
Kronika 149

JUBILEUSZ PRZEGLĄDU PRAC MAGISTERSKICH                                              
Z ZAKRESU HISTORII FARMACJI

Coroczny Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji, organizowa-
ny przez Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
oraz Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, doczekał się jubileuszu. 
X edycja Przeglądu odbył się 4 grudnia 2015 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego w Warszawie i stał się okazją do podsumowania dotychczasowych 
spotkań. 

Witając zebranych prof. dr hab. Halina Lichocka (IHN PAN) stwierdziła, że od 
dziesięciu lat Przegląd cieszy się zainteresowaniem, a prezentowane na nim prace 
ukazują różnorodność kierunków badawczych tej dziedziny. Z kolei dr Jan Majewski, 
Honorowy Przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm, przypominał 
ośrodki akademickie, uczestników – głównie absolwentów farmacji, promotorów oraz 
tytuły wyróżnionych prace, biorących udział w dziesięciu edycjach Przeglądu. Dalszy 
ciąg spotkania poprowadziła dr hab. Anna Trojanowska (IHN PAN). 

Do tegorocznego Przeglądu zgłoszono pięć prac z czterech ośrodków akademic-
kich – Bydgoszczy, Krakowa, Poznania i Wrocławia. Tematyka prezentacji była zróż-
nicowana i dotyczyła różnych okresów, poczynając od XVI wieku. Marta Kostyk za-
prezentowała Isabelli Przepisy na leki w Sekretach Cortese (Wenecja, 1561) (opiekun 
naukowy dr hab. Zbigniew Bela, prof. UJ, Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ 
w Krakowie). Autorka dokonała przekładu części Sekretów poświęconej lekom, zebrała 
wymienione w receptach surowce lecznicze, wspomniała też o trudnościach, z jakimi 
spotkała się podczas pracy nad tłumaczeniem. Problemem był nie tylko sam język, ale 
głównie identyfikacja gatunków roślin leczniczych. 

Z kolei Dominik Babis przedstawił Leki naturalne stosowane w leczeniu górnych 
dróg oddechowych do XVIII wieku (opiekun naukowy dr hab. Walentyna Korpalska, 
prof. Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu). Autor omówił leki pochodzenia roślinnego, m.in. niektóre 
przepisy lecznicze znajdujące się w polskich renesansowych zielnikach. 

Zainteresowano się także historią leczenia gruźlicy. Weronika Bednarska przed-
stawiła Wybrane metody terapii gruźlicy w latach 1857-1914 (opiekun naukowy prof. dr 
hab. Bożena PłonkaSyroka, Uniwersytet Medycznym im. Piastów Śląskich we Wro-
cławiu). Na podstawie publikacji zamieszczanych w polskich czasopismach medycz-
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nych badanego okresu omówiła poglądy dotyczące przyczyn powstawania gruźlicy, 
zwróciła przy tym uwagę na zmiany w terapii, które nastąpiły po odkryciu prątków 
gruźlicy przez Roberta Kocha. Z kolei tematem wystąpienia Dominika Adamowicza 
były Profilaktyka, diagnostyka i leczenie gruźlicy przed i po wynalezieniu szczepionki BCG 
(opiekun naukowy dr hab. Walentyna Korpalska, prof. Collegium Medium im. Lu-
dwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Autor 
przedstawił najważniejsze środków stosowane w leczeniu gruźlicy, wymienił również 
poglądy dotyczące etiologii tej choroby od dziejów najdawniejszych do przełomu, ja-
kim stało się opracowanie szczepionki BCG. 

Innym zagadnieniom poświęcona była rozprawa Piotra Skalskiego, który przygo-
tował pracę: Studenci i absolwenci poznańskich studiów farmaceutycznych w II Rzeczy-
pospolitej. Analiza cech społecznych i demograficznych (opiekun naukowy dr Katarzyna 
PękackiejFalkowskiej, Katedra i Zakład Nauk Medycznych Uniwersytet Medyczny 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu). Autor na podstawie materiałów archiwalnych 
zebrał informacje dotyczącą kolejnych roczników studentów poznańskiej uczelni. Ana-
lizując dane, zwrócił uwagę m.in. na feminizację studiów, liczebność studentów spoza 
Wielkopolski, a także na rozmieszczenie w przestrzeni miejskiej mieszkań studentów 
miejscowych i przyjezdnych. 

W krótkiej dyskusji, która nastąpiła po wysłuchaniu prezentacji, zainteresowano 
się zwłaszcza pracą na temat Sekretów Isabelli Cortese i ich domniemaną autorką. Do-
pytywano się też o pracę nad tłumaczeniem Sekretów. Dyskutowano również o losach 
zabytkowej architektury dawnych sanatoriów przeciwgruźliczych. 

Na zakończenie Przeglądu prof. dr hab. Halina Lichocka podziękowała autorom 
za stojące na wysokim poziomie prezentacje. Stwierdziła także, że, biorąc pod uwagę 
wykorzystanie ciekawych i mało znane materiały źródłowych, rozprawa Marty Kostyk 
na temat Sekretów Isabelli Cortese oraz Piotra Skalskiego o studentach i absolwentach 
poznańskich studiów farmaceutycznych zasługują na szczególne uznanie.

Wszystkim autorom prezentacji zostały wręczone imienne dyplomy od organizato-
rów oraz od prof. dr hab. Janusza Pluty – prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego, a także nagrody książkowe. Autorzy otrzymali również roczną prenumeratą 
„Gazety Farmaceutycznej”. 
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