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VI Wspólny Niemiecko-Polski Zjazd Historyków Medycyny, 
Drezno 10-11 października 1997 r. 

W dniach 10-11 października 1997 obradował w Dreźnie, w 
sali konferencyjnej kompleksu zabudowań Wydziału Lekarsko 
Technicznego Uniwersytetu im. Carla Gustawa Carlusa, kolejny, 
szósty już wspólny zjazd historyków medycyny z Polski i z Nie-
miec. W obradach uczestniczyło ponad 50 badaczy, z wielu 
ośrodków naukowych, co umożliwiło dokonanie przeglądu bieżą-
cego stanu badań i zanteresowań naukowych poszczególnych 
środowisk. W delegacji polskiej, liczącej 18 osób, dominowali hi-
storycy reprezentujący ziemie zachodnie i północne, w których 
to ośrodkach zainteresowanie tematyką niemiecką i współpracą 
naukową z niemieckim obszarem językowym jest intensywniej-
sze, niż w innych krajowych placówkach podejmujących badania 
z zakresu historii medycyny, które zwracają się przeważnie ku 
tematyce dawnych ziem wschodnich. Najliczniejsze delegacje wy-
słały takie ośrodki jak Szczecin (4 referentów) i Wrocław (4 re-
ferentów), pozostałe miast to: Łodź (2 referentów), Poznań (2 re-
ferentów), Bydgoszcz (1 referentka), Kraków (1 referentka) i Dą-
browa Górnicza (1 referentka). W delegacji polskiej brali także 
udział histoiycy medycyny nie wygłaszający referatów, z Wroc-
ławia, Krakowa i Bydgoszczy. 

Niemieckie środowisko historyków medycyny reprezentowali 
przedstawiciele najpoważniejszych instytutów badawczych z Mo-
nachium, Berlina, Lipska, Bochum, Würzburga, Stuttgartu oaz 
przedstawiciele gospodarzy. 

Otwarciu obrad nadano bardzo uroczysty charakter. Zebra-
nych powitał w imieniu rządu Niemiec sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Nauki i Kultury Saksonii, pan Eckard Noack. W imieniu 
władz Fakultetu Medycznego w Dreźnie zebranych powitał prof. 
W. Kirch. Oba wystąpienia podkreślały wagę współpracy polsko-
niemieckiej w dziedzinie nauki i kultury oraz tradycję 20-letnich 
spotkań historyków medycyny z obu krajów. W imieniu gospo-
darzy uczestników konferencji powitał prof. Albrecht Scholz, przy-
pominając historię wcześniejszych wspólnych konferencji polsko-
niemieckich i zarysowując ich perspektywy na przyszłość. 

Obrady dwudniowej konferencji toczyły się w kilku blokach 
tematycznych. W pierwszym dniu, w półgodzinnych wystąpie-
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niach, zaś w dniu drugim w sesji plakatowej, podjęto następujące 
zagadnienia: 

1. Medycyna Pracy. Referaty na ten temat przygotowali: 
prof. Irmgard Müller, dr Michael Martin (Bochum) - Insty-

tucjonalizacja i profesjonalizacja medycyny pracy w Niemczech; 
prof. Jerzy Supady (Łódź) - Medycyna pracy w okresie mię-

dzywojennym, 
dr Michael Hubenstorf (Berlin) - Medycyna społeczna w Niem-

czech. Potrzeba obalenia historiograßcznych zniekształceń z cza-
sów „zimnej wojny"; 

prof. Mieczysław Jeszke, dr Jaromir Jeszke (Poznań) - Proble-
matyka higieniczna w polskich ośrodkach akademickich okresu 
międzywojennego (1919-1939). 

2. Alkoholizm i narkomania. Referaty dotyczące tych tema-
tów przedstawili: 

prof. Tadeusz Brzeziński (Szczecin) - Alkoholizm jako problem 
społeczny w Polsce międzywojennej; 

dr A. Dörries, dr T. Beddies (Berlin) - Terapia i zapobieganie 
alkoholizmowi - przykłady z sanatorium Wittenau (Dzisiejsza Kli-
nika Neurologiczna Karla Bonhoejfera) w Berlinie), 1919-1933; 

dr Bożena Płonka-Syroka (Wrocław) - Narkotyki w twórczości 
Stanisława Ignacego Witkiewicza na tle polskiego modernizmu 
przełomu XIX i XX w.; 

dr Rolf Winau (Berlin) - Leczenie uzależnień w szpitalu Ber-
lin-Moabit w Republice Weimarskiej. 

3. Choroby weneryczne i prostytucja. Referaty wygłosili: 
prof. Albrecht Scholz - Strategia na drodze do „ Ustawy o zwal-

czaniu chorób wenerycznych"; 
prof. Edmund Waszyński - Choroby weneryczne w Polsce w 

okresie międzywojennym (1918-1939). 
Wszystkie referaty wzbudziły żywą dyskusję i zainteresowanie 

zebranych. Można było śledzić z jednej strony polemiki między 
przedstawicielami różnych niemieckich ośrodków naukowych, 
dotyczące m.in. definicji pewnych pojęć, periodyzacji, ścisłego 
rozgraniczenia szkół badawczych itp. Zainteresowanie gospoda-
rzy wzbudziły także wystąpienia polskie, które stały się podstawą 
porównań sytuacji w medycynie obu krajów. 

Wieczorem odbył się uroczysty bankiet na zamku Wacket-
barth, połączony z degustacją ok. 30 gatunków win wytwarza-
nych przez miejscowe ośrodki produkcji wina w Radebeul. Była 
to pierwsza okazja spotkania towarzyskiego w pełnym gronie, 
gdyż zorganizowane w przeddzień obrad spotkanie powitalne 
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w budynku Instytutu Historii Medycyny TU w Dreźnie skupiło 
przede wszystkim gości polskich. 

W drugim dniu obrad wystawiono 17 plakatów dotyczących 
zróżnicowanych zagadnień z zakresu medycyny społecznej. Na-
stępnie odbyła się konferencja Okrągłego Stołu na temat perspe-
ktyw dalszej współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie historii 
medycyny. Ze strony polskiej w konferencji uczestniczyli profe-
sorowie Tadeusz Brzeziński, Zdzisław Gajda, Edmund Waszyń-
ski. Pozostali członkowie polskiej delegacji udali się na wycieczkę 
do Muzeum Kraszewskiego. Po południu zwiedzono ekspozycję 
drezdeńskiego Muzeum Higieny. 

Na zakończenie obrad podjęto uchwałę o powołaniu wspólnego 
polsko-niemieckiego towarzystwa historii medycyny, z siedzibą w 
Dreźnie. Ustalono także, że następny wspólny kongres history-
czno-medyczny odbędzie się za dwa lata we Wrocławiu. 


