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nicy konferencji zwiedzili przygotowaną specjalnie wystawkę cenniejszych ma
teriałów do dziejów medycyny, z archiwum w  Brzegu oraz miasteczko Brzeg, przy 
czym dłużej zatrzymali się w odremontowanym pomieszczeniu zamku piastowskie
go, zamienionym na muzeum.

W  podsumowaniu wyników obrad konferencyjnych prof. dr Z. Wiktor podniósł 
ich niezwykłą owocność wynikającą z bezpośredniej współpracy humanistów le
karzy nad tematyką medyczno-historyczną 2.
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HISTORYCZNO-MEDYCZNE POSIEDZENIE WE WROCŁAWIU

Dnia 13 marca br. w Bibliotece Uniwersytetu we Wrocławiu odbyło się pod 
przewodnictwem doc. dra S. Szpilczyńskiego posiedzenie wrocławkich współpra
cowników Zepsołu Historii Medycyny Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN. 
W zebraniu wzięło też udział kilku gości miejscowych i przyjezdnych, łącznie 
14 osób.

Posiedzenie rozpoczęto od omówienia najistotniejszych postulatów XVII Mię
dzynarodowego Kongresu Historyków Medycyny, jaki miał miejsce w 1960 r. 
w Atenach, w szczególności zaś, sprawy powołania do życia międzynarodowej fun
dacji im. Hipokratesa z Kos. Następnie prof. Schwann (Szczecin) podzielił się 
wrażeniami z ostatniego zjazdu historyków medycyny w Budapeszcie i z podróży 
po Rumunii. Zwrócił on specjalnie uwagę na odmienny nieco sposób ujmowania 
tematyki lekarskiej przez historyków medycyny na Węgrzech i w Rumunii, ani
żeli w Polsce; różnice te dotyczą przede wszystkim ujęć marksistowskich. Z kolei 
każdy z obecnych złożył zwięzłe sprawozdanie z aktualnie rozwiązywanej tematyki
i z trudności, na jakie napotyka. Omówiono prace przygotowawcze nad tomikiem 
źródeł drukowanych (inkunabuły i starodruki) do dziejów medycyny na Śląsku 
(historyczne księgozbiory Piastów śląskich), nad tomikiem źródeł rękopiśmiennych 
(najstarsze rękopisy lekarskie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu), nad 
monografią o pierwszym fizyku Wrocławia Macieju Przybyłe, nad biografią Jana 
Benedykta Solfy, nad pracą o studentach medycyny we Wrocławiu w  XIX w. oraz
o kontaktach lekarzy śląskich z pomorskimi. Sprawozdania były przerywane dys
kusjami. Miały one głównie na celu sprecyzowanie np. sposobu zbierania źródeł 
archiwalnych przez mgr H. Pasławską, dra M. Czaplińskiego i dra W. Opatrnego 
w Państwowym Archiwum Wojewódzkim we Wrocławiu i wypracowania pewnego 
wzoru regestru. Prof. Schwann zapoznał zebranych, w toku dalszej dyskusji 
z pewnymi szczegółami z życia Jana Benedykta Solfy, nie uwzględnionymi do
tychczas oraz z okolicznościami towarzyszącymi wydaniu jego rozprawy (pierwszej 
w Polsce) o kile (De morbo gallico), twierdząc, że data tej rozprawy jest mylnie 
ustalana na rok 1508, podczas gdy raczej można ją odnieść do 1518 r.

W toku dyskusji wyszły na jaw jeszcze dalsze niejasności, które należałoby 
rozwiązać.

Informacyjno-sprawozdawczy i porozumiewawczy charakter posiedzenia został 
korzystnie oceniony, postanowiono więc zebrania tego typu powtarzać co parę 
miesięcy.
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2 Materiały z konferencji ukażą się w jednym z najbliższych zeszytów 
„Archiwum Historii Medycyny”.


