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Andrzeja Krocina oraz twórczość literacką profesorów: Krzysztofa Boczkowskiego 
i Edwarda Rudzkiego. 

Uroczystości jubileuszowe zorganizowane przez Akademię Medyczną w War-
szawie były wydarzeniem doniosłym. Uczczono pamięć i dokonania pokoleń mi-
nionych i jednocześnie zastanawiano się nad przyszłością medycyny, zagrożeniami 
dla zdrowia i życia człowieka u schyłku XX wieku. 

Irena Komasara 
(Warszawa) 

SESJA BIOGRAFICZNA POŚWIĘCONA 
PROFESOROWI WACŁAWOWI J. STRAŻEWICZOWI 

19 maja 1989 r. odbyła się w Poznaniu Sesja Naukowa z okazji 100-lecia urodzin 
profesora Wacława J. Strażewicza (1889-1950) — wybitnego farmakognosty i twórcy 
zielarstwa w Polsce — zorganizowana przez Komisję Farmaceutyczną Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Po-
znaniu oraz Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka w Ciechanowcu. Sesji przewodniczył 
prof, dr Bohdan Drożdż. 

Etapy działalności farmakognostycznej Wacława J. Strażewicza przedstawił 
doc. dr hab. Witold W. Głowacki (AM — Poznań). Szczególną rolę w kształtowaniu 
osobowości naukowej Strażewicza odegrał okres wileński, który uformował go jako 
badacza, nauczyciela akademickiego oraz wybitnego znawcę problemów zielar-
stwa. 

Dr Maria Turowska (Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich — Poznań) 
wygłosiła referat: Wacław J. Strażewicz — twórca i organizator Państwowego 
Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnych. 

Tematykę i kierunki prac badawczych Wacława J. Strażewicza omówił prof. 
Jan Kozłowski (Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich — Poznań). Należy pod-
kreślić nieprzemijającą wartość prac prof. Strażewicza — wielką rangę doku-
mentacyjną prac dotyczących narodzin i rozwoju zielarstwa w Polsce po I wojnie 
światowej czy zakładania ogrodów botanicznych w Wilnie i w Plewiskach oraz 
rolę teorii dojrzałości wegetatywnej roślin, która zainspirowała naukę polską. 

Opracowany na podstawie wyników ankiety, przeprowadzonej wśród osób, 
które znały profesora Strażewicza referat: Wacław J. Strażewicz — człowiek, nau-
czyciel, patriota, wygłosił mgr Leon Chochlew z Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu (autorzy: Leon Chochlew, Norbert Tomaszewski). 

Przedstawione referaty przybliżyły sylwetkę i osiągnięcia uczonego, który w 
swych koncepcjach dotyczących rozwoju nowoczesnego zielarstwa wybiegał daleko 
naprzód. 

Beata Wysakowska 
(Warszawa) 


