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Instytut zorganizował dwie konferencje z udziałem zagranicznych pracowników nauki, 
a mianowicie: 1) zebranie robocze Komisji N auk Renesansu Międzynarodowej Unii Historii 
i Filozofii N auki i 2) posiedzenie międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego ds. powołania 
M iędzynarodowego Towarzystwa Historii Oświaty.
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APTEKA NA ZAM KU KRÓLEW SKIM  W WARSZAWIE — TEMATEM OBRAD ZESPOŁU HISTORII FARM ACJI

24 IV 1980 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się kolejne zebranie 
Zespołu Historii Farmacji. Posiedzenie zagaiła przewodnicząca Zespołu, dr Barbara Kuźnicka, 
omawiając pokrótce jego działalność naukową i organizacyjną ze szczególnym zaakcentowaniem 
oceny postępu prac w poszczególnych, podjętych przez Zespół kierunkach badań.

Zebranie, w którym wzięło udział 40 osób, poświęcone było sylwetkom przedstawicieli 
farmacji warszawskiej na przełomie XIX i XX w. Referat na ten temat wygłosił prof. 
Henryk Bukowiecki. N a wstępie prelegent nawiązał do postaci sławnego aptekarza staromiej
skiego — Łukasza Drewno, zasłużonego burm istrza „zapowietrzonej Warszawy”.

Prof. Bukowiecki scharakteryzował następnie działalność naukową i profesjonalną wybitnych 
farmaceutów warszawskich. Wiele miejsca poświęcił pracom botanicznym Ferdynanda Karo, 
badaniom  nad historią farmacji Kazimierza Wendy, staraniom Władysława Mazurkiewicza
0 wprowadzenie katedry chemii farmaceutycznej, działalności dydaktycznej Antoniego Os
sowskiego, a także zasługom innych wybitnych farmaceutów — społeczników, jak Bronisława 
Koskowskiego, Józefa Szymańskiego, Bolesława Olszewskiego i Stanisława Krauzego. Kończąc, 
autor referatu wyraził przekonanie, że starania o rekonstrukcję Apteki Królewskiej na Zamku 
winny być intensywnie kontynuowane. Postulował także, aby w Aptece tej znalazła się 
stała ekspozycja, ilustrująca historię warszawskiej farmacji. Obejmowałaby ona pamiątki 
po wybitnych aptekarzach, portrety itp. Realizacją tego postulatu powinien zająć się specjalnie 
do tego celu powołany komitet, którego zadaniem byłoby zebranie odpowiednich eksponatów.

W dyskusji wypowiadano się na temat poruszanej w referacie problematyki związanej 
z życiorysami i działalnością luminarzy warszawskiej farmacji. Porf. Władysław Rusiecki 
wzbogacił referat osobistymi wspomnieniami o Bolesławie Olszewskim. D r Teresa Ostrowska 
przypom niała sylwetki profesorów farmacji i chemii — Józefa Celińskiego i Adama M. Kitajew- 
skiego, aktywnych członków Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk. W uzupełnieniu 
tej wypowiedzi mgr Halina Lichocka omówiła prace badawcze Celińskiego nad polskimi wodami 
leczniczymi w aspekcie stosowanym w początkach XIX w. metod analizy chemicznej wód 
mineralnych. W oparciu o odnalezione rękopisy pamiętników z ubiegłego stulecia mgr 
Zofia Lechowa nakreśliła działalność zawodową i społeczną aptekarzy: Eichlera i Łazowskich. 
D r Aleksander Drygas zwrócił uwagę na brak słownika poświęconego polskim farmaceutom, 
a dr Zofia Klawe postulowała napisanie wspólnego słownika nauk medycznych i farma
ceutycznych.

Nawiązując do poruszonej przez pfor. Bukowieckiego kwestii rekonstrukcji Apteki K ró
lewskiej, dr Kuźnicka przypomniała swój list otwarty w tej sprawie, wystosowany w roku 
1971 do K om itetu Obywatelskiego Odbudowy Zam ku Królewskiego w Warszawie, a także 
do prof. Stanisława Lorentza. List ten był drukowany na łamach „Farmacji Polskiej” . 
R edaktor naczelny „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” — doc. Irena Stasiewicz-Jasiukowa — 
wystąpiła z propozycją, aby w jubileuszowym (setnym) numerze tego czasopisma zamieścić 
w języku angielskim artykuł pióra prof. Bukowieckiego na tem at rekonstrukcji urządzenia
1 wyposażenia Apteki Królewskiej. Propozycja spotkała się z żywym aplauzem zebranych. 
Wskrzeszenie apteki zamkowej jako  pomnika historii warszawskiej farmacji należy bowiem 
do spraw, które mocno leżą na sercu wszystkim miłośnikom tradycji i dziejów stolicy.
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