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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.
P.S.
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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-
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karzy służących na frontach I i II wojny światowej oraz uczestników współczesnych
misji pokojowych. Warto podkreślić, że, o ile było to możliwe, informacji na temat
życiorysów bohaterów publikacji zasięgano bezpośrednio od nich samych. Autorzy
korzystali również z licznych materiałów archiwalnych, co niewątpliwie stanowi
dodatkowy walor pracy. Niezwykle cenne są także zdjęcia portretowe pracowników
szpitala dołączone niemalże do wszystkich not biograficznych zawartych w książce.
Lekarze szpitala wojskowego w Żarach, to niewątpliwie cenna publikacja z zakresu
biografistyki lekarskiej. Autorom udało się zachować dla przyszłych pokoleń sylwetki
wielu znakomitych lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy oraz zaangażowaniu uczynili
105 Szpital Wojskowy w Żarach jedną z najlepszych placówek leczniczych Lubelszczyzny.
P.S.
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Literatura piękna i medycyna, red. Maciej Ganczar, Piotr Wilczek, Homini/Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Tyniec 2015, ss. 350; ISBN9788373545533.
W Warszawie w dniach 13-14 listopada 2014 r. odbyła się konferencja „Literatura
piękna i medycyna” organizowana przez I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studium Języków Obcych WUM oraz Wydział „Artes Liberales” i Kolegium Artes Liberales UW. Patronat nad konferencją objęli Rektor WUM JM
prof. dr hab. Marek Krawczyk, Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński oraz Stowarzyszenie Tłumaczy
Literatury. Na podstawie osiemnastu z trzydziestu czterech wygłoszonych wówczas
referatów powstała monografia wieloautorska pod redakcją profesora Piotra Wilczka
(UW) i doktora Macieja Ganczara (WUM).
Autorami poszczególnych rozdziałów, zamkniętych w ramach czasowych od renesansu po współczesność, są literaturoznawcy, przede wszystkim filolodzy polscy, neolatyniści i italianiści, z różnych ośrodków akademickich (m.in.: Warszawa, Gdańsk,
Wrocław, Kraków), którzy opowiadają o lekarzach-pisarzach – m.in. Francesco Ponie
(XVII w.), Christianie Heinrichu Erndtelu (XVIII w.), Michaile Bułhakowie i Andrzeju
Szczekliku – lekarzach-bohaterach literackich (m.in. o postaciach z dzieł Bolesława
Prusa i Stefana Żeromskiego) czy poetach zainteresowanych medycyną (m.in. o Zbigniewie Herbercie). Ważny element monografii stanowią także teksty poświęcone pacjentom i ich chorobom (m.in. zagadnienie szalonych poetów angielskich, przypadek
Georga Bűchnera i jego ojca) oraz literackim przedstawieniom rozmaitych schorzeń,
w tym strategiom narracyjnym ich oswajania (m.in. syfilis, nowotwory, choroba
Alzheimera,choroba Parkinsona).
Bogactwo i różnorodność zawartych w monografii treści sprawia, że może być ona
interesująca nie tylko dla literaturoznawców i kulturoznawców, lecz także lekarzy,

