dermatologów było bardzo niewielu członków NSDAP, zaś ci, którzy
wstąpili do tej partii, wykazywali niskie kwalifikacje zawodowe.
Drezdeńska konferencja naukowa wykazała duże zainteresowanie środowiska niemieckich historyków medycyny problematyką judaistyczną. W obradach uczestniczyło ponad 100 osób,
w dyskusjach po referatach brało udział liczne grono osób. Wysoki poziom referatów pozwala zaliczyć tę konferencję do ważnych wydarzeń niemieckiej historii medycyny. Można by co najwyżej mieć pretensje do organizatorów za pewien brak konsekwencji w doborze kolejności referatów, co powodowało powrót
- szczególnie w dyskusji - do zagadnień już wcześniej omawianych i nie pozwalało zarazem ich wyczerpać w nadziei na szczegółowe omówienie w kolejnych zapowiadanych w programie referatach.

Maria Kordas
Wrocław

Konferencja naukowa Historia medycyny i ochrony zdrowia
Grodzieńszczyzny poświęcona 125-leciu Towarzystwa
Lekarzy Grodzieńskiej Guberni. Grodno 2-3 lutego 1995 r.
Przez 2 dni Państwowy Instytut Medyczny w Grodnie gościł
historyków medycyny z Białorusi, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Ochrony
Zdrowia Republiki Białorusi, Państwowy Instytut Medyczny i Naukowe Towarzystwo Historyków Medycyny z Grodna.
Dorobek naukowy opublikowany w materiałach konferencji
„Historia medycyny i ochrony zdrowia Grodzieńszczyzny" (Grodno 1995 r.) to streszczenia 136 referatów podzielonych na 4
grupy tematyczne:
1) towarzystwa medyczne i dobroczynne (13 referatów),
2) historia Grodzieńskiego Instytutu Medycznego (42),
3) inne zagadnienia historii medycyny (13),
4) historia medycyny i ochrony zdrowia Grodzieńszczyzny (68).
W pierwszym dniu konferencji, po interesującym koncercie
muzyki klasycznej, odbyły się dwie sesje obrad, na któiych wygłoszono następujące referaty:
Historia medycyny i towarzystwa medyczne pod przewodnictwem J.M. Rektora prof. D. A.
Masłakowa i Prorektora ds. Nauki prof. M. W. Borisjuka.
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1. Grodzieńskie Towarzystwo Medyczne ( 1869-1914). M. W. Borisjuk, F. 1. Ignatowicz, E. M.
Tiszczienko (Grodno)
2. Towarzystwo lekaizy Grodzieńskiej Guberni. E. M. Tiszczienko, F. I. Ignatowicz, E. A. Sawko
(Grodno)
3. Powstanie i rozwój Akademii Medycznej w Białymstoku. R. Grembowski, J. Górski, A. Szpak
(Białystok)
4. Ochrona zdrowia w Grodnie w drugiej połowie XVIII w. (wg polskiego stanu badań i
archiwów). T. Srogosz (Łódź)
5. Grodzieńska Akademia Medyczna (220-lecie jej istnienia). F. I. Ignatowicz (Grodno)
6. Z historii towarzystw dobroczynnych na Grodzieńszczyźnie w XIX i na początku XX w. O. A.
Kułpanowicz (Mińsk)
7. Podziemna działalność apteki w Lip/liszkach. S. Kucharski (Poznań)
8. Działalność Z. P. Sołowiewa w łekarsko-sanitarnej
Biełow (Witebsk)

organizacji Związku Ziemskiego. S. I.

9. Powstanie i rozwój miejskich struktur towarzystw sanitamo-medycznych
(1876-1915). A. Andriuszic (Wilno)

na Wileńszczyźnie

10. Rozprzestrzenianie, zapobieganie i walka z chorobami infekcyjnymi w
nowogródzkim, poleskim i białostockim. Cz. Jeśmian (Łódź)

województwach

11. Z historii studiów nad terminologią medyczną w języku białoruskim. N. I. Stiepanienko, M.
K. Zubrickij, W. S. Jclejnikowa (Witebsk, Mińsk)
12. Wspomnienia jako źródła dla historyka medycyny. W. P. Gryckiewicz (Sankt Petersburg)
13. Rola historii medycyny w kształceniu lekaizy. M. Kordas (Wrocław)
Historia ochrony zdrowia Grodzieńszczyzny pod przewodnictwem prof. A. A. Birkosa, prof.
W. M. Biełoziercewa i prof. M. К. Zubrickiego.
1. Polskie Towarzystwo Historyków Medycyny i Farmacji. J. Jeszke (Poznań)
2. Z dziejów organizacji cywilnej i wojskowej służby zdrowia w Grodnie przed II wojną
światową. A. Felchner (Łódź)
3. Wynalazki członków (w tym także pochodzących
medycznego. W. Mieżutawiczujte (Wilno)
4. Ochrona zdrowia Grodzieńszczyzny
Czasnojt, J. M. Sięgał (Grodno)

z Białorusi) wileńskiego

w latach 1945-1994.

towarzystwa

W. M. Biełoziercew, R. A.

5. Grodzieński sz/ńtał kliniczny i jego znaczenie dla ochrony zdrowia w rejonie ( 1949-1994).
W. A. Rożko, F. P. Caruk, R. A. Czasnojt, A. W. Rożko (Grodno)
6. Historia szpitala klinicznego nr 1 im. Z. P. Sołowiewa w Grodnie. W. D. Kurbajew, I. A.
Dagajew (Grodno)
7. Historia 2-giego miejskiego szpitala klinicznego w Grodnie. T. N. Gariełowa, E. I. Zukowiec
(Grodno)
8. Historia rozwoju dziecięcego sz/>itala klinicznego w obwodzie grodzieńskim. D.S. Gustikow,
I. R. Rowba (Grodno)
9. Historia ochrony zdrowia rejonu słonimskiego. J. J. Djembskij (Słonim)
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10. Historia ochrony zdrowia rejonu zielwieńskiego. E. W. Dorot (Zielwa)
11. Historia ochrony zdrowia rejonu bieriestowickiego. P. D. Klimienko (B. Bieriestowica)
12. Historia ochrony zdrowia rejonu swisloczskiego. 1.1. Kołomyckij (Swislocz)
13. Powstanie sanatorium „ Radon " i eksperymentalne zastosowanie leczenia borowiną. N. W.
Mazur, W. M. Joda, A. M. Karabanow (Diatlewo-Grodno)
14. Historia ochrony zdrowia rejonu wotkowyskiego. M. A. Hariewicz (Wołkowysk)
15. Historia rozwoju ochrony zdrowia w rejonie nowogródskim. W. M. Szańko, G. P. Konjuch
(Nowogródek)

W drugim dniu konferencji odbyła się dyskusja okrągłego stołu na temat: „Historia organizacji, działalności i perspektywy rozwoju Grodzieńskiego Instytutu Medycznego", w której wzięło
udział 38 uczestników. Moderatorami dyskusji okrągłego stołu
byli: prof. D. A. Masłakow, prof. M. W. Borisjuk, prof. W. S.
Wasiliew i prof. N. F. Wołkow.
Dla gości zagranicznych gospodarze konferencji zorganizowali
zwiedzanie muzeum Instytutu Medycznego oraz wycieczkę po
Grodnie pozwalającą zapoznać się z najważniejszymi zabytkami
tego pięknego miasta. Po Grodnie oprowadzali doc. dr J. M. Tiszczienko i dr A. P. Gostiew (jeden ze współautorów kroniki Grodna za lata 1116-1990). Gości zagranicznych przyjął w dn. 0202-1995 r. J.M. Rektor Instytutu Medycznego prof. D. A. Masłakow. Na audiencji obecni byli także Prorektor ds. Nauki prof.
M. W. Borisjuk, prof. A. A. Birkos i doc. dr J. M. Tiszczienko.
W swojej wypowiedzi J.M. Rektor zwrócił szczególną uwagę na
wzajemne korzyści współpracy historyków medycyny oraz zapewnił, że będzie wspierał wszelkie kontakty naukowe z różnych dziedzin medycyny. Propozycję współpracy goście zagraniczni otrzymali również na piśmie z prośbą o przekazanie ich rektorom
swoich uczelni.
Należy podkreślić niezwykłą serdeczność i gościnność gospodarzy konferencji oraz sprawną organizację. Okazją do nawiązania bliższych kontaktów naukowych i przyjacielskich był bankiet
„Supercolloqium" w dn. 02-02-1995, na którym zdecydowanie
deklarowano wolę współpracy, ideę nauki bez granic i przyjaźń.
Miłą i wzruszającą niespodziankę przygotowali polscy lekarze
z Grodna (od dn. 25-02-1995 zrzeszeni w Polskim Towarzystwie
Lekarzy na Grodzieńszczyźnie) uczestnicząc - obok gospodarzy
konferencji - w powitaniu grupy polskiej i goszcząc ją w domu
Związku Polaków na Białorusi. Na tym spotkaniu prof. A. Felchner z WAM w Łodzi wygłosił referat pt. „Szpitale wojskowe i
garnizonowe izby chorych w Grodnie, Baranowiczach, Druskien171

nikach. Lidzie, Słonimiu i Wołkowyskach (od demobilizacji w 1921
r. do mobilizacji w 1939 r.) - organizacja i pracownicy". W gościnnych progach tego domu mieliśmy okazję spotkać się również z
Tadeuszem Gawinem, prezesem Związku Polaków na Białorusi.
Konferencja w Grodnie wykazała potrzebę kontynuowania
wspólnych spotkań naukowych historyków medycyny oraz rozszerzania współpracy na inne dziedziny.
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