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Materiały Konferencji Korelacje Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z Uniwer-
sytetem Jagiellońskim, w szczególności z Wydziałem Lekarskim w latach 1964-2014, 
„Przegląd Lekarski” 2014, 71/4, 237-247 (reprint)

 650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego krakowskie środowisko medyczne uczciło 
m.in. konferencją, która odbyła się 15 maja 2014 r. Zorganizowały ją: Towarzystwo 
Lekarskie Krakowskie (TLK), Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, Stowarzyszenie 
Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ i wydawnictwo Medycyna Praktyczna.
 Przedstawiane materiały konferencyjne obejmują trzy wykłady. Pierwszy – Wła-
dysława Sułowicza, Igora Gościńskiego i Adama Wiernikowskiego, przypomina po-
wstanie „Przeglądu Lekarskiego” w roku 1862, który stał się organem Towarzystwa 
założonego w 1866 roku. Wykład opisuje lata powojenne, trudności wydawnicze, 
a szczególnie – zaangażowanie Towarzystwa w tematykę ludobójstwa, Holokaustu 
i losów więźniów Auschwitz. Artykuł wymienia zasłużonych: Józefa Bogusza, An-
toniego Kępińskiego, Stanisława Kłodzińskiego, Jana Masłowskiego i późniejszych 
– Aleksandra Skotnickiego, Zdzisława Jana Ryna i Igora Gościńskiego. Współpraca 
umożliwiła wydanie prac związanych z jubileuszami: TLK, PTL, zasłużonych człon-
ków (m.in. 90-lecia Henryka Gaertnera) i „Solidarności” krakowskiej służby zdrowia. 
Wydano także podręczniki angielskiego, onkologii, cukrzycy i położnictwa. Ukazały 
się również specjalistyczne zeszyty „Przeglądu Lekarskiego” i suplementy z materia-
łami konferencji naukowych studentów medycyny.
 Autorami drugiego artykułu: „Towarzystwo Lekarskie Krakowskie a Wydział Le-
karski UJ – przeszłość i teraźniejszość” są Igor Gościński, Adam Wiernikowski i Ja-
rosław Zawiliński. Tekst przedstawia związki pracowników Wydziału z Towarzy-

ciekawych chorych, organizuje reanimację kardiologiczną. Przechodzi do pracy w klinice 
kardiologicznej Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Osobne wspomnienia poświęca 
żonie, czasom studenckim, rozrywkom, perypetiom mieszkaniowym, losom przyjaciół 
oraz wyprawom nad morze, w Pieniny, do Szwecji i Szwajcarii.
 Nadmiar pracy przekreśla próby działalności naukowej i dalszej specjalizacji. 
Przechodzi do pracy w Klinice Geriatrycznej Centrum Medycznego Kształcenia Po-
dyplomowego (prof. Halina Szwarc), uczestnicząc w badaniach, rehabilitacji i terapii. 
Śmierć żony i potrzeby dzieci (6 i 15 lat) zmuszają do przejęcia jej zakładu produkcji 
zabawek i podjęcia sadownictwa, co wiedzie do różnych perypetii.
 Zaraża się od pacjenta gruźlicą płuc i zapada na raka nerki. Po wyleczeniu pracuje 
w poradni angiologicznej na Solcu. Zostaje naczelnym lekarzem Domu Kombatanta 
i przechodzi na emeryturę. Szata edytorska skromna, lecz estetyczna. Książkę można 
polecić wszystkim zainteresowanym pracą lekarzy i ich kontaktami z pacjentami.
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stwem Lekarskim – liczni członkowie zarządu, prezesi oraz członkowie Towarzystwa 
byli pracownikami Wydziału. Towarzystwo przekazuje zasłużonym lekarzom (w tym 
z uczelni) medale i dyplomy, a corocznie nagrody wyróżniającym się doktorantom 
i habilitantom. Integruje środowisko krakowskie z uczelnią i towarzystwami specjali-
stycznymi, współpracuje z komisjami PAN i PAU oraz Stowarzyszeniem Absolwentów 
Wydziałów Medycznych UJ. Artykuł podkreśla zasługi i podaje biogramy jego preze-
sów: Henryka Gaertnera i Zdzisława Gajdy oraz Marii Rybakowej – członków honoro-
wych TLK. Tematyka, stanowiąca centrum zainteresowania Towarzystwa obejmuje na-
uki podstawowe i kliniczne, historię medycyny (gości Muzeum Wydziału Lekarskiego 
UJ), bioetykę (współdziałało w powstaniu Kodeksu Etyki Lekarskiej) i Holokaust. Przy 
opisie dziejów Domu Lekarskiego (z 1905 roku) są podane biogramy zasłużonych dlań 
rektorów: Tadeusza Popieli, Ryszarda Gryglewskiego, Tadeusza Cichockiego i Andrze-
ja Szczeklika – członków honorowych TLK. Towarzystwo promuje także twórczość li-
teracką i artystyczną lekarzy. Przypomina związki medycyny krakowskiej z wileńską i 
lwowską. Współpracuje z Polonią medyczną, Izbą Lekarską i Medycyną Praktyczną.
 Ostatni artykuł szkicuje dzieje Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej w stulecie jej 
powstania, a szczególnie opisuje osobę i działalność jej twórcy – Jana Piltza. Autorami 
wykładu są: Igor Gościński, Marek Moskała, Krzysztof Stachura i Jarosław Zawiliński.
 W czasie konferencji pokazano film „Nasze powroty do Uniwersytetu”.
 Materiały Konferencji są skromnym wyrazem hołdu Towarzystwa wobec 650-let-
niego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Paulin Moszczyński, Spotkania z profesorem Julianem Aleksandrowiczem, Printi-
graph Brzesko 2014, s. 164, ilustr.

 Jestem chyba ostatnim ze zespołu, który na samym początku roku 1950 pod kie-
runkiem Aleksandrowicza organizował III Klinikę Chorób Wewnętrznych AM (wtór-
nie Klinikę Hematologii CM UJ) w pomieszczeniach Oddziału Chorób Wewnętrznych 
IB Szpitala św. Łazarza. Oddział ten był uprzednio pod kierownictwem prof. Edwarda 
Szczeklika. Moja ponad 20-letnia współpraca z Aleksandrowiczem i dalsza obserwa-
cja pracy jego kliniki umożliwiły mi też śledzenie działalności Paulina Moszczyńskie-
go, autora omawianej książki.
 Kontakty z Aleksandrowiczem rozpoczął autor w czasie studiów medycyny 
i stażów. Umożliwiało to mu później rozwinięcie wieloletniej owocnej działalności, 
specjalizację  zawodową, doktorat, habilitację i profesurę. Dotyczyło to szczególnie 
okresu, gdy po zatrudnieniu w Katedrze Fizyki Lekarskiej, Szpitalu Powiatowym 
w Myślenicach i Spółdzielni Zdrowia w Trzebuni, Moszczyński został lekarzem ośrod-
ka w Czchowie, a następnie lekarzem i ordynatorem oddziału szpitala w Brzesku. Na 
emeryturze uczestniczy w szkolnictwie wyższym Krakowa i Brzeska.


