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Konferencja Naukowa pt. Moralny wymiar choroby, cierpienia 
i śmierci, Wroclaw 5 grudnia 1997 r. 

Pod auspicjami Zakładu Historii Nauk Medycznych Instytutu 
Historii Nauki PAN odbyła się 5 grudnia 1997 r. we Wrocławiu 
konferencja naukowa pt. Moralny wymiar choroby, cierpienia i 
śmierci Autorką koncepcji programu naukowego konferencji oraz 
jej organizatorką była dr Bożena Płonka-Syroka. Wątki filozofi-
czne, o ogólniejszym charakterze, splatały się z wystąpieniami 
charakteiyzującymi postawy wobec zdrowia, choroby i śmierci w 
różnych kulturach i okresach historycznych. Do pierwszej grupy 
należy zaliczyć referaty ks. dra Janusza Czarnego (Osoba ludzka 
w umieraniu i śmierci Ujęcie personalistyczne), prof. Jerzego 
Strójnowskiego (Cierpienie fundamentem poznania), dra Włodzi-
mierza Piątkowskiego [Stosowanie niekonwencjonalnych metod 
leczenia w świetle badań socjologicznych. Analiza dylematów mo-
ralnych), mgra Marka Rembierza (Aksjologia mroków cierpienia i 
śmierci Wokół rozprawy Маха Schellera „O sensie cierpienia" i 
innych filozoficznych rozważań cierpienia i śmierci), dr Marii 
Kempy (Poglądy Tadeusza Kielanówskiego - zasłużonego lekarza 
humanisty - na temat ludzi nieuleczalnie chorych oraz śmierci), 
dr Ewy Budzyńskiej (Mass media jako pomoc w przeżywaniu 
choroby i umierania (na podstawie socjologicznych badań nad 
recepcją programu radia katolickiego) oraz mgr Lucyny Reczek 
(„Godnie umrzeć". Opieka paliatywna barierą eutanazji). Równie 
atrakcyjnie prezentowały się ujęcia histoiyczno-kulturowe pro-
blemu. Tutaj wymienić należy prace dr Wojciecha Bębna i ks. 
prof. Franciszka Rosińskiego (Stosunek krajowców nowogwinej-
skich do chorób), ks. prof. Franciszka Rosińskiego (Śmierć według 
wierzeń staroizraelskich), prof. Wiesława Sudera (Problem śmierci 
dzieci w świecie rzymskim), prof. Bogdana Roka (Problem cier-
pienia w chorobie w dziejach Polski nowożytnej), mgr Ewę Kulak 
(Moralny wymiar choroby w świetle XVIII-wiecznego dzieła „Los 
desahuciados del mundo y de la gloria" Diego de Torresa Villar-
roela). Konferencji (pod spowodowaną chorobą nieobecność orga-
nizatorki), przewodniczył mgr Andrzej Syroka, z Akademii Medy-
cznej we Wrocławiu oraz dr Jaromir Jeszke reprezentujący In-
stytut Historii Nauki PAN oraz Akademię Medyczną im. K. Mar-
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cinkowskiego w Poznaniu. Staranny dobór i wysoki poziom re-
feratów powodował także interesujące wypowiedzi w trakcie dys-
kusji. Wśród referentów zdecydowanie przeważali uczeni wrocła-
wscy, chociaż nieliczną reprezentację posiadały także inne ośrod-
ki naukowe (m.in. dr Maria Kempa - Katowice, prof. Jerzy Stroj-
nowski, dr Włodzimierz Piątkowski - Lublin). Łącznie w spotka-
niu uczestniczyło około trzydziestu osób z kilku ośrodków uni-
wersyteckich. 

Należy także podkreślić sprawną organizację spotkania. Od-
było się ono w pięknej, kameralnej Sali Lustrzanej w gmachu 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Sprawnie realizowany harmono-
gram, zapewnienie uczestnikom wyżywienia i umożliwienie za-
kupu wydawnictw historyczno-medycznych oraz nacechowana 
życzliwością atmosfera niewątpliwie podnosiły jego waloiy. Orga-
nizatorzy zaprosili obecnych do Wrocławia na spotkanie o podo-
bnym charakterze pod koniec 1998 roku. 


