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Sprawozdania i recenzje

Obchody 200-lecia urodzin Józefa Dietla
Kraków 13–20 paŸdziernika 2004

W wielu dziedzinach Kraków zawdziêcza wiele
Józefowi Dietlowi, o czym przypominaj¹ miêdzy
innymi równie¿ ostatnie obchody 200-lecia jego
urodzin.
W godzinach porannych 13 paŸdziernika odprawiona zosta³a ze wspólnej inicjatywy Prezydenta
Krakowa i Przewodnicz¹cego Rady Miasta Msza
œw. w kolegiacie œw. Anny za duszê Józefa
Dietla. Nastêpnie w sali obrad Rady Sto³ecznego
Królewskiego Miasta Krakowa odby³a siê uroczysta LXI sesja poœwiêcona Dietlowi. Zgromadzi³a ona oprócz radnych wiele osobistoœci naukowego, kulturalnego, spo³ecznego i politycznego ¿ycia miasta. S³owo wstêpne wyg³osi³ dr in¿.
Pawe³ Pytko – przewodnicz¹cy Rady. Natomiast
wiele ciekawych informacji o osobie, wielokierunkowej dzia³alnoœci i zas³ugach Dietla dostarczy³y wyst¹pienia: prof. Aleksandra Skotnickiego
„Józef Dietl – lekarz i kierownik kliniki lekarskiej
Uniwersytetu Jagielloñskiego”, rektora UJ prof.
Franciszka Ziejki „Józef Dietl jako Rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego”, prezydenta miasta
prof. Jacka Majchrowskiego „Józef Dietl Prezydent 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 Prezydent Krakowa i Rektor UJ
wrêczyli wspólnie ufundowane stypendia m³odym naukowcom Collegium Medium UJ –
z Dniepropietrowska (Ukraina) i Szegedu (Wêgry). Oprawê muzyczn¹ (pieœni) zapewni³ chór

kameralny „Quattri Voici”, kierowany przez
Artura Sêdzielarza.
Po po³udniu uczestników sesji podejmowa³
Zespó³ Uzdrowisk Krakowskich w Swoszowicach,
spotkanie otworzy³a prezes Aleksandra Ni¿ankowska, po czym wyst¹pi³ ordynator uzdrowiska
dr Jan Miklasiñski i oprowadzi³ zebranych po
obiektach Zak³adu Przyrodoleczniczego. Obie
imprezy, przed i po po³udniu, zakoñczy³y rozmowy, dyskusje i poczêstunki.
Nastêpnego dnia (14 paŸdziernika) zorganizowano wystawê i konferencjê popularnonaukow¹
„Józef Dietl i jego Kraków”, pod patronatem
Prezydenta i Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
Miejscem spotkania sta³a siê sala Fontany w Pa³acu Krzysztofory. Konferencjê poprowadzi³ dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Micha³ Niezabitowski. Z³o¿y³y siê na ni¹, poza
ponownie wyg³oszonymi referatami z dnia poprzedniego prof. Jerzego Dietla i prof. Aleksandra Skotnickiego, wyk³ady prof. Ireny Homola-Sk¹pskiej (autorki obszernej monografii o Dietlu) „Prezydent Józef Dietl – zarys ¿ycia i dzia³alnoœci”, dra Stanis³awa Dziedzica (dyrektora
Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miasta Krakowa) „Józef Dietl, w³odarz Miasta –
rzecznik spraw polskich”, oraz konserwatora
miejskiego Genowefy Zañ-Ograbek „Prezydent
Józef Dietl prekursor rewaloryzacji Krakowa”. Po
wyk³adach odby³ siê wernisa¿ okolicznoœciowej
wystawy.
W niedzielê (16 paŸdziernika) w ramach obchodów zorganizowano w Swoszowicach piknik. W
czasie jego trwania dokonano trzykrotnie prezentacji uzdrowiska, odby³y siê wystêpy Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej, Zespo³u Pieœni i Tañca Krakowiacy oraz innych zespo³ów mu-
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zycznych i tanecznych. Uczestnicy mogli zakupiæ produkty uzdrowiskowe (sole, wody mineralne), pami¹tki, ró¿ne potrawy i napoje.
W œrodê (20 paŸdziernika) prezes Towarzystwa
Lekarskiego Krakowskiego prof. Igor Goœciñski
poprowadzi³ wspólne z Centrum Kultury ¯ydowskiej posiedzenie (w siedzibie Centrum). Wyk³ad
„Józef Dietl, Rektor UJ, Prezydent Krakowa” wyg³osi³ prof. Aleksander Skotnicki.

Ok³adka pó³twarda, barwna, estetyczna, na czo³owej stronie zamieszcza portret Stolza, na ostatniej dane biograficzne i bibliograficzne autora z jego
podobizn¹.
Ksi¹¿eczka mo¿e zainteresowaæ chirurgów,
stomatologów, chemików i farmakologów, a tak¿e historyków medycyny i farmacji.
Henryk Gaertner – Kraków

Henryk Gaertner – Kraków

Pawe³ Juriewicz Stolarenko
Friedrich Sztolz
(w stulecie syntezy adrenaliny)
Pañstwowy Uniwersytet Medyczny Samara
2004, stron 76, ilustracji 44

P. J. Stolarenko, docent chirurgii szczêkowej
i stomatologii samarskiegi Uniwersytetu Medycznego, opublikowa³ 140 prac naukowych, tym monografie i podrêczniki z dziedzin swych zainteresowañ, a w latach 2000–2004 tak¿e z historii
anestezji chirurgicznej i stomatologicznej.
W obecnej monografii Stolarenko przedstawia
dzieje odkrycia hormonu adrenaliny a¿ do jej
sztucznej syntezy. Adrenalina w postaci ró¿nych
preparatów pochodnych odgrywa nadal wa¿n¹
rolê w anestezji i resuscytacji, w tym jako œrodek
kurcz¹cy naczynia krwionoœne. W pierwszym
rozdziale o dziejach poznania adrenaliny autor
podkreœla znacz¹cy wk³ad polskich uczonych –
Napoleona Cybulskiego i W³adys³awa Szymonowica, cytuj¹c ich pionierskie prace. Drugi rozdzia³
jest poœwiêcony adrenalinie w znieczuleniu miejscowym, trzeci – syntezie adrenaliny. Dalsze
osobne rozdzia³y zawieraj¹: pierwszy – biografiê
Friedricha Stolza, a drugi – omówienie jego naukowych osi¹gniêæ. Dodatek stanowi¹ liczne reprodukcje ró¿nych dokumentów i publikacji oraz fotografie samego Stolza. Ilustracje s¹ czarno-bia³e
i podobnie jak sam rosyjskojêzyczny tekst ³atwo
czytelne i zrozumia³e. Wœród 73 pozycji piœmiennictwa s¹ dwie du¿e grupy: pierwsza – publikacji
rosyjskojêzycznych, a druga zagranicznych. Bardzo korzystne jest podawanie nazwisk nie tylko
alfabetem rosyjskim, ale równie¿ ³aciñskim.
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Sabina Flanagan
Hildegarda z Bingen. ¯ywot wizjonerki
Pañstwowy Instytut Wydawniczy,
seria Biografie S³awnych Ludzi, Warszawa
2002, 250 s., ilustrowane, ISBN 83-06-02894-5
Trzecie ju¿ wydanie ksi¹¿ki Hildegard of Bingen,
1098–1179, A Visionary Life australijskiej autorki
zosta³o przet³umaczone przez Roberta Sudo³a i
ukaza³o siê w serii biografii s³awnych ludzi
znanego instytutu wydawniczego.
Œwiêta Hildegarda z Bingen zalicza siê do
najwybitniejszych postaci œredniowiecza. Jej zainteresowania i dzia³ania zdumiewaj¹ swym wczesnym wyst¹pieniem, ró¿norodnoœci¹ i rozleg³oœci¹. ¯arliwa katoliczka, mistyczka, wizjonerka
i wieszczka zas³u¿y³a siê dla ówczesnego ¿ycia
duchowego, tworz¹c jego zasady, wyg³aszaj¹c
kazania, dokonuj¹c egzorcyzmów i wznosz¹æ
klasztorne zespo³y w Rupertsbergu ko³o Bingen
i w Eibingen na przeciwleg³ym brzegu Renu.
By³a wyj¹tkiem jako kobieta w czasach, gdy
w ró¿nych dziedzinach dominowali mê¿czyŸni.
Cieszy³a siê uznaniem i poparciem ówczesnych
mo¿now³adców, duchownych i œwieckich, oraz
innych osób, udzielaj¹c im swych rad. Pozostawi³a ogromn¹ spuœciznê w ró¿nych dziedzinach:
teologii, kosmologii, poezji i muzyki oraz przyrodoznawstwa i medycyny. Bez szkolnego przygotowania Hildegarda w³ada³a potoczn¹ ³acin¹
i oczywiœcie jêzykiem niemieckim. W jej dzie³ach
uczestniczyli wspó³pracownicy, zw³aszcza pisz¹cy pod dyktando, trudno dziœ ustaliæ ich rolê
w spuœciŸnie po Hildegardzie. Niemniej nale¿y
pismom jej przyznaæ uznanie za styl i jêzyk.
Natomiast z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na uznaæ Hildegardê za pierwsz¹ pisarkê i lekarkê obszaru
niemieckojêzycznego.
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Dzie³o otwieraj¹: przedmowa, s³owo o ksi¹¿ce i
podziêkowania. W³aœciwa treœæ jest ujêta w 10
rozdzia³ów. Pierwszy, „¯ycie i œmieræ”, to krótka
biografia Hildegardy. „Œwiat i klasztor” traktuje
o ówczesnych œwiatach – œwieckim i duchowym
– oraz ¿yciu klasztornym. Trzeci, „Mo¿liwoœci
i ograniczenia”, przedstawia œredniowieczne
kszta³cenie i sytuacjê kobiet. W „Œcie¿kach
Pana” s¹ omówione dwa g³ówne dzie³a religijne
Hildegardy, tytu³owe „Œcie¿ki Pana” (Sci vias)
i „Ksiêga zas³ug ¿ywota” (Liber vitae meritorum),
opisuj¹ce i objaœniaj¹ce jej wizje. Tematem
czwartego rozdzia³u, „Bogactwa natury”, s¹ dwa
zbiory pism i listów Hildegardy, a to: „Historia
naturalna” (Physica) i „Choroby i leki” (Causa et
curae), odzwierciedlaj¹ce w w³asnych os¹dach
autorki dorobek wczeœniejszych autorytetów,
niemieckiej etnomedycyny i ogólny stan ówczesnego przyrodoznawstwa i medycyny. Rozdzia³
„Niebieskie harmonie” omawia muzyczn¹ dzia³alnoœæ Hildegardy (autorki m.in. ponad siedemdziesiêciu pieœni religijnych), zaœ „Cz³owiek i kosmos” najwa¿niejsz¹ ksiêgê wizji „Ksiêga dzie³
bo¿ych” (Liber divinorum operum), przedstawiaj¹c¹ pogl¹dy autorki z dziedzin teologii, fizjologii,
ludzkiego umys³u i budowy Wszechœwiata. Ósmy
rozdzia³, „Dzia³alnoœæ publiczna”, ukazuje duszpastersk¹ aktywnoœæ Hildegardy, na podstawie
ponad trzystu listów do papie¿y, cesarzy (w tym
i Barbarossy), biskupów oraz innych osób. „Niepokoje doczesnoœci” dotycz¹ konfliktów Hildegardy z w³adzami œwieckimi i duchownymi.
W ostatnim, dziesi¹tym rozdziale, „Silna niemoc”, Flanagan podejmuje analizê Ÿróde³ wizji
Hildegardy. Ksi¹¿kê zamykaj¹ przypisty (12
stron) do poszczególnych rozdzia³ów, wybrana
bibliografia i dyskografia (5 stron), indeksy, nazwiska, nazwy i spisy ilustracji (5 czarno-bia³ych
i 8 barwnych reprodukcji).
Zas³ug¹ znanego wydawcy serii s¹: œnie¿nobia³y
papier, dyspozycja treœci oraz krój i zró¿nicowanie czcionki, które u³atwiaj¹ czytanie, jak
równie¿ piêkna, wielobarwna, lakierowana, twarda ok³adka.
Dzie³o nale¿y poleciæ wszystkim zainteresowanym histori¹ powszechn¹, dziejami cywilizacji,
kultury, nauki i sztuki oraz religii i Koœci³a, a tak¿e
przyrodoznawstwa, medycyny i muzykologii.

Henryk Gaerner – Kraków

Oblicza mi³oœci. Materia³y Zjazdu
i Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy
w P³ocku (6–8 czerw ca 2003)
Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, GRAF-SAD
Skierniewice 2003, 40 stron, ilustrowane.
ISDN 83-85887-11-3

Zeszyt UPAL nr 1/2003 zredagowali Barbara
Szeffer i Miros³aw Marcinkowski. W pierwszej
czêœci („Materia³y zjazdowe”) znajduj¹ siê ciekawe sprawozdania ustêpuj¹cego prezesa, sekretarza i komisji rewizyjnej oraz s³owa nowego prezesa – prof. Marka Pawlikowskiego.
Druga czêœæ „Materia³y sympozjalne” zawiera
trzy eseje o mi³oœci – jej dziwnoœci (J. Waneckiego), mi³oœci, kochaniu i umi³owaniu (B. Szeffer)
i matczynej mi³oœci (J. Pietruskiego).
Trzecia, ostatnia czêœæ („Koncert poetycki”) przynosi 26 romantycznych refleksyjnych wierszy tylu¿
pisarzy-lekarzy.
Ksi¹¿eczkê otwiera krótkie wprowadzenie,
a zamyka lista blisko 40 uczestników spotkañ.
Zamieszczono w niej 5 czarno-bia³ych fotografii.
Pó³sztywna ok³adka ma barwê ró¿ow¹.

Henryk Gaertner – Kraków

Zbigniew Domos³awski, Maria Pogañska,
Halina Wojnarowska-Dawiskiba
Wprowadzenie do teorii i praktyki
pielêgniarstwa
Akademia Medyczna, Wroc³aw 2003, 109 stron,
ilustrowana.
ISBN 83-7055-357-5

Publikacja zosta³a sfinansowana przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Miêdzynarodowego Projektu Leonardo da Vinci. Promotorem i redaktorem ksi¹¿ki by³a dr Halina Wojnowska-Dawiskiba. Ksi¹¿ka datowana na rok 2003 ukaza³a siê
w roku 2004.
Wprowadzenie przedstawia kolejno mianownictwo i definicje dotycz¹ce pielêgnowania i pielêgnacji, ich role i funkcje w teorii i praktyce. W drugim rozdziale s¹ omówione wspó³czesne
tendencje rozwoju pielêgniarstwa, w trzecim
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dzieje pielêgniarstwa, w czwartym – znaczenie
i aktualnoœæ autorytetu w medycynie jako problemu interdyscyplinarnego. Pi¹ty rozdzia³ dotyczy rozwoju pielêgniarstwa jako holistycznej
nauki o zdrowiu cz³owieka, z uwzglêdnieniem
jego natury spo³ecznej, biologicznej, psychicznej
i zwi¹zanej cierpieniem. Humanistyczne aspekty
medycyny i pielêgniarstwa s¹ tematem szóstego
rozdzia³u. Siódmy przedstawia wybrane teorie
adaptowane do potrzeb pielêgniarstwa (teorie:
systemów, potrzeb, stresu, komunikacji, rozwi¹zywania problemów) i pielêgnowania (teorie:
œrodowiska, samopielêgnacji, procesu ¿ycia,
modelu adaptacji, interakcji i innych). Ósmy rozdzia³ opisuje proces pielêgnowania cz³owieka
(modele i ogniwa oraz proces w ujêciu filozofii
systemowej), natomiast dziewi¹ty ukazuje wp³yw
myœli filozoficzno-naukowej na koncepcje i modele zdrowia. Koñcowe trzy krótkie rozdzia³y
omawiaj¹ pojêcia zwi¹zane ze zdrowiem i chorob¹, œrodowisko cz³owieka oraz zwi¹zki medycyny i literatury. W tekœcie spotykamy blisko 30
schematów i rysunków u³atwiaj¹cych przyswojenie informacji tekstu. Publikacjê zamyka zestawienie piœmiennictwa czterech rozdzia³ów oraz
grupa czterech barwnych zdjêæ z londyñskich
instytucji pielêgniarstwa.
Dobr¹ czytelnoœæ zapewniaj¹: œnie¿nobia³y
papier, korzystna dyspozycja i precyzja tekstu,
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dobrze dobrany krój i zró¿nicowanie czcionki,
oparcie na graficznych schematach. Ok³adka
ksi¹¿ki jest pó³sztywna, utrzymana w kolorze
¿ó³tawym, litery br¹zowe. Oprócz tytu³u przynosi
informacje o wydawcy dzie³a oraz o opiniach recenzentów (prof. Henryk Gaertner i Krystyna
£oboz-Grudzieñ). W nastêpnym wydaniu wartoby
zamieœciæ s³owniczek terminów i skrótów oraz
spisy nazw i nazwisk, wskazaæ te¿ lektury
uzupe³niaj¹ce oraz zamieœciæ polskie i angielskie
streszczenie.
Bardzo wa¿ne, niekiedy trudne, a ciekawe problemy propedeutyki teorii i praktyki pielêgniarstwa
zosta³y omówione w ksi¹¿ce szeroko, wielostronnie i krytycznie, z wykorzystaniem ró¿nych dziedzin wiedzy, nauki i praktyki medycznej. Dzie³o
zwiera równie¿ wiele wiadomoœci o osi¹gniêciach
humanistyki, a tak¿e w znacznym wymiarze –
filozofii, historii medycyny i pielêgniarstwa. Z tych
wzglêdów ksi¹¿kê nale¿y poleciæ nie tylko
adeptom, praktykom, dydaktykom i naukowcom
pielêgniarstwa i medycyny, lecz równie¿ humanistom, filozofom i historykom medycyny.

Henryk Gaertner – Kraków

