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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.
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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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kumentów i publikacji oraz dzieł sztuki zdobiących klinikę). Dodatkowym atutem są 
spisy pracowników, pacjentów, uzyskanych stopni naukowych, wydawnictw i wyda
rzeń oraz instruktywne ryciny i schematy.
 Lektura dzieła była dla mnie dużym przeżyciem i wspomnieniem, ponieważ przez 
połowę mej wieloletniej pracy byłem członkiem zespołu kliniki. Oba albumy 50 
i 65lecia odnoszą się do „Ośrodka Hematologicznego”; w przeciwieństwie do pierw
szego, obecne dzieło nie przypomina czasów poprzedzających powstanie kliniki. Oba 
natomiast nie akcentują „szkoły prof. Aleksandrowicza” z jej członkami – profesora
mi, docentami i ordynatorami różnych instytucji służby zdrowia.
 Publikację należy polecić gorąco wszystkim zainteresowanym dziejami krakow
skiej hematologii i medycyny, szczególnie hematoonkologom.
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