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Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, 

Bydgoszcz, 21-23 września 2022 r. 

 W dniach 21-23 września 2022 r. w Bydgoszczy odbył się XXVI Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Historii Nauk Medycznych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
to Towarzystwo we współpracy z Fundacją Naukową Bydgoska Szkoła Historii Nauk 
Medycznych oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obrady prowadzono w gmachu Muzeum 
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Problematyka Zjazdu była 
szeroka, to „Medycyna – przemiany – procesy”. 
 Sympozjum rozpoczęło się od wystąpienia dotychczasowej przewodniczącej 
PTHNM prof. dr hab. Anity Magowskiej z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, która podkreśliła blisko stuletnią tradycję organizacji hi-
storyków medycyny w Polsce oraz różnorodność tematyki badawczej reprezentowa-
nej przez lekarzy i historyków. Następnie wykład inauguracyjny pt. „Mór czyli zaraza 
– z problematyki badawczej nad kształtowaniem się identyfikacji chorób zakaźnych 
w przeszłości” wygłosił dr hab. Marek G. Zieliński, prof. Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Prelegent wskazywał na wymóg interdyscyplinarności 
w badaniach historyczno-medycznych na przykładzie trudności z rozróżnieniem po-
jęć oraz identyfikacją moru, epidemii oraz dżumy. Dowodził, że autorzy źródeł histo-
rycznych nie mieli rzetelnej wiedzy medycznej, dlatego nie byli w stanie precyzyjnie 
określić z jakim zjawiskiem się spotykali. Postulatem jest zatem rozróżnienie oraz 
zidentyfikowanie  chorób w szczególności XVI i XVII w. zgodnie ze współczesnym 
stanem wiedzy. 
 Epidemie stanowiły motyw przewodni pierwszej sesji zjazdu prowadzonej przez 
dr hab. Walentynę Korpalską, emerytowaną profesor UMK. Profesor Janusz Małłek 
w referacie „Epidemia cholery w Kłajpedzie w roku 1831” przygotowanym wraz 
z Małgorzatą Małłek-Grabowską przedstawił niezwykle ciekawe źródło historyczne, 
jakim była dysertacja doktorska lekarza walczącego z tytułową epidemią. Omówiono 
w niej opisy przypadków, przyczyny choroby, metody leczenia, a także wyróżnio-
no cztery rodzaje wspomnianej choroby. Nieco ponad pół wieku później z epidemią 
cholery zmagali się lekarze warszawscy, co w referacie pt. „Wybuch epidemii cho-
lery w Warszawie w 1892 roku – poglądy lokalnego środowiska lekarskiego” opi-
sał dr Michał K. Owecki z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
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w Poznaniu. W wystąpieniu przedstawiono hipotezę „pacjenta zero”, identyfikację 
przecinkowca cholery w materiale biologicznym przeprowadzoną przez pioniera 
bakteriologii w Polsce Odo Bujwida, metodę leczenia cholery według Cantaniego 
oraz głosy krytyczne wobec proponowanego postępowania. Tematykę chorób epide-
micznych zamknął referat „Wojskowy Dom Publiczny jako kontrowersyjna metoda 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób wenerycznych wśród polskich żołnierzy 
w garnizonie Równe w 1919 r.”, przygotowany przez doktorów Zbigniewa Kopociń-
skiego i Krzysztofa Kopocińskiego reprezentujących Wojskową Izbę Lekarską oraz 
105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach. Jak ustalono, do zadań prewencyjnych na 
rzecz rozprzestrzeniania się chorób płciowych podejmowanych przez Wojsko Polskie 
należała kontrola stanu zdrowia i leczenie prostytutek oraz bywalców domów pu-
blicznych oraz prowadzenie pogadanek moralizatorskich żołnierzami. W wystąpie-
niu ukazano również organizację Wojskowego Domu Publicznego w Równem oraz 
historię podobnych instytucji w pozostałych rejonach świata. Autorzy podjęli się rów-
nież oceny moralnej omawianego zjawiska. 
 Drugą sesję, skupiającą się w znacznej mierze na medycynie starożytnej, popro-
wadziła mgr Gabriela Frischke z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Zebrani mieli 
okazję do wysłuchania referatu dr Justyny Dłubek-Ruxer z Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi, pt. „Oetzi – tajemnica zamknięta w lodzie”. Prelegentka na podstawie 
badań z zakresu archeologii i medycyny sądowej przedstawiła szczegóły życia oraz 
tajemnicę śmierci najstarszej znanej mumii lodowej. W kolejnym wystąpieniu, „Le-
czenie w antycznych asklepiejonach – rytuał inkubacji czy praktyka medyczna?”, ma-
gister Aneta Liwerska-Garstecka z UAM zwróciła uwagę przede wszystkim na pro-
fetyczne zdolności boga Asklepiosa i na konsekwencje z tego wynikające. Dowodziła 
również, że „inkubacja’’ w dzisiejszym rozumowaniu nie była elementem leczenia 
w greckich świątyniach. Dr Anastasia Baukova, reprezentująca Narodowy Uniwersy-
tet Iwana Franki we Lwowie, wyjaśniła motywy pojawiające się na dawnych numi-
zmatach ukazujących  greckie życie w referacie „Uzdrawiające bóstwa jako symbole 
niepodległości greckich miast rzymskiej prowincji Azja”. Zainteresowanie uczestni-
ków zjazdu wzbudziła postać mitologicznego Telesforosa oraz porównanie greckiej 
Hygei do rzymskiej Salus. Autorką kolejnego referatu pt. „Czy Soranus znał skalę 
Apgar?” była dr hab. Anna Tatarkiewicz, prof. UAM. W wystąpieniu wskazano podo-
bieństwa i różnice w procedurze okołoporodowej stosowanej przez greckiego prekur-
sora położnictwa oraz zestawem parametrów do oceny stanu zdrowia noworodków 
zaproponowanym przez Virginię Apgar w 1953 r. Ostatnią prelegentką pierwszego 
dnia obrad była studentka Marianna Zygmunt, reprezentująca Koło Naukowe Huma-
nistyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wystąpieniu 
„Medycyna arabska – magia a rozsądek” poruszyła kwestie organizacji szpitali arab-
skich oraz praktyk leczniczych hakimów. 
 Po przerwie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTHNM. Przewodnicząca 
prof. dr hab. Anita Magowska przedstawiła sylwetki zmarłych członków, których pa-
mięć uczczono minutą ciszy, a następnie zdała sprawozdanie z działalności Towarzy-
stwa za lata 2019-2022. Z kolei dr Piotr Skalski (UMiKM) omówił jego sytuację finanso-
wą. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte przez Komisję Rewizyjną oraz obecnych 
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na sali. W trakcie spotkania przeprowadzono wybory nowego zarządu, w wyniku 
których dotychczasową przewodniczącą zastąpił dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. 
UMK. Dotychczasowa spiritus movens Towarzystwa pełnić będzie funkcję wiceprze-
wodniczącej. Do zmian doszło również na pozostałych szczeblach zarządu, który od 
bydgoskiego zjazdu uzupełniają: dr Dariusz Lewera (drugi wiceprzewodniczący, Wro-
cław), dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (sekretarz, UMiKM), prof. dr hab. Ryszard 
W. Gryglewski (członek zarządu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go), dr Seweryna Konieczna (członek zarządu, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku), 
dr Agnieszka Rzepiela (członek zarządu, Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ) 
oraz dr Piotr Skalski (skarbnik). Ustalono, że w związku z nadchodzącym jubileuszem 
100-lecia powstania PTHNM kolejny zjazd odbędzie się wyjątkowo już za dwa lata, 
tym razem we Wrocławiu. 
 Drugi dzień konferencji rozpoczął się od sesji prowadzonej przez dr Monikę Opioł-
kę-Cegiełkę (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Sesja dotyczyła za-
gadnień zdrowia publicznego oraz organizacji służby zdrowia od końca XVIII do po-
łowy XX w. Dr Maria Biegańska-Płonka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) w referacie 
„Dane liczbowe we Wprowadzeniu do Kompletnego systemu policji medycznej (1784) 
Johanna Petera Franka – u początków nowożytnej historii statystyki w medycynie” 
omówiła kwestie metodologiczne w dziele twórcy nowoczesnej koncepcji higieny, 
epidemiologii oraz organizacji służby zdrowia. W kolejnym wystąpieniu pt. „Zdrowie 
publiczne w praktyce lekarzy poznańskich w latach 1831-1884” prof. dr hab. Anita Ma-
gowska wyjaśniła specyficzny charakter działalności lokalnego środowiska lekarskie-
go na tle polityki zaborcy oraz konfliktów narodowościowych. Następnie głos zabrała 
dr hab. Anita Napierała, prof. UAM, która przedstawiła referat „Środowisko lekarskie 
wobec lecznictwa niemedycznego od końca XIX do połowy XX w. (kontekst polski 
problemu)”. W referacie zwrócono uwagę na niekiedy trudny do rozwiązania pro-
blem rozróżnienia terapii zgodnej z wiedzą akademicką od praktyk niekonwencjonal-
nych, ale utartych zwyczajowo. Z kolei dr hab. Beata Szczepańska, prof. Uniwersytetu 
Łódzkiego omówiła „Przemiany w higienie szkolnej od poł. XIX w. do 1939 r. na przy-
kładzie Łodzi”. W referacie zwróciła uwagę na historyczne ograniczenia w rozwoju 
higieny szkolnej na ziemiach polskich oraz na wielką potrzebę jej administracyjnego 
uregulowania w okresie odradzającej się Rzeczpospolitej. Ostatnie wystąpienie przy-
gotowała dr Małgorzata Marcysiak (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie), nosiło tytuł „Opieka geriatryczna na wsi w okresie po-
wojennym” i wzbudziło dyskusję o początkach geriatrii w Polsce i na świecie. Kolejna 
czwartkowa sesja, prowadzona przez lic. Maję Kozdrój (Studenckie Koło Naukowe 
Historii Medycyny CM UMK), objęła tematykę nieco mniej skupiającą się na historii 
medycyny, a dotyczącą zagadnień farmacji, przemysłu oraz fizjoterapii. Dr Agniesz-
ka Rzepiela w związku z dwusetną rocznicą urodzin Ignacego Łukasiewicza przed-
stawiła sylwetkę oraz znaczenie odkrycia tego wybitnego farmaceuty w wystąpieniu 
„Ignacy Łukasiewicz – Prometeusz naszych czasów. Rozświetlał ludziom życie ropą 
i sercem”. Następnie dr Piotr Skalski przedstawił „Procesy modernizacyjne w pol-
skim przemyśle farmaceutycznym na przykładzie „Polfy” Poznań (1950-1989)”. Ana-
lizie poddano działania na rzecz rozwoju produkcji leków w Polsce wobec strategii  
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zarządzania  przemysłem oraz nauką przez władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 
Kolejne dwa referaty wygłosił dr hab. Mariusz Migała, prof. Politechniki Opolskiej; 
pierwszy – „System Per Henrika Linga (1776-1839) i jego wpływ na rozwój rehabilita-
cji po I wojnie światowej”, przygotowany wraz z dr Beatą Skolik (Politechnika Opol-
ska) oraz drugi – „Elizabeth (Elli) Kristina Björkstén (1870-1947) – fińska reformatorka 
gimnastyki i jej wkład w rozwój rehabilitacji”, we współpracy z magister Beatą Czar-
necką-Miller (Polskie Towarzystwo Fizjoterapii). W pracach ukazano założenia oraz 
naukowe podłoże systemów Linga oraz Björkstén. Przedstawiono również recepcję 
zaproponowanych przez nich rozwiązań w innych krajach europejskich. 
 Sesję kolejną poprowadził gospodarz zjazdu dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. 
UMK. Z drugim referatem podczas konferencji wystąpił dr Michał K. Owecki. 
W pracy „Punkcja lędźwiowa – recepcja nowej metody diagnostycznej na ziemiach 
polskich” ukazał próby wdrożenia do praktyki metody opracowanej przez Heinri-
cha Quinckego przez lekarzy polskich, wyjaśnił również szczegóły techniczne pro-
cedury oraz jej znaczenie dawniej i dzisiaj. Dr Seweryna Konieczna w wystąpieniu 
„Wielkie zwycięstwa medycyny na polu neurologii (na przykładzie takich chorób jak 
padaczka, stwardnienie rozsiane, SMA i innych)” przeprowadziła analizę postępu, 
jaki dokonał się w farmakoterapii chorób neurologicznych na przestrzeni XX i XXI w. 
Autorką kolejnego referatu, „Od przypadku do rewolucji – czyli tytaniczna praca Per-
-Ingvara Branemarka”, była studentka CM UMK Wiktoria Jaskulska, która przedsta-
wiła znaczenie odkrycia osseointegracyjnych właściwości tytanu dla endoprotetyki 
stomatologicznej oraz ortopedycznej. Jako ostatni drugiego dnia konferencji wystąpił 
dr Aleksander Rutkiewicz (Szpital Śląski w Cieszynie), który używając ciekawej me-
tafory zaprezentował zebranym potrzebę zwiększenia standardów bezpieczeństwa 
w anestezjologii w referacie „Lotnictwo i anestezjologia – drogi do bezpieczeństwa”. 
Praca powstała we współpracy z dr hab. Anną Paprocką-Lipińską z Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego.
 Piątkowe obrady skupiły się na zagadnieniach współczesnych, obejmujących XX 
oraz XXI w. Poranną sesję poprowadził dr Piotr Skalski. Dr hab. Magdalena Paciorek, 
prof. PAN ukazała „Rolę prasy studenckiej w kształtowaniu nowego oblicza studenta 
medycyny lat 50. XX w.”. Obszerne omówienie obejmowało m. in. charakterystykę 
powojennych czasopism studenckich oraz potencjalny wpływ jaki uwarunkowania 
polityczne wywierały na autorów artykułów. Dr Joanna Nieznanowska reprezentu-
jąca Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w referacie „Trudne dzieciństwo. 
Początki Pomorskiej Akademii Medycznej w stalinizmie (1948-1956)” poddała ana-
lizie problemy organizacyjne, infrastrukturalne oraz kadrowe, z jakimi zmagała się 
szczecińska uczelnia, a także wpływ polityki państwa na jej funkcjonowanie. Podczas 
kolejnego wystąpienia, „Od paternalizmu do autonomii pacjenta. Przemiany relacji 
między lekarzem a pacjentem w XX w.”, dr Agata Strządała (Uniwersytet Medyczny 
Piastów Śląskich we Wrocławiu) zaprezentowała wieloaspektową i skomplikowaną 
relację lekarz-pacjent, podkreślając, że w dalszym ciągu model autonomiczny pozosta-
je postulatem. Ostatnia sesja zjazdu w Bydgoszczy stała się okazją dla studentów i po-
czątkujących miłośników historii nauk medycznych do zaprezentowania wyników 
swoich badań. Panel poprowadził ponownie dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK. 
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Lic. Dawid Braniewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) przedstawił 
„Poziom zaufania społeczeństwa do pracowników ochrony zdrowia kiedyś i dziś”. 
Z interesującej pracy wynikały pozytywne wnioski, co jednak wzbudziło pewne uwa-
gi wśród zebranych. Następne wystąpienie dotyczyło powszechnie stosowanego, acz-
kolwiek budzącego pewne wątpliwości wśród zainteresowanych, zwrotu. Lic. Maja 
Kozdrój wygłosiła bowiem referat „Siostro… – zwrot kierowany do pielęgniarek, któ-
ry nie wyszedł z użycia”. Daria Ziemińska (Studenckie Koło Naukowe Historii Me-
dycyny CM UMK) we współpracy z dr. hab. Wojciechem Ślusarczykiem, prof. UMK, 
przygotowała z kolei referat pt. „»Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Far-
macji i Medycyny« (2005-2010). Czasopismo sui Genesis”. Omówiła w nim tematykę 
poruszaną na łamach niezwykle osobliwego czasopisma wydawanego z inicjatywy 
mgr. farmacji Bartłomieja Wodyńskiego, byłego właściciela apteki-muzeum „Pod Ła-
będziem”. Ostatni referat zjazdowy, zatytułowany „O potrzebie pisania historii medy-
cyny z perspektywy pacjentów”, zaprezentował Hubert Derebas z Koła Naukowego 
Humanistyki Medycznej CM UJ. Autor inspirację do swojej pracy czerpał z zakończe-
nia dzieła prof. Władysława Szumowskiego „Historii medycyny filozoficznie ujętej”.
 Podczas zjazdu wygłoszono 28 referatów przygotowanych przez 34 autorów. Każ-
da sesja kończyła się dyskusją, częstokroć budzącą emocje zgromadzonych, skłania-
jącą do refleksji i budzącą konstruktywne spory naukowe. Do Bydgoszczy przyjecha-
li przedstawiciele niemal wszystkich najważniejszych ośrodków historii medycyny 
i nauk pokrewnych w Polsce. Rozmaitość podejmowanych problemów znakomicie 
wpisywała się w pole badawcze naszkicowane przez organizatorów. Referaty uczestni-
ków zgłębiały bowiem różnego rodzaju procesy i przemiany zachodzące na przestrze-
ni dziejów i w obrębie wielu dziedzin oraz obszarów nauk medycznych. Szczególne 
gratulacje oraz wyrazy wdzięczności za trud włożony w przygotowanie konferencji 
należą się nowemu przewodniczącemu oraz głównemu organizatorowi XXVI Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych dr. hab. Wojciechowi Ślusarczy-
kowi, prof. UMK.
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