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chorych i oceny (nieraz wątpliwych) wyników, sygnalizuje podróbki tuberkuliny oraz 
omawia krytykę ze strony Virchowa. Następny rozdział przeczy, by tuberkulina sta
ła się przełomem w leczeniu gruźlicy i podaje informacje o pobytach Kocha w pla
cówkach Wiednia, Paryża, Londynu. Donosi też o rezygnacji Doyle’a z medycyny 
i sukcesach jego rozwijającego się pisarstwa. Ostatni rozdział to opis pobytów Ko
cha w krajach azjatyckich i afrykańskich poświęconych badaniom dżumy i malarii. 
Jako dyrektor Instytutu Chorób Zakaźnych w Berlinie Koch różnicuje gruźlicę ludzką 
i bydlęcą, otrzymuje nagrodę Nobla. Dalsza część poświęcona jest powodzeniu, jaką 
cieszyła się postać Sherlocka Holmesa, zainteresowaniach Doyle’a parapsychologią, 
okultyzmem oraz o filmach i towarzystwach poświęconych Sherlockowi Holmesowi. 
Epilog przedstawia współczesny stan leczenia gruźlicy od wynalezienia streptomycy
ny oraz problematykę walki z gruźlicą i innych chorobami zakaźnymi.
 Książka zainteresuje nie tylko lekarzy i historyków medycyny, lecz również – dzię
ki stylowi relacji – osoby niezwiązane zawodowo z medycyną, lecz ciekawe jej proble
mów i przeszłości.
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Doc. dr med. Jerzy Drozdowski. Seria: Ze skarbca wspomnień. Stowarzyszenie Absol-
wentów Wydziałów Medycznych UJ, Kraków 2015, ss. 47.

 Po zeszytach poświęconych prof. Janinie SokołowskiejPituchowej (zeszyt pierw
szy) oraz prof. Markowi Sychowi (zeszyt drugi), obecna książeczka stanowi trzecią 
pozycję wydawanego przez Stowarzyszenie cyklu „Ze skarbca wspomnień”. Warto 
wspomnieć, że publikacja ukazała się dzięki wsparciu dr Marii NaskalskiejMak (Syd
neyAustralia), uczennicy Drozdowskiego.
 Książeczkę otwiera wspomnienie prof. Zdzisława Gajdy o jego kontaktach z Droz
dowskim. Dalej znajduje się zapis nagrania jego wspomnień, dokonanego na dwa lata 
przed śmiercią przez Z. Gajdę. W ten sposób upamiętnił on barwne i ciekawe prze
życia Drozdowskiego ze studiów medycznych i kontaktów ze sławnymi profesorami, 
m.in. Kostaneckim, Bochenkiem, E. Godlewskim, Witkowskim, Marchlewskim, Cy
bulskim, Ciechanowskim, Michejdą, Rutkowskim, Orłowskim i Wachholzem. Dalszy 
ciąg wspomnień dotyczy samej stomatologii, zwłaszcza kontaktów, a także przykrych 
konfliktów z kierownikiem Instytutu Stomatologicznego – Wincentym Łepkowskim 
i jego asystentem Ludwikiem Siepplem, które miały miejsce przed i po ostatniej wojnie 
światowej. Z powodu stawianych trudności Drozdowski pracował jakiś czas w kra
kowskim Szpitalu oo. Bonifratrów, a habilitację uzyskał we Wrocławiu. Na końcu ksią
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żeczki znajdują się wspomnienia Drozdowskiego z pobytu w obozie koncentracyjnym 
Sachsenhausen, gdzie przebywał wraz z innymi profesorami wyższych krakowskich 
uczelni.
 Publikację zamyka rys życia i działalności Jerzego Drozdowskiego (18941970), au
torstwa prof. Kazimierza Dominika.

Henryk Gaertner – Kraków

8

Krakowski Ośrodek Hematologiczny w 65-lecie istnienia. Fundacja Profilaktyki i Le-
czenia Chorób Krwi im. Prof. Juliana Aleksandrowicza. Kraków 2015, s. 112, ilustr., 
ISBN 978-83-60941-43-0

 Obecna publikacja jubileuszowa różni się swym układem od albumu wydanego 
z okazji 600lecia odnowienia Akademii Krakowskiej, a poświęconego 50leciu kra
kowskiej Katedry Hematologii UJ. Omawiany album dotyczy 65lecia istnienia kliniki 
hematologii.
 Autorami i redaktorami publikacji są pracownicy naukowi Katedry Hematologii. 
Część pierwszą zaczyna krótka historia kliniki oraz wspomnienia o osobie i działalno
ści jej twórcy i wieloletniego kierownika – prof. Juliana Aleksandrowicza i obecnego 
kierownika – prof. Aleksandra Skotnickiego. Po liście doktoratów (34), habilitacji (4) 
i specjalizacji (17) następują relacje z działalności zespołów kliniki: chłoniakowego, le
czenia szpiczaka, diagnostyki i terapii skaz krwotocznych, przewlekłej białaczki szpi
kowej oraz pracy dydaktycznej. Dalej czytamy o historii i osiągnięciach transplantacji 
szpiku (19982015), wynikach pracowni separacji krwinek i banku komórek krwio
twórczych oraz o historii pracowni hematologicznej (w tym jej dwóch składowych: cy
tometrii przepływowej i diagnostyki molekularnej). Część pierwszą zamyka rozdział 
o opiece psychologicznej w klinice.
 Część druga zawiera teksty dotyczące stowarzyszenia pacjentów po przeszczepie 
szpiku, wybrane listy pacjentów, artykuł ks. Stanisława Musiała o tysiącu przeszcze
pów, dialog lekarza i pacjenta oraz charakterystykę Fundacji Profilaktyki i Leczenia 
Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Na końcu albumu znajdują się: aktu
alny skład osobowy Katedry i Kliniki Hematologii, a po nim – podsumowanie leczni
czej działalności zespołu Kliniki Hematologii za rok 2014.
 Dzieło – sprawozdanie z wielokierunkowej działalności Katedry wzbogacają roz
liczne wielobarwne ilustracje (konkretnych osób i grup, budynku i jego wnętrza, do
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