwarchiwach nr 426. Inwentarz liczy 7 j.a..
INWENTARZ
1. Dokumenty przebiegu pracy i działalności
Powołania, umowy o pracę, zawiadomienia, podziękowania, zaświadczenia, afisze.
(Powołanie na członka rzeczywistego PAN oraz nominacja na członka zwyczajnego
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego ze względu na format stanowią oddzielną
pozycję)
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1945 – 1991, druk, kserokopia, masz., rkp., j. ang., franc., niem., pol., włos.
2. Nagrody, odznaczenia, jubileusze
Dyplomy, legitymacje, korespondencja, wycinki prasowe. (Dyplom przyznania tytułu
Człowieka Roku 1988 ze względu na format stanowi oddzielną jednostkę)
1966 – 1989, druk, masz., rkp., j. ang., pol.
3. Bohdan Suchodolski – ikonografia
Fotografie portretowe i grupy
Przed 1939 , 1988 , fot. , k.55
4. Jubileusz 75 – lecia urodzin
Numer specjalny „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” przygotowany z okazji
jubileuszu B. S. z pamiątkowymi podpisami, korespondencja, zaproszenie
1979 – 1980 , druk , rkp. , j. franc. , pol. ,k.135
5. Dokumenty i pamiątki osobiste
Karta biblioteczna, oświadczenie B.S. , obrazek Jana Pawła II z modlitwą
1960 – 1962 i b.d. , druk , rkp. , j. franc. , pol.
6. Osoby i instytucje A – T
Korespondencja wpływająca + załączony wiersz dedykowany B. S. , bilet wizytowy
1956 – 1994 , masz. , rkp. , j. ang. , czeski , franc. , niem. , pol.
7. O nowoczesną koncepcję 8 – letniej Szkoły Podstawowej
Referat
1972 – 1973 , masz.

