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UROCZYSTOŚĆ 50-LECIA ZESPOŁU SEKCJI HISTORII FARMACJI

W dniu 27 października 2006 r. odbyła się w Warszawie w sali audytoryjnej 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przy ul. Długiej
16 konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 50-lecia Zespołu Sekcji Historii 
Farmacji.

Historycy farmacji w 1956 r., utworzyli ogólnopolską Sekcją Historii Farma
cji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Następnie wskutek zmiany sta
tutu PTFarm w 1965 r. utworzone zostały terenowe Sekcje Historii Farmacji 
przy Oddziałach PTFarm. Były one połączone w Zespół Sekcji Historii Farma
cji, który integrował i inspirował działalność w zakresie historii farmacji w ska
li ogólnokrajowej.

Uroczystość Złotego Jubileuszu Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm 
otworzył przewodniczący dr Jan Majewski, witając serdecznie uczestników 
spotkania. Honorowym gościem uroczystości był prof. dr hab. Henryk Roma
nowski, przewodniczący honorowy Zespołu Sekcji Historii Farmacji z okazji 
swego jubileuszu 65-lecia pracy na rzecz farmacji. Dr Jan Majewski odczytał 
stosowną laudacją na cześć Jubilata i złożył mu serdeczne gratulacje. Sekretarz 
Zespołu, dr Jadwiga Brzezińska wrączyła Jubilatowi piękny bukiet róż. Następnie 
gratulacje składali przedstawiciele poszczególnych Sekcji oraz inni uczestnicy 
uroczystości.

Sylwetkę profesora Henryka Romanowskiego i jego osiągnięcia przedstawił 
wyczerpująco dr n. farm. Andrzej Wróbel, kierownik Zakładu Historii Nauk 
Medycznych AM w Lublinie. Prof. Henryk Romanowski urodził się w 1924 r. 
w Narwii, woj. podlaskie. W okresie okupacji w latach 1941-1945 -  pracował 
w aptece w Drohiczynie, co zadecydowało o wyborze studiów. Działał w AK 
w Drohiczynie, obecnie ma stopień kapitana WP. Studia farmaceutyczne ukoń
czył w 1950 r. w Lublinie, tamże otrzymał stopień dr farm. w 1963 r. oraz sto
pień dr hab. z zakresu historii farmacji w 1968 r., a prof. nadzw. w 1991 r. Był 
wykładowcą historii farmacji, a następnie Kierownikiem Zakładu Historii Nauk 
Medycznych (1988-1994) AM w Lublinie, członkiem PAN, promotorem i re
cenzentem wielu prac doktorskich, autorem 240 publikacji naukowych i licz
nych notatek, wieloletnim korespondentem Farmacji Polskiej.

Następnie dr Jan Majewski omówił działalność Zespołu Sekcji Historii Far
macji PTFarm w latach 1956-2006. Dr Stefan Rostafiński przypomniał tema
tykę referatów z zakresu historii farmacji na Krajowych Zjazdach PTFarm 
w okresie 1956-2004. Dr Jadwiga Brzezińska przedstawiła „Udział polskich 
farmaceutów w zagranicznych kongresach i konferencjach naukowych z zakre
su historii farmacji.”

Jubileusz 50-lecia Zespołu stanowił okazję do przypomnienia sylwetek i działal
ności naukowej wybitnych historyków farmacji ostatniego półwiecza: Dr Katarzyna 
Hanisz -  przedstawiła postać i twórczość prof. dr hab. Roberta Rembielińskiego;
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prof. dr hab. Dionizy Moska -  dr n. farm. Franciszka Nowaka, prof. dr hab. Mi
chał Umbreit -  prof. dr hab. Witolda Włodzimierza Głowackiego; mgr Michał 
Możdżan -  doc. dr hab. Henryka Pankiewicza; mgr Michał Pawłowski -  doc. dr 
hab. Bazylego Lcszczyłowskiego; mgr farm Iwona Dymarczyk -  prof. dr hab. 
Wojciecha Roeske. Przypomnienie wybitnych, nieżyjących już historyków far
macji w ciepłych słowach, a zarazem naświetlających w sposób wyczerpujący 
ich aktywność i osiągnięcia -  wywołało falę wspomnień i wzruszeń. Po wysłu
chaniu prelekcji szereg osób uzupełniło wykłady swoimi osobistymi wspomnie
niami. Prof. Wincenty Kwapiszewski podkreślił m. in. wyjątkowo serdeczną 
więź przyjaźni, łączącą historyków farmacji.

Należy podkreślić, że w uroczystości wzięli udział pracownicy Zakładu Hi
storii Nauk PAN w Warszawie: prof. dr h. Barbara Kuźnicka, doc. dr h. Halina 
Lichocka, dr Iwona Arabas, dr Beata Wysakowska, dr Anna Trojanowska, oraz 
byli prezesi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego -  prof. 
dr h. Michał Umbreit, prof. dr h. Henryk Wieniawski, prof. dr h. Wincenty Kwa
piszewski, a także wykładowcy historii farmacji i liczni członkowie Sekcji Hi
storii Farmacji z całej Polski.

Na zakończenie obrad podano aktualne komunikaty. 1) Wystosowano i pod
pisano apel do prezydenta miasta Gdańska o utrzymanie lokalu Muzeum Farma
cji w Gdańsku (poparcie starań Sekcji Gdańskiej, prof. F. Gajewski), 2) Przypo
mniano daty imprez historycznych w 2007 r. -  w dn. 24-26.05 odbędzie się we 
Wrocławiu Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, w dn. 
25-28.09 w Katowicach Krajowy Zjazd PTFarm z Sekcją Historii Farmacji, w dn. 
14-17.06 w Krasiczynie XVI Sympozjum Historii Farmacji, w dn. 28.04-9.05 
wycieczka historyków farmacji do Rumunii, w dn. 19-22.09 Międzynarodowy 
Kongres Historii Farmacji w Sewilli.

Złożono gratulacje dr Janowi Majewskiemu w związku z faktem, że jego 
książka pt. Muzea i kolekcje farmaceutyczne w Polsce uzyskała w dn. 26 X 2006 r.
I nagrodę na Ogólnopolskim Przeglądzie Książki 2006 w Poznaniu -  za wy
jątkowe ujęcie tematu, wartość edytorską i piękny język monografii.

Wspólny uroczysty obiad w Klubie Farmaceuty przy ul. Długiej 16, zakoń
czył uroczystości jubileuszowe 50-lecia Zespołu Sekcji Historii Farmacji.

Jadwiga Brzezińska 
Kołobrzeg


