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WSPÓŁPRACA POLSKICH I CZESKICH HISTORYKÓW FARMACJI: 
SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI W KUKS

Od 1956 roku przy Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym działa Sekcja Histo-
rii Farmacji powołana z inicjatywy prof. Stanisława Krauzego. Głównym celem Sekcji 
(obecnie Zespołu Sekcji) od początku działalności jest integracja środowiska historyków 
farmacji, naukowców i sympatyków oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej. 

Od początku lat 90. XX wieku Zespół Sekcji Historii Farmacji PTFarm. organi-
zuje Sympozja Historii Farmacji, które mają charakter międzynarodowy. Efektem 
kontaktów zagranicznych jest udział polskich historyków farmacji w  sympozjach 
zaprzyjaźnionych organizacji. Właśnie dzięki takiej współpracy członkowie Zespołu 
Sekcji Historii Farmacji PTFarm. byli uczestnikami LXI Sympozjum Historii Farmacji 
w Czechach. Tegoroczne Sympozjum odbyło w Kuks w dniu 30 kwietnia 2016 roku. 
Było ono poświęcone tematyce zbiorów farmaceutycznych w muzeach, a także pamięci 
doc. Vaclava Ruska, naszego Przyjaciela, któremu poświęcony był plenarny wykład dr. 
Antona Bartunka, z Katedry Farmacji Wydziału Weterynarii i Farmacji w Koszycach 
– Biografia Vaclava Ruska, założyciela Czeskiego Muzeum Farmaceutycznego, albo nasz na-
uczyciel Vaclav Rusek”. Było to bardzo emocjonalne wspomnienie wielce zasłużonego 
twórcy Czeskiego Muzeum Farmacji w Kuks. Doc. Václav Rusek urodził się 25 lutego 
1928 roku w  Komarowie w  pobliżu Opavy. Był czeskim wykładowcą uniwersyteckim 
i znawcą historii farmacji. Pracował jako nauczyciel akademicki na Wydziale Farmaceu-
tycznym w Brnie, Bratysławie i Hradec Kralove, jest autorem ponad stu prac naukowych. 
Od 1972 roku poświęcił się tworzeniu Czeskiego Muzeum Farmacji w barokowym szpi-
talu w Kuks, które działa od 1994 roku. Zmarł 30 stycznia 2016 roku w Brnie.

Sympozjum poświęcone pamięci Václava Ruska musiało mieć miejsce w placówce, 
która była dziełem jego życia. Po generalnym remoncie Muzeum jest naprawdę impo-
nujące. Posiada bardzo ciekawe i urozmaicone zbiory. Wśród nich należy wymienić 
bogatą kolekcję naczyń aptecznych pochodzących z różnych epok i wykonanych z róż-
nych surowców. Prezentowane na wystawie eksponaty to również narzędzia i utensy-
lia apteczne, zbiór opakowań po lekach i etykiet gotowych produktów farmaceutycz-
nych. Imponujące są też zbiory mebli aptecznych, jak również malowideł, płaskorzeźb 
i rzeźb o tematyce farmaceutycznej. W zbiorach archiwalnych można znaleźć dyplomy 
farmaceutów, exlibrysy należące do przedstawicieli tego zawodu, plakaty i inne druki 
reklamowe, a  także liczne fotografie dokumentujące historię czeskich aptek. Zorga-
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nizowanie sympozjum właśnie w Kuks dało szansę zapoznania się jego uczestnikom 
z Czech, Słowacji i Polski z tymi ciekawymi zbiorami. 

Część naukową Sympozjum poprzedził koncert organowy w kaplicy szpitalnej pod 
wezwaniem Najświętszej Trójcy. Wielu prelegentów podczas wystąpień wspominało 
swoje kontakty z Václavem Ruskiem. Tak też się stało w przypadku wystąpienia pracow-
ników Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej w Warszawie. Referat wspólnie 
przygotowany przez Iwonę Arabas i Magdalenę Ciepłowską, nosił tytuł 30 lat warszaw-
skiego Muzeum Farmacji: historia i zbiory. Przedstawiona została w nim burzliwa historia 
Muzeum, jego kolekcja i plany na przyszłość związane ze zmianą wystawy stałej.

Następnie dr Uršula Ambrušowá opowiedziała o Zbiorach farmaceutycznych i wy-
stawie historycznej apteki we Wschodniosłowackim Muzeum w Koszycach.

Ostatnim wykładem w  pierwszej części Sesji był bardzo ciekawy referat Rober-
ta Jiráska – Naczynia apteczne w niefarmaceutycznych Muzeach w Republice Czeskiej. 
Zaprezentował on wiele ciekawych eksponatów farmaceutycznych rozproszonych po 
muzeach w całym kraju.

Po krótkiej przerwie odbyła się druga część konferencji. Rozpoczął ją wykład mgr 
Kateřiny Cichrowej – Barokowa apteka w Novych Hradach – migawki z historii i kon-
serwacji. Mgr Kateřina Cichrowa jest pracownikiem czeskiego Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa, Okręgowego Urzędu Historycznego w Czeskich Budejowicach. 

Następnie wystąpiła Dagmar Teneková z  FilozoficznoPrzyrodoznawczego Wy-
działu Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Temat jej referatu brzmiał – Problem rozpro-
szenia zabytków z apteki Pod Dobrym Samarytaninem w Landskronie.

Kolejne przemówienie wygłosiła dr hab. Bożena PłonkaSyroka. Opowiedziała 
szczegółowo całą 9letnią historię Muzeum Farmacji we Wrocławiu, omówiła najcie-
kawsze kolekcje muzealne i główne kierunki badań pracowników.

Ostatni wykład – Muzealnictwo farmaceutyczne na ziemiach czeskich po II wojnie 
światowej – przodkowie Czeskiego Muzeum Farmaceutycznego, zaprezentowała mgr La-
dislava Svatoša z Wydziału Farmaceutycznego Królewskiego Uniwersytetu w Hradec 
Kralowe oraz z Czeskiego Muzeum Farmaceutycznego. 

Po zakończeniu części referatowej uczestnicy Sympozjum mieli możliwość zwie-
dzenia Muzeum Farmacji w Kuks oraz całego kompleksu byłego szpitala – ogromnego 
barokowego gmachu malowniczo górującego nad bardzo kameralną miejscowością. 
Mały zespół Muzeum Farmacji w Kuks świetnie zorganizował Sympozjum, dbając, 
aby wszyscy uczestnicy wspaniale czuli się na ziemi należącej niegdyś do ekscentrycz-
nego hrabiego  Františka Šporka, który pod koniec XVII wieku namówił ówczesne 
autorytety świata nauki do potwierdzenia zbawiennego działania miejscowej wody. 
Po obu stronach doliny Łaby powstał z jego inicjatywy rozległy  zespół uzdrowisko-
wy, który szybko stał się popularnym ośrodkiem życia towarzyskiego. Wybudowany 
został również szpital dla weteranów wojennych. Uzdrowisko nie przetrwało powo-
dzi z  1740 roku, ale barokowa budowla szpitala z malowidłami Matyáša Bernarda 
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Brauna, przedstawiającymi alegoryczne postaci dwunastu Cnót i Przywar ludzkich, 
zachwyca do dzisiaj. Dodatkową atrakcją Sympozjum był wernisaż nowej wystawy 
czasowej otwartej w podziemiach dawnego szpitala.

Iwona Arabas
Instytut Historii Nauki PAN

im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Magdalena Ciepłowska

Muzeum Farmacji oddział Muzeum Warszawy

Dziedziniec dawnego szpitala w Kuks

Kompleks pałacowy w Kuks. Siedziba Czeskiego Muzeum Farmacji
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Ekspozycja Czeskiego Muzeum Farmacji.                                                                                 
Barokowa apteka Braci Miłosiernych z XVIII wieku
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Iwona Arabas i Magdalena Ciepłowska podczas wykładu na Sympozjum w Kuks

Moździerz z podstawą w formie drewnianej rzeźby karła.                                                          
Czeskie Muzeum Farmacji 


