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Nauki stosow ane (i nie tylko)

Unia Polskich Pisar zy Lekar zy, £ódŸ 2004,

44 s., ilustr., ISDN 83-86887-12-1

Jest to ostatn ia publik acja znanej lekarki i pi -
sarki, zas³u¿onego cz³onka i dzia³acza Uni Pol -
skich Pisar zy Lekar zy. W obecn ej ksi¹¿ecz ce-
 -albu m ie (nak³ad 150 egz.) Autorka trak tuje pó³-
 -serio pó³serio pó³-¿artem ró¿ne tematy. W pierw -
szej czêœci „Anat omia cz³owieka” inter p re tu je
z pewn¹ dawk¹ filoz ofii i fizjop ato log ii zasadn icze
partie ludz kiego cia³a. W drugiej czêœci „Arytm et y -
ka” zastan awia siê nad ¿yciow¹ rol¹ podstaw o -
wych dzia³añ matem aty cznych. Trze cia czêœæ
„Jêzyk polski” zawiera ciekawe uwagi, m.in. o ró¿ -
nic ach zdañ, s³owach nieczyt el ny ch lub wrêcz
zbêdnych oraz o przydat noœci znaków pisars kich. 
Ostatn ia, czwar ta czêœæ „Li tery” to niepoz bawi one 
poetyki wariac je na temat pojed yncz ych liter i ich
zesta wieñ.

Œnie¿no-bia³y papier, czytelna czcion ka, dow -
cipne rysun eczki, estet yczna, pó³sztyw na, ciem -
nobr¹zowa ok³adka s¹ zas³ug¹ edyt ora.

Henryk Gaertn er – Kraków

Edward Ru¿y³³o

Lekarz i chory cz³owiek

Ofic yna Wydawn icza „Stopka”, £om¿a 2004,

152 s., ISDN 83-85734-55-4

Autor em ksi¹¿ki jest lumin arz i nestor polskiej
medyc yny, wybitny lekarz, naukow iec, dydakt yk,

by³y kierown ik klinik uniw ersy tec kich i ogól nopo l -
sk iego podyp lomo wego centrum kszta³cenia
lekar zy, o piêkn ej ¿o³niers kiej wojenn ej karcie
w kraju i poza nim. W ci¹gu wielu lat swej dzia -
³alnoœci, a¿ do dzisiejs zego dnia prof. Ru¿y³³o
pozos tawa³ g³êboko zaang a¿ow any w probl e -
mat ykê systemu ochrony zdro wia, kszta³cenia
i etyki oraz pracy lekar zy i placó wek medycznych. 
Dowodz¹ tego m.in. liczne wyk³ady, odczyty
i wyp owi edzi, artyku³y i prace monog rafi czne
w ró¿ nych pismach i wydawn ictw ach, wydawn i c -
tw ach tym kilka w ³om¿yñs kiej ofic ynie.

Obecna ksi¹¿ka stanowi zbiór publik acji i wy -
pow iedzi wybran ych g³ównie z okresu ostatn iego 
æwieræ wiec za. Oto tematy kolejn ych tekstów:
Zdro wie dla wszyst kich, Wszech nica Wiedzy
Medyczn ej, Uzdrow iska jako rezerw at zdro wia
i szko³a wychow ania zdro wotn ego, List do woje -
w ody zamojs kiego, Polskie czasop isma lekars -
kie, Próba oceny stop nia wykor zyst ania polskich
publik acji lekars kich w piœmie nnictwie œwiato -
wym, List do rektora Akad emii Medyczn ej
w Poznan iu, List do Minis tra Zdro wia, Wa¿n oœæ
u¿ywa nia w system ie opieki zdro wotn ej jedno -
znacz nych pojêæ i okreœl eñ, Lekarz niezaw odny
opiek un chorego, Koniec znoœæ kszta³cenia le ka -
r zy do dzia³alnoœ ci lecz nic zej, odpow iedz ialnej
do zachodz¹cych zmian œrodowiskowych i oso -
bo woœ ciowych oraz do zespo³owej dzia³alnoœci
lecz nic zej na rzecz dobra chorego cz³owieka,
Podzia³ zadañ i odpowi edzialnoœci miêdzy insty -
tu cjami zapewn iaj¹cymi opty maln¹ dzia³alnoœæ
systemu ochrony zdro wia, Doskon ale nie opieki
zdro wotn ej w kraju oraz dzia³alnoœæ zbio row ego
systemu ochrony zdro wia. Niek tóre z artyku³ów
s¹ zaopat rzone w piœmie nnict wo, zw³aszcza
z obf itej bibliog rafii samego Autora.
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Edytor zapewni³ ksi¹¿ce dobry papier, czy teln¹ 
czcionkê oraz piêkn¹, barwn¹, tward¹ ok³ad kê.
Na jej tyle widnieje podob izna Autora i krótka
o nim notka.

¯yciowe i zawod owe osi¹gniêc ia oraz autor y -
tet Autora spra wiaj¹, ¿e jego prze myœlenia i pro -
pozycje powinny zainte resowaæ i byæ wykor zysta -
ne przez wszyst kich przed staw ici eli medyc yny –
w tym stude ntów wydzia³ów lekars kich. Równie¿
przed staw ici ele zawod ów stykaj¹cych siê z pro -
blem atyk¹ medyczn¹, jak równie¿ aktua lni i przy -
szli pacjenci mog¹ w ksi¹¿ce prof. Ru¿y³³y
znaleŸæ mater ia³y do rozwa ¿añ i dzia³añ.

Henryk Gaertn er – Kraków

Henryk Gaertn er

Pamiêt nik XL-lecia (1963-2003)

Stowar zysz enia Absolw entów Wydzia³ów

Medyczn ych Uniw ersy tetu Jagi ello ñsk iego

Fundac ja dla UJ i Okrêgo wa Izba Lekars ka,

Kraków 2003, 77 s., ilustr. 

Jest to ju¿ trzeci jubil eus zowy pamiê tnik
Stowar zysz enia wykon any przez Autora. Obec -

ny przed staw ia ca³okszta³t dzia³alnoœ ci Stowa r zy -
szenia ze szczeg ólnym uwzglê dnieniem ostat -
niej dekady (1993–2003). Po spisie cz³onków
Ko mit etu Honor owe go, autors kiej przed mow ie
i wpro wad zeniu nast êpu je spra wozd anie z dzia -
³alno œci Zarz¹du G³ównego oraz Oddzia³ów
Kieleck iego i Opols kiego, ostatn io powsta³ Od -
dzia³ Gorlicki. Pamiêtn ik przy pom ina o dawnych
oddzia³ach (Kraków. Rzeszów ii.). Du¿y rozdzia³
trak tuje o odnow ach dokto ratów medyc yny w 50
lat po ich uzys kaniu – z ¿yci orys ami dokt oran -
tów. Po poda niu sk³adu osob owe go w³adz (g³ów -
nych i oddzia³owych) nast êpuj¹ biogramy ich
prze wodn icz¹cych. Dalszy tekst wymien ia doko -
n ane wyró¿ nie nia zas³u¿ony ch osób i insty tu cji
(cz³onkos twa honor owe, odznac zenia i na grody
dla studen tów). Przy koñcu znaj duj¹ siê: cha rak -
t ery sty ka sk³adu cz³onków i lista nowych cz³on -
ków z lat 1993–2003, odaut orsk ie zakoñ czen ie
oraz inform acje o Fundac ji dla UJ i mie siê czniku
Alma Mater. Widniej¹ te¿ loga me dialn ych patro -
nów i spon sora.

G³ównymi nak³adcami ksi¹¿ki s¹: Fundac ja
dla UJ i Okrêgo wa Izba Lekars ka Krakow ie.

Henryk Gaertn er – Kraków

100

Recenzje




