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Jakub Kossowski

Muzeum Farmacji
im. prof. Jana Muszyƒskiego w ¸odzi

materialnej z dziedziny farmacji oraz upo-
wszechniania wiedzy z zakresu historii,
rozwoju, osiagni´ç i przeobra˝eƒ zawodu
farmaceuty. Siedzibà muzeum jest miesz-
czaƒska kamienica z 1840 r. przy Placu
Wolnosci 2, w której funkcjonuje do dziÊ
pierwsza ∏ódzka apteka otwarta w 1830 r.
Muzeum zajmuje parter oraz I pietro tej
kamienicy. Patronem placówki jest prof. Jan
Muszyƒski – wspó∏organizator Wydzia∏u
Farmacji w ¸odzi i jego pierwszy dziekan
oraz kierownik Katedry Farmakognozji,
niestrudzony wychowawca m∏odzie˝y,
pionier zio∏olecznictwa w Polsce.

Muzeum Farmacji i pierwsza ∏ódzka apteka
– fasada kamienicy przy pl. Wolnosci 2

prof.  Jan Muszynski

1. Powstanie muzeum.1. Powstanie muzeum.1. Powstanie muzeum.1. Powstanie muzeum.1. Powstanie muzeum.
Muzeum Farmacji im. prof.

Jana Muszynskiego w ̧ odzi zosta-
∏o otwarte w 2008 roku. Inicjato-
rami powstania tej placówki byli
∏ódzcy farmaceuci (mgr farm.
T. Górska oraz dr W. Giermaziak).
Muzeum zosta∏o utworzone w ra-
mach spó∏ki PZF Cefarm-¸ódz, któ-
ra wchodzi w sk∏ad Pelion Health-
caregroup (dawniej PGF). Celem
placówki jest dzia∏alnoÊç w zakre-
sie gromadzenia, przechowywa-
nia, opracowywania, eksponowa-
nia i udost´pniania dóbr kultury
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wany do dzisiaj.
Plac WolnoÊci – central-

ny plac ̧ odzi, po∏o˝ony u pó∏-
nocnego wylotu ul. Piotrko-
wskiej. Zosta∏ utworzony po
1821 roku jako rynek zak∏a-
danej wówczas osady sukien-
niczej „Nowe Miasto”, na
skrzy˝owaniu traktu Piotrko-
wskiego biegnàcego z pó∏-
nocy na po∏udnie i ul. Âred-
niej (obecnie Pomorska) biegnàcej ze wschodu na zachód. Nadano mu kszta∏t
regularnego oÊmiokàta foremnego. Dla odró˝nienia od pierwotnego rynku
¸odzi, po∏o˝onego ok. 500 m na pó∏noc, by∏ on nazywany Nowym Rynkiem.
Rynek zosta∏ przemianowany na Plac WolnoÊci w chwili odzyskania przez
Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918. W roku 1930, poÊrodku placu, stana∏ pomnik
Tadeusza Kosciuszki.
2. Ekspozycje sta∏e i czasowe2. Ekspozycje sta∏e i czasowe2. Ekspozycje sta∏e i czasowe2. Ekspozycje sta∏e i czasowe2. Ekspozycje sta∏e i czasowe

Muzeum Farmacji posiada ekspozycj´ sta∏à oraz organizuje liczne wy-
stawy czasowe. Na sta∏à ekspozycj´ sk∏adajà si´ odtworzone z du˝à dba∏oscià:
- izby apteczne z prze∏omu XIX i XX w. wraz z zabytkowymi meblami, naczy-

niami, wagami oraz narz´dziami aptecznymi,

Historia pierwszej ∏ódzkiej apteki rozpoczyna si´ w roku 1828 kiedy to
niemiecki osadnik Karol Ketschen otrzyma∏ koncesj´ (konsens), wydanà przez
Komisj´ Rzadowà Spraw Wewn´trznych, na za∏o˝enie w mieÊcie pierwszej
apteki. Dwa lata póêniej w 1830 r., po pokonaniu trudnoÊci zwiàzanych
z uzyskaniem lokalu i zaopatrzeniem, Ketschen otwiera wspomnianà aptek´
w wynaj´tym pomieszczeniu kamienicy Antoniego Bittdorfa na Rynku Nowego
Miasta 2 (dziÊ Pl. Wolnosci 7). By∏ to wówczas pierwszy murowany dom na
Nowym Rynku. W 1840 r. aptek´ naby∏ Bogumi∏ Zimmermann. W tym samym
roku w∏aÊciciel postanowi∏ wybudowaç nowy budynek pod siedzib´ swojej
apteki. W ten sposób powsta∏ jednopi´trowy murowany dom w Rynku
Nowego Miasta 7 (dziÊ Pl. Wolnosci 2), w którym opisywana apteka mieÊci
si´ do dzisiaj. W 1893 roku za sprawà ówczesnego w∏aÊciciela apteki Kazi-
mierza Leinwebera kamienica zosta∏a znaczàco przebudowana. Dobudowano
drugie pi´tro, zmieniono fasad´, której nadano styl neobarokowy oraz dobu-
dowano oficyny. Autorem projektu by∏ znany wówczas w ¸odzi architekt
Gustaw Landau-Gutenteger. Charakterystyczny styl kamienicy zosta∏ zacho-
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- zielarnia ze zbiorem pojem-
ników do przechowywania
zió∏ oraz narz´dzi do ich
przetwarzania,

- biblioteka z kolekcjà sta-
rych farmakopei, kalenda-
rzy i czasopism farmaceu-
tycznych.

W muzeum organizo-
wane sà równie˝ wystawy
czasowe o tematyce zwiàza-
nej z historià farmacji i mia-
sta ¸odzi. Oto kilka najcie-
kawszych wystaw prezento-
wanych w murach naszej pla-
cówki na przestrzeni kilku
lat.

„Henryk Sienkiewicz i jego
zwiàzki z ̧ odzià”, ekspozycja
na której prezentowalismy
bogate zbiory dotyczàce ˝y-
cia i twórczoÊci tego wielkie-
go Polaka. Eksponaty pocho-
dzi∏y z Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Obl´gorku.

„Zapomniane pieÊni
moêdzierzy” to tytu∏ wystawy
czasowej, którà prezen-
towaliÊmy w 2010 roku.
Zbiory pochodzi∏y z pry-
watnej kolekcji. Prezento-
waliÊmy 85 moêdzierzy wy-
konanych w ró˝nych okre-
sach historycznych i z roz-
maitych materia∏ów m.in.
z ˝eliwa, mosiàdzu, bràzu,
porcelany.

Wn´trzeWn´trzeWn´trzeWn´trzeWn´trze
muzeummuzeummuzeummuzeummuzeum
 – parter – parter – parter – parter – parter

Wn´trze
muzeum
 – parter

Wn´trze
muzeum
 – parter
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gajàcych podtrzymaç dobrà kon-
dycj´ u osób po 60-tym roku ̋ ycia.

„Z dawnej receptury – akwarele
farmaceutyczne” Anny G∏owniak-
Lipa farmaceutki i malarki z Lu-
blina. Na wernisa˝u znalaz∏o si´ 19
obrazów namalowanych akwarelà.

„Recepta nie wystarczy” – wernisa˝ pokon-
kursowej wystawy fotograficznej.
Zorganizowana zosta∏a przez Fundacj´ Dbam
o Zdrowie. Wystawa poruszajàca tematyk´ spo-
∏ecznà. Mia∏a ona na celu zwróciç uwag´ na pro-
blem niezrealizowanych recept przez osoby star-
sze, których nie staç na kupno leków.

„10. lecie miesiecznika Bez Recepty” – wystawa
jubileuszowa Magazynu partnerów Polskiej Grupy
Farmaceutycznej – Bez Recepty”.

„Matka Boska – patronka ziemi i z jej p∏odów”
na wystawie mo˝na by∏o podziwiaç rzeêby i obra-
zy twórców ludowych z naszego regionu oraz opi-
sy i rysunki zió∏. Wystawa powsta∏a we wspó∏pracy
z Muzeum Archeologiczno-Etnograficznym
w ¸odzi.

„Profesor Jan Muszynski – Wspomnienia” –
wystawa zawiera∏a materia∏ fotograficzny i teksto-
wy na temat patrona naszej placówki prof. Jana
Muszynskiego – pierwszego dziekana Wydzia∏u
Farmaceutycznego w ¸odzi. Wystawie towarzy-
szy∏y dwa spotkania dawnych uczniów profesora.
Zorganizowane zosta∏y we wspó∏pracy z PTFarm
w ̧ odzi. Posiedzenia zgromadzi∏y cz∏onków Sekcji
Aptek i Sekcji Historii Farmacji PTFarm ¸ódz.

„Zdrowie ukryte w zio∏ach – dobra kondycja
60+”. Na wystawie zaprezentowano przyk∏ady
oÊmiu roÊlin leczniczych wykorzystywanych w prze-
myÊle farmaceutycznym do produkcji leków poma-
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„Wspomnienia o doc. Henryku Pankiewiczu – farmaceucie, historyku farmacji i jego
pasjach”. Ekspozycja zawiera∏a osobiste dokumenty, fotografie, exlibrisy, obra-

zy i inne prace docenta Pankiewicza. Na otwarcie
wystawy wydrukowano „Wspomnienia poobozo-
we” spisane przez Henryka Pankiewicza podczas
jego pobytu w nazistowskich kaêniach.

„Ordery, odznaczenia i medale z kolekcji Henryka
Brzyszcza i zbiorów ∏ódzkich farmaceutów”

„Kobiety w farmacji na prze∏omie XIX i XX w.”.
Ekspozycja zawiera∏a prezentacje dokumentalno-
fotograficznà na temat kobiet-farmaceutek, które
odegra∏y znaczàcà rol´ w rozszerzaniu sie apte-
karstwa na ziemiach polskich na prze∏omie XIX
i XX w. oraz farmaceutek walczàcych o niepodle-
g∏oÊç paƒstwa polskiego.

„W stulecie Pierwszego Zjazdu Aptekarzy Królestwa Polskiego w ̧ odzi 1912 r.”
Na ekspozycji zaprezentowano dokumenty, zdj´cia, program zjazdu,
najwa˝niejsze tematy poruszane przez aptekarzy, pamiàtki zwiàzane z historià
∏ódzkich aptek.

„Dzia∏alnoÊç Zakonu Szpitalnego Êw. Jana Bo˝ego w Polsce”. Ekspozycja
zawiera∏a 12 tablic z opisami i fotografiami poszczególnych konwentów
Bonifratrów z terenu ca∏ego kraju jak równie˝ z zagranicy. ̧ ódzcy Bracia s∏ynà
z zio∏olecznictwa, posiadajàc najwi´kszà aptek´ zio∏oleczniczà w Polsce.
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„Zimna woda zdrowia doda, woda w leczni-
ctwie, higienie i piel´gnacji”. To wystawa wypo-
˝yczona od Muzeum Farmacji im. A. LeÊ-
niewskiej w Warszawie. Ekspozycja prezen-
towa∏a histori´ balneologii na przestrzeni
wieków oraz ukazywa∏a znaczàcà rol´ pol-
skich farmaceutów w jej propagowaniu. Mu-
zealia pochodzi∏y ponadto ze zbiorów Mu-
zeum Techniki w Warszawie oraz Muzeum
Farmacji w Lublinie oraz zbiorów w∏asnych.

3. Zbiory3. Zbiory3. Zbiory3. Zbiory3. Zbiory
Podstawowà funkcjà ka˝dej placówki

muzealnej jest gromadzenie, opracowywanie
i prezentacja zbiorów. Do inwentaryzacji
zbiorów muzeum wykorzystuje program
komputerowy „musnet”.
Muzeum prowadzi jedy-
nie inwentaryzacj´ ele-
ktronicznà. Muzealia
w programie musnet
sklasyfikowane sà nast´-
pujàco:
q ksiegozbiór biblio-

teczny gromadzony
w Bibliotece Muzeum
Farmacji, zawiera ksià-
˝ki oraz czasopisma
farmaceutyczne,

q muzealia dotyczàce leków, sà to
g∏ównie opakowania po lekach,

q muzealia dotyczàce zawodu far-
maceuty,

q muzealia numizmatyczne,
q muzealia recepty,
q muzealia naczynia apteczne po-

dzielone na podgrupy: butelki,
puszki, s∏oje i inne, Zielarnia

Wn´trze muzeum
– sala rosyjska



48

q muzealia narz´dzia pracy aptekarza w tym: moêdzierze, wagi, odwa˝niki
i ró˝ne,

q muzealia ró˝ne czyli te nie sklasyfikowane do pozosta∏ych grup.
Ka˝da karta inwentaryzacyjna zawiera dok∏adny opis eksponatu, jego wymiary
i fotografi´.

Wiekszà cz´Êç zbiorów
stanowià darowizny. W mo-
mencie przekazania daru spo-
rzàdzamy dla darczyƒcy sto-
sownà umow´, która zobo-
wiàzuje muzeum do odpo-
wiedniego przechowywania
i ekspozycji danego przedmio-
tu. W sytuacji kiedy darczyƒca
nie chce podpisaç umowy da-
rowizny wr´czamy specjalne

podzi´kowanie, które jest jednoczeÊnie poÊwiadczeniem otrzymania przez
nas danego eksponatu. Posród muzealiów znajdujà si´ równie˝ depozyty.
Pozostawienie w depozyt wià˝e si´ z podpisaniem przez obydwie strony
odpowiedniej umowy.

4. Dzia∏alnoÊç popularno-naukowa4. Dzia∏alnoÊç popularno-naukowa4. Dzia∏alnoÊç popularno-naukowa4. Dzia∏alnoÊç popularno-naukowa4. Dzia∏alnoÊç popularno-naukowa

Wn´trze muzeum – sala rosyjska

Muzeum Farmacji im. prof.
J. Muszynskiego jest miejscem
organizacji spotkaƒ naukowych,
konferencji i warsztatów zawo-
dowych. W celu kultywowania
tradycji i historii aptekarstwa
∏ódzkiego organizowane sà w mu-
zeum liczne spotkania, wyk∏ady,
wernisa˝e. Warto wymieniç te
najwa˝niejsze które mia∏y miej-
sce w naszej placówce:
„ Jubileusz 90-lecia dr nauk farma-

ceutycznych Franciszka Kaczmarczyka”– nestora ∏ódzkiej farmacji i aptekarstwa,
by∏ego ̋ o∏nierza AK. Jego bogata biografia jest dowodem wielkiej aktywnoÊci
zawodowej, naukowej i spo∏ecznej.
„Dzia∏alnoÊç zawodowa i patriotyczna farmaceutki Wandy G∏uchowskiej”– wyk∏ad

Butelki z przedwojennymi
sygnaturkami recept
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wyg∏oszony przez dr Dariusza
Klemantowicza z Katedry Hi-
storii Historiografii Uniwersy-
tetu ¸ódzkiego.
„W stulecie I Zjazdu Aptekarzy
Królestwa Polskiego w ¸odzi.
1912” – wystawa po∏àczona
z dwoma wyk∏adami. Zjazd ten
odegra∏ bardzo wa˝nà rol´
w historii polskiego aptekar-
stwa. Podj´to na nim wiele
istotnych uchwa∏. Domagano si´ zmiany kszta∏cenia farmaceutów (wprowa-
dzenia obowiàzkowej matury, wyd∏u˝enia studiów farmaceutycznych do
4 lat), g∏oszono zrównanie praw kobiet i m´˝czyzn w dost´pie do zawodu
aptekarza, postulowano aby apteki sta∏y si´ miejscem praktyk dla przysz∏ych
aptekarzy.
„Farmaceuci w powstaniu 1863 r.” spotkanie i wyk∏ad podczas którego
przypomniano o istotnej roli jakà odegrali aptekarze, równie˝ ∏ódzcy, w czasie
powstania narodowego w 1863 r.
„Maliny w farmacji i poezji”, wyk∏ad zawiera∏ wiele ciekawych informacji
dotyczàcych dzia∏ania substancji zawartych w malinach. Podczas spotkania
zaakcentowano rol´ malin w polskiej sztuce na przyk∏adach muzyczno-
poetyckich. Spotkanie ubogacone zosta∏o warsztatami plastycznymi
„Malinowy chruÊniak”.

Muzeum prowadzi zaj´cia dla s∏uchaczy Pomaturalnego Studium Farma-
ceutycznego z ¸odzi, podczas których m∏odzie˝ poznaje histori´ zawodu
aptekarskiego. W 2011 roku goÊcilismy u nas m∏odzie˝ z ca∏ej Polski zrzeszonà

Wnetrze muzeum - parter

„M∏oda Farmacja” na zajeciach w muzeum
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w sekcji „M∏oda Farmacja” Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
W trakcie zwiedzania m∏odzie˝, podzielona na grupy uczestniczy∏a we wcze-
Êniej przygotowanej grze i rozwiàzywa∏a zagadki farmaceutyczne.

Nasze muzeum jest miejscem odbywania praktyk zawodowych przez
studentów Uniwersytetu ¸ódzkiego.

W muzeum na sta∏e zatrudnione sà trzy osoby (dwóch pracowników
merytorycznych i sekretarka).

5. Edukacja5. Edukacja5. Edukacja5. Edukacja5. Edukacja
Muzeum oferuje lekcje eduka-

cyjne dla dzieci i m∏odzie˝y. Dzieci
wykorzystujàc zdolnosci manualne
rozcierajà kostki cukru w moêdzie-
rzach robiàc w ten sposób cukier pu-
der. Grupom szkolnym proponujemy
przygotowywanie pigu∏ek, czopków
z kolorowej plasteliny, a tak˝e odmie-
rzanie p∏ynów za pomocà kroplo-

mierzy. Dla starszych dzieci „M∏oda
Farmacja” na zaj´ciach w muzeum
oferujemy rozwiàzywanie krzy˝ówek
farmaceutycznych oraz odszukiwanie
na mapie najbardziej historycznych
miejsc naszego miasta. Uczymy w ten
sposób historii miasta i jej topografii.
Lekcje muzealne cieszà si´ du˝ym
zainteresowaniem i powodujà ˝e
nasze muzeum staje si´ atrakcyjnym
miejscem na mapie muzealniczej ¸odzi.

6. Akcje wspólne. Wspó∏praca z innymi6. Akcje wspólne. Wspó∏praca z innymi6. Akcje wspólne. Wspó∏praca z innymi6. Akcje wspólne. Wspó∏praca z innymi6. Akcje wspólne. Wspó∏praca z innymi
instytucjami.instytucjami.instytucjami.instytucjami.instytucjami.

Od poczàtku funkcjonowania mu-
zeum nawiàzuje wspó∏prac´ z licznymi
instytucjami i organizacjami. Sà wsród
nich przede wszystkim muzea takie jak:
Muzeum Miasta ¸odzi, Muzeum Tra-

Lekcja muzealna

Lekcja muzealna

Kolekcja szk∏a aptecznego
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dycji Niepodleg∏oÊciowych, Centralne
Muzeum W∏ókiennictwa, Muzeum
Polskiej Wojskowej S∏u˝by Zdrowia
na Uniwersytecie Medycznym w ¸o-
dzi, Muzeum Farmacji w Krakowie,
Muzeum Farmacji w Warszawie, Mu-
zeum Farmacji w Lublinie, Muzeum
Farmacji Apteki „Pod ¸abedziem”
w Bydgoszczy i Muzeum Techniki
w Warszawie. Wspó∏pracujemy z Uniwersytetem Medycznym i Wydzia∏em
Farmaceutycznym, a tak˝e z Uniwersytetem ¸ódzkim w tym z Wydzia∏em
Biologii oraz z Wydzia∏em Geografii i Nauk o Ziemi.

Muzeum wspó∏pracuje z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym
(Sekcja Aptek, Sekcja Historii Farmacji oraz M∏oda Farmacja). Wiedzy na temat
dzia∏alnoÊci muzeum mo˝na zasi´gnàç poprzez ¸ódzkie Centrum Informacji
Turystycznej.

Od 2010 roku Muzeum
goÊci zwiedzajàcych równie˝
w trakcie akcji „Plac WolnoÊci
Otwarty na Kultur´”, podczas
której istnieje mo˝liwoÊç za-
kupu jednego biletu uprawnia-
jàcego do odwiedzenia wszy-
stkich czterech muzeów zloka-
lizowanych na placu WolnoÊci.
W ramach tego wydarzenia
przygotowywane sà specjalne
atrakcje np. wyk∏ady tematy-
czne. W Muzeum Farmacji z tej
okazji wyg∏oszono wyk∏ady po-
Êwi´cone roÊlinom – afrody-
zjakom, ikonografii i kulcie
Êwi´tych Kosmy i Damiana czy
czterem ˝ywio∏om.

Od poczàtku dzia∏alnoÊci
uczestniczymy w „Europejskiej
Nocy Muzeów”, podczas której
rok rocznie odwiedza nas kilka

Zabytkowe puszki apteczne z drewna lipowego

Noc Muzeów 2012

Kolekcja szk∏a aptecznego
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tysi´cy zwiedzajàcych. Na ka˝dà edycj´ przygotowujemy specjalnà prezentacj´
multimedialnà i wystaw´ o tematyce historycznej.

7. Promocja7. Promocja7. Promocja7. Promocja7. Promocja
Na temat muzeum powsta∏y dwa filmy. Jeden z nich to film w dwóch

odcinkach, zrealizowany w ramach cyklicznego programu: Filmowa Ency-
klopedia ¸odzi przez red. Jadwig´ Wileƒskà i dyrektora Centrum Informacji
Turystycznej – Ryszarda Bonis∏awskiego. Drugi film nakr´cili m∏odzi dzien-
nikarze z Osiedlowego OÊrodka Telewizyjnego „Ret-Sat” w ¸odzi.

Ukaza∏o si´ wie-
le artyku∏ów o dzia-
∏alnoÊci muzeum
w prasie ∏ódzkiej
i farmaceutycznej.
Relacje z przebiegu
licznych wydarzeƒ
odbywajàcych si´
w naszym muzeum
mo˝na przeczytaç
w Magazynie par-
tnerów Polskiej Gru-
py Farmaceutycz-
nej – „Bez Recepty”,

Muzeum posiada w∏asnà
stron´ internetowà
(www.muzeumfarmacji.eu)
jak równie˝ konto na
serwisie spo∏ecznoÊciowym
Facebook.

8. Wynajem sal:8. Wynajem sal:8. Wynajem sal:8. Wynajem sal:8. Wynajem sal:
Posiadamy wyposa˝onà

w sprz´t audiowizualny sal´
wyk∏adowà na 50 osób w któ-
rej odbywajà si´ spotkaniaSala konferencyjna

a tak˝e w „Aptekarzu Polskim”. W wy˝ej wymienionych tytu∏ach mo˝na
znaleêç artyku∏y przygotowywane przez pracowników muzeum na temat
historii zawodu farmaceutycznego czy najciekawszych zbiorów muzealnych.
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naukowe, konferencje oraz szkolenia i warsztaty farmaceutów i lekarzy. Na
mniejsze spotkania biznesowe wynajmujemy salonik apteczny.

9. Godziny otwarcia i cennik:9. Godziny otwarcia i cennik:9. Godziny otwarcia i cennik:9. Godziny otwarcia i cennik:9. Godziny otwarcia i cennik:
Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyƒskiego czynne jest od ponie-

dzia∏ku do piàtku w godz. 9.00-16.00
(o godz. 15.00 ostatnie wejscie)
Cennik biletów:
3 z∏ bilet ulgowy
6 z∏ bilet normalny
20 z∏ bilet grupowy (do 20 osób)
20 z∏ lekcja muzealna
Na czas zwiedzania Muzeum zapewnia opiek´ merytorycznà przewodnika,
równie˝ w j´zyku angielskim.

Opracowa∏:
Jakub Kossowski

Salonik
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The Jan Muszyƒski Museum of Pharmacy in ¸ódê

The museum was created in 2008. The initiators of the museum were
T. Górska and Dr. Giermaziak.  The collection takes the ground and first floor
of the tenement house located in the city center, 2 Liberty Square, adjacent
to the very first ̧ ódê pharmacy opened by Karol Ketschen in 1830. Alongside
its permanent exhibition the museum also presents numerous temporary
exhibitions, has a library of pharmacopoeia, old pharmaceutical calendars
and magazines. Jan Muszyƒski (1884-1957) is the museum’s patron. He was
a specialist in pharmacognosy, professor at the Vilnius University, and first
Dean of the Department of Pharmacy at the Medical University of Lódê. In his
inventory work, he makes use of software that allows him to create electronic
records and descriptions of exhibits. The museum organizes various meetings,
lectures, celebrations, vernissages and workshops for students of pharmacy
and post-secondary technical studies. It also hosts museum lessons for
children and teenagers. Ongoing communication with different museums
located in the city allows for the exchange of experience and information,
and facilitates organizing such joint events as Liberty Square Opens to Culture
and the European Night of Museums. The museum has a dedicated website
www.muzeumfarmacji.eu and a Facebook account.



Nowy Sàcz

Apteka w Rynku Galicyjskiego Oppidum

Pomieszczenia apteki w nowosàdeckim Miasteczku Galicyjskim usytuo-
wane sà w zrekonstruowanym domu z rynku w Lanckoronie, z lewej strony
sieni. Sàsiadujà one z gabinetem dentystycznym, w którym odtworzono wypo-
sa˝enie zgodne z wymogami i mo˝liwoÊciami technicznymi epoki. W pomiesz-
czeniach apteki znajduje si´ przede wszystkim stó∏ dyspenzacyjny, (tak zwany
„pierwszy stó∏”) przy którym dokonywano transakcji kupieckich i „przynaj-
mniej jeden obszerny i dost´pny stó∏ recepturowy („drugi stó∏”), z ∏atwo dajàcà
si´ czyÊciç p∏ytà, z chocia˝ jednà skrzynkà, z wagà do tarowania, z szufladami
i pó∏kami”. Wzd∏u˝ Êcian izby aptecznej umieszczone sà meble apteczne z bez-
wonnego drewna, z pó∏kami otwartymi i szufladami. Na Êcianie umieszczony
jest znak urz´dowy apteki – dwug∏owy czarny orze∏ cesarstwa habsburskiego.
Apteka zaopatrywa∏a w niezb´dne leki i inne „medykamenty” ludnoÊç w pro-
mieniu kilkunastu lub nawet kilkudziesi´ciu kilometrów, prowadzi∏a obrót
nie tylko Êrodkami leczniczymi, mo˝na powiedzieç, ̋ e z apteki w∏aÊnie wywo-
dzà si´ wspó∏czesne drogerie, cukiernie, przemys∏ wyrobów tytoniowych czy
nawet handel winem i innymi wyrobami alkoholowymi.
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Nowy Sàcz

Pharmacy in the Galician Town Market Square

The pharmacy in the Galician Town of Nowy Sàcz is situated in a recon-
structed house from the Lanckorona market square. It is adjacent to a dentist
office that is equipped with apparatus used in the days of yore. In the
pharmacy, one can find a separate table for dispensing drugs and at least one
large, easily accessible medicine preparation table with an easy-to-clean top
and at least one box, dispensing balance, small drawers and shelves.
Apothecary furniture is placed along the walls. It is made of scent-free wood
and has open shelves and drawers. The official mark of the pharmacy, a black
double-headed eagle of the Habsburg Empire, is also placed on the wall. The
pharmacy provided drugs and medication to people living within several or
even several dozens kilometers. At that time, pharmacies did not only sell
drugs, but also various goods that are now provided by perfumeries,
confectioneries, tobacco shops and even wine and other spirits. One can
venture to say that these stores were originated by pharmacies.
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Danuta Blin-Olbert
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Apteka w Galicyjskim rynku w Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku

W Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w Galicyjskim rynku,
znajduje si´ kopia budynku z koƒca XIX w., ze Starej Wsi k. Brzozowa. Jest to
zr´bowy budynek z bali drewnianych, szalowany deskami, malowany na
ciemnoszary kolor, z czterospadowym, nakrytym gontem dachem z podcienia-
mi od frontu. Wn´trze z szerokà sienià sk∏ada si´ z dwóch pomieszczeƒ po
obu jej stronach i piàtego w cz´Êci sieni.

W historii budynku by∏ okres, gdy mieÊci∏a si´ w nim niewielka apteka.
W muzeum równie˝ ulokowano w nim aptek´ oraz mieszkanie aptekarza.
BezpoÊrednie po∏àczenie apteki z mieszkaniem aptekarza by∏o w miasteczkach
regu∏à.
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Pracownicy muzeum przygotowujàc si´ do wyposa˝enia apteki przez
szereg lat prowadzili badania terenowe, które znaczàco przybli˝y∏y temat
urzàdzania aptek na poczàtku XX w. Warty wspomnienia tutaj jest wywiad
ze znanym sanockim aptekarzem Stanis∏awem Kawskim, którego ojciec tak˝e
by∏ aptekarzem, przeprowadzony przez R. Grzàdziel´.

Apteka zajmuje dwa pomieszczenia: jedno do sprzeda˝y leków (izba
ekspedycyjna), drugie to pokój przygotowawczy tzw. receptura. Do „ekspe-
dycji” wchodzi si´ po lewej stronie sieni. Meble apteczne d´bowe, z poczàtku
XX wieku pochodzà z apteki Pod okiem OpatrznoÊci w Dynowie. Muzeum
zakupi∏o je w 1990 r. od Cefarmu Rzeszów wraz ze szklanymi s∏oikami do
przechowywania ró˝nych ingrediencji, naczyniami i sprz´tem laboratoryjnym
np. wagà, retortami, moêdzierzem, a nawet szyldem i barometrem. Szyld
w kszta∏cie trójkàta z okiem OpatrznoÊci Boskiej namalowanym na szklanej
tafli zosta∏ powieszony nad drzwiami prowadzàcymi z sieni do apteki.
Murowany budynek apteki w Dynowie by∏ od razu zaplanowany zgodnie
z kanonem farmakopei. Budynek ze Starej Wsi jest ni˝szy i god∏o nie zmieÊci∏o
si´ na szczycie szafy w izbie ekspedycyjnej. Barometr czyli „stacja pogody”
z figurkà mnicha wychodzàcego na pogod´ czytaç ksià˝k´ pod krzy˝em, a na
deszcz chowajàcego si´ w kapliczce, niegdyÊ powszechnie podziwiany w oknie
apteki w Dynowie tak˝e ustawiono w oknie. W izbie ekspedycyjnej ustawiono
trzy segmenty dwucz´Êciowych rega∏ów po∏àczone szafkà naro˝nà z oszklo-
nymi zamykanymi drzwiczkami. Dó∏ rega∏u sk∏ada si´ z szeregu szuflad z ema-
liowanymi bia∏ymi tabliczkami z czarnymi ∏aciƒskimi napisami okreÊlajàcymi
przechowywane substancje. Osobno stoi wàska wysoka szafka z pe∏nymi p∏y-
cinowymi drzwiczkami na przechowywanie leków szczególnie niebezpiecz-
nych. Czworobok zamyka z przodu przeszklona lada, pe∏niàca funkcj´ sto∏u
ekspedycyjnego. Brak tylko pulpitu. Na ladzie ustawiono wag´ i kas´. W po-
bli˝u okna stoi niewielki stolik z krzes∏em, a na nim karafka z wodà i szklanka.
W rogu ekspedycji znajduje si´ ko∏o do lania Êwiec. Podczas dni otwartych
dla zwiedzajàcych, po przymocowaniu knotów leje si´ po nich roztopiony
wosk, a˝ uformuje si´ Êwieca.

Apteka w Dynowie prawdopodobnie powsta∏a ju˝ w XVIII w. W wieku
XIX prowadzi∏ jà Wojciech Okoƒski. W tym czasie przyjecha∏ jego daleki
krewny, Feliks Baraniecki, który musia∏ uciekaç z zaboru rosyjskiego z powodu
zaanga˝owania w dzia∏alnoÊç spiskowà. On to przejà∏ w 1846 r. aptek´, która
wczeÊniej (1817) by∏a przekazana w prawa dziedzicznoÊci na wiecznoÊç.
W tym czasie przy aptece znajdowa∏ si´ ogród, w którym uprawiano du˝o
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Êlazu oraz innych zió∏ u˝ywanych póêniej do produkcji mieszanek. Zio∏a
kupowano tak˝e od okolicznych zielarzy. Apteka posiada∏a w∏asnà suszarni´
zió∏. W ogrodzie znajdowa∏a si´ te˝ pasieka, z której miód dodawano do
wyrabianych leków, a wosku u˝ywano do wyrobu Êwiec. Apteka s∏yn´∏a
z konfektów Êlazowych – cukierków robionych z miodu i wyros∏ego w ogro-
dzie Êlazu, którymi wynagradzano dzieci za pomoc przy uprawie i ̋ mudnym
zbieraniu zió∏. Wytwarzano te˝ myd∏a z zawartoÊcià ró˝nych leczniczych
substancji. Obdarowywano nimi tak˝e sta∏ych klientów1. W muzeum ogródek
zielarski za∏o˝ono po drugiej stronie drogi. RoÊnie w nim sza∏wia, melisa,
rumianek, Êlaz, ruta, koz∏ek, lubczyk i nagietki.

Poza meblami i cz´Êcià wyposa˝enia z Dynowa w aptece znalaz∏o si´
szk∏o laboratoryjne, s∏oiki i butelki po lekarstwach z sanockich aptek: Pod
Gwiazdà Jana Hrabara, Pod OpatrznoÊcià Boskà Henryka Eisenbacha i z Apteki
Obwodowej mgra Mariana Kawskiego, a tak˝e z zak∏adów farmaceutycznych
np. A Gàseckiego, mgra Klawego, Ludwika Spiessa, Aleksandra Wieniewicza;
wino chininowo-˝elaziste Krzysztoforskiego z Tarnowa, s∏oiczek porcelanowy
po kremie piel´gnacyjnym do twarzy Karpiƒskiego. Zachowa∏ si´ te˝ zeszyt
recepturowy i kilka recept, a nawet pude∏eczko na leki z Apteki Marjackiej dra
Stefana Stenzla we Lwowie. Ju˝ po otwarciu ekspozycja wzbogaci∏a si´ o szk∏o
apteczne, porcelanowe moêdzierze, pigulnic´, czopkark´, infuzorki itp.
Przekazano je z aptek w Le˝ajsku i likwidowanej w Markowej. Podstawowym
wyposa˝eniem aptek by∏y szklane buteleczki, porcelanowe pojemniki,
metalowe i drewniane puszki na surowce sta∏e i p∏ynne. W ekspedycji znajduje
si´ 14 pojemników drewnianych przeznaczonych do przechowywania
surowców pochodzenia roÊlinnego, 18 pojemników porcelanowych do
surowców roÊlinnych oraz mineralnych, mniejsze do maÊci. Najwi´cej jest
naczyƒ ze szk∏a kolorowego oran˝owego, brunatnego i przeêroczystego.
W ekspozycji znajduje si´ 11 s∏oików ze szk∏a mlecznego o odcieniu niebie-
skawym. W naczyniach szklanych przechowywano surowce mi´dzy innymi
znane wspó∏czeÊnie z kuchni lub przemys∏u kosmetycznego np. kardamon,
kora cynamonu, olejek lawendowy, eukaliptusowy. Na ka˝dym naczyniu
znajduje si´ etykietka z nazwà po ∏acinie informujàc o zawartoÊci. Ârodki
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1 Informacje o aptece w Dynowie i historii rodziny aptekarzy pochodzà z artyku∏u Lidii
Marii Czy˝, Przyczynek do dziejów apteki w Dynowie [w:] Farmacja Polska, 1988, nr 10, s.
612 oraz wywiadów Elwiry Ka∏amuckiej, znajdujàcych si´ w archiwum Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku.



2 Nazwy naczyƒ, sprz´tu laboratoryjnego i innych utensyliów zaczerpni´to za S∏owniczka
terminów zwiàzanych z aptekarstwem z ksià˝ki Jana Majewskiego, Muzea farmacji i zbiory
aptekarskie w Polsce, Poznaƒ 2006.

odurzajàce, opium, kokain´ przechowywano w pojemnikach oznaczonych
czarnymi szyldzikami z czerwonà obwódkà i bia∏ym napisem. Naczynia
z truciznami, arszenikiem, strychninà majà szyldziki czarne z bia∏ymi napisami
np. Acid. Arsenicos. W drugiej po∏owie XX w. dodawano naklejk´ z napisem
trucizna lub czaszka bia∏ymi krzy˝ykami. Pojemniki leków o silnym dzia∏aniu
oznaczano bia∏ymi szyldzikami z obwódkà i napisem w kolorze czerwonym
np. Agent. Nitric., Cyclohexal, luminal. Leki o s∏abym dzia∏aniu, waleriana,
arnika, gliceryna, spirytus kamforowy, winny, roztwór amoniaku itp. mia∏y na
pojemnikach bia∏e szyldziki z napisami i obwódkami czarnymi. 4 butelki
wykonane sà ze szk∏a kobaltowego. W urzàdzeniu receptury znalaz∏y si´ trzy
podobne rega∏y jak w izbie spedycyjnej oraz jeden z pe∏nymi drzwiczkami
u do∏u i przeszklonymi u góry. Pod oknem umieszczono du˝y stó∏ z utensylia-
mi laboratoryjnymi (lejki, tygle, menzurki, infuzorki porcelanowe, kolby, ma∏e
prymus, retorty, rurki laboratoryjne, biurety, probówki, termometry, itp.),
waga, a pod drugim biurko z mikroskopem. Obok biurka stoi piecyk naftowy
do podgrzewania substancji do przygotowania leku. Do podstawowych
narz´dzi aptekarza nale˝a∏y moêdzierze. W recepturze pokazujemy 6 moê-
dzierzy porcelanowych z pistlami (t∏uczkami) o ró˝nej wielkoÊci, niektóre
wyprodukowane w Chodzie˝y. Sà tak˝e dwa moêdzierze z mosiàdzu2.

Pozosta∏e trzy pomieszczenia przeznaczono na mieszkanie rodziny apte-
karza. Jest to kuchnia z jadalnià z wejÊciem po prawej stronie sieni, z niej
prowadzi wejÊcie do sypialni, a z sypialni do saloniku równie˝ z bezpoÊrednim
wejÊciem z sieni. Salonik umeblowano kompletem eklektycznych tapicero-
wanych mebli. Wyposa˝enie uzupe∏nia ma∏y stolik z porcelanowym blatem
i toaletka z lustrem. Obok sypialnia z kompletem mebli z poczàtku XX wieku
z∏o˝onym z dwóch ∏ó˝ek, dwóch szafek nocnych, umywalki z lustrem. Brak
miejsca spowodowa∏, ̋ e szaf´ z tego kompletu postawiono w kuchni, w której
ponadto znalaz∏o si´ typowe wyposa˝enie z∏o˝one z kredensu, ma∏ej szafki,
wieszaka na naczynia, sto∏u z krzes∏ami obitymi skórà, umywalki. Du˝y piec
kuchenny z kapà i piekarnikiem zbudowany z ceg∏y i bielony ma wmontowany
du˝y mosi´˝ny pojemnik z kranikiem, w którym grza∏a si´ woda. Nad piecem
i w sieni suszà si´ p´ki zió∏. W przysz∏oÊci przewiduje si´ po niewielkiej
przebudowie wejÊcia z sieni odtworzenie suszarni zió∏ na strychu. W sieni
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poza szafarkà na ̋ ywnoÊç przechowuje si´ wann´ blaszanà z w∏asnym opala-
nym drewnem piecykiem ogrzewajàcym wod´ i blaszanà nasiadówk´. Warunki
higieniczne ˝ycia aptekarzy by∏y du˝o lepsze ni˝ pozosta∏ych mieszkaƒców
miasteczka.

Nie wszystkie „apteczne” muzealia znalaz∏y swe miejsce w ekspozycji.
W muzealnych magazynach znajduje si´ m.in. komplet eklektycznych
fornirowanych mebli z prze∏omu XIX i XX wieku, przekazany z apteki
kolejowej w PrzemyÊlu.

W 2012 roku Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku podpisa∏o
porozumienie o wspó∏pracy z Podkarpackà Izbà Aptekarskà, która obj´∏a mu-
zealne zbiory apteczne patronatem.
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Sanok

Galician Market Square Pharmacy
in the Rural Architecture Museum of Sanok

The Galician market square pharmacy is situated in a nineteenth century
building that was moved to the Rural Architecture Museum of Sanok from
Stara WieÊ near Brzozów. The pharmacy is divided into a sales room and
a room for preparing formulas. The other rooms were used in order to
reconstruct a pharmacist’s house. In addition to the typical pharmaceutical
equipment, there is a particularly interesting barometer in the form of a monk
in his chapel placed by the window. In sunny weather, he would read his
book under the cross and hide in the chapel when it rained. There is also
a contraption used for casting candle wax collected from a home bee yard.
A lot of exhibits resemble those used in actual pharmacies over the centuries
in Sanok: jars, bottles, and laboratory glassware from the pod Gwiazdà
pharmacy owned by Jan Hrabar, pod OpatrznoÊcià owned by Henryk Eisenbach
and Apteka Obwodowa owned by Marian Kawski. There are also medicine boxes
from Apteka Marjacka in Lviv as well as brand packaging of the pharmaceutical
preparation manufacturing company of A. Gàdecki, L. Spiess and A. Wie-
niewicz. The museum has also received the equipment from a pharmacy in
Markowa near Rzeszów. The pharmacy located within the Sanok heritage
park is in contact with the Podkarpacie District Pharmaceutical Chamber,
making its conference room available for pharmacist conventions, and the
local professional organization for pharmacists through which it acquires its
exhibits.

62



63

Iwona Arabas, kustosz dyplomowany
Paula Alaborska, kustosz
Marcin Wi´cek, adiunkt
Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej
Oddzia∏ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
ul. Piwna 31/33, 00-265 Warszawa
22 831-71-79
www.muzeumfarmacji@mhw.pl
muzeum.farmacji@mhw.pl

Ryc. 1. Logo Muzeum

Ryc. 2. Szyld na wejÊciem do Muzeum
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CZ¢Âå I. Udost´pnianie zbiorówCZ¢Âå I. Udost´pnianie zbiorówCZ¢Âå I. Udost´pnianie zbiorówCZ¢Âå I. Udost´pnianie zbiorówCZ¢Âå I. Udost´pnianie zbiorów

1. Otwarcie Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej1. Otwarcie Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej1. Otwarcie Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej1. Otwarcie Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej1. Otwarcie Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej

W dniu 26 stycznia 1985 roku w Warszawie przy ul. Marsza∏kowskiej 72
zosta∏o otwarte Muzeum Farmacji, o którego utworzenie starano si´ od
przesz∏o wieku. Na patronk´  wybrano mgr Antonin´ LeÊniewskà, w∏aÊcicielk´
pierwszej na Êwiecie ˝eƒskiej apteki, za∏o˝ycielk´ szko∏y farmaceutycznej
dla kobiet i pr´˝nà dzia∏aczk´ spo∏ecznà1.

Zbiory przeznaczone do przysz∏ego muzeum gromadzi∏o od 1913 roku
Warszawskie Towarzystwo Farmaceutyczne, które te˝ wielokrotnie apelowano
o ochron´ zabytków zwiàzanych z zawodem. Niestety eksponaty prze-
chowywane w siedzibie Towarzystwa przy ul. D∏ugiej 16 uleg∏y zniszczeniu
podczas II wojny Êwiatowej, a idea powo∏ania muzeum zosta∏a wznowiona
dopiero w 1979 roku. O jego utworzenie z wielkim zaanga˝owaniem stara∏
si´ ówczesny prezes Oddzia∏u Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego dr Kazimierz Radecki. Sponsorem placówki zosta∏o Przedsi´-
biorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM”,  a pierwszym kustoszem
dr Teodor Kikta. W pierwszej siedzibie zorganizowana zosta∏a ekspozycja
przedstawiajàca wn´trze apteki z okresu mi´dzywojennego2.

Ryc. 3. Otwarcie Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej w 1985 r.,
ul. Marsza∏kowska 72 w Warszawie

1 I. Arabas, A. Chodkowska, Nieprzetartym szlakiem, „Farmacja Polska” 56, 2000, s.573-583.
2 I. Arabas, Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej Oddzia∏ muzeum

Historycznego m.st. Warszawy – Historia i zbiory, Almanach Muzealny, Warszawa 2003,
s. 317 - 320.
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2. Przeprowadzka na ulic´ Skierniewickà2. Przeprowadzka na ulic´ Skierniewickà2. Przeprowadzka na ulic´ Skierniewickà2. Przeprowadzka na ulic´ Skierniewickà2. Przeprowadzka na ulic´ Skierniewickà

W 1994 r. kierownikiem Muzeum zosta∏a mgr farm. Gra˝yna Sokólska-
Mi∏osiƒska.  Z powodu remontu zabytkowej kamienicy, w której mieÊci∏o si´
Muzeum, zbiory zosta∏y przeniesione do budynków administracyjno-
laboratoryjnych PZF „Cefarm” przy  ul. Skierniewickiej. W nowej siedzibie
ekspozycja sta∏a zajmowa∏a trzy pomieszczenia, a dodatkowo zorganizowano
bibliotek´ i archiwum. Po przeprowadzce warunki lokalowe by∏y lepsze, nato-
miast oddalenie od szlaków turystycznych spowodowa∏o bardzo niewielkà
frekwencj´3.

3 I. Arabas, Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej Oddzia∏ muzeum
Historycznego m.st. Warszawy – Historia i zbiory, Almanach Muzealny, Warszawa 2003,
s.321-322.

Ryc. 4. Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny
LeÊniewskiej w 1985 r., ul. Skierniewicka16/20
w Warszawie
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3. Kolejna przeprowadzka3. Kolejna przeprowadzka3. Kolejna przeprowadzka3. Kolejna przeprowadzka3. Kolejna przeprowadzka

W 1997 roku kierownikiem Muzeum zosta∏a dr Iwona Arabas, która we
wrzeÊniu nast´pnego roku otworzy∏a sta∏à wystaw´ poÊwi´conà tradycyjnemu
systemowi rozprowadzania leków w Japonii pt. „Apteczki i leki japoƒskich
w´drownych aptekarzy”4.

W 2000 roku pojawi∏a si´ groêba likwidacji Muzeum ze wzgl´du na proces
prywatyzacji PZF „Cefarm-Warszawa” S.A.5. Po dwóch latach  staraƒ  majàcych
na celu znalezienie nowego organu prowadzàcego, nasza placówka zosta∏a
w∏àczona do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy jako Oddzia∏ i stanowi
jego cz´Êç do dnia dzisiejszego6. Ârodowisko farmaceutyczne nie podj´∏o
wyzwania jakim niewàtpliwie jest prowadzenie muzeum, szczególnie ze
wzgl´dów finansowych. Dzi´ki nowej sytuacji prawnej Muzeum Farmacji im.
Antoniny LeÊniewskiej zyska∏o status muzeum miejskiego, ze wszystkimi
przywilejami i obowiàzkami z tym zwiàzanymi. OtrzymaliÊmy nowà siedzib´
na warszawskiej starówce i nowe mo˝liwoÊci wystawiennicze.

Obecna wystawa sta∏a zajmuje trzy pomieszczenia. W pierwszym
odtworzyliÊmy wn´trze apteki z lat dwudziestych XX wieku, tzw. izb´
ekspedycyjnà i recepturowà. Meble tu prezentowane pochodzà z wo∏o-
miƒskiej apteki prowizora Marcina Olechowskiego. W g∏ównej sali Muzeum
najcenniejsze nasze zbiory umieszczone sà w meblach pochodzàcych ze
zlikwidowanej dwa lata temu apteki przy Krakowskim PrzedmieÊciu 19,
których historia si´ga XIX wieku. WczeÊniej meble te zdobi∏y aptek´
mieszczàcà si´ przy pl. Aleksandra 10 (obecnie plac Trzech Krzy˝y)7. W obydwu
salach prezentujemy bogate kolekcje szk∏a aptecznego, utensyliów ap-
tecznych, w tym moêdzierzy, Êciskaczy do korków oraz pigulnice, infuzorki,
perkolatory, maszynki do rozsypywania proszków, wylewania czopków itp.
W trzeciej sali znajduje si´ wystawa „Apteczki i leki japoƒskich w´drownych
aptekarzy”.

4 Folder wystawy „Apteczki i leki japoƒskich w´drownych aptekarzy”, Warszawa 1998 r.
5 E. Wypiorczyk, Niechciane dziecko warszawskich farmaceutów, „Farmacja Polska”, 58,

2002, s.563-566.
6 I. Arabas, Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej Oddzia∏ muzeum

Historycznego m.st. Warszawy – Historia i zbiory, Almanach Muzealny, Warszawa 2003,
331-332.

7 M. Wi´cek, Historia mebli aptecznych mgra Henryka Klawe – z Placu Âw. Aleksandra na
ul. Piwnà, „Pami´tnik XXI Sympozjum Historii Farmacji”, Kazimierz Dolny 2012, s. 287-300.
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Ryc. 5. Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej w 1985 r., ul. Piwna 31/33
w Warszawie

4. Wystawy Czasowe4. Wystawy Czasowe4. Wystawy Czasowe4. Wystawy Czasowe4. Wystawy Czasowe

Poza wystawami sta∏ymi rokrocznie przygotowujemy autorskie wystawy
czasowe starajàc si´ ∏àczyç tematyk´ farmaceutycznà z zagadnieniami
zwiàzanymi z historià Warszawy. Zale˝y nam, ˝eby treÊç merytoryczna tych

8 P. Alaborska, A. Chodkowska, folder wystawy „Warszawa mlekiem i miodem p∏ynàca”,
Warszawa 2013 r.

wystaw budzi∏a zainteresowa-
nie szerokiego grona odbior-
ców.

W dotychczasowej dzia-
∏alnoÊci Muzeum prezento-
wane by∏y nast´pujàce wysta-
wy czasowe:

Ryc. 6. „Warszawa mlekiem
i miodem p∏ynàca” otwarcie
18.06.20138
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Ryc. 7. „Skarb Ba∏tyku. Bur-
sztyn w lecznictwie”9 otwar-
cie 25.04.201210

Ryc. 8. „Punkt sanitarny. Bitwa
Warszawska 1920 r.” otwarcie
14.05.201111

Ryc. 9. „Warszawski kram
apteczny” otwarcie
15.05.2011

9 I. Arabas, J. Popio∏ek,  A. Pieliƒska, folder wystawy „Skarb Ba∏tyku Bursztyn w lecznictwie”,
Warszawa 2012 r.

10 I. Arabas, A. Pieliƒska, J. Popio∏ek, Skarb Ba∏tyku, „Manager Apteki”, Nr3/12 kwiecieƒ
2012, s. 72-73.

11 M. Wi´cek, Niezwyk∏a noc w Muzeum Farmacji, „Manager Apteki”, Nr 5/11 lipiec/
sierpieƒ 2011, s. 70-71.
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Ryc. 10. „Muzeum Farmacji w ry-
sunkach et miscellanea mgr Ewy
Piaseckiej-Kud∏acik” – otwarcie
09.12.2009

12 M. Ciep∏owska, Polskie leki na czarnym làdzie, „Manager Apteki”, Nr 6/09 lipiec/sierpieƒ
2009, s. 68-69.

Ryc. 11. „Polskie leki na Czarnym
Làdzie. Polfa w Nigerii” – otwarcie:
14.05.200912

 Ryc. 12. „Historia leczenia astmy.
Wystawa zapierajàca dech w pier-
siach” – otwarcie: 29.10.2008

Ryc. 13. „Warszawskie pijalnie sztucznych
wód mineralnych” – otwarcie: 14.06.2008
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Ryc. 14. „Zimna woda zdrowia doda
– woda w lecznictwie. higienie i pie-
l´gnacji” – otwarcie: 17.05.2008

„RoÊliny lecznicze w exlibrisie Krzysztofa Kmiecia” – otwarcie: 19.05.2007

„Zdrowie z afisza” – otwarcie: 15.06.2005

„Historia tradycyjnej medycyny mongolskiej” – otwarcie: 27.11.2004

„Zdrojowiska, uzdrowiska i letniska w historii Warszawy i okolic” – otwarcie:
25.09.2004

„Z dziejów polskiego aptekarstwa (Mgr Antonina LeÊniewska i jej pierwsza
na Êwiecie ˝eƒska apteka)” – otwarcie: 25.02.2004

5. Noce Muzeów5. Noce Muzeów5. Noce Muzeów5. Noce Muzeów5. Noce Muzeów

Najwa˝niejszym corocznym wydarzeniem dla wszystkich muzealników
jest Noc Muzeów, która stanowi doskona∏à okazj´, aby rozpropagowaç naszà
placówk´. Zwykle z tej okazji odwiedzajà nas t∏umnie mieszkaƒcy Warszawy
oraz turyÊci, dla których organizujemy liczne atrakcje i zabawy13. Przy
organizacji Nocy Muzeów zwyczajowo pomagajà nam studenci Wydzia∏u
Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zrzeszeni
w organizacji studenckiej „M∏oda Farmacja” przy Polskim Towarzystwie
Farmaceutycznym. Pomoc ta jest nieoceniona, a zaanga˝owanie i kreatywnoÊç
studentów zdecydowanie wp∏ywa na liczb´ zwiedzajàcych.

13 P. Alaborska, Muzeum Nocà, “Manager Apteki”, Nr 3/11, kwiecieƒ/maj 2011, s. 74-75.



71

Ryc. 15. Noce Muzeów organizowane w Muzeum Farmacji

6. Inne Wydarzenia Muzealne6. Inne Wydarzenia Muzealne6. Inne Wydarzenia Muzealne6. Inne Wydarzenia Muzealne6. Inne Wydarzenia Muzealne

W Muzeum Farmacji organizowane sà równie˝ ró˝nego rodzaju wyda-
rzenia naukowe i kulturalne. Pracownicy Muzeum w∏àczajà si´ w ogólno-
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Ryc. 16. Wydarzenia Muzealne w Muzeum Farmacji

polskie akcje jak Festiwal Nauki i Piknik Naukowy oraz lokalne przedsi´wzi´cia
typu gry miejskie.
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7. Edukacja7. Edukacja7. Edukacja7. Edukacja7. Edukacja

Od kilku ju˝ lat wizytówkà naszego Muzeum jest edukacja. Zaj´cia organi-
zowane w naszych wn´trzach cieszà si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem
zarówno dzieci jak i m∏odzie˝y. Dla najm∏odszych organizowane sà zaj´cia
pt. „Leki z polnej apteki”, podczas których dzieci poznajà w∏aÊciwoÊci
wybranych roÊlin leczniczych, rozwiàzujà krzy˝ówki i zagadki, a na koniec
samodzielnie przygotowujà „lek na mi∏oÊç”, który jako pamiàtk´ mogà zabraç
do domu. Dla m∏odzie˝y organizowane sà zaj´cia w formie warsztatów
i zabaw grupowych z elementami rywalizacji, a dla licealistów i studentów
w naszej ofercie mamy wyk∏ady tematyczne zwiàzane z historià farmacji jak
np. „Leki, które mia∏y wp∏yw na histori´” lub „Historia u˝ywania narkotyków
i zapobiegania narkomanii w Polsce”. Podczas niektórych  zaj´ç przeprowadza-
my doÊwiadczenia chemiczne (np. synteza aspiryny), które jak si´ ju˝ okaza∏o,
budzà bardzo du˝e zainteresowanie i emocje. Przy wyborze tematów lekcji
muzealnych konsultujemy si´ z wydawnictwem podr´czników „Nowa era”
i dzi´ki temu nauczyciele razem z podr´cznikami otrzymujà równie˝ naszà
ofert´ edukacyjnà. Prowadzimy równie˝ systematycznie zaj´cia terapeutyczne
w formie wyk∏adów dla Oddzia∏u Dziennego Szpitala Psychiatrycznego
Drewnica.
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Ryc. 17. Lekcje muzealne, warsztaty i wyk∏ady w Muzeum Farmacji

8. Spotkania z farmaceutami, sesje, konferencje8. Spotkania z farmaceutami, sesje, konferencje8. Spotkania z farmaceutami, sesje, konferencje8. Spotkania z farmaceutami, sesje, konferencje8. Spotkania z farmaceutami, sesje, konferencje

Nasza placówka jest równie˝ miejscem spotkaƒ publicznoÊci zaintereso-
wanej historià farmacji i aptekarstwa. Staramy si´ integrowaç Êrodowisko
farmaceutyczne organizujàc wieczory poezji oraz wystawy malarstwa, grafiki,
karykatury, fotografii i ekslibrisów artystów-farmaceutów. W Muzeum
odbywajà si´ konferencje dotyczàce historii farmacji oraz spotkania z  osobi-
stoÊciami wa˝nymi dla zawodu. W minionym roku mieliÊmy na przyk∏ad
zaszczyt goÊciç prof. Normana Davisa, który emocjonalnie zwiààzany jest
z farmacjà poprzez histori´ swojej ro-
dziny.

Ryc. 18. Konferencja dotyczàca pozyskania
najstarszym warszawskich mebli aptecz-
nych
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Ryc. 19. Spotkania z zas∏u˝onymi farmaceutami

Ryc. 20. Wyk∏ad prof. Normana Davisa
2012 r.

Ryc. 21. Otwarcie nowej ekspozycji sta∏ej
2011 r.

9. Frekwencja9. Frekwencja9. Frekwencja9. Frekwencja9. Frekwencja

Du˝e zaanga˝owanie pracowników uto˝samiajàcych si´ z placówkà
wp∏ywa na wzrost frekwencji w naszym Muzeum. Dzia∏ania majàce na celu
promowanie naszej placówki prowadzone sà sta∏e i na wielu p∏aszczyznach,
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dzi´ki czemu mo˝emy cieszyç si´ wymiernymi rezultatami naszej pracy, które
przynoszà wielkà satysfakcj´ i zadowolenie. Spotykamy si´ z wieloma ozna-
kami uznania ze strony zwiedzajàcych.

Ryc. 22. Frekwencja Muzeum Farmacji w latach 2005 - 2012.

10. Prace graficzne10. Prace graficzne10. Prace graficzne10. Prace graficzne10. Prace graficzne

Du˝à dumà naszego Muzeum sà równie˝ prace graficzne, które powsta∏y
w zwiàzku z organizacjà wydarzeƒ specjalnych. Na przestrzeni lat powsta∏y
bardzo ciekawe foldery, zaproszenia, plakaty i karty Êwiàteczne.
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Ryc. 24. Materia∏y promocyjne Muzeum Farmacji

Ryc. 23. Prace graficzne Muzeum Farmacji

11. Dzia∏ania promocyjne11. Dzia∏ania promocyjne11. Dzia∏ania promocyjne11. Dzia∏ania promocyjne11. Dzia∏ania promocyjne

WÊród dzia∏aƒ promocyjnych, poza zwyczajowymi materia∏ami reklamo-
wymi, g∏ównà rol´ obecnie odgrywa nasz funpage na Facebooku, dzi´ki któremu
mo˝liwy jest interaktywny kontakt z naszymi odbiorcami. Ponadto Muzeum
posiada stron´ internetowà. Du˝ym zainteresowaniem, szczególnie wÊród
najm∏odszych, cieszy si´ sklepik muzealny, w którym mo˝na kupiç pamiàtki
z Muzeum, ksià˝ki, foldery, a podczas  wystaw czasowych, jak np.  „Skarb Ba∏-
tyku. Bursztyn w lecznictwie”,  bursztyny na nalewki i, maÊci bursztynowe itp.
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12. Badania naukowe12. Badania naukowe12. Badania naukowe12. Badania naukowe12. Badania naukowe

Jako placówka muzealna prowadzimy równie˝ badania naukowe
z zakresu historii farmacji. Zajmujemy si´ problematykà typologii i specyfiki
szk∏a aptecznego, równie˝ tego pozyskanego w wyniku wykopalisk archeo-
logicznych. Intensywne badania prowadzone sà równie˝ w celu odnalezienia
i usystematyzowania materia∏ów archiwalnych dotyczàcych warszawskich
farmaceutów i historii sto∏ecznego aptekarstwa.

Ryc. 25. Materia∏y dotyczàce badaƒ
nad dorobkiem Ferdynanda Karo

Ryc. 26 a i b. Szklane opakowania po lekach
z badaƒ archeologicznych

Ryc. 27. Patronka Muzeum Farmacji mgr Antonina LeÊniewska

13. Wspó∏praca13. Wspó∏praca13. Wspó∏praca13. Wspó∏praca13. Wspó∏praca

Muzeum Farmacji prowadzi sta∏à wspó∏prac´ z wieloma placówkami
w kraju i za granicà. Utrzymujemy kontakty z Wydzia∏em Farmaceutycznym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydzia∏em Grafiki Akademii Sztuk
Pi´knych, Instytutem Historii Nauki oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk,
Konan Women’s University w Kobe w Japonii i wieloma muzeami farmacji
w Europie. Âcis∏e kontakty utrzymujemy równie˝ z Polskim Towarzystwem
Farmaceutycznym oraz Sekcjà Studenckà Warszawskiego Oddzia∏u Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego „M∏oda Farmacja”.
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14. Publikacje14. Publikacje14. Publikacje14. Publikacje14. Publikacje

Publikujemy artyku∏y z zakresu historii farmacji w wielu czasopismach
bran˝owych, naukowych i popularnonaukowych. WÊród magazynów, z któ-
rymi prowadzimy sta∏à wspó∏prac´ znajduje si´ mi´dzy innymi Farmacja
Polska, Gazeta Farmaceutyczna, Panacea, Aptekarz Polski, Manager Apteki.

CZ¢Âå II. Gromadzenie i opracowywanie  zbiorówCZ¢Âå II. Gromadzenie i opracowywanie  zbiorówCZ¢Âå II. Gromadzenie i opracowywanie  zbiorówCZ¢Âå II. Gromadzenie i opracowywanie  zbiorówCZ¢Âå II. Gromadzenie i opracowywanie  zbiorów

Zbiory naszego Muzeum w wi´kszoÊci pochodzà z darów. Warszawskie
Êrodowisko farmaceutyczne jest bardzo oddane naszej placówce, a dowodem
tego sà liczne nabytki, którymi mo˝emy si´ szczyciç. Zarówno Polskie
Towarzystwo Farmaceutyczne, jak i Okr´gowa Izba Aptekarska idà nam
z pomocà przy pozyskiwaniu nowych obiektów. W∏aÊciciele aptek i spadko-
biercy aptek sprzed upaƒstwowienia, ofiarowujà nam liczne pamiàtki i doku-
menty. Przej´liÊmy równie˝ spuÊcizny po wielu warszawskich farmaceutach.
OczywiÊcie czynione sà równie˝ zakupy, tak˝e na aukcjach. Wszystkie ekspo-
naty, zarówno z darów jak i zakupione, muszà byç zainwentaryzowane i opi-
sane. Od 2007 roku wykonywana jest przy pomocy programu „Musnet” autor-
stwa krakowskiej firmy „Ontia”. Aktualnie prace inwentaryzacyjne polegajà
z jednej strony na bie˝àcym ewidencjonowaniu nowych nabytków, z drugiej
strony – na scalaniu i wprowadzaniu do „Musnetu” danych z ksiàg inwenta-
rzowych prowadzonych przed zainstalowaniem w Muzeum wspomnianego
programu. JednoczeÊnie digitalizujemy inwentaryzowane obiekty muzealne.
Obok Ksi´gi muzealiów artystyczno-historycznych, w której ewidencjonowane
sà obiekty wg jednolitego systemu numeracji, utworzono tak˝e „spis nie-
muzealiów”, gdzie ewidencjonowane sà inne dobra kultury (IDK)14, destrukty
(Ds), kopie (Kp) i makiety (Mk) – ka˝da z tych czterech kategorii posiada
odr´bny spis z numerami opatrzonymi po ukoÊniku skrótem danej kategorii.

Obiekty z∏o˝one z kilku lub kilkunastu elementów sk∏adowych inwentary-
zowane sà z uwzgl´dnieniem tych elementów, tzn. ka˝dy z nich otrzymuje
w∏asne oznakowanie numerem lub symbolem literowym prze∏amanym przez
dany numer inwentarzowy znajdujàcy si´ w „Ksi´dze muzealiów” lub „Spisie
nie-muzealiów”.

14 Jako inne dobra kultury traktowane sà obiekty wspó∏czesne, które posiadajà jednak
wartoÊç artystycznà i/lub naukowà. Ponadto, w spisie innych dóbr kultury umieszczane
sà tak˝e obiekty b´dàce dubletami eksponatów umieszczonych w Ksi´dze muzealiów
artystyczno-historycznych
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Nowe nabytki (dary, zakupy) przyjmowane sà do Muzeum na podstawie
„Protoko∏ów Przyj´cia/Przekazania Darowizny” oraz „Umów Kupna-Sprze-
da˝y”. Dokumenty te otrzymujà kolejne numery akcesji w systemie rocznym.
Poszczególne karty ewidencyjne zawierajà nast´pujàce informacje na temat
danego obiektu: numer inwentarza, nazw´/tytu∏, autora, materia∏ i technik´
wykonania, wymiary, miejsce i sposób oznakowania obiektu przypisanym mu
numerem inwentarza, dat´, sposób i êród∏o nabycia, czas i miejsce powstania,
wycen´, miejsce przechowywania w Muzeum, a tak˝e autora karty i dat´ jej
opracowania. Cechy charakterystyczne danego obiektu zawarte sà zazwyczaj
w treÊci wymienionych wy˝ej punktów; w przeciwnym wypadku podawane
sà w opisie lub komentarzu. Ka˝da karta ewidencyjna opatrywana jest foto-
grafià lub fotografiami danego obiektu. Przedstawiony sposób wype∏niania
kart ewidencyjnych jest zgodny z treÊcià Rozporzàdzenia Ministra Kultury
z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowa-
nia zabytków w muzeach, który to dokument stanowi jednà z podstaw dla
czynnoÊci inwentaryzacyjnych w Muzeum.

Specyfika zbiorów farmaceutycznych dostarcza wielu trudnoÊci inwenta-
ryzacyjnych, które powinny staç si´ przedmiotem dyskusji na szerszym forum.

Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny LeÊniewskiej Oddzia∏ Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy wype∏nia trzy podstawowe funkcje muzealne:
gromadzi zbiory, opracowuje je i udost´pnia. Dzi´ki sta∏ej wspó∏pracy
z Êrodowiskiem farmaceutycznym mo˝emy byç interesujàcà placówkà
zarówno dla turystów, dzieci i m∏odzie˝y oraz profesjonalistów. Zapraszamy
do wspó∏pracy.

Ryc. 28. Opakowanie z lekiem „Nucleo
Arrhenal” z apteki mgra Jana Gessnera
w Warszawie, nr inw. MF 1357/a-e –
tekturowe dwucz∏onowe pude∏ko (a, b)
z papierowà etykietà, dwoma tekturo-
wymi wk∏adkami – mocowaniami dla
ampu∏ek (c, d), metalowym no˝ykiem do
ci´cia ampu∏ek (e) oraz pi´cioma szkla-
nymi ampu∏kami opatrzonymi papiero-
wymi etykietami, z preparatem (fot.
Gra˝yna Ku∏akowska).
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Warsaw

The Antonina LeÊniewska Museum of Pharmacy
Antonina LeÊniewska is the patron of the museum. LeÊniewska was

a pharmacist and social activist who started the very first female pharmacy in
Saint Petersburg that only employed women. The Antonina LeÊniewska
Museum of Pharmacy in Warsaw was established in 1985. Its initiator was
Kazimierz Radecki, Head of the Warsaw Branch of the Polish Pharmaceutical
Society. Teodor Kikta became the first curator of the museum. It was initially
located at Marsza∏kowska Street where LeÊniewska opened her pharmacy
when it was moved from Saint Petersburg. The museum is currently governed
by the Historical Museum of Warsaw. It is located in Piwna Street, Old Town.
The main collection of the museum consists of apothecary furniture that
includes some of the oldest pieces from the turn of eighteenth century. Among
various apothecary vessels are those found during excavation works at the
site of an old pharmacy located by the Royal Castle in 1602. Moreover,
a collection of first aid kits and medicines of Japanese wandering druggists
constitutes a unique and particularly interesting exhibition. So far, the museum
has organized the following temporary exhibitions: Warsaw Flowing with Milk
and Honey (2013), The Treasures of the Baltic Sea – Amber in Medicine (2012),
Sanitary Point. Battle of Warsaw 1920 (2011), Polish Medicines in the Dark Continent
(2009), Cold Water Increases Health (2008).
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Wroc∏aw

Muzeum Farmacji we Wroc∏awiu

Muzeum Farmacji we Wroc∏awiu jest placówkà naukowo-oÊwiatowà
podlegajàcà pod Wydzia∏ Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego. Jest
to Muzeum poÊwi´cone historii nauki i rozwojowi wiedzy z zakresu zdrowia
i leczenia. PodkreÊla to chronologiczny uk∏ad ekspozycji. Od prezentowanej
w piwnicy pracowni alchemicznej przez wn´trze renesansowej apteki na
parterze, wystaw´ poÊwi´conà lekowi naturalnemu i dawnym narz´dziom
do produkcji Êrodków leczniczych, po ekspozycj´ na drugim pi´trze,
przedstawiajacà analitycznà aparatur´ pomiarowà oraz leki syntetyczne
i pó∏syntetyczne.

Warto podkreÊliç, ̋ e kamieniczka, w której obecnie znajduje si´ Muzeum
Farmacji jest jedynym w Polsce zachowanym obiektem architektonicznym
utrzymanym w stylu renesansowo-klasycystycznym i jedynym w kraju
obiektem, w którym od II po∏. XIII w. do poczàtku lat 50. XX w. bez przerwy
funkcjonowa∏a apteka, a budynek by∏ w∏asnoÊcià aptekarza.

Historia powstania Muzeum Farmacji we Wroc∏awiu by∏a niezwykle bu-
rzliwa i d∏ugotrwa∏a. Pomys∏ stworzenia Muzeum zrodzi∏ si´ ju˝ w latach 60.
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Wtedy to w∏adze miasta zaproponowa∏y utworzenie go w pochodzàcych
z XIII w. kamieniczkach przy ulicy Kurzy Targ 4 i 5. Niestety wówczas do zreali-
zowania tego pomys∏u nie dosz∏o. W 1981 r. konserwator wojewódzki mgr
in˝. Józef Cempa zaproponowa∏ Wydzia∏owi Farmaceutycznemu Akademii
Medycznej utworzenie Muzeum Aptekarstwa. Akademia Medyczna zdecydo-
wa∏a si´ przyjàç tylko jednà z wymienionych wczeÊniej kamieniczek, ze wzgl´-
du na koszt takiej inwestycji (sfinansowanie 3/4 kosztów remontu) oraz jej
unikatowy, zabytkowy charakter.

Od poczàtków swojego powstania w XIII w. (pierwsze wzmianki o aptece
pochodzà z ksiàg podatkowych miasta z 1286 r.) do roku 1951 r. kamieniczka
by∏a domem aptekarza oraz miejscem, w którym pr´˝nie dzia∏a∏a apteka.
W 1951 r. upaƒstwowiono wszystkie apteki. Apteka z Kurzego Targu zosta∏a
wkrótce przeniesiona na róg ul. Kuêniczej i Rynku. Do roku 1981 obiekt ten
pe∏ni∏ ró˝ne inne funkcje nie zwiàzane z farmacjà oraz ulega∏ stopniowemu
niszczeniu. Po 1982 roku, w którym zapad∏a decyzja dotyczàca utworzenia
Muzeum Farmacji, podj´to równie˝ pierwsze kroki zmierzajàce do realizacji
tego celu.

Wydzia∏ Farmaceutyczny w porozumieniu z Rektorem powo∏a∏ pe∏nomo-
cników do wspó∏pracy z w∏adzami miasta oraz nadzorem budowlanym i kon-
serwatorskim. Dzi´ki Êrodkom finansowym, pochodzàcym z Ministerstwa
Kultury i Sztuki w latach 1982-1991 w kamieniczce odbywa∏y si´ liczne prace
remontowe i konserwatorskie.

W 1991 r. Akademia Medyczna we Wroc∏awiu zosta∏a oficjalnym w∏aÊci-
cielem kamieniczki co wiàza∏o si´ z poniesieniem wi´kszoÊci kosztów dotyczà-
cych rewitalizacji i utrzymania tego zabytku. Przez kolejne 15 lat w wyniku
˝mudnych prac remontowych wykonano renowacj´ drewnianych stropów,
wymieniono pokrycie dachowe budynku, zainstalowano ogrzewanie oraz
wstawiono Êcianki dzia∏owe. Dzi´ki dokupieniu kawa∏ka terenu znajdujàcego
si´ za kamieniczkà mo˝liwe by∏o wybudowanie ewakuacyjnej klatki schodo-
wej. W czasie tych prac remontowych nie do przecenienia okaza∏o si´ wsparcie
licznych sponsorów m.in. DolnoÊlàskiej Izby Aptekarskiej, czy Fundacji Wspó∏-
pracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie. Niestety rok 2006 przyniós∏ wstrzy-
manie prac remontowo-budowlanych ze wzgl´du na brak wystarczajàcych
Êrodków finansowych.

Od 2009 r. zacz´to ubiegaç si´ o dofinansowanie projektu pt. ,,Dom Âlà-
skiego Aptekarza” ze Êrodków Unii Europejskiej, dzi´ki czemu w 2010 r.  uda∏o
si´ uzyskaç Êrodki finansowe na pokrycie 70% kosztów dalszej inwestycji.
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Niebagatelna kwota 6,6 mln z∏., którà uda∏o si´ uzyskaç pochodzi∏a ze Êrodków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa DolnoÊlàskiego na lata
2007-2013. Ca∏y projekt zak∏ada∏ rewitalizacj´ kamieniczki na potrzeby
utworzenia w niej sal wystawienniczych Muzeum Farmacji oraz placówki
naukowo-dydaktycznej Zak∏adu Nauk Humanistycznych Wydzia∏u Farma-
ceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Âlàskich we Wroc∏awiu. Dzi´ki
dofinansowaniu mo˝liwe by∏o zakoƒczenie prac remontowo-budowlanych
oraz rozpocz´cie prac o charakterze kulturowo-oÊwiatowym. Jesienià 2011 r.
odby∏o si´ uroczyste otwarcie Muzeum Farmacji we Wroc∏awiu uÊwietnione
obecnoÊcià osób wyjàtkowo zas∏u˝onych w czasie procesu jego tworzenia.

www.muzum.farmacji.am.wroc.pl
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Wroc∏aw

The Museum of Pharmacy in Wroc∏aw

The Museum of Pharmacy is an institution run by the Department of
Pharmacy of the Medical University in Wroc∏aw. It is located in a tenement
house that is the only renaissance classicism architectural landmark in Poland
and the only pharmacy that continued to operate from the second half of the
thirteenth century to the beginning of the fifties of the twentieth century
and was owned by the pharmacists. The history of the museum is very long
and tumultuous. The initiative was born in the sixties of the twentieth century.
The tenement house was in a very poor condition and required major
investments. The final decision to take over the building by the Medical
Academy in Wroc∏aw was made in 1981. That initiated renovation works that
were partly financed by the Ministry of Culture and Arts. After years of struggle,
related not only to financial aspects, the renovation of the House of Silesian
Pharmacist was completed with the funding of the European Union that was
obtained through the DolnoÊlàskie Regional Operational Programme for the
years 2007-2013. The museum boasts a reconstructed sales room and an
alchemical lab situated in the basement. It has equipment for the processing
of pharmaceutical raw materials as well as exhibitions devoted to the
laboratory assistants of Karkonosze, and ready-made synthetic, semi-synthetic
and herbal remedies.
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„Aptekarze polubili
Sanok”

Magazyn aptekarski, wrzesieƒ 2013r.
http://www.magazynaptekarski.com.pl

„Spotkanie w Sanoku
6 lipca 2013 r.”

Aptekarz polski, lipiec 2013r.
http://www.aptekarzpolski.pl

„Aptekarze polubili
Sanok”

Tygodnik Sanocki, nr 27 2013r.
http://tygodniksanocki.eu
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