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Kole˝anki i Koledzy!

kolejny „Skarb Aptekarza” przynosi treÊci nieco odmienne od dotychcza-
sowych, nie ma w nim opisania przebiegu pracy „starej” apteki czy naszego
Kolegi, który poprzedzi∏ nas na stanowisku Aptekarza. Omawiamy w nim
przebieg aptekarskiej edukacji – od ucznia podejmujàcego prac´ u pryncypa∏a
– czternastoletniego absolwenta czwartej klasy gimnazjalnej – do uzyskania
przez niego tytu∏u magistra farmacji na jednej z cesarskich uczelni. Nie znajàcy
realiów przygotowania pe∏noprawnego aptekarza w wieku XIX, mogà mieç
wra˝enie, ˝e do apteki trafiali m∏odzi ludzie bez wi´kszych ambicji nauko-
wych, bez zdanego egzaminu maturalnego, tak niezb´dnego w dzisiejszej
rzeczywistoÊci. Zapominamy jednak, ˝e aptekarski uczeƒ po zakoƒczeniu
swej podstawowej nauki i praktyki w aptece, po czterech latach indywidu-
alnego zg∏´biania wiedzy pod kierunkiem w∏aÊciciela apteki, zdawa∏ przed
komisjà paƒstwowà, w bardzo szerokim sk∏adzie, z udzia∏em delegata admini-
stracji paƒstwa, egzamin zwany tyrocynalnym. Egzamin ten by∏ równorz´dny
z egzaminem gimnazjalnym, „maturà” w∏aÊnie, i dawa∏ mo˝liwoÊç wst´pu na
uniwersytet i ukoƒczenia studiów wy˝szych, po dwuletnim w tamtym okresie
kursie nauk. Ca∏oÊç nauki trwa∏a d∏ugo – 4 lata nauki podstawowej w aptece
+ 2 lata (cztery semestry) studiów wy˝szych, czyli dorównywa∏a studiom
obecnym z nieporównywalnie wi´kszà praktykà.

Nowoczesne wykszta∏cenie odesz∏o od praktyki na rzecz teorii. Spowodo-
wane by∏o to rozwojem nauk majàcych zastosowanie w szeroko poj´tej far-
macji. W aptekach naszych pracujà, obok magistrów farmacji, równie˝ technicy
farmaceutyczni. Na terenie Podkarpacia najstarszà szko∏à przygotowujàcà
Êredni personel medyczny, jest Medyczna Szko∏a Policealna im. Jadwigi I˝yckiej
w PrzemyÊlu. Ze szko∏y tej wysz∏o wiele roczników absolwentów, bardzo
dobrze przygotowanych do praktycznego wykonywania zawodu. Jednym
z wyk∏adowców by∏ zas∏u˝ony dla aptekarstwa Podkarpacia mgr farm. Tadeusz
Ba∏dowski, wieloletni aptekarz przemyski.

A capite...A capite...A capite...A capite...A capite...



Ostatnia cz´Êç Thesaurus’a Apothecarii przynosi kolejnà cz´Êç opisu
przebiegu studiów wy˝szych magistra farmacji w krakowskiej Alma Mater,
w pierwszej po∏owie XIX wieku. Wtedy to podpisany kandydat farmacji,
ukoƒczywszy kurs dwuletni nauk przypisanych dla kandydatów o stopieƒ magistra
farmacji ubiegajàcych si´, ma honor upraszaç W. Dziekana o przypuszczenie do
Êcis∏ego teoretycznego examinu ...

Na terenie Podkarpacia zawód aptekarza w jego „nowoczesnym wydaniu”
wykonujà absolwenci szkó∏ wy˝szych „krajowych”, jak by∏o to od czasów
cesarstwa habsburskiego poprzez magistrów farmacji, którzy tytu∏ swój
uzyskiwali przede wszystkim w Krakowie, Lwowie czy Poznaniu w latach
mi´dzywojennych a˝ do czasów wspó∏czesnych, uczelni w ca∏ej Polsce.
A w najnowszym rejestrze biura naszej izby aptekarskiej coraz cz´Êciej
pojawiajà si´ wychowankowie wy˝szej uczelni w sàsiednim obecnie kraju,
ponownie we Lwowie. Warto czasem przeÊledziç drogi, jakie prowadzi∏y
m∏odych ludzi „za pierwszy stó∏”...

  Prezes
      Podkarpackiej Okr´gowej
            Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Lucyna Samborska
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Wojciech Roeske w swej podstawowej pracy Polskie Apteki1 przytoczy∏
wiele przyk∏adów na to, ˝e w aptekach polskich na przestrzeni wieków wyk-
szta∏ci∏ si´ hierarchiczny system pracy. Na czele tego swoistego „warsztatu”

1 W. Roeske, Polskie Apteki, Wroc∏aw 1991, s. 84
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sta∏ magister, odpowiadajàcy mistrzowi, majstrowi w nomenklaturze cecho-
wej. Jego towarzysz, socius, zwany te˝ pomocnikiem, by∏ w cechu czelad-
nikiem. Wyzwolenie czyli koƒczenie praktyki uczniowskiej i pomocnikowskiej
okreÊlano ∏aciƒskim emancipatio.  Zanim jednak m∏ody cz∏owiek, rozpoczyna-
jàcy swà prac´ w zawodzie, stanà∏ na czele swej w∏asnej apteki, musia∏ przejÊç
kilka etapów kszta∏cenia. Najpierw by∏ aptekarskim uczniem, którego nazy-
wano puer, discipulus lub tyron (tiro). By∏a to kategoria w karierze najni˝sza
ale dajàca nadziej´ wyzwolenia i dalszego doskonalenia umiej´tnoÊci zawodo-
wych. Tym, który wykonywa∏ podstawowe, najci´˝sze prace w aptece by∏
s∏uga czyli famulus.

Zanim jednak
uczeƒ sta∏ si´ ucz-
niem aptekarskim,
musia∏ ukoƒczyç lat
przynajmniej czter-
naÊcie, umieç czy-
taç, pisaç i racho-
waç a tak˝e mieç
podstawowà znajo-
moÊç ∏aciny, co nie
zawsze by∏o zacho-
wane, umiej´tnoÊç tego powszechnego w aptekarstwie j´zyka nabywa∏ zwykle
pod kierunkiem kszta∏càcego go magistra. Do praktyki w aptece zg∏asza∏
kandydata ojciec, odpowiedzialny za ucznia i p∏acàcy aptekarzowi za nauk´.
W. Roeske przytacza taki oto zapisek aptekarza Chudziƒskiego z Krakowa
(XVII/XVIII w.): uczeƒ Dawid niewiernie si´ sprawuje, ksià˝ki nie pilnuje..., potrzeba
aby ojciec jego przyjecha∏ do Krakowa, syna swojego odebra∏, a mnie koszta za trzy
lata zap∏aci∏...2. Praktyka uczniowska w tamtym czasie trwa∏a lat szeÊç, koƒczy∏

jà egzamin ucznio-
wski, tirocinium.
Po pomyÊlnie z∏o-
˝onym egzaminie,
uczeƒ otrzymywa∏
Êwiadectwo litteram
testem vitutis oraz na-
bywa∏ tytu∏ pomoc-
nika aptekarskiego.

2 Op. cit. s.175
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Pomocnik aptekarski, jako ju˝ fachowy pracownik, odpowiada∏ sam
za siebie. Umow´ o prac´ podpisywa∏ ze swoim pracodawcà-aptekarzem sam,
za swe czynnoÊci pobiera∏ wynagrodzenie. Jego to z kolei praktyka trwa∏a lat
trzy, po których przyst´powa∏ do aktu wyzwolenia. By∏ to kolejny egzamin
komisyjny, po którym sk∏ada∏ przysi´g´ i uzyskiwa∏ aprobacj´. Odtàd
nazywano go panem, a jako taki mia∏ prawo samodzielnej pracy w aptece.
Móg∏ pozostaç w swym dotychczasowym miejscu pracy, móg∏ te˝ otworzyç
swà w∏asnà placówk´. Nie by∏a to sprawa ∏atwa, potrzebne by∏y ró˝ne zgody.
Przede wszystkim by∏o to uzyskanie prawa miejskiego, nast´pnie zgody rady
miejskiej na otwarcie nowej apteki a tak˝e wykazanie si´ odpowiednimi zaso-
bami finansowymi, pozwalajàcymi na urzàdzenie i wyposa˝enie placówki.

Taki system przygotowywania do pracy w aptece obowiàzywa∏ przez d∏u-
gi czas. W wiek dziewi´tnasty ziemie, zwane od 1772 r. Królestwem Galicji
i Lodomerii i pozostajàce w strukturze cesarstwa habsburskiego, wesz∏y
ogromnie ubogie. J´drzej Krupiƒski, absolwent wiedeƒskiego uniwersytetu,
lekarz, zosta∏, w 1772 r., pierwszym protomedykiem w Galicji. Zasta∏ kraj,
w którym nawet w miastach powiatowych brak by∏o chocia˝by cyrulików.
W ca∏ej Galicji by∏o zaledwie szeÊciu lekarzy dyplomowanych, szeÊciu
podawa∏o si´ za lekarzy bez przedstawienia dyplomu; czterech chirurgów
i trzydziestu czterech cyrulików, których tylko jeden mia∏ uprawnienia3.
We Lwowie by∏o aptek siedem, pi´ç Êwieckich i dwie klasztorne, co by∏o
po∏owà wszystkich istniejàcych w kraju4. Lekami handlowali wszyscy, którym
przynosi∏o to dochód. J. Krupiƒski w swych sprawozdaniach domaga∏ si´ i uzy-
ska∏ choç nie bez oporu rzàdu austriackiego, aby ka˝dy dotychczas podajàcy
si´ za lekarza, a nie mogàcy przedstawiç swych uprawnieƒ, podda∏ si´ egza-
minowi przed komisjà paƒstwowà. Jego dzia∏alnoÊç przynios∏a te˝ pozytywne
rezultaty w zakresie kszta∏cenia Êrednich kadr medycznych. W 1773 r.,
we Lwowie powsta∏a Szko∏a Medyczna, nazywana Collegium Medicum.
W pierwszym roku jej dzia∏ania kszta∏ci∏a 37 s∏uchaczy, wÊród których by∏o
7 pomocników aptekarskich.

Szczegó∏owy cykl kszta∏cenia personelu aptecznego przedstawia Jerzy
Pertkiewicz w pracy Aptekarstwo polskie na obszarze by∏ej Galicji w Êwietle
obowiàzujàcego ustawodawstwa z lat 1772-19145.
3 W. Lisowski, Ludzie zas∏ugi niepospolitej, J´drzej Krupiƒski (1744-1783), Warszawa

1983, s.114
4 W. Szumowski, Galicja pod wzgl´dem medycznym za J´drzeja Krupiƒskiego pier-

wszego protomedyka (1772-1783), Lwów 1907
5 J. Pertkiewicz, Aptekarstwo polskie na obszarze by∏ej Galicji w Êwietle obowiàzu-

jàcego ustawodawstwa z lat 1772-191, praca doktorska napisana pod kierunkiem
Wojciecha Roeske, Kraków 1979, maszynopis, w zbiorach MF CM UJ
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Okres, w którym adept zg∏´bia∏ tajniki zawodu aptekarskiego, ulega∏ zmia-
nom wraz z biegiem lat. Dekret Kancelarii Nadwornej z 3 listopada 1808 r.,
zawierajàcy instrukcje dla aptekarzy wprowadzi∏ czteroletni okres praktyki,
okres ten, reskryptem Ministerstwa Wyznaƒ i OÊwiecenia w 1854 r. zosta∏
skrócony do lat trzech, a od 1890 r., dla praktykantów, którzy uzyskali Êwia-
dectwo dojrza∏oÊci trwa∏ dwa lata.

Podstawowymi zasadami, wprowadzonymi przez akt prawny z 1808 r.
by∏o: m∏odzieniec chcàcy byç do nauki przyj´ty, musi liczyç lat 14, byç dobrego
zdrowia i mieç si∏y dostateczne, ukoƒczyç 3 klasy normalne z dobrym post´pem,
równie˝ 4 klasy gimnazjalne w publicznym zak∏adzie naukowym w paƒstwie
austriackim, otrzymawszy przynajmniej swych nauczycieli i prze∏o˝onych ze swego
dotychczasowego dobrego i obyczajnego zachowania si´6.

Przyj´cie na nauk´ zawodu w aptece odbywa∏o si´ formalnie przez prze∏o-
˝onego (Prezesa) Gremium Aptekarskiego, w obecnoÊci dwóch innych cz∏on-
ków. Komisja taka mia∏a zbadaç, czy kandydat posiada naturalne zdolnoÊci
i ch´ç wyuczenia si´ sztuki aptekarskiej. Dla czternastoletniego adepta by∏a
to podnios∏a uroczystoÊç, bo po stwierdzeniu, ̋ e nadaje si´ do stanu aptekar-
skiego, po oÊwiadczeniu aptekarza, na jakich warunkach ucznia przyjmuje,
po stwierdzeniu cz∏onków Gremium, ̋ e warunki owe sà s∏uszne i zadowalajàce
obie strony, pryncypa∏ winien wobec ucznia podaniem r´ki prze∏o˝onemu Gre-
mium przyrzec, ̋ e po ojcowsku staraç si´ b´dzie o stosowne nauczanie i obyczajne
zachowanie si´ ucznia. Nowoprzyj´temu uczniowi powinni prze∏o˝eni zaleciç z przy-
zwoità powagà winny szacunek dla jego pryncypa∏a, pomocników, jako te˝ wiernoÊç,
obyczajnoÊç, wytrwa∏à pilnoÊç i ch´tne pos∏uszeƒstwo. Ale jednoczeÊnie instrukcja
dla aptekarzy 1808 r. podkreÊla∏a, ˝e ucznia nie wolno u˝ywaç do robót jako
s∏ugi albo dziewki domowej lecz tylko do takich czynnoÊci, które si´ odnoszà do sztuki
aptekarskiej.

Kolejna ustawa dla Gremiów, z 1831 r., przynosi zasady toku szkolenia.
Po nale˝ytym przyj´ciu ucznia, musi go pryncypa∏ zaraz na poczàtku przyzwyczajaç
do nale˝ytego porzàdku i czystoÊci. Naj∏atwiejsze i najprostsze czynnoÊci musi mu
zaraz w poczàtku objaÊniç i pokazaç, informowaç go ciàgle z cierpliwoÊcià i ∏ago-
dnoÊcià i tak stopniowo prowadziç go do trudniejszych zaj´ç lecz nigdy pr´dzej,
dopóki w ni˝szych dzia∏ach nie nab´dzie nale˝ytej zr´cznoÊci. Aby jednak uczeƒ
wykszta∏ci∏ si´ nie na empirycznego lecz na umiej´tnego aptekarza, potrzeba
koniecznie skierowaç go do pilnej nauki umiej´tnych przedmiotów odnoszàcych si´
do farmacji, a wi´c historii naturalnej, towaroznawstwa, chemii i praktycznej sztuki

6 Op. cit. s. 135
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aptekarskiej, w czym pryncypa∏ winien udzielaç mu wskazówek potrzebnych
i na ten cel pozostawiç mu przynajmniej 2 godziny dziennie7.

Ka˝da apteka, w której odbywa∏a si´ nauka uczniów aptekarskich, musia∏a
posiadaç najnowsze wydawnictwa, w tym ksià˝ki naukowe i podr´czniki
zgodne z programem nauczania na uczelniach austriackich, zielniki a przede
wszystkim aktualne wydanie farmakopei. Pryncypa∏ winien kilka razy w tygodniu
egzaminowaç dok∏adnie ucznia z tego, czego ten˝e si´ nauczy∏ i objaÊniaç mu wy-
raênie to, czego nie zrozumia∏.

W trzecim roku nauki mo-
˝na by∏o powierzyç uczniowi
do wykonania prace, w stosunku
do których okaza∏ dostateczne
doÊwiadczenie i zr´cznoÊç ale
zawsze pod nadzorem, bo ka˝dy
aptekarz lub prowizor musi odpo-
wiadaç i r´czyç za b∏´dy w sztuce
pope∏nione przez jego podw∏ad-
nych.

Po zakoƒczonym odpowied-
nim czasie nauki, gdy kierujàcy
praktykà ucznia uzna∏, ̋ e jest on
przygotowany do przystàpienia
do pierwszego zawodowego,
tak zwanego egzaminu tyrocy-
nalnego (zwanego te˝ egzami-
nem dla tyronów, egzaminem
aspiranckim), wystawia∏ mu pi-
semne Êwiadectwotak o jego
zdolnoÊciach jak i jego obyczajnym
sprawowaniu podczas nauki. Uczeƒ zg∏asza∏ si´ u przewodniczàcego Gremium
z wnioskiem o weryfikacje czasu nauki i dopuszczenie do egzaminu. Egzamin
odbywa∏ si´ przed komisjà egzaminacyjnà, w sk∏ad której wchodzili nie tylko
cz∏onkowie w∏adz Gremium Aptekarskiego lecz równie˝ komisarz rzàdowy.
Ranga egzaminu by∏a bardzo wysoka, obecnoÊç reprezentanta rzàdu
powodowa∏a, ̋ e pozytywny wynik egzaminu nie tylko nadawa∏ kandydatowi
stopieƒ zawodowy pomocnika aptekarskiego lecz równie˝ by∏ odpowied-

7 Dekret Kancelarii Nadwornej z 17 listopada 1831 r. L.19413
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nikiem paƒstwowego egzaminu dojrza∏oÊci, dajàcego uprawnienia do rozpo-
cz´cia farmaceutycznych studiów uniwersyteckich.

Dopiero w 1889 r. Ministerstwo Wyznaƒ i OÊwiecenia zmieni∏o porzàdek
nauk i egzaminów dla farmaceutów.  Od tej chwili do nauki zawodu w aptece
przyjmowano jedynie kandydatów, którzy ukoƒczyli szeÊç klas gimnazjum,
posiadali Êwiadectwo lekarskie o stanie zdrowia i zdolnoÊci fizycznej do wyko-
nywania pracy aptecznej, w Êwiadectwie tym musia∏o znaleêç si´ dodatkowe
orzeczenie, ̋ e kandydat nie posiada budzàcych odrazy u∏omnoÊci i wy˝szego stopnia
zaburzeƒ narzàdów zmys∏u. Dodatkowym wymogiem by∏o posiadanie Êwiade-
ctwa szczepienia przeciwko ospie. Odbycie tym razem trzyletniej praktyki
i pozytywne z∏o˝enie egzaminu tyrocynalnego by∏o niezb´dnym warunkiem
przyj´cia  na wy˝sze studia uniwersyteckie. Dodatkowo zmieni∏o si´ okreÊle-
nie aptekarskiego ucznia, nie by∏ to ju˝ uczeƒ aptekarski czy kandydat, by∏
to aspirant farmacji, który to tytu∏ podkreÊla∏, ̋ e nauka w aptece jest jedynie
etapem do pe∏nego wykszta∏cenia aptekarza.

Do czasu zmian w 1889 r., po z∏o˝eniu egzaminu kandydat otrzymywa∏
dyplom z okreÊleniem artis pharmaceuticae assistentem agnovimus ac declaramus
(uznaliÊmy i deklarujemy sztuki farmaceutycznej pomocnikiem); wed∏ug nowowpro-
wadzonych przepisów, aspirant otrzymywa∏ Êwiadectwo ad studia uniwersitatis
aptam et paratam declaravimus (do studiów uniwersyteckich przystosowanym
i przygotowanym uznaliÊmy).

Egzaminy na poziomie Êrednim by∏y bardzo szczegó∏owe i obejmowa∏y
wszystkie przedmioty zg∏´biane przez aspiranta podczas jego praktyki ap-

tecznej. Dzieli∏ si´
na cz´Êç praktycz-
na i teoretycznà.
W czasie cz´Êci pra-
ktycznej aspirant
powinien sporzà-
dziç wed∏ug przed∏o-
˝onego mu przepisu
lekarskiego dane le-

karstwo pod nadzorem jednego z cz∏onków komisji egzaminacyjnej, oznaczyç cen´
jego (przy u˝yciu cennika lekarstw) i udzieliç potrzebnych wyjaÊnieƒ; sporzàdziç
przetwór farmaceutyczny (unguentum, electuarium, linimentum) dajàcy si´ spo-
rzàdziç w krótkim czasie; przeprowadziç pojedyncze chemiczne badanie identycznoÊci
przetworu sprzedawanego w aptece. Ta cz´Êç egzaminu nie mog∏a trwaç d∏u˝ej
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jak dwie godziny.
W sk∏ad cz´Êci teo-
retycznej wchodzi∏y
fizyka, chemia, far-
makognozja, bota-
nika, umiej´tnoÊç
pos∏ugiwania si´ far-
makopeà oraz pro-
wadzenie ksiàg i zna-
jomoÊç ustaw aptekarskich. Podczas cz´Êci obejmujàcej umiej´tnoÊç pracy
z farmakopeà aspirant winien przet∏umaczyç przynajmniej jeden artyku∏ farmakopei
z j´zyka ∏aciƒskiego na j´zyk, w którym odbywa si´ egzamin, wyjaÊniç jego treÊç
i udowodniç dostateczne wiadomoÊci uk∏adu farmakopei, zawartych w niej prze-
tworów chemicznych i farmaceutycznych, sposobu ich wyrabiania i ich w∏aÊciwoÊci
wzgl´dnie sk∏adników, Êrodków, które majà byç oddzielnie przechowywane, tabeli
maksymalnych dawek itd., oraz innych najwa˝niejszych przepisów, odnoszàcych si´
do prowadzenia apteki.

Aspiranci otrzymywali oceny z ka˝dej cz´Êci egzaminu uzdolniony z odzna-
czeniem, uzdolniony, nieuzdolniony od ka˝dego z egzaminatorów. Zawsze
w grudniu w∏adze Gremiów sk∏ada∏y sprawozdania z przeprowadzonych egza-
minów i ich wyników do Ministerstwa Spraw Wewn´trznych za poÊrednictwem
Namiestnictwa.

Aspirant, który z pozytywnym wynikiem z∏o˝y∏ egzamin tyrocynalny móg∏
pozostaç na tym etapie wykszta∏cenia i podjàç prace w aptece jako pomocnik
aptekarski, mia∏ te˝ prawo podjàç dalsze studia na uniwersytetach.

Pracownik apteki, po egzaminie, u˝ywa∏ (wed∏ug nomenklatury ustawapteki, po egzaminie, u˝ywa∏ (wed∏ug nomenklatury ustawapteki, po egzaminie, u˝ywa∏ (wed∏ug nomenklatury ustawapteki, po egzaminie, u˝ywa∏ (wed∏ug nomenklatury ustawapteki, po egzaminie, u˝ywa∏ (wed∏ug nomenklatury ustaw
aptekarskich) ró˝nych okreÊleƒ swej pozycji zawodowejaptekarskich) ró˝nych okreÊleƒ swej pozycji zawodowejaptekarskich) ró˝nych okreÊleƒ swej pozycji zawodowejaptekarskich) ró˝nych okreÊleƒ swej pozycji zawodowejaptekarskich) ró˝nych okreÊleƒ swej pozycji zawodowej. By∏ wi´c w aptekach
pomocnik, asystent, pomocnik aptekarski (Apotheker-Gehilfe)8, asystent
farmaceutyczny (asystent artis pharmaceuticae). Potocznie okreÊlano ich te˝
jako podaptekarzy lub nawet subiektów. Pracownicy ci mieli wykonywaç czyn-
noÊci zlecone przez aptekarza (magistra farmacji) zawsze gorliwie, sumiennie

8 OkreÊlenie w j´zyku niemieckim Apotheker-Gehilfe (pomocnik aptekarski) sprawia∏o
polskim urz´dnikom, szczególnie w okresie po 1944 r., du˝o trudnoÊci. Wiele osób
wykonujàcych w aptekach austriackich (tak˝e niemieckich) czynnoÊci ÊciÊle pomo-
cnicze, a w zwiàzku z tym okreÊlanych  mianem pomocy aptekarskiej, uzurpowa∏o
sobie wobec niezorientowanych w nomenklaturze aptecznej funkcjonariuszy
urz´dów  tytu∏y zawodowe, w∏aÊnie pomocnika aptekarskiego, obejmujàc, zupe∏nie
poza prawem, funkcje z takim tytu∏em zwiàzane.



i wiernie zastosowaç si´ do jego upomnieƒ, w czasie nieobecnoÊci prowadzàcego
aptek´ staraç si´ o jak najwi´kszy porzàdek w toku interesu. Pomocnik aptekarski
nie powinien zaniedbywaç wa˝nego obowiàzku donoszenia zawsze swemu pryncy-
pa∏owi o wykryciu zepsutych preparatów lub innych materia∏ów leczniczych, które
sta∏y si´ nieskuteczne i tych ostatnich nie wydawaç. Obowiàzywa∏y go zasady
etyki farmaceutycznej, nie powinien nawet na rozkaz swego patrona ani przy
przyrzàdzaniu ani przy dyspensowaniu leków wykonywaç czynów przeciwnych przepi-
som lub nawet oszukaƒczych.

Pomocnik ap-
tekarski móg∏ kon-
tynuowaç nauk´
na studiach wy˝szych,
jeÊli nie – podejmo-
wa∏ prac´ w aptece
na podstawie indy-
widualnej umowy.
Przyjmujàcy pra-
cownika fachowego
aptekarz wymaga∏
od niego Êwiade-
ctwa wystawione-
go przez poprzed-

niego pracodawc´. Âwiadectwo takie by∏o gwarancjà rzetelnego wykonywa-
nia obowiàzków przez podaptekarza, bez takiego dokumentu aptekarz
nie móg∏ przyjàç pracownika. Aptekarz móg∏ domniemywaç, ˝e pryncypa∏owi
tylko takim pomocnikom wolno odmówiç Êwiadectwa, którzy sà opieszali, nierzetelni,
nieobyczajni lub do s∏u˝by niezdolni.

Egzaminy tyrocynalne, dajàce mo˝liwoÊç w miar´ samodzielnej pracy
w aptece, uznawano jedynie wtedy, gdy z∏o˝one by∏y w jednym z krajów mo-
narchii austro-wegierskiej, dyplomy zagraniczne podlega∏y nostryfikacji.
Rejestr zatrudnionych pracowników fachowych aptek prowadzi∏y Gremia
Krajowe.

Apteki w miastach galicyjskich, chocia˝ dotyczy∏o to równie˝ innych, tak
zwanych prowincjonalnych, opiera∏y si´ w∏aÊnie na pomocnikach aptekarskich,
którzy pracujàc d∏ugie lata, byli osobami z du˝ym doÊwiadczeniem zawo-
dowym. Niemniej jednak, w pewnym sensie konkurencja spowodowa∏a,
˝e coraz wi´cej asystentów farmaceutycznych koƒczy∏o studia wy˝sze,

12
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uzyskujàc tytu∏ magistra farmacji. Struktura fachowego personelu w aptece
zmienia∏a si´. Z podstawowego – kierownik apteki (magister farmacji,
jednoczeÊnie jej w∏aÊciciel), asystenci (pomocnicy aptekarscy), uczniowie
aptekarscy – apteka przechodzi∏a na struktur´ – aptekarz (kierownik apteki)
magister farmacji, asystenci dyplomowani (magistrowie farmacji) i asystenci
niedyplomowani (pomocnicy aptekarscy), uczniowie.

Rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych z 1912 r. podawa∏o w dal-
szym ciàgu szczegó∏owo warunki szkolenia w aptece i wymagania stawiane
podczas egzaminu tyrocynalnego. Pomocnik aptekarski jednak, w Êwietle
ustaleƒ tego rozporzàdzenia, straci∏ swà pozycje zawodowà wobec magistra
farmacji. Paragraf drugi stwierdza, ̋ e farmaceutów niedyplomowanych nie nale˝y
z regu∏y u˝ywaç do samodzielnego sporzàdzania lekarstw wed∏ug przepisów
lekarskich i do dyspenzowania takich lekarstw. Ale w ciàgu dalszym treÊç rozpo-
rzàdzenia brzmi u˝ywanie farmaceutów, którzy z∏o˝yli wprawdzie egzamin
przepisany dla aspirantów, jednak nie posiadajà dyplomu magistra farmacji,
na zasadzie dawniejszych przepisów do sporzàdzania leków wed∏ug przepisu
lekarskiego nie jest niniejszym rozporzàdzeniem naruszone. CzynnoÊci zawodowe
pomocnika aptekarskiego od tej pory sta∏y si´ poziomem poÊrednik mi´dzy
pracà aspiranta a magistra farmacji.

Tytu∏ magistra farmacji w pierwszej po∏owie XIX w. kandydat uzyskiwa∏
po uprzednim zdobyciu stopnia pomocnika aptekarskiego, a ten poprzedzony
by∏ okreÊlonym czasem nauki w aptece i pomyÊlnym z∏o˝eniu egzaminu.
W sumie kandydat musia∏ wykazaç si´ oÊmioma latami pracy w zawodzie –
cztery lata jako uczeƒ i cztery lata na stanowisku asystenta farmaceutycznego
zanim podjà∏ studia uniwersyteckie. Ale za to samo uzyskanie tytu∏u magistra
(zwykle studia dwuletnie), dawa∏o mo˝liwoÊç starania si´ o zezwolenie na za-
rzàd aptekà. Tak by∏o do 1890 r. Od tego roku jednak warunkiem ubiegania
si´ o prawo kierowania aptekà by∏ pi´cioletni sta˝ pracy zawodowej po uzy-
skaniu tytu∏u magistra farmacji, zniesiono tym samym warunek pracy przed
podj´ciem studiów. Do tego sta˝u, oprócz pracy w aptekach galicyjskich,
zaliczyç mo˝na by∏o prac´ w aptekach zagranicznych (maksimum dwa lata);
jeden rok zaj´ç na uczelni wy˝szej, z uzyskaniem tytu∏u doktora; jedno-lub dwu-
letnià s∏u˝b´ (prac´) w c.k. aptekach wojskowych. Gremium Aptekarskie,
na podstawie zawiadomienia kierownika apteki oraz zbadaniu dowodów
pracy, na blankiecie dyplomu magistra farmacji umieszcza∏o adnotacj´ urz´-
dowà o dope∏nieniu przepisanego obowiàzku s∏u˝by pi´cioletniej i tym samym
nabycia kwalifikacji do samodzielnego kierowania aptekà publicznà.



O nabytym uprawnieniu Gremium Aptekarskie zawiadamia∏o c. k. Namiestni-
ctwo, które to fakt ten og∏asza∏o w urz´dowym czasopiÊmie Das Oesterreichische
Sanitaetswesen.

Rozporzàdzenie wprowadza∏o te˝ nowy podzia∏ stanowisk zawodowych
w aptekach. Byli to: prowizor – adiunkt, zatwierdzony przez w∏adze jako odpo-
wiedzialny kierownik apteki; adiunkt – magister farmacji, który naby∏ wyma-
gane przepisami kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia apteki; asystent
– magister farmacji, który nie uzyska∏ jeszcze kwalifikacji do samodzielnego
prowadzenia apteki; aspirant – pracownik, który zosta∏ przyj´ty do pracy
w aptece celem wyuczenia si´ zawodu. Jako asystenci pracowali te˝ pomocnicy
aptekarscy, których okreÊlano mianem asystenta niedyplomowanego.

Wszystkie kwestie, zwiàzane z dzia∏alnoÊcià apteki na poziomie zatru-
dniania, pracy i zwolnienia pracowników fachowych, by∏y w gestii Gremium
Aptekarskiego. W owym czasie, na terenie Galicji pracowa∏y dwa gremia –
Gremium Galicji Zachodniej z siedzibà w Krakowie oraz Gremium Galicji
Wschodniej z siedzibà we Lwowie. Cz∏onkami Gremium, z prawem g∏osu
byli aptekarze (w znaczeniu w∏aÊciciele aptek), ale przy ka˝dym gremium
pracowa∏ wydzia∏ czynnych (pozostajàcych w kondycji) farmaceutów, co w praktyce
dawa∏o mo˝noÊç wypowiadania si´ w tematach zawodowych wszystkim zatru-
dnionym w aptekach.

Zarzàdzajàcym aptekà (jej w∏aÊcicielem lub prowizorem) móg∏ byç
aptekarz, który przed wejÊciem w ˝ycie dekretu z 1808 r. mieli uprawnienia
zawodowe na podstawie z∏o˝onego egzaminu i aprobaty uczelni wy˝szej.
Po 1808 r. zarzàdzajàcym móg∏ byç aptekarz, który ukoƒczy∏ studia uniwer-
syteckie w jednym z dziedzicznych krajów koronnych: aptek´ ten tylko objàç
i takowà jako w∏aÊciciel lub prowizor zarzàdzaç mo˝e, który wyka˝e si´ dyplomem
austriackiej wszechnicy, ˝e jest albo doktorem chemii albo magistrem farmacji9.

Posiadanie prawa samodzielnego kierowania aptekà by∏o podstawà
do ubiegania si´ o koncesj´ na posiadanie apteki publicznej; dzier˝aw´ apteki
i osobiste nià kierownictwo; obj´cie stanowiska kierownika apteki (lub za-
st´pcy) w aptece publicznej, filialnej, zak∏adowej albo szpitalnej. Ustawa
z 18 grudnia 1906 r.10 wprowadza∏a dodatkowo warunek 15 lat pracy w apte-
kach publicznych lub zak∏adowych, na terenie paƒstwa austriackiego, przy sta-
raniu si´ o koncesj´ na otwarcie nowej apteki.

System kszta∏cenia pracowników fachowych, znajdujàcych zatrudnienie

14

9 Cytaty podane kursywà pochodzà z : J. Pertkiewicz, op. cit.
10 Ustawa z 18 grudnia 1906 r. O uregulowaniu spraw dotyczàcych aptek, Dz.u.p.

Nr 5 z 1907 r.
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w aptekach, stosowany w systemach prawnych Austrii  na przestrzeni wieku
XIX, wywar∏ du˝y wp∏yw na wspó∏czesne przygotowanie farmaceutów.
Magister farmacji, po przygotowaniu uniwersyteckim, pozosta∏ podstawowym
pracownikiem wszystkich typów aptek. Równie˝ mo˝liwoÊç obj´cia kiero-
wnictwa apteki nast´puje po pi´cioletniej, czynnej pracy zawodowej. Pomo-
cnika aptekarskiego zastàpi∏ technik farmaceutyczny z bardzo podobnym
usytuowaniem w zawodzie. Obecne Okr´gowe Izby Aptekarskie zastàpi∏y
poniekàd Gremia Aptekarskie.



Mgr farm. Lidia Maria Czy˝ – historyk zawodu,
autor wielu publikacji w periodykach farmaceutycznych
i opracowaƒ zwartych dotyczàcych przede wszystkim
historii aptek na Podkarpaciu. Kolekcjoner zabytków
aptekarskich, wspó∏autor scenariuszy wielu wystaw
dotyczàcych pracy aptek w przekroju dziejowym.
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Lidia Maria Czy˝

Pharmacist training in the 19th century Galicia
– from an apprentice to a master of pharmacy

In the Middle Ages, Polish pharmacies developed a hierarchical structure.
In a typical pharmacy, there was a supervisor who held a master’s diploma
and was usually the owner, qualified assistants who also had a degree in
pharmacy, unqualified assistants who were pharmacy aides, and apprentices.

An apprentice (also called puer and discipulus in Polish, or, in later years,
aspirant) started working in a pharmacy at the age of fourteen, upon finishing
fourth grade at a gymnasium. The apprenticeship lasted four years and ended
with an exam that was also a secondary school final exam. It consisted in
making pharmaceutical preparations and medicines, and answering questions
on physics, chemistry, pharmacognosy, botany and pharmacopoeia. The
apprentice who passed his exam became a pharmacy aide and could be
employed at a pharmacy, and perform certain work-related tasks on his own.
He could also enroll in one of the universities in the Habsburg Empire.

Pharmacies that trained apprentices and pharmacy aides had to meet
a number of requirements set by the official pharmacist body. It had to be
fitted with the most advanced technical equipment for medicinal preparations
and a book collection that featured the most recent issue of the Austrian
Pharmacopoeia.
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Lucyna Samborska
Apteka „MELISA” D´bica

Lata 1825-1857
Program studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagielloƒskim

w latach 1825-1833

W latach 1825-1857 funkcj´ kierownika Katedry Farmacji w Krakowie
sprawowa∏ prof. Florian Sawiczewski. W tym okresie istotny wp∏yw na
nauczanie farmacji na Uniwersytecie Jagielloƒskim mia∏a sytuacja polityczna.
Od roku 1805, po przeprowadzonej reorganizacji Szko∏y G∏ównej Krakowskiej
obowiàzywa∏ jednoroczny okres nauki na kursach dla farmaceutów. Korzystne
zmiany w organizacji studiów farmaceutycznych mia∏y miejsce dopiero, kiedy
w 1815 r. Kraków zosta∏ wolnym miastem na mocy decyzji Kongresu
Wiedeƒskiego. Uchwalony wówczas przez Komisj´ Organizacyjnà i og∏oszony
w 1818 r. Statut Organiczny Uniwersytetu Krakowskiego130 wprowadzi∏ dwuletni
tok studiów farmaceutycznych. W momencie obj´cia Katedry Farmacji przez
prof. Floriana Sawiczewskiego obowiàzywa∏ program nauczania farmacji
przewidziany Statutem z 1818 r. Przepisy zawarte w Statucie okreÊla∏y równie˝
wymagania stawiane kandydatom na studia farmaceutyczne. W rozdziale 13,
paragraf 119 Statutu napisano: „Nikt nie b´dzie przyj´ty na Ucznia Szko∏y
G∏ówney, kto niewyka˝e si´ dostatecznie pod∏ug przepisów Statutu
Organicznego z ziednanych sobie wiadomoÊci Szkolnych, wyiàwszy jednak
Akuszerki, Chirurgów praktycznych i Kowalów chcàcych uczyç si´
Weterynaryi.”131 Warunki, jakie w tym czasie nale˝a∏o spe∏niç, aby zostaç
uczniem na kursach farmacji zosta∏y przedstawione równie˝ w biogramie
Adolfa Aleksandrowicza w poni˝szym fragmencie: „Po ukoƒczeniu liceum
rozpoczà∏ jeszcze w tym samym roku praktyk´ w aptece Sawiczewskiego,
gdzie razem z bratem kszta∏ci∏ si´ trzy lata, zyskujàc du˝y zasób wiadomoÊci
teoretycznych i praktycznych z farmacji. Po ukoƒczeniu praktyki i uzyskaniu

130 Statut Uniwersytetu Krakowskiego przes∏any do „Senatu Rzàdzàcego Wolnego,
Niepodleg∏ego i ÊciÊle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okr´gu. Nades∏any
sobie od Wysokiey Kommissyi Organizacyiney z dnia 13. Sierpnia r.b. Nro 152
Statut urzàdzajàcy Uniwersytet Krakowski, do wiadomoÊci powszechney w nast´-
pujàcey osnowie podaie – Dnia 16 Paêdziernika 1818 r.”

131 j.w., s. 133.
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Êwiadectwa z „moralnego post´powania i pilnoÊci” 28 grudnia 1829 r.
Aleksandrowicz z∏o˝y∏ egzamin na „subiekta” w Gremium aptekarzy
krakowskich.132 Osobne przepisy okreÊla∏y przebieg wymaganej praktyki
w aptece. W instrukcji dla aptekarzy z 1808 r. podano, ̋ e: „M∏odzieniec chcàcy
byç do nauki przyj´ty, musi liczyç lat 14, byç dobrego zdrowia i mieç si∏y
dostateczne, ukoƒczyç 3 klasy normalne z dobrym post´pem, równie˝ 4 klasy
gimnazjalne w publicznym zak∏adzie naukowym, wykazaç si´ nadto
zaÊwiadczeniem swych nauczycieli i prze∏o˝onych ze swego dotychczasowego
dobrego i obyczajnego zachowania si´.”133 Uczeƒ przyj´ty na praktyk´ do
apteki by∏ obowiàzany zaliczyç odpowiedni tok szkolenia pod nadzorem
kierownika apteki. Szkolenie obejmowa∏o kszta∏cenie teoretyczne i praktycznà
nauk´ sztuki aptekarskiej. Z tego powodu ka˝da apteka, w której odbywa∏a
si´ praktyka, musia∏a posiadaç bibliotek´, wyposa˝onà w aktualne podr´czniki
i publikacje naukowe zgodne z programem nauczania. Musia∏a równie˝ byç
zaopatrzona w zielnik roÊlin leczniczych. Po ukoƒczeniu praktyki uczeƒ przy-
st´powa∏ do egzaminu tyrocynalnego i wówczas otrzymywa∏ pisemne
Êwiadectwo z „moralnego post´powania i pilnoÊci”.

Wymagane od kandydatów na studia farmaceutyczne szkolenie w aptece,
zakoƒczone uzyskaniem stosownego Êwiadectwa, odbywa∏ tak˝e Florian Sawi-
czewski. W materia∏ach archiwalnych zachowa∏o si´ zaÊwiadczenie wydane
dla Floriana Sawiczewskiego, informujàce o ukoƒczeniu praktyki aptecznej,
podpisane przez Józefa Sawiczewskiego, dnia 27 czerwca 1814 r. Oto jego
treÊç: „ZaÊwiadczam niniejszym iako JP Florian Sawiczewski przesz∏o od oÊmiu
lat zostaiàcy u mnie w Aptece, pe∏ni∏ obowiàzki Praktykanta, w mniejszy zaÊ
po∏owie uczynionego czasu zatrudnia∏ si´ obowiàzkiem subiekta, a ̋ e ch´cià
by∏o to ni˝ej podpisanego, w poczynionym czasie uczyniç go subjectem,
przeto po up∏ynnionym czasie wi´cej ani˝eli lat dwa zas∏u˝y∏ sobie na Imi´
rzeczonego Subjecta, co wiary Êwiadectwo niniejsze w∏asnor´cznym
podpisem stwierdzono”.134

W latach 1825-1857, po spe∏nieniu przedstawionych wy˝ej wymagaƒ
kandydaci przyjmowani byli do grona studentów Uniwersytetu Jagielloƒskiego

132 M. Stopa, Adolf Aleksandrowicz aptekarz i balneolog, docent Uniwersytetu
Jagielloƒskiego (1811-1875), Kraków, 1948, s. 5.

133 J. Pertkiewicz, Aptekarstwo polskie na obszarze by∏ej Galicji w Êwietle obo-
wiàzujàcego ustawodawstwa z lat 1772-1914, Kraków, 1979, s. 135.

134  Archiwum UJ, WL I 94, zaÊwiadczenie o odbyciu praktyki w aptece przez Floriana
Sawiczewskiego, z dnia 27 czerwca1814 r.
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wed∏ug przepisów obowiàzujàcego wówczas Statutu z 1818 r. Zasady przyj´cia
na studia okreÊlono w rozdziale „Uczniowie” tego Statutu, gdzie zapisano:
„Przybywaiàcych do Szko∏y G∏ówney Uczniów, którzy si´ z Nauk swych
wykazali, przyimuie Rektor, i w Ksi´g´ Regestru zapisuie – Ksi´ga ta obeyuie
nast´puiàce Rubryki: Imie i Nazwisko przychodzàcego, wiek, religi´, gdzie
odbywa∏ nauki, iakich przedmiotów chce s∏uchaç, numer pomieszkania
Rodziców, mieysce ich pobytu, czy z∏o˝y∏ op∏at´. Przed zapisem ka˝dy Uczeƒ
z∏o˝y u Rektora ZaÊwiadczenie z odbytego Examinu, Metryk´ Urodzenia,
tudzie˝ op∏at´ Szkolnà, lub udowodnienie ubóstwa przez ZaÊwiadczenie
ZwierzchnoÊci swey mieyscowowey, które Rektor wciàgnie w Akta”.135

Op∏ata za ca∏y rok studiów na uniwersytecie wynosi∏a pi´çdziesiàt z∏otych
polskich, jednak˝e w gestii Rektora pozostawa∏a mo˝liwoÊç cz´Êciowego lub
ca∏kowitego zwolnienia ucznia z wymaganej op∏aty. Po zapisaniu na studia
ka˝dy uczeƒ odbiera∏ z ràk Rektora krótki zbiór powinnoÊci studenta i sk∏ada∏
„Temu˝ (Rektorowi) przyrzeczenie pos∏uszeƒstwa, pilnoÊci i moralnego
zachowania si´.”136

OdnoÊnie studiów farmaceutycznych obowiàzywa∏o wówczas ustawo-
dawstwo, które okreÊla∏o, ˝e studentem farmacji móg∏ byç jedynie s∏uchacz
nadzwyczajny. OkreÊlenie to odnosi∏o si´ do studentów, którzy nie posiadali
matury. Od kandydatów na pozosta∏e kierunki studiów na Uniwersytecie
Jagielloƒskim wymagana by∏a matura i posiadali oni status studentów zwyczaj-
nych.

W latach 1825-1833 program studiów przewidywa∏ dwuletni kurs far-
macji. Studiowanie nauk farmaceutycznych odbywa∏o si´ wówczas zgodnie
ze Statutem z 1818 r., uzupe∏nionym uchwa∏à Wielkiej Rady Uniwersytetu
Jagielloƒskiego z 1 lipca 1825 r. Na pierwszym roku studiów, w pierwszym
i drugim pó∏roczu studenci farmacji byli obowiàzani wys∏uchaç wyk∏adów
z fizyki i chemii ogólnej. W pierwszym pó∏roczu drugiego roku studiów farma-
ceutycznych przewidziano wyk∏ady z zoologii i mineralogii oraz z farmacji
i krajowego kodeksu farmaceutycznego. W drugim pó∏roczu wyk∏adano bota-
nik´ oraz farmacj´ teoretycznà i praktycznà. Cz´Êç wyk∏adów odbywa∏a si´
na Wydziale Lekarskim, cz´Êç na Wydziale Filozoficznym. Na Wydziale Lekar-
skim prof. Florian Sawiczewski wyk∏ada∏ farmacj´ i chemi´, natomiast zoologii
i botaniki, czyli historii naturalnej naucza∏ prof. Alojzy Rafa∏ Estreicher. Na
Wydziale Filozoficznym odbywa∏y si´ zaj´cia z fizyki i mineralogii. Fizyk´

135 Statut Uniwersytetu Krakowskiego, op. cit., s. 134.
136 Statut Uniwersytetu Krakowskiego, op. cit., s. 135.
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prowadzi∏ prof. Roman Markiewicz137 (1770-1842), a wyk∏adami z mineralogii
kierowa∏ prof. Ludwik Zeiszner138 (1805-1871).

Po ukoƒczonym dwuletnim kursie nauk farmaceutycznych, zgodnie
z przepisami Statutu z 1818 r., studenci mieli prawo ubiegaç si´ o przyznanie
im tytu∏u magistra farmacji. OkreÊlone to zosta∏o w rozdziale zatytu∏owanym
„O stopniach Akademickich” wy˝ej wymienionego Statutu, gdzie zapisano:
„Chirurgom iednak i aptekarzom, iezeli tego ̋ àdaià i z strony szko∏y G∏ównej
kwalifikowanemi do tego uznani b´dà mo˝e byç udzielony Tytu∏ Magistra”.139

Warunkiem otrzymania tytu∏u magistra farmacji by∏o zaliczenie z wyni-
kiem pozytywnym egzaminów teoretycznych i praktycznych przed stosownà
komisjà egzaminacyjnà oraz uiszczenie wymaganej op∏aty za zaÊwiadczenie
o odbytych egzaminach.

Przed przystàpieniem do egzaminów teoretycznych, jak i praktycznych,
student farmacji zwraca∏ si´ ze stosownà proÊbà do dziekana Wydzia∏u Lekar-
skiego o dopuszczenie do zdawania egzaminów przewidzianych do uzyskania
tytu∏u magistra farmacji. W Archiwum Uniwersytetu Jagielloƒskiego w fascy-
kule „akta magistrów farmacji lata 1797-1848” zachowa∏o si´ podanie Adolfa
Aleksandrowicza, datowane na 15 lipca 1833 r., gdzie zapisano: „Podpisany
Kandydat Farmacji ukoƒczywszy kurs dwuletni nauk przypisanych, ma honor
upraszaç Wielmo˝nego Dziekana Wydzia∏u Lekarskiego o przypuszczenie
do egzaminu Êcis∏ego praktycznego.” Dalej Adolf Aleksandrowicz pisa∏: „Podpi-
sany Kandydat Farmacji ukoƒczywszy kurs dwuletni nauk przypisanych dla
kandydatów o Stopieƒ Magistra Farmacji ubiegajàcych si´, ma honor upraszaç
W. Dziekana o przypuszczenie do Êcis∏ego teoretycznego Examinu: ile ˝e
wyciàgni´te losem przeznaczone sobie Przetwory Lekarskie w Laboratorium

137 Roman Markiewicz (1770-1842), nauczyciel w Piƒczowie, a od roku 1797 w Szko-
∏ach Nowodworskich. Autor prac i podr´czników z fizyki. Po studiach w Wiedniu
i Pary˝u zosta∏ profesorem fizyki na Uniwersytecie Jagielloƒskim (od roku 1812).

138 Ludwik Zeiszner (1805-1871), profesor geologii, prekursor kartografii geologicz-
nej. W latach 1822-1824 studiowa∏ na Uniwersytecie Warszawskim, a tak˝e na
uniwersytetach w Berlinie i Getyndze. W latach 1829-1833 kierowa∏ Katedrà Mine-
ralogii na Uniwersytecie Jagielloƒskim. Og∏osi∏ drukiem oko∏o 200 prac z zakresu
geologii, mineralogii i etnografii. Tematyka wi´kszoÊci jego publikacji dotyczy∏a
badaƒ geologicznych Karpat i Gór Âwi´tokrzyskich. By∏ autorem podr´cznika
mineralogii oraz pracy popularno-naukowej Geologia do ∏atwego zastosowania
(1856). Oprócz prac geologicznych przygotowa∏ te˝ liczne opracowania etnogra-
ficzne, zw∏aszcza ludów karpackich, mi´dzy innymi PieÊni ludu Podhalan (1845).

139 Statut Uniwersytetu Krakowskiego, op. cit., s. 138.
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Farmaceutycznym urzàdzi∏, i na r´ce Professora Farmacji z∏o˝y∏. Z g∏´bokim
uszanowaniem Adolf Aleksandrowicz.”140 11 listopada 1833 r. na posiedzeniu
Wydzia∏u Lekarskiego uchwalono zgod´ na przystàpienie do zdawania
egzaminów przez Adolfa Aleksandrowicza. Oto fragment protoko∏u z tego
posiedzenia: „ J.P. Adolf Aleksandrowicz Kandydat Farmacyi ˝yczàcy sobie
otrzymaç stopieƒ Magistra Farmacji do ubiegania si´ o ten˝e Stopieƒ wszelkie
posiada kwalifikacye, stosownie do osnowy obowiàzujàcego obecnie Statutu
i ̋ e na mocy tych kwalifikacyj do odbycia Êcis∏ych examinów przypuszczonym
byçmo˝e.”141 Do egzaminu magisterskiego z farmacji Adolf Aleksandrowicz
przystàpi∏ w dniu 23 listopada 1833 r. o godzinie trzeciej po po∏udniu. W sk∏ad
komisji egzaminacyjnej weszli: dziekan Wydzia∏u Lekarskiego Józef Bro-
dowicz, prof. Florian Sawiczewski, prof. Alojzy Estreicher oraz zaproszeni

140 Archiwum UJ, WL I 92, akta magistrów farmacji – lata 1797-1848, pismo Adolfa
Aleksandrowicza do dziekana Wydzia∏u Lekarskiego, z dnia 15 lipca 1833 r.

141 Archiwum UJ, WL I 15, protokó∏ posiedzenia Wydzia∏u Lekarskiego UJ, z dnia 11
listopada 1833 r.

Ryc. 48. Pismo z dnia 15
lipca 1833 r. skierowane
do dziekana Wydzia∏u
Lekarskiego UJ, w któ-
rym Adolf Aleksandro-
wicz zwraca si´ z pro-
Êbà o dopuszczenie do
egzaminu praktyczne-
go. (Archiwum UJ, WL I
92).
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aptekarze Bugajski i Mohr. Adolf Aleksandrowicz z∏o˝y∏ egzaminy z mine-
ralogii, zoologii, botaniki, chemii ogólnej i stosowanej oraz farmacji. Z wszy-
stkich wymaganych przedmiotów uzyska∏ pozytywnà ocen´. Opinie cz∏onków
komisji egzaminacyjnej zamieszczone zosta∏y w protokole z tego egzaminu,
gdzie zapisano: „Zdania WW. JJ. PP. Professorów i Examinatorów Dotyczàce
si´ wiadomoÊci JP Adolfa Aleksandrowicza sk∏adajàcego w dniu dzisiejszym
teoretyczny ex amen Êcis∏y z przedmiotów Statutem przepisanych i tu ni˝ej
wymienionych, a to w celu otrzymania Stopnia Magistra Farmacyi
1. Z Farmacyi praktycznej bardzo dobrze odpowiedzia∏ (podpisany Bugajski)
2. Z Farmacyi praktycznej dobrze odpowiedzia∏ (podpisany Mohr)
3. Z Historyi Naturalnej zadoÊç uczyni∏ (podpisany prof. A. Estreicher)
4. Z Chemii i farmacyi zadoÊç uczyni∏ (podpisany prof. F. Sawiczewski)142

142 Archiwum UJ, WL I 15, Zdania WW. JJ. Professorów i Examinatorów – wyniki
egzaminu na stopieƒ magistra farmacji, który Adolf Aleksandrowicz z∏o˝y∏ w dniu
23 listopada 1833 r.

Ryc. 49. Pierwsza strona protoko∏u
posiedzenia Wydzia∏u Lekarskiego
UJ, z dnia 23 listopada 1833 r.,
w którym podano informacje o do-
puszczeniu Adolfa Aleksandro-
wicza do egzaminu na stopieƒ
magistra farmacji. (Archiwum UJ,
WL I 15).
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Podczas egzaminu praktycznego Adolf Aleksandrowicz wykona∏, w obe-
cnoÊci prof. F. Sawiczewskiego, zadane preparaty kreozotu czystego i cyjanków
metali. W protokole z egzaminu odnotowano, ̋ e Aleksandrowicz przygotowa∏
wówczas: „1. Kreozot czysty, 2. Cyanoretum ferri In Majorko, 3. Cyanoretum
potasorii et ferri, 6. Cyanoretum potasorii, 7. Cyanoretum hydrargyrii.”143

Po zdaniu egzaminu Aleksandrowicz przedstawi∏, opracowanà pod kierunkiem
prof. Floriana Sawiczewskiego, rozpraw´, zatytu∏owanà: Rozprawa chemiczno-
farmaceutyczna o kreozocie i sinkach lekarskich. Nie by∏a to jednak praca magi-
sterska, poniewa˝ w tym czasie nie by∏o wymogu pisania pracy magisterskiej
w celu uzyskania stopnia magistra farmacji na Uniwersytecie Jagielloƒskim.
Zaprezentowana przez Adolfa Aleksandrowicza rozprawa by∏a dodatkowà
pracà, która zas∏ugiwa∏a na uznanie w opinii komisji egzaminacyjnej.

143 Archiwum UJ, WL I 15, protokó∏ posiedzenia Wydzia∏u Lekarskiego, z dnia 23
listopada 1833 r. , s. 1.

Ryc. 50. Wyniki egzaminu na stopieƒ
magistra farmacji, który Adolf
Aleksandrowicz z∏o˝y∏ w dniu 23
listopada 1833 r. (Archiwum UJ, WL
I 15).
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Po z∏o˝onym egzaminie, zgodnie z przepisami Statutu z 1818 r., Aleksan-
drowicz uiÊci∏ stosownà op∏at´ i otrzyma∏ zaÊwiadczenie o zdanym egzaminie.
Wymóg wniesienia op∏aty oraz jej wysokoÊç okreÊlono w paragrafie 139
obowiàzujàcego Statutu, gdzie podano, ˝e: „Inni zaÊ Obywatele domagajàcy
si´ w Szkole G∏ównej Examinu, na udowodnienie swey zdatnoÊci, lub
nie˝àdajàcy ˝adnego stopnia lub godnoÊci Akademickiey iako to: Chirurdzy,
Aptekarze, Geometrowie etc. zap∏acà od Examinu z którego Im ZaÊwiadczenie
wydane b´dzie, kwot´ TrzydzieÊci Zp.”144

Po ukoƒczeniu dwuletniego kursu studiów farmaceutycznych i pozyty-
wnym zaliczeniu wymaganych egzaminów student farmacji przyst´powa∏ do
z∏o˝enia przysi´gi i otrzymywa∏ dyplom magistra farmacji. Fakt z∏o˝enia
przysi´gi i uzyskania dyplomu przez Adolfa Aleksandrowicza odnotowany
zosta∏ w dokumentach archiwum Uniwersytetu Jagielloƒskiego w nast´-
pujàcych s∏owach: „przypuszczonym bàdê mo˝e do z∏o˝enia przysi´gi po
czem mu Dyplom w zwyczaj Ney formie na Magistra Farmacyi wydanym
b´dzie.”145 Niestety, w materia∏ach archiwalnych nie zachowa∏y si´ dyplomy
ówczesnych magistrów farmacji. Istotne zmiany w nauczaniu farmacji zasz∏y
pod wp∏ywem zmieniajàcej si´ sytuacji politycznej i przeprowadzonej w 1833
r. reorganizacji Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

Sprawa obj´cia Katedry Farmacji i Materii Medycznej
przez Floriana Sawiczewskiego

Po Êmierci Józefa Sawiczewskiego w dniu 20 stycznia 1825 r., pozosta∏a
wakujàca Katedra Farmacji i nie by∏o kandydata do prowadzenia wyk∏adów
z farmacji dla aptekarzy. Wówczas starszy syn Józefa Sawiczewskiego, Julian
Sawiczewski (1795-1854), doktor medycyny i chirurgii, z∏o˝y∏ Wydzia∏owi
Lekarskiemu proÊb´ o przydzielenie mu wyk∏adów z farmacji i materii medycz-
nej oraz o wyznaczenie go na zast´pc´ profesora farmacji. W materia∏ach
archiwalnych dotyczàcych Katedry Farmacji tego okresu znajduje si´ wypis
wierzytelny, w którym czytamy: „Z posiedzenia Wydzia∏u Nauk Lekarskich
z∏o˝onego w dniu 25-go Stycznia 1825 roku (...) w celu obrania Zast´pcy
Profesora Farmacyi po Êmierci Józefa Sawiczewskiego aktualnego wspomnia-

144 Statut Uniwersytetu Krakowskiego, op. cit., s.143.
145 Archiwum UJ, WL I 15, protokó∏ posiedzenia Wydzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu

Jagielloƒskiego, z dnia 23 listopada 1833 r.
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nej Nauki Professora. Tak zgromadzony Wydzia∏ Lekarski uchwali∏ iak
nastepuie: Gdy na oÊwiadczenie celu zgomadzenia si´ (...) ̋ aden z Professorów
zwyczajnych nie poda∏ si´ na Zast´pc´ Professora Farmacyi po zmar∏ym Józefie
Sawiczewskim Professorze publicznym zwyczajnym Farmacyi; W. Julian
Sawiczewski Doktor Medycyny i Chirurgii Professor Extraordynaryy w Wy-
dziale Lekarskim Uniwersytetu Jagielloƒskiego z∏o˝y∏ Wydzia∏owi proÊb´
o obranie siebie na posiedzeniu Wydzia∏u Zast´pcà Professora Farmacyi (...)
Po ustàpieniu z Sali obrad W. Juliana Sawiczewskiego iako interessownanego,
(...) przystàpi∏ do kreskowania g∏oÊnego z którego okaza∏o si´ wotów za
W. Julianem Sawiczewskim pi´ç a przeciw niemu iedno. Wi´kszoÊcià przeto
g∏osów pi´ciu przeciw iednemu wspomniany W. Julian Sawiczewski obrany
zosta∏ Zast´pcà Professora Farmacyi stosownie do § 102 Urzàdzenia wewn´-
trznego Uniwersytetu Jagielloƒskiego przy Statucie b´dàcego. (...) Wydzia∏
uchwali∏ wezwaç W. Juliana Sawiczewskiego do kontynuowania przerwanych
przez Êmierç Professora aktualnego Lekcyy Farmacyi i do odebrania pod∏ug
Inwentarza Gabinetu i Laboratorium Katedry Farmacyi. (...) podpisano: / Girtler,
J. Woêniakowski, W. Boduszyƒski, S. Lewkowicz, D. Brodowicz, J. Koz∏owski.
Za zgodnoÊç z orygina∏em zaÊwiadczam: Józef Koz∏owski Sekretarz
Wydzia∏u.”146 Wypis ten zosta∏ nast´pnie z∏o˝ony na r´ce Rektora UJ i Senatu
Akademickiego.147 Potem Senat Akademicki przes∏a∏ do Wielkiej Rady UJ
pismo zatwierdzajàce kandydatur´ Juliana Sawiczewskiego na wakujàcà
Katedr´ Farmacji. Oto fragment tego pisma z dnia 16 lutego 1825 r.: „Gdy
przez Êmierç Êp. Józefa Sawiczewskiego Professora Farmacyi zawakowa∏a ka-
tedra tego przedmiotu, Wydzia∏ Nauk Lekarskich na Posiedzeniu swoim dnia
25 Stycznia r.b. odbytem obra∏ Zast´pcà Professora tej Katedry z 2/3 cz´Êciami
pensyi aktualnego Professora W. Juliana Sawiczewskiego Doktora Medycyny
i Chirurgii Professora.”148

Nowo wybrany kierownik Katedry Farmacji, profesor Julian Sawiczewski
sprawowa∏ tà funkcj´ zaledwie przez kilka miesi´cy, poniewa˝ w paêdzierniku
1825 roku powróci∏ ze studiów zagranicznych jego m∏odszy brat Florian
Sawiczewski. Jemu te˝ 20 paêdziernika 1825 r. Rada Wydzia∏u Lekarskiego
UJ powierzy∏a kierownictwo Katedry Farmacji i wyk∏ady dla farmaceutów.
Nale˝y w tym miejscu przedstawiç sylwetk´ prof. Floriana Sawiczewskiego,

146 Archiwum UJ, S I 411, Wypis wierzytelny, z dnia 25 stycznia 1825 r.
147 Archiwum UJ, S I 411, pismo do Rektora UJ, z dnia 25 stycznia 1825 r.
148 Archiwum UJ, S I 411, pismo Senatu Akademickiego do Wielkiej Rady Uniwersytetu

Jagielloƒskiego z dnia 16 lutego 1825 r.
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poniewa˝ wprowadzi∏ on nauczanie farmakognozji w Krakowie, jako osobny
przedmiot przewidziany w programie nauczania farmaceutów.

149 Archiwum UJ, S I 411, Bieg ˝ycia mego, pismo z dnia 18 sierpnia 1826 r.

Ryc. 51. Fotografia Floriana Sawiczewskiego wykonana w atelier J. Sebalda (dawniej
W. Rzewuskiego, jak informuje firmowy nadruk na odwrocie kartonika). (fot. Muzeum
Farmacji w Krakowie).

Florian Sawiczewski, doktor medycyny i chirurgii, magister farmacji, jak
sam pisze w swoim biogramie Bieg ̋ ycia mego: „urodzony w Krakowie w Roku
1797 dnia 4go Maia iak Metryka za∏àczona poÊwiadczy z Rodziców szla-
chetnego urodzenia od Roku 1804 a˝ do 1812-go ucz´szcza∏em na Nauki
przez ten przeciàg czasu ju˝ do Szkó∏ (...) w Kollegium Ê. Barbary b´dàcych
ju˝ do Licealnych Êw. Anny z których otrzymawszy chlubne Êwiadectwa mia-
∏em si´ w celu nabycia potrzebnych wiadomoÊci farmaceutycznych do Apteki
Êp. Ojca mego gdzie przez lat cztery zasta∏em na przedmioty dla Aptekarza
przepisane ucz´szcza∏em, po skoƒczonych kursach i z∏o˝onych Examinach
teoretycznych i praktycznych w Uniwersytecie tutejszym uzyska∏em Stopieƒ
Magistra Farmacyi.”149
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Ryc. 52. Akt nadania Florianowi Sawiczewskiemu tytu∏u magistra farmacji. Kraków,
26 lipca 1814 r., (fot. Muzeum Farmacji w Krakowie).

Po ukoƒczeniu studiów farmaceutycznych Florian Sawiczewski poÊwi´ci∏
si´ zawodowi aptekarskiemu i pracowa∏ w aptece swojego ojca „Pod S∏oƒcem”
przy Rynku G∏ównym 43, gdzie pe∏ni∏ funkcj´ kierownika. Wreszcie, jak sam
pisze: „powzià∏em ch´ç nabycia wiadomoÊci lekarskich potrzebnych jako˝
po wys∏uchaniu w tutejszym Uniwersytecie przedmiotów naprzód filozo-
ficznych a dalej lekarskich i z∏o˝eniu Examinów rigorosa zwanych stosowanie
do przepisów akademickich uzyska∏em stopieƒ Doktora Medycyny i Chirurgii”.
Stopieƒ ten uzyska∏ Florian Sawiczewski w 1824 r. na podstawie rozprawy
zatytu∏owanej De struma (Wole), która zawiera∏a 4 ryciny.

W tym samym roku, na wezwanie Senatu Wolnego Miasta Krakowa,
dnia 9 lipca zosta∏ powo∏any do pe∏nienia zast´pczo obowiàzków fizyka
okr´gowego. Po kilku miesiàcach pracy, 1 listopada tego roku, Florian Sawi-
czewski wyjecha∏ za granic´, aby doskonaliç si´ w chemii i farmacji. W mater-
ia∏ach archiwalnych znalaz∏a si´ informacja na ten temat, gdzie Sawiczewski
pisa∏: „W tym samym roku odby∏em podró˝ naukowà do Niemiec po∏udnio-
wych i pó∏nocnych, potem uda∏em si´ do Pary˝a w zamiarze zupe∏nego
poÊwi´cenia si´ naukom przyrodniczym a mianowicie Chemii, tam roku 1824
i 25 ucz´szcza∏em na lekcye s∏ynnych Profesorów tak Wydzia∏u filozoficznego
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iako te˝ Kolegium francuskiego i Szko∏y farmaceutycznej a uzyskawszy
stosowne Êwiadectwa wróci∏em do kraju.”150

Ryc. 53. Florian Sawiczewski (1797-1876).

W czasie podró˝y naukowych, Florian Sawiczewski zwraca∏ si´ do w∏adz
Uniwersytetu Jagielloƒskiego o Êrodki finansowe na swoje studia zagraniczne.
Oto stosowny fragment pisma z 16 listopada 1824 r., skierowanego do Wielkiej
Rady UJ: „Pan Floryan Sawiczewski Medycyny i chirurgii Dr. Farmacyi Magister,
celem wydoskonalenia si´ w ulubionych przedmiotach Chemii i Farmacyi
˝yczàc sobie wyjechaç do Wiednia, Berlina i Pary˝a, prosi Rad´ W. o wyzna-
czenie sobie Pieni´˝nego wsparcia...”151 Sawiczewski uzyska∏ wówczas pomoc
finansowà na studia zagraniczne w wysokoÊci 1/3 pensji przydzielonej dla
Katedry Farmacji. Informacja na ten temat znajduje si´ w wypisie wierzytelnym
z posiedzenia Wydzia∏u Lekarskiego z dnia 17 lutego 1825 r., gdzie czytamy:
„po przeczytaniu wspomnianych wy˝ej odezw tak Wielkiej Rady Uniwersytetu

150 Archiwum UJ, S I 411, biogram Floriana Sawiczewskiego.
151 Archiwum UJ, S I 411, pismo z dnia 16 listopada 1824 r. do Wielkiej Rady UJ, L.

1055.
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iako JW. Rektora, tudzie˝ proÊby JP Floriana Sawiczewskiego (...) o fundusz
na zwiedzanie Instytutów zagranicznych, mianowicie w Wiedniu, Berlinie
i Pary˝u, koƒcem doskonalenia si´ w Chemii i Farmacji, (...) Wydzia∏ Lekarski
iednog∏oÊnie uchwali∏ odpowiedzieç co nast´puje:
1) Co do wsparcia JP. Florjana Sawiczewskiego trzecià cz´Êcià pensyi ca∏kowitej
do Katedry Farmacyi przywiàzanej...”152 Po otrzymaniu nagrody finansowej
na studia zagraniczne Sawiczewski zobowiàza∏ si´, ̋ e po powrocie z zagranicy
b´dzie pracowa∏ na uczelni zgodnie z uzgodnionà umowà: „... winien JP.
Sawiczewski podpisaç warunki przez Wydzia∏ Lekarski wskazane, iako te˝
i ten, ˝e po powrocie z za granicy obowiàzany b´dzie za ka˝dy rok zasi∏ku,
obs∏ugiwaç si´ rok ieden Rzàdowi na posadzie, iakà sobie b´dzie mieç przez
Rzàd wskazanà.”153 Pismo takie wystosowa∏ rektor uczelni do Wielkiej Rady
UJ w dniu 26 lutego 1825 r.

W czasie gdy Florian Sawiczewski przebywa∏ zagranicà, zosta∏ og∏oszony
konkurs na wakujàcà po Êmierci jego ojca Katedr´ Farmacji. Dowiedziawszy
si´ o tym, Florian Sawiczewski zwróci∏ si´ do w∏adz uczelni z proÊbà o prze-
suni´cie konkursu do czasu jego powrotu ze studiów zagranicznych. W∏adze
UJ przychyli∏y si´ do jego proÊby. Oto fragment pisma, jakie wystosowa∏a
Wielka Rada UJ do zast´pcy rektora UJ: „Stosownà wniesionà do Siebie proÊbà
przez P. Floryana Sawiczewskiego Medycyny Doktora, bawiàcego za granicà
w celu doskonalenia si´ w Chemii i Farmacyi, aby a˝ do jego powrotu
og∏oszenie konkursu na wakujàcà Katedr´ Farmacyi zawieszone by∏o, poleca
Zast´pcy Rektora, aby ze wzgl´du na odleg∏oÊç miejsca, w którym zg∏aszajàcy
si´ kandydat bawi, nie w przód iak z dniem pierwszego stycznia Roku 1826
Konkurs rzeczony z terminem trzech miesi´cznym w sposób zwyczajny
og∏osi∏, i o rozporzàdzeniu niniejszym Wydzia∏ Medyczny zawiadomi∏.”154

Data przesuni´cia konkursu a˝ do 1 stycznia 1826 r. okaza∏a si´
niepotrzebna, bo Florian Sawiczewski ju˝ w paêdzierniku 1825 roku powróci∏
do kraju. W tym samym miesiàcu, 20 paêdziernika Wielka Rada UJ mianowa∏a
go bez konkursu profesorem zwyczajnym, a osiem dni póêniej, 28
paêdziernika Senat uczelni wyda∏ mu patent na ten urzàd.155

152 Archiwum UJ, S I 411, wypis wierzytelny z posiedzenia Wydzia∏u Lekarskiego UJ,
pismo z dnia 17 lutego 1825 r.

153 Archiwum UJ, S I 411, pismo No 115 (1105), z dnia 26 lutego 1825 r.
154 Archiwum UJ, S I 411, pismo N 1129-1130, z dnia 16 kwietnia 1825 r.
155 F. Skobel, ˚yciorys Floriana Sawiczewskiego, Poznaƒ 1934, ss. 6-7.
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Reorganizacja Uniwersytetu Jagielloƒskiego w 1833 roku

Po upadku Powstania Listopadowego, stosowane w Królestwie Polskim
represje znalaz∏y swoje odbicie równie˝ w posuni´ciach zaborców w stosunku
do Rzeczypospolitej Krakowskiej. Wprowadzenie w 1833 r., tzw. Konferencji
Rezydentów, sk∏adajàcej si´ z przedstawicieli trzech rzàdów okupacyjnych,
ograniczenie swobód obywatelskich, wolnoÊci pracy, itp. by∏y wyrazem ostrych
zmian, jakie zastosowano wobec ostatniego skrawka wolnej Polski. Nastrój
przygn´bienia na Uniwersytecie Jagielloƒskim pog∏´bi∏a dodatkowo wojskowa
interwencja paƒstw zaborczych przeciwko nap∏ywajàcym do Krakowa po
1831 r. emigrantom, szczególnie m∏odzie˝y z by∏ych Uniwersytetów Warsza-
wskiego i Wileƒskiego, w których w∏adze widzia∏y niebezpiecznych agitato-
rów lub spiskowców. Dosz∏o nawet do tego, ˝e reprezentant Rosji za˝àda∏
od rektora wykazu studentów i powrotu do Królestwa tych osób, które nie
posiada∏y stosownego zezwolenia na studia. W czerwcu 1833 r. Senat pod
naciskiem rezydenta rosyjskiego nakaza∏ skreÊlenie z listy tych wszystkich
uczniów, których uznano za przebywajàcych w Krakowie bezprawnie. W tym
samym okresie rezydent pruski przes∏a∏ do Senatu decyzj´, która zabrania∏a
m∏odzie˝y z Królestwa Pruskiego studiowaç w Uniwersytecie Jagielloƒskim
bez specjalnego zezwolenia monarchy. W ten sposób Uniwersytet Krakowski
przesta∏ byç uczelnià ogólnonarodowà. Kolejne represyjne dzia∏ania trzech

Ryc. 54. Pismo, w którym Wielka Rada UJ informowa∏a
o mianowaniu Floriana Sawiczewskiego profesorem
farmacji w dniu 20 paêdziernika 1825 r. (Archiwum
UJ, S I 411).
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„opiekuƒczych” mocarstw wiàza∏y si´ z decyzjà wydanà w dniu 17 lutego
1836 r., która nakazywa∏a, aby wszystkie osoby, które nie posiada∏y paszpor-
tów lub pozwolenia na przebywanie w Krakowie, opuÊci∏y to miasto w ciàgu
szeÊciu dni. JednoczeÊnie tego samego dnia do Krakowa wkroczy∏y wojska
austriackie, a w kilka dni póêniej wojska pruskie i rosyjskie. A˝ do 1841 r.
˝o∏nierze austriaccy stacjonowali w Krakowie, gdzie przymusowo wysiedlali
z miasta tych, którzy nie potrafili udowodniç, i˝ si´ tutaj urodzili lub mieszkajà
od d∏u˝szego czasu. Ta interwencja wojskowa trzech mocarstw zachodnich
trwa∏a do 1846 r., czyli do wybuchu Powstania Krakowskiego.

Ryc. 55. Pierwsza strona Roty Przysi´gi dla Magistrów Farmacji z 1832 r. (Archiwum UJ,
WL I 14).
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Nowa sytuacja polityczna, w jakiej znalaz∏o si´ Wolne Miasto Kraków
po upadku Powstania Listopadowego, odbi∏a si´ równie˝ na autonomii Uniwer-
sytetu. Nowe urzàdzenie Uniwersytetu Jagielloƒskiego przeprowadzone przez
rezydentów trzech paƒstw zaborczych w 1833 r. usun´∏o uprawnienia autono-
miczne i naukowe uczelni. Powo∏ana przez mocarstwa zaborcze trzyosobowa
Komisja Reorganizacyjna og∏osi∏a w dniu 15 sierpnia 1833 r. nowy Statut Or-
ganiczny Uniwersytetu Krakowskiego.156 Osobna ustawa z 14 grudnia 1833 r.
podawa∏a przepisy dotyczàce m∏odzie˝y studiujàcej. Oficjalnie Statut Orga-
niczny wprowadzono od 1 wrzeÊnia 1833 r.157 Odtàd, Uniwersytet Krakowski
mia∏ zostaç skr´powany w jeszcze wi´kszym stopniu, ni˝ uniwersytety
austriackie czy niemieckie w efekcie tych „reformatorskich”, a raczej jedno-
znacznie represyjnych, decyzji zaborców. WÊród ówczesnych profesorów uni-
wersytetu Statut Organiczny wywo∏a∏ jednoznacznie negatywnà ocen´. Nawet
stroniàcy od polityki profesor Fryderyk Skobel nazwa∏ Statut z 1833 r. „hanieb-
nà ustawà”, natomiast Fryderyk Hechel, historyk medycyny, profesor policji
lekarskiej i medycyny sàdowej wyrazi∏ opini´, ˝e uniwersytet po 1833 r.
upodobni∏ si´ „do szkó∏ki biednej pod najwy˝szym despotyzmem rosyjskim
j´czàcej, ani˝eli do którego uniwersytetu paƒstw oÊwieconych niemieckich
lub francuskich”, z kolei Józef Maciej Brodowicz, profesor medycyny wewn´-
trznej pisa∏, ˝e polityka zaborców uczyni∏a z krakowskiej uczelni „uniwersy-
teckiego karze∏ka”. Ten niezwykle represyjny Statut Organiczny cofnà∏ uczelni´
krakowskà do sytuacji, w jakiej znajdowa∏a si´ w latach 1796 -1802. Ustawa
ta by∏a karà za poparcie powstania oraz udzia∏ m∏odzie˝y i profesorów w Po-
wstaniu Listopadowym. Nowy Statut przekazywa∏ pe∏ni´ w∏adzy na uczelni
w r´ce komisarza rzàdowego, którà to funkcj´ pe∏nili kolejno: Karol Hübner,
Jan Schindler oraz Józef Maciej Brodowicz. Ludzie ci cieszyli si´ zaufaniem
ze strony rzàdów paƒstw zaborczych z powodu swoich poglàdów i pe∏nej
lojalnoÊci wobec rezydentów. Urz´dujàcy komisarze rzàdowi przyczynili si´
do zniesienia wszelkich swobód autonomicznych i przeprowadzili dalszà
czystk´ w gronie profesorów.158 Jednym z najbardziej upokarzajàcych
punktów nowego Statutu by∏ tryb powo∏ywania profesorów na katedry. Mia∏o
to nast´powaç poprzez konkurs, przy czym zadania konkursowe musia∏y byç

156 Og∏oszony w Dzienniku Praw Rzeczypospolitej Krakowskiej 24 sierpnia 1833 r.
oraz wydany w osobnej odbitce.

157 M. Chamcówna, K. Mrozowska, Dzieje Uniwersytetu Jagielloƒskiego w latach
1765-1859, Kraków, 1965, t.2,ss. 182-186.

158 Z. Gajda, op. cit., ss. 9-11.
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odsy∏ane do zaopiniowania i oceny do uniwersytetów paƒstw „opiekuƒczych”.
Program wyk∏adów równie˝ podlega∏ Êcis∏ej kontroli i musia∏ byç opiniowany.

Ryc. 56. Strona tytu∏owa Statutu Organiczny Uniwersytetu Krakowskiego z 1833 r.
(Archiwum UJ).
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Ryc. 57. Pierwsza strona Statutu Organiczny Uniwersytetu Krakowskiego z 1833 r.
(Archiwum UJ).
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Florian Sawiczewski kierownikiem nowo utworzonej Katedry
Farmacji i Chemii Ogólnej i Zastosowanej

W materia∏ach archiwalnych zachowa∏o si´ pismo z 20 paêdziernika
1825 r., w którym Wielka Rada UJ informowa∏a: „Maiàc sobie poleconego
p. Floryana Sawiczewskiego Dr Medycyny i Chirurgii. Jako znany z mi∏oÊci
Nauk i moralnoÊci, a szczególnie z wiadomoÊci Farmaceutycznych, których
nietylko przez S∏uchanie stosownych Kursów w Uniwersytecie tutejszym
i praktyczne sposobienie si´ w tym zawodzie ale nadto przez Zwiedzenie
zagranicznych Zak∏adów, nabyç stara∏ si´ mianowa∏a Go w dniu dzisiej-
szym profesorem Farmacyi w Uniwersytecie Jagielloƒskim, z pensyà do tej
posady Etatem przywiàzanà, uwalniajàc Go ze wzgl´du na wy˝ej wymienione
Zalety od zwyczajnego konkursu (...), wzywa Zast´pc´ Rektora aby nowo
mianowanego do obj´cia Katedry wprowadzi∏ (...).”159

Istotna zmiana w nauczaniu farmacji dotyczy∏a Katedry Chemii, kiedy
to 31 maja 1829 r. zmar∏ Józef Markowski (1758-1829), profesor chemii
i mineralogii. Wówczas dziekan Wydzia∏u Filozoficznego zwróci∏ si´ do
rektora z propozycjà, aby na wakujàcà Katedr´ Chemii powo∏aç Floriana
Sawiczewskiego. Oto fragment tego dokumentu skierowanego do rektora,
a datowanego 4 czerwca 1829 r.: „Stosownie do wezwania M. Rectoris z dnia
Czerwca Wydzia∏ na posiedzeniu swem dnia 3 Czerwca post´pujàc pod∏ug
1 Urz. Wew. o Konkursach, przystàpi∏ do obioru tymczasowych Zast´pstw
Katedry przez Êmierç s.p. Markowskiego wakuiàcej. Na Zast´pc´ tymcza-
sowego Mineralogii Wydzia∏ obra∏ W. Estreichera, lecz gdy dla s∏aboÊci piersi
dawania Chemii i laboratorium podiàc si´ nie mo˝e, Wydzia∏ na Zast´pc´
Chemii obiera W. Floryana Sawiczewskiego Dr. Farmacyi iako tego któremu
dla stycznosci przedmiotów i Laboratorium w czynnoÊci maiàcego nai∏atwiey
przyjdzie podi´cia si´ dawania Chemii zast´pczo.”160

Florian Sawiczewski poczàtkowo wyrazi∏ zgod´ na obj´cie Katedry
Chemii i prowadzenie wyk∏adów z tego przedmiotu, jednak po up∏ywie pó∏
roku chcia∏ si´ ze swojej zgody wycofaç. Ostatecznie przyjà∏ proponowane
stanowisko 28 paêdziernika 1830 r. W roku akademickim 1850/1851 Katedra
Chemii i Farmacji, którà kierowa∏ prof. Sawiczewski zosta∏a przeniesiona do
159 Archiwum UJ, S I 411, pismo 1102 (W 759) z dnia 20 paêdziernika 1825 r.

skierowane przez Wielkà Rad´ do Zast´pcy Rektora UJ.
160 Archiwum UJ, S I 457, pismo Dziekana Wydzia∏u Filozoficznego do rektora, z dnia

4 czerwca 1829 r.
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Wydzia∏u Filozoficznego na podstawie postanowienia Ministerstwa Wyznaƒ
i OÊwiecenia Publicznego z dnia 27 wrzeÊnia 1850 r. W nast´pnym roku prof.
Sawiczewski na w∏asnà proÊb´ zosta∏ zwolniony z kierowania Katedrà Chemii
reskryptem Ministerstwa Wyznaƒ i OÊwiecenia Publicznego z dnia 30 listopada
1851 r. W roku akademickim 1851/1852 Katedra Farmacji z farmakognozjà
ponownie powróci∏a do Wydzia∏u Lekarskiego. Nast´pcà Sawiczewskiego
w Katedrze Chemii zosta∏ mianowany 16 wrzeÊnia 1851 r. Emilian Czyrniaƒski,
profesor nadzwyczajny chemii ogólnej. Natomiast Florian Sawiczewski pe∏ni∏
obowiàzki kierownika Katedry Farmacji i prowadzi∏ wyk∏ady z farmacji,
farmakognozji i na w∏asne ̋ yczenie, dodatkowo z chemii policyjno-sàdowej.

Ryc. 58. Pismo dziekana Wydzia∏u
Filozoficznego do Rektora UJ z dnia
4 czerwca 1829 r. z propozycjà
powo∏ania Floriana Sawiczewskie-
go na wakujàcà Katedr´ Chemii po
Êmierci Józefa Markowskiego.
(Archiwum UJ, S I 457).
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W uznaniu wysi∏ków organizacyjnych i zas∏ug dla dydaktyki farmacji
powierzono Florianowi Sawiczewskiemu w latach 1837-1841 godnoÊç dzie-
kana Wydzia∏u Lekarskiego. Jesienià, 8 paêdziernika 1841 r. przekaza∏ on
obowiàzki dziekana prof. Ludwikowi Bierkowskiemu.161 PodkreÊlenia wymaga
– co rzadkie w historii polskiej farmacji i farmakognozji – ˝e Florian Sawi-
czewski zosta∏ wyró˝niony godnoÊcià rektora Uniwersytetu Jagielloƒskiego
w roku akademickim 1851/1852. Sawiczewski by∏ tak˝e aktywnym cz∏onkiem
towarzystw dobroczynnych, dzi´ki którym sta∏ si´ postacià zas∏u˝onà nie
tylko dla Êrodowiska uniwersyteckiego. Od 1841 r. nale˝a∏ do Towarzystwa
DobroczynnoÊci, a tak˝e wspiera∏ finansowo Arcybractwo Mi∏osierdzia, dla
którego przeznaczy∏ 150 z∏ na rzecz ubogich wstydzàcych si´ ˝ebraç.162

Ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia Florian Sawiczewski przeszed∏ na
emerytur´ na podstawie reskryptu Senatu Akademickiego z dnia 13 listopada
1857 r.163 Nadal jednak w miar´ mo˝liwoÊci, udziela∏ bezp∏atnie wyk∏adów
i çwiczeƒ z chemii policyjno-sàdowej. Od 1865 r., kiedy ci´˝ko zachorowa∏,
zupe∏nie wycofa∏ si´ z pracy dydaktycznej. W 50-tà rocznic´ pracy
nauczycielskiej Sawiczewskiego, jego dawni uczniowie, zw∏aszcza farmaceuci,
przygotowali na jego czeÊç uroczystoÊci i z∏o˝yli mu w darze ozdobny adres
ze s∏owami wdzi´cznoÊci i ˝yczenia zdrowia. Niestety, ˝yczenia zdrowia od
jego uczniów ju˝ si´ nie spe∏ni∏y, bo w maju 1876 r. Sawiczewski ponownie
ci´˝ko zachorowa∏. Po kilku miesiàcach choroby Florian Sawiczewski zmar∏
1 wrzeÊnia 1876 r.164

Prof. Florian Sawiczewski prowadzi∏ wielokierunkowà dzia∏alnoÊç
naukowà, co wynika∏o z jego zainteresowaƒ naukami przyrodniczymi i chemià
oraz z gruntownego farmaceutyczno-medycznego wykszta∏cenia. By∏ on
przede wszystkim farmaceutà i farmakognostà, w dalszej kolejnoÊci dopiero
chemikiem, natomiast jako lekarz realizowa∏ si´ w niewielkim stopniu,
pomimo posiadanego tytu∏u doktora medycyny i chirurgii. Jedyna praca
o tematyce medycznej to rozprawa w j´zyku ∏aciƒskim De Struma, która by∏a
konsekwencjà wymagaƒ egzaminacyjnych przy zdobywaniu stopnia doktora
medycyny i chirurgii. Pe∏ny tytu∏ pracy dyplomowej to Dissertatio Inauguralis
Medico-Chirurgica de Struma guam adjectis Thesibus annuente inclyta Facultate
Medica in Antiquissima ac Celeberrima Universitate Jagiellonica pro adquirenda

161 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, 1842, t. 5.
162 W∏. Âciborowski, op. cit. ss. 10-11.
163 F. Skobel, ˚yciorys Floriana Sawiczewskiego, Poznaƒ, 1934, s. 7.
164 W∏. Âciborowski, op. cit. s. 12.
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165 F. Sawiczewski, De Struma, Kraków 1824, ss. 1-48.

Doctoratus Medicinae et Chirurgiae Laurea Florianus Sawiczewski Pharmaciae
Magister Publicae disquisitioni submittit, Cracoviae 1824 typis Universitatis, s. 48,
ryc. 5. T́  rozpraw´ Sawiczewski dedykowa∏ Stanis∏awowi Wodzickiemu,
przewodniczàcemu Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej. By∏a to monografia
dotyczàca schorzenia gruczo∏u tarczowego zwanego wolem (struma). Praca
zosta∏a podzielona na kilka cz´Êci, w których autor szczegó∏owo omówi∏
wspomniane wy˝ej schorzenie, wyst´pujàce zw∏aszcza w okolicach górskich
naszego kraju. Rozprawa doktorska wraz z rycinami zosta∏a opublikowana
w 1824 r. 165

Ryc. 59. Strona tytu∏owa rozprawy doktorskiej F. Sawiczewskiego pt. De Struma,
Kraków, 1824.
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166 M. Chamcówna, K. Mrozowska, op. cit. s. 192.

Ryc. 60. Rycina z rozprawy doktorskiej F. Sawiczewskiego pt. De Struma, Kraków, 1824.

W dalszej pracy naukowej Sawiczewski nie kontynuowa∏ ju˝ tematyki
medycznej, a uzyskany doktorat by∏ wst´pem do kariery naukowej
i dydaktycznej, a nie kierunkiem dzia∏alnoÊci ̋ yciowej. Druga praca naukowa
pt. Rozprawa o skutkach i dzia∏aniach octanu morfiny w ekonomii zwierz´cej mia∏a
charakter pracy doÊwiadczalnej i ∏àczy∏a tematyk´ chemicznà i medycznà.
Rozprawa ta zajmujàca 70 stron druku, podzielona zosta∏a na dwie cz´Êci,
a nast´pnie opublikowana w „Rocznikach Towarzystwa Naukowego Krako-
wskiego”, t. 11, 1826, ss. 345-388; t. 12, 1827, ss. 306-342.

Jak ju˝ wczeÊniej wspomniano, Sawiczewski by∏ pomys∏odawcà i autorem
aparatu parowego farmaceutycznego, który urzàdzony zosta∏ w pracowni
chemicznej. Jego kolejna praca poÊwi´cona zosta∏a opisaniu tego aparatu
i by∏a potwierdzeniem zainteresowaƒ Sawiczewskiego technologià farmaceu-
tyczno - chemicznà. Wydana zosta∏a w 1830 r. i nosi∏a tytu∏ Apparat parowy
farmaceutyczny, s∏u˝àcy do robienia nalaƒ (infusa), odwarów (decocta), zag´szczania
soków roÊlinnych, odkraplania wód i wyskoków wonnych, po∏àczonych z suszarnià
parowà i ∏aênià piaskowà.166

Praca ta ukaza∏a si´ drukiem w kilku krajowych i zagranicznych czasopi-
smach, mianowicie w: „Pami´tniku Farmaceutycznym Krakowskim”, 1834,
tom 1, s. 55, „Pami´tniku Umiej´tnoÊci Czystych i Stosowanych”, 1829, tom 3,
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zeszyt 3 oraz w j´zyku niemieckim w „Buchners Repetitorium für Pharmazie”,
1829, tom 31, zeszyt 3 i w czasopiÊmie „Das Laboratorium”, 1830, zeszyt 19
i 20.

W dorobku naukowym Floriana Sawiczewskiego znalaz∏y si´ te˝ prace
z zakresu farmacji stosowanej i chemii. Jego jedyna praca chemiczna, nosi
tytu∏: WiadomoÊç o wodzie s∏onej krakowskiej. Rozprawa ukaza∏a si´ w 1845 r.
w „Roczniku Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, t. 8, ss.
125-132. W wy˝ej wymienionej pracy Sawiczewski opisa∏ przeprowadzonà
przez siebie analiz´ chemicznà wody o domniemanej wartoÊci leczniczej.
Ciekawe by∏y okolicznoÊci powstania tej rozprawy o tematyce chemicznej.

Ryc. 61. Strona tytu∏owa pracy F. Sawiczewskiego pt. Apparat Parowy
farmaceutyczny, Kraków, 1830.
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W 1845 r. przeprowadzono brukowanie Rynku krakowskiego i remont
okolicznych starych domów. Prace te sta∏y si´ okazjà do zbadania wody,
znajdujàcej si´ w piwniczce domku stojàcego w pobli˝u Sukiennic. Wiele
osób przypisywa∏o tej wodzie w∏aÊciwoÊci lecznicze. Aby wyjaÊniç t´ kwesti´,
rzàd krajowy zleci∏ komisji, w sk∏ad której wchodzi∏, mi´dzy innymi profesor
Chemii, aby przeprowadzi∏a badanie wody. Sawiczewski – jako wytrawny
chemik – zachowujàc wszystkie obowiàzujàce wówczas zasady przy tego
rodzaju rozbiorach, przeprowadzi∏ dok∏adnà analiz´ wody. Swoje badania
powtórzy∏ kilkakrotnie w obecnoÊci prof. Kuczyƒskiego167, uzyskujàc za
ka˝dym razem taki sam wynik.168 W efekcie, jak W∏adys∏aw Âciborowski
napisa∏ póêniej, „Rozbiór dokonany przez Prof. Sawiczewskiego wykaza∏, ˝e
woda ta smaku s∏ono-gorzkawego nieco ˝ó∏tawa, zawierajàca w funcie 64
ziarn cz´Êci sta∏ych, a przewa˝nie (gdy˝ 58 ziarn) chlorku sody; nale˝y do
wód zaskórnych. I jako taka nie ma ˝adnej wartoÊci leczniczej.”169

Florian Sawiczewski, który w swoich czasach móg∏ uchodziç za
nowoczesnego przedstawiciela nauki – rozumia∏ znaczenie badaƒ naukowych
oraz przywiàzywa∏ wag´ do aktualnych czasopism farmaceutycznych. W tym
Êwietle zrozumia∏a jest jego decyzja o wydawaniu w∏asnym nak∏adem pisma
naukowo-farmaceutycznego zatytu∏owanego „Pami´tnik Farmaceutyczny
Krakowski”. Pismo wzorowane by∏o na niemieckim wydawnictwie Buchnera
pt. „Repetitorim für Pharmazie” oraz na wczeÊniejszym o 10 lat „Pami´tniku
Farmaceutycznym Wileƒskim”. Sawiczewski publikowa∏ w „Pami´tniku” obok
streszczeƒ oryginalnych prac znanych farmaceutów i chemików, równie˝ prace
polskich autorów. Zagadnienia poruszane w opracowaniach publikowanych
w „Pami´tniku” dotyczy∏y, mi´dzy innymi tematów z farmakognozji i chemii.
Warto dodaç, ̋ e Sawiczewski dba∏ nie tylko o to, aby informowaç czytelników
o post´pach w nauce, ale pami´ta∏ równie˝ o wiadomoÊciach codziennych
i praktycznych. Jednak liczba prenumeratorów czasopisma by∏a niewielka.
W podanym w tomie 1 spisie prenumeratorów znalaz∏o si´ jedynie 80 osób.
„Pami´tnik Farmaceutyczny” Krakowski wydawany by∏ w latach 1834-1836

167 Stefan Ludwik Kuczyƒski (1811-1887), fizyk, meteorolog, dziekan i rektor UJ,
profesor fizyki UJ w latach 1839-1883. Autor publikacji z termodynamiki optyki
i magnetyzmu ziemskiego takich jak: „O sile magnetycznej Ziemi”, „Przyczynek
do teorii soczewek”, „O nowym ciep∏omierzu metalowym, b´dàcym zarazem
samopisem”.

168 F. Sawiczewski, WiadomoÊç o wodzie s∏onej krakowskiej, 1845, ss. 1-8.
169 W∏. Âciborowski, op. cit., s. 9.
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(trzy tomy).170 Niestety, „Pami´tnik” z powodu braku poparcia aptekarzy, bo
to dla nich by∏ wydawany, nie utrzyma∏ si´.171

170 „Pami´tnik Farmaceutyczny Krakowski”, wydawany przez Floriana Sawiczewskiego
w Krakowie, drukiem D.E. Fridleina, T. 1, 1834, s. 384, z portr. Jana Szastera
i 8 tablicami; 1835, t.2, s. 375 z portr. Józefa Leliƒskiego i 11 tablicami; 1836,
t. 3, s. 358 z portr. Józefa Sawiczewskiego z 2 tablicami.

171 W∏. Szumowski, Nauka farmacji w ubieg∏ych stuleciach, 1932, ss. 8-9.

Ryc. 62. Pierwsza strona pracy F. Sawiczewskiego pt. WiadomoÊç o wodzie s∏onej
krakowskiej, Kraków, 1845.
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Obok prac drukowanych, szereg prac naukowych Sawiczewskiego pozo-
sta∏o w r´kopisach i s∏u˝y∏o jako podr´czniki dla studentów lub by∏y przedsta-
wione na posiedzeniach Towarzystwa Naukowego. I tak, w 1829 r. Sawiczewski
prezentowa∏ zebranym na posiedzeniu tego towarzystwa rozpraw´ O Solniku
wapna, w 1851 r., O sposobach otrzymania chloroformu, a rok póêniej O docho-
dzeniu jodu za pomocà chloroformu. Powy˝sze prace zyska∏y uznanie oraz
przyczyni∏y si´ do przyznania mu cz∏onkowstwa kilku towarzystw naukowych.
Stàd te˝ – podobnie jak ojciec – Florian Sawiczewski by∏ cz∏onkiem Sta∏ej
Komisji Lekarskiej w Krakowie i kilku towarzystw farmaceutycznych. Wraz
z przeobra˝eniem si´ Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademi´
Umiej´tnoÊci zosta∏ wybrany w poczet cz∏onków nadzwyczajnych Akademii.
Jednak ze wzgl´du na swój podesz∏y wiek nie bra∏ ju˝ udzia∏u w pracach Aka-
demii. W roku 1864, kiedy by∏ ju˝ na emeryturze i nie prowadzi∏ dzia∏alnoÊci
dydaktycznej, podjà∏ decyzj´ o oddaniu swojego ksi´gozbioru do zbiorów
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Przekazany wówczas przez Sawi-
czewskiego ksi´gozbiór liczy∏ ponad tysiàc tomów cennych dzia∏ z zakresu
farmacji, chemii i nauk przyrodniczych.

Program nauczania farmacji po 1833 roku

Reorganizacja Uniwersytetu z 1833 r. wprowadza∏a daleko idàce zmiany,
które dla farmacji i Wydzia∏u Lekarskiego okaza∏y si´ korzystne. Przede
wszystkim zwi´kszono liczb´ profesorów, a co za tym idzie i liczb´ katedr
do dziewi´ciu.172 WÊród dziewi´ciu katedr Wydzia∏u Lekarskiego znalaz∏a
si´ Katedra Chemii i Farmacji, która powsta∏a po po∏àczeniu przeniesionej
z Wydzia∏u Filozoficznego Katedry Chemii do Wydzia∏u Lekarskiego i z∏àczo-
nej z Katedrà Farmacji. W ten sposób profesor farmacji zosta∏ dodatkowo
obcià˝ony, oprócz swojego przedmiotu, wyk∏adaniem chemii ogólnej i stoso-
wanej.173 Florian Sawiczewski, poczàtkowo oponowa∏ przeciw temu po∏à-
czeniu, póêniej jednak wyrazi∏ zgod´ na wyk∏adanie dwóch przedmiotów
i wyk∏ady z chemii prowadzi∏ a˝ do roku 1851, kiedy to Katedr´ Chemii powie-
rzono Emilowi Czyrniaƒskiemu.174

Wspomniane wczeÊniej s∏uszne postulaty i ˝àdania dotyczàce studiów
farmaceutycznych zosta∏y uwzgl´dnione przez Komisj´ Reorganizacyjnà

172 M. Chamcówna, K. Mrozowska, op. cit., s. 189.
173 W∏. Leppert, Rys rozwoju chemii w Polsce do roku 1830, Warszawa, 1917, s. 43.
174 Archiwum UJ, S II 619, akta osobowe Emiliana Czyrniaƒskiego.
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w 1833 r. Wówczas to Komisja wyrazi∏a zgod´ na rozszerzenie czasu trwania
kursu farmacji do lat trzech i wprowadzenie nowego rozk∏adu nauk dla farma-
ceutów. Opracowany wtedy, 3-letni plan nauczania farmaceutów, przedstawia∏
si´ nast´pujàco: „Statut Organiczny z r. 1833. Dziennik praw Rzeczypospolitej
Krakowskiej 1833. Plan nauk dla aptekarzy. W I roku, pó∏rocze pierwsze:
1) przygotowanie umiej´tnoÊci filozoficznych, logiki i fizyki wspólnie z magi-

strami chirurgii po 2 godziny tygodniowo
2) historia naturalna w powszechnoÊci 5 godzin tygodniowo
3) farmacja 5 godzin tygodniowo
Pó∏rocze drugie dalszy ciàg wszystkich trzech przedmiotów przez tyle˝ godzin
a mianowicie historii naturalnej, zoologii i botaniki. W III roku, pó∏rocze
pierwsze:
1) chemia organiczna 5 godzin tygodniowo
2) dalszy ciàg farmacji 5 godzin tygodniowo
Pó∏rocze drugie: dalszy ciàg powy˝szych przedmiotów przez tyle˝ godzin.”175

Wprowadzenie 3-letnich studiów farmaceutycznych i nowych przedmio-
tów do programu nauczania by∏o du˝ym osiàgni´ciem, poniewa˝ ugruntowa∏o
znaczenie i powag´ tych studiów oraz by∏o wówczas rzadkim precedensem
w Europie. Niemniej jednak pojawi∏y si´ te˝ s∏owa krytyki, ̋ e nowo wprowa-
dzone przedmioty – szczególnie logika i psychologia – nadmiernie obcià˝a∏y
studentów.176

Statut Organiczny z 1833 r. przewidywa∏ nowe wymagania dla kandy-
datów ubiegajàcych si´ o przyj´cie na studia farmaceutyczne. Wymagane
by∏o wówczas, aby: „Uczniowie ubiegajàcy si´ o stopieƒ Magistra Farmacyi,
powinni jak poprzedni, ukoƒczyç wprzódy z dobrym post´pem nauki
przynajmniej 4 tej klasy lycealnej, a potem s∏uchaç w trzech letnim kursie,
nast´pujàcych przedmiotów: (...) Nadto uczniowie tej klasy, wprzódy lub
póêniej dla nabycia wprawy, powinni si´ z pochwa∏à wys∏u˝yç w jednej z aptek
upowa˝nionych i stosowne od Seniora zgromadzenia uzyskaç Êwiadectwo.”177

Natomiast odnoÊnie egzaminów na stopieƒ magistra farmacji, Statut
w Rozd. XI §73 Wewn´trznego Urzàdzenia wprowadzi∏ dwa rygoroza. Przy
pierwszym egzaminowano z poczàtków logiki i fizyki, historii naturalnej

175 M. Stopa, Adolf Aleksandrowicz aptekarz i balneolog, docent Uniwersytetu
Jagielloƒskiego (1811-1875), Kraków, 1948, s. 10.

176 W. Roeske, Rozwój studiów farmaceutycznych w Krakowie, Muzeum Farmacji
w Krakowie, nr inw. Kr. 2868, s. 51.

177 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego”, 1838 r., t. 1, s. 22.
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ogólnej i szczegó∏owej oraz z chemii nieorganicznej i organicznej. Drugie
obejmowa∏o egzamin z farmacji w ca∏ym zakresie, z kodeksu aptekarskiego
oraz wymagano wykonania dwóch „losem wskazanych” preparatów chemicz-
nych pod nadzorem profesora i jego asystenta.178 W sk∏ad komisji egzam-
inacyjnej sprawdzajàcej opanowanie wiedzy z przedmiotów przewidzianych
na pierwszym rygorozum wchodzili: Ignacy Rafa∏ Czerwiakowski179, który
egzaminowa∏ z historii naturalnej ogólnej i szczegó∏owej, Florian Sawiczewski
z chemii organicznej i nieorganicznej oraz Józef Majer180 z psychologii i logiki.
Do komisji przeprowadzajàcej drugi egzamin nale˝eli: Florian Sawiczewski,
który egzaminowa∏ z farmakognozji, kodeksu farmaceutycznego i chemii far-
maceutycznej, a tak˝e Zenon Ha∏atkiewicz i Adolf Aleksandrowicz, którzy
sprawdzali wiedz´ z farmacji praktycznej. Archiwum Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego w aktach magistrów farmacji, zachowa∏y si´ protoko∏y z posiedzeƒ
Wydzia∏u Lekarskiego relacjonujàce przebieg wymaganych wówczas egza-
minów.

178 W. Roeske, Nauki farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagielloƒskim. [w:] Nauki
farmaceutyczne w XX-leciu Polski Ludowej, Kraków, 1964, s. 16.

179 Ignacy Rafa∏ Czerwiakowski (1808-1882), doktor medycyny, profesor botaniki,
dziekan Wydzia∏u Filozoficznego Uniwersytetu Jagielloƒskiego (1850/1851, 1861/
1862), rektor UJ (1862/1863). W latach 1826-1830 odby∏ studia przyrodnicze na
Uniwersytecie Jagielloƒskim, a nast´pnie studiowa∏ medycyn´ i pracowa∏ jako
asystent w Katedrze Historii Naturalnej i Katedrze Farmacji UJ. W roku 1843
objà∏ kierownictwo Katedry Historii Naturalnej. Autor trzech podr´czników
z botaniki: Botanika ogólna roÊlin jawnop∏ciowych (1841), Botanika szczególna
(1849-1863), Botanika lekarska do wyk∏adów oraz u˝ycia lekarzów i aptekarzów
(1861).

180 Józef Majer (1808-1899), lekarz, przyrodnik, antropolog, profesor i rektor
Uniwersytetu jagielloƒskiego, pierwszy prezes Akademii Umiej´tnoÊci w Kra-
kowie. W latach 1848-1852 i 1860-1873 by∏ prezesem Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego. W 1873 r. by∏ w gronie cz∏onków – za∏o˝ycieli Akademii
Umiej´tnoÊci w Krakowie, wybrany na jej pierwszego prezesa; kierowa∏ Akademià
do 1890 r. Za∏o˝y∏ tak˝e i redagowa∏ (1838-1845) „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego
UJ”. Powo∏a∏ do ̋ ycia Komisj´ Fizjograficznà (1865) i Muzeum Przyrodnicze (1870)
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Jego zainteresowania naukowe
obejmowa∏y przede wszystkim antropologie i fizjologi´. Jako pierwszy w Polsce
wyk∏ada∏ antropologi´. Og∏osi∏ szereg prac, mi´dzy innymi: O teorii samorództwa
(1847), Literatura fizjografii ziemi polskiej (1862), Charakterystyka fizyczna lud-
noÊci galicyjskiej (1877).
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Ryc. 63. Pierwsza strona Wewn´trznego Urzàdzenia Uniwersytetu Krakowskiego
z 1833 r. (Archiwum UJ).
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Ryc. 64. Pierwsza strona protoko∏u posiedzenia Wydzia∏u Lekarskiego UJ, z dnia 29
paêdziernika 1847 r., informujàca o dopuszczeniu do egzaminów na stopieƒ magistra
farmacji W∏adys∏awa Anczyca. (Archiwum UJ, WL I 29).

W 1847 roku, o stopieƒ magistra farmacji ubiega∏ si´, mi´dzy innymi,
W∏adys∏aw Anczyc. Skierowa∏ on proÊb´ do cz∏onków Wydzia∏u Lekarskiego
o dopuszczenie do przewidzianych Statutem egzaminów. W odpowiedzi
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uzyska∏ zgod´ dziekana i profesorów nale˝àcych do Wydzia∏u, co odnotowano
w protokole numer 3, w nast´pujàcych s∏owach: „Wydzia∏ Lekarski uchwa-
liwszy na pierwszym posiedzeniu swojem odbytem w dniu 4 Miesiàca Paê-
dziernika 1847 r. ˝e IP. W∏adys∏aw Anczyc ˝yczàcy sobie otrzymaç stopieƒ
Magistra Farmacji do ubiegania si´ o ten˝e stopieƒ wszelkie posiada kwalifi-
kacje, stosownie do osnowy obowiàzujàcego obecnie Statutu i ˝e na mocy
tych kwalifikacyj do odbycia Êcis∏ych ex aminów przypuszczonym byç mo˝e,
wyznaczy∏ mu termin do z∏o˝enia Êcis∏ego egzaminu i przystàpi∏ do s∏uchania
go z przedmiotów prawem przepisanych.”181 Pierwszy egzamin Anczyc
sk∏ada∏ w dniu 29 paêdziernika 1847 r. o godzinie trzeciej po po∏udniu. Komisja
egzaminacyjna sformu∏owa∏a wówczas nast´pujàcà opini´ dotyczàcà si´ wia-
domoÊci IP. W∏adys∏awa Anczyca sk∏adajàcego w dniu dzisiejszym pierwszy
egzamin Êcis∏y z przedmiotów statutem przepisanych i tu poni˝ej wymienio-
nych, a to w celu otrzymania stopnia Magistra Farmacji. 1. z Historyi Naturalnej
ogólnej oraz 2. z Historyi Naturalnej szczególnej – dobrze odpowiada∏ (pod-
pisany dr Czerwiakowski), 3. z Chemii organicznej i nieorganicznej – bardzo
dobrze odpowiada∏ (podpisany F. Sawiczewski), 4. Z Psychologii i Logiki (oraz)
5. Z Fizyki – bardzo dobrze odpowiada∏ (podpisany dr Majer).182 Drugi egza-
min na stopieƒ magistra farmacji W∏adys∏aw Anczyc zdawa∏ w dniu 19 listo-
pada 1847 r. o godzinie dziewiàtej po po∏udniu. Od prof. Floriana Sawicze-
wskiego otrzyma∏ ocen´ dobrà z farmakognozji, kodeksu farmaceutycznego
i chemii farmaceutycznej. Na egzaminie z farmacji praktycznej przeprowa-
dzonym przez prof. Floriana Sawiczewskiego, mgr Adolfa Aleksandrowicza
i mgr Zenona Ha∏atkiewicza równie˝ uzyska∏ ocen´ dobrà.183

NowoÊcià wÊród zmian wprowadzonych zarzàdzeniami Statutu by∏o
ustanowienie pi´ciu nowych p∏atnych stanowisk adiunktów – trzech klinicz-
nych i dwóch przy katedrach teoretycznych, a mianowicie Katedrze Farmacji
i Chemii oraz Katedrze Historii Naturalnej. Obowiàzki i prawa adiunktów
okreÊla∏y instrukcje ogólne i szczegó∏owe. Ogólne obowiàzki adiunktów okre-
Êla∏a instrukcja ogólna, natomiast instrukcja szczegó∏owa odnosi∏a si´ do
obowiàzków adiunktów poszczególnych katedr i nazywa∏a ich „pomocnikami
i naturalnymi zast´pcami swoich profesorów”.

181 Archiwum UJ, WL I 29, protokó∏ z posiedzenia Wydzia∏u Lekarskiego UJ, z dnia
4 paêdziernika 1847 r.

182 Archiwum UJ, WL I 29, protokó∏ nr 3 z posiedzenia Wydzia∏u Lekarskiego UJ,
z dnia 29 paêdziernika 1847 r.

183 Archiwum UJ, WL I 29, protokó∏ nr 4 z posiedzenia Wydzia∏u Lekarskiego UJ,
z dnia 19 listopada 1847 r.
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Ryc. 66. Wyniki egzaminu na stopieƒ magistra farmacji, który W∏adys∏aw Anczyc
z∏o˝y∏ w dniu 29 paêdziernika 1847 r. Obok uzyskanych na egzaminie ocen widniejà
podpisy cz∏onków komisji egzaminacyjnej: I. R. Czerwiakowskiego, F. Sawiczewskiego,
J. Majera. (Archiwum UJ, WL I 29).

Ryc. 67. Oceny z drugiego egzaminu na stopieƒ magistra farmacji, do którego
W∏adys∏aw Anczyc przystàpi∏ w dniu 19 listopada 1847 r. Obok ocen podpisy z∏o˝yli:
F. Sawiczewski, A. Aleksandrowicz, Z. Ha∏atkiewicz. (Archiwum UJ, WL I 29).
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Odtàd adiunkci mogli w razie choroby profesora prowadziç wyk∏ady,
a tak˝e braç udzia∏ w przygotowaniu demonstracji i s∏u˝yç pomocà profeso-
rom w pracy dydaktycznej. Do zadaƒ adiunktów nale˝a∏a tak˝e opieka nad
gabinetami i zbiorami katedry, czuwanie nad stanem inwentarza, prowadzenie
ksiàg inwentarzowych, spisów i raportów. Kandydata na adiunkta poddawano
egzaminowi, chocia˝ by∏a to raczej formalnoÊç. Kandydatur´ zatwierdza∏ Senat
Rzàdzàcy, a nowo zatwierdzony adiunkt wp∏aca∏ do kasy uniwersyteckiej 30
z∏p. i sk∏ada∏ przysi´g´. Swoje stanowisko adiunkt sprawowa∏ przez okres
dwóch lat, co zosta∏o dok∏adnie okreÊlone w Urzàdzeniu Wewn´trznym Statutu
(rozdz. VII. § 50). Przy czym jednak senat mia∏ prawo pozostawienia wyró˝nia-
jàcych si´ adiunktów na dalsze dwa lata pracy, a z tego przywileju korzystali
prawie wszyscy adiunkci.

Katedra Farmacji, jak ju˝ wspomniano, by∏a jednà z katedr, które w wyni-
ku reformy w 1833 r. otrzyma∏y stanowisko adiunkta. Odtàd do jego obo-
wiàzków nale˝a∏a pomoc w dydaktyce, przygotowaniu demonstracji, opieka
nad gabinetem i obowiàzek samokszta∏cenia, tak „a˝eby si´ na zr´cznego
chemika i farmaceut´ wykszta∏ci∏” przez uczestnictwo we wszystkich zaj´ciach
profesora i prowadzenie samodzielnych badaƒ. Obowiàzkowa obecnoÊç
adiunkta na ka˝dym wyk∏adzie profesora by∏a wymagana nie tylko jako pomoc,
ale zarazem jako mo˝liwoÊç poszerzenia w∏asnej wiedzy, adiunktura bowiem
mia∏a byç „szko∏à przysz∏ych nauczycieli”.184 Pierwszym adiunktem po∏àczo-
nych Katedr Farmacji i Chemii by∏ Adolf Aleksandrowicz (1811-1875), magister
farmacji, docent chemii analitycznej, aptekarz krakowski. Po Aleksandrowiczu
stanowisko adiunkta przy Katedrze Farmacji i Chemii objà∏ Zenon Ha∏atkiewicz
(1814-1888), magister farmacji, równie˝ jeden z wybitnych uczniów Sawicze-
wskiego, póêniejszy profesor Szko∏y Technicznej w Krakowie. W nast´pnych
latach stanowisko adiunkta przy Katedrze Farmacji i Chemii zajmowali: od
roku akademickiego 1844/1845 do r. 1847/1848 – magister farmacji Teofil
Wojciechowski, w roku akademickim 1848 – magister farmacji, póêniejszy
literat i wydawca W∏adys∏aw Anczyc, od roku akademickiego 1850/1851 do
1854/1855 – magister farmacji W∏adys∏aw Ba˝an.185 Pomoc adiunktów pracu-
jàcych przy Katedrze Farmacji i Chemii okaza∏a si´ przydatna równie˝ z tego
wzgl´du, ̋ e tematyka i zakres materia∏u wyk∏adanego przez Floriana Sawicze-
wskiego by∏y bardzo obszerne.

184 Z. Gajda, op. cit., ss. 27-31, ss. 60-61.
185 W. Roeske, Nauki farmaceutyczne, odbitka z „Polskiego Tygodnika Lekarskiego”,

1963, 45, s.7; W. Roeske, Dzieje katedr farmaceutycznych w Krakowie. [w:] SzeÊç-
setlecie medycyny krakowskiej, Historia katedr, Kraków, 1964, t. 2, ss. 653-654.
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W latach 1826-1833 Sawiczewski dzieli∏ wyk∏adany przedmiot na trzy
g∏ówne cz´Êci i wyk∏ada∏ w ramach farmacji przede wszystkim farmakognozj´,
póêniej farmacj´ praktycznà, a je˝eli na to czas pozwala∏, chemi´ farmaceu-
tycznà. Ramowo program przewidywa∏ 4 godziny wyk∏adów dla farmaceutów
w tygodniu. Jednak zakres materia∏u, jaki Sawiczewski wyk∏ada∏, by∏ tak
bogaty, ̋ e jego zdaniem ta iloÊç godzin wyk∏adów nie wystarcza∏a na przeka-
zanie ca∏ej wiedzy. Z tego powodu Sawiczewski poÊwi´ca∏ na wyk∏ady 5 godzin
w tygodniu w miesiàcach zimowych, a w miesiàcach letnich wyk∏ada∏ nawet
dwukrotnie w ciàgu dnia, je˝eli nie wliczaç w to czasu (2-3 godzin) poÊwi´co-
nego na przygotowanie demonstracji.

Po zmianach wprowadzonych Statutem z 1833 r. i przed∏u˝eniu studiów
farmaceutycznych do trzech lat Florian Sawiczewski w jednym roku wyk∏ada∏
odtàd chemi´ nieorganicznà (ogólnà i stosowanà), w drugim organicznà.
Natomiast w wyk∏adzie farmacji w jednym roku wyk∏ada∏ farmakognozj´
i technik´ aptekarskà, a w drugim chemi´ farmaceutycznà. W „Rocznikach
Wydzia∏u Lekarskiego” podano ówczesny plan wyk∏adów Sawiczewskiego,
który przewidywa∏: „Floryan Sawiczewski, Professor Chemii Ogólnej i Far-
macyi, tudzie˝ Dyrektor odpowiednich zak∏adów. Kurs Chemii równie trwa
przez dwa roki, z których jeden nauce Chemii organicznej, a drugi nieorga-
nicznej, w ca∏ej rozciàg∏oÊci poÊwi´cony. Nadto godzin´ w tygodniu Professor
ten naucza praktycznie Chemii policyjnej i sàdowej. Kurs Farmacyi na jeden
rok zakreÊlony, obejmuje Farmakognozy´ i technik´ aptekarskà. Ma swego
Adjunkta, obecnie P. Z. Ha∏atkiewicza.”186 Dodaç nale˝y, ˝e wymieniony
jednogodzinny kurs chemii policyjnej i sàdowej Sawiczewski prowadzi∏
dodatkowo i bezp∏atnie.

Po 1833 r., Sawiczewski obarczony ponadto wyk∏adami z chemii
i farmacji, wyk∏ada∏ powierzone sobie przedmioty przez 10 godzin tygod-
niowo. W rozk∏adzie czynnoÊci szczegó∏owych profesorów w roku akade-
mickim 1837/38 czytamy: „(...) w sk∏adzie statutem organicznym Uniwersytetu
wskazanym, naucza∏ przedmiotów tà ustawà obj´tych; mianowicie Dziekan
Wydzia∏u Floryan Sawiczewski Prof. Chemii i Farmacyi, Naczelnik pracowni
tudzie˝ gabinetu chemicznego i farmaceutycznego, roz∏o˝ywszy wyk∏ad
obudwu nauk na dwa lata, 10 godzin tygodniowo na lekcye przeznaczonych,
w po∏owie chemii ogólnej i stosowanej, w szczególnoÊci poznaniu istot
nieorganicznych, w drugiej zaÊ po∏owie Farmakognozyi poÊwi´ca∏.”187

186 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, 1838, t. 1, s. 4.
187 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, CzynnoÊci

szczegó∏owe Professorów, 1838, t. 1, s. 28.
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Tematyka wyk∏adów z chemii nieorganicznej obejmowa∏a wiadomoÊci
o solach, pierwiastkach metalicznych i niemetalicznych. Natomiast wiedza
z chemii organicznej dotyczy∏a dzia∏ów chemii ogólnej i stosowanej. Ucznio-
wie farmacji na zaj´ciach z chemii sami wykonywali proste doÊwiadczenia
korzystajàc z aparatury, sprz´tu i narz´dzi, jakimi dysponowa∏ wówczas
gabinet chemiczny. Sawiczewski czyni∏ starania, aby gabinet chemiczny
wyposa˝yç w sprz´t i aparatur´ nie tylko z miejscowych êróde∏, ale równie˝
z zagranicy, czy nawet uzupe∏niç aparaturà w∏asnego pomys∏u. Jako wytrawny
chemik – takà opinià cieszy∏ si´ wÊród wspó∏czesnych – przekazywanà wiedzà
chemicznà uzupe∏nia∏ wiadomoÊciami o najnowszych odkryciach poczynio-
nych w tym przedmiocie. Aktualnà wiedz´ z tej dziedziny czerpa∏ tak˝e z licz-
nych czasopism, a nast´pnie zapoznawa∏ z nià studentów farmacji.

Tematyka wyk∏adów i plan nauczania chemii omówiony zosta∏ w „Roczni-
kach Wydzia∏u Lekarskiego” w kolejnych latach od 1838 do 1845. Oto
fragmenty: „Wydzia∏ lekarski (...), naucza∏ przedmiotów statutem Uniwersytetu
przepisanych; jak nast´puje: Dziekan Wydzia∏u Floryan Sawiczewski
wy∏o˝ywszy w ca∏ej obszernoÊci rzecz o solach, naucza∏ Chemii organicznej
ogólnej i stosowanej. W wyk∏adzie tej cz´Êci Chemii trzyma∏ si´ powi´kszej
cz´Êci dzie∏a Liebiga i Löwiga, nie pomijajàc wszak˝e póêniejszych odkryç
w tym przedmiocie poczynionych, które po ró˝nych a licznych czasopismach
porozrzucane, do w∏aÊciwych zawsze odnosi∏ przedmiotów. Wyk∏ad Chemii
policyjno-prawnej po∏àczy∏ z wyk∏adem Chemii ogólnej i stosowanej. (...)
w pó∏roczu zaÊ letniem Chemii farmaceutycznej, wed∏ug autorów którzy mu
dotàd za przewodników s∏u˝yli, majàc szczególniejszà uwag´ na post´p tej
nauki, a˝eby niczego nie pominàç, cokolwiek w najpóêniejszym czasie odkry-
tem zasta∏o.”188 Tematyka wyk∏adów z chemii nieorganicznej dotyczy∏a: Koll.
Fl. Sawiczewski (...) z Chemii wy∏o˝y∏ w pó∏roczu zimowem nauk´ o solach189, a rok
póêniej (1844) Koll. Flor. Sawiczewski, trzymajàc si´ tych samych przewodników,
co w latach poprzedzajàcych, z Chemii wy∏o˝y∏ rzecz i pierwiastkach niemetalicznych
i metalach.190

Bioràc pod uwag´ du˝y post´p w naukach przyrodniczych i chemicznych,
Sawiczewski aktualnà wiedz´ chemicznà prezentowanà na wyk∏adach
uzupe∏nia∏ licznymi doÊwiadczeniami. Dlatego te˝ w programie wyk∏adów

188 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, CzynnoÊci
szczegó∏owe Professorów, 1838, t. 1, s. 28.

189 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, 1843, t. 6, s. 5.
190 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, 1838, t. 7, s. 4.
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z 1842 r. znalaz∏a si´ informacja: Koll. Floryan Sawiczewski wyk∏ada∏ chemi´ ogólnà
i stosowanà (...) Niepominà∏ jednak˝e niczego, cokolwiek w czasach najnowszych
odkrytem zosta∏o. Obok wyk∏adu tej obszernej i krokiem olbrzymim dziÊ post´pujàcej
nauki, robi∏ liczne podczas lekcyj doÊwiadczenia.191

Jak ju˝ wczeÊniej wspomniano, od roku 1833 Florian Sawiczewski zajmo-
wa∏ si´ równie˝ wyk∏adaniem chemii. Pragnàc podnieÊç poziom dydaktyki
wyk∏adanego przedmiotu oraz umo˝liwiç studentom farmacji wykonywanie
çwiczeƒ laboratoryjnych, przystàpi∏ on w 1836 r. do organizowania gabinetu
chemicznego. OkolicznoÊci powstawania gabinetu chemicznego Sawiczewski
opisa∏ nast´pujàco: „W roku szkolnym 1835/6 za∏o˝ony zosta∏ Gabinet
chemiczny, dotàd w Uniwersytecie Jagielloƒskim nie istniejàcy, a to w sali
dawniej na lektorium a razem laboratorium chemiczne przeznaczonej, gdy
sieƒ do pomienionej sali przytykajàca, trzem oknami frontowemi opatrzona,
jako nieu˝yteczna i w∏aÊciwemu celowi niodpowiednia, na laboratorium i lek-
torium obróconà osta∏a. (...) postanowi∏em cz´Êç budynku na potrzeby katedry
Chemii bud˝etu w iloÊci 2,400 z∏p. przeznaczonego, obróciç na za∏o˝enie
pierwszego u nas Gabinetu chemicznego, co te˝ po wi´kszej cz´Êci w ciàgu
bie˝àcego roku uskuteczni∏em.”192

Sala, w której Sawiczewski utworzy∏ gabinet chemiczny, zosta∏a odno-
wiona i wymalowana; zakupione zosta∏y odpowiednie drewniane szafy na
sprz´t oraz narz´dzia; wykonane zosta∏y drewniane modele niezb´dne do
wykonywania doÊwiadczeƒ chemicznych. Ubogi poczàtkowo gabinet chemicz-
ny, dzi´ki staraniom Sawiczewskiego zosta∏ zaopatrzony w liczne przyrzàdy
i aparatur´ umo˝liwiajàcà wykonywanie skomplikowanych, jak na owe czasy,
procesów chemicznych. Ju˝ w pierwszym roku funkcjonowania gabinet
chemiczny „wzbogacony zosta∏ (...) pi´knym zbiorem naÊladowanych kamieni
drogich w formie krystalicznej rodzimej, (...) tudzie˝ wzorami nast´pujàcemi:
modelem huty szklanej, m. pieca do ciàg∏ego palenia wapna przeznaczonego,
jaki obecnie znajduje si´ w Ruddersdorfie, m. pieca do robienia mosiàdzu,
m. pieca do urzàdzania sinku pota˝u ˝elatego, m. stàgwi do robienia octu,
m. pieca do robienia szyb, m. saletrarni francuskiej, m. zak∏adu w którym
otrzymuje si´ gaz do oÊwietlenia s∏u˝àcy, m. pieca odbicia, przeznaczonego
do pra˝enia rud, m. narzàdu do robienia kwasu saletrowego i wodochloro-

191 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, 1842, t. 5, ss. 4-5.
192 E. Czyrniaƒski, Katedra, pracownia i gabinet chemiczny. [w:] Zak∏ady uniwersy-

teckie w Krakowie, Kraków 1864, s. 349.
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wego w wielkiej iloÊci (fabrycznie) s∏u˝àcego, m. pieca do wypalania porce-
lany.”193

W 1839 r. gabinet chemiczny zyska∏ wiele drewnianych modeli silni
i pieców, wykonanych przez – wspomnianego ju˝ wczeÊniej – Ostermana,
mechanika Uniwersytetu berliƒskiego. Wykona∏ on wówczas, mi´dzy innymi:
wzór kuêni u˝ywanej w hutach ˝elaznych, wzór walcowni do p∏aszczenia
dràgów i pr´tów ̋ elaznych, t∏uczków do drobienia rud, pieców do wytapiania
miedzi, cyny, cynku i o∏owiu, pieca do wypra˝ania rud, do wypalania cegie∏,
tarczy do t∏oczenia naczyƒ porcelanowych, komory do wytwarzania kwasu
siarkowego oraz model walca parowego.194 W kolejnych latach kierownik
gabinetu, Florian Sawiczewski wzbogaca∏ gabinet o nowe sprz´ty, materia∏y
i urzàdzenia, podnoszàc w ten sposób poziom nauczania i u∏atwiajàc wykony-
wanie doÊwiadczeƒ studentom farmacji. I tak, w roku 1843 pracowni´
wyposa˝ono w dogodny dla studentów amfiteatr, zakupiono surowce
niezb´dne do wykonywania doÊwiadczeƒ, oraz 300 naczyƒ szklanych
s∏u˝àcych do przechowywania wyrobów chemicznych.195

Starania Sawiczewskiego nad urzàdzeniem gabinetu chemicznego sà
godne uznania, bioràc pod uwag´ fakt, jak niewielkie fundusze przeznacza∏a
uczelnia na potrzeby Katedry Farmacji i Chemii. Dla przyk∏adu, w pierwszym
roku funkcjonowania gabinetu bud˝et tej katedry wynosi∏ 2.400 z∏p., co
odnotowa∏ Emilian Czyrniaƒski: „On to stosunkowo z szczup∏ej dotacyi
rocznej, przeznaczonej na potrzeby katedry Chemii w iloÊci 2400 z∏p. potrafi∏
powoli swà niezmordowanà wytrwa∏oÊcià utworzyç Gabinet chemiczny, który
mu zaszczyt przynosi.”196

Sprz´t, narz´dzia i aparatura, po cz´Êci wykonane w Krakowie, po cz´Êci
w Berlinie dawa∏y: „sposobnoÊç do robienia w ciàgu lekcyi coraz wi´kszej
liczby doÊwiadczeƒ, przez co poj´cie wa˝nej tej nauki szczególniej u∏atwio-
nem zostaje. (...) (jak równie˝) stanowià prócz wielkiego u˝ytku najcelniejszà
ozdob´ gabinetu chemicznego, tak ˝e ledwie kilka uniwersytetów europej-
skich tego rodzaju sprz´tami poszczyciç si´ mog∏o.”

Gabinet chemiczny Florian Sawiczewski urzàdza∏ do roku 1851, kiedy
to przekaza∏ go swojemu nast´pcy, Emilianowi Czyrniaƒskiemu (1824-1888),

193 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, 1838, t. 1,
ss. 42-43.

194 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, 1838, t. 1, s. 12.
195 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, 1838, t. 1, s. 15.
196 E. Czyrniaƒski, op. cit, s. 349.
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chemikowi, profesorowi UJ. W sporzàdzonym wówczas wykazie statystycznym
poda∏, ˝e gabinet chemiczny posiada: oko∏o 200 aparatów chemicznych, 73
sztuki ró˝nych modeli drewnianych i oko∏o 1000 sztuk drobnych narz´dzi
chemicznych, naczyƒ i sprz´tu.197 Gabinet chemiczny mieÊci∏ si´ wówczas
w niewielkiej sali, która by∏a przepe∏niona modelami, przyrzàdami, naczyniami
szklanymi, chemikaliami, nagromadzonymi od poczàtku jego istnienia. Dla-
tego Czyrniaƒski od poczàtku kierowania gabinetem podjà∏ starania o uzyska-
nie wi´kszego lokalu. Jego wysi∏ki przynios∏y owoce ju˝ w 1852 r., kiedy to
Senat Akademicki przy∏àczy∏ do Katedry Chemii przyleg∏à sal´ Wydzia∏u
Lekarskiego. Nast´pca Sawiczewskiego doceni∏ wartoÊç przekazanego mu
gabinetu chemicznego, co podkreÊli∏, piszàc, ˝e: „Ma sobie mi∏y obowiàzek
podzi´kowaç swemu poprzednikowi, prof. Sawiczewskiemu za jego
starannoÊç w nabyciu najlepszych modeli i aparatów, które gabinet chemiczny
krakowski do pierwszych Paƒstwa Austriackiego wynoszà.”198

Wa˝nym elementem dydaktyki, obok gabinetów farmakognostycznego
i chemicznego, çwiczeƒ laboratoryjnych czy wycieczek szkoleniowych by∏y
podr´czniki, z których Sawiczewski korzysta∏ w czasie wyk∏adów dla
farmaceutów. W wyk∏adzie farmacji Sawiczewski korzysta∏ z podr´cznika zaty-
tu∏owanego Manuel de pharmacie theorique et practique wydanego w Pary˝u
w 1827 r., którego autorem by∏ E. Soubeiran. W wyk∏adzie chemii nieorganicz-
nej przyjà∏ nast´pujàce podr´czniki: Jacob Berzelius – Lehrbuch der Chemie,
wydany w Wiedniu w 1825 r. (ryc.). Ernst Ludwig Schubarth – Lehrbuch der
theoretiscen Chemie, wydany w Berlinie w 1832 r. (ryc.), J. B. Dumas – Precis de
chemie physiologique et medicale, wydany w Pary˝u w 1837 r.199 Chemi´ orga-
nicznà Sawiczewski wyk∏ada∏ opierajàc si´ na podr´cznikach: Die organische
Chemie, którego autorem by∏ J. Liebieg wydany zosta∏ w Braunschweig
w 1830 r., oraz Chemie der organischen Verbindungen autorstwa C. Löwiga,
wydany w Zurich w 1839-1840 r.200

W „Rocznikach Wydzia∏u Lekarskiego” w latach 1838-1845 odnotowano
autorów, z których korzysta∏ Sawiczewski wyk∏adajàc farmakognozj´, farmacj´
i chemi´ dla studentów farmacji. Oto fragment sprawozdania z czynnoÊci
szczegó∏owych profesorów w roku akademickim 1840/41: „W wyk∏adach tej
cz´Êci chemii trzyma∏ si´ powi´kszonej cz´Êci dzie∏a Liebiega i Löwiga, nie

197 E. Czyrniaƒski, op. cit., s. 350.198 Archiwum UJ, S I 375,
198 Katedra Chemii, pismo z dna 5 listopada 1851 r.
199 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, 1838, t. 1, s. 28.
200 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, 1841, t. 4, s. 3
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pomijajàc wszak˝e póêniejszych odkryç w tym przedmiocie poczynionych,
które po ró˝nych a licznych czasopismach porozrzucane, do w∏aÊciwych
zawsze odnosi∏ przedmiotów.”201

W okresie kiedy Katedrà Farmacji kierowa∏ Florian Sawiczewski (1825-
1857) nap∏yw uczniów na studia farmaceutyczne by∏ niewielki, najcz´Êciej
by∏o to kilku uczniów rocznie. Niewielki wzrost liczby uczniów farmacji
zaobserwowano w latach trzydziestych XIX w. Obowiàzkiem dla kandydatów,
jak ju˝ wspomniano wczeÊniej, by∏o ukoƒczenie czwartej klasy liceum,
ewentualnie dla uczniów z Królestwa – szko∏y wydzia∏owej, oraz odbycie
dwuletniego sta˝u aptekarskiego. Z tego wzgl´du Êrednia wieku kandydatów
na farmacj´ wynosi∏a wówczas oko∏o dwadzieÊcia trzy lata i by∏a wy˝sza od
Êredniej wieku kandydatów na studia medyczne.202

201 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, 1841, t. 4, s. 3.
202 Z. Gajda, op. cit., s. 88.

Ryc. 68. Strona tytu∏owa podr´cznika J. Jacoba Berzeliusa pt. Lehrbuch der Chemie,
Dresden, 1825.
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Stan liczbowy studentów farmacji w kolejnych latach przedstawia∏ si´ nast´pujàco:

1826/1827 - 3
1827/1828 - 8
1828/1829 - 7
1829/1830 - 6
1830/1831 - 2
1831/1832 - 3
1832/1833 - 4

1833/1834 - 7
1834/1835 - 9
1835/1836 - 9
1836/1837 - 9
1837/1838 - 8
1838/1839 - 8
1839/1840 - 10

1840/1841 - 8
1841/1842 - 9
1842/1843 - 8
1843/1844 - 11
1844/1845 - 8

Starania Floriana Sawiczewskiego o zwi´kszenie iloÊci godzin
przeznaczonych na zaj´cia z farmakognozji

Po obj´ciu krakowskiej Katedry Farmacji Florian Sawiczewski niemal
natychmiast podjà∏ walk´ o uÊwiadomienie w∏adzom Uniwersytetu, jakiego
rodzaju i jak wa˝nà naukà jest farmacja, jak bardzo w ostatnich latach w Euro-
pie si´ rozwin´∏a, jak równie˝ o to, aby kurs farmacji wyd∏u˝yç ponownie
z jednego roku do dwóch lat. O tych sprawach w liÊcie do rektora UJ pisa∏
w ten sposób: „W poprzednim moim podaniu stara∏em si´ wyjaÊniç, jak
olbrzymi nauk przyrodzonych post´p, na których ca∏a nauka Farmacji si´
opiera, przyczyni∏ si´ w czasach naszych do poszerzenia jej granic, nadmie-
ni∏em te˝ w krótkoÊci o rozdziale tej nauki na kilka osobnych katedr, który to
podzia∏ za konieczny uznali g∏oÊni w uczonym Êwiecie z nauki swej m´˝owie.
Przy tej okazji nadmieni∏em, ˝e w Akademii naszej wszystkie te przedmioty
pod ogólnà farmacji nazwà si´ wyk∏ada, co na szkod´, uszczerbek i przykroÊci
wystawia uczniów naszych stopnie akademickie w obcych uniwersytetach
potwierdzajàcy, przez to jedynie, i˝ nie uczyli si´ tego, co do uzupe∏nienia
ich wiadomoÊci by∏o koniecznym, a czego s∏usznie w obcych uniwersytetach
od nich ˝àdano. Z tego wi´c powodu prosi∏em o rozdzia∏ nauki farmacji na
trzy znaczniejsze ga∏´zie, to jest farmakognozj´, farmacj´ praktycznà i chemi´
farmaceutycznà – czyli na przedmioty przez szeÊciu osobnych profesorów
w obcych wyk∏adane uniwersytetach. Na koniec stara∏em si´ wykazaç niemo-
˝noÊç zamkni´cia tych wa˝nych przedmiotów w czasie czterech tylko godzin
na tydzieƒ w roku jednym szkolnym, i prosi∏em o rozk∏ad tej nauki na lat
dwa. (...) Bo choç przekazywanà uczniom wiedz´ staram si´ ograniczaç do
rzeczy najwa˝niejszych i najpotrzebniejszych, i mimo i˝ nierzadko dwukrotnie
wi´cej na to ni˝ powinienem czasu poÊwi´cam – niepodobna przez jeden
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rok w przedmiot ten tak obszerny i wielokrotnie rozga∏´ziony uczniów uposa-
˝yç. W roku szkolnym bie˝àcym ta˝ sama przedstawia mi si´ trudnoÊç, wyk∏a-
dajàc albowiem ciàgle po godzin pi´ç na tydzieƒ nauk´ farmacji, zaledwie
dotàd farmakognozj´ mineralnà i zwierz´cà, farmacj´ praktycznà z technikà
i po∏ow´ chemii lekarskiej wy∏o˝yç zdo∏a∏em. Krótki nader czas, bo trzy tylko
miesiàce pozosta∏y mi do wy∏o˝enia drugiej po∏owy chemii farmaceutycznej
i ca∏ej najwa˝niejszej cz´Êci farmakognozji, to jest farmakognozji roÊlinnej,
tak bardzo aptekarzom potrzebnej. ˚e niepodobnà jest rzeczà tak obszernà
cz´Êç farmakognozji w tych trzech wy∏o˝yç miesiàcach, przekona∏o mnie
kilkuletnie doÊwiadczenie, mimo albowiem dwugodzinnego co dzieƒ tej nauki
wyk∏adu, zaledwo po∏ow´ produktów surowych roÊlinnych i samych roÊlin
opisaç zdo∏a∏em. Za∏àczam tu dzie∏a, które mi s∏u˝à ∏àcznie z innemi do wyk∏a-
du na r´ce JW Rektora jako dowód silnie popierajàcy zasadnoÊç twierdzenia
mojego.”203 Nie wiemy, jakie to dzie∏a Florian Sawiczewski do swego listu
za∏àczy∏, nie znamy te˝ odpowiedzi Rektora na jego list; wiemy natomiast,
˝e z pomocà Profesorowi przysz∏y – paradoksalnie – represje, jakie po upadku
Powstania Listopadowego wprowadzi∏y m.in. w∏adze austriackie, a konkretnie
uchwalony15 sierpnia 1833 roku Statut Organiczny Uniwersytetu Jagielloƒskiego
i za∏àczone do niego Wewn´trzne Urzàdzenie Uniwersytetu, likwidujàce autono-
mi´ krakowskiej uczelni i podporzàdkowujàce jà austriackiemu komisarzo-
wi.204 Ustawa ta bowiem, obok wspomnianych przed chwilà represji, pono-
wnie rozszerzy∏a program studiów farmaceutycznych do lat dwóch.

Uwa˝ajàc wyk∏ad samej tylko farmacji za niewystarczajàcy, w 1826 r.
prof. Florian Sawiczewski wprowadzi∏ do programu studiów farmaceutycznych
wyk∏ady i çwiczenia z farmakognozji. Biograf Floriana Sawiczewskiego prof.
W∏adys∏aw Âciborowski, tak odnotowa∏ ten fakt: „wkrótce zaczà∏ wyk∏adaç
Farmakognozyà, czyli nauk´ o lekach surowych, zaradzajàc potrzebie okazywa-
nia tych˝e uczniom, zajà∏ si´ zbieraniem okazów wzorowych, lubo z poczàtku
nie mia∏ ich gdzie pomieÊciç.”205 O prowadzonych przez Floriana Sawicze-
wskiego wyk∏adach z farmakognozji informowa∏y równie˝ „Roczniki Wydzia∏u
Lekarskiego” z tego okresu. I tak, w tomie I, w rozdziale pt. CzynnoÊci szczegó-
∏owe Professorów, czytamy: „Floryan Sawiczewski Professor Chemii ogólnej

203 Archiwum UJ, S I 411, pismo Floriana Sawiczewskiego do Rektora Uniwersytetu
Jagielloƒskiego, z dnia 15 marca 1830 r.

204 Przyczynà represji by∏o poparcie i udzia∏ spo∏ecznoÊci uniwersyteckiej w Powstaniu
Listopadowym.

205 W∏. Âciborowski, Wspomnienie Ê.p. Floryana Sawiczewskiego, Kraków, 1877, s. 5.
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i Farmacyi, tudzie˝ Dyrektor odpowiednich Zak∏adów. (...) Kurs Farmacyi (...),
obejmuje Farmakognozy´ i technik´ aptekarskà.206 Dalej w tomie III, równie˝
w rozdziale pt. CzynnoÊci szczegó∏owe Professorów znalaz∏a si´ informacja:
Dziekan Wydzia∏u Florjan Sawiczewski Prof. Chemii i Farmacji, Naczelnik pra-
cowni tudzie˝ gabinetu chemicznego i farmaceutycznego, zajmowa∏ si´ w tym
roku wyk∏adaniem chemii ogólnej istót nieorganicznych, tudzie˝ nauczaniem
Farmakognozji.”207 Florian Sawiczewski podkreÊla∏ rol´ i miejsce nauczania
farmakognozji w programie studiów farmaceutycznych, co wynika∏o, mi´dzy
innymi z faktu, ˝e odby∏ on studia zagraniczne, w czasie których zapozna∏
si´ z dydaktykà farmakognozji na uniwersytetach europejskich. Podnosi∏ on
znaczenie i potrzeb´ nauczania tego przedmiotu dla farmaceutów i lekarzy.
Jak sam pisa∏ w dokumencie archiwalnym z dnia 17 czerwca 1829 r. nauka ta
„iest potrzebnà, bez niej albowiem aptekarz i lekarz nieby∏by doskona∏ym,
w swym przedmiocie, dlatego dziÊ zape∏niajàc t´ szkodliwà dla Nauk i m∏o-
dzie˝y pró˝ni´ i zas∏aniaiàc szczególniej aptekarzy od przeÊladowania iakiego
dotàd w obcych doznawali Uniwersytetach z przyczyny i˝ wsz´dzie wspom-
niane przedmioty wyk∏adanemi bywajà (...).”208

Wprowadzenie w zakres nauczania farmacji wyk∏adów i çwiczeƒ z farma-
kognozji znacznie unowoczeÊni∏o, rozszerzy∏o i zbli˝y∏o do wzorów nauczania
w zachodnich krajach dotychczasowy program studiów farmaceutycznych.
Prowadzàc zaj´cia z farmakognozji Florian Sawiczewski wyra˝a∏ przekonanie,
˝e powinien to byç podstawowy przedmiot, z którym powinni si´ zapoznawaç
przyszli aptekarze. Dlatego w∏aÊnie podjà∏ on starania, aby farmakognozja
zosta∏a wprowadzana do programu studiów farmaceutycznych jako osobny
przedmiot. Niestety, dopiero dwadzieÊcia jeden lat od wprowadzenia naucza-
nia tego przedmiotu na kursach dla farmaceutów w Krakowie, farmakognozja
jako osobny przedmiot pojawi∏a si´ w spisie wyk∏adów w roku akademickim
1847/1848.

Zanim prof. Florian Sawiczewski wprowadzi∏ farmakognozj´ do pro-
gramu nauczania farmaceutów, studenci farmacji w Krakowie byli ju˝ zapozna-
wani z wiedzà o surowcach naturalnych. Zarówno Jan Szaster, jak i Józef Sa-
wiczewski, wyk∏adali wiadomoÊci dotyczàce „istot z trzech wydzia∏ów natury”

206 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, Kraków, 1838,
t. 1, s. 4.

207 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskim”, Kraków 1840,
t. 3, s. 7.

208 Archiwum UJ, WL I 49, pismo z 17 czerwca 1829 r., N. 359.
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w ramach materii medycznej. Przedmiot ten obejmowa∏ wiedz´ na temat
roÊlinnych i zwierz´cych oraz mineralnych surowców naturalnych. By∏a to
wszelka wiedza o surowcach naturalnych; dotyczy∏a ich wyst´powania,
budowy i nazewnictwa, sposobu pozyskiwania i identyfikowania oraz metody
sporzàdzania prostych preparatów leczniczych.

Ryc. 69. Pierwsza strona pisma skierowanego w 1828 r. do Kuratora Generalnego
Instytutów Naukowych Wolnego Miasta Krakowa, w którym prof. Franciszek Kostecki
przedstawi∏ cel nauczania farmacji i farmakognozji. (Archiwum UJ, S I 412).
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TreÊç pisma: „Do JaÊnie Wielmo˝nego Kuratora Generalnego Instytutów Nauko-
wych Wolnego Miasta Krakowa z Okr´giem J.W. Rektor Uniwersytetu Jagielloƒskiego
pod L. 18 Paêdziernika r.b. L. 453 przedstawia J.W. Kuratorowi Generalnemu z∏o˝onà
sobie proÊb´ W. F. Sawiczewskiego Professora Farmacyi o wyjednanie Mu asygnacji
na Z∏p. 900 na potrzeby katedry Farmacyi Bud˝etem przeznaczonych. Zdanie
Refferenta. Farmacya uczàc 1) pozawaç, rozró˝niaç, zbieraç, chowaç i do u˝ycia
lekarskiego przygotowywaç istoty z wydzia∏u zwierz´cego, roÊlinnego i kopalnego,
wymienia wp∏ywów ka˝dej z tych istot nazwisko systematyczne, apteczne i nawet
pospolite, którem jà oznaczajà w siebie (szczególniej z roÊlin) i rozró˝niajà a innych
mieszkaƒcy którego kraju lub prowincji, Opisuje i daje poznaç kszta∏t, farb´, zapach,
smak i cz´Êci u˝ywane w Medycynie, 3) Okazuje znaki pierwiastkowej w onych dobroci
lub sfa∏szowania, 4) uwiadamia czy sà krajowe lub zagraniczne, gdzie rosnà na górach
lub w nizinach, w suchych czy wilgotnych miejscach, w cieniu czy pod s∏oƒcem itd.”

Sposób i zakres nauczania farmakognozji przez Floriana
Sawiczewskiego

Wprowadzajàc farmakognozj´ do programu studiów farmaceutycznych
Florian Sawiczewski uszczegó∏owi∏ i unowoczeÊni∏ nauczanie o surowcach
naturalnych. W zakresie zainteresowania farmakognozji znalaz∏y si´ przede
wszystkim surowce pochodzenia roÊlinnego. Nauczano równie˝ o surowcach
pochodzenia zwierz´cego i mineralnego, ale tylko o bardzo nielicznych
egzemplarzach. W szczególnoÊci farmakognozja zajmowa∏a si´ wówczas
surowcami roÊlinnymi, ich budowà anatomicznà, pochodzàcymi z nich sk∏ad-
nikami czynnymi oraz ich zastosowaniem leczniczym, a tak˝e wykonywaniem
prostych leków z tych surowców.

Programy nauczania na studiach farmaceutycznych w latach 1825-1857
zawierajà wiadomoÊci o tematyce wyk∏adów z chemii i farmacji prowadzonych
przez prof. Floriana Sawiczewskiego, natomiast nie opisano zakresu przekazy-
wanej wiedzy i tematyki zaj´ç z farmakognozji. Cz´sto w materia∏ach archi-
walnych dotyczàcych tego okresu pojawia si´ informacja o nauczaniu farmako-
gnozji, jednak w ̋ adnym dokumencie prof. Sawiczewski nie przedstawi∏ pro-
gramu dydaktyki tego przedmiotu. Wspominajàc o nauczaniu farmakognozji
i tworzeniu gabinetu farmakognostycznego, Sawiczewski nie zdefiniowa∏,
co rozumie pod poj´ciem „farmakognozja”.

W latach 1826-1847 wyk∏ady z farmakognozji odbywa∏y sie w ramach
wyk∏adów z farmacji. Z tego powodu nie mo˝na okreÊliç ile godzin tygod-



63

niowo Florian Sawiczewski przeznacza∏ na zaj´cia z farmakognozji. Wyk∏ady
z tego przedmiotu odbywa∏y si´ po zrealizowaniu programu przewidzianego
na wy∏o˝enie farmacji. W programach studiów farmaceutycznych za lata 1826-
1847 podano, ˝e Florian Sawiczewski wyk∏ada∏ farmacj´ ∏àcznie z farmako-
gnozjà przez pi´ç godzin w tygodniu w semestrze zimowym i przez osiem
godzin w tygodniu w semestrze letnim. Plany wyk∏adów od roku akademi-
ckiego 1847/1848, kiedy to po raz pierwszy farmakognozja pojawi∏a si´ jako
samodzielny przedmiot na studiach farmaceutycznych, informujà, ˝e przed-
miot ten by∏ wyk∏adany przez cztery godziny tygodniowo. Zaj´cia z farmako-
gnozji odbywa∏y si´ w poniedzia∏ki, wtorki, Êrody i czwartki od godziny ósmej
do godziny dziewiàtej. Wyk∏ady i çwiczenia prowadzono w sali przy gabinecie
farmakognostycznym w Kolegium Fizycznym przy ul. Âw. Anny 6.209

Uzupe∏nieniem wyk∏adów z farmakognozji prowadzonych przez prof.
Floriana Sawiczewskiego by∏y çwiczenia w terenie, gdzie przyszli aptekarze
zapoznawali si´ z surowcami roÊlinnymi. Studenci farmacji mieli mo˝liwoÊç
poznaç roÊliny lecznicze w naturalnym Êrodowisku, nauczyç si´ rozró˝niaç
je mi´dzy sobà, a zbierajàc najlepsze okazy wzbogacaç powstajàcy gabinet
farmakognostyczny. O nauczaniu farmakognozji pod kierunkiem profesora
Sawiczewskiego tak pisa∏ W∏adys∏aw Âciborowski: „Prócz przygotowania si´
bowiem do wyk∏adów oraz przyrzàdzenia potrzebnych aparatów i przetworów
do doÊwiadczeƒ oraz çwiczenia uczniów, zw∏aszcza farmaceutów, w zaj´ciach
praktycznych (...) dla obznajomienia zaÊ uczniów z roÊlinami lekarskimi
w porze letniej odbywa∏ z nimi wycieczki, w tyle ciekawych roÊlin wydajàce
okolice Krakowa, zw∏aszcza w zaros∏e wzgórza ko∏o Bielan, Mnikowa, Aleksan-
drowic, Krzeszowic i Czerny.”210

O poziomie wiedzy i tematyce wyk∏adów z farmakognozji prowadzonych
przez prof. Floriana Sawiczewskiego mo˝emy dowiedzieç si´ z nast´pujàcych
êróde∏: podr´cznika Philipa Lorenza Geigera pod tytu∏em Handbuch der
Pharmacie (1829), z Lehrbuch der theoretischen Chemie (1829) Ernsta Ludwiga
Schubartha i „Pami´tnika Farmaceutycznego Krakowskiego”, którego Florian
Sawiczewski by∏ redaktorem i wydawcà. Informacje zawarte w „Rocznikach
Wydzia∏u Lekarskiego” i materia∏y archiwalne z lat 1825-1857 potwierdzajà,
˝e w oparciu o te w∏aÊnie podr´czniki prof. Sawiczewski prowadzi∏ ze studen-
tami farmacji swoje zaj´cia.

209 Archiwum UJ, Spis wyk∏adów L. 27 w latach 1826-1857
210 W∏. Âciborowski, Wspomnienie Êp. Floryana Sawiczewskiego, Kraków, 1877, s. 5.
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Podr´cznik Geigera pt. Handbuch der Pharmacie sk∏ada sie z dwóch cz´Êci
Mineralogii farmaceutycznej i Botaniki farmaceutycznej. W drugiej cz´Êci podr´-
cznika w rozdziale, który autor okreÊli∏ jako „specjalna farmaceutyczna
botanika i farmakognozja” przedstawione zosta∏y aktualne wówczas wia-
domoÊci z zakresu farmakognozji. O ówczesnej aktualnoÊci podr´cznika
Geigera Êwiadczy przede wszystkim fakt, ̋ e monografie, dotyczàce poszcze-
gólnych surowców leczniczych, zawierajà, oprócz opisu budowy morfologicz-
nej i anatomicznej, tak˝e sposoby przeprowadzania analiz chemicznych,
nast´pnie wyniki tych analiz, informacje o sk∏adnikach biologicznie czynnych
i ich w∏aÊciwoÊciach leczniczych oraz informacje o adekwatnym piÊmienni-
ctwie. Przyk∏adowo, w charakterystyce surowca - korzeƒ Benedykta (Geum,
Benedihtenwurzel) na wst´pie autor poda∏ ogólny opis surowców nale˝àcych
do omawianego gatunku, nast´pnie synonimy przedstawionego surowca, jego
budow´ anatomicznà, wyst´powanie, smak, zapach i zastosowanie lecznicze.
Co wa˝ne Geiger opisa∏ podstawowe reakcje chemiczne s∏u˝àce identyfikacji
surowca. WyjaÊni∏, ̋ e korzeƒ surowca ze zwiàzkami ̋ elaza daje zabarwienie
niebiesko - czarne, a nalewka ze zwiàzkami jodu zabarwia korzeƒ surowca
na niebiesko.211 W celu zbadania jakoÊci surowca autor poda∏ nast´pujàce
informacje: „korzeƒ surowca wykazujàcy dzia∏anie lecznicze powinien mieç
barw´ bràzowà, wewnàtrz bràzowo - czerwonà, korzeƒ nie zdrewnia∏y, zapach
intensywny, przyjemny, po rozdrobnieniu i zmieszaniu z wodà zapach mocny,
przyjemny, smak gorzkawy.”212 Geiger wymieni∏ podstawowe znane wtedy
sk∏adniki obecne w korzeniu Benedykta, takie jak: olejki eteryczne, garbniki,
˝ywice, w∏ókno drzewne, skrobi´ i gumopodobne substancje uzyskane przy
u˝yciu sody oczyszczonej.

Znacznie wi´cej aktualnych wówczas wiadomoÊci z zakresu farmako-
gnozji dostarcza∏ podr´cznik Schubartha pod tytu∏em Lehrbuch ber theoretischen
Chemie, z którego Florian Sawiczewski równie˝ korzysta∏. Podobnie, jak w pod-
r´czniku Geigera, Schubarth opisa∏ najwa˝niejsze, podstawowe sk∏adniki
wyst´pujàce w surowcach farmakognostycznych, takie jak: cukry, Êluzy,
t∏uszcze, gumy, pektyny. Du˝o uwagi poÊwi´ci∏ zwiàzkom nale˝àcym do grupy
t∏uszczów – olejom. Opisa∏, na przyk∏ad olej ràcznikowy (Oleum Ricini), olej
wàt∏uszowy (Oleum Jecoris Aselli), olej lniany (Oleum Lini), oliw´ (Oleum Olivarum),
olej makowy (Oleum Papaveris). Schubarth dok∏adnie przedstawi∏ olejki ete-
ryczne znajdujàce wtedy zastosowanie w farmakognozji, na przyk∏ad olejek

211 P.L. Geiger, Handbuch der Pharmacie, 1829, s.1086..
212 j.w , s.1084.
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terpentynowy (Oleum Terebinthinae). Najwa˝niejszy post´p w zakresie prze-
kazywanej wiedzy farmakognostycznej, w odniesieniu do wczeÊniejszych
autorów podr´czników stanowi∏y wiadomoÊci na temat alkaloidów. Schubarth
poda∏ informacje, kiedy i przez kogo zosta∏y otrzymane poszczególne zwiàzki
o charakterze alkaloidów. Nast´pnie omówi∏ w∏aÊciwoÊci i chemizm alkalo-

Ryc. 70. Strona tytu∏owa podr´cznika Ernsta Ludwiga Schubarta pt. Lehrbuch der
theoretischen Chemie. Archiwum UJ, Berlin, 1832.
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idów oraz podstawowe reakcje chemiczne, jakie dajà te zwiàzki. Do alkalo-
idów opisanych przez Schubertha nale˝a∏y: morfina, atropina, hioscyjamina,
skopolamina, ekgonina, emetyna i narkotyna. O nowoczesnoÊci tego pod-
r´cznika i tym samym nowoczesnoÊci dydaktyki Sawiczewskiego, Êwiadczà
równie˝ informacje o takich zwiàzkach jak glicyryzyna, digitonina czy luteolina
– choç równoczeÊnie trzeba odnotowaç, ̋ e, o ile poprawnie – z punktu widze-
nia dzisiejszej nauki – klasyfikowano wówczas alkaloidy, o tyle nie potrafiono
zaklasyfikowaç wymienionych wy˝ej substancji do odpowiednich grup zwià-
zków leczniczych. Dzisiaj wiadomo, ˝e glicyryzyna i digitonina to saponiny,
a luteolina nale˝y do zwiàzków flawonoidowych. Korzystajàc z podr´cznika
Schubartha, prof. Florian Sawiczewski mia∏ mo˝liwoÊç wprowadziç do
nauczania farmakognozji nowe wówczas okreÊlenia grup zwiàzków chemicz-
nych, mianowicie garbniki i saponiny. Autor podr´cznika wymienia∏ termin
„garbniki” saponiny, ale nie zdefiniowa∏ tej grupy surowców, ani te˝ nie
okreÊli∏, co rozumie pod tymi terminami.

Wyk∏ady z farmakognozji prof. Florian Sawiczewski opiera∏ równie˝ na
pracach, których sam by∏ autorem. Zainteresowania Sawiczewskiego farma-
kognozjà, farmacjà i naukami przyrodniczymi znalaz∏y swoje odzwierciedlenie
w jego publikacjach. Jego najintensywniejsza dzia∏alnoÊç naukowa przypad∏a
na lata 1829-1850. Niemal wszystkie prace, które powsta∏y w tym okresie
wiàza∏y si´ z tematykà farmakognostyczno-farmaceutycznà i stanowi∏y wa˝nà
pomoc naukowà dla studentów farmacji zainteresowanych farmakognozjà.
Celem przybli˝enia studentom farmacji i spo∏eczeƒstwu roÊlin nieuprawianych
w Polsce, przedstawi∏ w 1839 r. opracowanie dotyczàce màczyƒca amery-
kaƒskiego. W swoich badaniach skierowa∏ on uwag´ na roÊlin´ uprawianà
w Ameryce po∏udniowej, nale˝àcà do rodziny màczyƒcowatych, czyli ∏obodo-
watych. Podjà∏ on udanà prób´ adaptowania uprawy tej roÊliny w naszych
warunkach klimatycznych; nasiona màczyƒca amerykaƒskiego, podobne do
nasion prosa, wysiano na odpowiednio przygotowane poletka w Czarnej Wsi
ko∏o Krakowa. W efekcie wyda∏y one plon prawie stokrotny, gdy˝ z pó∏ ∏uta
nasion zasianych otrzymano 49 ∏utów ziarna. Wyniki swych badaƒ Sawi-
czewski przedstawi∏ w rozprawie pt. WiadomoÊç o màczyƒcu amerykaƒskim
(Chenopodium Quinosa) z uwagami nad innemi do tego rodzaju nale˝àcemi roÊli-
nami.213

213 F. Sawiczewski, WiadomoÊç o màczyƒcu amerykaƒskim (Chenopodium Quinosa)
z uwagami nad innemi do tego rodzaju nale˝àcemi roÊlinami, [w:]. „Rocznik
Wydzia∏u Lekarskiego”, Kraków, 1839, t. 2, ss. 32-43.
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Rok póêniej powsta∏a druga praca o tematyce farmakognostyczno-farma-
ceutycznej. RoÊlinà, która zwróci∏a bacznà uwag´ Floriana Sawiczewskiego
by∏a ∏oczyga, czyli sa∏ata oraz ró˝ne jej odmiany. Zaobserwowa∏ on, ̋ e uprawa
tej roÊliny poza okolicami Krakowa, nigdzie nie udaje si´ i wobec tego zajà∏
si´ jej rozpoznaniem i badaniem. W efekcie oznaczy∏ dwie jej odmiany: Lactuca
cracoviensis praecox, czyli ∏oczyga krakowska wczesna i Lactuca cracoviensis
serotina, czyli ∏oczyga krakowska póêna. Powsta∏a wówczas rozprawa nosi∏a
tytu∏ WiadomoÊç  o  ∏oczydze  w  ogólnoÊci,  a  w  szczególnoÊci  o  ∏oczydze  krako-
wskiej. Ca∏a praca by∏a uzupe∏niona dwoma miedziorytami.214

Sawiczewski, studiujàc bie˝àce czasopisma polskie i zagraniczne, widzia∏
potrzeb´ informowania studentów farmacji i spo∏eczeƒstwa o aktualnych
osiàgni´ciach i wynalazkach. Stàd te˝, kolejna praca o tematyce farmakogno-
stycznej powsta∏a z koniecznoÊci zbadania nowej substancji roÊlinnej, zwanej
Gutapercha, która znajdowa∏a coraz to nowe zastosowania, tak˝e w leczni-
ctwie. W∏adys∏aw Âciborowski tak objaÊni∏ przyczyny powstania tej rozprawy:
„Gdy w piàtym dziesiàtku bie˝àcego stulecia, pojawi∏a si´ w handlu nowa
istota, uchodzàca pod nazwà Gutaperchy, znajdujàca w ró˝nych ga∏´ziach
przemys∏u obszerne zastosowanie, a o której pochodzeniu najrozmaitsze
krà˝y∏y wiadomoÊci; s.p. Professor dla obznajomienia z nià krajowców, napisa∏
obszernà rozpraw´ pod tytu∏em: WiadomoÊç o poczàtku, w∏asnoÊciach
i u˝ytku istoty roÊlinnej, zwanej Gutapercha.”215

W monografii poÊwi´conej tej gumo˝ywicy Sawiczewski przedstawi∏
sposób jej otrzymywania, poda∏ wyniki analizy fizykochemicznej, jej zastoso-
wanie i sposób u˝ycia. ObjaÊni∏, mi´dzy innymi, ˝e drzewo, z którego
pozyskiwana jest gutapercha roÊnie na Malajce, Borneo i w Singapurze, nale˝y
do jednego z najwy˝szych drzew i osiàga wysokoÊç 40 i wi´cej stóp, a jego
pieƒ jest zwykle bardzo mi´kki, gàbczasty i jasny oraz posiada pod∏u˝ne
wydrà˝enia nape∏nione mlecznym sokiem. Drzewo to ̋ yje od 100 do 150 lat.

214 F. Sawiczewski, WiadomoÊç o ∏oczydze w ogólnoÊci, a w szczególnoÊci o ∏oczydze
krakowskiej. [w:] „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego”, Kraków, 1840, t. 3, ss. 49-66.

215 W∏. Sciborowski, op. cit. s. 9.
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Objasnienie ryciny autorstwa Floriana Sawiczewskiego:
„1. Niezupe∏nie rozwini´ty kwiat;
2. ten˝e sam ca∏kiem otwarty;

Ryc. 71. Pierwsza strona pracy F. Sawiczewskiego pt. WiadomoÊç o poczàtku,
w∏asnoÊciach i u˝ytku istoty zwanej Gutta Percha, Kraków, 1849.
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3. s∏upek;
4. poprzeczny przekrój jajnika;
5. pod∏u˝ny przekrój;
6. g∏ówka;
7. owoc niedojrza∏y w naturalnej wielkoÊci;
8. poprzeczny przekrój owocu. Wszystkie cz´Êci roÊliny z wyjàtkiem 7 mej
    powi´kszone.”

Ryc. 72. Rycina z pracy F. Sawiczewskiego pt. WiadomoÊç o poczàtku, w∏asnoÊciach
i u˝ytku istoty zwanej Gutta Percha, Kraków, 1849.
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Ryc. 73. Strona tytu∏owa pracy F. Sawiczewskiego pt. Opisanie naju˝ywaƒszych roÊlin
lekarskich pod wzgl´dem ich podobieƒstwa i ró˝nic, Kraków, 1850.

W roku 1850, aby u∏atwiç studentom nauk´ farmakognozji, Florian Sawi-
czewski wyda∏ (bezimiennie) prac´ zatytu∏owanà Opisanie naju˝ywaƒszych  roÊlin
lekarskich  pod wzgl´dem ich  podobienstwa i ró˝nic. Opracowanie to by∏o prze-
znaczone g∏ównie dla poczàtkujàcych studentów farmacji zainteresowanych
farmakognozjà, co podkreÊli∏ autor we wst´pie, piszàc: „Niniejszy opis 115
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gatunków naju˝ywaƒszych roÊlin lekarskich, wraz z wyszczególnieniem naj-
istotniejszych cz´Êci po których ∏atwo poznanemi byç mogà, przydatnym
zapewne b´dzie poczàtkujàcym Uczniom Farmacyi, którzy z wiadomoÊci w pi-
smach tego rodzaju zamieszczanych – a zwykle kosztownych i zbyt obszernych
– nie zawsze korzystaç mogà”.216 Publikacja ta by∏a formà atlasu i podr´cznika.
Prof. Sawiczewski opisa∏ w niej 115 gatunków najwa˝niejszych roÊlin lekar-
skich wraz z wyszczególnieniem najistotniejszych elementów u∏atwiajàcych
ich identyfikacj´. Atlas wzbogaci∏ autor rycinami roÊlin zamieszczonymi na
13 tablicach. Ka˝da z tablic zawiera nazw´ i krótkà charakterystyk´ roÊliny
leczniczej, okreÊla jej przynale˝noÊç do danej rodziny oraz podaje podsta-
wowe w∏aÊciwoÊci botaniczne. Na tablicach znalaz∏y si´ opracowania i ryciny
znanych i cz´sto stosowanych roÊlin leczniczych, takich jak: bez czarny, koz∏ek
lekarski, arnika lekarska, ∏opian pospolity, sza∏wia ogrodowa, itd. Wspomniana
wy˝ej monografia, a tak˝e inne publikacje naukowe Floriana Sawiczewskiego
zdradzajà natur´ badacza, który z jednej strony realizowa∏ swojà ˝yciowà
pasj´, a z drugiej oddawa∏ przys∏ug´ polskiej farmakognozji i pomaga∏ studen-
tom farmacji, pog∏´biajàc ich wiedz´ na temat roÊlin nie uprawianych w Polsce.
Lata 1829 - 1850 to okres intensywnej pracy naukowej w biografii Floriana
Sawiczewskiego. Dzia∏alnoÊç naukowa profesora stanowi∏a wa˝ny filar w nau-
czaniu farmakognozji i odegra∏a istotnà rol´ w historii polskiej farmakognozji.

Gabinet farmakognostyczny

Wyk∏adajàc farmakognozj´, prof. Florian Sawiczewski przez ponad trzy-
dzieÊci lat podejmowa∏ ciàg∏e starania o popraw´ bazy lokalowej pomieszczeƒ
przeznaczonych na wyk∏ady i çwiczenia z farmakognozji. Takie dzia∏ania by∏y
konieczne, poniewa˝ warunki prowadzenia wyk∏adów i przechowywania
surowców farmakognostycznych by∏y bardzo trudne, gdy˝: „sala wyk∏adowa
i przytykajàca do niej izba, w których przechowywa∏y si´ leki surowe, by∏y
tak ciemne a nade wszystko tak wilgotne, ̋ e wszystko tam wkrótce pokrywa∏o
si´ pleÊnià, butwia∏o i gni∏o, a wi´c, jako nieprzydatne musia∏o byç usuwanem
i zast´powane Êwie˝emi lekami, które wysch∏e temu˝ samemu co i dawniejsze,
ulega∏y losowi.

216 F. Sawiczewski, Opisanie naju˝ywaƒszych roÊlin lekarskich pod wzgl´dem ich
podobieƒstwa i ró˝nic, Kraków, 1850, s.2.
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Lucyna Samborska

Pharmaceutical studies curriculum at the
Jagiellonian University between 1825-1857

Prof. Florian Sawiczewski (1797-1876) was Head of the Department of
Pharmacy in Kraków between 1825-1857. The reorganization of the Main
School of Kraków in 1805 and the Organic Statute of the Jagiellonian University
with further changes in the organization of Pharmaceutical Studies in 1818
introduced a two-year study plan and special requirements for students who
wanted to become certified pharmacists. Students of Pharmacy had to attend
lectures on physics and general chemistry, zoology, mineralogy, botanics,
theoretical and practical pharmacology, and national pharmaceutical code.
Every student had to take an exam before the examination committee and
pay an appropriate fee in order to receive a master’s degree in pharmacy.
Florian Sawiczewski was a son of the previous head of the Department of
Pharmacy, Józef Sawiczewski, and a brother of Julian Sawiczewski (1795-1854),
who also taught pharmacy students. The following reorganization took place
in 1833 and was a result of establishing a new Organic Statute that aimed at
reversing previous changes in terms of organization and teaching. It was
a form of reprisal for the students’ involvement in the November Uprising. In
the academic year 1851/1852, Florian Sawiczewski became Rector of the
Jagiellonian University, which is very rare looking back at the history of Polish
pharmacy.
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Dr n. farm. Lucyna SamborskaLucyna SamborskaLucyna SamborskaLucyna SamborskaLucyna Samborska

Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w obecnej, VI kadencji. Doktor nauk farmaceutycznych,
czynny zawodowo aptekarz o zainteresowaniach zwiàza-
nych z historià zawodu. Aktywne poszukiwanie nowych
umiej´tnoÊci zawodowych i ch´ç utrwalania przesz∏oÊci
farmaceutycznej, powodujà, ̋ e cz´sto publikuje opraco-
wania dotyczàce przede wszystkim ̋ yciorysów aptekarzy.
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Marita Woliƒska

Zarys historii Zespo∏u Szkó∏ Medycznych
w  PrzemyÊlu

Tragiczne lata wojny i okupacji dokona∏y spustoszenia tak˝e w kadrach
medycznych kraju, dlatego sprawà szczególnie wa˝nà i potrzebnà by∏o wy-
kszta∏cenie ludzi, którzy sprawowaliby opiek´ medycznà nad spo∏eczeƒ-
stwem.

W PrzemyÊlu, jako pierwsza, 3 stycznia 1945 r. powstaje Paƒstwowa Szko-
∏a Higienistek i Po∏o˝nych, odbywajà si´ pierwsze zaj´cia. Jej organizatorem
i pierwszym dyrektorem by∏ dr Stefan KaczorStefan KaczorStefan KaczorStefan KaczorStefan Kaczor. Szko∏a mieÊci∏a si´ w prze-
myskim szpitalu powszechnym. Pierwsze dyplomy rozdano w marcu 1946 r.,
(otrzyma∏o je 40 absolwentek), a najlepsze absolwentki zosta∏y instruktorkami
kszta∏càcymi nast´pne roczniki. Program nauczania obejmowa∏ liczne przed-
mioty teoretyczne, a tak˝e przygotowanie praktyczne (uczennice, aby uzyskaç
dopuszczenie do egzaminu, musia∏y odebraç minimum 12 porodów). Poczàtki
szko∏y by∏y bardzo trudne ze wzgl´du na brak kadry nauczycielskiej, ubogie
wyposa˝enie, brak podr´czników i  k∏opoty lokalowe. Dr Stefan Kaczor kiero-
wa∏ szko∏à przez 10 lat do 1955 r., kiedy funkcj´ dyrektora przej´∏a ZofiaZofiaZofiaZofiaZofia
KaczorowaKaczorowaKaczorowaKaczorowaKaczorowa, osoba o du˝ym doÊwiadczeniu pedagogicznym.

Nied∏ugo po powstaniu Paƒstwowej Szko∏y Higienistek i Po∏o˝nych,
z inicjatywy dyrektora przemyskiego szpitala dr Jana ̊ aczkaJana ̊ aczkaJana ̊ aczkaJana ̊ aczkaJana ̊ aczka, powstaje Woje-
wódzka Szko∏a Piel´gniarska (15 wrzeÊnia 1946 r.). Jej prowadzenie obejmuje
siostra zakonna Âwi´tos∏awa ChowaniecÂwi´tos∏awa ChowaniecÂwi´tos∏awa ChowaniecÂwi´tos∏awa ChowaniecÂwi´tos∏awa Chowaniec. Zaj´cia teoretyczne i praktyczne
odbywa∏y si´ na terenie szpitala, brakowa∏o pomocy naukowych, a programy
nauczania opracowywali sami wyk∏adowcy. Dopiero w 1947 r. nastàpi∏o uje-
dnolicenie programów nauczania na terenie ca∏ego kraju.

W 1949 r. dyrektorem szko∏y zosta∏, póêniejszy dyrektor szpitala woje-
wódzkiego, dr Witold TokarzWitold TokarzWitold TokarzWitold TokarzWitold Tokarz, d∏ugoletni wi´zieƒ obozu w Auschwitz, na-
st´pnie na krótki okres czasu obowiàzki dyrektora przej´∏a Anna TobiaszAnna TobiaszAnna TobiaszAnna TobiaszAnna Tobiasz.
Nowa dyrekcja wprowadzi∏a innowacje szkoleniowe w lecznictwie zamkni´-
tym. Powsta∏y oddzia∏y szkoleniowe dobrze wyposa˝one i z fachowymi
instruktorami.

Od 1953 r. dyrektorem Szko∏y Piel´gniarstwa  zosta∏a Czes∏awa SroczykCzes∏awa SroczykCzes∏awa SroczykCzes∏awa SroczykCzes∏awa Sroczyk,
zwiàzana ze szko∏à od samego poczàtku najpierw jako uczennica potem
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instruktorka. Pod jej kierownictwem zmieniajà si´ formy kszta∏cenia, nauczy-
ciele podnoszà kwalifikacje, nast´puje poprawa warunków bytowych uczennic
i poprawiajà si´ warunki  kszta∏cenia.

W 1959 r. powsta∏o czteroletnie Liceum Piel´gniarstwa (od 1962 roku
pi´cioletnie). Absolwentki tego liceum, oprócz dyplomu uprawniajàcego
do wykonywania zawodu, otrzymywa∏y tak˝e Êwiadectwo dojrza∏oÊci. Liceum
mieÊci∏o si´ w budynkach szpitala przy ul. S∏owackiego.

W 1964 r. dochodzi do po∏àczenia Paƒstwowej Szko∏y Po∏o˝nych, Paƒstwo-
wej Szko∏y Piel´gniarstwa i Liceum Medycznego Piel´gniarstwa. W 1971 r.
dotychczasowe szko∏y zosta∏y przemianowane na Zawodowe Studium Me-
dyczne Po∏o˝nych, Zawodowe Studium Medyczne Piel´gniarstwa i Liceum
Medyczne Piel´gniarstwa i utworzy∏y Zespó∏ Szkó∏ Medycznych. W 1972 r.
do ZSM przy∏àczono tak˝e Medyczne Studium Zawodowe dla Asystentek
Piel´gniarstwa, przez wiele lat kierowane przez mgr Janin´ Jab∏oƒskàJanin´ Jab∏oƒskàJanin´ Jab∏oƒskàJanin´ Jab∏oƒskàJanin´ Jab∏oƒskà. Studium
to ze wzgl´du na brak ch´tnych zosta∏o po roku zlikwidowane.

Szko∏a mieÊci si´ w budynkach:

ul.S∏owackiego 85 – Liceum Medyczne,
ul.Wodna – internat,
Wybrze˝e KoÊciuszki – Zawodowe Studium Po∏o˝nych i Zawodowe Studium
Piel´gniarstwa.

W 1979 r. na emerytur´ odchodzi dotychczasowy dyrektor mgr Czes∏awaCzes∏awaCzes∏awaCzes∏awaCzes∏awa
SroczykSroczykSroczykSroczykSroczyk,  funkcj´ t´ obejmuje mgr Bronis∏awa RatmajerBronis∏awa RatmajerBronis∏awa RatmajerBronis∏awa RatmajerBronis∏awa Ratmajer. W roku szkolnym
1979/80 uruchomiono Studium Medyczne Higieny Szkolnej, niestety ze wzgl´-
du na brak zainteresowania uleg∏o ono likwidacji.

40-lecie szko∏y (1985) obchodzono bardzo uroczyÊcie, rok póêniej odby∏a
si´ tu XIX Olimpiada Piel´gniarek i Po∏o˝nych. We wrzeÊniu 1986 r. nowym
dyrektorem zosta∏a mgr Teresa DzióbTeresa DzióbTeresa DzióbTeresa DzióbTeresa Dziób. Szko∏a w tym okresie musia∏a borykaç
si´ z problemami lokalowymi, a tak˝e brakiem sprz´tu.

8 czerwca 1991 r. odby∏a si´ uroczystoÊç nadania imienia Zespo∏owi Szkó∏
Medycznych. Patronkà szko∏y zosta∏a prekursorka polskiego piel´gniarstwa
Jadwiga I˝yckaJadwiga I˝yckaJadwiga I˝yckaJadwiga I˝yckaJadwiga I˝ycka. Na uroczystoÊci obecni byli przedstawiciele w∏adz miasta
i województwa, kuratorium, szpitala wojewódzkiego a tak˝e, jako goÊç hono-
rowy, syn patronki Krzysztof I˝ycki.

Od wrzeÊnia 1991 r. dyrektorem szko∏y zosta∏a mgr Anna Michalik.
Nastàpi∏a reorganizacja szko∏y i zmiany w programach nauczania. Powstajà
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nowe kierunki: 1993 – fizjoterapia; 1994 – ratownik medyczny; cykl nauczania
piel´gniarek zostaje wyd∏u˝ony do pi´ciu semestrów; 1997 - terapia zaj´ciowa.

W 2000 r. dochodzi do po∏àczenia Zespo∏u Szkó∏ MedycznychW 2000 r. dochodzi do po∏àczenia Zespo∏u Szkó∏ MedycznychW 2000 r. dochodzi do po∏àczenia Zespo∏u Szkó∏ MedycznychW 2000 r. dochodzi do po∏àczenia Zespo∏u Szkó∏ MedycznychW 2000 r. dochodzi do po∏àczenia Zespo∏u Szkó∏ Medycznych
Medycznego Studium Zawodowego z wydzia∏ami: technik analityki medycznejMedycznego Studium Zawodowego z wydzia∏ami: technik analityki medycznejMedycznego Studium Zawodowego z wydzia∏ami: technik analityki medycznejMedycznego Studium Zawodowego z wydzia∏ami: technik analityki medycznejMedycznego Studium Zawodowego z wydzia∏ami: technik analityki medycznej
i technik farmaceutyczny.i technik farmaceutyczny.i technik farmaceutyczny.i technik farmaceutyczny.i technik farmaceutyczny.

We wrzeÊniu 2003 r. powsta∏y dwa nowe kierunki kszta∏cenia: opiekunka
Êrodowiskowa i opiekun w domu pomocy spo∏ecznej; w nast´pnych latach
kierunki: asystent osoby niepe∏nosprawnej (2006 r.), opiekun medyczny
(2009 r.) oraz opiekunka dzieci´ca i technik us∏ug kosmetycznych (2012 r.).

Uchwa∏à Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 7 wrzeÊnia 2005 r.,
Zespó∏ Szkó∏ Medycznych zosta∏ przekszta∏cony w Medycznà Szko∏´ Policealnà
im. Jadwigi I˝yckiej w PrzemyÊlu.

31 sierpnia 2012 r., po dwudziestu jeden latach pe∏nienia funkcji
dyrektora, przesz∏a na emerytur´ mgr Anna MichalikAnna MichalikAnna MichalikAnna MichalikAnna Michalik, a jej stanowisko obj´∏a
mgr Danuta SuchorzepkaDanuta SuchorzepkaDanuta SuchorzepkaDanuta SuchorzepkaDanuta Suchorzepka, która pe∏ni to stanowisko do chwili obecnej.

Jadwiga I˝yckaJadwiga I˝yckaJadwiga I˝yckaJadwiga I˝yckaJadwiga I˝ycka(29.IX.1908-29.VI.1988) – patronka Medycznej Szko∏y Police-
alnej w PrzemyÊlu

To przede wszystkim osoba zas∏u˝ona dla piel´gniarstwa w Polsce i nie tylko.
By∏a absolwentkà Uniwersyteckiej Szko∏y Piel´gniarstwa w Krakowie (1927-
1929). Po jej skoƒczeniu sama zaj´∏a si´ pracà pedagoga jako instruktorka
w Warszawskiej Szkole Piel´gniarstwa. W 1934 r. otrzyma∏a stypendium
Rockefellera na Wydziale Piel´gniarstwa w Toronto, gdzie kszta∏ci∏a si´ przez
pó∏tora roku.

Swojà wiedzà dzieli∏a si´ z m∏odszymi kole˝ankami kontynuujàc jedno-
czeÊnie prac´ pedagogicznà. Po powrocie do Polski zosta∏a wicedyrektorem
Szko∏y Piel´gniarskiej w Krakowie.

Nabyte umiej´tnoÊci wykorzystywa∏a podczas wojny, najpierw pracujàc
w szpitalu polowym we wrzeÊniu 1939 r., potem jako inspektor piel´gniarek
w Wydziale Szpitalnictwa Zarzàdu Miejskiego w Warszawie, a  podczas po-
wstania warszawskiego, jako dzia∏aczka Armii Krajowej. Po upadku powstania
zostaje aresztowana i do koƒca wojny przebywa w obozie w P∏aszowie.

Po zakoƒczeniu wojny powraca najpierw do Krakowa, gdzie wspó∏tworzy
od nowa dzia∏alnoÊç Krakowskiej Szko∏y Piel´gniarskiej, a nast´pnie wyje˝d˝a
do Warszawy i zostaje naczelnikiem wydzia∏u, a potem wicedyrektorem Depar-
tamentu Ârednich Szkó∏ Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.
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PoÊwi´ca si´ tworzeniu programów egzaminów paƒstwowych i przyczynia
do utworzenia wy˝szej uczelni piel´gniarskiej w Lublinie, której zostaje
wyk∏adowcà. By∏a tak˝e wyk∏adowcà Studium Nauczycielskiego Ârednich Szkó∏
Medycznych w Warszawie.

W latach 50-tych dzia∏a∏a w grupie piel´gniarek, które w 1957 r. utworzy∏y
Polskie Towarzystwo Piel´gniarskie. Jadwiga I˝ycka przez wiele lat by∏a cz∏on-
kiem zarzàdu PTP, przewodniczàcà Komisji Historycznej towarzystwa oraz
jego Komisji Szkoleniowej. Z jej w∏aÊnie inicjatywy zorganizowano w 1967 r.
pierwszà olimpiad´ dla uczennic szkó∏ piel´gniarskich.

Jadwiga I˝ycka by∏a tak˝e dzia∏aczkà organizacji mi´dzynarodowych: Mi´-
dzynarodowej Rady Piel´gniarstwa i Departamentu Piel´gniarstwa Âwiatowej
Organizacji Zdrowia. Zosta∏a honorowym cz∏onkiem Brytyjskiego Towarzystwa
Piel´gniarskiego. Prowadzi∏a cykl wyk∏adów w Szkole Piel´gniarstwa w Edyn-
burgu.

Swojà wiedz´ przekazywa∏a w licznych publikacjach. By∏a wspó∏autorkà
Encyklopedii Piel´gniarstwa. Âmierç przerwa∏a jej prac´ nad Historià Piel´-
gniarstwa, której ukaza∏a si´ pierwsza cz´Êç.

J. I˝ycka osobiÊcie odwiedza∏a Zespó∏ Szkó∏ Medycznych w PrzemyÊlu.
Szko∏a nosi jej imi´ od 8 czerwca 1991 r.

Historia kierunków Analityki Medycznej i Techniki FarmaceutycznejHistoria kierunków Analityki Medycznej i Techniki FarmaceutycznejHistoria kierunków Analityki Medycznej i Techniki FarmaceutycznejHistoria kierunków Analityki Medycznej i Techniki FarmaceutycznejHistoria kierunków Analityki Medycznej i Techniki Farmaceutycznej

Poczàtek szko∏y si´ga 1951 r., kiedy to do PrzemyÊla zosta∏a przeniesiona
Paƒstwowa Szko∏a Felczerska z Opola (1951-1953). Wydarzenie to da∏o
poczàtek, istniejàcemu do 31 sierpnia 2000 r., Medycznemu Studium Zawo-
dowemu.

Szko∏a Felczerska istnia∏a w naszym mieÊcie pod ró˝nymi nazwami,
w latach 1953 - 1958. W 1957 r. powstaje Paƒstwowa Szko∏a Laborantów
Medycznych. By∏a to jednostka macierzysta obecnie istniejàcego Wydzia∏u
Analityki Zespo∏u Szkó∏ Medycznych im. Jadwigi I˝yckiej w PrzemyÊlu.

Paƒstwowa Szko∏a Laborantów Medycznych mieÊci∏a si´ budynku przy
ulicy Felicjanek 4. Posiada∏a pracownie chemii, chemii klinicznej, histologii
i mikroskopii oraz bakteriologii. Pierwszym dyrektorem zosta∏ mgr Stanis∏awStanis∏awStanis∏awStanis∏awStanis∏aw
FrankowskiFrankowskiFrankowskiFrankowskiFrankowski. W dzia∏alnoÊç pedagogicznà zaanga˝owani byli tak˝e  Józef Józef Józef Józef Józef
Dzia∏oszyƒski Dzia∏oszyƒski Dzia∏oszyƒski Dzia∏oszyƒski Dzia∏oszyƒski , dr Witold TokarzWitold TokarzWitold TokarzWitold TokarzWitold Tokarz, prof. Stefan WyrwiczStefan WyrwiczStefan WyrwiczStefan WyrwiczStefan Wyrwicz, lek. Mieczys∏aw PydoMieczys∏aw PydoMieczys∏aw PydoMieczys∏aw PydoMieczys∏aw Pydo,
prof. Ferdynand SchneiderFerdynand SchneiderFerdynand SchneiderFerdynand SchneiderFerdynand Schneider, mgr Stanis∏aw StopyraStanis∏aw StopyraStanis∏aw StopyraStanis∏aw StopyraStanis∏aw Stopyra, lek. Stanis∏aw OstrowskiStanis∏aw OstrowskiStanis∏aw OstrowskiStanis∏aw OstrowskiStanis∏aw Ostrowski,
lek. Jan LisowskiJan LisowskiJan LisowskiJan LisowskiJan Lisowski, dr Tadeusz WiÊniewskiTadeusz WiÊniewskiTadeusz WiÊniewskiTadeusz WiÊniewskiTadeusz WiÊniewski, lek. Jerzy Kaczor Jerzy Kaczor Jerzy Kaczor Jerzy Kaczor Jerzy Kaczor, lek. Henryk JurczykHenryk JurczykHenryk JurczykHenryk JurczykHenryk Jurczyk,
Stanis∏aw K´dzierskiStanis∏aw K´dzierskiStanis∏aw K´dzierskiStanis∏aw K´dzierskiStanis∏aw K´dzierski. Jednak jednà z najbardziej zas∏u˝onych osób dla rozwoju
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szko∏y i kszta∏cenia m∏odzie˝y by∏ mgr TadeuszTadeuszTadeuszTadeuszTadeusz
Ba∏dowskiBa∏dowskiBa∏dowskiBa∏dowskiBa∏dowski, jej wieloletni wyk∏adowca.

Pierwszy rocznik ukoƒczy∏ szko∏´ w 1959 r.
egzamin dyplomowy zda∏y i otrzyma∏y tytu∏ technika
analityki medycznej 43 osoby.

Zaanga˝owanie nauczycieli i trud pedagogicz-
ny szybko przynios∏y efekty i szko∏a zdoby∏a uznanie
swoim wysokim poziomem nauczania. Cz´stymi
goÊçmi byli przedstawiciele Wydzia∏ów Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej WRN, przedstawiciele wy˝szych
uczelni medycznych, a nawet przedstawiciel Âwiato-
wej Organizacji Zdrowia ( 1957 Fernanda Alves Diniz).

W 1962 r. powsta∏o Paƒstwowe Technikum Farmaceutyczne. Cz´Êç zaj´ç
prowadzona by∏a w budynku Szko∏y Laborantów przy ul. Poniatowskiego 33,
cz´Êç w odremontowanych pomieszczeniach Internatu przy ul. Szewczenki
1. Tam znajdowa∏a si´ pracownia chemii galenowej i sala çwiczeƒ botanicz-
nych. Na pierwszy rok przyj´to 60 osób, zaj´cia rozpocz´∏y si´ 15 wrzeÊnia
1962 r., a pierwsze tytu∏y techników farmaceutycznych absolwenci uzyskali
w czerwcu 1964 roku (45 osób).

W 1964 r. w szkole odby∏a si´ Krajowa Konferencja Paƒstwowych Szkó∏
Medycznych Techników Farmaceutycznych; w 1965 r. szko∏´ odwiedzi∏
prof. dr Leszek KrówczyƒskiLeszek KrówczyƒskiLeszek KrówczyƒskiLeszek KrówczyƒskiLeszek Krówczyƒski z Akademii Medycznej w Krakowie. W maju
1968 r. odby∏a si´ tu Krajowa Konferencja Paƒstwowych Szkó∏ Medycznych
Techników Analityki. W latach nast´pnych szko∏a mia∏a ró˝ne nazwy i pro-
wadzi∏a ró˝ne kierunki kszta∏cenia.

W 1972 r. na emerytur´ odszed∏  jej d∏ugoletni
dyrektor mgr Stanis∏aw Frankowski Stanis∏aw Frankowski Stanis∏aw Frankowski Stanis∏aw Frankowski Stanis∏aw Frankowski , a stanowisko
objà∏ mgr Adam KrywiakAdam KrywiakAdam KrywiakAdam KrywiakAdam Krywiak. W okresie tym nast´puje
unowoczeÊnianie zaplecza aparaturowego, przyby-
wa kadry nauczycielskiej, rozwija si´ za∏o˝ony dwa
lata wczeÊniej Wydzia∏ Fizjoterapii ( jego reaktywa-
cja nast´puje w 1993 r. w Zespole Szkó∏ Medycznych
w PrzemyÊlu).

W 1978 r. mgr Adam KrywiakAdam KrywiakAdam KrywiakAdam KrywiakAdam Krywiak zrezygnowa∏
z prowadzenia szko∏y a funkcj´ dyrektora na 11 lat
obj´∏a mgr Barbara Ró˝yckaBarbara Ró˝yckaBarbara Ró˝yckaBarbara Ró˝yckaBarbara Ró˝ycka. Poziom nauczania
w szkole stale by∏ podnoszony, o czym Êwiadczy jej

mgr Tadeusz Ba∏dowski

mgr Adam Krywiak
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renoma nie tylko w naszym regionie ale i ca∏ym kra-
ju. Niektóre zaj´cia prowadzone by∏y przez nauczy-
cieli akademickich AM w Krakowie  pod kierunkiem
dr Edwarda Rybackiego (szkolenie na starszego te-
chnika farmaceutycznego). Powsta∏ tak˝e zamiej-
scowy oÊrodek szkolenia w KroÊnie. Ciàgle otwie-
rano nowe kierunki kszta∏cenia: w 1989 r. – Instru-
ktor Higieny.

W latach 1989 - 1991
dyrektorem MSZ zostaje
mgr Józef BorekJózef BorekJózef BorekJózef BorekJózef Borek, po jego
rezygnacji przez rok pono-
wnie mgr Adam KrywiakAdam KrywiakAdam KrywiakAdam KrywiakAdam Krywiak.

W latach 1991 - 2000
dyrektorem Studium zo-
staje mgr Krzysztof Pie-Krzysztof Pie-Krzysztof Pie-Krzysztof Pie-Krzysztof Pie-
kie∏kokie∏kokie∏kokie∏kokie∏ko.  W 1993 r. nast´-
puje wdra˝anie nowych
programów nauczania za-
równo na wydziale anali-

tyki medycznej jak i wydziale farmaceutycznym.
Jednym z przewodniczàcych komisji opiniujàcej
nowopowsta∏y program by∏ mgr Tadeusz Ba∏dowskiTadeusz Ba∏dowskiTadeusz Ba∏dowskiTadeusz Ba∏dowskiTadeusz Ba∏dowski.

W latach 1990 - 2000 Medyczne Studium Zawo-
dowe w PrzemyÊlu kszta∏ci w dwóch kierunkach:
technik analityki medycznej i technik farmaceu-
tyczny. Cykl szkolenia jest dwuletni i trwa cztery semestry.

W roku 2000, decyzjà Zarzàdu Województwa Podkarpackiego, nastàpi∏o
po∏àczenie szkó∏ medycznych dzia∏ajàcych w PrzemyÊlu i Medyczne Studium
Zawodowe zosta∏o w∏àczone do Zespo∏u Szkó∏ Medycznych. Od 2005 r. szko∏a
istnieje pod nazwà Medyczna Szko∏a Policealna im Jadwigi I˝yckiej w Prze-
myÊlu.

W takiej postaci dzia∏a do dnia dzisiejszego. Dyrektorem Zespo∏u Szkó∏
Medycznych przez wiele lat by∏a mgr Anna Michalik (1991-2012). Dzi´ki
jej staraniom uda∏o si´ zagospodarowaç pomieszczenia w budynku przy
ul. Wodnej 11 i na nowo powsta∏y pracownie Technologii Postaci Leków,
uzupe∏niono zaplecze techniczne i aparaturowe. W chwili obecnej wszystkie

mgr Barbara Ró˝ycka

mgr Józef Borek

mgr Krzysztof Piekie∏ko
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pomieszczenia szko∏y mieszczà si´ w jednym miejscu w budynku przy ulicy
S∏owackiego 85.

Szko∏a stale si´ rozwija a poziom nauczania jest niezmiennie bardzo
wysoki. Przez ostatnie kilka lat programy nauczania zosta∏y uaktualnione
i unowoczeÊnione, a wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, sà two-
rzone nowe kierunki. Tak jak kiedyÊ i dzisiaj szko∏a jest g∏ównym oÊrodkiem
w ca∏ym naszym regionie kszta∏càcym fachowe kadry personelu medycznego
w tym tak˝e m∏odych techników farmaceutycznych.

Literatura:Literatura:Literatura:Literatura:Literatura:

1. Kalendarium, strona internetowa Zespo∏u Szkó∏ Medycznych, zsmed.republika.pl.
2. Kobosz T. oprac. Sylwetki wybitnych piel´gniarek, S∏u˝ba Zdrowia nr 38-39,

11-15 maja 2000.
3. Ksi´ga pamiàtkowa Medycznego Studium Zawodowego w PrzemyÊlu 1973-

1987.
4. Ksi´ga pamiàtkowa Paƒstwowej Szko∏y Laborantów Medycznych 1957-

1973.
5. Patrza∏ek M. Dzia∏alnoÊç Zespo∏u Szkó∏ Medycznych im. Jadwigi I˝yckiej w latach

1990-2001, Rzeszów 2004.
6. Sroczyk Cz. 40 lat na stra˝y ˝ycia i zdrowia , PrzemyÊl 1985.6. Sroczyk Cz. 40 lat na stra˝y ˝ycia i zdrowia , PrzemyÊl 1985.6. Sroczyk Cz. 40 lat na stra˝y ˝ycia i zdrowia , PrzemyÊl 1985.6. Sroczyk Cz. 40 lat na stra˝y ˝ycia i zdrowia , PrzemyÊl 1985.6. Sroczyk Cz. 40 lat na stra˝y ˝ycia i zdrowia , PrzemyÊl 1985.
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Marta Woliƒska

An outline history of the Medical School
Complex in PrzemyÊl

In the aftermath of the WWII, Poland lacked medical personnel, not only
doctors but also mid-level medical staff. The first secondary school to mostly
train nurses and midwives was established in PrzemyÊl on 3 January 1945.
Throughout its history, the school has constantly sought to expand, offering
new courses. Through a decision of the Podkarpacie Regional Parliament
issued on 7 September 2005, the medical vocational college was transformed
into Jadwiga I˝ycka Post Secondary Medical School. Among lecturers of the
school was Tadeusz Ba∏dowski, MPharm, a great contributor to pharmacy
in the region of Podkarpacie.

Jadwiga I˝ycka (29 October 1908–29 June 1988) was a nurse who
contributed greatly to her very profession. She took the initiative to establish
the Polish Nurses Associations and was a co-founder of the nursing faculty at
the Lublin Medical Academy. Jadwiga I˝ycka was also an active member of the
International Council of Nurses, WHO, an honorary member of the Royal
British Nursing Association, and a lecturer at the Nursing School in Edinburgh.
She led to the creation of the Nursing Encyclopedia and History of Nursing.
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Mgr farm. Marita WoliƒskaMarita WoliƒskaMarita WoliƒskaMarita WoliƒskaMarita Woliƒska

Absolwentka Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska UMCS
i Wydzia∏u Farmaceutycznego Akademii Medycznej
w Lublinie, w 2008 roku uzyska∏a tytu∏ specjalisty
w dziedzinie farmacji aptecznej w Studium kszta∏cenia
Podyplomowego CM UJ.

Od dziesi´ciu lat pracuje i mieszka w PrzemyÊlu.
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Wielka uroczystoÊç
polskich historyków

farmacji
15 lutego 2014 r., w Mielnie,

podczas Okr´gowego Zjazdu
Delegatów Ârodkowopomor-
skiej Izby Aptekarskiej, w obe-
cnoÊci Prezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej doktora Grzegorza
Kucharewicza, odby∏a si´ uroczystoÊç przekazania Medalu „Carmen Frances”
doktor nauk farmaceutycznych Jadwidze Brzeziƒskiej.

Medal przyznany zosta∏ przez Mi´dzynarodowà Akademi´ Historii
Farmacji, 11 wrzeÊnia 2013 r., podczas Kongresu Historii Farmacji w Pary˝u.

Dla polskich historyków far-
macji to ogromny zaszczyt, dla
dr Jadwigi Brzeziƒskiej nagroda
za wieloletnià dzia∏alnoÊç.

Do Mielna przyjechali
cz∏onkowie Zespo∏u Sekcji
Historii Farmacji Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycz-
nego z ca∏ej Polski – z Bydgo-
szczy, Poznania, Rzeszowa,
Stargardu, Warszawy...

By∏o wiele ˝yczeƒ, mnóstwo kwiatów i symboliczny podarunek – pud∏o
na kapelusze, z których Laureatka s∏ynie ...

LMC
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           Non viribus aut velocitate aut celeritare corporum magnae
res geruntur, sed consilio, auctoritate, sententia

Szanowna, Droga Laureatko,Szanowna, Droga Laureatko,Szanowna, Droga Laureatko,Szanowna, Droga Laureatko,Szanowna, Droga Laureatko,

tak w∏aÊnie, zgodnie ze s∏owami Cycerona – nie dzi´ki sile albo zr´cznoÊci
cia∏a dokonuje si´ rzeczy wielkich lecz radà, powagà, myÊlà – idziesz przez zakola
szeroko poj´tej HISTORII, przez dzieje farmacji w szczególnoÊci a specjalnie
losy polskiego aptekarza. Wdzi´czni Ci jesteÊmy za pami´ç o wielkich i ma∏ych,
o ludziach i wydarzeniach, o kamieniach milowych i epizodach zawodu, który

wybraliÊmy i wykonujemy
dla dobra wspó∏obywatela po-
trzebujàcego naszej rady i po-
mocy. I zawsze wracaç b´-
dziemy do doÊwiadczeƒ tych,
którzy przed nami torowali
dla nas szerokie drogi nauki
o leku a tak˝e do tych, którzy
wydeptywali Êcie˝ki farmacji
praktycznej.

Dumni jesteÊmy, wszyscy
którzy przyczyniajà si´ do utr-
walania przesz∏oÊci zawodu
naszego, ˝e w Twojej Osobie
zosta∏y dostrze˝one zas∏ugi,
bo przecie˝ parvus addas
parvo, magnus acervus erit –
dodaj ma∏e do ma∏ego a powsta-
nie wielki stos. To przecie˝
z Twoich monografii, opra-
cowaƒ, notatek, ˝yciorysów
powstaje wielki stos Historii
Polskiej Farmacji.

I dzi´ki Ci za to !
Zespó∏ Sekcji Historii Farmacji

  Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
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POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIA¸
W KATOWICACH

BESKIDZKA OKR¢GOWA IZBA APTEKARSKA

Zespó∏  Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

XXIII SYMPOZJUM   HISTORII FARMACJIXXIII SYMPOZJUM   HISTORII FARMACJIXXIII SYMPOZJUM   HISTORII FARMACJIXXIII SYMPOZJUM   HISTORII FARMACJIXXIII SYMPOZJUM   HISTORII FARMACJI

„LEK NATURALNY – INSPIRACJE FARMACEUTYCZNE”

które  odb´dzie si´
w  Bielsku - Bia∏ej   w dniach 5-8 czerwca 2014w  Bielsku - Bia∏ej   w dniach 5-8 czerwca 2014w  Bielsku - Bia∏ej   w dniach 5-8 czerwca 2014w  Bielsku - Bia∏ej   w dniach 5-8 czerwca 2014w  Bielsku - Bia∏ej   w dniach 5-8 czerwca 2014

Ramowy program Sympozjum:Ramowy program Sympozjum:Ramowy program Sympozjum:Ramowy program Sympozjum:Ramowy program Sympozjum:

5 czerwca 2014 - czwartek
przyjazd  do Bielska-Bia∏ej  i zakwaterowanie uczestników w  OÊrodku
Wczasowym   “Beskidy Park” przy ul. Armii Krajowej 316 - OÊrodek mieÊci si´
przy dolnej stacji kolejki      na SZYNDZIELNI¢

Ok. godziny 16.30 proponujemy dla ch´tnych  spacer i zwiedzanie
Starego Rynku:  Apteka pod Jeleniem - najstarsza Apteka w dawnym  Bielsku,
mieÊci si´ w budynku dawnej gospody z XVIII wieku, powsta∏a w 1775 r.
posiada pi´kne neorenesansowe drewniane wyposa˝enie wn´trz  /meble z
koƒca XIX w., wystaw´ starych przyrzàdów aptecznych oraz pi´kne rzeêby
Eskulapa i Higiei przy wejÊciu/. Zamek  ksià˝àt   Su∏kowskich,  Katedra  Êw.
Miko∏aja, Kamienica Pod   ˚abami.

Wieczorem  zebranie Zespo∏u Sekcji Historii Farmacji.

6 czerwca 2014 - piàtek
uroczyste otwarcie Sympozjum
 I sesja referatowa I sesja referatowa I sesja referatowa I sesja referatowa I sesja referatowa
II sesja referatowaII sesja referatowaII sesja referatowaII sesja referatowaII sesja referatowa
Wyjazd na wycieczk´ na gór´ ˚AR do szczytowo – pompowej elektrowni
wodnej – (dla ch´tnych)
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7 czerwca 2014 - sobota
III sesja referatowaIII sesja referatowaIII sesja referatowaIII sesja referatowaIII sesja referatowa
IV  sesja referatowaIV  sesja referatowaIV  sesja referatowaIV  sesja referatowaIV  sesja referatowa
V  sesja referatowaV  sesja referatowaV  sesja referatowaV  sesja referatowaV  sesja referatowa
VI sesja referatowaVI sesja referatowaVI sesja referatowaVI sesja referatowaVI sesja referatowa
                 Zakoƒczenie sympozjum                 Zakoƒczenie sympozjum                 Zakoƒczenie sympozjum                 Zakoƒczenie sympozjum                 Zakoƒczenie sympozjum
Wyjazd na  wycieczk´  do Wis∏y Kleszczonki – Góralska chata
p. Ciencia∏ów  z Muzeum Aptekarstwa  q Wieczorem kolacja

8 czerwca 2014 niedziela
Msza dla uczestników Sympozjum w zabytkowym,  drewnianym koÊciele
z 1690 roku, pw. Êw. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich (dla ch´tnych)

                                                            W imieniu Komitetu Organizacyjnego
     dr n. farm. Barbara Uniejewska

UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!
Do 15 kwietnia 2014 roku bardzo prosz´ przes∏aç zg∏oszenie na ni˝ej wymie-Do 15 kwietnia 2014 roku bardzo prosz´ przes∏aç zg∏oszenie na ni˝ej wymie-Do 15 kwietnia 2014 roku bardzo prosz´ przes∏aç zg∏oszenie na ni˝ej wymie-Do 15 kwietnia 2014 roku bardzo prosz´ przes∏aç zg∏oszenie na ni˝ej wymie-Do 15 kwietnia 2014 roku bardzo prosz´ przes∏aç zg∏oszenie na ni˝ej wymie-
niony adres.niony adres.niony adres.niony adres.niony adres.
Noclegi  oraz posi∏ki ka˝dy uczestnik sympozjum p∏aci sobie sam w hotelu.
(cena noclegu 60 z∏ - ze Êniadaniem.)
Cena obiadu: 30z∏.        Kolacji: 30 z∏.
Nale˝y zg∏osiç dat´ przyjazdu i odjazdu – gdyby ktoÊ chcia∏ wczeÊniej wyjechaç.

do :Barbara Uniejewska                buniejewska@hospital.com.pl

      Bardzo prosimy zg∏osiç równie˝ ch´ç uczestniczenia w wycieczkach.

OP¸ATA (za materia∏y zjazdowe, wydruk wydawnictw)  200.00 PLN
Wp∏aty na konto Zarzàdu G∏ównego PTFarm.

29 1160 2202 0000 0000 2770 0281
lub na miejscu

Uczestnikom Sympozjum (czynnym aptekarzom bioràcym udzia∏ w szkole-
niach ciàg∏ych Rozp .MZ z dn 25 VI 2003 roku) przys∏ugujà pkt. punkty
edukacyjne „mi´kkie” za jeden dzieƒ sympozjum oraz 10 pkt „mi´kkich”
za wyg∏oszenie referatu.
       Osoby zainteresowane punktami KBN i publikacjà referatów w wyda-
wnictwie  posympozjalnym, proszone sà o przes∏anie skrótów wraz z poda-
niem przynajmniej trzech êróde∏, na których opiera∏ b´dzie si´ referat.
   Streszczenia nale˝y przesy∏aç do dnia 15 kwietnia 2014 w formie15 kwietnia 2014 w formie15 kwietnia 2014 w formie15 kwietnia 2014 w formie15 kwietnia 2014 w formie
elektronicznej pod adresem organizatorów.elektronicznej pod adresem organizatorów.elektronicznej pod adresem organizatorów.elektronicznej pod adresem organizatorów.elektronicznej pod adresem organizatorów.
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Muzeum Aptekarstwa – Kleszczonka
Muzeum Aptekarstwa w starej
cha∏upie na Klyszczonce powsta-
∏o przypadkiem: Zajrza∏em do le-
˝àcego na strychu, od wielu lat
nie otwieranego kufra i zorien-
towa∏em si´, ˝e kryje on pra-
wdziwe skarby.

Znalaz∏em w nim m.in. dzien-
niczek pradziadka ̋ ony, Andrze-
ja Ciencia∏y. By∏a w nim wzmian-
ka, ˝e w 1890 roku do Wis∏y przyby∏ stryj pradziadka Pawe∏. Przekaza∏em
„Diariusz Andrzeja Ciencia∏y” teÊciowi Jerzemu Cienciale, który wpad∏ na
pomys∏ zorganizowania muzeum.

Pawe∏ Ciencia∏a – absolwent Wydzia∏u Medyczno-Chirurgicznego Uniwer-
sytetu Wiedeƒskiego, prowadzi∏ apteki w Budapeszcie, we Lwowie, w Pradze
i Wiedniu. By∏ uczestnikiem bitwy Pod Solferino i czynnie uczestniczy∏
w tworzeniu Czerwonego Krzy˝a.

MyÊla∏, ˝e w WiÊle przejdzie na emerytur´ i b´dzie odpoczywa∏. Sta∏o si´
jednak inaczej: ̋ y∏ 99 lat i przez 32 lata prowadzi∏ pierwszà w okolicy aptek´.

Zosta∏o po nim wiele aptekarskich skarbów
z XIX w., które mo˝na w naszym muzeum
podziwiaç.
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