
IX PRZEGLĄD PRAC MAGISTERSKICH 
Z ZAKRESU HISTORII FARMACJI

5 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w War-
szawie odbył się VIII. Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji. Or-
ganizatorami Przeglądu byli Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego oraz Sekcja Historii Chemii i Farmacji Instytutu Historii Nauki im. 
L. i A. Birkenmajerów PAN. 

Zebranych powitała prof. dr hab. Halina Lichocka (IHN PAN), zaznaczając, że co-
roczne spotkania z absolwentami, którzy wybrali historię farmacji za przedmiot swojej 
pracy magisterskiej, dowodzą, że jest to dziedzina interesującą dla młodego pokolenia 
farmaceutów. Następnie honorowy przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji 
PTFarm, dr Jan Majewski, przypomniał o początkach Sekcji i  zaprosił uczestniczki 
tegorocznego Przeglądu do rozwijania swoich historycznych zainteresowań w ramach 
prac prowadzonych przez okręgowe Sekcje Zespołu Historii Farmacji. Dalszy ciąg 
spotkania poprowadziła dr hab. prof. PAN Anna Trojanowska (IHN PAN).

Do tegorocznego przeglądu zgłoszono pięć prac z czterech ośrodków akademic-
kich – Bydgoszczy, Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Tematyka prezentacji dotyczy-
ła historii aptek, manuałów aptecznych oraz problemów nieprawidłowego żywienia; 
omawianym okresem były głównie XIX i XX wiek. Przegląd rozpoczęła mgr Aleksan-
dra Lewandowska, pracą: Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przykładzie „Ap-
teki Królewskiej”. Rozprawa została napisana pod opieką naukową dr hab. Walentyny 
Korpalskiej prof. Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Drugą pracę napisaną pod kierunkiem prof. Kor-
palskiej: Z dziejów aptekarstwa bydgoskiego – Apteka pod Niedźwiedziem, przedstawiła 
mgr Marii Lis. Z kolei mgr Daria Przystańska omówiła Przepisy kosmetyczne w Pol-
skim Manuale Farmaceutycznym Jana Podbielskiego i Mariana Rostafińskiego (Warsza-
wa, 1932). Ta praca została wykonana w Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ 
w Krakowie pod opieką naukową dr hab. prof. UJ Zbigniewa Beli. Tematem rozprawy 
mgr Beaty Stefańskiej była zaś Analiza Manuału farmaceutycznego ze zbiorów Muzeum 
Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej w Warszawie. Rozprawa została napisana pod 
kierunkiem naukowym dr hab. prof. PAN Iwony Arabas z Muzeum Farmacji i Uniwer-
sytetu Medycznego w Warszawie. Natomiast mgr Małgorzata Majorczyk przedstawiła 
Problemy nieprawidłowego żywienia w ujęciu polskich XIX-wiecznych czasopism medycz-
nych i prasy popularnej” – pracę napisaną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów 

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R. 60: 2015 nr 1 s. 257–258

K r o n i K a



258 Kronika

Śląskich we Wrocławiu pod opieką naukową dr hab. Bożeny Płonki-Syroki prof. UM 
i prof. PAN. 

Po wysłuchaniu prezentacji przeprowadzono krótką dyskusję, dotyczącą głównie 
problemów nieprawidłowego odżywiania. Zamykając spotkanie prof. Lichocka po-
dziękowała uczestniczkom za ciekawie prezentacje i  ogłosiła, że do opublikowania 
w kolejnym tomie „Analect” wybrała dwie prace: M. Lis na temat Apteki Królewskiej 
w  Bydgoszczy oraz D. Przystańskiej na temat przepisów kosmetycznych w  Polskim 
Manuale Farmaceutycznym. Praca M. Majorczyk dotycząca problemów żywienia zo-
stała wybrana do opublikowania w jednym z najbliższych tomów „Kwartalnika Histo-
rii Nauki i Techniki”. 

Wszystkie autorki prezentacji otrzymały od Prezesa PTFarmu Janusza Pluty listy 
gratulacyjne oraz dyplomy od organizatorów Przeglądu, a także roczną prenumeratą 
„Gazety Farmaceutycznej” i nagrody książkowe. 
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