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akceptowany. Koncepcje darwinowskie obecne w literaturze przyczyniły się do zacho
wania polskiej tożsamości narodowej. Zdaniem autora zainteresowanie darwinizmem 
było oznaką zmiany kulturowej i zapoczątkowało fascynację Polaków kulturą angiel
ską. 

Anita Magowska

Prof. dr hab. Marek Sych. Seria: Ze skarbca wspomnień. Stowarzyszenie Absolwen-
tów Wydziałów Medycznych UJ, Kraków 2015, ss. 28.

 Jest to druga pozycja serii „Ze skarbca wspomnień”, podjętej przez Stowarzysze
nie. Pierwsza książeczka została poświęcona Janinie SokołowskiejPituchowej, profe
sor anatomii Collegium Medicum UJ. Marek Sych (19231997) był profesorem i rek
torem Akademii Medycznej w Krakowie oraz kierownikiem Katedry Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii CM UJ. Przewodniczył Komisji Nauk Medycznych krakowskie
go oddziału PAN, pozostawał prezesemzałożycielem Polskiego Towarzystwa Ane
stezjologii i Intensywnej Terapii, prezesował też Towarzystwu Lekarskiemu Krakow
skiemu, które stworzyło coroczną nagrodę imienia prof. Sycha. Szczególnym zamiło
waniem darzył sztukę: jako malarzpejzażysta, rzeźbiarz w korze drzewnej oraz jako 
muzyk – grał na skrzypcach i fortepianie, był także członkiem Chóru Akademickiego 
i dyrygentem.
 Broszurę otwiera portretowe zdjęcie M. Sycha, a zamyka zwięzła informacja o jego 
życiu, działalności i osiągnięciach. Pozostałe teksty pochodzą z lat 1997 i 2003. Pierw
szym jest mowa pogrzebowa rektora UJ prof. Aleksandra Koja, drugim – charaktery
styka M. Sycha jako prezesa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego pióra prof. Ma
rii Rybakowej, trzecim – artykuł prof. Zdzisława Gajdy o M. Sychu jako „człowieku 
uniwersytetu”, czwartym – ciepłe wspomnienia dr Janiny Glazur, podkreślające rolę 
M. Sycha w rozwoju krakowskiej szkoły anestezjologii i intensywnej terapii, a ostat
nim – tekst samego Marka Sycha zadedykowany swemu mistrzowi i przyjacielowi 
– dr. Stanisławowi Niewiadomskiemu. Autor przypomina  początki swej działalności 
zawodowej w Szpitalu im. G. Narutowicza, I Klinice Chirurgii UJ i Sanatorium Prze
ciwgruźliczym w Bystrej. Ten tekst pochodzi z książki „Lekcja anatomii czyli spotka
nia z chirurgią” (Czytelnik, Warszawa 1992).
 Książeczka stanowi bardzo interesującą lekturę dla zainteresowanych dziejami 
krakowskiej medycyny (i jej prominentów) oraz rozwojem krakowskiej szkoły ane
stezjologii i intensywnej terapii. Bardzo ciekawej stronie merytorycznej towarzyszy 
estetyczna, choć skromna, szata edytorska.

Henryk Gaertner – Kraków


