
Obchody 200-lecia urod zin Józefa Dietla

Kraków 13–20 paŸd ziernika 2004

W wielu dzie dzin ach Kraków zawd ziêc za wiele
Józe fowi Dietlowi, o czym przy pom inaj¹ miê dzy
innymi równ ie¿ ostatn ie obcho dy 200-lecia jego
urod zin.
W godzin ach porann ych 13 paŸdzi ernika od pra -
wiona zosta³a ze wspólnej inic jaty wy Prezy d en ta
Krakowa i Prze wodn icz¹cego Rady Miasta Msza 
œw. w koleg iacie œw. Anny za duszê Józefa
Dietla. Nastê pnie w sali obrad Rady Sto³ecznego 
Kró lewsk iego Miasta Krakowa odby³a siê uro -
czy sta LXI sesja poœwiê cona Dietlowi. Zgro ma -
dzi ³a ona oprócz radnych wiele osobistoœci nau -
kow ego, kultur alne go, spo³ecznego i polit yczne -
go ¿ycia miasta. S³owo wstêp ne wyg³osi³ dr in¿.
Pawe³ Pytko – prze wodn icz¹cy Rady. Natom iast
wiele ciekaw ych inform acji o osobie, wielok ieru -
nkow ej dzia³alnoœci i zas³ugach Dietla dostarc -
zy³y wys t¹pienia: prof. Aleks andra Skot nick iego
„Józef Dietl – lekarz i kierown ik kliniki lekars kiej
Uniw ersy tetu Jagi ello ñsk iego”, rektora UJ prof.
Fran ciszka Ziejki „Józef Dietl jako Rektor Uni w -
er sy tetu Jagi ello ñsk iego”, prezyd enta miasta
prof. Jacka Majchrows kiego „Józef Dietl Prezy d -
ent Miasta Krakowa”, dra in¿. Paw³a Pytki „Praca 
Józefa Dietla, w samorz¹dzie Miasta Krakowa”
oraz prof. Jerzego Dietla, prawnuka brata Józefa 
Dietla „Józef Dietl w oczach najbli¿ szych – jego
przes³¹nie do wspó³czesnych”.
Po wyk³adach Prezyd ent Krakowa i Rektor UJ
wrêczy li wspóln ie ufund owa ne stypend ia m³o -
dym naukowc om Colleg ium Medium UJ –
z Dniep ropi etro wska (Ukrai na) i Szegedu (Wê -
gry). Oprawê muzyczn¹ (pieœni) zapewni³ chór

kamer alny „Quatt ri Voici”, kierow any przez
Artura Sêdzie lar za.
Po po³udniu uczes tni ków sesji podejm owa³
Zespó³ Uzdrow isk Krakows kich w Swo szow ica ch,
spotkan ie otwor zy³a prezes Ale ks an dra Ni ¿an -
kows ka, po czym wyst¹pi³ ordyn a tor uzdrow i ska
dr Jan Miklas iñs ki i oprow adzi³ ze bran ych po
obiekt ach Zak³adu Przy rod ole cz nic zego. Obie
im prezy, przed i po po³udniu, za koñ c zy³y roz mo -
wy, dyskus je i poczês tunki.
Nastêp nego dnia (14 paŸdzi ernika) zorgan i zo -
wano wystawê i konfer enc jê popul arno na u kow¹
„Józef Dietl i jego Kraków”, pod patron a tem
Prezyd enta i Prze wodn icz¹cego Rady Mias ta.
Miej scem spotkan ia sta³a siê sala Fontany w Pa -
³acu Krzysz tof ory. Konfer enc jê poprow adzi³ dy -
rekt or Muzeum Histor yczne go Miasta Krako wa
Micha³ Niezab ito wski. Z³o¿y³y siê na ni¹, poza
ponown ie wyg³oszon ymi refer a ta mi z dnia po -
przedn iego prof. Jerzego Dietla i prof. Aleks an -
dra Skot nick iego, wyk³ady prof. Ireny Homo la-
-Sk¹p skiej (autorki obszern ej monog rafii o Diet -
lu) „Prezyd ent Józef Dietl – zarys ¿ycia i dzia -
³alnoœci”, dra Stanis³awa Dzie dzica (dyrekt ora
Wy dzia³u Kultury i Dzie dzict wa Narod owe go
Mia sta Krakowa) „Józef Dietl, w³odarz Miasta –
rzecz nik spraw polskich”, oraz konserw ato ra
miej skiego Genow efy Zañ-Ogra bek „Prezyd ent
Józef Dietl prekurs or rewal ory zac ji Krakowa”. Po 
wyk³adach odby³ siê wernis a¿ okolic znoœciowej
wystawy.
W niedzi elê (16 paŸdzi ernika) w ramach obchod -
ów zorgan izo wano w Swoszow ica ch pik nik. W
czasie jego trwa nia dokon ano trzy krotn ie pre -
zent acji uzdrow iska, odby³y siê wystê py Kra -
kows kiej Orkies try Starom iejsk iej, Zespo³u Pieœ -
ni i Tañca Krakow iacy oraz innych zespo³ów mu -
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zyczn ych i taneczn ych. Uczestn icy mogli za ku -
piæ produkty uzdrow isk o we (sole, wo dy miner al -
ne), pami¹tki, ró¿ne potrawy i na poje.
W œrodê (20 paŸdz iern ika) prezes Towar zyst wa
Lekars kiego Krakows kiego prof. Igor Goœciñs ki
poprow adzi³ wspólne z Centrum Kul tury ̄ ydows -
kiej posied zenie (w siedzib ie Centrum). Wyk³ad
„Józef Dietl, Rektor UJ, Prezyd ent Krakowa” wy -
g³osi³ prof. Aleks ander Skot nicki.

Henryk Gaertn er – Kraków 

Pawe³ Juriew icz Stolar enko

Frie dr ich Sztolz

(w stulec ie syntezy adren ali ny)

Pañst wowy Uniw ersy tet Medyczny Samara

2004, stron 76, ilus tracji 44

P. J. Stolar enko, docent chirurg ii szczêko wej
i stomat olo gii samars kiegi Uniw ersy tetu Me dycz -
n e go, opub liko wa³ 140 prac naukow ych, tym mo -
nog rafie i podrê czni ki z dzie dzin swych zainte -
resowañ, a w latach 2000–2004 tak¿e z histor ii
anes tezji chirurg icznej i stomat o lo gic znej.
W obecn ej monog rafii Stolar enko przed sta w ia
dzieje odkryc ia hormonu adren ali ny a¿ do jej
sztucz nej syntezy. Adren ali na w postaci ró¿nych
prepar atów pochodn ych odgrywa nadal wa¿n¹
rolê w anes tezji i resus cyta cji, w tym jako œrodek
kurcz¹cy naczyn ia krwion oœ ne. W pierw szym
roz dziale o dzie jach poznan ia adren ali ny autor
podkr eœla znacz¹cy wk³ad pols kich uczon ych –
Napol eona Cybuls kiego i W³a dys³awa Szymon o -
wi ca, cytuj¹c ich pioniers kie pra ce. Drugi rozdzia³
jest poœwiêcony adre n a li nie w znie czul eniu miej -
scow ym, trzeci – syn tez ie adren ali ny. Dalsze
osob ne rozdzia³y zawier aj¹: pierw szy – biogr afiê
Frie dr icha Stolza, a drugi – omów ie nie jego nau -
kow ych osi¹g niêæ. Dodat ek stanowi¹ liczne repro -
d ukcje ró¿ nych dokume ntów i publik acji oraz foto -
g rafie sa mego Stolza. Ilus tracje s¹ czarno-bia³e
i podobn ie jak sam rosyjs kojêzyczny tekst ³atwo
czytelne i zro zum ia ³e. Wœród 73 pozyc ji piœmi en -
nictwa s¹ dwie du¿e grupy: pierw sza – publik acji
rosyjs koj ê zycznych, a druga zagran iczny ch. Bar -
dzo korzys t ne jest podaw anie nazwisk nie tylko
alfab etem rosyjs kim, ale równie¿ ³aciñsk im.

Ok³adka pó³twar da, barwna, estet yczna, na czo -
³owej stro nie za mie sz c za portret Stolza, na ostat n -
iej dane bio gra f icz ne i bibliog rafi czne autora z jego
podob izn¹.
Ksi¹¿eczka mo¿e zainte resowaæ chirur gów,
stomat ologów, chemik ów i farmak ologów, a tak -
¿e histor yków medyc yny i farmac ji.

Henryk Gaertn er – Kraków

Sabina Flanag an

Hildeg arda z Bingen. ¯ywot wizjon erki

Pañstw owy Instyt ut Wydawn iczy,

seria Biograf ie S³awnych Ludzi, Warszawa

2002, 250 s., ilustrowane, ISBN 83-06-02894-5

Trze cie ju¿ wydan ie ksi¹¿ki Hildeg ard of Bin gen,
1098–1179, A Vision ary Life austral ijsk iej autorki
zosta³o przet³umac zone przez Roberta Sudo³a i
ukaza³o siê w serii biograf ii s³awnych ludzi
znanego instyt utu wydawn icz ego. 
Œwiêta Hildeg arda z Bingen zalic za siê do
najwyb itni ejszy ch postaci œredni owiecza. Jej zain -
te r eso wan ia i dzia³ania zdumiew aj¹ swym wcze -
snym wyst¹pieniem, ró¿norodnoœci¹ i rozle g³oœ -
ci¹. ¯arliwa katol iczka, mistyczka, wizjon erka
i wieszczka zas³u¿y³a siê dla ówczesn ego ¿ycia
duchow ego, tworz¹c jego zasady, wyg³aszaj¹c
kazan ia, dokon uj¹c egzor cyzmów i wznosz¹æ
klasz torne zespo³y w Rupert sbe rgu ko³o Bingen
i w Eibing en na prze ciwl eg³ym brzegu Renu.
By³a wyj¹tkiem jako kobieta w czasach, gdy
w ró¿nych dzie dzin ach domin owa li mê¿cz yŸni.
Cieszy³a siê uznan iem i poparc iem ówczes nych
mo¿now³adców, duchown ych i œwieck ich, oraz
innych osób, udziel aj¹c im swych rad. Pozos ta -
wi³a ogromn¹ spuœc iznê w ró¿ny ch dzie dzin ach:
teolog ii, kosmol ogii, poezji i muzyki oraz przy ro -
do z nawst wa i medyc yny. Bez szkol nego przy -
got owa nia Hildeg arda w³ada³a potoczn¹ ³acin¹
i ocz ywiœ cie jêzykiem niemieck im. W jej dzie³ach
uczestn icz yli wspó³pracown icy, zw³aszcza pi -
sz¹ cy pod dyktando, trudno dziœ ustaliæ ich rolê
w spuœciŸ nie po Hildeg ardz ie. Niemniej nale¿y
pismom jej przyznaæ uznan ie za styl i jêzyk.
Natom iast z ca³¹ pewno œci¹ mo¿na uznaæ Hilde -
gardê za pierwsz¹ pisarkê i lekarkê obszaru
niemie ckojêzycznego.
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Dzie³o otwier aj¹: przed mowa, s³owo o ksi¹¿ce i
podzi êko wania. W³aœciwa treœæ jest ujêta w 10
rozdzia³ów. Pierw szy, „¯ycie i œmieræ”, to krótka
bio graf ia Hildeg ardy. „Œwiat i klasz tor” trak tuje
o ówcz esn ych œwia tach – œwie ckim i duchow ym
– oraz ¿yciu klasz torn ym. Trzeci, „Mo¿li woœci
i ogra niczen ia”, przed staw ia œredn iowi eczne
kszta³ ce nie i sytua cjê kobiet. W „Œcie¿k ach
Pana” s¹ omówi one dwa g³ówne dzie³a relig ijne
Hildeg ar dy, tytu³owe „Œcie¿ki Pana” (Sci vias)
i „Ksiêga zas³ug ¿ywota” (Liber vitae merit orum),
opi suj¹ce i objaœ niaj¹ce jej wizje. Temat em
czwar tego rozdzia³u, „Bogact wa natury”, s¹ dwa
zbiory pism i listów Hildeg ardy, a to: „Histor ia
natur alna” (Physica) i „Choroby i leki” (Causa et
curae), odzwier c iedl aj¹ce w w³asnych os¹dach
autorki dorob ek wczeœ niejszych autor ytetów,
niemieck iej etnom edy cyny i ogólny stan ówczes -
nego przy rod ozn awstwa i medyc yny. Rozdzia³
„Niebies kie harmon ie” omawia muzyczn¹ dzia -
³alnoœæ Hilde g ardy (autorki m.in. ponad siedem -
dzie siêciu pieœ ni relig ijny ch), zaœ „Cz³owiek i kos -
mos” najw a¿ni ejsz¹ ksiêgê wizji „Ksiêga dzie³
bo¿ych” (Liber divi nor um operum), przed staw ia -
j¹c¹ pogl¹dy autorki z dzie dzin teolog ii, fizjol ogii,
ludzkiego umys³u i budowy Wszechœ wiata. Ósmy
rozdzia³, „Dzia³alnoœæ publiczna”, ukaz uje dusz -
pas tersk¹ akty wno œæ Hildeg ardy, na pod staw ie
ponad trzy stu listów do papi e¿y, cesar zy (w tym
i Barbar ossy), biskup ów oraz innych osób. „Nie -
pok oje do czes noœ ci” dotycz¹ konfli któw Hilde -
gardy z w³a dzami œwieck imi i duchow n ymi.
W ostatn im, dzie si¹tym rozdziale, „Silna nie -
moc”, Flanag an po dejm uje analizê Ÿróde³ wizji
Hilde gardy. Ksi¹¿k ê zamyka j¹ przy pis ty (12
stron) do posz cze gól nych rozdzia³ów, wybrana
bibliog rafia i dyskog ra fia (5 stron), indeksy, naz -
wis ka, nazwy i spisy ilus tracji (5 czarno-bia ³ych
i 8 barw nych reprod ukcji).
Zas³ug¹ znanego wydawcy serii s¹: œnie¿n o bia³y 
papier, dyspoz ycja treœci oraz krój i zró¿ni cow -
anie czcion ki, które u³atwiaj¹ czytan ie, jak
równie¿ piêkna, wielob arwna, lakier owa na, twar -
da ok³adka.
Dzie³o nale¿y poleciæ wszyst kim zaint ere so wa -
nym histori¹ powszechn¹, dzie jami cywil izacji,
kultury, nauki i sztuki oraz relig ii i Koœci³a, a tak¿e
przy rod ozn awstwa, medyc yny i muzyk olo gii.

Henryk Gaern er – Kraków

Oblic za mi³oœci. Mater ia³y Zjazdu

i Sympoz jum Unii Polskich Pisar zy Lekar zy

w P³ocku (6–8 czerw ca 2003)

Unia Polskich Pisar zy Lekar zy, GRAF-SAD

Skier niew ice 2003, 40 stron, ilus trowa ne.

ISDN 83-85887-11-3

Zeszyt UPAL nr 1/2003 zredag owa li Barbara
Szeffer i Miros³aw Marcink owski. W pierw szej
czêœci („Mater ia³y zjaz dowe”) znaj duj¹ siê cieka -
we spra wozd ania ustê puj¹cego prezesa, sekreta -
rza i komis ji rewiz yjnej oraz s³owa nowego pre -
zesa – prof. Marka Pawlik owsk iego. 
Druga czêœæ „Mater ia³y sympoz jalne” zawiera
trzy eseje o mi³oœci – jej dziwno œci (J. Waneck ie -
go), mi³oœci, kochan iu i umi³owaniu (B. Szeffer)
i matczyn ej mi³oœci (J. Pietrus kiego). 
Trze cia, ostatn ia czêœæ („Koncert poetycki”) przy -
nosi 26 romant yczny ch reflek s yjnych wier szy tylu¿ 
pisar zy-lekar zy. 
Ksi¹¿eczkê otwiera krótkie wpro wad zenie,
a zamyka lista blisko 40 ucze stni ków spot kañ.
Zamieszczono w niej 5 czarno-bia³ych foto gra fii.
Pó³sztyw na ok³adka ma barwê ró¿ow¹.

Henryk Gaertn er – Kraków

Zbigniew Domos³awski, Maria Pogañska,

Halina Wojnar owska-Dawis kiba 

Wpro wad zenie do teorii i prak tyki

piel êgn iarstwa

Akad emia Medyczna, Wroc³aw 2003, 109 stron,

ilus trowa na.

ISBN 83-7055-357-5

Publik acja zosta³a sfinans owa na przez Uniê
Europ ejsk¹ w ramach Miêdz ynarodowego Pro -
jektu Leonardo da Vinci. Promot orem i re dakt o -
rem ksi¹¿ki by³a dr Halina Wojnows ka-Dawis -
kiba. Ksi¹¿ka datow ana na rok 2003 ukaza³a siê
w roku 2004.
Wpro wad zenie przed staw ia kolejno miano w n ic -
two i definicje dotycz¹ce pielêgn owan ia i pie lêg n -
ac ji, ich role i funk cje w teorii i prak tyce. W dru -
gim rozdziale s¹ omówione wspó³czesne
tendenc je rozwoju pielêg niarstwa, w trze cim
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dzieje piel êgniarstwa, w czwar tym – znaczen ie
i aktualn oœæ autor yte tu w medyc ynie jako pro -
blemu interd ysc ypli narn ego. Pi¹ty rozdzia³ doty -
c zy rozwoju pielêg niarstwa jako holis tycznej
nau ki o zdro wiu cz³owieka, z uwzg lêdnieniem
jego natury spo³ecznej, biolog icznej, psychiczn ej 
i zwi¹zanej cier pien iem. Human ist yczne aspekty 
medyc yny i pielê gni arstwa s¹ temat em szóst ego 
rozdzia³u. Siódmy przed staw ia wybrane teorie
adapt owa ne do potrzeb pielêgniarstwa (teorie:
systemów, potrzeb, stresu, komun ika cji, roz -
wi¹zy wan ia probl emów) i pielê gnowania (teorie:
œrodo wiska, samop ielêgnacji, procesu ¿ycia,
mo delu adapt acji, inter akcji i innych). Ósmy roz -
dzia³ opis uje proces piel êgn owania cz³owieka
(modele i ogniwa oraz proces w ujêciu filoz ofii
system owej), natom iast dziewi¹ty ukaz uje wp³yw 
myœli filoz ofi czno-naukow ej na koncepc je i mo -
de le zdro wia. Koñc owe trzy krót kie rozdzia³y
omaw iaj¹ pojê cia zwi¹zane ze zdro wiem i cho -
rob¹, œrod owisko cz³owieka oraz zwi¹zki medy -
cy ny i liter atu ry. W tekœc ie spotyk amy blisko 30
schema tów i rysunk ów u³atwiaj¹cych przy swoj e -
nie inform acji tekstu. Publik acjê zamyka zesta -
wienie piœmie nnic twa czte rech rozdzia³ów oraz
grupa czte rech barw nych zdjêæ z lond yñskich
instyt ucji pielêg nia rstwa.
Dobr¹ czyte lno œæ zapewn iaj¹: œnie¿n obia³y
papier, korzystna dyspoz ycja i precyz ja tekstu,

dob rze dobrany krój i zró¿ni cowanie czcion ki,
opar c ie na graficzn ych sche mat ach. Ok³adka
ksi¹¿ ki jest pó³sztyw na, utrzym ana w kolor ze
¿ó³tawym, litery br¹ zowe. Oprócz tytu³u przy nosi
informacje o wy dawcy dzie ³a oraz o opin iach rece n -
zentów (prof. Henryk Gaertn er i Krystyna
£oboz-Gru dzieñ). W na stêp n ym wydan iu warto by
zamieœ ciæ s³ow nic zek termi nów i skrót ów oraz
spisy nazw i nazwisk, wska zaæ te¿ lektury
uzupe³niaj¹ce oraz zamieœciæ polskie i angiels kie
stresz czen ie.
Bardzo wa¿ne, niekiedy trudne, a ciekawe pro -
blemy proped euty ki teorii i prak tyki piel êgn iar stwa
zosta³y omów ione w ksi¹¿ce szeroko, wielos tron -
nie i krytyczn ie, z wykor zyst aniem ró¿ny ch dzie -
dzin wiedzy, nauki i prak tyki medyczn ej. Dzie ³o
zwiera równie¿ wiele wiadomo œci o osi¹gniêciach 
human ist yki, a tak¿e w znacz nym wymiar ze –
filo z ofii, histor ii medyc yny i pielê g ni arstwa. Z tych
wzglêd ów ksi¹¿kê nale¿y polec iæ nie tylko
adep  tom, prak tyk om, dydakt y kom i naukowc om
pie lêg n iarstwa i medyc yny, lecz równi e¿ human i -
st om, filoz ofom i histor ykom medyc yny.

Henryk Gaertn er – Kraków
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