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 Na końcu publikacji znajduje się skrócone kalendarium życia i działalności 
Schweitzera.  Półtwarda kartonowa okładka ma na froncie szkic głowy Schweitzera, 
wykonany przez autorkę, a z tyłu – jej biogram i wizerunek.
 Książkę należy polecić wszystkim zainteresowanym problemami bioetyki, zwłasz-
cza lekarzom, przyrodnikom oraz filozofom i etykom.
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Ryszard Chrzanowski (Richard Cranovsky), Notatnik sceptyka. Fakty i fantazje. 
Warszawa 2014, ss. 182, il., ISBN 978-83-937756-1-3

 Ryszard Chrzanowski, rodem z podtarnowskich Mościc, studiował w Krakowie 
medycynę, uzyskując tu doktorat i habilitację oraz specjalizację z neuroradiologii. 
W 2013 r. wydał obszerną autobiografię „Wędrówki pod znakiem Skorpiona...”. 
 Obecna książka ma kształt odmienny od ostatniej. Opisuje zdarzenia, wrażenia 
i rozważania z różnych lat życia. Tematykę medyczną prezentują teksty o wzorowym 
lekarzu (Stanisławie Świerczewskim), decyzji zostania lekarzem, o roli histologii oraz 
anatomii prawidłowej, topograficznej i patologicznej w medycynie, o stażu w oddzia-
le alergologicznym (w fatalnym stanie!) krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, 
o udziale w konsylium w klinice neurologicznej, dalej o habilitacji w Bernie i specja-
listycznym egzaminie żony, a także o współpracy z II Kliniką Chorób Wewnętrznych 
UJ w Krakowie i wydawnictwem Medycyna Praktyczna. Owocem współdziałania na 
tematy bezpieczeństwa w lecznictwie była m.in. konferencja w Warszawie w 2011 r.
 Dalszą grupę tekstów stanowią wspomnienia: o wizycie w Watykanie, patrio-
tycznej mszy w pierwszą rocznicę wybuchu wojny, o spowiedzi, warcie przy gro-
bie bohaterskiego chłopca, o tableau małej matury i pomocy choremu koledze oraz 
o rodzinnym  wieczorze po złożonej maturze. Rozdział „Bramka” przypomina różne 
problemy dzieciństwa i młodości, jak również dyskutuje przemiany cywilizacyjne, 
kulturalne i polityczne współczesnego świata. Osiągnięcia i zdobycze tych dziedzin 
przywołuje rozdział „Mare rostrum”. Natomiast dalsze teksty są poświęcone wę-
drówkom: żegludze i spławowi po jeziorach i Wiśle, pobytom na Sardynii, w Gorcach 
oraz na Kahlenbergu i w Heiligenstadt ze wspomnieniami o Sobieskim i Beethovenie.
 Książka ma wysoki poziom edytorski. Tekst wzbogacają bardzo liczne (ponad 60), 
głównie barwne, ilustracje. Wielokolorowa, twarda, lakierowana okładka ma na fron-
cie portret, a z tyłu dane autora. Lekturę książki można polecić czytelnikom zarówno 
z kręgu medycyny, jak i spoza niego.
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