


Historii Nauk Medycznych IHN PAN pod kierunkiem doc. dr hab. 
Zofii Podgórskiej-Klawe oraz historyków medycyny, zajmujących 
sie recepcją myśli europejskiej XVIII/XIX wieku w polskiej me-
dycynie. 

Maria Kordas 
Wrocław 

7 konferencja naukowa historii medycyny Białorusi, 
poświęcona 50-leciu zakończenia II wojny światowej. 
Mińsk 7-9 wrzesień 1995 

Po raz drugi w tym roku historycy medycyny Białorusi zor-
ganizowali międzynarodową konferencję. Do Mińska na obrady 
przybyli goście z Polski, Rosji, Litwy i Niemiec. Z Łotwy i Ukrainy 
zostały nadesłane referaty, które opublikowano w materiałach 
konferencji. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Ochrony 
Zdrowia Białorusi, Białoruskie Towarzystwo Naukowe Historyków 
Medycyny i Republikańskie Muzeum Historii Medycyny w Miń-
sku. Spotkanie miało miejsce w Instytucie Medycznym w dniach 
7-9 września 1995 r. 

Obrady toczyły się w trzech grupach tematycznych. Wiodącym 
tematem była medycyna i wojna. Drugim - historia nauk medy-
cznych i ochrony zdrowia oraz kształcenie medyczne, zaś trzecim 
- inne kwestie historii medycyny i ochrony zdrowia. Materiały 
konferencji - 109 referatów - ukazały się drukiem pod red. M.K. 
Zubrickiego. 

Konferencja rozpoczęła się posiedzeniem plenarnym, które 
otworzyła pani minister ochrony zdrowia Białorusi I.M. Droby-
szewskaja witając uczestników obrad i przedstawiając aktualną 
sytuację kraju w tej dziedzinie. M.K. Zubricki omówił wkład D.P. 
Bielackowo w rozwój problematyki naukowej historii medycyny 
i ochrony zdrowia. Następnie rozpoczęły się obrady związane z 
tematem „Medycyna i wojna". Prof. M.B. Mirski (Moskwa) przed-
stawił działalność radzieckiej służby zdrowia podczas II wojny 
światowej. Różne aspekty działalności służb medyczno-sanitar-
nych i ich szczególnie zasłużonych przedstawicieli na terenach 
białoruskich w tym okresie omówili: J.M. Tiszczienko (Grodno), 
A.I. Sedych (Mińsk), R.A. Czernogłazowa (Mińsk), A.M. Meżennyj 
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(Mohylew), M.K. Kuźmin (Moskwa), J. Schlootz (Berlin, współaut. 
ref. A.G. Majsajonak - Grodno), W.S. Krutow (Sankt-Petersburg, 
współaut. ref. W.I. Seliwanow i F.A. Iwańkowicz), S.I. Biełow (Wi-
tebsk), I.P. Mordaczew (Witebsk), S.M. Zaleszczenko (Mohylew), 
N.I. Stiepanienko (Witebsk), B.F. Pauksztel (Mohylew) i P.I. Łobko 
(Mińsk). W tej sekcji wygłoszono również następujące referaty: o 
działalności i męczeństwie farmaceutów Poznania w latach 1939-
1945 (S. Kucharski - Poznań), o polskich czasopismach medy-
cznych z okresu II wojny światowej (M. Kordas - Wrocław), o 
służbach medycznych w międzynarodowych biygadach walczą-
cych w Hiszpanii (J. Majewski - Poznań) oraz o służbach medy-
czno-sanitarnych Wilna podczas I wojny światowej (A. Andriuszic 
- Wilno). 

W sekcji drugiej zreferowano historię powojennej pediatrii 
(A.K. Ustinowicz, W.K. Zubowa - Mińsk), ftyzjatrii (O.M. Kaleczic 
- Mińsk), ortopedii i traumatologii (I.R. Woronowicz, E.D. Bieło-
jenko - Mińsk), dzieje nauczania genetyki w instytucie medycz-
nym w Witebsku (W.S. Głuszanka - Witebsk) i pierwszych służb 
sanitarnych na Białorusi (R.I. Gurska, J.A. Bojarinowa - Gomel) 
oraz historię dydaktycznej i naukowej bazy fakultetu medycznego 
BGU (J.I. Sziszko - Mińsk). Historii szpitalnictwa poświęcone były 
referaty: E.A. Walczyka (Mińsk) i A.E. Walczyka (Lida), W.I. Cze-
renoka (Mińsk) oraz W.S. Jelejnikowa i E.K. Krylowa (Mińsk). 

W sekcji trzeciej wygłoszone referaty dotyczyły: historii kultu-
ry, jej sfer i form (W.P. Giyckiewicz - Sankt-Petersburg), ucze-
stnictwa studentów medycyny uniwersytetu krakowskiego pod-
czas powstania w 1830 r. (Z. Gajda - Kraków), problemów zdro-
wia i choroby w polskiej literaturze XVIII w. (B. Rok, W. Woj-
tkiewicz-Rok - Wrocław), walki z dżumą na terenie Białorusi w 
1770 r. (T. Srogosz - Łódź), perspektyw badań naukowych w 
dziedzinie historii medycyny Białorusi (E.A. Walczyk, M.K. Zu-
bricki, W.S. Jelejnikowa - Mińsk) oraz pomocy medycznej dla 
powstańców z 1905 r. na terenie Białorusi (F.I. Ignatowicz). 

W pierwszym dniu konferencji obradom przewodniczyli M.K. 
Zubricki i M.B. Mirski, a w drugim dniu T. Brzeziński (Szczecin). 
Po zakończeniu obrad historycy medycyny Białorusi podjęli 
uchwałę o przyjęciu do swego Towarzystwa nowych członków -
z Polski: T. Brzezińskiego, Z. Gajdę, S. Kucharskiego, T. Srogosza 
i W. Wojtkiewicz-Rok. 

Organizatorzy konferencji zadbali o bardzo bogaty i ciekawy 
program imprez towarzyszących. Uczestnicy zwiedzili Republi-
kańskie Muzeum Historii Medycyny kierowane przez dyr. T. 
Swietłowicz, muzeum kultury, galerię malarstwa i odbyli wycie-
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czkę autokarową po Mińsku. Wielką niespodzianką była cało-
dniowa wycieczka do Nieświeża, Miru i Nowogródka. Zwiedzono 
rezydencję i kościół famy Radziwiłłów, odbudowywane obecnie 
ruiny zamku Mirskich, Dom Adama Mickiewicza oraz wzgórze i 
ruiny zamku Mendoga. 

Andrzej Syroka 
Wrocław 

V Niemiecko-Polski Zjazd Historyków Medycyny. 
Szczecin 26-28 październik 1995 

W dniach 26-28 października 1995 roku, w Szczecinie, odbył 
się V Wspólny Niemiecko-Polski Zjazd Historyków Medycyny. 

Organizatorami zjazdu ze strony polskiej byli prof, dr hab. 
Tadeusz Brzeziński i pracownicy Zakładu Historii Medycyny i 
Etyki Lekarskiej Katedry Humanistycznych Nauk Lekarskich Po-
morskiej Akademii Medycznej, ze strony niemieckiej doc. dr hab. 
Ingrid Kästner z Uniwersytetu w Lipsku. W skład kierownictwa 
naukowego wchodzili: prof, dr Heinz Goerke z Monachium, prof, 
dr Hans Schadewaldt z Düsseldorfu oraz prof, dr hab. Anna 
Boroń-Kaczmarska i prof, dr hab. Tadeusz Brzeziński. Patronat 
nad zjazdem sprawował Rektor РАМ prof, dr hab. Seweryn Wie-
chowski. 

Tematyką wiodącą zjazdu, ustaloną przez obie strony, był 
udział Polaków i Niemców w walce z chorobami zakaźnymi w 
pierwszej połowie XX wieku. Zaproponowany temat pozwolił 
uczestnikom spotkania na prezentowanie zagadnień sięgających 
swą genezą XIX stulecia i określenie podstaw, niejednokrotnie 
niemiecko-polskich, współczesnego stanu wiedzy w walce z cho-
robami zakaźnymi. 

Czynni uczestnicy obrad w swych wystąpieniach koncentro-
wali się głównie nad badaniami i zastosowaniem surowic i che-
mioterapii w lecznictwie, w tym w zwalczaniu chorób tropikal-
nych. Część wystąpień dotyczyła walki z gruźlicą, wykorzystaniu 
do celu radiologii, budowaniu stacji zakaźnych, czy też badań 
nad tuberkuliną. Odrębnym zagadnieniem, któremu poświęcono 
kilka referatów, było zwalczanie przez lekarzy polskich i niemiec-
kich czerwonki oraz tyfusu brzusznego i plamistego oraz poszu-

167 


