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W 2008 roku Sekcja Historii Farmacji Oddziału 
Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farma-

ceutycznego zorganizowała sześć zebrań. 26 marca 
2008 r. dr med. Maciej Koszutski wygłosił referat Za-
kon Krzyżacki – krytyczny głos w czarnej legendzie. 
14 kwietnia 2008 r. prof. UAM dr hab. Michał Umbre-
it i mgr farm. Iwona Mielczarek-Jagodzińska przed-
stawili Sylwetkę uczonego Jana Jonstona (1603–1675) 
na tle burzliwych stosunków militarno-politycznych 
XVII wieku, a 14 maja 2008 r. odbyło się spotkanie 
z mgr farm. Anną Jastrzębowską, autorką książki Ap-
teka w Mosinie (1906–2006) we wspomnieniach i do-
kumentach.

Aktywną działalność naukową wznowiono w paź-
dzierniku 2008 roku uroczystością 80-lecia urodzin 
prof. Dzierżykraja Skwarskiego, która odbyła się 
27 października. Sylwetkę jubilata i jego dokonania 
przybliżył prof. Michał H. Umbreit. Następnie odbyło 
się spotkanie autorskie z dr farm. Marią Ellnain-Woj-
taszek autorką tomiku poetyckiego Idąc po drodze. 
21 listopada 2008 r. na zebraniu naukowym w 100. 
rocznicę urodzin prof. dr. hab. Rafała Adamskiego, 
prof. UM dr hab. Michał Umbreit wygłosił referat Ży-
cie i  działalność prof. dr. hab. Rafała Adamskiego, 
zaś dr med. Danuta Adamska-Czapska przedstawiła 
Wspomnienia rodzinne.

Z przedsięwzięć podejmowanych przez Sekcję Hi-
storii Farmacji należy ponadto wymienić współorga-
nizowanie w dniu 22 kwietnia 2008 r. w Kcyni sesji 
naukowej poświęconej życiu profesora Jana Czochral-
skiego (w 55. rocznicę śmierci). Na sesji referatowej 
dr farm. Jan Majewski wygłosił referat Apteka koleb-
ką narodzin kariery wielkiego naukowca prof. dr. h.c. 
Jana Czochralskiego.

20 maja 2008 r. dr farm. Jan Majewski na zebraniu 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Łodzi 
przedstawił referat Taniec Śmierci nie tylko w medy-
cynie i farmacji.

Sekcja Historii Farmacji w Poznaniu była organi-
zatorem XVII Sympozjum Historii Farmacji, które od-
było się w Licheniu w dniach 19–22 czerwca 2008 
roku. Sympozjum obradowało pod hasłem Farmacja 
a chrześcijaństwo, a honorowy patronat nad nim ob-
jął Jego Ekscelencja ksiądz biskup prof. Marek Jędra-
szewski. Wzięło w nim udział ponad 50. uczestników 
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z Polski i z zagranicy, wygłoszonych zostało 40 refe-
ratów. Pokłosiem sesji jest Pamiętnik XVII Sympozjum 
Historii Farmacji Licheń 2008, zawierający sprawoz-
danie z Sympozjum i teksty wszystkich wygłoszo-
nych referatów.

Kolejne coroczne Święto Aptekarzy pod patrona-
tem świętych Kosmy i Damiana miało miejsce w dniu 
27 września 2008 r. W poznańskiej Farze po mszy 
świętej prof. Michał H. Umbreit przedstawił wykład 
Profesor Franciszek Adamanis – wzór uczonego i wy-
chowawcy farmaceutów. Następnie po raz pierwszy 
wręczono farmaceutom statuetki prof. Franciszka 
Adamanisa przyznane na wniosek Wielkopolskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu. Po uroczy-
stości w Farze, na Starym Rynku odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami Poznania, połączone możliwością 
bezpłatnych badań. Odbyła się także promocja tomi-
ków poetyckich Marii Ellnain-Wojtaszek Idąc po dro-
dze i Krzysztofa Styszyńskiego Szal.

Sekcja Historii Farmacji od czterech lat współor-
ganizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łucji Da-
nielewskiej. Finał jego kolejnej, IV edycji, miał miejsce 
13 grudnia 2008 r. Z tej okazji wydano tomik pokon-
kursowy Jak chleb, zawierający nagrodzone wiersze 
wszystkich czterech dotychczasowych edycji i wy-
brane wiersze Łucji Danielewskiej. Tomik ukazał się 
między innymi staraniem Oddziału Poznańskiego Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego i jego Sekcji 
Historii Farmacji.

20 grudnia dr farm. Jan Majewski wziął udział 
w 100-leciu urodzin nestora opolskich aptekarzy Syl-
westra Świtały. W imieniu polskich historyków farma-
cji wręczył jubilatowi list z gratulacjami.

27 grudnia 2008 roku w Poznaniu odbyły się uro-
czystości 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. Z tej okazji na budynku Apteki „Pod Złotym 
Lwem” odsłonięto 28 grudnia 2008 roku tablicę pa-
miątkową z inicjatywy Sekcji Historii Farmacji Od-
działu Poznańskiego PTFarm. Jednym z fundatorów 
tablicy było Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. 
Do dziś wielu poznaniaków i gości przystaje przed 
tablicą upamiętniającą znaczący udział aptekarzy 
w Powstaniu Wielkopolskim. Informację o tym prze-
kazały Czasopismo Aptekarskie w lutowym numerze 
2009 r. i Poznański Informator Kulturalno-Sportowy 
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i Turystyczny IKS, luty 2009. Ponadto w Filateliście Pol-
skim Nr 1/2 (Rok XV) 2008/2009 jest artykuł dr. farm. 
Jana Majewskiego w 90. rocznicę udziału aptekarzy 
wielkopolskich w powstaniu 1918/1919 – Rody apte-
karskie w Wielkopolsce.

Przedstawione zagadnienia były najważniejszymi 
sprawami podejmowanymi przez Sekcję Historii Far-
macji PTFarm w Poznaniu w 2008 roku.
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