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Sesja Naukowa: Dzieje medycyny i farmacji na Śląsku. 
Racibórz 10-11IX 201 Or. 

W dniach 10-11 września 2010 r. w Raciborzu odbyła się sesja naukowa 
pod patronatem honorowym prorektor SUM prof, dr n. med. Krystyny Olczyk, 
prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Jacka Kozakiewicza oraz prezydenta 
Raciborza Mirosława Lenka. Jej organizatorami były Archiwum Państwowe 
Oddział w Raciborzu, Śląska Izba Aptekarska, Śląska Izba Lekarska oraz Kate-
dra Nauk Społecznych ŚUM przy współpracy Krajowej Izby Diagnostów Labo-
ratoryjnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Muzeum 
Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie, Urzędu Miasta Raciborza oraz 
Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Miejscem spotkania było Archiwum Państwowe przy ul. Solnej w Racibo-
rzu, a uczestnikami sesji lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, analitycy medyczni 
i historycy medycyny. 

Sesję otworzyli mgr Piotr Klima, wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz 
mgr Aleksandra Sieklicka, kierownik Archiwum Państwowego w Raciborzu, 
którzy powitali organizatorów sesji, zaproszonych gości, prelegentów oraz 
wszystkich zgromadzonych. 

Pierwszy referat, wygłoszony przez prof. Bogdana Szczepankowskiego 
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczył historii 
i dnia dzisiejszego technik wspomagających osoby z uszkodzonym słuchem. 
Dr Mariola Bartusek, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach, przedstawiła historię samorządu pielęgniarek i położnych 
w województwie śląskim. Ogółem w pierwszym dniu sesji wygłoszono 22 re-
feraty. Ich tematyka była różnorodna i dotyczyła zarówno historii farmacji na 
Śląsku, jak i historii medycyny, w tym m.in. psychiatrii, leczenia uzdrowisko-
wego i opieki nad niepełnosprawnymi. 

W sesji o dziejach medycyny i farmacji na Śląsku brało udział siedmioro 
pracowników naukowych reprezentujących Śląski Uniwersytet Medyczny. 
Prof. Dionizy Moska (emerytowany pracownik Wydziału Farmaceutycznego 
ŚUM - przypomniał tradycję przysięgi aptekarzy na Górnym Śląsku - formy 
jej składania i treść. Doc. dr hab. Bożena Urbanek (kierownik Katedry Nauk 
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Społecznych) omówiła społeczność aptekarską na Śląsku Cieszyńskim do cza-
sów II wojny światowej, jej strukturę i społeczny rodowód. Doc. dr hab. Wło-
dzimierz Bialik (kierownik Zakładu Farmakoekonomiki) w odpowiedzi na 
pytanie zawarte w tytule swojego wystąpienia Co to j e s t l e k g e n e r y c z n y ? 
omówił udział generyków w krajowym rynku farmaceutycznym oraz różnice 
cen pomiędzy nimi a produktami oryginalnymi. Prof. Waldemar Janiec (eme-
rytowany pracownik Katedry Farmakologii Wydziału Farmaceutycznego SUM) 
przedstawił rozwój farmakodynamiki w okresie międzywojennym. Słuchacze 
mogli zapoznać się z wkładem profesora w dydaktykę farmakodynamiki. Z za-
interesowaniem wysłuchano też referatu prof. Krzysztofa Jędrzejki (kierownik 
Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa) na temat groźnego 
społecznie surowca halucynogennego i narkotycznego, jakim jest szałwia mek-
sykańska. Dr Marcin Leśniewski (Katedra Nauk Społecznych) omówił znacze-
nie aptek i aptekarzy w Księstwie Pszczyńskim. Podkreślił, że aptekarze zapi-
sali się w historii miasta nie tylko jako oddani pracownicy, ale także zasłużeni 
obywatele. Dr Maria Kempa (Katedra Nauk Społecznych) przypomniała życie 
i zasługi wybranych lekarzy związanych z Raciborzem. 

Po obradach uczestnicy udali się na koncert muzykujących lekarzy do miej-
scowego Domu Kultury, gdzie utwory m.in. Fryderyka Chopina wykonał ab-
solwent naszej uczelni, dr Norbert Prudel. Dodatkową atrakcją tego wieczoru 
były występy raciborskiego chóru oraz zespołu tańca Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Raciborzu. Prof. Krzysztof Jędrzejko odczytał wybrane wiersze ze 
swojego tomiku poezji. Dzień zakończył się uroczystym bankietem w restaura-
cji „Raciborska". 

W drugim dniu sesji podczas pobytu w Archiwum Państwowym w Raci-
borzu można było zapoznać się z wybranymi archiwaliami wykorzystywany-
mi w pracach historyków medycyny i farmacji. Część osób miała możliwość 
uczestniczenia w wycieczce do Czech. 

Kolejna konferencja z tego cyklu planowana jest w Raciborzu w następnych 
latach. 
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