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objętego kroniką, zawartość źródłowych m ateriałów dokumentujących i ikonogra
ficznych, wieloaspektowość ujęcia, oryginalność rozwiązań, poziom estetyczny 
(elementy plastyczne, liternictwo). Werdykt jury wyróżnił 8 prac w  kategorii kro
nik aptek otwartych i zakładowych, 4 prace w  kategorii kronik Oddziałów, Kół 
czy Sekcji PTFarm i 4 w  klasie albumów pamiątkowych. Twórcy nagrodzonych 
prac otrzymali nagrody pieniężne i dyplomy. Ponadto przyznano 5 nagród Za
rządu Głównego w  formie medali pamiątkowych z wizerunkiem Jana Szastera. 
Wszyscy uczestnicy w ystawy uzyskali pamiątkowy „wpis” w  prezentowanych kro
nikach.

Publiczność zwiedzająca wystawę mogła się również wypowiedzieć na temat 
prezentowanych prac za pomocą kartek do głosowania. Pierwsze, bezapelacyjne 
miejsce w  ocenie publiczności uzyskał Album XXV-lecia farmacji lubuskiej, w iel- 
kopomna i nieporównywalna w  swych walorach dokumentacyjnych praca, w yko
nana pod kierunkiem dra B. Leszczyłowskiego.

Podsumowanie w ystawy i ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas 
uroczystości zamknięcia zjazdu. Podkreślono wówczas rangę wystawy, podzięko
wano organizatorowi i twórcom kronik za ich trud. Należy mieć nadzieję, że uda
ny wynik w ystawy dokumentacji dnia bieżącego zachęci do kontynuowania tego 
typu imprez podczas kolejnych zjazdów.

Jadwiga Brzezińska 
(Kołobrzeg)

KONFERENCJA HISTORYKÓW FARMACJI

W dniach 17—18 grudnia 1984 r. odbyła się w  Bydgoszczy ogólnopolska kon- 
frencja historyków farmacji. Była ona poświęcona omówieniu potrzeby i możli
wościom opracowania Słownika Biograficznego Farmaceutów Polskich. W konfe
rencji udział w zięli przedstawiciele różnych regionów, Oddziałów Polskiego Towa
rzystwa Farmaceutycznego, Wydziałów Farmaceutycznych Akademii Medycznych 
oraz Zrzeszenia i Przedsiębiorstw Cefarm.

Konferencję zagaił wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Farmeceutycz- 
nego — prof. dr Lesław Wichliński, dyrektor Studium Farmaceutycznego CMKP. 
Stwierdził on, że potrzebę takiego wydawnictwa środowisko farmaceutyczne od
czuwało od dawna, jednak ze względu na różnego rodzaju trudności nie doczekało 
się dotąd jego realizacji. Wyraził zadowolenie, że problem ten zostanie rozpatrzony 
w tak reprezentatywnym gronie i że inicjator tego przedsięwzięcia, dr Bazyli 
Leszczyłowski, potrafi je sfinalizować.

Następnie zabrał głos dr B. Leszczyłowski, który w  obszernym referacie przed
stawił swoją koncepcję opracowania i wydania Słownika Biograficznego Farma
ceutów Polskich, jego kształt, zasięg rzeczowy i czasowy. N aśw ietlił trudności or
ganizacyjne i wydawnicze, jak również propozycje ich przezwyciężenia. Według 
jego zamierzenia, popartego następnie żarliwie w  dyskusji, słownik ten będzie 
obejmował wszystkich farmaceutów zmarłych do 1984 r., a w ięc zarówno naukow
ców, jednostki wybitne, jak i szeregowych pracowników. Poszczególne noty będą 
składały się z haseł, właściwego życiorysu, dokumentacji. Przewiduje się w stęp
nie ok. 30.000 biogramów. Zebranie odpowiednich materiałów potrwa ok. 5 lat i bę
dzie przebiegać w  dwóch etapach: w  pierwszym zostanie zgromadzany indeks naz
wisk, w  drugim — będą opracowane noty biograficzne. W tym pierwszym etapie 
przewiduje się współdziałanie całego środowiska farmaceutycznego, a w  drugim
— tylko historyków farmacji. Redagowanie not biograficznych odbywać się bę
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dzie na zasadach ustalonych dla tego rodzaju wydawnictw naukowych. Nad w łaś
ciwym  przebiegiem prac czuwać będzie Komitet Honorowy, Komitet Naukowy, 
Zespół Redakcyjny oraz Zespół Recenzentów.

Ze względu na ogromny zakres źródeł, które trzeba będzie przewartościować 
celem wstępnego ustalenia indeksu nazwisk, do współpracy przy pierwszej k w e
rendzie zostanie włączone całe środowisko farmaceutyczne według ustalonych  
założeń. Koordynacją tych prac w  terenie, instruktażem i gromadzeniem indeksu  
wstępnego zajmie się dr B. Leszczyłowski, przewodniczący Komisji Koordynacyj
nej.

W kolejnym referacie dr Aleksander Drygas z Zakładu Organizacji Ochrony 
Zdrowia w  Akademii Medycznej w  Gdańsku omówił problem Słownika Biogra
ficznego Farmaceutów Polskich na tle dawnych i współczesnych wydawnictw bio
graficznych. Stwierdził, że w ielkie dzieło z zakresu polskiej biografistyki farm a
ceutycznej Ernesta Swierzawskiego i Kazimierza Wendy z XIX w. oraz Francisz
ka Giedroycia z początku XX wieku ma obecnie szansę doczekać się kontynua
cji.

Następnie mgr Jadwiga Brzezińska przedstawiła potrzebę opracowania S łow 
nika Biograficznego Farmaceutów Polskich i jego znaczenie dla środowiska far
maceutycznego. Stwierdziła, że fundamentalne to wydawnictwo umożliwi w yko
rzystanie niektórych biogramów w  różnych wydawnictwach regionalnych czy 
ogólnopolskich o specjalnym profilu.

Z kolei doc. dr W ładysław Markowski przedstawił powojenny dorobek far
maceutów wojskowych z zakresu historii farmacji. Wyraża się on jedenastoma 
pracami doktorskimi i trzema habilitacyjnymi. Jeśli uwzględnimy ponadto doro
bek farmaceutów cywilnych, to okaże się, że aktualnie spora liczba farmaceutów  
jest obeznana z warsztatem historyka farmacji i — tym samym — będzie mogła 
podjąć prace przy Słowniku.

W toku obszernej dyskusji omówione zostały różne problemy, związane z przy
gotowaniem Słownika. Uczestnicy konferencji dali wyraz powszechnej aprobacie 
dla cennej inicjatywy dra Bazylego Leszczyłowskiego oraz wyrazili gotowość do 
współpracy przy gromadzeniu materiałów.

Miłe odprężenie dla uczestników konferencji stanowiła projekcja czterech fil
mów dokumentalnych o zabytkach polskiego aptekarstwa, które zostały ostatnio 
zrealizowane przez Mieczysława Wiesiołka na zamówienie Zrzeszenia Cefarm. 
Scenariusz i komentarz do tych film ów opracowały: mgr Barbara Kozicka, mgr 
Danuta Huk i mgr Jadwiga Magnuszewska. Wzmiankowane film y z cyklu: Sia
dami dawnych aptek  nosiły tytuły: 1) Kolebka aptek polskich, 2) W ich zw ie r 
ciadle, 3) Urok starych oficyn, 4) W tyglu starych aptek. Film y te zostały zaku
pione przez poszczególne przedsiębiorstwa Cefarm, co umożliwi ich szerokie w y
korzystanie w  terenie przy różnych okazjach. Zabezpieczony też został w  odpo
wiedni sposób negatyw film ów celem umożliwienia ich nieograniczonego odtwa
rzania w  przyszłości. Z zadowoleniem przyjęto do wiadomości, że mgr Barbara 
Kozicka przygotowała na zlecenie Zrzeszenia Cefarm album zabytków aptekarstwa 
polskiego, który ukaże się w  najbliższym czasie nakładem wydawnictwa Auriga 
w czterech wersjach języcznych.

(W trakcie konferencji odbył się również m ały wernisaż malarskich prac far
maceutów. Pokazano pięć akwarel mgra Wiesława Fuska z Biecza (kwiaty i mo
tywy architektoniczne Biecza) oraz najnowszy obraz olejny mgr farm. A liny  
Wawrzosek z Lublina.

Jadwiga Brzezińska  
(Kołobrzeg)
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