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Barbara Szeffer
Nauki stosowane (i nie tylko)
Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, £ódŸ 2004,
44 s., ilustr., ISDN 83-86887-12-1

Jest to ostatnia publikacja znanej lekarki i pisarki, zas³u¿onego cz³onka i dzia³acza Uni Polskich Pisarzy Lekarzy. W obecnej ksi¹¿eczce-albumie (nak³ad 150 egz.) Autorka traktuje pó³-serio pó³serio pó³-¿artem ró¿ne tematy. W pierwszej czêœci „Anatomia cz³owieka” interpretuje
z pewn¹ dawk¹ filozofii i fizjopatologii zasadnicze
partie ludzkiego cia³a. W drugiej czêœci „Arytmetyka” zastanawia siê nad ¿yciow¹ rol¹ podstawowych dzia³añ matematycznych. Trzecia czêœæ
„Jêzyk polski” zawiera ciekawe uwagi, m.in. o ró¿nicach zdañ, s³owach nieczytelnych lub wrêcz
zbêdnych oraz o przydatnoœci znaków pisarskich.
Ostatnia, czwarta czêœæ „Litery” to niepozbawione
poetyki wariacje na temat pojedynczych liter i ich
zestawieñ.
Œnie¿no-bia³y papier, czytelna czcionka, dowcipne rysuneczki, estetyczna, pó³sztywna, ciemnobr¹zowa ok³adka s¹ zas³ug¹ edytora.
Henryk Gaertner – Kraków

Edward Ru¿y³³o
Lekarz i chory cz³owiek
Oficyna Wydawnicza „Stopka”, £om¿a 2004,
152 s., ISDN 83-85734-55-4
Autorem ksi¹¿ki jest luminarz i nestor polskiej
medycyny, wybitny lekarz, naukowiec, dydaktyk,

by³y kierownik klinik uniwersyteckich i ogólnopolskiego podyplomowego centrum kszta³cenia
lekarzy, o piêknej ¿o³nierskiej wojennej karcie
w kraju i poza nim. W ci¹gu wielu lat swej dzia³alnoœci, a¿ do dzisiejszego dnia prof. Ru¿y³³o
pozostawa³ g³êboko zaanga¿owany w problematykê systemu ochrony zdrowia, kszta³cenia
i etyki oraz pracy lekarzy i placówek medycznych.
Dowodz¹ tego m.in. liczne wyk³ady, odczyty
i wypowiedzi, artyku³y i prace monograficzne
w ró¿nych pismach i wydawnictwach, wydawnictwach tym kilka w ³om¿yñskiej oficynie.
Obecna ksi¹¿ka stanowi zbiór publikacji i wypowiedzi wybranych g³ównie z okresu ostatniego
æwieræwiecza. Oto tematy kolejnych tekstów:
Zdrowie dla wszystkich, Wszechnica Wiedzy
Medycznej, Uzdrowiska jako rezerwat zdrowia
i szko³a wychowania zdrowotnego, List do wojewody zamojskiego, Polskie czasopisma lekarskie, Próba oceny stopnia wykorzystania polskich
publikacji lekarskich w piœmiennictwie œwiatowym, List do rektora Akademii Medycznej
w Poznaniu, List do Ministra Zdrowia, Wa¿noœæ
u¿ywania w systemie opieki zdrowotnej jednoznacznych pojêæ i okreœleñ, Lekarz niezawodny
opiekun chorego, Koniecznoœæ kszta³cenia lekarzy do dzia³alnoœci leczniczej, odpowiedzialnej
do zachodz¹cych zmian œrodowiskowych i osobowoœciowych oraz do zespo³owej dzia³alnoœci
leczniczej na rzecz dobra chorego cz³owieka,
Podzia³ zadañ i odpowiedzialnoœci miêdzy instytucjami zapewniaj¹cymi optymaln¹ dzia³alnoœæ
systemu ochrony zdrowia, Doskonalenie opieki
zdrowotnej w kraju oraz dzia³alnoœæ zbiorowego
systemu ochrony zdrowia. Niektóre z artyku³ów
s¹ zaopatrzone w piœmiennictwo, zw³aszcza
z obfitej bibliografii samego Autora.
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Edytor zapewni³ ksi¹¿ce dobry papier, czyteln¹
czcionkê oraz piêkn¹, barwn¹, tward¹ ok³adkê.
Na jej tyle widnieje podobizna Autora i krótka
o nim notka.
¯yciowe i zawodowe osi¹gniêcia oraz autorytet Autora sprawiaj¹, ¿e jego przemyœlenia i propozycje powinny zainteresowaæ i byæ wykorzystane przez wszystkich przedstawicieli medycyny –
w tym studentów wydzia³ów lekarskich. Równie¿
przedstawiciele zawodów stykaj¹cych siê z problematyk¹ medyczn¹, jak równie¿ aktualni i przyszli pacjenci mog¹ w ksi¹¿ce prof. Ru¿y³³y
znaleŸæ materia³y do rozwa¿añ i dzia³añ.

Henryk Gaertner – Kraków

Henryk Gaertner
Pamiêtnik XL-lecia (1963-2003)
Stowarzyszenia Absolwentów Wydzia³ów
Medycznych Uniwersytetu Jagielloñskiego
Fundacja dla UJ i Okrêgowa Izba Lekarska,
Kraków 2003, 77 s., ilustr.

Jest to ju¿ trzeci jubileuszowy pamiêtnik
Stowarzyszenia wykonany przez Autora. Obec-
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ny przedstawia ca³okszta³t dzia³alnoœci Stowarzyszenia ze szczególnym uwzglêdnieniem ostatniej dekady (1993–2003). Po spisie cz³onków
Komitetu Honorowego, autorskiej przedmowie
i wprowadzeniu nastêpuje sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du G³ównego oraz Oddzia³ów
Kieleckiego i Opolskiego, ostatnio powsta³ Oddzia³ Gorlicki. Pamiêtnik przypomina o dawnych
oddzia³ach (Kraków. Rzeszów ii.). Du¿y rozdzia³
traktuje o odnowach doktoratów medycyny w 50
lat po ich uzyskaniu – z ¿yciorysami doktorantów. Po podaniu sk³adu osobowego w³adz (g³ównych i oddzia³owych) nastêpuj¹ biogramy ich
przewodnicz¹cych. Dalszy tekst wymienia dokonane wyró¿nienia zas³u¿onych osób i instytucji
(cz³onkostwa honorowe, odznaczenia i nagrody
dla studentów). Przy koñcu znajduj¹ siê: charakterystyka sk³adu cz³onków i lista nowych cz³onków z lat 1993–2003, odautorskie zakoñczenie
oraz informacje o Fundacji dla UJ i miesiêczniku
Alma Mater. Widniej¹ te¿ loga medialnych patronów i sponsora.
G³ównymi nak³adcami ksi¹¿ki s¹: Fundacja
dla UJ i Okrêgowa Izba Lekarska Krakowie.

Henryk Gaertner – Kraków

