
205Kronika

„DO ZOBACZENIA W WARSZAWIE”

Dla polskich uczestników 42 Międzynarodowego Kongresu Historii Farmacji 
(42nd International Congress for the History of Pharmacy), który odbył się w Stam-

bule w dniach 8–11 września 2015 r., najważniejsza była ostateczna decyzja Zarządu 
Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Historii Farmacji (International Society 
for the History of Pharmacy) o przyznaniu organizacji następnego Kongresu Sekcji 
Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Po raz pierwszy w histo-

rii Kongres odbędzie się w Polsce, a obrady będą toczyć się w Warszawie. 
Pierwszego dnia Kongresu w Stabule, na zebraniu Rozszerzonego Komitetu Mię-

dzynarodowego Towarzystwa Historii Farmacji ogłoszono również, że za cztery lata 
Kongres odbędzie się w  Waszyngtonie, a  także debatowano na temat problematyki 
wspólnych badań i stypendiów dla młodych historyków farmacji. W tym gremium Pol-
skę reprezentowała dr hab. Iwona Arabas prof. PAN. Wieczorem miało miejsce uro-

czyste otwarcie Kongresu i spotkanie wszystkich uczestników nad brzegiem Bosforu. 
Program naukowy rozpoczął się następnego dnia wykładem plenarnym profesora 

Oliviera Lafonta z Uniwersytetu w Rouen pt. ecka na ka w cent m dialo  omi dzy 
O ientem i achodem  ( he eek Science t the ente  o  Dialo e etween O ient and 
Occident). Następnie odbyły się trzy równoległe sesje, na których wygłoszono łącznie 
36 referatów poświęconych przede wszystkim głównemu tematowi: transferowi wiedzy 
farmaceutycznej pomiędzy Wschodem a Zachodem. Jednym z pierwszych referatów 
zaprezentowanych na Kongresie było wystąpienie dr hab. Iwony Arabas prof. PAN 
(przygotowany wspólnie z prof. Shojim Asadą z Konan Women’s University, Kobe, 
Japonia) pt. o liny lecznicze i ma iczne w olskich adaniach k lt y jnów  ( edici-
nal and a ical lants n olish St diem o  the in  lt e). Duże zainteresowanie 
wśród polskiej delegacji wzbudziły wykłady prof. Mary Schaeffer Conroy (USA) pt. 

zemysł a mace tyczny m e i m osyjskie o i wi zk  adzieckie o  Wzajemne w ły-
wy Wschod  i achod  ( he m e ial ssian and Sowiet ha mace tical nd st ies  

oss e tilization West and ast) i Bjarne’a Gudmund’a Thune’a (Norwegia) – o si  
stało z ch onionymi wn t zami a tek w o we ii  (What a ene  to the otected ha -
macy nte io s o  owa y?”). Wystąpienie Norwega wywołało wielkie emocje wśród 
słuchaczy, gdyż dotyczyło losu aptek po zmianie ich właścicieli. Część z nich została 
przekształcona w kawiarnie – z zachowaniem oryginalnych wnętrz, mebli i innych ak-

cesoriów, podczas gdy inne zostały zniszczone i przekształcone w nowoczesne apteki 
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z plastikowo-tekturowym wystrojem. Słuchacze byli poruszeni niszczeniem historycz-

nych wnętrz i wymieniali uwagi na temat podobnych sytuacji w swoich krajach.
Tego samego dnia wysłuchaliśmy jeszcze jednego wykładu plenarnego prof. Sabiny 

Anagnostou pt. Od wschod  do zachod  owstanie  zekazywanie i ozwój wiedzy to a -
mace tycznej na zest zeni wieków, ( om ast to West  eation  ansmission and De-
elo ment o  hyto ha mace tical Knowled e o e  the ent ie). Tradycyjnie wieczorem 

odbyło się uroczyste spotkanie Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji (Interna-

tional Academy for the History of Pharmacy), któremu współprzewodniczyła dr hab. 
Anita Magowska, prof. UMP. Referat wygłosił prezydent Akademii – Stuart Anderson.

Drugi dzień obrad rozpoczął wykład plenarny prof. Gregory’ego Higby pt. a macja 
ame yka ska  a O ient  isto ia ame yka skie o e szenia ana  in e oli s L.  ( me-
ican ha macy and the O ient  he Sto y o  me ican insen  ana  in e oli s L. ), 

a potem również w trzech równoległych sesjach wygłoszono 24 referaty, w wśród nich 
bardzo interesujące wystapienie prof. Kiichiro Tsutani pt. W ływ tona Sinclai a na 
zmiany w ja o skiej olityce lekowej w  ok , ( ton Sinclai s n ence to a anese 
D  e lato y olicy han e n ) i Mariane Ortiz Reynoso i Patricię Elene Aceves 
Pastrana pt. O iaty w eksyk  od kty  wyko zystanie i ame yka skie s styt ty –

 (O iates in e ico  od cts  ses and me ican S stit tes ).
Tego dnia miała również miejsce sesja posterowa, podczas której zaprezentowa-

nych zostało 47 plakatów. Wiele z nich odnosiło się do zbiorów instytucji muzealnych 
i naukowych na całym świecie. Podczas tej sesji swoje plakaty zaprezentowali również 
Magdalena Ciepłowska z Alicją Pielińską – lo a cji w adaniach olskiej czonej  

o . anny zeczott  ( lo a o  key in the esea ches o  olish scientist  
o . anna zeczott ) oraz Marcin Więcek – aczynia o celanowe i ze 

szkła mleczne o w olskich a tekach  i  wiek  ( o celan and milk lass essels 
in olish ha macies n th and th cent y) i  prof. dr hab. Zbigniew Bela Wina 
medyczne Wschodniej i achodniej ółk li. z   och  histo ii ( edicinal ines o  

kste n and Weste n emis he e. a t  Some isto y). Każdego dnia, po zakończeniu 
obrad, mieliśmy okazję uczestniczyć w wycieczkach naukowych: do Muzeum Farmacji 
przy Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu w Stambule, Zielnika Wydziały Farma-

ceutycznego Uniwersytetu w Stambule oraz do Biblioteki Manuskryptów Sulejmana 
i Uniwersyteckiego Muzeum Łaźni Tureckich.

W Kongresie uczestniczyła duża grupa przedstawicieli polskich instytucji nauko-

wych. Oprócz wymienionych wcześniej swoje referaty wygłaszali również: dr hab. Ani-
ta Magowska prof. PAN – y eia  at onka a tek ws ółczesnej o y, ( y eia  the 
at on o  ha macy in o ean itisca es oday), dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. 

PAN, Agnieszka Kaźmierczak – e a ia h mo alna wy anych cho ó  wedł  olskich 
a to ów zełom   wiek   L dwika e zyny i Leo olda La ontaina, ( mo al 

he a y o  Selected Diseases in the once t o  olish tho s at the n o  th and 
th ent y  L dwik e zyna and Leo old La ontaine), Aleksandra Szlagowska – a-



207Kronika

ki a acels sa na temat sy nat  i ich elementy w olskiej medycynie l dowej, ( a acel-
s s eachin s a o t Si nat es and hei  lements in olish olk edicine), Mateusz 
Dąsal – Od o la yzacji do enalizacji. Socjok lt owe czynniki s kces  i adk  s -
stancji sychoaktywnych od koniec dziewi tnaste o i na ocz tk  dw dzieste o wiek  

( om o la ization to enalization. Socio c lt al acto s o  S ccess and Down all o  
sychoacti e S stances in the Late ineteenth and a ly wentieth ent y) oraz An-

drzej Syroka i Łukasz Braun W ływ czynników zewn t znych na awne i ekonomiczne 
nkcjonowanie l skich a tek w   wiek  ( he m act o  te nal acto s on 

Le al and conomic s ects o  nctionin  o  Silesian ha macies in  and  
ent ies). Z posterem wystąpiła również dr hab. Anita Magowska prof. PAN – Jo-

hann B. ommsdo  –  d zej niadecki  and an yde yk 
Wol an  –  jako o a ato zy nowoczesno ci w aktyce a tecznej, ( ohann 
B. ommsdo  –  d zej niadecki  and an yde yk Wol an  

 as mode nise s o  ha macy actice).
Ostatniego dnia kongresu wysłuchaliśmy wykładu plenarnego prof. Afife Mat pt. 

czony  któ y w łyn ł na swoj  e ok  ( n Samant i a a  son Si cle), a potem wy-

głoszono kolejnych 20 referatów. Po ich zakończeniu miało miejsce oficjalne zamknięcie 
kongresu, podczas którego Iwona Arabas, prezydent 43. Kongresu, wraz z Magdaleną 
Ciepłowska i Marcinem Więckiem zaprosili uczestników do Warszawy na wrzesień 2017 r. 
na 43. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji. Przygotowaliśmy prezentację z krót-
kim filmem o Warszawie z pięknym podkładem muzycznym, oczywiście wykorzystując 
muzykę Fryderyka Chopina. Zaproszenie do Polski historyków farmacji z całego świata 
w 2017 r. ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na dwusetną rocznicę opubliko-

wania pierwszej polskiej farmakopei ha maco oeia e ni oloniae w 1817 r. oraz 70-le-

cie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Nawiązując do tych jubileuszy zapropo-

nowaliśmy następujące tematy warszawskiego Kongresu:
Zielniki, antidotaria, dyspensatoria i farmakopee: historia dążenia do unifikacji? 
Historia organizacji farmaceutycznych 
Wzruszającym momentem było dla nas pożegnanie z kolegami z całego świata, 

kiedy to ze wszystkich stron słyszeliśmy: Au revoir a Varsovie! See you in Warsaw! Auf  
Wiedersehen in Warschau! Do zobaczenia w Warszawie!

wona a as
Instytut Historii Nauki 

im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Warszawa
Muzeum Farmacji, Oddział Muzeum Warszawy

a dalena ie łowska
Muzeum Farmacji, Oddział Muzeum Warszawy 
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Magdalena Ciepłowska przy swoim plakacie

Magdalena Ciepłowska, Iwona Arabas                
i Marcin Więcek zaprszają na  Kongres do 

Warszawy w 2017 roku

Iwona Arabas podczas wykładu

Zaproszenie do udziału w Kongresie                  
w Warszawie w 2017 roku


