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Szanowni Goście.
Dzisiejsza wyprawa, tak naprawdę, rozpoczęła się w Szczecinie. Są wśród nas 

obecni również przedstawiciele tego wspaniałego miasta.
Korzystając z okazji, w imieniu Ambasady Mongolii w Polsce chciałbym prze

kazać Książnicy Pomorskiej sutry buddyjskie stanowiące żywy dowód wielowieko
wej kultury i religii mongolskiej. Przekazuję ten dar na ręce przedstawiciela Książni
cy pomorskiej. Są to bezcenne arcydzieła Dżalamb, Tarawczimbu, Bandzragez.

* * *

Gdy pożegnanie dobiegło końca inicjator wyprawy Robert Szyjanowski pop
rosił o błogosławieństwo. Udzielili go: prowincjał franciszkanów o. Wacław 
Chom ik oraz lama buddyjski, który przybył na tę uroczystość wraz z am basado
rem M ongolii w  Polsce. Uczestników wyprawy gościł potem w iceprezydent 
m iasta Wrocławia, Dawid Jackiewicz, uważnie wsłuchujący się w  relację o jej 
zamierzeniach. Obiecał także wspomóc starania grupy W rocławian (red. Beata 
M aciejewska, prof. Franciszek Rosiński, prof. A. Kuczyński) oraz Śląskiej Pro
wincji Franciszkanów, idące w  kierunku ufudnowania tablicy pamiątkowej poś
więconej Benedyktowi Polakowi oraz wzniesieniu w e W rocławiu jego  pomnika.

Antoni Kuczyński 
Katedra Etnologii 

i Antropologii Kulturowej 
UWrorcławskiego

NAGRODA „ZŁOTEJ KONW ALII”
ZA W YBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOW E DLA 

PROF. DR HAB. BARBARY REM BIELIŃSKIEJ-KUŹNICK IEJ

Polskie Towarzystwo Historii M edycyny i Farmacji przyznało Pani prof. dr 
hab. Barbarze Rembielińskiej -  Kuźnickiej w dniu 23 września 2003 roku na
grodę „Złotej Konwalii” -  „za szczególnie wybitne osiągnięcia naukowe i orga
nizacyjne, które w  Polsce wywarły istotny wpływ na rozwój i pogłębienie badań 
oraz na doskonalenie dydaktyki w  dziedzinie historii farmacji.”

Prof. dr hab. Barbara Kuźnicka je s t członkiem rzeczywistym  Academ ie 
Internationale d ’Histoire de la Pharmacie (od 1983) członkiem korespondentem  
Arbeitsgem einschaft E thno-m edizin (od 1988), była sekretarzem Zespołu H i
storii Nauk Humanistycznych Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN 
(1966 -  1977), przewodniczącą Zespołu Historii tegoż Instytutu (1977 -  1987), 
członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historii M edycyny i Far
macji (1972 -  1974), redaktorem wydawnictwa „Studia i M ateriały z Dziejów 
Nauki Polskiej seria B” (1978 -  1980), członkiem w /w  redakcji (1972 -  1990), 
członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (od 1978 do 2002), człon
kiem redakcji „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” (1970 -  1990). Obecnie
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prof. dr hab. Barbara Rembelińska-Kuźnicka

jest nadal członkiem Rady Naukowej Instytutu Historii N auki PAN (od 1987) 
oraz przewodniczącą Rady Fundacji Kasy im J. M ianowskiego -  Fundacji Po
pierania Nauki (od 1991).

B yła w ieloletn im  w ykładow cą historii farm acji w A kadem ii M edycznej 
w Warszawie, kierownikiem  Pracowni Historii Farmacji PAN w latach 1986 -  
1996, a następnie Zakładu Historii Nauk Biologicznych i Farm acji Instytutu Hi
storii Nauk PAN (1996 -  2001). Była prom otorem  5 prac doktorskich i opieku
nem  1 habilitacji.

Szczególnie cenne dla polskiej nauki są liczne publikacje naukowe, m.in. Ewolucja 
akademickiego nauczania farm acji w  Polsce w  latach 1783-1930  (1968), Kierunki 
rozwoju farm acji w Polsce epoki Oświecenia (1982) oraz opracowania redakcyjne, 
m.in. współredakcja z Zofią Jerzmanowską monografii Dzieje nauk farmaceutycz
nych w Polsce 1918 -1 9 7 8 . Jest redaktorem serii wydawniczej „Historia leków na
turalnych” Dotychczas ukazało się 5 tomów monotematycznych.

Ogromnie cenne dla dydaktyki polskiej było opracowanie podręcznika histo
rii farmacji -  wspólnie z ojcem, profesorem  Robertem Rembielińskim. Pod
ręcznik ten stanowił duże osiągnięcie w skali europejskiej, ponieważ inne kraje 
nie posiadały tak nowoczesnego opracowania.

W  uznaniu zasług dla nauki polskiej Towarzystwo Historii M edycyny i Far
macji w  2000 r. przyznało prof, dr hab. Barbarze Kuźnickiej dyplom honoris 
causa tego Towarzystwa.

Serdecznie gratulujemy pani profesor z okazji obu wyróżnień.

Jadwiga Brzezińska


