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Recenzja dorobku naukowego Pana dra Wojciecha Ślusarczyka 

przygotowana w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia 

 

Pan dr Wojciech Ślusarczyk życie zawodowe związał z instytucjami działającymi w obszarze 

historii, farmacji, aptekarstwa i medycyny. Od 2010 r. jest zatrudniony na Wydziale Nauk 

o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. W latach 2010 – 2019 pracował w Zakładzie Historii Medycyny 

i Pielęgniarstwa, 2014 – 2019 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we 

Włocławku, a od 2019 r. do chwili obecnej w Katedrze Nauk Społecznych i Medycznych. 

Zawodowo związany jest także z muzealnictwem. W latach 2004 – 2008 pracował 

w Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy, zaś od 2008 r. w Muzeum 

Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2008 – 2018 Dział Numizmatyki, 

od 2018 Dział Historii Medycyny i Farmacji). 

Habilitant jest absolwentem kierunku historia ze specjalnością ochrona dziedzictwa 

kulturowego (Wydział Humanistyczny Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy). W 2010 r. na podstawie rozprawy pt. Dzieje aptekarstwa i przemysłu 

chemiczno-farmaceutycznego na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w latach 1919/20–1951 

uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Humanistyczny 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Uzupełniał swoje wykształcenie kończąc 

dwa kierunki studiów podyplomowych: w 2010 r. z zakresu muzealnictwa (Wydział Sztuk 

Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), a w 2013 r. z zakresu ochrony 

własności intelektualnej (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). 

Jest laureatem Indywidualnego Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej (2017 r.) oraz Nagrody 
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prorektor Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu za osiągnięcia dydaktyczne (2018 r.).  

 

Ocena dorobku naukowego 

Zainteresowania badawcze Aplikanta mieszczą się w dziedzinie nauk humanistycznych, 

w dyscyplinie historia. Jest uznanym w kraju znawcą dziejów farmacji, aptekarstwa, medycyny 

i higieny. W prowadzonych przez Niego badaniach wymienione problemy najczęściej 

przekraczają ramy chronologiczne, bowiem dr Wojciech Ślusarczyk zajmuje się zgłębianiem 

tych zagadnień w poszczególnych epokach – od starożytności po wiek XX. Tak szeroka 

perspektywa czasowa budzi uznanie.  

Jak wskazał w autoreferacie, w ciągu kilkunastu lat działalności naukowej skupił się na 

kilku obszarach badawczych, do których należą: 

1. Historia aptekarstwa i farmacji 

Problematyka ta znajduje się w głównym nurcie badawczym Aplikanta od czasu 

przygotowywania przez Niego dysertacji doktorskiej. Jak podkreślił w autoreferacie, 

stosunkowo niewielki stan badań nad tym zagadnieniem zachęcił Go do kontynuowania prac. 

Ich wynikiem są 4 monografie autorskie: Apteka Pod Łabędziem w Lesznie, Łódź 2010, ss. 112; 

Z dziejów opieki zdrowotnej. Rozwój aptekarstwa na ziemiach polskich (XIX-XX w.) na 

przykładzie apteki w Pabianicach, Bydgoszcz 2014, ss. 129; Z dziejów opieki zdrowotnej. 

Aptekarstwo na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w latach 1919/20–1951, Bydgoszcz 2016, 

ss. 339; Z dziejów opieki zdrowotnej. Apteka „Pod Orłem” w Łabiszynie, Lublin 2019, ss. 148 

oraz monografia będąca głównym osiągnięciem naukowym. W pracach tych przybliżył 

szerszemu spektrum odbiorców historię farmacji, ludzi związanych z tą profesją, wskazał na 

różne elementy systemu opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli aptek. Zajął 

się także dziejami organizacji zrzeszających farmaceutów. Od czasu pracy nad książką 

doktorską poszerzył swoje dociekania o miejscowości spoza Kujaw i Pomorza Gdańskiego. 

Dzięki temu uzyskał szerszy obraz analizowanego środowiska, wzbogacając jednocześnie 

rozpiętość posiadanej wiedzy. Wykorzystując elementy krytycznej analizy źródeł uzyskał 

informacje na temat złożoności i różnorodności badanej problematyki. Warto też podkreślić, 

że to rozszerzenie geograficznego obszaru badań zwiększyło grono odbiorców i jak się wydaje 

wpłynęło na pogłębienie ich wiedzy, zmuszając do refleksji i własnych poszukiwań. 

2. Historia przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej 

Znaczące w dorobku Habilitanta jest przybliżanie postaci związanych z sektorem opieki 

zdrowotnej. Publikacje, których jest współredaktorem, ale i autorem rozdziałów, znakomicie 
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wpisują się w oddawanie lokalnej pamięci zapominanych działaczy, w przeszłości mocno 

zaangażowanych w pomyślny rozwój małej ojczyzny i zdrowie jej członków.  

3. Historia higieny 

To zagadnienie zamyka się w bardzo interesującym cyklu Czystość i brud. Tworzy go 5 tomów 

współredagowanych przez Aplikanta. W 2020 r. odbyła się konferencja naukowa dotycząca 

okresu 1945–1989/1991, co spina klamrą czasy od starożytności do współczesności, pokazując 

oryginalną koncepcję higieny właściwą poszczególnym epokom. Prowadzone badania dopełnia 

monografia Historia higieny wodą pisana, red. W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2017, ss. 255. Prace 

te stanową niezwykle ważny wkład w coraz powszechniejsze dopełnianie historii politycznej 

o tę związaną z codziennością. Uzupełniają tym sposobem luki występujące w tym obszarze 

i są pomocne w kształceniu studentów nie tylko na kierunkach historycznych, ale także 

antropologicznych czy socjologicznych. Uważa się bowiem obecnie, że otoczenie zewnętrzne 

stanowi podstawowy kontekst rozwoju różnych dziedzin nauki.   

4. Związki medycyny i kultury na przestrzeni dziejów 

Publikacje dotyczące związków między medycyną a kulturą istnieją od dawna. Te, którymi 

zajmuje się Habilitant dotykają bardzo interesujących zagadnień takich jak: historia kultury 

ciała, dzieje trucizn i trucia, różnorakie aspekty nałogów, znaczenie krwi, melancholia/depresja. 

Stanowią one istotny wkład w poszerzanie naszej wiedzy na temat sposobów myślenia ludzi na 

przestrzeni wieków, prezentując zarówno problemy, z jakimi się mierzyli, jak i sposoby ich 

rozwiązywania. Ten interdyscyplinarny kierunek badań zachęca do dalszych prac naukowych. 

5. Historia diety 

To kolejny interesujący element zainteresowań badawczych Aplikanta. Zainicjował tym 

sposobem powstanie recenzowanej serii wydawniczej poświęconej studiom nad kulturą i rolą 

żywienia. Pokłosiem tej idei jest monografia Kac. Sytość i głód, red. W. Ślusarczyk, 

D. Gawenda-Kempczyńska, R. Wilczyńska, Lublin 2019, ss. 252. Tu także postawił sobie za 

zadanie ambitny plan analizy historii i kultury odżywiania w kontekście historycznym. Ta 

monografia realizuje w pełni to założenie, tym bardziej, że historia jedzenia, jako nauka nadal 

jest niedoceniana przez badaczy. 

6. Działalność encyklopedyczna 

Na wyrazy uznania zasługuje redakcja działu Medycyna w pierwszym tomie Encyklopedii 

Bydgoszczy, red. M. Boguszyński, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2011. Habilitant nie tylko tom 

współredagował, ale przygotował 42 hasła poświęcone w większości dawnej bydgoskiej 

medycynie i farmacji.  
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7. Muzealnictwo 

Aplikant swoje życie zawodowe związał także z lokalnymi muzeami. Nie tylko angażuje się 

w nich jako autor wystaw czasowych, ale także poddaje je badaniom naukowym. Wyniki 

swoich dociekań prezentował podczas konferencji naukowych oraz publikował 

w monografiach wieloautorskich i w czasopismach naukowych. Na uwagę zasługuje artykuł 

Muzealnictwo farmaceutyczne w Polsce, „Muzealnictwo” 2010, t. 51, s. 134–140, w którym 

Habilitant zwrócił uwagę na korzyści jakie przynosi połączenie nauki (związanej z niesieniem 

pomocy innym) z opowiadaniem o historii rozwoju farmacji. Podejmowana tematyka 

muzealnictwa farmaceutycznego oraz numizmatyki znakomicie wpisują się w ideę muzeum 

otwartego na zwiedzających. Wchodząc w tę przestrzeń mogą oni odnaleźć interesujące dla 

siebie zagadnienia pomimo braku szeroko pojętej wiedzy historycznej. Dzięki temu następuje 

aktywizacja środowiska lokalnego, wspieranego przez muzealników. Celem tego działania jest 

także korelacja przyszłości w powiązaniu z przeszłością. Zaś szeroko rozumiana działalność 

muzealna mająca na celu dostarczanie i upowszechnianie wiedzy o przeszłości różnorodnemu 

spektrum odbiorców wpisuje się promocję historii w przestrzeni publicznej.  

Podsumowując ocenę dorobku naukowego dra Wojciecha Ślusarczyka należy ocenić go 

wysoko i zaznaczyć, że jest on różnorodny, związany ze zróżnicowaną aktywnością zawodową 

Habilitanta, ale jednocześnie koresponduje z recenzowanym poniżej głównym osiągnięciem 

naukowym. Jest to w sumie 58 publikacji po uzyskaniu stopnia doktora, oprócz redakcji 

13 naukowych monografii. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż posiada On w swoim dorobku 

naukowym zarówno monografie (autorskie i współautorskie), jak i mniejsze formy 

wypowiedzi, takie jak rozdziały w monografiach wieloautorskich, czy artykuły 

w czasopismach naukowych, w głównej mierze tematycznych (np. „Apothecaria Bydgostiana”, 

„Farmacja Polska”, „Czasopismo Aptekarskie”, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą 

Medyczną”), które chociaż nie są wysoko punktowane, to ich wartość stanowi fakt, że są 

dedykowane wąskiemu gronu odbiorców – historykom, ale i aptekarzom, czy farmaceutom 

zainteresowanych poruszaną tematyką. W dorobku naukowym brakuje natomiast artykułów 

recenzyjnych i recenzji (jest tylko jedna) oraz pozycji opublikowanych poza granicami Polski 

oraz w językach obcych. Słabością jest także brak tzw. impact factor, chociaż w naukach 

humanistycznych jest to dość powszechne zjawisko. Habilitant podejmuje tak interesujące 

badania, że powinny one zaistnieć w międzynarodowym środowisku naukowym.  

Szkoda także, że Habilitant nie publikuje więcej z obszaru swojej drugiej działalności 

zawodowej, czyli muzealnictwa. Temu zagadnieniu poświęcił interesujące artykuły: 

Muzealnictwo farmaceutyczne w Polsce, „Muzealnictwo” 2010, t. 51, s. 134–140 oraz 
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Ekspozycje w wybranych muzeach farmacji w Polsce – dobre praktyki?, [w:] Technika i nauka 

w muzeum, red. M. F. Woźniak, M. Zdanowski, Bydgoszcz-Warszawa 2014, s. 121–134. Ze 

względu na swój charakter muzea tematyczne nie są tak popularne, jak placówki bardziej 

uniwersalne. Natomiast artykuły te w interesujący sposób przybliżają je czytelnikowi 

i zachęcają do odwiedzenia. Zatem zwiększenie aktywności Habilitanta w tym obszarze może 

przynieść korzyści także jeśli chodzi o wprowadzenie do świadomości społecznej istnienia 

i działania tego typu instytucji. 

Dr Wojciech Ślusarczyk uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, na których 

prezentuje wyniki swoich badań. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 

Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, 

Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Rady Muzeum 

przy Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Rady Fundacji Naukowej 

„Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”. W działalności naukowej brakuje natomiast 

udziału w konferencjach międzynarodowych, czy chociażby seminariach, wykładach w ramach 

programu Erasmus+, warsztatach, wizytach badawczych, co stanowi słabą stronę ocenianego 

dorobku. Habilitant nie realizował także żadnego grantu (ani jako kierownik, ani jako 

wykonawca). Nie uzyskał zagranicznego stypendium. A przecież dr Wojciech Ślusarczyk 

zalicza się do polskiego kręgu uczonych, chociaż, jak się wydaje, problematyka, którą 

podejmuje w swoich badaniach posiada międzynarodowy charakter. Watro podkreślić, że 

posiadane doświadczanie oraz wiedza (wykazana w przy okazji prowadzenia zagranicznej 

kwerendy źródeł do przygotowania analizowanego poniżej,  głównego osiągnięcia 

naukowego), w pełni predestynują Go do podjęcia aktywności w wyżej wymienionych 

obszarach. 

 

Ocena głównego osiągnięcia naukowego dra Wojciecha Ślusarczyka 

Monografia Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej (1919 

– 1939), Lublin 2020, ss. 650, jest pierwszą publikacją poświęconą tej największej,  organizacji 

farmaceutycznej w II Rzeczypospolitej. Ten związek zawodowy zrzeszał wykwalifikowany 

personel aptek z całego kraju. Jednym z celów jego działalności była poprawa sytuacji tej grupy 

zawodowej, dbałość o jej rozwój zawodowy, właściwy poziom etyczny i prestiż, a także 

niesienie pomocy potrzebującym. 

Obszerna, 650-stronnicowa praca, składa się ze wstępu, 4 rozdziałów, zakończenia, 

aneksów, bibliografii, indeksu miejscowości i indeksu nazwisk. We wstępnie dr Wojciech 

Ślusarczyk jasno określił cel pracy stawiając sobie 13 pytań badawczych. Pytania te 
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poprowadziły go do postawiania 7 hipotez. Taki sposób realizacji tematu zasługuje na 

wyróżnienie, gdyż konsekwentnie w poszczególnych rozdziałach Autor potwierdza bądź obala 

postawione hipotezy. 

Rozdział 1 – wprowadzający, dotyczy działalności farmaceutów, w kontekście 

obowiązującego prawa. W celu uzyskania szerszego spektrum zasadne było odwołanie się do 

okresu, kiedy ziemie polskie znajdowały się z pod zaborami. To wówczas powstały zasady, na 

których działały apteki, a które zostały zaimplementowane po reorganizacji systemu dokonanej 

po 1918 r. Właściwe jest także przywołanie organizacji farmaceutycznych, na tle których 

w następnej części Habilitant przedstawił powstanie ZZFP. Interesująca jest analiza statusu 

społecznego farmaceutów w odniesieniu do danych statystycznych związanych 

z wykształceniem czy płcią. Aplikant wykazał przy tym fluktuacje występujące w tym obszarze 

wynikające z pogarszającej lub polepszającej się sytuacji gospodarczej. Rozdział II odnosi się 

już bezpośrednio do powstania i działalności Związku Zawodowego Farmaceutów 

Pracowników. Habilitant opisał go dość dokładnie, zaznajamiając czytelnika z poszczególnymi 

etapami jego formowania, zasadami działania, najważniejszymi dokumentami, ale także 

z problemami z jakimi musieli się borykać jego członkowie – zarówno tymi zewnętrznymi, jak 

i wewnętrznymi, w tym rywalizacją z Polskim Powszechnym Towarzystwem 

Farmaceutycznym. Interesujące jest ukazanie powstania i działalności ZZFP na tle wydarzeń 

w kraju, jak i poza jego granicami. Rozdział III traktuje o strukturach organizacyjnych ZZFP. 

Rozpoczyna się odniesieniem do podstawy prawnej jego funkcjonowania, wraca do statutu 

(który moim zdaniem powinien znaleźć się II rozdziale tuż po prezentacji programu), władz 

związku, struktur terenowych (na uwagę zasługuje w miarę dokładny opis powstania 

i działalności, władz, członków wszystkich oddziałów). Rozdział IV dotyczy działalności 

Związku w różnych obszarach – obrona interesów farmaceutów, walka o lepsze warunki pracy 

i byt ekonomiczny, pomoc bezrobotnym, kształcenie farmaceutów, współpraca z przemysłem 

chemiczno-farmaceutycznym, działalność rozrywkowo-kulturalna i inne formy aktywności, 

w tym obronność. Autor odniósł się także do współpracy z Międzynarodową Unią 

Farmaceutów Pracowników, czy Federacją Farmaceutów Słowiańskich. Rozdział kończy 

przybliżenie działalności organu prasowego ZZFP jakim była „Kronika Farmaceutyczna”. Tę 

część zdecydowanie umieściłabym w rozdziale III dotyczącym struktury działalności. Stanowił 

on nieodłączną część struktury Związku, miał niebagatelne znaczenie informacyjne, ale 

i edukacyjne. Obecne umiejscowienie tego podrozdziału nieco zaskakuje czytelnika. 

Zasadne jest przyjęcie przez dra Wojciecha Ślusarczyka takich, a nie innych ram 

chronologicznych. ZZFP działał w latach 1919 – 1939, stąd opracowanie jego dziejów uznać 
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należy za kompletne. Właściwe jest także problemowe ujęcie tematu. Dzięki temu zabiegowi 

możliwe jest prześledzenie rozwoju związku nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale także na 

tle sytuacji politycznej oraz wskazanie wydarzeń z przeszłości, które przyczyniły się do jego 

powstania i takiego, a nie innego charakteru. 

Na docenienie zasługuje obszerna, kompleksowa i dojrzała kwerenda przeprowadzona 

w kraju, jak i za granicą. Należy oddać Habilitantowi troskę o wykorzystanie źródeł dostępnych 

w archiwach, ale także aktów normatywnych, prasy, wydawnictw i druków, wspomnień oraz 

opracowań i zasobów internetowych. Dzięki temu uzyskał szeroki ogląd analizowanego 

zjawiska oraz możliwość weryfikacji postawionych hipotez badawczych. Wartość narracji jest 

podniesiona poprzez umiejętne dobrane, niejednokrotnie rozbudowane przypisy. 

Przedstawiona monografia jest zwieńczeniem wieloletnich badań dra Wojciecha 

Ślusarczyka, a zagadnienia w niej poruszane pojawiły się w artykułach: Związek Zawodowy 

Farmaceutów Pracowników Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa pomorskiego 

(1919 – 1939), „Klio” 2014, t. 28, nr 1, s. 45–62; Działalność Związku Zawodowego 

Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Federacji Farmaceutów 

Słowiańskich (1929 – 1939), Medycyna Nowożytna” 2014, t. 20, z. 2, s. 79–100; Konflikt 

ideologiczny w łonie Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników Rzeczypospolitej 

Polskiej (1919 – 1923) na podstawie materiałów z „Kroniki Farmaceutycznej”, [w:] Zatargi, 

waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2015, 

s. 103–120; Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej 

z perspektywy Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego w świetle 

„Wiadomości Farmaceutycznych” (1919 – 1939), „Tabulatorium Historie” 2018, t. 3, s. 152–

185. Stanowią one jednak jedynie przyczynek do prezentacji dziejów Związku. Pogłębiona 

analiza znalazła odzwierciedlenie właśnie w książce przedstawionej jako osiągnięcie naukowe.  

Mamy więc do czynienia z badaczem o szeroko sprofilowanych zainteresowaniach. 

Z perspektywy recenzenta wydaje się, że najmocniejszą stroną monografii jest dokładne 

zbadanie i przedstawienie Związku pod kątem jego członków z podziałem na okręgi, ale także 

pod kątem wykształcenia, płci, pochodzenia czy miejsca zamieszkania. Dzięki temu czytelnik 

otrzymuje pełny obraz organizacji o ściśle określonym celu i zróżnicowanej strukturze. Może 

także dostrzec podobieństwa i różnice między poszczególnymi oddziałami. 

 

Ocena osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzujących naukę 

Ponad 10-letnia działalność dra Wojciecha Ślusarczyka w Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyniosła cykl zajęć 
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związany z Jego zainteresowaniami naukowymi. Są one poświęcone historii: medycyny, 

położnictwa, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, farmacji, kosmetologii, socjologii, czy 

teorii e-learningu. Od 2012 r. pełni wymagającą funkcję opiekuna Studenckiego Koła Historii 

Nauk Medycznych. 

Wzbogaca także swój warsztat pomagając młodym adeptom w kroczeniu po ścieżce 

naukowej. Był promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej lek. med. Tomasza Skrzypka 

pt. Współczesne rozumienie teorii metabolizmu energetyczno-informacyjnego sformułowanej 

przez prof. Antoniego Kępińskiego (promotor: dr hab. W. Korpalska, prof. UMK). 

Wypromował 36 magistrów oraz 56 licencjuszy. Zrecenzował 50 prac magisterskich i 10 prac 

licencjackich. To pokaźny dorobek, świadczący m.in. o bardzo dobrym warsztacie pracy 

Habilitanta. 

Wspomagał On także swój Wydział organizując 16 ogólnopolskich, 

interdyscyplinarnych konferencji naukowych w macierzystej jednostce, zaś w Muzeum 

Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy był odpowiedzialny za powadzenie 

ogólnopolskiej konferencji naukowej z zakresu muzealnictwa (Historia w muzeum. Formy 

i środki prezentacji).  

Na uwagę zasługuje popularyzatorska działalność Habilitanta. Aktywnie uczestniczył 

w kolejnych edycjach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, wygłaszając wykłady poświęcone 

historii medycyny i farmacji. Publikował również artykuły popularnonaukowe 

w „Wiadomościach Akademickich” wydawanych przez macierzystą uczelnię. Prowadził także 

cykliczne prelekcje poświęcone numizmatyce oraz dziejom aptekarstwa skierowane do 

publiczności muzealnej. 

 Podsumowując tę część oceny aktywności Aplikanta należy podkreślić, że 

z zaangażowaniem wspiera On organizacyjną działalność instytucji, w których pracuje. 

Wykazuje inicjatywę w zakresie rozwoju nauki, współpracy ze środowiskiem lokalnym, ale 

i ze studentami. Należy po raz kolejny zwrócić uwagę na brak działalności na niwie 

międzynarodowej, wszakże tematyka, którą podejmuje stanowi znakomitą bazę do powstania 

różnorakich tekstów popularno-naukowych czy popularnych skierowanych do szerokiego 

spektrum odbiorców – od dzieci i młodzieży po seniorów. 

 

Konkluzja 

Dorobek naukowy Habilitanta oraz przedstawiona przez Niego monografia: Związek 

Zawodowy Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej (1919–1939), Lublin 2020, 

ss. 650, będąca głównym osiągnięciem naukowym stanowią znaczący wkład w rozwój badań  



historycznych, ale także innych nauk takich jak medycyna czy badania nad kulturą. Jego 

aktywność naukowa obejmująca także muzealnictwo pozwalają stwierdzić, że należy do 

badaczy dojrzałych, posiadających przygotowanie i kwalifikacje do prowadzenia doktorów. 

Uznaję, że kryteria określone w art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) zostały wypełnione. Na tej podstawie wnioskuję 

o dopuszczenie dra Wojciecha Ślusarczyka do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. 
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