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W  czerwcu 1957 roku VIII Zjazd Polskich Historyków Medycyny , który odbył się w Szczecinie postawił 

przed przedstawicielami tej dyscypliny zadanie reaktywowania katedr i zakładów historii medycyny w akademiach 

medycznych, które od 1949 roku uległy stopniowej likwidacji. 

  I  Regionalny Zjazd Polskich Historyków medycyny , który odbył się w Szczecinie w okresie 03-05 lipca 

1959 roku przyczynił się do nieformalnego otwarcia  Zakładu i Muzeum Historii Medycyny PAM. 

 Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Rektor PAM  Prof. dr hab. n med. Bolesław Górnicki oraz adiunkt 

Zakładu Higieny dr n. med. Bronisław Seyda wspierani przez dyrektora administracyjnego PAM mgr Juliana 

Gryczulca i dyrektora biblioteki PAM mgr Marię Krogulską. 

 Prawne usankcjonowanie działalności Zakładu nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Wydziału 

Lekarskiego z dnia 09 grudnia 1959 roku, gdzie Władze Akademii zwróciły się z wnioskiem do Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej o utworzenie Zakładu Historii Medycyny. Decyzja Ministra w tej kwestii zapadła 18 lutego 

1960 roku. 

 Od tego momentu Zakład Historii Medycyny rozpoczął swoją działalność w budynku Władz Akademii 

przy ul. Rybackiej 1, w wydzielonych trzech pomieszczeniach. Jedno z nich stanowiło Muzeum, w którym 

zgromadzono archiwalia, starodruki oraz muzealia, głównie związane z regionem. Obok muzeum powstała 

biblioteka zakładowa, licząca 680 tomów, w tym 80 starodruków. 

Lokalizacje i nazwy Zakładu ulegały zmianom: 

 Zakład  Historii Medycyny -  ( 1960-1978 ), 

 Katedra Historii Medycyny i Zakład Etyki Lekarskiej  - (1978-1995) 

 Katedra Humanistycznych Nauk Lekarskich i Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej  -  

(1995-2001) 

 Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej od  października 2001r. 

Zakładem kierowali: 

 prof. dr hab. Bolesław Górnicki -  do 01 kwietnia 1960 roku 

 dr Bronisław Seyda              -     p.o.   (1960-1969) 

 dr Roman Turczynowski     -     p.o. (1969-1974) 

 dr  hab. Tadeusz Brzeziński  -   (1974-1978) 

 prof. dr hab. Romuald Wiesław Gutt –   (1978-1988) 

 prof. dr hab. Tadeusz Brzeziński -         (1988-2000) 

 dr hab. n.  med. Aleksandra Kładna –   od października 2000 roku 
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 W 1992 roku Władze Akademii podjęły ostateczną decyzję ulokowania Zakładu Historii Medycyny i Etyki 

Lekarskiej ( wówczas Katedry Historii Medycyny i Zakładu Etyki Lekarskiej) w budynku Rektoratu PAM przy 

ul. Rybackiej 1- w miejscu historycznym- narodzin Zakładu. 

 Dzięki temu Zakład posiada sale seminaryjne, pomieszczenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych, 

administracyjnych, własną bibliotekę, muzeum- gdzie eksponaty, narzędzia medyczne, fotografie służą 

głównie studentom jako pomoce naukowe z zakresu historii medycyny i etyki lekarskiej. 

 Najcenniejszą część muzeum stanowią zbiory pozyskane z Muzeum Ftyzjatrii (zwłaszcza kolekcja 

aparatów odmowych ), pozwalające na pełną ekspozycję historii diagnostyki i leczenia gruźlicy. Kolekcja 

aparatów odmowych, stetoskopów, fonendoskopów, jest jedyną taką ekspozycją w Polsce1. 

 Można stwierdzić, że warunki pracy Zakładu należą do optymalnych i bezsprzecznie są najlepsze z 

placówek tego typu w Polsce. Wszystkie sale są wyposażone w urządzenia audiowizualne i inne pozwalające 

na nowoczesne prowadzenie dydaktyki. 

 

 

1. Nie doceniona ekspozycja, red. Roman Ciepliński  , „Kurier szczeciński”, Nr 45 (14968),  
04 marca 1996 r. 


