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„medycyna  czy muzyka?” i zdarzenia z lat międzywojennych. Część druga 
„Wojna” przypomina wrzesień 1939 r., pobyt w getcie, ucieczkę kanałem, udział 
w partyzantce i powrót do Krakowa. Trzecia część „U szczytu” opisuje zdarze-
nia powojenne – sukcesy i niekiedy porażki, wspaniałą postać małżonki, fascyna-
cje i przyjaźnie (w tym z poetką Haliną Poświatowską), wspomnienia pacjentów 
i przyjaciół oraz przeżytą przez cały zespół dramatyczną transformację Kliniki 
Internistycznej w Hematologiczną. Dalsza działalność Profesora jako emeryta jest 
tematem osobnego rozdziału. Przytacza on wspomnienia o ojcu syna – prof. Je-
rzego Aleksandrowicza i synowej – prof. Beaty Szymańskiej, a kończy się relacją 
ostatnich dni życia Profesora. W następnym rozdziale jest przedstawiona obecna 
działalność Kliniki Hematologicznej, a książkę zamykają świetnie wybrane „Złote 
myśli” Profesora i lista 75 pozycji piśmienniczych. Książka zawiera 33 czarno-bia-
łe zdjęcia, w niektórych miejscach spotyka się zwięzłe przepisy.
 Dobry papier, czytelna dyspozycja i druk, barwna okładka z reprodukcją me-
dalu im. Juliana Aleksandrowicza – to zasługi wydawnictwa.
 Książkę należy polecić każdemu czytelnikowi, zwłaszcza zainteresowanemu 
dziejami medycyny, miasta i kraju w XX w., jak również postacią i działalnością 
Juliana Aleksandrowicza.

Henryk Gaertner (Kraków)
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Jacek Rudnicki, Wszystko co małe jest piękne. Szczecin 2010, ISBN 9788393167005

Nowa książka znanego z humanistycznych zainteresowań szczecińskiego neo-
natologa i pediatry, prof. Jacka Rudnickiego, kierownika Kliniki Patologii No-
worodka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, jest utrzymaną w tonie 
osobistych  refleksji opowieścią o fenomenie ciąży i narodzin dziecka. Autor pisze 
o niej następująco: „To książka przede wszystkim dla moich najbliższych, przy-
jaciół i znajomych, również dla mnie abym lepiej zrozumiał siebie i swoje życie, 
pisząc bowiem muszę definiować to, o czym piszę. Kiedy o czymś mówię, jest to 
mniej precyzyjne i jakoś bardziej ulotne”.

(AM)
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