


KROMKA ŻYCIA NAUKOWEGO 

IV Sesja naukowa z cyklu "Polskie środowisko lekarskie XIX 
i XX wieku" w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie, 
grudzień 1999 r. 

Sesję, która odbyła się 10 grudnia 1999 r. w Pałacu Staszica 
w Warszawie, a z której sprawozdanie ze względów technicznych 
drukujemy dopiero dzisiaj, poświęcono lekarskiemu środowisku 
Wileńszczyzny w XIX i XX wieku. Trzydzieści parę uczestniczą-
cych w niej osób miało okazję wysłuchania dziewięciu ciekawych 
referatów, dotyczących zarówno ogólnych zagadnień związanych 
z wiodącym tematem sesji, jak i wybitnych jednostek ówczesne-
go, tamtejszego świata lekarskiego. 

Otwierający sesję referat dr. Krzysztofa Brożka pt. Lekarze na 
północno-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej opublikowali-
śmy już w poszerzonej formie w poprzednim zeszycie "Medycyny 
Nowożytnej". Pozostaje nam więc tylko zachęcić tych czytelników, 
którzy jeszcze go nie przeczytali, do szybkiego uzupełnienia tego 
braku. Można w tej pracy znaleźć wiele nigdy w okresie powo-
jennym nie publikowanych, bardzo interesujących informacji, 
m.in. o składzie narodowościowym, liczebności, rozmieszczeniu, 
organizacji pracy kadry lekarskiej - członków Izb Lekarskich: 
Wileńsko-Nowogródzkiej, Warszawsko-Białostockiej (Białostoc-
czyzna) i Lubelskiej (Polesie). 

W tym zeszycie drukujemy kolejny, rozszerzony referat z tej 
sesji, autorstwa mgr Hanny Bojczuk, pt. Towarzystwo Medyczne 
Wileńskie. Pierwsze półwiecze (1805-1850), przedstawiający za-
rys dziejów wileńskiego stowarzyszenia lekarzy. 

Pozostałe, wygłoszone w pierwszej części sesji, będziemy rów-
nież sukcesywnie drukować. Były to następujące tytuły: dr Bo-
żeny Urbanek z Instytutu Historii Nauki PAN Dziewiętnastowie-
czni lekarze w Wileńskim Towarzystwie Dobroczynności; prof. 
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dr hab. Z. Machalińskiego z Akademii Medycznej w Gdańsku, 
Rola środowiska Wydziału Lekarskiego USB w Wilnie w powsta-
niu Akademii Lekarskiej w Gdańska; dr. M. Leśniewskiego z 
Akademii Medycznej w Katowicach, Wileńscy położnicy i gineko-
lodzy XIX i XX w. oraz mgr Teresy Szkudaj z Głównej Biblioteki 
Lekarskiej, Wileńska Izba Lekarska. 

Popołudniową część sesji poświęcono postaciom wybitnych wi-
leńskich lekarzy. Rozpoczął ją dyrektor Instytutu Historii Nauki, 
prof, dr hab. Andrzej Środka referatem omawiającym sylwetkę 
Maksymiliana Rose, profesora psychiatrii i neurologii w Uniwer-
sytecie Stefana Batorego, absolwenta UJ, założyciela w okresie 
międzywojennym Instytutu Badań Mózgu, autora licznych prac 
naukowych. Jemu to zlecono w 1935 r. po śmierci Józefa Pił-
sudskiego zbadanie mózgu Marszałka. 

Z kolei wystąpiła dr H. Dusińska z Głównej Biblioteki Lekar-
skiej przedstawiając postać Aleksandra Januszkiewicza, założy-
ciela od podstaw w 1921 r. i organizatora kliniki chorób wewnę-
trznych USB, przez dwie kadencje rektora tego uniwersytetu, 
znakomitego internisty, społecznika, członka Polskiej Akademii 
Umiejętności. 

Temat następnego referatu, wygłoszonego przez mgr Jolantę 
Mackiewicz z Głównej Biblioteki Lekarskiej dotyczył biografii prof, 
dr Kazimierza Pelczara, patologa, od 1930 r. kierownika Katedry 
Patologii Ogólnej i Eksperymentalnej USB, absolwenta UJ, za-
służonego w zwalczaniu chorób nowotworowych, wybitnego na-
ukowca, rozstrzelanego w 1943 r. na Ponarach w Wilnie. 

Ostatnim wystąpieniem był referat dr. T. Kocona pt. Prof. dr 
Feliks Władysław Malinowski, dermatolog Wilna w latach 1929-
1935. 

Kolejne, piąte spotkanie zamierzamy poświęcić środowisku le-
karskiemu Śląska. 
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