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o Sonderaktion Krakau. Ponadto Wachholz świetnie opisuje podziały polityczne rysu-
jące się w gronie nauczającym Uniwersytetu Jagiellońskiego w pierwszych dekadach 
XX wieku.
 Pamiętniki pozwalają na delektowanie się stylem życia akademickiego sprzed 
mniej więcej wieku. To były czasy, kiedy dziekan przedstawiał studentom wykładow-
cę na pierwszym wykładzie, a autorzy książek naukowych rozsyłali je do wybitnych 
ekspertów pokornie prosząc o krytyczną ocenę, by ewentualnie skorygować prace 
i wydać je ponownie. Sympatyczne są archaizmy językowe, np. admonicja, brutal-
stwo, suplent, anglez i korespondentka, a ponadczasowe poetyckie aforyzmy Wach-
holza, np. „świat realny jest szorstki”. Kto zawdzięcza stopnie i tytuły naukowe wła-
snej pracy, ten będzie czytać pamiętniki Wachholza z uznaniem, kto w inny sposób do 
nich dochodził, przeczyta książkę z pewnym zdumieniem.
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Wspomnienia i zapisy archiwalne. Kronika Szpitala Maltańskiego 1939-1940, pod 
red. Wojciecha Giermaziaka, GBL, Warszawa 2020, ss. 448, il. ISBN 978-83-943284-4-3

 Edycja prowadzonej od początku września 1939 roku do marca 1940 roku kro-
niki Szpitala Maltańskiego w Warszawie, wpisuje się w obszerne piśmiennictwo 
poświęcone  Powstaniu Warszawskiemu i znacznie skromniejszą literaturę utrwa-
lającą działalność Zakonu Kawalerów Maltańskich w Polsce. Szpital Maltański po-
wstał spontanicznie w odpowiedzi na skierowany do mieszkańców Warszawy apel 
radiowy.  Ofiarowany sprzęt medyczny i wyposażenie pozwolił na uruchomienie 
pierwszej placówki  Zakonu Maltańskiego na Mazowszu, szpitala w gmachu Resursy 
Kupieckiej, dawnym pałacu Mniszchów, przy ul. Senatorskiej (dziś jest to siedziba 
Ambasady Królestwa Belgii). Funkcjonował on do 1949 roku, z tym, że w czasie Pow
stania Warszawskiego w innych budynkach, a po jego upadku został ewakuowany 
poza stolicę.
 Zgodnie z dewizą Zakonu, w szpitalu udzielano pomocy wszystkim potrzebują-
cym. Po wybuchu Powstania wszedł on w struktury Grupy Armii Krajowej Północ, 
a w budynku utworzono kwaterę główną służby sanitarnej komendy głównej AK. Po-
mocą medyczną objęto także rannych żołnierzy niemieckich, co po upadku Powstania 
uchroniło personel i pacjentów przed szpitali powstańczych. W płonącej Warszawie 
zniszczeniu uległy dokumenty i prawie wszystkie materiały dotyczące działalności 
Szpitala. Ocalał tylko pierwszy, bogato ilustrowany unikalnymi zdjęciami tom kroniki,  



151RECENZJE I NOTY

obejmujący wydarzenia do lutego 1940 roku, w którym znajdują się zapiski prowadzo-
ne głównie przez sanitariuszkę Marię MaciejewskąRucińską. Zachował się, ponieważ 
siostra naczelna Magdalena Lipkowska i siostra Renata hr. Ostrowska wywiozły  go 
do Rzymu na spotkanie z Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego, księciem Chigi 
Albani, aby uzyskać pomoc finansową dla szpitala. W woluminie umieszczono też 
dziennik podróży tych sióstr z Warszawy do Rzymu i dalej do Londynu.
 Kronika i dziennik wróciły do Polski dopiero po 1989 roku. Stały się częścią Dzia-
łu Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej, w którym przechowywane są 
też inne, skromniejsze pamiątki po powstańczym Szpitalu Maltańskim. Dzięki oma-
wianej książce, można je poznać, jak również zarys historii Zakonu Maltańskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności w Polsce. Ponadto w książce za-
mieszczono biografie personelu Szpitala i jego wspomnienia, a także kolekcję dodat-
kowych fotografii szpitala i bibliografię. Warto zaznaczyć, że autorem wprowadzenia 
do książki jest prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia i członek Związku Polskich 
Kawalerów Maltańskich. Poza nim słowa wstępu napisali: biskup Andrzej Franciszek 
Dziuba, przedstawiciel Zakonu Wojciech Kożuchowski i dyrektor GBL Wojciech Gier-
maziak.
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Zdzisław Gajda, Medale medyczne Małgorzaty Kot, Seria: Wydawnictwa Krakow-
skiego Towarzystwa Miłośników Historii Medycyny pod red. Zdzisława Gajdy, 
nr 5, KTHM Kraków 2018, ss. 157, il. ISBN 978-83-942643

 Nestor krakowskich historyków medycyny, prof. Zdzisław Gajda, jest znany z za-
interesowania medalierstwem, które – przywołując za nim słowa Kazimiery Sokołow-
skiejGrzeszczyk – 

zawsze odzwierciedla różnorodne zjawiska życia ludzkiego. Było świadectwem działal-
ności zrzeszeń społecznych, kronika wydarzeń historycznych w dziejach narodu, a na-
wet zbiorem pamiątek z uroczystości rodzinnych. 

 Omawiana książka jest poświęcona medalom wykonanym inspiracji Katedry 
Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenia Absolwentów 


