b. W spółpraca z towarzystwami naukowymi:
Z Komitetem współpracuje Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Far
maceutycznego. Stale z Sekcją Historyczną Polskiego Towarzystwa Botanicz
nego współpracuje Komisja Historii Nauk Przyrodniczych.
c. Komisje Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN aktywnie uczestniczą
w pracach Komisji Historii Nauki PAU.
d. Niemal wszyscy członkowie Komitetu są równocześnie członkami rad na
ukowych instytucji związanych z historią nauki i techniki (wyższe uczelnie,
muzea, archiwa itp.).
e. Komisje Komitetu uczestniczą w działaniach różnych organizacji środowi
skowych i samorządów terytorialnych.

III.
6. PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ KOMITETU
(ZAKRES INFORMACJI, CZĘSTOTLIWOŚĆ AKTUALIZACJI, JĘZYK, DOMENA)

Komitet Historii Nauki i Techniki PAN posiada stronę internetową pod ad
resem: http://khnit.pan.pl. W menu strony znajdują się następujące hasła: Pre
zydium; Członkowie; Komisje; Zakres działania; Regulamin; Wydawnictwa; Kon
takt. Informacje podane są oddzielnie w języku polskim i angielskim. Strona jest
aktualizowana w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
Tadeusz Marian Nowak
(Warszawa)

39 MIĘDZYNARODOWY KONGRES HISTORII FARMACJI,
WIEDEŃ 16-19 WRZEŚNIA 2009
Miejscem tegorocznego Kongresu był uniwersytecki kampus, natomiast uro
czystość otwarcia i posiedzenie plenarne Akademii odbywały się w dziewiętna
stowiecznym, zabytkowym gmachu głównym Uniwersytetu Wiedeńskiego.
W Kongresie brało udział około 300 uczestników z Europy, Australii, Stanów
Zjednoczonych, Japonii i Iranu.
Podczas otwarcia Kongresu, które miało miejsce w głównej auli Uniwer
sytetu, licznie przybyłych historyków farmacji powitała prof. dr Christa Kletter,
a przemówienia wygłosili: prof. dr Olivier Lafont (Francja), prezes ISHP oraz
prof. dr Wolf-Diter Müller-Janke, prezes Akademii. Potem głos zabrał prof.
dr Johann Jurenitsch, rektor Uniwersytetu Wiedeńskiego i prof. dr Robert Schlogel, Minister Zdrowia Austrii.

Ryc. 2 Posiedzenie Plenarnego 1’Academie Intemationle cTHistoire de la Pharmacie

Ryc. 3 Dr Jadwiga Brzezińska podczas dyskusji
Referat plenarny na temat aptek i leków w dziejach świata wygłosił prof.
dr Peter Dilg z Uniwersytetu w Marburgu. Uroczystość otwarcia Kongresu
uświetnił piękną muzyką Mozarta i Haydna Wiedeński Kwartet Smyczkowy.
Podczas uroczystego posiedzenia Międzynarodowej Akademii Historii
Farmacji, 17 września, referat plenarny na temat farmacji austriackiej w XVIII
i XIX w. wygłosiła prof. dr Christa Kletter. Następnie został przedstawiony no
wy skład prezydium Akademii. Funkcję prezydenta objął prof. Stuart Anderson
z Wielkiej Brytanii, a jedną z wiceprzewodniczących została dr hab. Anita
Magowska. Z kolei prof. dr Wolf-Diter Müller-Janke i prof. dr Stuart Anderson
wręczyli nominacje nowym członkom Akademii. Z Polski zaszczyt przyjęcia do
tego grona otrzymali: Iwona Arabas, Zbigniew Bela, Krzysztof Kmieć (w za
stępstwie odebrał Z. Bela) i Jan Majewski.
Następnie wręczono nagrody naukowe: Prix Carmen Francćs, Carmen Francés Médaillé, Georg Urbang Médaillé (American Institute for the History o f
Pharmacy) oraz Prix Cestoni.
Na Kongresie zgłoszonych było 88 doniesień i 30 posterów. Polscy uczest
nicy zaprezentowali 4 referaty: dr hab. Anita M agowska z Poznania mówiła
o piwie jako napoju wytwarzanym przez aptekarzy od XVII do XIX w, dr hab.
Iwona Arabas z Warszawy referowała syberyjskie badania wybitnego polskiego
florysty Ferdynanda Karo (1845-1927), dr hab. Zbigniew Bela z Krakowa - za
prezentował kalendarze farmaceutyczne wydawane przez Muzeum Farmacji
w Krakowie, a dr Jadwiga Brzezińska z Kołobrzegu - omówiła początki i rozwój

fabryki farmaceutycznej w Kołobrzegu w pierwszej poł. XX w. W Sesji posterowej Jan Majewski z Poznania zaprezentował plakat poświęcony ilustracjom z
motywami śmierci i tańca śmierci znajdującym się w Polsce.
Obrady podzielone były na trzy sekcje. Dużym wyróżnieniem dla polskich
historyków farmacji było powierzenie przewodniczenia Sesji poświęconej hi
storii epidemii dr hab. Iwonie Arabas. W trakcie Kongresu odbyły się także posie
dzenia ścisłego zarządu, delegatów krajowych oraz plenarne Interational Society
for the History o f Pharmacy. Te trzy posiedzenia poświęcone były sprawom orga
nizacyjnym, sprawozdawczym oraz omówieniu kierunków dalszego rozwoju hi
storii farmacji w XXI w. W obradach delegatów krajowych ISHP brała udział
Jadwiga Brzezińska, która reprezentuje polskich historyków od 1999 r.
Kongres był perfekcyjnie zorganizowany. Każdego dnia uczestnicy mogli
brać udział w wycieczkach naukowych, ściśle dedykowanych wiedeńskiej hi
storii farmacji. Nie zapomniano o stoisku z tematycznie dobranymi książkami
oraz o możliwości zwiedzenia, ciągle działających, zabytkowych aptek, nawet
w starych zakonnych gmachach. Przewodnicząca Kongresu prof. dr Christa
Kletter z Departamentu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersy
tetu Wiedeńskiego od radna do późnych godzin nocnych towarzyszyła uczestni
kom, dbając by wszyscy byli usatysfakcjonowani zarówno pod względem na
ukowym jak i organizacyjnym.
Zamykając obrady prof. dr Olivier Lafont szczególne podziękowania skiero
wał do organizatorów Kongresu, a sala przyłączyła się długimi brawami na sto
jąco. Tradycyjnie już na zakończenie wystąpili organizatorzy przyszłego Kon
gresu, prof. Christoph Friedrich i prof. Sabine Anagnostou, zachęcając do
przyjazdu do Berlina na zaproszenie Berlin-Branderburg Academy o f Science
and Humanities (Gendarmenmarkt).
Pięć dni Kongresu było wspaniałym naukowym świętem dla wszystkich
obecnych w Wiedniu historyków farmacji.
Iwona Arabas
Instytut Historii Nauki PAN
Warszawa
Jadwiga Brzezińska
Kołobrzeg

LECZENI, LECZENIE, LECZĄCY
- WYSTAWA W ZAMKU PAPIESKIM W AWINIONIE*
Zwiedzając Awinion nie sposób ominąć potężnych, gotyckich murów Pałacu
Papieskiego, którego budowę rozpoczął w XIV w. papież Benedykt XII. Obec
nie mieści się tam muzeum a północne i zachodnie skrzydła tzw. Starego Pałacu,

