


K R O N I K A

KONFERENCJA NAUKOWA SPOŁECZNO-IDEOW E A SPEK TY  
M ED YC YNY I  NA UK PRZYRO DNICZYCH XVIII~XIX  WIEKU, 

ŚW IERADÓW  ZDRÓJ 27-29  W RZEŚNIA 2001 R.

W dniach od 27 do 29 września odbyła się w  Świeradowie Zdroju dziesiąta 
konferencja z cyklu Społeczno-kulturowy kontekst medycyny i nauk przyrodni
czych. Organizatorem wcześniejszych konferencji z tego cyklu była obecna doc. 
dr hab. Bożena Płonka-Syroka z Zakładu Historii Nauk M edycznych Instytutu 
Historii Nauki PAN w  Warszawie (Filia we Wrocławiu). Tym razem -  w  związku 
z podjęciem przez doc. Płonkę-Syrokę pracy w  Instytucie Historycznym  Uni- 
wersyetu W rocławskiego -  głównym organizatorem konferencji był Zakład H i
storii Polski i Powszechnej XIX i XX W ieku Instytutu Historycznego U niw er
sytetu Wrocławskiego. W spółorganizatorami konferencji byli: Zakład Historii 
Nauk M edycznych IHN PAN w  Warszawie, Zespół do Spraw M uzeum Farm a
cji Akadem ii Medycznej we Wrocławiu oraz wrocławska fundacja naukow a 
„Humanitas et Scientia”.

Ogólny temat konferencji świeradowskiej, jakim  były Spoleczno-ideowe aa- 
pekty medycyny i nauk przyrodniczych X V III-X X  wieku, pozw alał na w yodręb
nienie kilku zagadnień szczegółowych, które stały się podstawą sesji tem atycz
nych. Pierwsza z nich, zatytułowana „M odernizacja europejskięj m edycyny i na
uk przyrodniczych w  XVIII, XIX i XX stuleciu” , grupowała obok studiów z za
kresu dziejów nowożytnej medycyny także prace o charakterze naukoznaw- 
czym, wpisujące m edycynę w szerszy kontekst naukowy i społeczny. Na sesję 
tę składało się siedem wystąpień. Referat wprowadząjący wygłosił prof. dr hab. 
Stefan Zamecki z Instytutu Historii Nauki PAN w  Warszawie. Tematem jego  re
feratu, zatytułowanego Na tropach atomistycznej metafory w subdziedzinie che
mia, była analiza struktury pojęciowej newtonizm u pod kątem obecności w  nim 
elementów teorii atomistycznej. Autor zwrócił uwagę na zm ianę treści i zakre
su pojęć naukowych, występujących na przestrzeni dziejów w tej samej formie 
językowej, wskazując na konieczność wnikliwej interpretacji przez historyka 
dziedziny nauka rozumienia danego pojęcia przez twórcę teorii naukowej, 
żyjącego w pewnym okresie historycznym. Kolejne wystąpienie przedstawił 
prof. dr hab. Tadeusz Heimrath, emerytowany kierownik Katedry i Kliniki G i
nekologii Operacyjnej AM we Wrocławiu, w  latach 70. i 80. w ieloletni prezes 
Oddziału W rocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii M edycyny i Farm a
cji. Tematem referatu, zatytułowanego Przełomy w rozwoju położnictwa i g ine
kologii ostatnich 200 lat uwarunkowane nowymi metodami postępow ania , było 
ukazanie ewolucji praktyki położniczej w  Europie. Ewolucja ta była zw iązana 
z rozw ojem  teorii m edycyny akadem ickięj, w iodącym  w  stronę m edycyny
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klinicznej opartęj na doświadczeniu i obserwacji. Autor omówił zmiany w pro
wadzeniu porodu, uwarunkowane ogólnym wzrostem wiedzy medycznej oraz 
znaczącą popraw ą sprawności technicznej lekarzy-położników, posiadąjących 
pełne wykształcenie akademickie. Kolejny aspekt procesu modernizacji euro
pejskiej m edycyny nowożytnej podjął w swym wystąpieniu dr Andrzej Kapusta, 
reprezentujący Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skło- 
dowskiej w  Lublinie. Przedstawił on referat pt. Wpływ psychofarm akologii na 
rozwój współczesnej psychiatrii: dylematy i nadzieje, w  którym omówił ewo
lucję metod postępowania terapeutycznego w  psychiatrii, następujące w jej w y
niku radykalne przem iany modelu europejskiej psychiatrii akademickiej oraz re
lacji m iędzy lekarzem i pacjentem. Powstanie i rozwój psychofarm akologii po 
raz pierwszy w  dziejach wyposażyły lekarza psychiatrę w  środki lecznicze o znacz
nym stopniu skuteczności, co umożliwiło istotny postęp w  zakresie diagnostyki 
różnicowej i budowy schematów terapeutycznych, opartych na przesłankach 
empirycznych oraz poprawiło jakość życia pacjentów. Postępy psychofarm ako
logii stały się zarazem istotną inspiracją dyskusji nad teoretycznym i podstawa
mi psychiatrii, których główne kierunki omówił autor referatu. Tematem na
stępnego wystąpienia, przygotowanego przez dr Irinę Pantiuk z Białorusi, 
wcześniej zw iązaną z Muzeum Historii M edycyny Białorusi w  M ińsku, zaś 
obecnie pracującą jako redaktor naukowy w  czasopiśmie „Zdrawochranienije”, 
było omówienie dróg rozwoju badań medyczno-biochemicznych w Polsce od lat 
20. XX stulecia w zestawieniu z sytuacją na Białorusi. Autorka ukazała wspól
ny dla obu tych społeczności naukowych punkt wyjścia, jakim  był standard bio
logii bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej. W skazała także na skut
ki presji ideologicznej i politycznej, wywieranej na biologów w  krajach ZSRR 
przez następne dziesięciolecia, co doprowadziło do oderwania standardu racjo
nalności obowiązującego w nauce radzieckiej od standardu europejskiego. Do
piero w  ostatnich latach następuje w  biologii białoruskiej przyspieszona recep
cja standardu europejskiego, nawiązująca m.in. do bogatych tradycji współpra
cy ze środowiskiem polskich uczonych. Następne trzy wystąpienia podjęły pro
blem filozoficznych inspiracji nauk przyrodniczych, wpływających zarówno na 
tworzenie się standardu i systemu pojęć europejskiej nowożytnej medycyny, jak
i na ocenę ogólnej racjonalności teorii z zakresu nauk przyrodniczych. Dr hab. 
Leon M iodoński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, w  referacie 
zatytułowanym Filozafia ja ko  podstawa teorii nauk przyrodniczych i medycz
nych w  idealizmie niemieckim -  na przykładzie tak zwanego dynamicznego przy
rodoznawstwa, ukazał rolę inspiracji filozoficznych w  tworzeniu standardu ra
cjonalności niemieckiego przyrodoznawstwa XVIII i pierwszej połowy XIX 
wieku. Tworzenie tego standardu odbywało się w  świadomej opozycji wobec 
standardu obowiązującego w innych krajach europejskich i było silnie uwarun
kowane kulturowo. Odbijały się na tym procesie wpływy reformacji. Doc. dr 
hab. Bożena Płonka-Syroka, reprezentująca Instytut Historyczny Uniwersytetu
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W rocławskiego oraz Instytut Historii Nauki PAN w  Warszawie, w  referacie N ie
miecka psychiatria romantyczna -  spór o wpływy idealizmu filozoficznego w nie
mieckiej medycynie klinicznej pierwszej połow y X IX  stulecia  przedstaw iła rolą 
inspiracji filozoficznych w  tworzeniu się standardu jednej z nowych dyscyplin 
klinicznych. Ukazała główne obszary toczonych w  niemieckim środowisku le
karskim sporów, dotyczących przedm iotu i zakresu psychiatrii oraz praktyczny 
wpływ owych sporów na wybór metod terapii. Ostatni referat w  sesji pierwszej 
wygłosił prof. dr hab. Franciszek Rosiński z Katedry Etnologii Uniwersytetu 
W rocławskiego. W referacie Kościół katolicki wobec teorii ewolucji przedstawił 
uwarunkowania negatywnego stosunku Kościoła wobec ewolucjonizmu. W ska
zał przede wszystkim na uwarunkowania wewnątrznaukowe, m.in. na brak w gro
nie hierarchii kościelnej i w  związanych z Kościołem instytucjach naukowych 
uczonych zdolnych pojąć założenia ewolucjonizm u oraz przyjąć je  bez obawy
o naruszenie struktury katolickiej doktryny. Ukazał także uwarunkowania zew- 
nątrznaukowe, m.in. związane z obawami hierarchii duchownej, iż ewolucjo- 
nizm podważy spójną i stabilną wizję świata kreowaną przez arystotelizm i neoto- 
mizm, a tym samym stanie się bodźcem inicjującym przemiany społeczne i poli
tyczne, których nie aprobował XIX-wieczny Kościół. W dyskusji podsum o
wującej sesję pierw szą wskazano na istotną rolę uwarunkowań społeczno-kultu- 
rowych w  formułowanie ocen dotyczących racjonalności teorii naukowych. Uwa
runkow ania te m iały zarazem  poważny w pływ  na recepcję teorii naukow ych 
w  społeczności akademickiej oraz ich szerszą recepcję społeczną.

Sesja druga konferencji świeradowskiej, zatytułowana „M edycyna niekon
wencjonalna i komplementarna. M etody badań, teoria i praktyka” , składała się z 
sześciu wystąpień. Pierwsze z nich przedstawiła dr A lina Jagiełłowicz z Instytu
tu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W referacie Pole oddziaływania m e
dycyny konwencjonalnej i komplementarnej ja ko  zmienna układu społeczno-kul- 
turowego naszych czasów  zestawiła dwa m odele medycyny -  zachodnioeuropej
ski inspirowany przez chrześcijaństwo oraz związany ze wschodnim  kręgiem 
kulturowym model inspirowany przez buddyzm. M odele te zostały zbudowane 
w  oparciu o odmienne zdefiniowanie podm iotowości człowieka, z których pier- 
szy nastawiony jest na aktywność i podporządkowywanie sobie świata, nato
m iast drugi na jego kontem plację i przeżywanie. Autorka postaw iła sobie pyta
nie o możliwość zaadaptowania w  całości wschodniego modelu m edycyny w  w a
runkach europejskich, w związku z podejmowanymi w  tym kierunku próbami 
związanymi z negatyw ną oceną skuteczności europejskiej m edycyny akadem ic
kiej. Udzieliła na nie odpowiedzi negatywnej, co szeroko uzasadniła analizując 
różnice w  społeczno-kulturowym  podłożu m odeli medycyny, obow iązujących 
w analizowanych kręgach interpretacyjnych. Tematem następnego wystąpienia, 
zatytułow anego Inspiracje historyczne w badaniach nad socjologią  leczni
ctwa niemedycznego, przedstawionego przez dra W łodzim ierza Piątkowskiego 
z Pracowni Socjologii M edycyny UMCS w  Lublinie, było ukazanie zw iązków
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m etodologii badań historycznych z praktyką badaw czą w spółczesnej socjolo
gii medycyny. A utor przedstaw ił najw ażniejsze w spółczesne obszary badań tej 
dziedziny nauki, precyzując, zarazem obowiązujące w  niej pojęcia, w  tym m.in. 
pojęcie lecznictwa niemedycznego jako „obszaru działań definiowanych ze 
względu na cel -  a mianowicie działań o charakterze terapeutycznym, interpre
towanych w ten sposób przez pacjenta w oderwaniu od standardu obowiązują
cego we współczesnej m edycynie akademickiej” . Problem m edycyny niekon
wencjonalnej jako pewien model myślenia o nauce i próby jej opisu padjęła w re
feracie zatytułowanym Kulturowe uwarunkowania renesansu niekonwencjo
nalnych metod leczenia w drugiej połow ie X X  wieku (w ujęciu teoretycznym) 
mgr Katarzyna Kopias-Łokuciejewska ze Studium Doktoranckiego Filozofii Uni
wersytetu Wrocławskiego. Autorka przedstawiła model rozwoju kultury w ujęciu 
Fryderyka Nietschego, który wyróżnił w  niej epoki charakteryzowane jako 
„dionizyjskie” i „apollińskie” i w  tej perspektywie dokonała oceny uwarunko
wań wzrostu zainteresowania społeczeństw kultury zachodniej niekonwencjo
nalnymi metodami leczenia. Dr W aldemar Kwiatkowski z Zakładu Etyki i Filo
zofii M edycyny AM w Łodzi w referacie Pobocza medycyny. O faktycznym  zna
czeniu medycznej paranauki podjął się analizy uwarunkowań upowszechniania 
się w  świadomości społecznej zjawiska określonego przezeń m ianem  „medy
cznej paranauki” . Autor zdefiniował to pojęcie z perspektywy pacjenta, który 
nastawiony jest na uzyskanie pomocy terapeutycznej od specjalisty, którego uz
naje za autorytet i w  którego kompetencje wierzy. Wobec niezaspokojenia potrzeb 
pacjenta, tak w  dziedzinie pożądanej przezeń skuteczności terapii, jak  i w obsza
rze kontaktu osobowego z terapeutą, pacjent ten zwraca się ku przedstawicielom 
tak zwanej „medycyny alternatywnej”, którzy tworzą model „nauki” o cechach sys
tem owych i zewętrznych zbliżonych do modelu m edycyny akademickiej, które
go treść zewnętrzna odbiega jednak w  sposób znaczący od akademickiego stan
dardu. Tworzy się w ten sposób „medyczna paranauka”, którą część pacjentów 
obdarza zaufaniem, zaś jej przedstawicieli zrównuje w  kompetencjach z profe
sjonalnie wykształconymi lekarzami. W omawianej sesji przedstawiła także dru
gi referat dr Alina Jagiełowicz z Instytutu Filozofii Uniwersytetu W rocławskie
go. W wystąpieniu zatytułowanym Paramedyczne dylematy medycyny akade
mickiej omówiła stosunek przedstawicieli środowiska lekarskiego do teorii i prak
tyk tak zwanęj „medycyny niekonwencjonalnej” oraz do potrzeb pacjentów za
spokajanych przez tę medycynę. Ostatni referat w  omawianej sesji przedstawiły 
m gr Agnieszka Olchowska-Kotala i mgr M ałgorzata Synowiec-Piłat z Zakładu 
Humanistycznych Nauk Lekarskich AM  we Wrocławiu. Treścią ich wystąpienia 
Poglądy studentów  A M  we Wrocławiu na tem at m edycyny niekonw encjonal
nej by ła analiza m ateriału uzyskanego drogą badań ankietowych na wybranej 
próbie studentów  I roku wrocławskiej AM. A utorki podjęły się zadania ana
lizy poglądów  dotyczących m etod leczenia, w ykracząjących poza standard 
m edycyny akademickiej, z jakim i osoby badane podejm ują studia medyczne.
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Planowane jest przebadanie tęj samej grupy studentów po upływie pięciu lat stu
diów medycznych i ukazanie ewentualnych przemian w  ich świadomości dotyczą
cej analizowanego problemu pod wpływem profesjonalnej edukacji lekarskięj.

Trzecia sesja konferencji świeradowskiej, zatytułowana „W ybrane problem y 
historii m edycyny XVIII, XIX i XX wieku” , poświęcona została przedstawieniu 
procesu m odernizacji m edycyny europejskiej w  wybranych obszarach badań. 
Sesję tę otworzyło wystąpienie dra nauk med. Krzysztofa Pietrzaka, który przed
stawił referat Recepcja teorii i doktryn medycznych w  publikacjach naukowych 
lekarzy leszczyńskiego środowiska naukowego (X V II-X VIII wieku). A utor uka
zał proces przyswajania nowożytnej wiedzy lekarskiej w  środowisku lekarzy 
leszczyńskich, czerpiących inspiracje z najważniejszych ośrodków w spółczes
nej im myśli lekarskiej w  Europie. Kolejny referat przedstawiła dr Irina Pantiuk 
z Mińska. W wystąpieniu zatytułowanym Dziewiętnastowieczne polskie czaso
piśm iennictw o lekarskie ukazała proces recepcji nowożytnej m yśli naukowej 
w  zakresie chorób zakaźnych. M gr Katarzyna Bucholc-Srogosz z Instytutu A d
ministracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Częstochowie, w  referacie Forma
lno-prawna kontrola uprawnień do leczenia w Rzeczypospolitej w drugiej p o ło 
wie X V III wieku, omówiła podejmowane przez polskie środowisko lekarskie 
próby ograniczenia działalności leczniczej, wykonywanej na terenie Polski 
przez osoby nieposiadające profesjonalnego wykształcenia lekarskiego. Próby te 
wpisywały się w  system działań, podejmowanych przez ówczesne środowisko 
lekarskie w  innych krajach europejskich i były wyrazem tendencji m oderniza
cyjnych, których istotę stanowiła profesjonalizacja procesu leczenia zw iązana ze 
zjawiskiem medykalizacji choroby w  praktyce i świadomości społecznej. M gr 
M onika Piotrowska ze Studium Doktoranckiego Historii U niwersytetu W roc
ławskiego w wystąpieniu Zalecenia i projekty higieniczne służące popraw ie wa
runków życia ubogiej ludności propagowane na łamach wileńskich „Dziejów  
Dobroczynności Krajowej i Zagranicznej” (1820-1824) omówiła początki pol
skiej profilaktyki społecznej, związanej z oświeceniową i postoświeceniow ą for
m acją intelektualną. Ukazała problem biedy w  perspektwie medycznej i przed
stawiane przez autorów metody zmierzające do poprawy sytuacji zdrowotnej 
ludności ubogiej. M gr Dariusz Białas z Zakładu Hum anistycznych N auk Lekar
skich AM  we Wrocławiu, w  referacie Hydroterapia Kneippa i mechanoterapia  
Zandera w praktyce terapeutycznęj lekarzy środowiska lwowskiego przełom u  
X IX -X X  wieku, przedstawił uwarunkowania dotyczące genezy i recepcji spo
łecznej w  XIX stuleciu fizykalnych m etod leczenia. Ukazał je  w  perspektywie 
niskiego poziomu skuteczności ówczesnej terapii farmakologicznej oraz znacz
nego wzrostu oczekiwań pacjentów wobec m edycyny akademickiej, które nie 
były przez nią zaspokajane. Dr hab. Edward Czapiewski z Insytutu H istoryczne
go Uniwersytetu Wrocławskiego, w  wystąpieniu zatytułowanym Problemy zdrowot
ne a twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego przedstawił obraz XIX-wiecznej
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m edycyny postrzeganej z perspektywy pacjenta. Autor omówił problemy zdro
wotne występujące u Kraszewskiego, poglądy pisarza na temat ich genezy w ze
stawieniu z poglądami przedstawicieli ówczesnej akademickiej medycyny, m e
tody leczenia stosowane w terapii omawianych chorób oraz wpływ stanu zdro
wia na twórczość artysty. W dyskusji na zakończenie sesji podniesiono wartość 
badań nad XIX-wieczną m edycyną podejmowanych z perspektywy pacjenta 
oraz wartość analiz dotyczących relacji lekarz-pacjent w  odniesieniu do obowią
zujących w ówczesnej medycynie akademickiej koncepcji terapeutycznych 
(szczególnie nihilizm u terapeutycznego).

Czwarta sesja konferencji świeradowskiej, zatytułowana „Historia medycyny 
wojennęj i wojskowej. Społeczne skutki wojny”, poświęcona została w przewa
żającym stopniu problematyce chorób epidemicznych. Temat ten podjęli w swo
ich wystąpieniach następujący referenci: płk prof. Czesław Jeśman i współpraco
wnicy Zakładu Historii M edycyny i Nauk Społecznych Instytutu Nauk Wojsko- 
wo-M edycznych WAM w  Łodzi ( Wpływ warunków wojennych w latach 
1914-1921 na stan zdrowia ludności Polski), dr hab. Elżbieta Więckowska z Za
kładu Humanistycznych Nauk Lekarskich AM  we Wrocławiu ( Wpływ epidemii 
ostrych chorób zakaźnych na stan zdrowia ludności Polski w latach 1914-1921
i 1944-1947), ppłk Zdzisław Jezierski i współpracownicy z Zakładu Historii Me
dycyny i Nauk Społecznych Instytutu Nauk Wojskowo-Medycznych WAM 
(W pływ warunków okupacyjnych w latach 1939-1945 na stan zdrowia ludności 
Polski) oraz m jr dr Mirosław Wanago z tejże uczelni (Sytuacja zdrowotna wojska
i społeczeństwa polskiego na tle zakończonych konfliktów zbrojnych). Pozostałe 
trzy referaty w  omawianej sesji dotyczyły działań organizacyjnych podejmowa
nych w  warunkach wojennych. Referaty o powyższej tematyce przedstawili dr 
Joanna Dufrat z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (W kręgu  
Legionów Polskich. Służba sanitarna kobiet w czasie I  wojny światowej), dr Pa
w eł Jezierski z tegoż Instytutu (Szwedzka pom oc medyczna dla Polski w latach 
1945-1948) oraz dr hab. Elżbieta Więckowska z Zakładu Humanistycznych N a
uk Lekarskich AM  we Wrocławiu (Działalność służby zdrowia zorganizowanej 
przez wydział zdrowia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 1944-1949). 
Przedstawione referaty wykazały znaczną skuteczność podejmowanych w Pol
sce po I i po II wojnie światowej działań organizacyjnych, mąjących na celu ogra
niczenie rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych.

Sesja piąta konferencji świeradowskiej, zatytułowana „Etyczne problemy 
m edycyny” składała się z 10 referatów. W pierwszym z nich, zatytułowanym 
Eksperymenty medyczne podczas I I  wojny światowej, prof. dr hab. Wanda Wojt- 
kiewicz-Rok z Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich AM  we Wrocławiu 
podjęła problem  zgody lekarzy na wykonywanie eksperym entów na ludziach 
w  warunkach przymusu i ograniczenia praw pacjenta dyktowanych prawem wojny. 
M gr Tomasz Srogosz z Instytutu Administracji WSP w  Częstochowie w  referacie
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Etyczna i form alno-praw na  problem atyka eu tanazji (studium  praw no- 
porównawcze) zajął się zagadnieniem definicji eutanazji w system ach prawa 
obowiązujących we współczesnych krajach europejskich. M gr K am ila Uzar- 
czyk z Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich AM  we W rocławiu w  w y
stąpieniu Problem eugeniki w polskiej myśli medycznej X X  wieku przedstaw iła 
om awiany problem w  szerokim kontekście historycznym . Dr Jacek Prokopski 
z Wrocławia w referacie Człowiek jako osoba -  implikacje egzystencjalne w psycho
logii i psychiatrii podjął problem podmiotowości człowieka w  świetle w ybra
nych XIX-wiecznych teorii filozoficznych oraz przeanalizował ich w pływ na 
kształtowanie się personalistycznego standardu w wybranych szkołach europej
skiej psychiatrii. Dr Paweł Jaworski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
W rocławskiego w  referacie Medycyna szwedzka wobec idei higieny rasowej. 
„De rena och de andra “ („ Czyści i inni") Macieja Zaremby podjął tem at pozy
tywnego stosunku szwedzkiej społeczności lekarskiej oraz prawa szwedzkiego 
do wykonywania zabiegów ubezpładniąjących na osobach uznawanych za nosi
cieli wadliwego m ateriału genetycznego. M gr Andrzej Syroka z Zespołu do 
Spraw M uzeum Farmacji AM we Wrocławiu w wystąpieniu Lek i dostępność do 
niego w świetle kodeksów etycznych ząjął się potencjalnymi ograniczeniami w  do
stępie do środków profilaktycznych i leczniczych, wynikającymi z wybranych 
zapisów polskich kodeksów etyczno-farmaceutycznych oraz z praktyki ob
serwowanej w  obrocie aptecznym. Ostatnie dwa referaty w  omawianej sesji poś
więcone zostały problematyce planowania rodziny oraz rodzicielstw a (dr Lech 
Niebrój z Zakładu Pedagogiki Pielęgniarskiej AM w Katowicach -  Reprodukcja 
asystowano: nowe rozumienie rodzicielstwa?', ks. dr Marian Wandrasz reprezen
tujący Duszpasterstwo Rodzin w  Katowicach -  Historia naturalnega planowania  
rodziny). Przeprowadzona na koniec sesji dyskusja ukazała żywe zainteresowanie 
historyków problematyką etyczną w  medycynie jako zjawiskiem odzwierciedlają
cym implikacje społeczno-kulturowe, wywierające bezpośredni wpływ na obo
wiązujący w danym okresie historycznym standard medycyny akademickiej.

N a zakończenie konferencji odbyła się sesja szósta poświęcona naukowym 
debiutom, zatytułowana „Prezentacja prac członków studenckich kół nauko
wych” . Referaty przedstawili członkowie Koła Naukowego Studentów Socjolo
gii M edycyny przy Pracowni Socjologii M edycyny AM w  Lublinie -  Ewa Bąda- 
ruk (,Socjologia medycyny wobec bezrobocia -  przegląd wybranych propozycji 
badawczych) i Piotr Aljabali (Analiza wybranych programów walki z  uzależnie
niami w latach 1960-1980. Poszukiwanie przyczyn dysfunkcjonalności) oraz 
członkowie Koła Naukowego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie H isto
rycznym Uniwersytetu Wrocławskiego -  Radosław Aniszczyk (Opisy kuracji 
magnetycznych w świetle czasopisma „Pamiętnik M agnetyczny W ileński”) oraz 
Tomasz Mikołajczyk (Problem chorób epidemicznych w  świetle publikacji war
szawskiego „ Tygodnika Lekarskiego ").
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W dyskusji podsumowującej obrady podniesiono wartość organizowania 
ogólnopolskich konferencji naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, poś
więconych wybranym problemom szczegółowym, zgrupowanym w  sesjach tema
tycznych. Pozytywnie oceniono także program tegorocznęj konferencji oraz 
m ożliwość zapoznania się badaczy z wielu ośrodków naukowych z aktualnymi 
rezultatam i badań, prowadzonych przez uczestników reprezentujących szerokie 
spektrum zainteresowań naukowych. Jednocześnie zwrócono uwagę na koniecz
ność wydłużenia czasu przewidzianego w programie przyszłych konferencji na 
dyskusje po zakończeniu każdej z sesji tematycznych. Nie powinno to jednak 
spowodować poważnego zm niejszenia liczby zakwalifikowanych do wygłosze
nia referatów, albo prowadzić do zmiany ustalonego już  schematu organizacji 
konferencji z omawianego cyklu, w  których nie przewiduje się organizowania 
sesji tem atycznych równolegle w  tym samym czasie, co uniem ożliwia uczestni
kom zapoznanie się z pełnym programem konferencji. Postulaty uczestników 
konferencji w  kwestii wydłużenia czasu przewidzianego w program ie na dys
kusję zostaną uwzględnione przez Komitet Organizacyjny następnej konferencji 
naukowej z cyklu Społeczno-kulturowe aspekty medycyny i nauk przyrodni
czych, która odbędzie się w  dniach od 6 do 9 czerwca 2002 r. w  Karpaczu.

Im prezą towarzyszącą konferencji świeradowskiej była jednodniow a wy
cieczka do Pragi. M ateriały z tegorocznej konferencji zostaną opublikowane we 
wrocławskim wydawnictwie naukowym Arboretum, w tomie 5 „Studiów z Dziejów 
K ultuiy M edycznej”, pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki.

Bożena Płonka-Syroka 
Instytut Historii UWr.

Wrocław

XXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
HISTORYKÓW  KARTOGRAFII,

KRASICZYN -  PRZEM YŚL -  LWÓW

W dniach 26-30  września 2001 odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja 
Historyków Kartografii, a je j tem at stanowiła Kartografia Galicji 1772-1918. 
Zorganizowana została przez Zespół Historii Kartografii Instytutu Historii N au
ki PAN, przy czym oddzielnie należy odnotować osobisty w kład dr Wiesławy 
Wemerowej w  przygotowanie tej konferencji.

Większość sesji (I-V II) m iała miejsce w  malowniczym otoczeniu XVII- 
w iecznego renesansowego zamku w  Krasiczynie. Jedna sesja (VIII), podzielona 
na dwie części, odbyła się w  Archiwum Państwowym w  Przemyślu oraz w  Cen
tralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie.


