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2009 r. Uczestniczyła w nim rodzina, przyjaciele, dok-
toranci i zaproszeni goście.

Po powitaniu, prof. Michał H. Umbreit, przypo-
mniał postać i dokonania swego Mistrza i nauczycie-
la wielu pokoleń farmaceutów: „Profesora pamiętam, 
jako człowieka aktywnego i chętnego do niesienia 
pomocy. W czasie studiów był sekretarzem Koła 
Studentów Farmacji. Potem, jako magister farma-
cji, działał m.in. w Związkach Zawodowych Farma-
ceutów Pracowników. Po wojnie położył olbrzymie 
zasługi jako inicjator i organizator izb, szczególnie 
Poznańskiej Izby Aptekarskiej. Ponadto był współza-
łożycielem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego (1947). Później był także 
jednym z inicjatorów utworzenia Muzeum Farmacji 
w  Poznaniu...”.

Następnie dr farm. Jan Majewski poinformował 
o działalności W. W. Głowackiego w Izbie Aptekarskiej 
w Poznaniu oraz w Polskim Towarzystwie Farmaceu-
tycznym, szczególnie w Sekcji Historii Farmacji (w la-
tach 1973–1990).

Bardzo osobiste wspomnienia przedstawili: Tade-
usz Tulibacki (skupił się na czasach gimnazjalnych, 
które Profesor spędził w Inowrocławiu, napisanym 
przez Niego tekście do „Piosenki kujawskiego stu-
denta” i innych utworach lirycznych publikowanych 
w prasie; skoncentrował się nade wszystko na jego 
osiągnięciach naukowo-społecznych), dr Bolesław 
Siedlecki (pierwszy doktorant Profesora) i Alfred Kry-
siak, prezes-założyciel Stowarzyszenia Wychowanków 
Gimnazjum i Liceum im. J. Kasprowicza w Inowro-
cławiu dorzucili swoją garść wspomnień. Profesora 
wspominali także: prof. Zyta Płotkowiak, prof. Jerzy 
Masiakowski, prof. Roman Meissner, dr hab. Anita 
Magowska, mgr Alicja Mielczarek i inni. Do nich do-
łączyli się: lek. stomatolog Wanda Głowacka (córka) 
i mgr Bazyli Głowacki (wnuk), którzy na specjalnie 
przygotowanej prezentacji przedstawili naukową i ro-
dzinną historię rodu Głowackich.

Okolicznościowe listy – od dr hab. Iwony Ara-
bas, dr. hab. Zbigniewa Beli, dr Jadwigi Brzezińskiej, 

W setną rocznicę urodzin wybitnego historyka 
farmacji – prof. Witolda Włodzimierza Głowac-

kiego (ur. 8 października 1909 r. w Inowrocławiu), 
w poznańskim Muzeum Farmacji zorganizowano wie-
czór wspomnień. Spotkanie odbyło się 9 października 

Wieczór wspomnień  
o prof. dr. hab. Witoldzie Włodzimierzu Głowackim

Jan Majewski

Poznań

Od lewej stoją: B. Głowacki, E. Szulik, K. Majewska, J. Majewski, W. Głowacka 
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Dr Wanda Głowacka i mgr ekonomii Bazyli Głowacki
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(Zdjęcia wykonał Bazyli Głowacki)

dr. hab. Aleksandra Drygasa, mgr Ireny Kałłaur, 
prof. Barbary Kuźnickiej, prof. Henryka Romanowskie-
go i prof. dr. hab. Eugeniusza Tiszczenki (z Grodna) 
– odczytał dr Jan Majewski, przewodniczący Sekcji 
Historii Farmacji PTFarm.

Przypomniano też o jedynym zbiorze wierszy, wy-
danym z okazji 90. urodzin Profesora – „Niezatarte 
ślady pamięci”

...
Już widzę na cieśninie istnień łódź mą lichą;
Posuwa się jeszcze samotna, wolno, cicho,
Trzymając się okwieconych brzegów uparcie.
Chciałbym jednak borykać się na środku fali
I uciążliwie pnąc się w górę coraz dalej,
I zrobić, zdziałać coś szczytnego przed zamarciem

(z wiersza „Nad Niemnem”).
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