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obejmujący wydarzenia do lutego 1940 roku, w którym znajdują się zapiski prowadzo-
ne głównie przez sanitariuszkę Marię Maciejewską-Rucińską. 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-
skiej-Grzeszczyk – 

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 
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Wydziałów Medycznych UJ przez Małgorzatę Kot, utalentowaną absolwentkę 
krakowskiej  ASP. Jest to zarazem autorska opowieść prof. Gajdy o jego staraniach 
o upamiętnianie wybitnych przedstawicieli medycyny polskiej, zwłaszcza krakow-
skiej, a także o nim samym. Wśród historycznych postaci, które przypominały Profe-
sorowi o własnym życiu, był Józef Oettinger (1818-1895), który jak on miał problemy 
z uznaniem habilitacji. Inny epizod z życia Profesora związany był z medalem ku czci 
Jana Zygmunta Robla (1886-1962), wykładowcy chemii dla studentów medycyny, 
który w okresie międzywojennym był współzałożycielem i jałmużnikiem (skarbni-
kiem) Zakonu i Kapituły Białego Kruka, utworzonego w Towarzystwie Miłośników 
Książki w Krakowie. Zakon odrodził się w 1992 roku, a wtedy jałmużnikiem został 
prof. Gajda. Fotografie awersu i rewersu medalu, a obok anegdota o nim i Profeso-
rze, tak skonstruowana jest ta niezwykła książka poświęcona ciekawemu pograniczu 
sztuki i historii medycyny. Przedstawionych zostało 77 oryginalnych, pięknych me-
dali bitych dla uczczenia wybitnych Polaków jak Karol Wojtyła, słynnych lekarzy jak 
Paracelsus, znanych lekarzy krakowskich jak Antoni Kępiński, czy warszawskich jak 
Wojciech Noszczyk.
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Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, opracował zespół Głównej 
Biblioteki Lekarskiej pod kierunkiem Wojciecha Giermaziaka, Warszawa 2018, 
ss. 295, il. Brak wydawcy i ISBN.

 Ta ładna, lecz dziwna książka pod względem formalnym książką nie jest, bo nie 
ma numeru ISBN. To byłby powód, aby o niej nie pisać, ale potężny tom w formacie 
A4, w twardej oprawie i z obwolutą, został wydany przez Główną Bibliotekę Lekarską 
im. Stanisława Konopki w Warszawie. Książkę przygotował zespół znawców sztuki 
wydawania książek, czyli środowisko zawodowych bibliotekarzy, dlatego niedopeł-
nienie wydawniczych standardów jest dziwne. Można jednak poszukać rozwiązania 
tej zagadki. Na książkę składa się kilkaset barwnych i kilka czarnobiałych fotografii, 
wszystkie z podpisami, a obok nich znajdują się krótkie noty o wystawach i promo-
cjach książek zorganizowanych przez Dział Zbiorów Specjalnych GBL w latach 1995-
2017. Imprezy te odbywały się w Warszawie, a niekiedy poza nią. Wystawy są ulotne, 
dlatego dobrze jest je utrwalać aparatem fotograficznym i pokazywać po latach. Zdję-
cia dobrano jednak tak, aby pokazać oficjalnych gości wernisaży a nie wygląd ekspo-


