


Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu „Zawody medy-
czne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku" - Ustroń, 
2 4 - 2 6 marca 2006 rok. 

W dniach 2 4 - 2 6 marca b.r. w malowniczo położonym Ustroniu 
odbyła się druga już konferencja naukowa poświęcona zawodom 
medycznym na ziemiach polskich XIX i XX wieku. Tym razem 
myślą przewodnią obrad był zawód farmaceuty, zaś jej organizatora-
mi Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farmacji Śląskiej Akademii 
Medycznej w Katowicach oraz Instytut Historii Nauki PAN w War-
szawie. Patronat nad konferencją objęła Dyrektor IHN PAN pani 
prof, dr hab. Kalina Bartnicka oraz Prezes Naczelnej Rady Aptekar-
skiej mgr farm. Andrzej Wróbel. 

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 15-tej, w Śląskim Szpitalu 
Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym im gen. Jerzego Ziętka. Słowo 
wstępne wygłosiła przewodnicząca i główna organizatorka konfe-
rencji doc. dr Bożena Urbanek, a także Dziekan Wydziału Farmaceu-
tycznego Śl. AM prof, dr hab. Krystyna Olczyk. Odczytano również 
list powitalny niestety, nieobecnej profesor Kaliny Bartnickiej, która 
przepraszając za swą nieobecność, życzyła uczestnikom owocnych 
obrad. 

Tematyka poszczególnych sesji zachowała podział chronolo-
giczny. Pierwsza z nich dotyczyła pozycji ówczesnego farmaceuty 
i aptekarza w XIX wieku. Poszczególne referaty wygłosiły dr Wanda 
Korpalska, „Farmacja i farmaceuci polscy w rejencji bydgoskiej pod 
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Uczestnicy odbywającej się w dniach 24-26 marca 2006 r. w Ustroniu Śląskim, 
konferencji nt. „ Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku " w cza-
sie dyskusji nad referatami, głos zabiera prof, dr hab. Bożena Plonka-Syroka 

zaborem pruskim", mgr Anna Marek, „Aptekarze w literaturze pięk-
nej w XIX wieku" a także w zastępstwie męża prof. Bożena Płonka-
-Syroka dokonała prezentacji referatu poświęconego ustawodaw-
stwu aptekarskiemu na Śląsku od XVII do początku XIX wieku. 
Ostatni w tej części obrad referat należał do doc. Bożena Urbanek, 
która zapoznała słuchaczy z XIX-wiecznymi dywagacjami publicy-
stów galicyjskich na temat możliwości sanacji zawodu farmaceuty. 
Drugi dzień konferencji zdominowała tematyka poświęcona środo-
wisku farmaceutycznemu na przełomie XIX i XX wieku. Omawiano 
regionalne społeczności aptekarskie i ich przykładowo społe-
cznikowskie zainteresowania. Środowisko wielkopolskich aptekarzy 
było tematem wystąpienia znanego poznańskiego farmaceuty dr Jana 
Majewskiego, zaś dr Marcin Leśniewski zaprezentował wizerunek 
XIX-wiecznych aptekarzy pszczyńskich na tle zachodzących prze-
mian. Dwudziestolecia międzywojennego dotyczyły natomiast refe-
raty mgr: Małgorzaty Marcysiak, Jacka Persy, Jadwigi Zuchory oraz 
Teresy Dworeckiej. W większości z nich (oprócz wystąpienia mgr 
Persy) autorzy dokonali prezentacji pozycji zawodu farmaceuty 
w opinii ówczesnej prasy farmaceutycznej. Podstawową bazę 
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źródłową tworzyły periodyki, takie jak: „Wiadomości Farmaceuty-
czne" czy „Farmacja Współczesna". Interesujących wniosków na 
temat wizerunku międzywojennego farmaceuty dostarczał referat 
Teresy Dworeckiej poświęcony analizie ogłoszeń o pracę z lat 
1921-1939. Autorka podkreślała funkcjonowanie jeszcze w dwu-
dziestoleciu różnorodnej tytulatury zawodowej, począwszy od po-
mocników aptecznych, prowizora farmacji aż po magistra farmacji. 
Ponadto zwróciła uwagę na pojawienie się wśród ogłoszeń wcześniej 
niespotykanych informacji na temat potrzeby zatrudnienia w apte-
kach farmaceutów - kobiet, a także osób ze znajomością języka nie-
mieckiego. 

Kolejna, popołudniowa sesja w porządku chronologicznym doty-
czyła, wizerunku farmaceuty stworzonemu w rzeczywistości powo-
jennej a następnie w latach współczesnych. Tematyka prezentowa-
nych zagadnień dotyczyła m.in. powstania i działalności Izb Apte-
karskich w Polsce (mgr Agnieszka Bukowska), ustawodawstwa far-
maceutycznego (mgr Joanna Warmuzińska) oraz problematyki 
reprywatyzacji aptek w latach 1989-2005, w Wielkopolsce (prof. 
Anita Magowska). Ten ostatni temat, czego można było się spo-
dziewać wzbudził szczególne zainteresowanie uczestników. 

Na zakończenie, warto również wspomnieć kilka słów o impre-
zach rekreacyjnych zaplanowanych przez gospodarzy konferencji, 
które miały za zadanie uświetnienie trzydniowe obrady. Na uwagę 
z pewnością zasługiwał świetnie zorganizowany, nocny kulig do 
Doliny Czarnej Wisełki, zakończony wspólnym biesiadowaniem przy 
ognisku, pieczonych kiełbaskach i góralskiej muzyce. Równie udane 
było zorganizowane na zakończenie obrad przyjęcie w Karczmie 
Góralskiej w Ustroniu. 

Trwałym śladem konferencji poświęconej zawodowi farmaceuty 
na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci była z pewnością nie tylko 
wymiana poglądów i doświadczeń, ale również możliwość nabycia 
publikacji książkowej, „Zawód farmaceuty na ziemiach polskich 
w XIX i XX wieku", obejmującej referaty uczestników. 

Magdalena Paciorek 
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