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Jednym z ważniejszych wydarzeń obcho-
dów 50-lecia Unii jest wydanie albumu 
(XVII Spektrum. Almanach Unii Polskich Pi-

sarzy-Lekarzy). Jego lektura sprawiła mi wiele 
satysfakcji jako współzałożycielowi i czynne-
mu członkowi Unii przez jej pięćdziesięciole-
cie. Album składa się z dwu części.

Pierwsza, mniejsza (ok. 30 stron), autor-
stwa prof. Waldemara Hładkiego, obecnego 
prezesa Unii, dotyczy działalności stowarzy-
szenia. Kolejne strony przedstawiają: skład Ko-
mitetów Organizacyjnego i Honorowego ob-
chodów, słowo wstępne, dzieje i osiągnięcia 
władz, listę kongresów poprzednich kaden-
cji (9), członków honorowych (11), medal im. 
Jana z Ludziska i jego laureatów (8), spis bie-
siad literackich (17), almanachów (16), kroni-
kę, bibliotekę, zeszyty literackie (36), Skarbczy-
ki (3), konkursy, koncerty i spotkania poetyc-
kie oraz Światową Unię Pisarzy Lekarzy i jej 
kongresy, w których uczestniczyli Polacy (20). 
Na końcu tej części znajdujemy liczne, głów-
nie barwne, fotografi e.

Druga, znacznie większa część (ok. 170 
stron) zawiera ok. 200 utworów 50 członków 
Unii. Bardzo wyraźnie przeważają liczebnie 
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utwory poetyckie nad pisanymi prozą. Niektó-
rzy autorzy zamieścili równocześnie utwory 
poetyckie i prozą. W grupie poezji znaczniej-
szy jest udział panów nad paniami, a w gru-
pie prozy przeważają nieznacznie mężczyźni. 
Znaczna liczba utworów (zwłaszcza poetyc-
kich), różnorodność ich tematyki i form nie 
umożliwiają dokładnej ich charakterystyki.

Redaktorami albumu są: Maria Żywicka-
Luckner i Waldemar Hładki. Skład i opraco-
wanie grafi czne wykonała Elżbieta Zawadzka. 
W wydaniu albumu uczestniczy m.in. Naczel-
na Izba Lekarska, Izby Lekarskie w Warszawie 
i Krakowie oraz  Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, które objęło dzieło 
swym patronatem honorowym.

Bardzo korzystna jest szata edytorska. Kre-
dowy papier, zróżnicowana krojem i wymiara-
mi czcionka i piękna, twarda okładka almana-
chu chroniąca jego zawartość.

Album polecam gorąco wszystkim zainte-
resowanym działalnością lekarzy na polu lite-
ratury. Dzieło ukazuje ich możliwości poza ru-
tynowym wypełnianiem często przesadnej 
dokumentacji, wystawianiem skierowań, re-
cept, zaświadczeń i zwolnień chorobowych.
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