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w dziewiętnastowiecznym, majestatycznym, zabyt-
kowym gmachu głównym Uniwersytetu Wiedeńskie-
go. W kongresie brało udział około 300 uczestników 
z Europy, Australii, Stanów Zjednoczonych, Japonii 
i Iranu.

Podczas otwarcia Kongresu, które miało miejsce 
w głównej auli Uniwersytetu, licznie przybyłych hi-
storyków farmacji powitała prof. dr Christa Kletter, 
a przemówienia wygłosili: prof. dr Olivier Lafont (Fran-
cja) – 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 Schlögel – Minister Zdrowia Austrii.

Referat plenarny na temat aptek i leków w dzie-
jach świata wygłosił prof. dr Peter Dilg z Uniwersy-
tetu w Marburgu. Uroczystość otwarcia Kongresu 
uświetnił piękną muzyką Mozarta i Haydna Wiedeń-
ski Kwartet Smyczkowy.

W krużgankach dziedzińca odbył się koktajl powi-
talny. Atrakcją wieczoru był występ artystów Opery 
Wiedeńskiej, którzy śpiewali znane arie operetkowe.

Międzynarodowe Kongresy Historii Farmacji or-
ganizowane są co dwa lata w kolejnych krajach 

Europy. Gospodarzami są ich krajowe Towarzystwa 
Historii Farmacji, zrzeszone w International Society 
for the History of Pharmacy. W Wiedniu organizato-
rem i gospodarzem było Österreichische Gesellschaft 
für Geschichte der Pharmazie, którego przewodniczą-
cą jest prof. dr Christa Kletter.

Cykliczne spotkania historyków farmacji stanowią 
forum do zapoznania się z dorobkiem naukowym ko-
legów z całego świata i inspirują do podejmowania 
wspólnych prac badawczych. Stałym punktem pro-
gramu kongresów są posiedzenia plenarne dwóch 
międzynarodowych organizacji farmaceutycznych: 
l’Académie Internationle d’Histoire de la Pharmacie 
(Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji) i Inter-
national Society for the History of Pharmacy (Między-
narodowego Towarzystwa Historii Farmacji).

Miejscem tegorocznego Kongresu był uniwer-
sytecki kampus, natomiast uroczystość otwar-
cia i posiedzenie plenarne Akademii odbywały się 
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W czwartek 17 września odbyło się uroczyste po-
siedzenie Międzynarodowej Akademii Historii Far-
macji. Tym razem referat plenarny na temat farmacji 
austriackiej w XVIII i XIX w. wygłosiła prof. dr Chri-
sta Kletter. Ustępujący prezes Akademii, prof. Wolf-
Diter Müller-Janke, omówił osiągnięcia Akademii i jej 
członków w ostatnich dwóch latach. Następnie poin-
formował, że przechodzi już na emeryturę i na jego 
miejsce został wybrany prof. Stuart Anderson z Wiel-
kiej Brytanii. Został również ogłoszony skład nowo 
wybranego prezydium Akademii. Dużą satysfakcją 
dla polskiej delegacji był wybór dr hab. Anity Ma-
gowskiej na jedną z wiceprzewodniczących. W dalszej 
części nastąpiło uroczyste wręczenie 10 nominacji 
nowym członkom Akademii, dyplomy wręczał prof. 
dr Wolf-Diter Müller-Janke, zwracając się do każde-
go z nowo nominowanych w ich rodzimym języku. 
Medal zawieszał na niebieskiej wstędze prof. dr Stu-
art Anderson. Z Polski zaszczyt przyjęcia do tego gro-
na otrzymali: Iwona Arabas, Zbigniew Bela, Krzysztof 
Kmieć (w zastępstwie odebrał Z. Bela) i Jan Majewski. 
Wzruszający moment mianowania do członkowstwa 
w światowym gremium uczonych został uwiecznio-
ny na licznych fotografiach.

Następnie wręczono nagrody naukowe: Prix Car-
men Francés, Carmen Francés Medaille, Georg Urbang 
Medaille (American Institute for the History of Phar-
macy) oraz Prix Cestoni.

Na Kongres zgłoszono 88 doniesień i 30 posterów. 
Polscy uczestnicy zaprezentowali 4 referaty: dr hab. 
Anita Magowska z Poznania mówiła o piwie, jako na-
poju wytwarzanym przez aptekarzy od XVII do XIX w, 
dr hab. Iwona Arabas z Warszawy referowała syberyj-
skie badania wybitnego polskiego florysty Ferdynan-
da Karo (1845–1927), dr hab. Zbigniew Bela z Krakowa 
zaprezentował kalendarze farmaceutyczne wydawa-
ne przez Muzeum Farmacji w Krakowie, a dr Jadwiga 
Brzezińska z Kołobrzegu omówiła początki i rozwój 
fabryki farmaceutycznej w Kołobrzegu w pierwszej 
połowie XX w. W Sesji posterowej dr Jan Majewski 
z Poznania zaprezentował plakat poświęcony ilu-
stracjom motywów śmierci i tańca śmierci znajdują-
cym się w Polsce.

Obrady podzielone były na trzy sekcje. Dużym wy-
różnieniem dla polskich historyków farmacji było po-
wierzenie przewodniczenia Sesji poświęconej historii 
epidemii dr hab. Iwonie Arabas. Ciekawie przepro-
wadzono sesję posterową. Tu uczestnicy zostali po-
dzieleni na 5 grup pod kierownictwem moderatorów. 
Każdy autor miał szansę opowiedzieć o swojej pracy, 
a później toczyły się ciekawe dyskusje. Autorzy trzech 
najciekawszych posterów zostali nagrodzeni.

W trakcie Kongresu odbyły się posiedzenia ścisłe-
go zarządu, delegatów krajowych oraz plenarne Inter-
national Society for the History of Pharmacy. Te trzy 
posiedzenia poświęcone były sprawom organizacyj-
nym, sprawozdawczym oraz omówieniu kierunków 
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dalszego rozwoju naszej dziedziny nauki w XXI wieku. 
W obradach delegatów krajowych ISHP brała udział 
dr Jadwiga Brzezińska, która reprezentuje polskich 
historyków od 1999 r., na której barkach spoczywa 
korespondencja z władzami Towarzystwa oraz re-
dagowanie informacji do czasopisma „News. Inter-
national Society for the History of Pharmacy”. Na 
posiedzeniu tym ustalono również miejsca kolejnych 
Kongresów, są to Berlin i Paryż.

Przez wszystkie dni Kongresu uczestnicy mogli 
brać udział w wycieczkach naukowych, ściśle dedy-
kowanych wiedeńskiej historii farmacji. Jednak dni 
były tak wypełnione pracą, że trudno było znaleźć 
czas na wszystkie.

Kongres był perfekcyjnie zorganizowany. Nie zapo-
mniano o stoisku z tematycznie dobranymi książka-
mi oraz o możliwości zwiedzenia ciągle działających 
zabytkowych aptek, nawet tych w starych zakonnych 
gmachach. Bardzo pilnowano dyscypliny podczas 
wykładów i stosunkowo łatwo można było się prze-
mieszczać pomiędzy trzema salami, w których odby-
wały się równoległe sesje. Przewodnicząca Kongresu 

prof. dr Christa Kletter od rana do późnych godzin 
nocnych towarzyszyła uczestnikom, dbając by wszy-
scy byli usatysfakcjonowani zarówno pod względem 
naukowym, jak i organizacyjnym. Pięknym końco-
wym akcentem była wizyta w Departamencie Far-
makognozji Uniwersytetu Wiedeńskiego i zwiedzanie 
historycznej kolekcji, której opiekunem jest Christa 
Kletter.

Zamykający obrady prof. dr Olivier Lafont szczegól-
ne podziękowania skierował do organizatorów Kon-
gresu, a uczestnicy podziękowali długimi brawami 
na stojąco. Tradycyjnie już na zakończenie wystąpili 
organizatorzy przyszłego Kongresu, prof. Christoph 
Friedrich i prof. Sabine Anagnostou, zachęcając do 
przyjazdu do Berlina na zaproszenie Berlin-Brander-
burg Academy of Science and Humanities (Gendar-
menmarkt).

Pięć dni Kongresu było wspaniałym naukowym 
świętem dla wszystkich obecnych w Wiedniu histo-
ryków farmacji.
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Kowno, 8 października 2009 r.

Szanowni Państwo
członkowie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
dr hab. Iwona Arabas, prof. dr Zbigniew Bela, dr Krzysztof Kmieć,
przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji dr Jan Majewski

Serdecznie gratulujemy Państwu wyboru do Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji!

Życzymy wielu dalszych sukcesów!

Litewskie Towarzystwo Historii Farmacji


