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Duże zainteresowanie tematyką historyczną farmacji stwarza nadzieję na 
rozwój tej dyscypliny wiedzy. 

Jadwiga Brzezińska 
Kołobrzeg 

38 MIĘDZYNARODOWY KONGRES HISTORII FARMACJI W SEWILLI 

Odbył się w dniach 19-22 września 2007 r., gromadząc ok. 300 historyków 
farmacji z Europy, a także z Japonii, USA i Australii. Kongres został zorganizo-
wany przez Międzynarodowe Towarzystwo Historii Farmacji (International So-
ciety for History of Pharmacy), a gospodarzem Kongresu w Sewilli było Hisz-
pańskie Towarzystwo Historii Farmacji. 

Międzynarodowe Kongresy Historii Farmacji organizowane są co 2 lata, ko-
lejno w innym kraju Europy według ustalonego programu. Pozwalają one na 
prezentację naukowych doniesień na forum międzynarodowym, zapoznanie się 
z dorobkiem innych uczonych, nawiązanie towarzyskich kontaktów i wymianę 
doświadczeń naukowych. 

W Sewillskim Kongresie wzięło udział 8 polskich uczestników. Przedstawili 
oni 5 referatów naukowych oraz 2 postery. Tematyka ich doniesień była na-
stępująca: 1) Aptekarstwo w świetle przepisów prawnych, obowiązujących w Pol-
sce w XVI-XVIII wieku - Anita Magowska; 2) Przywilej Apteki Miejskiej w Ko-
łobrzegu z 1658 r. - Jadwiga Brzezińska; 3) Erytroxylon Coca w polskiej 
medycynie i farmacji XIX wieku - Beata Wysakowska; 4) 60 lat Muzeum Farma-
cji w Krakowie - Zbigniew Bela; 5) Eksponaty z zakresu przyrody, sztuki i nauki 
w Gabinetach Osobliwości - Iwona Arabas; 6) Zagadnienia toksykologiczne w pol-
skiej medycynie i farmacji w okresie od XVI do XIX wieku (poster) - Anita Ma-
gowska; 7) Sytuacja aptekarstwa w Poznaniu w drugiej połowie XVII i pierwszej 
połowie XVIII wieku (poster) - Anita Magowska. 

Referaty polskich uczestników, prezentowane w języku angielskim i wzbo-
gacone licznymi ilustracjami, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Świadczy-
ły o wysokim poziomie historii farmacji w naszym kraju. Zaproponowano więc, 
by kolejny Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w 2011 czy 2013 r. zor-
ganizować w Polsce. Na następny Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji 
w 2009 r. zaprosiło już Austriackie Towarzystwo Historii Farmacji do Wiednia. 

Podczas Międzynarodowego Kongresu Historii Farmacji w Sewilli odbyło 
się również walne posiedzenie Międzynarodowego Towarzystwa Historii Far-
macji (19.09.07), w trakcie którego przedstawione zostały sprawozdania preze-
sa prof. 01iviera Lafont, sekretarza dr Axela Helmstadtera i skarbnika dr Laris-
sy Leibrock-Plehn; zatwierdzono zarząd Towarzystwa na następną kadencję 
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Ryc. 1. Polscy uczestnicy Kongresu Historii Farmacji w Sewilli (19.09.2007). Od lewej: 
dr Jadwiga Brzezińska, doc. dr hab. Iwona Arabas, dr Beata Wysakowska, doc. dr hab. 

Zbigniew Bela, doc. dr hab. Anita Magowska. 

Ryc. 2. Dr Jadwiga Brzezińska (w środku) w otoczeniu delegatów rumuńskich w 
strojach ludowych na Międzynarodowym Kongresie Historii Farmacji w Sewilli 

(21.09.2007). 
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oraz ustalono miejsce kolejnego kongresu w 2009 r. w Wiedniu. Delegatem 
PTFarm w tych obradach była dr Jadwiga Brzezińska. 

Ceremonia uroczystego otwarcia Kongresu miała miejsce 20 września 2007 
r. w dużej auli hotelii Central Convenciones. Przemówienia gości honorowych 
(rektora uniwersytetu, prezydenta miasta), przewodniczącego Komitetu Organi-
zacyjnego, a także przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Histo-
rii Farmacji i Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji, tłumaczone były 
na język angielski, niemiecki i hiszpański. Wykład plenarny wygłosił prof. Jo-
hann Paraskandola z USA nt. Zastosowania różnych leków na przestrzeni 
wieków w leczeniu syfilisu. 

Kolejne referaty wygłaszane były równocześnie w 3 salach konferencyjnych. 
Wieczorem tego dnia w dużej auli Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu od-
było się uroczyste posiedzenie Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji, 
które zagaił prezes prof, dr Wolf-Dieter Müller-Jahnke. W trakcie tego uroczy-
stego posiedzenia 9 osób zostało przyjętych do Akademii. Było nam miło, że 
wśród nich znalazła się jedna osoba z Polski, a mianowicie dr Beata Wysakow-
ska z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie. 

Po tej uroczystości przedstawiciel Międzynarodowej Akademii z Hiszpanii, 
prof. Jose Luis Valverde Lopez wygłosił wykład plenarny nt. Ewolucji materii 
medycznej Ameryki Łacińskiej i jej wpływu na terapią. 

Podczas kolejnych dni, 21 i 22 września uczestnicy kongresu prezentowali 
swoje referaty oraz postery. Ostatni wykład plenarny pt. Rozwój nauki, medycy-
ny i farmacji w Sewilli wygłosiła prof, dr Teresa Lopez Diaz, kierownik Katedry 
Historii Farmacji Uniwersytetu w Sewilli. Następnie wyświetlono film prezen-
tujący miejsce kolejnego kongresu historii farmacji w 2009 r. w Wiedniu. 

Podsumowania i zamknięcia kongresu dokonał prof. Olivier Lafont, prezes 
Międzynarodowego Towarzystwa Historii Farmacji. 

Uczestnicy Kongresu mieli również możliwość uczestniczenia w ciekawych 
imprezach towarzyszących, podczas których prócz zabytków kultury material-
nej poznali też przysmaki kuchni andaluzyjskiej i wysłuchali andaluzyjskiej mu-
zyki. Zorganizowano m.in. wycieczkę autokarową do zabytkowego zespołu 
klasztornego Kartuzów pod wezwaniem św. Marii de las Cuevas, gdzie obecnie 
mieści się Centrum Kultury Andaluzyjskiej oraz wycieczkę objazdową po Se-
willi, podczas której zwiedzano m.in. obiekty wystawy Expo 1992 i pałac 
królewski Real Alcâzar. 

Jadwiga Brzezińska 
Kołobrzeg 


