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Ważną i cenną składową jubileuszy są księgi pamiątko
we ich materiałów. Również jubileusz 150-lecia Towa
rzystwa Lekarskiego Krakowskiego /TLK/ został zwień
czony wydaniem materiałów wybranych z działalności 
Towarzystwa i z samego jubileuszu. Wprowadzenie 
rektora UJ, prof. Wojciecha Nowaka, przypomina po
przedników TLK: sekcję lekarską Towarzystwa Nauko
wego /1815/, założenie TLK przez Aleksandra Kremera 
/1866/ oraz związki Towarzystwa z Polską Akademią 
Umiejętności i z UJ. Dom Towarzystwa powstał w roku 
1905 dzięki rektorowi UJ Julianowi Nowakowi, a auto
rem wystroju był Stanisław Wyspiański.

Na początku księgi czytamy skład władz Towarzy
stwa i redakcji jego organu Przeglądu Lekarskiego, listy 
członków honorowych /1869-2011/ i osób odznaczo
nych honorowymi medalami i dyplomami.

Pierwszy obszerny wykład jubileuszowy wygło
sił prof. Franciszek Ziejka. Przedstawił on dzieje 
Towarzystwa na tle miasta i społeczeństwa Krakowa XIX 
stulecia, oraz współdziałanie w różnych dziedzinach 
z miastem i innymi stowarzyszeniami, przypomniał 
również krakowskie zjazdy Lekarzy i Przyrodników 
/I z roku 1869/. Tekst posiada liczne cenne przypisy. 
Drugi wykład jubileuszowy o filozoficznym wydźwięku 
„Rozważania o prawdzie i nadziei w medycynie” 
wygłosił prof. Aleksander Skotnicki. Dalsze dwa 
wykłady traktują o przeszłości Towarzystwa /I. 
Gościński, A. Wiernikowski i J. Zawiliński/ oraz o jego 
działalności wydawniczej /Wł. Sułowicz, I. Gościński 
i A. Wiernikowski/.

Grupa ośmiu referatów dotyczy czterech prezesów 
Towarzystwa. Obecnego - prof. Igora Gościńskiego / 
na temat jego 85-lecia piszą: A. Wiernikowski i M. 
Moskała/ i dawnych: Józefa Bogusza /córka E. Bogusz- 
-Kahl/, Marka Sycha /autorki dwu: J. Glazur i B. Jewak, 
M. Rybakowa/ oraz Juliana Aleksandrowicza /autor A. 
Skotnicki/.

Tematykę obozów koncentracyjnych przedstawiają 
wykłady: konsula niemieckiego H. Petersa /o przesła
niu obozów dla współczesnego społeczeństwa Nie
miec/, Z. Ryna /o lekarzach i sytuacji zdrowotnej obo
zów, z wybranym piśmiennictwem/ oraz dyrektora 
Muzeum Holokaustu w Los Angeles M. A. Rothmana 
/z perspektywy ocalonych więźniów/.

Kontaktami Jana Pawła II z lekarzami krakowskimi 
zajmuje się cykl sześciu wykładów. O spotkaniach z pa
pieżem pisze E. Wisłocka, Z. Ryn rozważa, co zawdzię
cza papieżowi / z piśmiennictwem/, G. Turowski oma
wia pontyfikat Ojca Świętego po latach oraz formuje 
refleksje o szlaku fatimskim w zamachu na papieża. Z. 
Chłap pyta, czy lekarze spełniają przesłania i pragnie
nia Jana Pawła II, a W. Półtawska pisze o jego niespeł
nionych pragnieniach.

Dalsze dwa teksty dotyczą sympozjów „Ból i cier
pienie”. Pierwszy Z. Ryna omawia cierpienie w ujęciu 
Karola Wojtyły i Antoniego Kępińskiego, drugi A. Ma- 
chety, M. D. Schmidt-Pospuły i W. Dardzińskiego kreśli 
historię sympozjów.

Następują noty biograficzne prezesów TLK /A. 
Wiernikowski, M. Zwolska/ i spis referatów TLK w la
tach 2006-2015 /A. Wiernikowski/. Jego artykuł końco
wy przypomina niektóre krakowskie spotkania lekar
skie, m.in. poświęcone 200-leciu towarzystw lekarskich 
i 185-leciu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 
św. Janowi Pawłowi II, krakowskiej Solidarności, ulicy 
Kopernika oraz Oettingerowi i medycynie żydowskiej.

Szata edytorska zasługuje na uznanie. Słowną treść 
wzbogacają mnogie, głównie wielobarwne, ilustracje, 
dodatkowo dokumentujące liczne posiedzenia, gości 
i członków TLK, jego budynek i wnętrza, wydawnictwa 
i inne publikacje.

Pamiątkową księgę polecam zainteresowanym pol
ską zwłaszcza krakowską medycyną, tradycjami i osią
gnięciami Towarzystwa oraz wybitnymi jego członkami 
i wykładowcami.
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