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   Recenzja pracy doktorskiej  Tradycja ekologiczna w projekcie Medycyny Jutra 

profesora Juliana Aleksandrowicza, autorstwa mgr Kingi Bonenberg , napisana 

pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Gryglewskiego, w Katedrze Historii 

Medycyny UJCM.        

 

    Rozprawa pod podanym, powyżej tytułem jest  kolejną ,w historiografii 

próbą, utrwalenia i przekazania potomnym twórczości  prof. Juliana 

Aleksandrowicza. Podobnie  jaki i  zamiar Autorki  opisu kontynuacji działań  

jego następców, w tym szkoły utworzonej na bazie dokonań profesora.  

    Praca mgr Kingi Bonenberg  obrazuje jednak przede wszystkim powstanie i 

rozwój najważniejszego projektu naukowego Aleksandrowicza tj. Medycyny 

jutra. Składa się z czterech głównych części, a w nich poszczególnych 

rozdziałów , podrozdziałów  nie licząc wstępu i  bibliografii, o łącznej liczbie 

214 stron.   

   Dotychczasowy  stan badań nad bogatą twórczością profesora  Autorka stara 

się  przedstawić we wstępie, przybliżając  zarazem tematykę rozlicznych jego 

prac . W motywacji własnych poszukiwań ,związanych z postacią profesora  

przytacza cele jakie jej przyświecały. Wymienia  m.in. wszechobecny w pracach 

Aleksandrowicza  kontekst  kulturowy czy też ekologiczny. Jednak za główny 

kierunek poszukiwań naukowych profesora Autorka przyjęła problem  ochrony 

szeroko pojętego środowiska , w aspekcie uwarunkowań  historycznych.  Jej 

bowiem zdaniem - problem ten odegrał  zasadnicze znaczenie w powstaniu 

projektu medycyny jutra.  Projekt ten, jak już wspomniano stał się zresztą 

podstawą  najważniejszej  części rozprawy Doktorantki. 

  Do zrealizowania wyznaczonych celów Autorka  nakreśliła następujące pytania 

badawcze: 

 -  „Do jakiego stopnia wykształcenie medyczne i doświadczenie kliniczne 

profesora  Aleksandrowicza determinowały jego poglądy na temat ochrony 

środowiska? 

- „Czym było dla profesora… pojęcie modelu medycyny holistycznej?”. 



- „Skąd profesor … czerpał inspiracje do stworzenia pojęcia „sumienia 

ekologicznego” i medycyny środowiskowej, które były kluczowe do zrodzenia 

się późniejszego projektu medycyny jutra ?” 

- „Jaką rolę odegrała świadomość tradycji historycznej w szczególności tej 

dotyczącej problemów ochrony środowiska , ekologii i ekologizmu  w 

kształtowaniu się modelu holistycznej medycyny…?” 

„Jakie próby zostały podjęte przez Juliana Aleksandrowicza i jego 

współpracowników, których celem była praktyczna realizacja ogólnych założeń 

medycyny jutra?”   

    Dla przyjętego postepowania badawczego Autorka zastosowała „metodę 

analizy” materiałów archiwalnych , rękopiśmiennych, zachowanych w różnej 

formie  tj. w postaci :  maszynopisów, fotokopii.  Były to artykuły naukowe, 

również popularne. Korzystała także  z doniesień prasowych, wywiadów  oraz 

opracowań dotyczących działań profesora. Materiały z  którymi się zapoznała, 

co  trzeba podkreślić w poważnej liczbie : 200 artykułów, 46 druków zwartych, 

32 archiwaliów, zdeponowane były w Krakowie : Katedrze Historii Medycyny 

UJ MC, Archiwum  i częściowo w Bibliotece PAU/PAN oraz Archiwum UJ. 

Korzystała także z bogatej bazy źródeł internetowych.  Pozyskany materiał 

badawczy w drodze analizy starała też  poddać metodzie rekonstrukcyjnej z 

perspektywy  „ w jakiej profesor żył i tworzył”.     

  W pierwszej części Doktorantka skupiła się na ukazaniu biografii Juliana 

Aleksandrowicza, przedstawieniu  jego rozlicznych kierunków badawczych w 

zakresie medycyny klinicznej. W tym w zakresie Autorka  zwróciła uwagę na 

podejmowaną przez profesora  tematykę schorzeń krwi, badań nad ekologią i 

profilaktyką białaczek , schorzeń nowotworowych, stwardnienia rozsianego. 

Ponadto zajmował się poznawaniem mechanizmu regeneracji tkanki nerwowej, 

roli biopierwiastków oraz problematyką toksyczności.  W tej części Autorka 

uwzględniła też powiązanie zagadnień humanizmu z medycyną.  

  W części drugiej przedstawiła poglądy profesora na koncepcję medycyny 

środowiskowej , poszukiwań zależności  człowieka  z szeroko pojmowanym 

otoczeniem .W jego ujęciu miała to być praktyczną realizacją medycyny 

holistycznej.  Posłużono się tu odwołaniem do istniejącej tradycji myśli m.in. z 

zakresu filozofii medycyny ale i szeroko pojętej humanistyki a nawet 

bioelektroniki Włodzimierza Siedlaka, z której  wiedzę czerpał Aleksandrowicz.  

 W trzeciej, ostatniej części przedmiotem analizy stała się ekologia i ekologizm 

z próbą poznania znaczenia tych pojęć, rozpatrując  ich rolę we współczesnym 

świecie. W tej części,  bogato rozbudowanej  zastanawiano się  też nad teoriami 

dotyczącymi środowiska naturalnego ,wpływami  na współczesność poglądów  z  



historii nauki i kultury.  Odniesiono się również do pojęcia „sumienia 

ekologicznego” w uznaniu  profesora  odgrywającego ważne znaczenie czy 

nawet „kluczowe” w konstruowanej  koncepcji medycyny jutra .Przedstawiono 

w tym względzie  zespół uwarunkowań określonych jako medyczne, 

socjologiczne, etyczne a i tzw. „sozologiczne”. W tej części zamieszczono tzw. 

„praktyczną  stronę” realizacji założeń medycyny jutra przez powołanie szeregu 

instytucji czy też organizacji. Część trzecią kończy omówienie projektu 

medycyny jutra zawierający jego ocenę aktualności  z  perspektywy  ubiegłego 

jeszcze wieku – czasu  życia i pracy profesora. 

   Doktorantka w treści rozprawy starała się odpowiedzieć  na postawione 

pytania badawcze.   

   Stwierdzić też należy, że  badając spuściznę profesorska zauważyła i ukazała 

szereg problemów związanych z „właściwym odczytaniem” czy też interpretacją  

rozważań profesora,  dotyczących podstawowych  pojęć takich jak m.in. 

zdrowie, choroba, ochrona zdrowia ekologia, ekologizm i inne. Zwróciła też 

uwagę na pewna ogólnikowość a nawet niejasność niektórych zaproponowanych 

przez Aleksandrowicza  rozwiązań. Wyraziła przy tym zastrzeżenie, że w żaden 

sposób „nie neguje” to oryginalności znaczenia propozycji poczynionych przez 

profesora.(s. 8).           

      Zauważyć jednak trzeba, że  bogactwo profesorskich inspiracji 

podejmowanych w badaniach naukowych, zawartych w niezliczonej ilości 

materiałach źródłowych  miało poważny  wpływ na układ pracy, uszeregowanie 

treści przez  Autorkę. Wydaje się także ,że  nie zawsze , w efekcie wykazuje on 

cechy logicznego uporządkowania.  Czasami też plan rozprawy z podziałem na 

części, rozdziały a i rozliczne podrozdziały  dla czytelnika  staje  się mało 

przejrzysty. Wydaje się zatem ,że nadmiernie a i niepotrzebnie  rozbudowano  

poszczególne jego elementy składowe  z rozlicznymi rozdziałami , a zwłaszcza 

podrozdziałami .  Jest to szczególnie zauważalne  w   III części rozprawy i 

trzeciego jego rozdziału. Przy czym niektóre , z tej części  jego podrozdziałów  

warto , jak się wydaje wyodrębnić jako odrębne  -  przynamniej rozdziały  np., 

tzw. podrozdział  3.8 nazwany jako” Próby praktycznej realizacji założeń 

projektu medycyny jutra …”podobnie jak  kolejny „4” zatytułowany. 

„Znaczenie projektu medycyny jutra…”. W odczuciu czytającego niektóre  

elementy  wpływów – oddziaływań  na poglądy profesora stawały się obecne w 

różnych częściach pracy,  dają odczucie pewnych powtórzeń , co przy 

kontynuacji tematycznej , prowadzeniu dalszych badań nad dorobkiem 

profesora warto wyeliminować.   Warto również przy rozważeniu druku pracy 

zastanowić  się nad poprawą całego układu, poszczególnych części  rozprawy. 



   Usterki te czy uchybienia nie odgrywają zasadniczego znaczenia w ocenie 

całości rozprawy . W swej treści rozprawa zasługuje bowiem na pozytywne 

zaopiniowanie. 

   Konkluzja  

    Przedstawiona  zatem do recenzji rozprawa odpowiada w pełni wymogom 

stawianym pracom na stopień naukowy doktora, zgodnie z art.13 Ustawy z dnia 

14 marca 2003 o stopniach naukowych z późn. zmianami. Doktorantka potrafi 

korzystać z piśmiennictwa, posiada znaczną wiedzę teoretyczną oraz 

umiejętność samodzielnego rozwiązywania wybranych problemów naukowych.  

W związku z powyższym przedstawiam Wysokiej Radzie  Wydziału Nauk o 

Zdrowiu/ Radzie Dyscypliny Nauki o Zdrowiu UJ Collegium Medicum  wniosek o 

dopuszczenie Pani mgr Kingi Bonenberg do kolejnych etapów przewodu 

doktorskiego. 
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