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wkład aptekarzy w  rozwój chemii i analizy (doc. W. Markowski), tło społeczne i 
ekonomiczne przemiian w  farmacji, ewolucję w  zakresie arsenału leków, funkcji 
apteki i wykształcenia aptekarzy (mgr J. Brzezińska).

Zarówno wypowiedzi, przedstawione w  ramach konferencji okrągłego stołu, 
jak i wygłoszone referaty — stały się inspiracją do szerokiej dyskusji. Była ona 
kontynuowana również w  kuluarach, w  czasie wieczornego spotkania towarzyskie
go oraz w  trakcie wycieczek autokarowych. Uczestnicy Zjazdu zwiedzili wspólnie 
Zamek Królewski w  Warszawie, pałac i park w  Wilanowie, Żelazową Wolę i Pa
łac Krasińskich w  Radziejowicach. Piękny koncert utworów Chopina w  wykonaniu  
artystki Iwony Klimaszewskiej, którego wysłuchano w  Żelazowej Woli — stano
w ił miły akcent, wiążący uczestników Zjazdu w  odczuciu piękna oraz wspólnoty 
twórczych poczynań.

Z okazji Zjazdu odbyło się w  dniu 12 września 1985 r. Walne Zebranie człon
ków Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji w  czasie którego doko
nano wyboru nowego Zarządu. Przewodniczącym Zarządu Głównego PTHMiF zo
stał prof. dr med. Tadeusz Brzeziński; zastępcą przewodniczącego doc. dr farm. 
Władysław Markowski; sekretarzem generalnym — dr n. med. Danuta Krysa-Lesz- 
czyńska, a skarbnikiem — dr stom. Symcha Wajs.

Zjazd przyczynił się do pogłębienia zainteresowań dziejami lecznictwa w XIX  
wieku. Umożliwił nawiązanie kontaktów naukowych pomiędzy historykami medy
cyny i farmacji, mieszkającymi w  różnych regionach kraju.

Jadwiga Brzezińska 
(Kołobrzeg)

SESJA HISTORYCZNA GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

Z okazji 40-lecia Akademii Medycznej w  Gdańsku Oddział Gdański PTFarm., 
zorganizował sesję historyczną, która odbyła się w dniu 26 października 1985 r. 
Celem tej sesji było przypomnienie trudu i osiągnięć wykładowców i wychowan
ków Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w  Gdańsku, który tak ściśle związa
ny był z działalnością i rozwojem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego.

Obszerny i interesujący referat na ten temat przedstawił dr farm. Aleksander 
Drygas. Uwypuklił on bliską współpracę uczelni z Oddziałem PTFarm , dzięki cze
mu Oddział mógł się poszczycić wielu sukcesami. Do największych należy dwu
krotne zorganizowanie z wielkim  rozmachem krajowych zjazdów Polskiego Towa
rzystwa Farmaceutycznego w Gdańsku, w  których każdorazowo wzięło udział ok. 
1500 osób. Podczas pierwszego z nich czynna była wystawa druków i książek far
maceutycznych, a podczas drugiego otwarto uroczyście Izbę Muzealną przy Apte
ce Ratuszowej na Starym Rynku w  Gdańsku. Osiągnięcia sekcji naukowych Od
działu Gdańskiego PTFarm., zwłaszcza Sekcji Aptek Otwartych, Sekcji Aptek Szpi
talnych oraz Sekcji Oświaty Zdrowotnej, wyróżniają się pozytywnie w  skali kra
jowej.

Następnie przedstawiano w oddzielnych doniesieniach sylw etki dwóch w ybit
nych uczonych farmaceutycznego środowiska naukowego Gdańska, którzy byli rów
nież aktywnymi członkami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Prof. dr M. 
Nabrzyski przypomniał dzieło i życie zmarłego prof. dra J. Wierzchowskiego, a 
prof. dr M. Grabowska scharakteryzowała dorobek twórczy prof. dra H. Ellerta. 
Należy zaznaczyć, że w  uroczystości wzięły udział rodziny Profesorów J. Wierz
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chowskiego oraz H. Ellerta, a bezpośrednio przed sasją delegacja Zarządu Oddzia
łu Gdańskiego PTFarm. złożyła kwiaty na ich grobach.

Sesji przewodniczył prof. dr S. Gili, a zagaił ją w  imieniu organizatorów mgr 
Ryszard Jarocki. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: mgr Zbigniew Błasz
czyk — dyrektor PZF Cefarm Gdańsk, mgr Jerzy Iwanowski — sekretarz Pol
skiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, członek Zarządu Koła PTFarm. 
w Słupsku i członek Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Słupsku oraz mgr Jadwiga 
Brzezińska — przewodnicząca Oddziału Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Far
maceutycznego.

W swej wypowiedzi mgr J. Brzezińska podkreśliła serdeczne wiązi łączące ze 
sobą Oddziały: Koszaliński i Gdański. Przypomniała rolę, jaką odegrał Oddział 
Gdański przed 30 laty przy powstawaniu Oddziału Koszalińskiego, służąc radą i 
pomocą w przezwyciężaniu różnych problemów organizacyjnych. Także w  dalszej 
swej działalności Oddział Koszaliński mógł zawsze liczyć na pomoc i uczynność 
Oddziału Gdańskiego.

Pomorze Środkowe, którego zasięg obejmuje Oddział Koszaliński, pozbawione 
akademickiego ośrodka medycznego, pozostawało przez te wszystkie lata pod opie
ką AM" w  Gdańsku. To w  jej murach kształciła się większość farmacautów, za
trudnionych w aptekach województwa koszalińskiego i słupskiego. Pracownicy nau
kowi AM w Gdańsku, nie zważając na trudy i niewygody, przyjeżdżali z wykłada
mi na zebrania naukowe Oddziału Koszalińskiego, prowadzili szkolenia i kursy 
nieciągłe, przygotowywali do specjalizacji, byli konsultantami wojewódzkimi. W 
dziejach Oddziału Koszalińskiego PTFarm. zapisali się szczególnie tacy wykładow
cy, jak: prof. prof. S. Byczkowski, H. Ellert, A. Fabig, I. Grabowska, M. Nabrzyski; 
doc. doc. Z. Ganowiak, R. Kaliszan, S. Janicki, A. Regosz; dr dr Kozłowska, E. 
Wawrzyniak, M. Sell, J. Stechnij. Im wszystkim przekazane zostały serdeczine wyra
zy wdzięczności.; od. farmaceutów koszalińskich i słupskich.

Jadwiga Brzezińska 
(Kołobrzeg)

ZABYTKOWA WALCOWNIA BLACH CYNKOWYCH W LIPINACH

Kolejne sympozjum popularnonaukowe Komisji Historii i Ochrony Zabytków 
Hutniczych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego odby
ło się w  dniu 14 marca 1985 r. Głównym celem sympozjum było zwiedzenie za
bytkowej walcowni blach cynkowych Zakładów Metalurgicznych „Silezja” w  Li- 
pinach oraz wysłuchanie referatu prezesa Koła Stowarzyszenia przy Zakładach 
Cynkowych mgra inż. Adama Orłowskiego pt. Zarys Rozwoju. Zakładów Metalur
gicznych „Silezja”. Zakład w  Lipinach w  latach 1847— 1985.

Powstanie Zakładów Cynkowych w  Lipinach związane było z istniejącymi tu 
kopalniami węgla oraz odkryciem w  tym czasie bogatych złóż galmanu w  Szarleju 
koło Bytomia. Pierwsze uruchomienie huty cynku w Lipinach nastąpiło w roku 
1825 (Huta Dawida). Rozwój kopalń węgla stwarzał korzystne warunki dla pro
dukcji cynku i dlatego w  roku 1847 powstała druga huta cynku w Lipinach (Hu
ta Konstancja), która jest początkiem dzisiejszych Zakładów Cynkowych w  Lipi
nach. Obejmowała ona wówczas 20 pieców piętrowych, każdy o 20 muflach do de
stylacji cynku. Zwiększając produkcję cynku wybudowano w  roku 1852 obok no
wą hutę (Huta Gabor). Obie Huty w  roku 1857 przeszły na własność Śląskiej Spół
ki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa we Wrocławiu. W latach sześćdziesiątych 
nastąpiła dalsza rozbudowa hut (Konstancji i Gabor) i wówczas nazwano je Za


