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DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SEKCJI HISTORII FARMACJI 
PTFARM W 2005R.*

Zespół Sekcji Historii Farmacji PTFarm, którego przewodniczącym jest obec
nie dr Jan Majewski, kontynuował swą działalność naukową organizacyjną 
promocyjną i integracyjną w 2005 r.

Podczas 4 zebrań Zespołu, które odbyły się w Warszawie w dniach 19 stycz
nia, 15 czerwca, 12 października i 7 grudnia 2005 r., wygłaszano referaty, oma
wiane były sprawy organizacyjne. Przekazywano informacje i relacje z imprez 
historycznych krajowych i zagranicznych, o nowych książkach, problemach śro
dowiska historyków farmacji.

We współpracy ze Słowackim Towarzystwem Farmaceutycznym Zespół zor
ganizował w dn. 2-3. V. 2005 r. XIV Sympozjum Historii Farmacji, którego ob
rady toczyły się w uzdrowisku Bardejovske Kupele i w Dukli. Wygłoszone pod
czas tego sympozjum 22 referaty zostały opublikowane w Pamiętniku 
Sympozjum.

Wspólnie z PAN Zespół zorganizował w Warszawie w dniu 7 grudnia 2005 r. 
sesję naukową pt. „Etnofarmacja wschodniego pogranicza” , na której wygło
szono 7 referatów (w tym jeden przez przewodniczącego Zespołu dr Jana Ma
jewskiego, a drugi -  mgr A. Kielak, członka Sekcji).

Muzeum Farmacji w Warszawie zorganizowało 2 sesje naukowe:
1) w dniu 19 stycznia 2005 r. pt. W przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 

muzealnictwa farmaceutycznego, na której wygłoszono 9 referatów (w tym je 
den przez dr Jana Majewskiego, przewodniczącego Zespołu, oraz dwa przez 
członków Sekcji: dr Iwonę Arabas i dr Zbigniewa Belę). 2) w dniu 15 czerwca
2005 r. nt. Reklama farmaceutyczna w X IX  i na pocz. X X  w.

Muzeum Farmacji w Krakowie zorganizowało wspólnie z Katedrą Historii 
Medycyny UJ w dn. 17-18.11.2005 sympozjum naukowe nt. Epidemie w Polsce 
od czasów najdawniejszych po czasy współczesne. (40 referatów)

Sekcja Białostocka zorganizowała w dn. 28.V.2005 r. historyczną sesję nau
kową z okazji jubileuszu 50-lecia Oddziału Białostockiego PTF-arm (dr Stefan 
Rostafiński -  referat programowy).

Podczas krajowego Święta Aptekarza w dn. 1.X.2005 r. w Warszawie histo
ryczny referat programowy wygłosił przewodniczący Zespołu, dr Jan Majewski. 
Referat ten ukazał się w specjalnej publikacji okolicznościowej. Ponadto regio
nalne Święta Aptekarza z nawiązaniem do tradycji i etycznych postaw zawodu, 
przygotowane zostały z inicjatywy terenowych Sekcji Historii Farmacji w Poz
naniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Białymstoku, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie.

’ Tekst ten został zamieszczony w „Farmacji Polskiej” t. 62 2006, nr 5. Ze względu 
na inny krąg czytelników tego czasopisma drukujemy go w „Kwartalniku”.
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Szereg imprez historycznych o zasięgu regionalnym, a także wystawy, pro
mocje książek itp., zorganizowały poszczególne Sekcje Historii Farmacji, przy
pominając o jubileuszach, tradycjach, zasługach wybitnych farmaceutów i o dzie
dzictwie zawodu. Naczelna Izba Aptekarska oraz Okręgowe Izby Aptekarskie 
zawsze mają świadomość, że organizując swoje imprezy mogą liczyć na histo
ryczne wprowadzenie referatowe członków Sekcji Historii Farmacji PTFarm.

W 2005 r. odbyły się 2 wycieczki, które oprócz programu turystycznego mia
ły program naukowy, historyczny: 1) w dn. 30.04.2005 r — 4.05.2005 r. z Pozna
nia na Słowację i Podkarpacie (miejsca związane z Ignacym Łukaszewiczem),
2) ze Szczecina na Pomorze niemieckie w dn. 17-19.09.2005 r.

Najważniejszą zagraniczną imprezą historyczną w 2005 r. był Międzynarodo
wy Kongres Historii Farmacji w Edynburgu (21-26.06.2005 r.). Wzięło w nim 
udział 6 polskich delegatów, którzy przedstawili tam 4 referaty i 2 postery (dr Iwo
na Arabas, dr Jadwiga Brzezińska, dr Zbigniew Bela, mgr Iwona Dymarczyk, 
prof. Wanda Grębecka, doc. dr hab. Anita Magowska). Poster wykonany przez 
doc. dr hab. Anitę Magowską pt. Asortyment leków we Lwowie na pocz. X V II w. 
według manuału pomocnika aptekarskiego Stanisława Kołaczkiewicza uzyskał
I nagrodę na Kongresie. Przed obradami Kongresu odbyło się posiedzenie Mię
dzynarodowego Towarzystwa Historii Farmacji, w którym brała udział jako de
legat Zespołu PTFarm, dr Jadwiga Brzezińska. W trakcie Kongresu odbyło się 
zwyczajne posiedzenie Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji, w którym 
uczestniczyła jako członek tej Akademii, doc. dr hab. Anita Magowska.

Dwóch członków Zespołu Historii Farmacji PTFarm. (dr Jadwiga Brzeziń
ska i dr Iwona Arabas) wzięło udział w uroczystości jubileuszu 40-Iecia Instytu
tu Historii Farmacji w Marburgu (11-13. 11. 2005). Delegacja uczestniczyła 
w konferencji naukowej, spotkaniu towarzyskim i zwiedzaniu Instytutu.

W Międzynarodowym Kongresie Historii Medycyny w Catanii (16-18.06. 
2005) wystąpiła z referatem doc. dr hab. Anita Magowska.

Mimo otrzymanych zaproszeń żaden polski historyk farmacji nie uczestni
czył w następujących zagranicznych imprezach historycznych: 1) Sympozjum 
Historii Farmacji w Jasy, Rumunia (29.09.-1.10.2005), 2) Polsko-Niemieckie 
Sympozjum Historii Medycyny we Frankfurcie n. Odrą.

Pokłosiem prac naukowych historyków farmacji było ok. 15 książek i liczne 
publikacje historyczne.

W 2005 r. doktorat z historii farmacji uzyskał Bartosz Wachulec na podsta
wie pracy pt. Dzieje aptekarstwa w Bydgoszczy (od początku jegop istnienia do 
roku 1951).

Śmierć zabrała w dn. 6 maja 2005 r. zasłużonego i dynamicznego historyka 
farmacji, doc. dr hab. Bazylego Leszczyłowskiego. W jego pogrzebie w Łodzi 
uczestniczył przewodniczący Zespołu, dr Jan Majewski, wygłaszając pożegnal
ne przemówienie i składając wieniec kwiatów.
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Poszczególne Sekcje Historii Farmacji PTFarm wykazują wielkie zaangażo
wanie, czuwając nad opracowaniem biogramów zmarłych farmaceutów, popula
ryzując dzieje zawodu w Biuletynach Izbowych i organizując imprezy o charak
terze integracyjnym.

Jadwiga Brzezińska 
(Kołobrzeg)


