


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-
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kiwanie skutecznego leku przeciwko tym chorobom. Referowano 
także ustawy dotyczące zwalczania i zapobieganiu chorób 
zakaźnych. 

Niemieckojęzycznym sesjom towarzyszyła sesja odrębna, pro-
wadzona tylko w języku polskim. Zjazd zakończyły obrady okrą-
głego stołu poświęcone problemom i perspektywom współpracy 
polsko-niemieckiej w dziedzinie historii medycyny. 

Szczególną uroczystością, która odbyła się w trakcie trwania 
zjazdu, było nadanie doktoratu honoris causa profesorowi do-
ktorowi Hansowi Schadewaldtowi z Düsseldorfu, przewodniczą-
cemu Europejskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Promoto-
rem doktoranta był prof, dr hab. Tadeusz Brzeziński. Wśród za-
proszonych gości byli Rektorzy uczelni szczecińskich, profesoro-
wie РАМ, Konsul Generalny Niemiec i uczestnicy zjazdu. Mowę 
powitalną, w imieniu gości niemieckich wygłosił Senior Niemiec-
kiego Towarzystwa Historii Medycyny, Przyrodoznawstwa i Tech-
niki prof, dr Heinz Goerke. Tematem wykładu prof. H. Schade-
waldta był „Wizerunek człowieka i choroby w przekroju dziejo-
wym, czyli myśli kilka o sumieniu lekarskim". Gratulacje i po-
dziękowania w imieniu polskich doktorantów Profesora złożył dr 
Peter Górski. 

Bardzo sprawna organizacja, miła atmosfera zjazdu, która po-
zwoliła na nawiązanie nowych kontaktów naukowych i towarzy-
skich w trakcie obrad i imprez towarzyszących, umożliwiła pro-
wadzenie spokojnych, wyważonych dyskusji i polemik, bez uni-
kania tematów drażliwych. Szczeciński zjazd, dzięki wytężonej 
pracy wszystkich organizatorów pozwolił na dalsze pogłębienie 
współpracy naukowej między badaczami polskimi i niemieckimi. 
Ustalono, iż następnym miejscem spotkania będzie Drezno. By-
łoby korzystne, aby chociażby część referatów zjazdowych została 
opublikowana w polskich periodykach. 
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