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Działalność społeczna i publicystyczna prof. Aleksandra B. Skotnickiego w latach 
2000-2010. Nakład własny Kraków 2010, s. 212, ilustr., ISBN 978-83-61881-59-9

 Profesor Skotnicki, wybitny hematolog i wieloletni kierownik Katedry Hematolo-
gii UJ, działa podobnie w życiu społecznym jak jego mistrz i poprzednik na katedrze 
– prof. Julian Aleksandrowicz, jako publicysta, zajmujący się m.in. historią Krakowa 
i krakowskiej medycyny, polsko-żydowskimi relacjami /w tym holokaustem i działal-
nością Oskara Schindlera/, fotografiką i kolekcjonerstwem kart pocztowych z wize-
runkami podwawelskiego grodu i jagiellońskiej uczelni.
 Pierwsza część albumu dotyczy przyznania A. Skotnickiemu nagrody im. Jana 
Karskiego i Poli Nireńskiej YIVO przez Żydowski Instytut Naukowy w Nowym Jorku 
oraz członkostwa Związku Krakowian w Izraelu. Zamieszczono tu reprodukcję pism 
i dyplomu, wywiady z laureatem, teksty przemówień, listę 19 oficjalnych gratulacji 
i zestaw fotografii z uroczystości wręczenia nagrody w krakowskim Centrum Kultury 
Żydowskiej.
 Druga część zawiera listę z danymi bibliograficznymi 39 wybranych relacji praso-
wych o społecznej i publicystycznej działalności Skotnickiego. W rozdziale o nim, jako 
działaczu społecznym, czytamy 15 publikacji prasowych. Natomiast jako autor Skot-
nicki jest wymieniony w spisie bibliograficznym 20 wydawnictw i monografii książko-
wych. Z jego inicjatywy doszło również do dziesięciu ciekawych wystaw fotograficz-
nych, dotyczących głównie społeczności żydowskiej Krakowa oraz do umieszczenia 
na fasadach domów kilku tablic upamiętniających wybitnych krakowian. Następują 
przedruki dwu obszernych wywiadów /z prof. Andrzejem Chwalbą i z Andrzejem 
Kobosem/ oraz relacja z promocji książki o Janie Karskim i obecnego albumu.
 Na końcu książki – albumu znajduje się bogata dokumentacja fotograficzna części 
wystaw fotograficznych, dekoracji medalem Gloria medicinae Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego i dyplomu „człowieka roku 2009” Gazety Krakowskiej.
 W tekście, często na całych stronach, rozmieszczono wielką liczbę czarno-białych 
fotografii osób, wydarzeń, dokumentów i medali. Dokumentacja stanowi na równi z 
tekstem słownym o merytorycznej wartości albumu. Świetna strona edytorska: kre-
dowy papier, czytelna, zróżnicowana czcionka, dobra reprodukcja ilustracji oraz es-
tetyczna, wielobarwna, kartonowa, lakierowana okładka, na której froncie widnieje 
grupa fotografii.
 Album należy polecić ogółowi społeczeństwa polskiego i żydowskiego oraz zain-
teresowanym dziejami krakowskich Żydów, samego miasta i przemianami społeczno-
-kulturalnymi.
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