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Obradowali polscy i niemieccy historycy medycyny. Z VII
Zjazdu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny,
Rydzyna 14-17 października 1999 r.
Historia związków polsko-niemieckich w dziedzinie historii
medycyny ma już wieloletnią tradycję. Pierwsze kontakty miały
miejsce w latach 70-tych. Wiodącą rolę w nawiązaniu kontaktów
ze środowiskiem niemieckich historyków odegrał profesor Tadeusz Brzeziński, kierownik Katedry i Zakładu Historii i Etyki Lekarskiej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Ramy instytucjonalne dla współpracy polskich i niemieckich historyków
medycyny stworzono w czasie VI Zjazdu, który odbył się w
Dreźnie w 1997 г., powstało wówczas Polsko-Niemieckie Towarzystwo Historii Medycyny. Tam też postanowiono, że kolejny, VI
Zjazd zorganizuje Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich naszej wrocławskiej Akademii Medycznej.
Zjazd zorganizowano w dniach 14-17 października 1999 r. w
Rydzynie koło Leszna. W Zjeździe wzięło udział 49 uczestników:
21 historyków medycyny z Niemiec i 28 z Polski. Zjazd zaszczycił
swoją obecnością Jego Magnificencja Rektor Akademii Medycznej
we Wrocławiu prof, dr hab. med. Leszek Paradowski, który w
czasie uroczystości otwarcia Zjazdu wręczył Medal Akademii Medycznej zasłużonemu dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich
w zakresie historii medycyny, jak i dla Akademii we Wrocławiu,
wiceprezydentowi Towarzystwa, profesorowi Tadeuszowi Brzezińskiemu. Prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, dr
Alojzy Konior wręczył czterem członkom Polsko-Niemieckiego Towarzystwa medale „Za serce dla Kultury".
Tematem zjazdu była historia szpitalnictwa w Polsce i w Niemczech. Na Zjazd napłynęły 34 referaty, z których 16 prezentowano
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w sesjach referatowych (8 referentów z Polski i 8 z Niemiec) oraz
18 w sesji plakatowej (11 polskich i 7 niemieckich). Wydano
drukiem streszczenia referatów. Dla głównego tematu nie wyznaczono cezury czasowej, dlatego też przedstawiona problematyka
objęła okres od średniowiecza do połowy XX wieku. W sesji plakatowej przyznano trzy nagrody pieniężne, ufundowane przez
obecnego na Zjeździe, zasłużonego niemieckiego historyka medycyny profesora H. Goerke z Monachium. Przyznano też jedno
wyróżnienie.
Polscy uczestnicy Zjazdu przedstawili m.in. niezwykłe - z uwagi na zniszczenia wojenne - losy szpitali na ziemiach zachodnich
po 1945 г., prace o szpitalach Legionów Polskich, o Szpitalu
Izraelickim we Wrocławiu (obecnie Szpital Kolejowy), przedstawiono ciekawą z punktu widzenia stosunków polsko-niemieckich
historię Szpitala Psychiatrycznego w Branicach, historię szpitali
w Bydgoszczy, losy szpitali epidemicznych w Polsce w pierwszych
latach po I wojnie światowej, rozwój szpitali Kasy Chorych w
okresie międzywojennym i wiele innych. Niemieccy uczestnicy
przedstawili m.in. szpitalnictwo w średniowieczu, opiekę nad
ubogimi, rozwój zatrudnienia personelu szpitalnego we Wrocławiu w XIX w., strukturę systemu szpitalnego we wschodnich
Prusach przed rokiem 1945 i - co ciekawe - rozwój szpitali w
Polsce w zaborze rosyjskim.
Uczestnicy zwiedzili zorganizowane dla Zjazdu w Muzeum Regionalnym w Lesznie dwie wystawy: „Dr Jan Metzig - obrońca
Polaków" oraz „Starodruki medyczne". Uczestnicy Zjazdu wysłuchali pięknego koncertu skrzypcowego, wzięli udział w wieczorze
towarzyskim, zwiedzili ponadto Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie. W muzeum powitali uczestników burmistrz miasta Wolsztyna i starosta powiatu wolsztyńskiego. Były przemówienia.
Zjazd osiągnął zakładane cele, którymi były: przekazanie wyników własnych badań nad stanem szpitalnictwa w Polsce i w
Niemczech, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań historycznych
obu krajów, oraz podjęcie dyskusji na ten temat. Jednym z niezamierzonych osiągnięć Zjazdu jest postanowienie o utworzeniu
medalu Towarzystwa z wizerunkiem Jana Metziga.
Uczestnicy Zjazdu opuścili Rydzynę pełni wrażeń. Następny
zjazd za dwa lata w Niemczech. Tematem zjazdu będzie historyczne ujęcie relacji lekarz-pacjent.
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