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Medycznej w Warszawie) zaprezentowała graficzne znaki (exlibrysy) lekarzy 
i współczesnych stomatologów polskich. Ostatnie dwa referaty wygłosili: lekarz 
Tomasz Piętka z Kliniki Chirurgii Twarzo-Szczękowej Wojskowego Instytutu 
Medycznego, który przedstawił rozwój technik operacyjnych chirurgii szczęko-
wo-twarzowej w II połowie XIX, a doktorantka z Niemiec, Magdalene Schyma-
nietz - referat pt. Die Polnische Medizinische Gesellschaft in Deutschland als 
Plattform zur Verständigung Zwischen Zahnärzten und Ärzten aus Deutschland 
und Polen. Autorka zasygnalizowała w nim mało znane zagadnienie emigracji 
polskich lekarzy dentystów po II wojnie światowej i po 1989 r. 

Wszystkie prezentowane na sesji referaty znalazły się w wydanej i rozpro-
wadzanej w czasie konferencji publikacji pt. Zawód dentysty-lekarza stomatolo-
ga na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod redakcją B. Urbanek. 

Anna Marek 
Katedra i Zakład Historii Medycyny 

i Farmacji Śląskiej Akademii Medycznej 
(Katowice) 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ZESPOŁU SEKCJI HISTORII FARMACJI 

PTFARM ZA OKRES OD 27 V 2004 DO 14 VI 2007 

W okresie tym Zespół Sekcji Historii Farmacji działał w następującym skła-
dzie: przewodniczący - dr Jan Majewski, wiceprzewodniczący: prof. dr hab. 
Dionizy Moska, dr Katarzyna Hanisz, dr Andrzej Wróbel, sekretarze: dr Jadwi-
ga Brzezińska, mgr Lidia Czyż, członkowie: dr Stefan Rostafiński, mgr Michał 
Pawłowski, mgr Jerzy Waliszewski, przewodniczący honorowi: prof. dr hab. 
Henryk Romanowski, doc. dr hab. Władysław Szczepański. 

Zespół zrzesza ok. 250 historyków farmacji w 11 Sekcjach terenowych przy 
Oddziałach PTFarm w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie, Lubli-
nie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze. 
Zespół należy do Międzynarodowego Towarzystwa Historii Farmacji - Interna-
tional Society for History of Pharmacie. Każdego roku sprawozdanie z działal-
ności Zespołu ukazuje się w Biuletynie tego Towarzystwa pt. News. 

Zespół stara się o rozwój prac badawczych z zakresu historii farmacji. Orga-
nizuje sympozja i konferencje naukowe, inspiruje do podejmowania prac ba-
dawczych, integruje polskich historyków farmacji. Reprezentuje tę dziedzinę 
wiedzy w kontaktach zagranicznych, podtrzymuje wieloletnią współpracę z za-
granicznymi historykami farmacji, zapraszając na nasze konferencje naukowe, 
prowadząc wymianę publikacji i referentów. 
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Zespół troszczy się o zabytki zawodu, pielęgnowanie tradycji i etyki zawo-
du. Służy temu przypominanie rocznic, ważnych wydarzeń z dziejów farmacji 
i postaci wybitnych farmaceutów. Podczas kwartalnych zebrań Zespołu wygła-
szane są referaty historyczne i omawiane sprawy organizacyjne. 

Zespół może się poszczycić bardzo efektywną działalnością. W okresie 
sprawozdawczym odbyły się 4 sympozja naukowe z historii farmacji z udziałem 
gości zagranicznych. Miały one 3-dniowy program naukowy, wycieczkę histo-
ryczno-turystyczną i spotkanie towarzyskie: mianowicie w Horyńcu - 2004, 
Bardejowskich Kupelach i Dukli - 2005, Stargardzie Szczecińskim - 2006, Kra-
siczynie 2007. Wszystkie referaty wygłoszone na tych sympozjach zostały 
opublikowane w Pamiętnikach sympozjów. 

Każdego roku odbywają się dłuższe wycieczki historyczno-krajoznawcze 
dla historyków farmacji, podczas których wygłaszane są referaty histoiyczne. 
Celem tych wycieczek jest poznanie zagranicznych muzeów farmacji oraz miej-
scowości związanych z dziejami farmacji. Były to ostatnio: wycieczki do Kuks 
(Czechy - 2004), na Słowację i Podkarpacie - 2005, na Pomorze niemieckie - 2005, 
do Szwajcarii i Niemiec płd. - 2006, do Rumunii - 2007. 

Historycy farmacji mieli możność uczestnictwa każdego roku w ok. 20 kon-
ferencjach naukowych. Odbyły się one w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Ło-
dzi, Białymstoku, Lublinie. 

Zespół nawiązał ożywiony kontakt z Zespołem Historii Farmacji PAN i pod-
jął inicjatywę organizowania co roku przeglądu najlepszych prac magisterskich 
z zakresu historii farmacji. Pierwsza taka impreza odbyła się 29.11.2006 r. 
w Warszawie. 

W okresie sprawozdawczym 1 osoba uzyskała stopień naukowy doc. hab. z za-
kresu historii farmacji (Zbigniew Bela), a 2 osoby stopień dr farm (B. Wachulec 
i Dorota Niewiadomska-Możdżan). 

Każdego roku ukazało się ok. 10 książek z zakresu historii farmacji, zwykle 
w wydawnictwie Kontekst w Poznaniu. Publikacja pt. Muzea i kolekcje farma-
ceutyczne w Polsce, autorstwa dr Jana Majewskiego, uzyskała I nagrodę na 
Ogólnopolskich Targach Książki w Poznaniu w 2006 r. 

Dużym wydarzeniem w zakresie muzealnictwa było przeniesienie Muzeum 
Farmacji do lokalu na Starym Mieście w Warszawie (kustosz dr Iwona Arabas). 
Muzea Farmacji w Warszawie oraz w Krakowie organizują co roku kilka konfe-
rencji naukowych i wystaw specjalnych. Ogromna wystawa zabytków aptekar-
skich, zorganizowana w Stargardzie z okazji sympozjum historii farmacji, przez 
6 miesięcy cieszyła się niezwykłą frekwencją oglądających z całego Pomorza. 
Placówka muzealna przy Aptece „Pod Łabędziem" w Bydgoszczy otrzymała 
status „muzeum farmacji" zatrudnia kustosza-historyka i wydaje rocznik histo-
ryczny pt. „Apothecaria Bydgostiana". 
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Polscy historycy farmacji biorą udział w zagranicznych kongresach i sympoz-
jach zagranicznych, aczkolwiek tylko niektórych. Ze wzglądów finansowych, nie 
mogą przyjąć licznych zaproszeń na zagraniczne imprezy historyczne. 

W 2005 r. w Międzynarodowym Kongresie Historii Farmacji w Edynburgu 
wzięło udział z referatami i posterami 6 polskich delegatów. Poster doc. dr hab. 
Anity Magowskiej jako jedyny i po raz pierwszy w dziejach kongresów między-
narodowych - uzyskał specjalną nagrodę za wybitne wartości naukowe i piękną 
szatę graficzną. Polscy historycy farmacji uczestniczyli także w Międzynarodo-
wym Sympozjum w Marburgu z okazji 40-lecia tamtejszego Zakładu i Katedry 
Historii Farmacji, a doc. dr hab. Anita Magowska wygłosiła referat na Między-
narodowym Kongresie Historii Medycyny w Catanii. 

W 2006 r. Zespół Sekcji Historii Farmacji obchodził 50-lecie swej działal-
ności. Z tej okazji odbyła się w Warszawie konferencja naukowa, na której wy-
głoszono 9 referatów. Uroczystość połączona była z laudacją na cześć prof. dr 
hab. Henryka Romanowskiego z okazji 65-lecia jego pracy zawodowej. 

Zorganizowanie ok. 80 imprez historycznych w okresie ubiegłych 4 lat 
świadczy o dużej prężności środowiska historyków farmacji. 

Jadwiga Brzezińska 
(Kołobrzeg) 


