
ALERGIA 4/202230

h I s t o R I A 

© Wydawnictwo Alergologiczne ZDROWIE

Czterdzieści lat minęło…
14 listopada w Bydgoszczy, odbyła się uroczysta, jubileuszowa sesja poświęcona 40 – leciu Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego. Spotkanie było okazją do wspomnień, podsumowań i snucia planów na przy-
szłość.

Uroczystości jubileuszowe zaplanowano w 
Bydgoszczy i nie bez przyczyny. To właśnie 
w tym mieście, cztery dekady temu powołano 

do życia Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Droga 
do utworzenia PTA nie była ani krótka, ani łatwa. 
Przez wiele lat, rosnąca liczba pacjentów z choroba-
mi alergicznymi, nie budziła większego zaintereso-
wania wśród władz zarządzających służbą zdrowia. 
Dopiero w 1965 roku powstała Sekcja Alergologiczna 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Stąd, wydawa-
łoby się, tylko krok do samodzielności. Zanim jednak 
udało się go wykonać minęło ponad 15 lat. W tym 
czasie stale rosła liczba lekarzy, którzy coraz chęt-
niej zajmowali się problemami osób z alergiami, a 
tych nieustannie przybywało. Przyszedł wreszcie 20 
października 1980 roku. Tego dnia członkowie Sekcji 
Alergologicznej PTL zobowiązali zarząd do podjęcia 
działań, których celem miało być utworzenie samo-
dzielnego Towarzystwa. Starania trwały dwa lata. 15 
listopada 1982 roku rozpoczęła się historia Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego. Pierwszym przewod-
niczącym PTA został prof. Bogdan Romański, wspie-
rała go dwójka wiceprzewodniczących, prof. Hanna 
Brzezińska oraz prof. Edward Rudzki. Wśród założy-
cieli był również prof. Edward Zawisza [1]. 

Cztery dekady później, sesję jubileuszową popro-
wadzili prof. Maciej Kupczyk, obecny prezydent PTA 
oraz prof. Zbigniew Bartuzi, szef Towarzystwa w latach 
2015 – 2018. – Dzisiejsze spotkanie to wyjątkowa oka-
zja, to czas na wspomnienia, podziękowania i snucie 
planów na przyszłość – mówił prof. M. Kupczyk rozpo-
czynając uroczystą sesję.

Na widowni Teatru Kameralnego w Bydgoszczy 
nie mogło zabraknąć byłych prezydentów, członków 
honorowych oraz pracowników PTA. Na uroczystą 
sesję przybyli również szefowie innych towarzystw 
medycznych oraz zaprzyjaźnionych firm. Życzenia 
z okazji 40 – lecia przesłał w formie video, przewodni-
czący Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii 
Klinicznej, prof. Stefano Del Giacco.  List z okazji 
jubileuszu wystosowała również prof. Karina Jahnz 
– Różyk, krajowy konsultant w dziedzinie alergolo-
gii. Uroczystości były także okazją do wspomnienia 

nieżyjących już prezydentów PTA: prof. Bogdana 
Romańskiego, prof. Tadeusza Płusy oraz prof. Marka 
Kowalskiego.

Od historii do współczesności
Częścią jubileuszu była sesja naukowa, którą 

rozpoczął prof. Krzysztof Buczyłko wykładem 
„Jak powstało PTA? Okiem naocznego świadka”.  
Opowiedział o początkach alergologii w Polsce oraz 
o najeżonej przeszkodami drodze do powstania 
Towarzystwa skupiającego alergologów.

Od historycznych rozważań do współczesności 
przeszedł w kolejnym wykładzie prof. Jerzy Kruszewski. 
Przywoływał osoby wspierające PTA, a także najcie-
kawsze konferencje i kongresy. 

Na zakończenie jubileuszowego spotkania plany 
na przyszłość przybliżył prof. Maciej Kupczyk. Szef 
PTA, wspominał o współpracy z mediami, która umoż-
liwia szersze dotarcie z rzetelną informacją do pacjen-
tów, ale także o wspieraniu młodych alergologów i naj-
nowszych inicjatywach PTA, m.in. Koalicji na Rzecz 
Leczenia Astmy. Prezydent Towarzystwa zwracał rów-
nież uwagę na zacieśnianie współpracy i kontaktów 
z decydentami na szczeblu rządowym, na promocję 
alergologii wśród studentów uczelni medycznych 
i młodych lekarzy, a także na szeroką współpracę 
z innymi towarzystwami medycznymi i organizacjami 
skupiającymi pacjentów.

Sesja 40 – lecia stała się też okazją do wręczenia 
prestiżowych wyróżnień firmom, które na co dzień 
wspierają Polskie Towarzystwo Alergologiczne i towa-
rzyszą mu w podejmowanych działaniach.

– Tytuł „Przyjaciel Polskiej Alergologii” jest wyróż-
nieniem bardzo nobilitującym. Przyznajemy go za 
wsparcie i wieloletnią współpracę, co jest dla nas bar-
dzo ważne, bo dzięki temu jesteśmy w stanie, m.in. 
przygotować nasze wydarzenia edukacyjne i wspie-
rać młodych alergologów. Jesteśmy Państwu bardzo 
wdzięczni – mówił prof. M. Kupczyk.

W zaszczytnym gronie wyróżnionych firm znalazły 
się: Adamed, EMMA MDT, LEK-AM, Polpharma oraz 
AltaSoft.
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