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Sprawozdanie z XXII Krajowego Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji w Łodzi 
w dniach 15 i 16 czerwca 2010 roku

A Report from the 22nd National Conference of the Polish Society of the 
History of Medicine and Pharmacy in Łódź on 15th and 16th June 2010

W dniach 15 i 16 czerwca 2010 r. w gmachu Instytutu 
Medycyny Pracy w Łodzi przy ul. Sw. Teresy 8 odbył się 
XXII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Me
dycyny i Farmacji (PTHMiF). Inspiratorem i głównym 
organizatorem Zjazdu był prezes Zarządu Głównego 
PTHMiF prof. zw. dr hab. med. Jerzy Supady, kierownik 
Katedry i Zakładu Historii Medycyny i Farmacji Uniwer
sytetu Medycznego w Łodzi, który defacto wziął na siebie 
gros obowiązków przygotowania spotkania. Ponadto 
w skład komitetu organizacyjnego weszli pracownicy 
Katedry i Zakładu; Bożena Kuzara, lek. Bogumiła Kem- 
pińska-Mirosławska, mgr Marta Miśkiewicz, dr Alicja 
Klimczak oraz mgr Piotr Machlański.

W programie Zjazdu przewidziano wygłoszenie re
feratów przez osoby z różnych miast w kraju oraz z za
granicy (z Rosji, Jakucji, Niemiec, Francji i Białorusi). 
Ostatecznie spoza Polski do Łodzi przyjechały tylko 
trzy panie Jakutki: prof. Marfa Browczenko (Moskwa), 
prof. Galina Szadrina Jefimowna (Jakuck) oraz Paulina 
Kopestyńska (Mediolan). Referaty wygłoszone podczas 
dwudniowego spotkania obejmowały osiem zespołów 
tematycznych:

1. Choroby i ich leczenie w czasach antycznych i śre
dniowiecznych.

2. Kierunki rozwoju medycyny wewnętrznej i zabie
gowej od starożytności do współczesności z uwzględnie
niem osiągnięć w dziedzinie farmacji.

3. Medycyna w państwach totalitarnych.
4. Medycyna łódzka w XIX i XX wieku.
5. Sylwetki wybitnych lekarzy i farmaceutów polskich 

na przestrzeni dziejów.
6. Dzieje wojskowej służby zdrowia od czasów an

tycznych po współczesne.

7. Kształtowanie się zawodu pielęgniarskiego na 
przestrzeni wieków.

8. Varia.

Obrady, zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie 
(śniadania, obiady, kolacje) uczestników Zjazdu prze
widziano w tym samym budynku Instytutu Medycyny 
Pracy.

Patronat honorowy nad łódzkim spotkaniem histo
ryków medycyny objął Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup 
Władysław Ziółek, metropolita łódzki, funkcję zaś ho
norowego przewodniczącego komitetu organizacyjnego 
zgodził się pełnić JM Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi prof, dr hab. med. Paweł Górski.

Dnia 15 czerwca w godzinach 9.30-11.00 odbyła się 
uroczystość otwarcia Zjazdu, którą swą obecnością za
szczyciła pani prorektor miejscowego Uniwersytetu Me
dycznego prof. Anna Jegier oraz przedstawiciel łódzkiego 
duchowieństwa ks. prałat Stanisław Kaniewski, dyrektor 
Centrum Służby Rodzinie, Otwarcia Zjazdu dokonał 
prof. Jerzy Supady, który w krótkim wystąpieniu przypo
mniał Idlkusetletnie tradycje polskiej historii medycyny. 
Następnie głos zabrali: prof. Anna Jegier, ks. prałat Sta
nisław Kaniewski, prof. Maria Magdalena Blombergo- 
wa, prof. Roman Meissner oraz prof. Zbigniew Wójcik. 
Wszyscy mówcy podkreślili dotychczasowe osiągnięcia 
organizacyjne i naukowe na polu dziejów nauk medycz
nych w Polsce oraz wyrazili potrzebę dalszej pracy ba
dawczej w tej dziedzinie.

Obrady odbywały się w auli Instytutu Medycyny 
Pracy, przyozdobionej zielonym, pionowym transpa
rentem informującym o nazwie i dacie Zjazdu oraz za
opatrzonym w znak symbolizujący PTHMiF. Z uwagi na 
dużą liczbę uczestników, czas poszczególnych wystąpień



f o t . i. Uczestnicy XXII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji (PTHMiF). f o t . a. Prof. Roman 
Meissner (Poznań) f o t . 3. Panie: Dr Elżbieta Kamusińska i dr Edyta Naszydłowska z Kielc przy boku prof. Jerzego Supadyego 
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ograniczono do 10 minut. Dwudniowym obradom prze
wodniczyli następujący profesorowie: Roman Meissner 
(Poznań), Zbigniew Wójcik (Warszawa), Maria Mag
dalena Blombergowa (Łódź), Wanda Wojtkiewicz-Rok 
(Wrocław) i Anita Magowska (Poznań).

Dnia 15 czerwca wieczorem dwa autokary przewiozły 
gości Zjazdu do bardzo eleganckiej restauracji w Hotelu 
Andels, gdzie o godzinie 2000 rozpoczęła się uroczysta 
kolacja. Przed zajęciem miejsc przy ośmiu okrągłych, 
pięknie zastawionych i udekorowanych stołach wykonano 
na schodach wejściowych hotelu pamiątkową fotografię.

Dzień 16 czerwca upłynął na prezentowaniu referatów 
i kuluarowych rozmowach podczas przerw w obradach 
na kawę, herbatę i ciastka.

W sumie w czasie dwóch dni obrad wygłoszono 83 re
feraty.

Tegoż dnia w godzinach przedpołudniowych, na 
walnym zebraniu członków Polskiego Towarzystwa Hi
storii Medycyny i Farmacji, któremu przewodniczył dr 
med. Andrzej Grzybowski, dokonano wyboru nowego 
Zarządu Głównego organizacji. Na kolejną trzyletnią 
kadencję prezesa ZG PTHMiF powołano ponownie peł
niącego dotychczas tę funkcję prof. Jerzego Supadyego. 
Jego zastępcami zostali: prof. Wanda Wojtkiewicz-Rok 
(Wrocław) oraz prof. Czesław Jeśman (Łódź). Obowiązki 
sekretarza Towarzystwa powierzono dr Elżbiecie Kamu- 
sińskiej (Kielce), a na stanowisku skarbnika pozostał

dr Włodzimierz Berner (Łódź). Na nowego redaktora 
naczelnego „Archiwum HisLorii i Filozofii Medycyny” 
powołano dr med. Andrzeja Grzybowskiego (Poznań).

Dnia 17 czerwca, po śniadaniu, część gości wraz z dy
plomowanym przewodnikiem udała się w autokarową 
podróż do najciekawszych zakątków i zabytkowych 
obiektów miasta. W czasie czterech godzin wycieczki 
zwiedzono stary cmentarz rzymskokatolicki przy ul. 
Ogrodowej, zabytkowy cmentarz żydowski, secesyjną 
willę Kindermana, teren byłego getta oraz tzw. Księży 
Młyn, czyli kompleks domów dla robotników fabrycz
nych.

Po powrocie do Instytutu Medycyny Pracy i zjedzeniu 
obiadu goście rozjechali się do swoich domów.

Należy nadmienić, iż każdy uczestnik Zjazdu otrzy
mał tekturową teczkę w kolorze pomarańczowym, w któ
rej umieszczono identyfikator z imieniem i nazwiskiem, 
długopis, kilka czystych kartek papieru formatu A4, mo
nografię autorstwa Jana Fijałka i Janusza Indulskiego na 
temat opieki zdrowotnej w Łodzi do 1945 r. oraz bardzo 
estetyczny program łódzkiego spotkania, wydrukowany 
na kredowym papierze, oprawiony w sztywne okładki, 
zaopatrzony w dwie średniowieczne ryciny i zielone logo 
PTHMiF (na okładce tytułowej).

Nagrodą dla organizatorów były bardzo pochlebne 
opinie gości dotyczące tematyki, perfekcji realizacji oraz 
innych form atrakcyjności Zjazdu,


