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Konferencja naukowa pt. Koncepcje choroby a podmiotowość 
chorego w dziejach medycyny, Wrocław 21-22 września 1995. 

W dniach 21 i 22 września 1995 odbyła się w gmachu Insty-
tutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego trzecia już kon-
ferencja naukowa, organizowana przez Oddział Zamiejscowy In-
stytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. 
Współorganizatorami konferencji byli Instytut Historyczny Uni-
wersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja Humanitas et Seientia. 
Obradom przewodniczyły w pierwszym dniu prof, dr habil. Elż-
bieta Kościk, wicedyrektor Instytutu Historycznego Uniw. Wr. 
oraz dr Bożena Płonka-Syroka, przewodnicząca komitetu orga-
nizacyjnego konferencji. W drugim dniu obradom przewodniczył 
z ramienia Instytutu Historycznego prof, dr habil. Pater. W dwu-
dniowych obradach wzięło udział ok. 30 uczestników, reprezen-
tujących takie ośrodki naukowe jak Wrocław, Warszawa, Poznań, 
Łódź, Częstochowa. 

Referat wprowadzający wygłosił ks. doktor Janusz Czarny z Pa-
pieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. W wystąpieniu 
zatytułowanym „Różne koncepcje podmiotowości człowieka" przed-
stawił zarys historyczny tego pojęcia w teoriach filozoficznych od 
czasów starożytnych po współczesne. Dr Bożena Płonka-Syroka z 
Instytutu Historii Nauki PAN w referacie pt. „Koncepcja podmioto-
wości człowieka w teoriach i doktrynach medycznych" przeprowa-
dziła analizę wpływów poszczególnych koncepcji filozoficznych do-
tyczących podmiotowości człowieka i postrzegania tym samym jego 
ciała (obiektu badań nauk medycznych) w różnej perspektywie. 
Oba referaty ukazały przemiany postrzegania człowieka i jego cia-
ła, wiodące ku jego uprzedmiotowieniu. 
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Kolejne referaty dotyczyły problematyki źródłowej. Dr Wanda 
Wojtkiewiez-Rok z Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich 
Akademii Medycznej we Wrocławiu przedstawiła referat pt. „Pro-
blemy zdrowia i choroby w polskich poradnikach dobrego życia w 
XVIII wieku". Prof. dr habil. Bogdan Rok z Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego omówił „Duszpasterstwo chorych i 
umierających w okresie staropolskim". Dr Bożena Urbanek z In-
stytutu Historii Nauki PAN w Warszawie przedstawiła z kolei „Dzie-
więtnastowieczne polskie poradniki w opiece nad chorym". 

W drugim dniu obrad referat wprowadzający wygłosił prof, dr 
habil. Józef Kocur z Instytutu Ochrony Zdrowia Wojsk Wojskowej 
Akademii Medycznej w Łodzi. W wystąpieniu zatytułowanym 
„Chory psychicznie i jego otoczenie" przedstawił zarys historyczny 
przemian stosunku społeczeństwa do osób chorych psychicznie. 
Współautorami tego referatu byli dr Wiesława Trendak i dr Józef 
Bukowski. Dr Józef Bukowski z WAM w Łodzi wygłosił z kolei 
referat, powstały we współpracy z prof. Józefem Kocurem, po-
święcony dylematom moralnym w relacji lekarz-pacjent. Tej sa-
mej tematyki dotyczyło wystąpienie mgra Andrzeja Pankalli z Za-
kładu Historii Myśli Psychologicznej Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Mgr Pankalla omówił stosunek społeczeń-
stwa do chorych psychicznie w ujęciu teorii R. Otto (referat od-
czytano w nieobecności autora). 

Zakład Historii Myśli Psychologicznej UAM w Poznaniu repre-
zentowała także kolejna referentka, mgr Zofia Kalemba, która 
omówiła „Wpływ idei makro- i mikrokosmosu na pojmowanie 
choroby i człowieka chorego". Pojmowaniu choroby i stosunkowi 
do chorego w założeniach medycyny społecznej poświęciła swe 
wystąpienie dr Elżbieta Więckowska z Zakładu Humanistycznych 
Nauk Lekarskich Akademii Medycznej we Wrocławiu. W kolejnym 
wystąpieniu dr Jaromir Jeszke z Poznania omówił wybrane za-
gadnienia metodologiczne badań nad świadomością potoczną w 
zakresie zdrowia i choroby na ziemiach polskich w XVIII-XX w. 
Dodatkowy referat wygłosiła na zakończenie obrad dr Irina Pan-
tiuk, reprezentująca Muzeum Historii Medycyny Białorusi w Miń-
sku. Wystąpienie dr Pantiuk poświęcone było historii medycyny 
na Białorusi w XIX i XX stuleciu. 

W ostatniej chwili odwołali swoje wystąpienia zapowiedziane 
w programie konferencji dr W. Szulc, dr W. Suder, doc. J. Sa-
dowska i dr Juliusz Pieńkowski. Streszczenie tych referatów 
opublikowane jednak zostały w pamiętniku konferencji. Pozostałe 
wystąpienia opublikowane będą w czasopiśmie IHN PAN, Medy-
cyna Nowożytna, Studia nad Historią Medycyny. 
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