


nifïcance of dreams; T. L. Tieleman, Dialectic and science: Galen 
De placitis I-III. 

Komunikaty grupy IV - Etyka medyczna i epistemologia: 
P. Van Minnen, Medical ethics and the institutionalization of 

medical care in Late antiquity: M. Vegetii, Erasistratus epistemo-
logy and hellenistic technology. 

Komunikaty grupy V - Wpływ medycyny na społeczeństwo, 
na literaturę i na sztuką: 

G. Marasco, L'introduction de la medicine grecque a Roma: une 
dissension idéologique et politique; G. Susong, La référence 130di-
cale non-hippocratique dans les dialogues de Platon I. R. Alfageme. 
La medicine technique grecque dans la comédie athénienne-, S. Ge-
roulanos, The role of trauma in the ancient Greek art. 

Komunikaty grupy VI - Medycyna, religia i magia: 
A. Chaniotis, Krankheit und Heilung in den griechischen Bei-

chtinschriften; R. L. Gordon, Implicit models of the healing event 
in magical charms; D. W. Amundsen, Dualism, demonology and 
Tatian's rejection of medical theory and practice in the second 
century; A. D. K. H. Leven, Athymia and philanthropia. Social 
reactions to plague in late antiquity and early Byzantine societies. 

Na zakończenie kongresu prof. Mirko Grmek podsumował ob-
rady podkreślając wysoki poziom naukowy spotkania, które po-
twierdziło i umocniło znaczenie badań interdyscyplinarnych w 
studiach medyczno-historycznych i społecznych nad cywilizacją 
grecko-rzymską. 

Wspólne spotkanie histoiyków, archeologów, filologów klasycz-
nych, historyków filozofii, medycyny i religii przebiegało w atmo-
sferze szczególnej gościnności i serdeczności, czemu sprzyjała w 
znacznym stopniu znakomita organizacja kongresu, jak również 
przyjęcia i wystawy muzealne przygotowane przez gospodarzy. 

Akta kongresu mają ukazać się drukiem w 1993 roku w wy-
dawnictwie Rodopi Publishers jako tom czasopisma „Clio Medi-
ca-series". 

Bożena Płonka-Syroka 

Ш Sympozjum Historii Farmacji w Supraślu koło Białegosto-
ku, 11-13 czerwca 1993 r. 

Sekcja Historii Farmacji PTFarm podjęła się wielce udanej pró-
by organizacji III Sympozjum Naukowego, poświęconego historii 
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tej dziedziny. W ciągu trzech dni obrad wygłoszono 24 referaty 
dotyczące różnorodnej tematyki badawczej. Możemy wyróżnić 
wśród nich pewne grupy tematyczne. Dominował nurt biogra-
fistyczny, 8 wystąpień poświęcono przedstawieniu sylwetek i 
dorobku wybitnych farmaceutów. Ożywioną dyskusję i najwię-
ksze zainteresowanie słuchaczy wzbudziły referaty, dotykające 
problemów organizacji aptekarstwa polskiego, podejmujące te-
matykę samorządową, nawiązujące do historii prywatyzacji i 
reprywatyzacji aptek polskich. Dramatyczną wymowę miał je-
den z referatów poświęcony dawnym aptekom żydowskim na 
Białostocczyźnie i ich zagładzie w latach 1939-1945. Obok wy-
mienionych nurtów tematycznych możemy wyróżnić także pew-
ne drobniejsze grupy zagadnień. Pierwsza obejmowała problem 
historii terapii (4 referaty), druga dotyczyła kontaktów nauko-
wych polskiego środowiska lekarskiego i farmaceutycznego z 
zagranicą (2 referaty), 2 wystąpienia dotyczyły symboliki far-
maceutycznej - mitologicznych patronów medycyny i Farmacji. 
Poruszono także problem farmaceutycznych tradycji w muze-
ach farmacji i innych obiektach kulturalnych prowadzących 
wystawy czasowe. 

Wśród uczestników gościliśmy badaczy zagranicznych - z Li-
twy i Niemiec. 

Obrady Sympozjum toczyły się w Supraślu, w położonym 
na skraju Puszczy Knyszyńskiej ośrodku wypoczynkowym i 
w drugim dniu - w Tykocinie, w zabytkowym gmachu Mu-
zeum. Organizatorzy zapewnili bogatą oprawę kultualną i to-
warzyską spotkania naukowego. W programie przewidziano 
zwiedzanie Białegostoku, Supraśla, Tykocina, wycieczkę kon-
nym zaprzęgiem do Puszczy Knyszyńskiej, wieczór przy og-
nisku itp. W Muzeum w Tykocinie mieliśmy okazję obejrzeć 
interesującą ekspozycję prac plastycznych Ninel Kameras-
Kos. Zwiedziliśmy zabytkową XVI-wieczną synagogę i XVIII-
wieczny kościół tykociński. 

III Sympozjum Historii Farmacji PTFarm dowiodło żywego 
zainteresowania środowiska historią farmacji i tradycji zawodo-
wych aptekarstwa polskiego. Udział w obradach wzięło ok. 50 
osób z całego kraju. Referaty utrzymane były na dobiym pozio-
mie merytorycznym. Sympozjum było także okazją dla wymiany 
bezpośrednich informacji na temat spodziewanych publikacji na-
ukowych, przygotowywanych rozpraw doktorskich i habilitacyj-
nych. Można wyrazić nadzieję, iż inicjatywa Sekcji Historycznej 
PTFarm hędzie kontynuowana i spotkania Sekcji utrzymają w 
latach przyszłych swój charakter. 

158 


