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Pierwszy referat wygłosił dr Berthold Beyerlein. Omówił w nim rozwój 
kształcenia uniwersyteckiego farmaceutów w Niemczech w XIX w. Kolejny 
prelegent, prof. dr François Ledermann, mówił o kształceniu farmaceutów w 
Szwajcarii i Francji. Następnie dr hab. Władysław Szczepański, prezes Zespołu 
Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przedstawił 
dawny i obecny program studiów farmaceutycznych w Polsce, ilustrując swą 
wypowiedź licznymi foliogramami. Sposób przedstawienia referatu spotkał się 
z uznaniem uczestników. 

Po przerwie, w dwóch prelekcjach naświetlono problematykę kształcenia 
farmaceutów w dawnej NRD. Były to wystąpienia prof. dr Christofa Friedricha 
i dr Urszuli Pohl. Kolejny prelegent, dr Klaus Meyer, omówił początki i rozwój 
kształcenia uniwersyteckiego w różnych landach Niemiec. Po referatach wywią-
zała się ożywiona dyskusja. 

Drugiego dnia przewidziano referaty 5 prelegentów, a dotyczyły one studiów 
farmaceutycznych na Uniwersytecie w Lipsku (dr Erika Meyr, prof. dr A. Wank-
muller), studiów w Hesji (Claus Gansen), kształcenia farmaceutów wojskowych 
(Carsten Dirks), współczesnego kształcenia doktorantów (Katja Schmiederer). 

W przeddzień obrad uczestnicy sympozjum spotkali się na kolacji „W piwni-
cy Auerbacha", a 12 maja w restauracji pałacyku „Gohliser Schlôsschen". Prze-
widziano także zwiedzanie po obradach Starego Miasta, Lipskiego Muzeum 
Farmacji oraz wystawy „Kobiety w aptekarstwie", przygotowanej przez Uniwer-
sytet Lipski. 

Ciekawy program zaproponowano po sympozjum: wycieczkę autokarową do 
Muzeum Przyrody i Osobliwości w Waldenburgu, a następnie do Muzeum poś-
więconego Wilhelmowi Ostwaldowi, genialnemu uczonemu z lipskiego uniwer-
sytetu, laureatowi nagrody Nobla. 

W sympozjum wzięło udział około 1 50 osób, w tym 3 osoby z Polski (doc. 
dr hab. W. Szczepański, dr Jadwiga Brzezińska i mgr Grażyna Domin) oraz jed-
na z Litwy. Niemieccy historycy farmacji gościli wielokrotnie w Polsce na 
różnych sympozjach, zapraszają też w rewanżu polskich kolegów. Należy pod-
kreślić miłe przyjęcie polskiej delegacji i serdeczną opiekę okazywaną nam sta-
le przez dra Hansgeorga Loehra oraz mgr Barbarę Wittor. 

Jadwiga Brzezińska 
(Kołobrzeg) 

IX SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI „ŁAŃCUT 2000" 

Od pewnego czasu krajowe sympozja historii farmacji odbywająsię co roku, a ich 
organizatorami są poszczególne Sekcje Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa 
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Farmaceutycznego. Sekcja Rzeszowska pod kierunkiem mgr Lidii Czyż zorganizo-
wała w dniach 9-10 czerwca 2000 r. sympozjum Łańcucie. Ciepła, słoneczna po-
goda, piękny park i pałac Łańcucki stworzyły miłą oprawę dla tej imprezy. 

Obrady rozpoczęły się w piątek rano 9 czerwca 2000 r. w Zameczku Roman-
tycznym na terenie parku Łańcuckiego. Otworzył je przewodniczący Zespołu 
Sekcji Historii Farmacji PTFarm, doc. dr hab. Władysław Szczepański, witając 
licznie przybyłych uczestników. Pierwszą sesję referatową prowadził prof. dr 
hab. Dionizy Moska oraz dr Stefan Rostafiński. Wygłoszono na niej 8 referatów: 
1. dr n. farm. Aleksander Drygas - Historyczne centra procesu rozwojowego ap-
tekarstwa, 2. dr hab. n. farm. Władysław Szczepański - Albertyna - Uniwersy-
tet Królewiecki, 3. dr Constantin lugulescu - Rumuńsko-polskie kontakty farma-
ceutyczne w przeszłości, 4. dr Vilma Gudiene - Docent Alfonsas Kaikaris - za-
łożyciel Muzeum Historii Farmacji na Litwie, 5. mgr Tauras Mekas - Polski ślad 
w prasie farmaceutycznej Litwy w okresie międzywojennym, 6. dr n. farm. Jad-
wiga Brzezińska - Kolegium Jezuickie w Dorpacie (1584-1625) jako prekursor 
założenia tam uczelni akademickiej, 7. dr n. farm. Zbigniew Bela - Krakowskie 
Muzeum Farmacji jako instytut naukowy, 8. mgr farm. Lidia Maria Czyż - Or-
ganizacje i stowarzyszenia farmaceutyczne aptekarzy województwa rzeszow-
skiego w latach 1944-2000. 

Po przerwie obiadowej sesji referatowej przewodniczyli: Władysław Szcze-
pański i Jadwiga Brzezińska. Wygłoszono 11 referatów: 1. dr n. farm. Krzysztof 
Kmieć - Rośliny lecznicze w poezji Adama Mickiewicza, 2. dr n. farm. Leszek 
Ekiert - Trucizny w Średniowieczu i Renesansie, 3. dr n. farm. Anna Stabrawa 
- Historyczny szkic wspomnieniowy w 125 rocznicą śmierci Adolfa Mikołaja 
Aleksandrowicza (1811-1875), 4. mgr farm. Iwona Dymarczyk-Kolekcja majo-
liki aptecznej przekazana przez Mateusza Grabowskiego do Muzeum Farmacji 
w Krakowie, 5. dr n. farm. Katarzyna Hanisz - Zaopatrzenie szpitali w leki w du-
żych miastach przemysłowych w Polsce w XIX wieku i pierwszych latach XX 
wieku na przykładzie Łodzi, 6. dr n. hum. Iwona Arabas, mgr Anita Chodkowska 
- Apteki warszawskie w latach 1945-1951, 7. dr n. farm. Jadwiga Zdąbłasz - Ana-
liza rozwoju sieci aptek ogólnodostępnych województwa katowickiego w latach 
1989-1999, 8. mgr fil. kl. Agnieszka Rzepiela - Losy niektórych zabytkowych 
aptek krakowskich, 9. prof. dr hab. n. farm. Dionizy Moska - Próba analizy zna-
czeniowo -formalnej nazw aptek Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, 10. 
prof. dr hab. farm. Sławoj Kucharski, mgr fil. Marcin Kucharski - O uwzględ-
nianie wybitnych postaci farmacji, wielkich twórców i odkrywców w nazewni-
ctwie współczesnych aptek, 11. dr hab. n. farm. Bazyli Leszczyłowski - Proble-
my badawcze historii farmacji w trzecim tysiącleciu. 

Następnego dnia w sesji referatowej prowadzonej przez dr n. hum. Iwonę 
Arabas oraz dr n. farm. Jana Majewskiego wygłoszono 10 referatów: 1. dr n. hum. 
Halina Lichocka - Wykłady farmacji Jędrzeja Śniadeckiego w świetle historii 
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nauki, 2.mgr farm. Irena Kałłaur - Pharmacopea Borussica 1799 r., 3. dr n. 
farm. Jan Majewski, prof. dr hato. Sławoj Kucharski - Aspekty medycznofarma-
ceutyczne w Wileńskiej Nekropolii na Rossie, 4. dr n. farm. Stefan Rostafiński - Nie-
publikowane materiały o profesorze Bronisławie Koskowskim, 5. mgr farm. Ze-
non Wolniak - Koncesjonowanie aptek w dawnej Polsce a stan obecny, 6. dr n. 
farm. Daniela Grodzicka - Przedstawiciele nauk medycznych w polskim ruchu 
esperanto, 7. dr n. farm. Anita Magowska - Z historii medycznych ekspery-
mentów na zwierzętach, 8. mgr farm. Elżbieta Rutkowska - Symboliczne znacze-
nie malowideł na sklepieniu apteki jezuickiej w Kolegium Carolinum w Nysie, 
9. mgr farm. Barbara Nowak - Apteka formacji SS w obozie zagłady Auschwitz 
- Birkenau (1940-1945), 10. mgr farm. Stanisława Ogińska - Dzieje apteki 
,,Pod Opatrznością Boską" w Nisku. 

W trakcie dyskusji nad referatami podkreślano, że różnorodność tematyczna 
przedstawianych prac powodowała, iż słuchano je z zainteresowaniem, a z dru-
giej strony umożliwiło to wielu autorom przedstawienie problematyki, którą się 
aktualnie zajmują. 

Drugi dzień obrad połączony był z wycieczką. Niektóre zabytki Jarosławia 
przedstawił uczestnikom sympozjum z wielkim znawstwem dr Zbigniew Biliń-
ski. Następnie zwiedzono pałac w Sieniawie oraz Bazylikę w Leżajsku. Wieczo-
rem spotkanie historyków farmacji zakończyło się w plenerze przy ognisku. 

W sympozjum wzięli udział goście zagraniczni: 2 osoby z Rumunii oraz 2 z Lit-
wy. Polskich uczestników było około 60. W czwartek wieczorem 8 czerwca 
2000 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Sekcji Historii Farmacji. Natomiast na 
niedzielę rano (11.06. 2000) przewidziano zwiedzanie Pałacu Łańcuckiego. 

Należy podkreślić bardzo sprawną organizację napiętego programu sympoz-
jum, co jest dużą zasługą mgr Lidii Czyż, kierującej stroną techniczną imprezy. 

Jadwiga Brzezińska 
(Kołobrzeg) 

ZEBRANIE ZESPOŁU SEKCJI HISTORII FARMACJI 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO 

W przeddzień IX Sympozjum Historii Farmacji w Łańcucie, w dniu 8 czerw-
ca 2000 r. odbyło się plenarne posiedzenie Zespołu Sekcji Historii Farmacji Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zebranych powitał doc. dr hab. Wła-
dysław Szczepański, przewodniczący Zespołu. Ważnym punktem obrad było 
podsumowanie działalności w zakresie historii farmacji za ubiegły rok. Przed-
stawiła je dr Jadwiga Brzezińska, sekretarz Zespołu. 

Jest zwyczajem i miłym obowiązkiem Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm, 
aby podczas dorocznych sympozjów Historii Farmacji dokonać przeglądu osiągnięć 


