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Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman, 105 Szpital Wojskowy w Żarach. Duma Ziemi Lubuskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Żary 2014,
s. 599, ilustr., ISBN 978-83-939877-1-9.
Książka 105 Szpital Wojskowy w Żarach. Duma Ziemi Lubuskiej ukazała się w 70 rocznicę powstania 8 Polowego Ruchomego Szpitala Chirurgicznego przekształconego następnie w 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach. Autorami monografii są dr
Zbigniew Kopociński, jego brat dr Krzysztof Kopociński – lekarze Szpitala Wojskowego
w Żarach oraz prof. Czesław Jeśman, lekarz neurolog, autor pracy Profesorowie i Docenci Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi im. Gen. Dyw. Prof. Bolesława Szareckiego,
ekspert z dziedziny historii medycyny wojskowej.
Praca, dzięki wykorzystaniu bogatego materiału źródłowego (akta archiwalne, relacje byłych pracowników szpitala, zbiory biblioteczne), w szczegółowy sposób omawia historię żarskiej placówki pod kątem jej organizacji. W 16 rozdziałach autorzy
zgłębili również działalność poszczególnych oddziałów szpitala, aktywność naukowo-szkoleniową, czy chociażby udział pracowników w zagranicznych misjach pokojowych. Szczególnie zajmujące jest także przedstawienie 105 Szpitala Wojskowego na
tle przemian społeczno-politycznych. Szkoda jednak, że autorzy w tym miejscu nie
podjęli próby dokonania nieco bardziej wnikliwej analizy okresu po 1989 roku.
Uwagę zwraca również samo wydanie. Książka, w twardej oprawie, wzbogacona
jest okolicznościowymi zdjęciami personelu medycznego a także licznymi tabelami
oraz rycinami.
Dzieło niewątpliwie stanowi cenne uzupełnienie wiedzy z zakresu historii szpitalnictwa i medycyny wojskowej. Autorzy, dzięki swojemu zaangażowaniu i pasji
w znacznym stopniu przyczynili się do utrwalenia pamięci o dokonaniach 105 Szpitala Wojskowego w Żarach oraz pracownikach tej zasłużonej placówki.
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Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman, Lekarze szpitala
wojskowego w Żarach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Żary 2014, s. 482, ilustr.,
ISBN 978-83-939877-0-2.
Lekarze szpitala wojskowego w Żarach to kolejna publikacja autorstwa Zbigniewa Kopocińskiego, Krzysztofa Kopocińskiego i Czesława Jeśmana związana z obchodami
70 rocznicy powstania 105 Szpitala Wojskowego w Żarach.
Niniejsza książka jest opracowaniem 240 biogramów byłych i obecnych członków
personelu medycznego żarskiej placówki, w tym kilku znakomitych profesorów, le-

