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Kole˝anki i Koledzy!

W zwiàzku z obchodzonym w ubieg∏ym roku XX-leciem samorzàdu
aptekarskiego na Podkarpaciu, kolejne wydanie „Thesaurus’a Apothecarii”
poÊwi´cone zosta∏o historii podkarpackich aptekarzy i nosi tytu∏ „Podkarpacie
i jego aptekarze”. Z kart czwartego wydania „Thesaurus’a Apothecarii”
poznajemy sylwetki farmaceutów, którzy tworzyli dzieje podkarpackiego
aptekarstwa. Okazuje si´, ˝e mieli oni, podobnie jak my dzisiaj, problemy
zawodowe – trudne studia, póêniej odpowiedzialnà prac´ trwajàcà po kilka-
naÊcie godzin na dob´ oraz niewysokie zarobki. Wielu farmaceutów ubolewa∏o
nad tym, ˝e wykonywanie tego zawodu nie daje im radoÊci i spodziewanej
satysfakcji. Jednak starali si´ wype∏niaç swój zawód najlepiej jak umieli, zgod-
nie z regu∏ami sztuki aptekarskiej i z pasjà.

Magister Antoni Brz´Ê, bohater opracowania przygotowanego przez
doktora nauk farmacceutycznych Maciej Bilka, prowadzi∏ przez d∏ugie lata
aptek´ w B∏a˝owej i jednoczeÊnie anga˝owa∏ si´ w ̋ ycie lokalnej spo∏ecznoÊci,
przez co tworzy∏ histori´ naszego zawodu, dlatego jest dla nas wartoÊciowym
przyk∏adem galicyjskiego aptekarza.

Z zaciekawieniem poznajemy tak˝e histori´ rodziny Cassinów, aptekarzy
z Kolbuszowej. Magister farmacji Lidia Czy˝ przedstawi∏a dzieje tej rodziny
od XIX wieku i protoplasty rodu Piotra Cassiny a˝ do roku 1980 i emerytury
aptekarza Agenora. Pomijajàc histori´ kolejnych w∏aÊcicieli apteki w Kolbu-
szowej mamy mo˝liwoÊç przyjrzeç si´ starym fotografiom, z których spoglàda
Stanis∏aw Cassina, zobaczyç mo˝na jak wyglàda∏ dawniej dyplom magistra
farmacji i zajrzeç do wn´trza kolbuszowskiej apteki z poczàtku XX wieku.

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

    czyli  s∏owo

                     Prezesa



Przepe∏nione pasjà i zaanga˝owaniem w sprawy zawodu sà równie˝ dzieje
rodziny Kumorów z D´bicy. Magister Zygfryd Kumor tworzy∏ histori´ aptekar-
stwa Podkarpacia po II wojnie Êwiatowej. Dzi´ki jego pionierskim wysi∏kom
powsta∏o Laboratorium Kontroli Leków, rozwija∏y si´ apteki, a przede wszy-
stkim ros∏a wiedza fachowa personelu aptek.

Dla farmaceutów korzystajàcych obecnie z urz´dowych spisów leków
w aptekach, cennà wiedz´ podaje magister El˝bieta Zwoliƒska w opracowaniu
dotyczàcym historii farmakopei polskich na tle ustawodawstwa farmaceutycz-
nego. Opracowanie to w sposób ca∏oÊciowy obejmuje tak˝e dzieje farmakopei
europejskich i kodeksów obowiàzujàcych apteki, takich jak Antidotaria,
Dispensatoria, Ricettaria.

W odpowiedzi na zach´t´ gazety codziennej „Nowiny” magister farmacji
Krystyna Plewako opisa∏a swoje prze˝ycia wojenne w pracy zatytu∏owanej
„Moje wojenne dzieciƒstwo”. Wspomnienia te stanowià uzupe∏nienie historii
zawodu aptekarskiego o doÊwiadczenia okresu wojny, przepojone patrio-
tyzmem mieszkaƒców miejscowoÊci po∏o˝onych na obrze˝ach Gór Âwi´to-
krzyskich. WÊród nich swoje dzieciƒstwo sp´dzi∏a przysz∏a magister farmacji,
autorka Krystyna Plewako.

Mam nadziej´, i˝ ka˝dy z farmaceutów znajdzie w aktualnym wydaniu
„Thesaurus’a Apothecarii” ciekawe informacje, które – jak sàdz´ – pozwolà
oderwaç si´ od obecnej trudnej rzeczywistoÊci aptekarskiej i przenieÊç si´
w Êwiat dawnych podkarpackich aptek i ich ówczesnych w∏aÊcicieli.

  Prezes
      Podkarpackiej Okr´gowej
            Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Lucyna Samborska



Dr n. farm. Maciej Bilek

Typowy galicyjski aptekarz...

„Galicja i jej  aptekarze” – ju˝ na sam dêwi´k tych
s∏ów, b´dàcych tytu∏em kolejnego zeszytu „Thesaurus’a
Apothecarii”, w wyobraêni historyka farmacji pojawiajà si´
dziesiàtki, setki nazwisk naszych dawno ju˝ nie ˝yjàcych kolegów... W tej
galerii postaci znajdujemy przeró˝nych farmaceutów: zas∏u˝onych dla dobra
chorego i oddanych bez reszty swym pacjentom, pe∏nych godnoÊci bur-
mistrzów miast, dzia∏aczy spo∏ecznych i zawodowych, za∏o˝ycieli kó∏ek
rolniczych i banków spó∏dzielczych, prezesów lub naczelników ochotniczych
stra˝y po˝arnych, organizatorów amatorskich zespo∏ów teatralnych, oddanych
bezgranicznie aktywistów „Soko∏a”... Ka˝dy z nich mia∏ swe wypróbowane
przepisy z których s∏ynà∏ wÊród pacjentów, ka˝dy zapisa∏ na swym koncie
cudowne nieomal˝e uzdrowienia, apteka ka˝dego by∏a intrygujàco pachnàcym
miejscem, wype∏nionym po brzegi pi´knymi, kolorowymi wiedeƒskimi
naczyniami... Taka by∏a w∏aÊnie „Galicja i jej aptekarze”! Ale nie tylko! ˚ycie
nie rozpieszcza∏o galicyjskich farmaceutów. Po ukoƒczeniu trudnych i kosz-
townych studiów czeka∏a na nich praca, trwajàca po kilkanaÊcie godzin na
dob´, nocne pobudki w czasie bezustannego dy˝uru, i to wszystko bez dnia
wolnego, bez urlopów i w dodatku za kiepskà zap∏at´! Wielu farmaceutów-
pracowników takiej presji nie wytrzymywa∏o, a czasopisma aptekarskie
donosi∏y w ka˝dym niemal numerze o kolejnym m∏odym koledze, który otru∏
si´ strychninà, lub si´gnà∏ po rewolwer by zakoƒczyç swe z∏amane ˝ycie...
Ci jednak, którzy przetrwali ten poczàtkowy, najtrudniejszy okres, z czasem
hartowali si´ i zaczynali marzyç o w∏asnej aptece. Zaczyna∏ si´ czas wyrzeczeƒ,
oszcz´dzania i wreszcie nie∏atwych staraƒ o uzyskanie koncesji. Jednak nawet
farmaceuta, nazywajàcy si´ ju˝ dumnie „aptekarzem”, co dawniej oznacza∏o
wy∏àcznie w∏aÊciciela apteki, nie móg∏ byç o swój los spokojny. Obroty
wi´kszoÊci aptek prowincjonalnych ledwie starczy∏y na utrzymanie rodziny,
a powstanie w miasteczku konkurencyjnej drogerii cz´sto koƒczy∏o si´ kolejnà
wiadomoÊcià o koledze, który odebra∏ sobie ˝ycie i osieroci∏ gromadk´
ma∏oletnich dzieci... Warto pami´taç, ˝e dawny, prowincjonalny aptekarz,
cz´Êciej zastanawia∏ si´ nad tym, czy ubranie starszego dziecka wytrzyma
jeszcze na m∏odszym, ani˝eli – jaki nowy obraz kupiç do swej kolekcji! Ci os-
tatni byli wyjàtkami, na tyle jednak charakterystycznymi, ˝e dziewi´tnasto-
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wiecznego aptekarza umieszczamy stereotypowo w pe∏nym przepychu
salonie, na pi´trze kamieniczki, nad bardzo dochodowà aptekà...

Bohater niniejszego opracowania, magister Antoni Brz´Ê, nie by∏ roz-
pieszczany przez los, uda∏o mu si´ jednak za∏o˝yç i przez d∏ugie lata prowadziç
w∏asnà aptek´ – w B∏a˝owej, anga˝ujàc si´ jednoczeÊnie w ̋ ycie swej lokalnej
spo∏ecznoÊci.

*   *   *

B∏a˝owa pochwaliç si´ mo˝e bardzo d∏u-
gà tradycjà aptekarskà. Apteka w miejscowoÊci
tej po raz pierwszy wymieniana jest przez
galicyjskie „Szematyzmy” w roku 1872. Jednak
w ciàgu kolejnych kilkunastu lat w∏aÊciciele
placówki zmieniali si´ kilkukrotnie, co Êwiad-
czyç mo˝e o niskiej op∏acalnoÊci tego przed-
si´wzi´cia. W 1882 zosta∏a ona nawet przenie-
siona do pobliskiego Tyczyna. Dopiero w roku
1884 w histori´ b∏a˝owskiego aptekarstwa
wkracza postaç magistra farmacji Antoniego
Brz´sia, który zwiàza∏ si´ z B∏a˝owà na dobre
i na z∏e, na blisko... pi´çdziesiàt lat!

Antoni Brz´Ê niemal przez ca∏e ̋ ycie zwià-
zany by∏ z Podkarpaciem. Urodzi∏ si´ w roku
1850 w G∏ogowie Ma∏opolskim. Po nauce

w gimnazjum wstàpi∏ na praktyk´ aptekarskà, by po trzech latach pracy
w charakterze aspiranta farmacyi stawiç si´ przed komisjà gremium aptekar-
skiego i zdawaç egzamin tyrocynalny (Tirocinium), sprawdzajàcy wiedz´
praktycznà i teoretycznà ze zdobytych w czasie nauki umiej´tnoÊci. PomyÊlne
zdanie egzaminu i otrzymanie „Dyplomu tyrocynalnego” otworzy∏o Brz´siowi
drog´ do dwuletnich studiów farmaceutycznych, które odbywa∏ w cesarsko-
królewskiej wszechnicy we Lwowie. Ukoƒczy∏ je w roku 1878 i znalaz∏ si´
w grupie Êwie˝o upieczonych „magistrów farmacyi”, którzy otrzymywali
dyplomy w dniach 10-14 lipca 1878. Ju˝ z dyplomem magisterskim Brz´Ê
zjawia si´ w Rzeszowie, gdzie podjà∏ prac´ w tamtejszej aptece jako zarzàdca.
Ubiega∏ si´ jednoczeÊnie o otrzymanie koncesji na za∏o˝enie apteki. W okresie
tym krótko pracowa∏ tak˝e w aptece w Soko∏owie Ma∏opolskim.

6



Koncesj´ na prowadzenie w∏asnej, upragnionej apteki, Antoni Brz´Ê
otrzyma∏ dnia 20 czerwca 1884, a informacj´ t´ czerpiemy z „Ksi´gi do zapisy-
wania cz∏onków Gremium Aptekarzy w Krakowie”, niedatowanego r´kopisu,
przechowywanego w krakowskim Muzeum Farmacji. Jednak, dzi´ki
wydawanemu od poczàtku lat siedemdziesiàtych XIX wieku „Czasopismu
Towarzystwa Aptekarskiego” wiemy, ˝e ca∏a sprawa nie by∏a tak prosta
i oczywista. Koncesj´ na powtórne uruchomienie i prowadzenie zamkni´tej
w roku 1882 apteki w B∏a˝owej otrzyma∏ magister Brz´Ê od cesarsko-
królewskiego Namiestnictwa ju˝ w paêdzierniku 1883 roku. Jednak od decyzji
Namiestnictwa odwo∏ali si´ a˝ dwaj pobliscy aptekarze, wnoszàc niekole˝eƒski
rekurs, jak podawa∏a redakcja „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”.
Mo˝na jedynie przypuszczaç, ˝e byli to farmaceuci z Tyczyna i Strzy˝owa,
z miejscowoÊci po∏o˝onych najbli˝ej majàcej powstaç apteki. Korzystajàc
z austrow´gierskiego prawa farmaceutycznego twierdzili oni, ˝e powstanie
apteki w B∏a˝owej zagrozi egzystencji ich aptek... Argumentacja taka nie
wzruszy∏a jednak urz´dników lwowskiego c.k. Namiestnictwa, którzy przes∏ali
decyzj´ o wydaniu koncesji na prowadzenie apteki w B∏a˝owej do zaopinio-
wania ostatniej instancji, a mianowicie cesarsko-królewskiemu Ministerstwu
Spraw Wewn´trznych we Wiedniu. Niestety: tak˝e i do Ministerstwa dwaj
nieznani z imienia i nazwiska aptekarze zg∏osili swe zastrze˝enia! Tymczasem,
magister Brz´Ê, niespodziewajàcy si´ takiego rozwoju wydarzeƒ jeszcze
w 1883 roku wynajà∏ w B∏a˝owej jedyny mo˝liwy na aptek´ lokal, jak podawa∏o
w „WiadomoÊciach bie˝àcych” „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”.
Co gorsza, musia∏ uiÊciç za pierwszy i drugi kwarta∏ czynsz, pomimo, ˝e
w ogóle z lokalu nie korzysta∏! Ostatecznie jednak ca∏a sprawa zakoƒczy∏a
si´ pozytywnie.

Magister Antoni Brz´Ê, podobnie jak wi´kszoÊç ówczesnych aptekarzy,
nie ogranicza∏ si´ wy∏àcznie do wykonywania swego zawodu. Przez kilkanaÊcie
lat pe∏ni∏ funkcj´ naczelnika b∏a˝owskiej stra˝y po˝arnej, a jeszcze na poczàtku
lat trzydziestych XX wieku piastowa∏ zaszczytnà funkcj´ prezesa tej˝e
jednostki. By∏ tak˝e przewodniczàcym Rady Szkolnej i radnym gminnym.
W roku 1892 wymieniany jest przez galicyjski „Szematyzm” jako cz∏onek rady
powiatowej w Rzeszowie. Jako ciekawostk´ dodajmy fakt, ˝e wÊród oÊmiu
cz∏onków Rady, a˝ trzej byli aptekarzami! JednoczeÊnie magister Brz´Ê
uczestniczy∏ w ˝yciu zawodowym galicyjskich aptekarzy, m.in. jako cz∏onek
rzeczywisty lwowskiego Towarzystwa Aptekarskiego.
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Ka˝demu  mieszkaƒcowi B∏a˝owej znana jest data 15 maja 1907 roku.
W czasie wielkiego po˝aru sp∏on´∏o blisko dwieÊcie budynków mieszkalnych
i niewiele mniej gospodarczych. Pastwà p∏omieni pad∏a tak˝e b∏a˝owska
apteka, o czym szczegó∏owo informowa∏o „Czasopismo Towarzystwa
Aptekarskiego”: groêny po˝ar zniszczy∏ dnia 15 b.m. doszcz´tnie miasteczko
B∏a˝ow´, przyczem kol. Brz´Ê straci∏ ca∏e swe mienie, gdy˝ dom w którym mieÊci∏a
si´ apteka i mieszkanie jego spali∏ si´ zupe∏nie a On z rodzinà ledwie uratowa∏ ̋ ycie.
Wobec tragedii b∏a˝owskiego aptekarza, da∏a o sobie znaç s∏ynna niegdyÊ
aptekarska solidarnoÊç. W∏adze zrzeszajàcego w∏aÊcicieli aptek Gremium
Aptekarzy Galicji Zachodniej, natychmiast pospieszy∏y z doraênà pomocà
i jednoczeÊnie zaapelowa∏y do wszystkich kolegów w Galicyi, by ka˝dy o ile mo˝e
zechcia∏ przyczyniç si´ do ul˝enia n´dzy srogiem nieszcz´Êciem dotkni´tego kolegi.
Redakcja „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego” dodawa∏a tak˝e, ˝e
∏askawe datki nale˝y nadsy∏aç na r´ce zast´pcy seniora Gremium, magistra
Ksawerego Mikuckiego z Krakowa. Natomiast dary z materya∏ów zalecano
przekazywaç wprost do kolegi Brz´sia w B∏a˝owy (stacja kolei Rzeszów). Co
ciekawe, pomimo tak wielkiego nieszcz´Êcia magister Brz´Ê nie ustawa∏
w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, wchodzàc w tym czasie w sk∏ad Zarzàdu
dzia∏ajàcego w B∏a˝owej Towarzystwa Kredytowego dla Handlu, Przemys∏u
i Gospodarstwa...

W roku 1910 Antoni Brz´Ê wydzier˝awi∏ na krótko swà aptek´ Czes∏a-
wowi Waydowiczowi, absolwentowi studiów farmaceutycznych we Lwowie
z roku 1897. W latach dwudziestych magister Waydowicz by∏ zarzàdcà apteki
w Jab∏onowie ko∏o Peczeni˝yna, zaÊ w po∏owie lat trzydziestych uzyska∏
koncesj´ na za∏o˝enie i prowadzenie apteki w ¸anczynie.

W 1931 Polskie Powszechne Towarzystwo Farmaceutyczne uhonorowa∏o
b∏a˝owskiego aptekarza dyplomem i ̋ etonem pamiàtkowym, przyznawanym
aptekarzom pracujàcym w zawodzie pi´çdziesiàt lat i wi´cej. W organie
prasowym Towarzystwa – „WiadomoÊciach Farmaceutycznych”, ukaza∏ si´
wówczas krótki artyku∏ jubileuszowy, poÊwi´cony Antoniemu Brz´siowi wraz
z reprodukowanà w niniejszym artykule fotografià. W notce tej pisano, ˝e
b∏a˝owski aptekarz, mimo podesz∏ego wieku spo∏ecznie pracowaç nie ustaje,
(...) jest dotychczas prezesem stra˝y [po˝arnej] (...) i radnym gminy. Zaledwie w dwa
lata po ukazaniu si´ tego artyku∏u magister Antoni Brz´Ê zmar∏. By∏o to dnia
30 kwietnia 1933 roku.

PiÊmiennictwo u autora.
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Maciej Bilek

A typical pharmacist from Galicia

After completing education in academic centres, pharmacists from Galicia
were coming back to their home towns and helping local talents emerge.
They were performing such responsible functions as mayors, cooperative
banks or farmers’ associations founders, presidents or governors of the fire
brigade, founders of amateur theatre troops. They were fulfilling their duties
24 hours a day, because a pharmacist’s job was to serve people in need. One
of the „model” pharmacists from Galicia was Antoni Brz´Ê from B∏a˝owa near
Rzeszów, where a pharmacy was founded in 1872. Antoni Brz´Ê, born in
1850 in G∏ogów Ma∏opolski, did not leave Galicia during his all professional
life. He graduated from the university in Lviv in 1878, then worked in Rzeszów,
and, afterwards, for the short time, in a pharmacy belonging to the Daƒczak
family in Soko∏ów Ma∏opolski. He was granted a concession to run a pharmacy
in B∏a˝owa on 20th June 1884 and was working there till his death. He was
a governor of the fire brigade in B∏a˝owa, a chairman of the School Council,
member of the council of county of Rzeszów. He survived from the city blaze
on 15th May 1907. In 1931 he was awarded a diploma and a commemorative
stamp from the Polish Pharmacists Association in the 50th anniversary of his
career as a pharmacist. He died on 30th June 1933 in B∏a˝owa.
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Dr n. farm. Maciej Bilek – aptekarz z rodziny kra-
kowskich  farmaceutów, historyk farmacji specjalizujàcy
si´ w dziejach aptek Polski po∏udniowo-wschodniej,
opisujàcy prace towarzystw aptekarskich w Galicji,
dokumentujàcy dane na temat przebiegu pracy aptekarzy
Ma∏opolski Wschodniej i Zachodniej.
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Lidia Czy˝

Casssinowie
– aptekarze z Kolbuszowej

Protoplasta polskiej ga∏´zi rodziny Cassinów, artysta-
malarz Piotr Cassina, przyby∏ z W∏och na ziemie ówczesnej
Galicji, prowincji austriackiego cesarstwa, w pierwszej po∏owie XIX wieku.
Po ma∏˝eƒstwie z córkà niemieckiego osadnika, osiedli∏ si´ w Dàbrowie Tar-
nowskiej. Pierwszym aptekarzem w rodzinie by∏ syn owego malarza, o imieniu
Agenor. Zachowa∏y si´ nieliczne wzmianki, z których wynika, ˝e ju˝ on by∏
aptekarzem „Kalendarz do u˝ytku farmaceutów i chemików na rok 1881 (Wydaw-
nictwo Towarzystwa Aptekarskiego, Lwów czcionkami Drukarni Ludowej 1880)”
podaje, i˝ w Nisku dzier˝awcà apteki spadkobierców Agenora Cassiny by∏
J. Maciedziƒski. Szematyzm Galicji rocznik 1878, potwierdza, ̋ e za∏o˝ycielem
apteki w Nisku i jej w∏aÊcicielem by∏ w∏aÊnie Agenor. Zmar∏ bardzo m∏odo,
1 marca 1880 roku, w wieku jedynie 35 lat, z powodu, podobno, przezi´bienia
na balu. ˚ona Agenora, Julia Stanowska, przebywa∏a w Nisku do roku 1884,
wydzier˝awiajàc aptek´ mgr J. Miedziƒskiemu. W tym˝e roku apteka zosta∏a
sprzedana, kupi∏ jà mgr Bronis∏aw Zacharski. Synem Agenora i Julii by∏
Stanis∏aw Erazm Bronis∏aw (trojga imion), urodzony 18 stycznia 1870 roku.
WÊród zachowanych zbiorów rodzinnych, brak jest podstawowych dokumen-
tów dotyczàcych wykszta∏cenia i przebiegu pracy Stanis∏awa Cassiny. Po uzy-
skaniu stosownych uprawnieƒ, wydzier˝awi∏ on aptek´ w RadomyÊlu Wielkim,
miejscowoÊci niedaleko Mielca. W roku 1911 stara∏ si´ o koncesje na otwarcie
apteki w Kamieniu, miejscowoÊci na linii Soko∏ów Ma∏opolski – Nisko a jedno-
czeÊnie niedaleko skrzy˝owania dróg Le˝ajsk – Kolbuszowa. Rzeszowskie
„Namiestnictwo” odrzuci∏o proÊb´ „dla braku warunków z paragrafu 10 Ustawy,
a w szczególnoÊci dlatego, ˝e ani w Kamieniu ani w najbli˝szej okolicy nie mieszka
stale lekarz”, zaprotestowali te˝ aptekarze z Soko∏owa Ma∏opolskiego i Rudnika
nad Sanem jako, ˝e odleg∏oÊç od ju˝ istniejàcych aptek by∏a zbyt ma∏a.

Po wybuchu pierwszej wojny Êwiatowej, w czasie pierwszej ofensywy
rosyjskiej, Stanis∏aw Cassina ewakuowany by∏ przez w∏adze austriackie w g∏àb
kraju, zwiàzane by∏o to niewàtpliwie z faktem, ˝e ka˝dy magister farmacji
by∏ oficerem rezerwy i byç mo˝e w∏adze wojskowe przewidzia∏y dla niego
innà funkcj´. Z przekazów rodzinnych wynika, ˝e Stanis∏aw przeby∏ d∏ugà
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Stanis∏aw Erazm Bronis∏aw
Cassina

W zamieszaniu i tu∏aczce wojennej zagi-
n´∏y wszystkie dokumenty osobiste Stanis∏awa
z okresu poprzedzajàcego dat´ 19 stycznia
1919 roku, kiedy to mocà kontraktu kupna-
sprzeda˝y, spadkobiercy aptekarza w Kolbu-
szowej, Franciszka Bembena, „dajà i odst´pujà
tytu∏em kupna i sprzeda˝y Wnemu Stanis∏awowi
Erazmowi Bronis∏awowi  Cassinie na jego w∏asnoÊç
prawnà ca∏e urzàdzenie i wszelkie bez wyjàtku
przybory, przyrzàdy i zapasy apteczne, jakie
znajdujà si´ w aptece i w ubikacjach do apteki
nale˝àcych za cen´ kupna-sprzeda˝y w sumie sto
tysi´cy koron austryjackich zgodnie umówionà”.
Czterostronicowy kontrakt zawiera dok∏adne
omówienie wszelkich ewentualnoÊci mogàcych
si´ dodatkowo zdarzyç a podpisany jest przez
kupujàcego aptekarza i sprzedajàcych licznych spadkobierców Franciszka
Bembena. Akt koncesji wydany przez Namiestnictwo Galicyjskie we Lwowie,
20 kwietnia 1921 roku, roku brzmi: „Na podstawie prawomocnej decyzji z dnia
18 lutego 1921 roku L.VIIa 6456/356 /1921 wydaje Namiestnictwo w myÊl paragrafu
51 ustawy z 18 grudnia 1906 Dz. p. p. Nr. 5 zr. 1907, Panu Mrowi farm. Stanis∏awowi
Cassinie koncesy´ na samoistne prowadzenie apteki publicznej w Kolbuszowej nabytej
od spadkobierców sp. Franciszka Bembena. Zarazem potwierdza si´ uiszczenie taksy
koncesyjnej w kwocie 350 Mk tj. trzysta pi´çdziesiàt marek”. Koncesja opatrzona
jest piecz´cià owalnà z or∏em poÊrodku i napisem Namiestnictwo Galicyjskie.

W tym samym roku, 18 maja, Starostwo w Kolbuszowej udzieli∏o
Stanis∏awowi Cassinie koncesji „na drogery´ (sk∏ad apteczny) oraz sk∏ad farb,
lakierów, pokostów, olejów i przyborów technicznych domowych i kuchennych, wyrób,
sk∏ad i sprzeda˝ sztucznych wód mineralnych w Kolbuszowej”.

Apteka, noszàca miano „pod Zbawicielem”, mieÊci∏a si´ „w lokalu prze-
mys∏owym, który wynajmuje od p. Salomona Sonntaga w Kolbuszowej, przy ulicy
Trzeciego Maja, a lokal ten sk∏ada si´ z trzech pokoi, po∏owy strychu domowego,
piwnicy aptecznej i drewutni. Ten lokal przemys∏owy stanowi przynale˝noÊç
wspomnianych wy˝ej uprawnieƒ przemys∏owych tj. publicznej apteki i drogerji”.

Przez kilka lat obydwa przedsi´biorstwa przynosi∏y du˝y dochód.
Aptekarz kolbuszowski, zami∏owany myÊliwy (w∏aÊciciel konia i czterech psów

drog´ w czasie dzia∏aƒ wojennych, a dowodem na to by∏a fotografia w oprawie
kartonowej, która s∏u˝y∏a jako swoisty paszport
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myÊliwskich) lubi∏ bawiç si´,  nie przywiàzujàc wagi do majàtku, co wynika∏o
z doÊwiadczeƒ wojennych. W aptece zatrudnionych by∏o dwóch pomocników,
wyrabiano wiele preparatów, w tym s∏ynne nalewki.

Stanis∏aw Erazm Bronis∏aw Cassina zmar∏ nagle, 23 sierpnia 1926 roku,
majàc jedynie 56 lat. Pozosta∏ testament, potwierdzony dekretem sàdowym:
„... przyznaje si´ na podstawie tego testamentu i z dobrodziejstwem prawa
inwentarza pozosta∏ej wdowie i ma∏oletnim dzieciom zmar∏ego...”. Starostwo w Kol-
buszowej „rezolucjà z dnia 2 stycznia 1927 roku na podstawie dekretu koncesyjnego
przyj´∏o do wiadomoÊci dalsze prowadzenie apteki w Kolbuszowej na rachunek WPani
Marji Cassinowej jako wdowy na czas, dopóki trwaç b´dzie czas wdowieƒstwa oraz
na rachunek ma∏oletnich descendentów do dojÊcia do pe∏noletnoÊci ...”.

Apteka przesz∏a w r´ce dzier˝awców. Poczàtkowo (od 1 maja 1927 roku)
prowadzi∏ jà magister Teofil Majkut (posiadajàcy dyplom z roku 1912);
nast´pnie Boles∏aw Szwejkowski (dyplom Kraków 1923); od 20 maja 1936
roku dzier˝aw´ przejà∏ magister Stanis∏aw Maszewski (dyplom Kraków 1925).

Zachowa∏ si´ jeden z kontraktów dzier˝awnych zawarty przez wdow´
po aptekarzu „dzia∏ajàcà imieniem w∏asnym oraz swoich ma∏oletnich dzieci jako
wypuszczajàcà w dzier˝aw´ z jednej strony a magistrem Teofilem Majkutem jako
bioràcym w dzier˝aw´ z drugiej strony”, gdzie w trzynastu artyku∏ach szcze-
gó∏owo omówione sà warunki dzier˝awy oraz wszelkie okolicznoÊci mogàce
mieç wp∏yw na zawartà umow´.

Nast´pnym w rodzinie Cassinów farmaceutà by∏ syn Stanis∏awa Erazma
Bronis∏awa – Stanis∏aw Antoni Tadeusz, urodzony w RadomyÊlu Wielkim 29
grudnia 1912 roku. Ukoƒczy∏ on Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne

Wn´trze apteki
w Kolbuszowej

(starej).
Od lewej: Stanis∏aw

Erazm Bronis∏aw
Cassina, NN.



18



        19

w Kolbuszowej i po maturze, zdanej 13 maja 1933 roku wstàpi∏ na Uniwersytet
Jagielloƒski. Mia∏ byç lekarzem i takie te˝ rozpoczà∏ studia ale wobec
narastajàcych wcià˝ k∏opotów z egzekwowaniem warunków umów dzier-
˝awnych i upadajàcej w zwiàzku z tym ojcowskiej apteki, przeniós∏ si´ na
oddzia∏ farmaceutyczny tego˝ uniwersytetu. 1 grudnia 1938 roku uzyska∏
dyplom magistra farmacji i do 1 wrzeÊnia 1939 roku pracowa∏ w aptece
w K´tach a po wybuchu wojny, w Rzeszowie w aptece „pod Nadziejà” w Rynku
G∏ównym. Aptek´ „pod Zbawicielem” w Kolbuszowej przejà∏ formalnie
dopiero we wrzeÊniu 1942 roku, po „zarzàdzeniu W∏adz niemieckich z dnia 20
sierpnia 1942 roku dotyczàcego ustàpienia z apteki na rzecz pana Stanis∏awa
Cassiny” oraz uchwale Sàdu Grodzkiego w Kolbuszowej z dnia 2 wrzeÊnia
1942 roku. Mgr farm. Stanis∏aw Maszewski od chwili wybuchu wojny by∏
nieobecny w aptece, w uchwale sàdu okreÊlony jako „przebywajàcy w niewoli
sowieckiej”, by∏ jednym z tych, którzy zgin´li w Katyniu.

W latach okupacji apteka kolbuszowska pe∏ni∏a wiele funkcji w ruchu
oporu, jaki rozwija∏ si´ na terenie Rzeszowszczyzny. By∏a skrzynkà kontak-
towà, mi´dzy innymi, w akcji wywiadowczej zwiàzanej z pobliskim poligo-
nem doÊwiadczalnym pocisków V2 w Pustkowie, jak równie˝ bazà zaopatru-
jàcà w leki i artyku∏y sanitarne organizacje podziemne. Czynny udzia∏ w tej
nielegalnej dzia∏alnoÊci brali bracia Cassinowie, magister Stanis∏aw Cassina
i m∏odszy jego brat, Agenor. Agenor, urodzony
równie˝ w RadomyÊlu Wielkim, 16 stycznia 1919
roku, zosta∏ praktykantem w aptece brata w chwili
jej obj´cia przez Stanis∏awa. WczeÊniej, w okresie
21 kwietnia – 23 grudnia 1941 roku, by∏ tak zwa-
nym „junakiem” w S∏u˝bie Budowlanej (Baudienst)
w Przy∏´ku ko∏o Mielca. Ta s∏u˝ba, dajàca znajo-
moÊç terenu i realiów dzia∏alnoÊci wojsk okupa-
cyjnych – w rejonie Kolbuszowa-Mielec-D´bica
istnia∏ ogromny niemiecki poligon doÊwiadczalny
dla „Wunderwaffe” – pozwoli∏a na efektywnà po-
moc w akcji „Most”, dzi´ki której cz´Êci rakiet znalaz∏y si´ w Anglii.  Agenor
Cassina po ukoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych zda∏ egzamin dojrza∏oÊci 7 lipca
1946 roku. Ca∏y czas, od 1 wrzeÊnia 1942 roku a˝ do 30 wrzeÊnia 1950 roku
pracowa∏ w aptece, w dniu 1 paêdziernika 1950 roku rozpoczà∏ a 30 kwietnia
1951 roku ukoƒczy∏ kurs dla pomocników aptekarskich w Krakowie. By∏ to
najbardziej dramatyczny okres dla aptekarstwa w ca∏ym kraju.
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Stanis∏aw Cassina zosta∏ kierownikiem apteki spo∏ecznej. Prowadzi∏ jà
do swej, równie przedwczesnej jak jego przodkowie, Êmierci w dniu 26
listopada 1968 roku. Podobnie jak ojciec, Stanis∏aw Cassina junior, by∏
Êwietnym organizatorem pracy, tak w aptece w∏asnej jak i spo∏ecznej; by∏
fachowcem o rozleg∏ej wiedzy, którà niejednokrotnie dzieli∏ si´ ze wspó∏pra-
cownikami; jego przygotowanie zawodowe (przecie˝ mia∏ byç lekarzem)
dawa∏o mu wyjàtkowy kontakt z pacjentami.

Agenor, z dyplomem pomocnika aptekarskiego, zatrudniony zosta∏ ju˝
w spo∏ecznej aptece nr 35, pracowa∏ do 10 lipca 1952 roku. 11 lipca tego
roku zosta∏ kierownikiem apteki w B∏a˝owej ko∏o Rzeszowa, funkcj´ t´ pe∏ni∏
przez jedenaÊcie lat, do 25 wrzeÊnia 1963 roku. Po powrocie do Kolbuszowej,
w aptece pracowa∏ a˝ do przejÊcia na emerytur´ w sierpniu 1980 roku.



Lidia Maria Czy˝

The Cassinas – pharmacists from Kolbuszowa

First person named Cassina who settled in Galicia, the province of the
Austrian Empire, was an artist and a painter Piotr coming from Italy. It is
probable that his son, Agenor, was a pharmacist and an owner of a pharmacy
in Nisko. Stanis∏aw Erazm Bronis∏aw Cassina, born in 1870, was Agenor and
Julia Stanowska’s son. He was leasing a pharmacy in RadomyÊl Wielki near
Mielec. After an unsuccessful attempt to found a pharmacy in Kamieƒ, he
bought a running pharmacy in Kolbuszowa from Franciszek Bemben’s
inheritors on 19th January 1919. In the same year, the offices of the district
authorities in Kolbuszowa permitted to open a chemist’s in the town.
A pharmacy „under the Saviour” („pod Zbawicielem”), after the death of its
owners and due to the lack of the authorized successors, was taken over by
the leaseholders, resting in the hands of the Cassina family. Stanis∏aw Antoni
Tadeusz, Stanis∏aw Erazm Bronis∏aw’s son, a medical student, moved to the
department of Pharmacy in the Jagiellonian University in Cracow and, in 1942,
in the time of the German jurisdiction Apothekekammer, he took over his
family pharmacy from the leaseholders. Stanis∏aw Cassina together with his
brother Agenor were the active fighters for the independence of Poland, which
was then under the German ruling. They also took part in the intelligence
action aiming at the interception of V2 missiles produced in Pustków nearby.
Agenor Cassina was also a pharmacist, a pharmacy manager in B∏a˝owa near
Rzeszów, and, later on, he worked in his hometown Kolbuszowa. Stanis∏aw
Cassina, after nationalizing his father’s pharmacy in 1951 was its manager
until his premature death on 26th November 1968.
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aptekarskich, wspó∏autor scenariuszy wielu wystaw
dotyczàcych pracy aptek w przekroju dziejowym.
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Lucyna Samborska
Apteka „MELISA” D´bica

Aptekarska rodzina Kumorów
z D´bicy

W czasach, kiedy pogoƒ za zyskiem materialnym zdominowa∏a naszà
prac´ w aptekach pragn´ przedstawiç aptekarskà rodzin´ Kumorów, których
owocne ̋ ycie zawodowe pe∏ne by∏o pasji i zaanga˝owania w sprawy zawodu.
KoniecznoÊç spisania krótkich wspomnieƒ tej rodziny farmaceutów spowo-
dowana by∏a potrzebà utrwalenia i rozpropagowania zas∏ug oraz oddania
swojemu zawodowi. Nie chc´ ich gloryfikowaç, ale doceniç i uszanowaç. Moje
pierwsze spotkanie z tà aptekarskà rodzinà, a w∏aÊciwie samà panià magister
Leokadià Mikusiewicz-Kumor mia∏o miejsce na studiach. Pani magister by∏a
wówczas mojà opiekunkà i nauczycielkà podczas praktyki studenckiej po III
roku studiów. Póêniej po studiach by∏o mi dane obserwowaç i podziwiaç
magistra Zygfryda i Leokadi´ Kumorów z boku jako zas∏u˝onych i szano-
wanych farmaceutów. Obecnie kiedy zakoƒczyli oni swoje ˝ycie zawodowe,
sà na zas∏u˝onej emeryturze bardzo ch´tnie s∏ucham ich pi´knych, inte-
resujàcych opowieÊci o nieznanym mi aptekarstwie czasów powojennych
i zmianach jakim ono podlega∏o. Dla mnie – a chcia∏abym, aby dla wielu
m∏odych farmaceutów równie˝ – byli oni niezwyk∏ymi aptekarzami trudnych
czasów.

Mgr Zygfryd Kumor urodzi∏ si´ 11 stycznia
1924 r. w Czaplach Ma∏ych ko∏o Miechowa, jako syn
Boles∏awa i Stanis∏awy z domu Dro˝na. W 1937 r.
ukoƒczy∏ szko∏´ powszechnà, a nast´pnie by∏ ucz-
niem Gimnazjum im. J. Âniadeckiego w Kielcach. Po
zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej uzyska∏ wykszta∏-
cenie Êrednie w Liceum Matematyczno-Fizycznym
im. J. Âniadeckiego w Kielcach, uzyskujàc Êwia-
dectwo dojrza∏oÊci w 1946 r. Nast´pnie przez rok
studiowa∏ chemi´ na Uniwersytecie Jagielloƒskim
w Krakowie. Jednak liczne spotkania i rozmowy
z kolegami studiujàcymi farmacj´ utwierdzi∏y go
w przekonaniu, ˝e jego prawdziwym powo∏aniem
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jest farmacja. Po pozytywnie zdanym egzaminie wst´pnym rozpoczà∏ studia
na Oddziale Farmaceutycznym UJ, który po reorganizacji szkolnictwa
medycznego przekszta∏ci∏ si´ w Wydzia∏ Farmaceutyczny Akademii Medycznej
w Krakowie. Tu na studiach farmaceutycznych pozna∏ swojà przysz∏à ˝on´
Leokadi´.

Pani magister Leokadia Mikusiewicz-Kumor urodzi∏a si´ 1 kwietnia 1927 r.
w Baranowiczach jako najstarsza córka Jana Mikusiewicza i Marii z domu
Sierwiew. Pani Kumor mia∏a o dwanaÊcie lat m∏odszà siostr´. W 1933 r.
Leokadia Mikusiewicz rozpocz´∏a nauk´ w szkole powszechnej, którà
ukoƒczy∏a w 1938 r. Nast´pnie zda∏a egzamin wst´pny do ˝eƒskiego
gimnazjum. 17 wrzeÊnia 1939 r. po wkroczeniu do Baranowicz Armii
Radzieckiej kontynuowa∏a nauk´ w szkole Dziesi´ciolatce. W czerwcu 1941 r.
Baranowicze zosta∏y zaj´te przez Niemców. Wtedy ze wzgl´du na sytuacj´
rodzinnà, a tak˝e aby uchroniç bliskich przed wywózkà na przymusowe roboty
podj´∏a ona prac´ zarobkowà. W 1945 r. repatriowa∏y si´ wraz z matkà i siostrà
do Polski, a ich w´drówka zakoƒczy∏a si´ w Krakowie, gdzie zamieszka∏y na
sta∏e. Tutaj te˝ ukoƒczy∏a szko∏´ Êrednià w VII Paƒstwowym Gimnazjum i Li-
ceum w 1947 r. Realizujàc swoje marzenia, aby zostaç aptekarkà w tym samym
roku rozpocz´∏a studia na Oddziale Farmaceutycznym AM w Krakowie. Na
studiach farmaceutycznych zesz∏y si´ drogi ˝yciowe i zawodowe paƒstwa
Kumorów zakoƒczone szcz´Êliwym Êlubem w dniu 23 sierpnia 1953 r.

WczeÊniej jednak, po skoƒczeniu studiów w 1952 r. zostali skierowani
nakazem pracy „na zes∏anie” do ubogiego województwa rzeszowskiego.
Przyjechali do nieznanych im ma∏ych miejscowoÊci, gdzie pierwsze spotkanie
z aptekarzami i ca∏ym Êrodowiskiem nie nale˝a∏o do ∏atwych.

Leokadia Kumor dosta∏a nakaz pracy do apteki nr 15 w D´bicy, natomiast
Zygfryd Kumor zaczà∏ pracowaç w aptece w S´dziszowie Ma∏opolskim.
Podczas naszych spotkaƒ paƒstwo Kumorowie wspominali te czasy jako trudnà
lekcj´ na poczàtku drogi zawodowej. W okresie powojennym, po upaƒ-
stwowieniu aptek, w styczniu 1951 r. w nowych miejscach pracy zastali nie
tylko bardzo prymitywne warunki, ale tak˝e napi´tà atmosfer´. Brak wtedy
by∏o niemal wszystkiego. By∏ za to entuzjazm. Z ca∏à energià m∏odzi aptekarze
poÊwi´cili si´ pracy, co zaowocowa∏o kolejnymi awansami zawodowymi.
Mgr Zygfryd Kumor w dniu 1 paêdziernika 1953 r. zosta∏ powo∏any na stano-
wisko inspektora aptek w Rzeszowskim Przedsi´biorstwie Aptek, nast´pnie
od 1 maja 1954 r. pe∏ni∏ funkcj´ z-cy dyrektora do spraw aptek w tym przed-
si´biorstwie. Wielokrotnie musia∏ on wykazywaç si´ dyplomatycznym
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podejÊciem do trudnych zwierzchników obdarzonych w∏adzà, którzy nie
rozumieli jego inicjatyw i zaanga˝owania w sprawy zawodowe. By∏ oddany
sprawom Êrodowiska aptekarskiego i wp∏ywa∏ na jego rozwój w czasie swojej
wieloletniej i owocnej pracy zawodowej. Jako inspektor a nast´pnie z-ca
dyrektora ds. aptek powa˝nie przyczyni∏ si´ do zmian w organizacji pracy
aptek i modernizacji ich wn´trz i zewn´trznego wyglàdu. Dzi´ki jego wysi∏-
kowi i staraniom powi´kszono lub wymieniono lokale apteczne i wyposa˝ono
je w niezb´dne urzàdzenia. Znaczenie jego dokonaƒ by∏o ogromne zwa˝ywszy
na to, ̋ e apteki woj. rzeszowskiego po po˝odze wojennej pracowa∏y w bardzo
prymitywnych warunkach. Efekty jego ˝mudnej i niewdzi´cznej pracy by∏y
widoczne dopiero po latach.

PodkreÊliç równie˝ nale˝y, ˝e w tym czasie, dzi´ki niezmordowanym,
pionierskim wysi∏kom mgr Zygfryda Kumora utworzone zosta∏o Rejonowe
Laboratorium Kontrolne, które sprawdza∏o i weryfikowa∏o produkcj´ leków
w aptekach. W latach 1956-1976 pracowa∏ on na stanowiskach zawsze
zwiàzanych z aptekami, albo jako kierownik tych placówek zarówno otwartych
jak i szpitalnych, lub jako kierownik Dzia∏u Aptek. Po rocznej pracy recepta-
riusza w aptece otwartej w D´bicy zosta∏ powo∏any w 1957 r.  na stanowisko
inspektora aptek w Rzeszowskim Zarzàdzie Aptek pe∏niàc t´ funkcj´ przez
dwa lata. W okresie od 1959 r. do 1963 r. mgr Zygfryd Kumor pracowa∏
w D´bicy na stanowiskach kierowników aptek: szpitalnej i otwartej nr 14.
Mimo niesprzyjajàcych warunków pracy: niedoboru personelu fachowego,
ubogiego wyposa˝enia apteki, braku izby recepturowej nie zra˝a∏ si´
przeciwnoÊciami, lecz z energià i uporem dà˝y∏ do realizacji swojego celu,
jakim by∏ rozwój aptek ówczesnego województwa rzeszowskiego.

Od poczàtku rozumia∏ potrzeb´ zastosowania w pracy aptecznej
nowoczesnych metod w funkcjonowaniu apteki, np. zastosowania zasad
aseptyki w produkcji leków ocznych i p∏ynów infuzyjnych. Przy olbrzymich
trudnoÊciach zaopatrzeniowych w odpowiednià aparatur´ w aptece szpitalnej
zajmowa∏ si´ od poczàtku produkcjà p∏ynów infuzyjnych. Nowym wyzwaniem
dla mgr Kumora by∏o uruchomienie nowej apteki nr 105 w D´bicy przy ul.
Rzeszowskiej, gdzie wprowadzi∏ on aseptycznà receptur´ leków ocznych.
Przez d∏ugie lata w D´bicy funkcjonowa∏y dwie apteki: nr 14 przy ul.
Krakowskiej i nr 105 przy ul. Rzeszowskiej. W jednej kierownikiem by∏a mgr
Leokadia Mikusiewicz-Kumor a drugà zarzàdza∏ jej mà˝ mgr Zygfryd Kumor.
W 1953 r. mgr Leokadia Mikusiewicz-Kumor zosta∏a mianowana na stanowisko
z-cy kierownika, a w 1963 r. obj´∏a stanowisko kierownika apteki nr 14, gdzie
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pracowa∏a do przejÊcia na emerytur´ 30 kwietnia 1990 r. Godnym podkreÊlenia
jest, ˝e to z pasjà i zami∏owaniem pracujàce ma∏˝eƒstwo farmaceutów
rozpocz´∏o swojà karier´ zawodowà w tym samym roku i w tym samym roku
jednoczeÊnie przeszli na zas∏u˝ony odpoczynek emerytalny (1990 r.).

Szczególnego podkreÊlenia wymaga ich dzia∏alnoÊç spo∏eczna jako
aktywnych cz∏onków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Równo-
czeÊnie z pracà zawodowà mgr Zygfryd i Leokadia  Kumorowie z zaanga˝owa-
niem i oddaniem pracowali w PTF-armie. W oparciu o autorytet swojego
zawodowego stanowiska  mgr Zygfryd Kumor przyczyni∏ si´ do reaktywowania
Oddzia∏u PTF-arm w Rzeszowie. JednoczeÊnie pe∏ni∏ funkcj´ v-ce przewod-
niczàcego, a póêniej przewodniczàcego Zarzàdu Oddzia∏u PTF-arm w Rze-
szowie. W okresie przewodniczenia Oddzia∏owi Rzeszowskiemu PTF-arm by∏
aktywnym cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego PTF-arm. W latach 1976-1982 by∏
cz∏onkiem Komisji Rewizyjnej Zarzàdu G∏ównego PTF-arm w Warszawie.
Z jego inicjatywy Oddzia∏ Rzeszowski PTF-arm sprawowa∏ opiek´ nad grobem
wielkiego naszego aptekarza i patrona Ignacego ¸ukasiewicza w Zr´cinie
k/Krosna. Koniecznie nale˝y dodaç, ˝e mgr Leokadia Mikusiewicz-Kumor
wspomaga∏a m´˝a w sposób mentalny i pragmatyczny w jego wszystkich
inicjatywach i dzia∏aniach. Sama jednoczeÊnie by∏a aktywnym cz∏onkiem
PTF-arm, pe∏niàc przez trzy kadencje funkcj´ przewodniczàcej Ko∏a tego
Towarzystwa w D´bicy.

Nie mo˝na zapomnieç roli paƒstwa Kumorów w kszta∏ceniu wspó∏pra-
cowników i kolegów aptekarzy. Mgr Zygfryd Kumor jak ma∏o kto docenia∏
i rozumia∏ potrzeb´ uzupe∏niania i poszerzania wiedzy fachowej. Krzewi∏ on
wiedz´ farmaceutycznà wÊród aptekarzy Rzeszowszczyzny. Przy okazji narad
z kierownikami aptek organizowa∏ zebrania naukowe poÊwi´cone zagad-
nieniom post´pu nauk farmaceutycznych. Opracowa∏ i wyg∏asza∏ referaty
z zakresu farmakologii, aseptyki i historii farmacji. Inicjowa∏ i przewodniczy∏
pracom nad zorganizowaniem w 1956 r. w ramach tzw. Wojewódzkiego
Spotkania Farmaceutycznego lokalnego sympozjum poÊwi´conego niezgod-
noÊciom recepturowym w Êwietle post´pu nauk chemicznych i biologicznych.
Nawiàza∏ równie˝ wspó∏prac´ z lokalnymi Towarzystwami Lekarskimi,
organizujàc wspólne zebrania i kurso-konferencje, poszerzajàce wspólnà
wiedz´ medycznà lekarzy i farmaceutów. Paƒstwo Kumorowie troszczyli si´
równie˝ o rozwój swojej wiedzy, tak teoretycznej jak i praktycznej z zakresu
farmacji. Mgr Zygmunt i Leokadia Kumorowie mieli kontakty z farmacjà
uniwersyteckà, uczestniczyli w spotkaniach farmaceutów w oÊrodkach
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naukowych. Dzi´ki ich staraniom aptekarze Rzeszowszczyzny mieli okazj´
uczestniczyç w szkoleniach prowadzonych przez wyk∏adowców z oÊrodków
uniwersyteckich Krakowa, Poznania, Lublina i Warszawy. WÊród prelegentów
obecnych na tych spotkaniach naukowych wymieniç mo˝na: prof. Leszka
Krówczyƒskiego, prof. Adama Danka, prof. Mari´ Gorczycowà, prof. Jolant´
Krupiƒskà, prof. Ryszarda Czarneckiego, dr Leszka Ekierta. W celu umo˝li-
wienia szerszego uczestnictwa farmaceutów w szkoleniach i zebraniach
naukowych mgr Zygfryd Kumor podjà∏ decyzj´ o zorganizowaniu terenowych
Kó∏ PTF-arm m.in. w PrzemyÊlu, Stalowej Woli, KroÊnie i D´bicy. Jego praca
nie ogranicza∏a si´ tylko do wydawania decyzji o powstaniu tych Kó∏, ale
przede wszystkim wyra˝a∏a si´  w aktywnym udziale w ich funkcjonowaniu.
Mgr Zygfryd Kumor zawsze ch´tnie s∏u˝y∏ pomocà, doradza∏ i konsultowa∏
wszystkie wa˝ne inicjatywy cz∏onków tych Kó∏.

Za niezwykle wa˝nà spraw´ uwa˝a∏ dokumentacj´ osiàgni´ç i dorobku
farmacji i farmaceutów. Mgr Kumor by∏ pasjonatem historii farmacji, stàd te˝
przez d∏ugie lata prowadzi∏ on kronik´ apteki nr 105 w D´bicy przy ul. Rze-
szowskiej, która dokumentowa∏a szmat ˝ycia niejednego podkarpackiego
farmaceuty. Na kronik´ sk∏ada∏y si´ zdj´cia, które przedstawia∏y kolejne
wydarzenia z ˝ycia apteki, oraz fotografie pracowników wraz z ich krótkimi
biogramami. Niewielu farmaceutów, mo˝e poza tymi, którzy pracowali w tej
aptece wie o jej istnieniu. W czasie naszego spotkania pan Kumor bardzo
ubolewa∏ nad tym, ̋ e m∏ode pokolenie farmaceutów, spadkobierców tej apteki
nie podj´∏o zadania kontynuacji dzia∏alnoÊci kronikarskiej i zaprzepaÊci∏o
jego d∏ugoletnie starania i prac´. Mo˝e kiedyÊ ta kronika b´dzie materia∏em
do pracy dla historyków farmacji.

Mgr Zygfryda i Leokadi´ Kumorów cechowa∏o przywiàzanie do zawodu
farmaceutycznego, któremu s∏u˝yli ca∏à swà szerokà dzia∏alnoÊcià zawodowà
i spo∏ecznà. Wraz z przejÊciem na emerytur´, co by∏o dla nich decyzjà zwiàzanà
tylko z wiekiem, nie zerwali oni kontaktu ze Êrodowiskiem aptekarskim, ale
nadal ˝yjà problemami dawnych kolegów i kole˝anek.

Obok licznych osiàgni´ç i sukcesów w pracy zawodowej i spo∏ecznej
nale˝y podkreÊliç czynny udzia∏ paƒstwa Kumorów w dzia∏alnoÊci Zwiàzku
Zawodowego Pracowników S∏u˝by Zdrowia. Jakkolwiek byÊmy dzisiaj z per-
spektywy lat patrzyli na Zwiàzki Zawodowe, to Paƒstwo Kumorowie równie˝
w nich dzia∏ali ma rzecz swojego Êrodowiska. Mgr Zygfryd Kumor pe∏ni∏
w organach zwiàzkowych ró˝ne powa˝ne funkcje np. by∏ v-ce przewodni-
czàcym, a nast´pnie przewodniczàcym Rady Zak∏adowej przy Rzeszowskim
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Zarzàdzie Aptek w Rzeszowie. Dwukrotnie by∏ te˝ delegatem na Zjeêdzie
Krajowym Zwiàzku Zawodowego Pracowników S∏u˝by Zdrowia w 1973 r.
i 1976 r. Dzia∏ajàc w ruchu zwiàzkowym zawsze z uporem i pasjà walczy∏
o nale˝yte uznanie dla pracy farmaceutów oraz o poprawienie ich warunków
socjalnych i materialnych. Jako szanowanemu farmaceucie i oddanemu
dzia∏aczowi zwiàzkowemu powierzano mu reprezentowanie farmaceutów
ziemi rzeszowskiej na zjazdach krajowych oraz spotkaniach z centralnymi
w∏adzami rzàdu i paƒstwa. Jego ˝ona mgr Leokadia Mikusiewicz-Kumor,
równie˝ bra∏a udzia∏ w pracy spo∏ecznej w strukturach zwiàzkowych oraz
pe∏ni∏a funkcj´ cz∏onka Prezydium Rady Pracowników w Cefarmie Kraków,
pod który podlega∏a apteka przez nià kierowana. Paƒstwo Kumorowie zdobyli
szacunek i zaufanie jako farmaceuci i spo∏ecznicy oddani sprawom zawodu
i Êrodowiska. Ten ich stosunek do ludzi by∏ najlepszym sposobem do umac-
niania autorytetu farmacji jako nauki i zawodu. Wprowadzili te˝ problemy
farmaceutów w sfer´ zainteresowaƒ w∏adz administracyjnych oraz przyczynili
si´ do wielu korzystnych zmian w aptekarstwie Rzeszowszczyzny.

Data emerytury i przejÊcia w stan spoczynku wiàza∏a si´ z podj´ciem
decyzji, ˝e swój wolny czas wype∏niajà oni m.in. aktywnà pracà w ZHP. Dzia-
∏alnoÊç mgr Zygfryda Kumora w ZHP trwa nieprzerwanie od czasów studen-
ckich, kiedy pe∏ni∏ on odpowiedzialne funkcje w Komendach Choràgwi i Hufca
Harcerzy w Kielcach oraz komendanta szczepu harcerzy przy Gimnazjum
i Liceum Administracyjno-Handlowym w Kielcach. Obecnie paƒstwo Kumo-
rowie sà aktywnymi cz∏onkami Kr´gu Staroharcerskiego Seniorów Komba-
tantów ZHP. Uczestniczà oni w okolicznoÊciowych spotkaniach z cz∏onkami
innych Kr´gów, w organizowanych ogniskach oraz w systematycznych spot-
kaniach odbywajàcych si´ co kwarta∏ Cz∏onków Kr´gu Krakowskiego. Wspom-
nieç nale˝y, ̋ e Kràg Krakowski Kombatantów ZHP zajmuje si´ równie˝ wyda-
waniem biuletynu historycznego. Emerytura nie zmieni∏a ich ˝ycia diame-
tralnie, obecnie przekazujà oni swoje wspomnienia, sà ∏àcznikami mi´dzy
harcerstwem starym a nowym wraz ze swoim baga˝em doÊwiadczeƒ zawo-
dowych i spo∏ecznych.

Pasj´ i zami∏owanie do zawodu paƒstwo Kumorowie przekazali m∏od-
szemu pokoleniu – swojej córce Krystynie Kuêniewskiej. Od wczesnego
dzieciƒstwa pozna∏a ona wraz ze swojà siostrà blaski i cienie zawodu farma-
ceuty. Pierwsze zabawy dzieci´ce odbywa∏y si´ na zapleczu aptek, którymi
kierowali rodzice, a za zabawki cz´sto s∏u˝y∏y recepturowe op∏atki apteczne.
Stàd dosyç wczeÊnie zapad∏a decyzja, ̋ e poÊwi´ci si´ ona zawodowi aptekar-
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skiemu. Tylko jedna z nich wybra∏a drog´ zawodowà rodziców, a druga podj´∏a
studia i pracuje dziÊ w zawodzie technicznym. Mgr Krystyna Kuêniewska jest
absolwentkà Wydzia∏u Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Krakowie.
Studia odbywa∏a w latach 1973-1978. Potrzeba ciàg∏ego rozwoju zawodowego
przekazana przez rodziców zaowocowa∏a ukoƒczeniem przez mgr Kuêniew-
skà licznych kursów i szkoleƒ specjalistycznych. Obecnie mgr Kuêniewska
pracuje na stanowisku Kierownika Pracowni Cytodiagnostycznej w Niepu-
blicznym Zak∏adzie Opieki Zdrowotnej „ÂródmieÊcie” w Krakowie.

W uznaniu licznych dokonaƒ zarówno w pracy zawodowej jak i spo∏ecznej
oraz za udzia∏ w konspiracyjnej walce zbrojnej podczas II wojny Êwiatowej
mgr Zygfryd Kumor i mgr Leokadia Mikusiewicz-Kumor zostali uhonorowani
wieloma odznaczeniami. Ni˝ej podaj´ ich wykazy, przytaczajàc dane prze-
kazane przez paƒstwo Kumorów.

Mgr Zygfryd Kumor – medale i odznaczenia:

Krzy˝ Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski
(5.05.1982 r.), Krzy˝ Armii
Krajowej (19.06.1984 r.),
Krzy˝ Partyzancki (21.02.
1996 r.), Zas∏u˝ony dla
Zdrowia Narodu (9.03.
1988 r.), Medal im. I. ¸uka-
siewicza „Za wybitne zas∏u-
gi dla Farmacji Polskiej”
(19.11.1977 r.), Medal
Wojska Polskiego (nadany
przez Rzàd Emigracyjny
w Londynie (15.08.1948 r.),
Bràzowy Krzy˝ Zas∏ugi dla
ZHP (9.05.1948 r.) Srebrny
Krzy˝ Zas∏ugi dla ZHP z Ro-
zetà z Mieczami (20.01.
2000 r.), Medal Zwyci´stwa
i WolnoÊci (6.02.1970 r.),
Odznaka Za Wzorowà Pra-
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c´ w S∏u˝bie Zdrowia (23.02.1984 r.), Odznaka Weterana Walk o Niepodleg∏oÊç
(01.12.1995 r.), Srebrna Odznaka Zwiàzkowa (7.04.1969 r.), Z∏ota Odznaka
Zwiàzkowa (26.11.1973 r.) Odznaka Zas∏u˝ony dla miasta D´bica
(01.07.1971 r.), Odznaka Zas∏u˝ony dla Hufca ZHP im. Obroƒców Westerplatte
(15.06.1997 r.)

Leokadia Mikusiewicz-Kumor – medale i odznaczenia:

Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi (16.06.1985r.), Krzy˝ Armii Krajowej (17.07.1985r.),
Medal Wojska Polskiego (15.08.1948 r.), Krzy˝ Partyzancki (21.02.1996 r.),
Odznaka Weterana Walk o Niepodleg∏oÊç (1995 r.), Odznaka Za Wzorowà
prac´ w S∏u˝bie Zdrowia (1984 r.)



Lucyna Samborska

The Kumors - pharmacists from D´bica

Zygfryd Kumor, Master of Science in Pharmacy, was born on 1st January
1924 in Czaple Ma∏e near Miechów in Lesser Poland. As a secondary school
student, he was a member of the Gray Ranks, underground scouting
association during World War II. He studied Chemistry at the Jagiellonian
University, but after being bitten by the pharmacy bug, he changed the
department into Pharmacy, which he graduated from on 24th March 1952.
During the studies and his professional work he was an activist in a scouting
association. He worked as a pharmacist in pharmacies in S∏omniki, S´dziszów
Ma∏opolski and Dubiecko. He was also a pharmacy inspector and a deputy
director for pharmacies in the Management of Pharmacies in Rzeszów
(Rzeszowski Zarzàd Aptek). He founded the Local Controlling Laboratory
(Rejonowe Laboratorium Kontrolne). As one of the first pharmacists from
Rzeszów Voivodeship he made a second-degree specialization in retail
pharmacy. He was a particularly active member of the Polish Pharmaceutical
Association and, as a chairman of its branch in Rzeszów, he contributed to
the founding of Polish Pharmaceutical Association’s branches in PrzemyÊl,
Stalowa Wola, Krosno and D´bica. He was also an activist in the Trade Union
of Health Service Workers (Zwiàzek Zawodowy Pracowników S∏u˝by Zdrowia).
His last occupation was a pharmacy manager in D´bica. He was awarded
many state, department, scouting and voivodeship decorations, one of which
was the title of the Honorary Citizen of D´bica.
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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.



El˝bieta Zwoliƒska

Farmakopee polskie
na tle ustawodawstwa farmaceutycznego

paƒstw zaborczych

Termin „pharmacopea”, który obecnie znaczy po prostu „urz´dowy spis
leków” jak równie˝ obowiàzujàce normy sk∏adu leków, przyrzàdzania,
dawkowania, przechowywania i badania odnajdujemy po raz pierwszy w wy-
dawnictwie z 1548 roku pt „Pharmacopoeae libri tres, his, qui arte medicam et
pharmacopoeam tractant exercentque, maxime necessarii”. Autorem tego
opracowania by∏ Jacques du Bois. Autorem kolejnej farmakopei, a w∏aÊciwie
podr´cznika wykonywania leków by∏ polski aptekarz, lekarz z Gdaƒska Jan
Placotomus. Obydwa wydawnictwa oparte by∏y na „Dispensatorium” Valeriusa
Cordusa z 1546 roku. Rok po ukazaniu si´ farmakopei Placotomusa (1561)
lekarz z Metzu, Anutius Foesius, wyda∏ w Bazylei ksià˝k´ pod tytu∏em
„Pharmacopoea Mediomatrica”.

Mówiàc o farmakopei mamy na myÊli ogólnopaƒstwowe kodeksy obowià-
zujàce apteki. Takie kodeksy powszechnie zacz´∏y wchodziç w ̋ ycie w drugiej
po∏owie XVIII stulecia. WczeÊniej ich role spe∏nia∏y:
– „Antidotaria”
– „Dispensatoria”
– „Ricettaria”

Ukazywa∏y si´ one w ró˝nych miastach europejskich od koƒca XV wieku.
Nie znaczy to, ̋ e równie˝ przedtem nie by∏o ̋ adnych kodeksów obejmujàcych
wykazy leków i norm, zwiàzane z ich stosowaniem. Poczàtki si´gajà staro-
˝ytnoÊci. Okres Êredniowiecza nie sprzyja∏ rozwojowi nauki. Surowa religia
chrzeÊcijaƒska uwa˝a∏a, ˝e choroba to kara i dopust Bo˝y, a leczenie spro-
wadza∏o si´ do modlitwy, postu czy umartwiania. Ogromny wk∏ad w rozwój
przepisów na sporzàdzanie leków wnieÊli Arabowie. Najbardziej znane dzie∏o
to dzie∏o Awicenny (980-1037), znane pod ∏aciƒskim tytu∏em „Canon
Medicinae”. Stanowi∏o ono manua∏ aptekarski, którym pos∏ugiwali si´ tak
aptekarze jak i lekarze a˝ do koƒca XVI wieku. Ksià˝ka ta by∏a podstawowym
podr´cznikiem jeszcze w 1650 roku na wydziale lekarskim uniwersytetu
w Montpellier. Awicenna opisa∏ w ksià˝ce wiele surowców leczniczych oraz
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poda∏ przepisy na przetwory apteczne. Nale˝y zwróciç uwag´, ̋ e okres arabski
to czas kiedy zaczyna rysowaç si´ podzia∏ mi´dzy medycynà a farmacjà.

Wiek XI-XII to powstanie „Antidotarium”, u˝ywanego w formie manua∏u
aptecznego niemal w ca∏ej Europie do koƒca Êredniowiecza. Twórcami tego
dzie∏a byç mo˝e jeden a mo˝e kilku lekarzy wyst´pujàcych pod wspólnym
imieniem Mesue. „Antidotarium” by∏o podstawà do opracowania pierwszych
farmakopei – a przede wszystkim farmakopei londyƒskiej. Obejmowa∏o ono
g∏ównie przepisy na:
– 35 rodzajów pigu∏ek,
– 49 maÊci,
– 79 syropów,
oraz inne postaci leków: napary, powide∏ka, proszki czy plastry.

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje kolejne „Antidotarium” napisane w XII
wieku przez prze∏o˝onego Szko∏y Salezjaƒskiej, Miko∏aja. Jest to dzie∏o
przeznaczone wy∏àcznie dla aptekarzy co odró˝nia je od dzie∏ poprzednich.
Pod wieloma aspektami przypomina obecnà farmakope´, albowiem zawiera
opisy surowców, sposoby wykonania leków oraz wymienia obowiàzujàce
miary i wagi apteczne.

Kolejne dzie∏a to rok 1498, pierwsza w Europie farmakopea miejska wy-
dana po w∏osku, sk∏adajàca si´ z trzech ksiàg. O ile pierwszy tytu∏ by∏ d∏ugi
i skomplikowany, to ju˝ w roku 1567 ukaza∏a si´ ona pod krótkim tytu∏em
„Ricettario Fiorentino”. Rok 1535 to wydanie w Barcelonie kodeksu aptekar-
skiego „Concordantia pharmacopoeorum” zatwierdzonego dekretem królew-
skim.

Poza pó∏wyspem Apeniƒskim i Pirenejskim obowiàzywa∏a farmakopea
opracowana przez Valeriusa Cordusa. Obowiàzywa∏a ona wy∏àcznie apteki
norymberskie i doczeka∏a si´ wielu wydaƒ. Jej ostatnie wydanie ukaza∏o si´
w 1660 roku. Za przyk∏adem Norymbergii wiele miast zacz´∏o wprowadzaç
swoje lekospisy. Miasto Augsburg poleci∏o napisanie farmakopei dla potrzeb
miejscowych aptek wybitnemu lekarzowi Adolfowi Occo. Dzie∏o to z 1564
roku znacznie przewy˝sza∏o farmakope´ norymberskà i przez 150 lat stano-
wi∏o wzór dla innych farmakopei: londyƒskiej (1618), paryskiej (1637), edyn-
burskiej (1698) i dubliƒskiej (1807).

Wszystkie te farmakopee majà charakter farmakopei miejskiej. Inaczej
rzecz si´ mia∏a w przypadku farmakopei paƒstwowej. Istnia∏a koniecznoÊç
ujednolicenia produkcji leków, lecz mimo to lekospisy takie pojawi∏y si´
stosunkowo póêno.
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Pierwszà farmakopeà o charakterze kodeksu ogólnopaƒstwowego jest
wydana w 1698 roku „Dispensatorium Brandeburgium seu norma...”. Fryderyk I
nakaza∏ w 1714 roku przedrukowanie tego dzie∏a i obowiàzywa∏o ono na
terenie ca∏ego paƒstwa pruskiego. Nowe zdobycze terenowe królów pruskich,
rozciàga∏y si´ na coraz to nowe obszary i tak rozciàga∏o si´ swoim zasi´giem
„Dispensatorium”. Ostatnie wydanie ukaza∏o si´ w 1781 roku. Nazwana
powszechnie „Farmakopeà Pruskà” (Pharmacopea Borussica) da∏a podstawy do
opracowania pierwszej „Farmakopei Polskiej” w 1817 roku.

Pierwsza farmakopea rosyjska, opracowana zosta∏a za rzàdów Katarzy-
ny II przez Rad´ Lekarskà w roku 1770 i ukaza∏a si´ po ∏acinie. Dopiero w 1866
roku wydano pierwszà farmakope´ w j´zyku rosyjskim. Od tego roku rozpo-
czyna si´ oficjalna numeracja farmakopei rosyjskiej (do I wojny Êwiatowej
ukaza∏o si´ 6 wydaƒ).

W Austrii w 1820 roku wydano pierwszà ogólnokrajowà farmakope´
„Pharmacopaea Austriaca”. Ósme jej wydanie z roku 1906 (wydane po ∏acinie)
obowiàzywa∏o na terenach Polski wchodzàcych w sk∏ad by∏ego zaboru, do
1937 r., do ukazania si´ Farmakopei Polskiej II.

Pierwsza ogólnopaƒstwowa farmakopea cesarstwa niemieckiego wydana
zosta∏a dopiero po wojnie francusko-pruskiej. W 1872 roku wesz∏a w ˝ycie,
wydana po ∏acinie. „Pharmacopoea Germanica”. Wprowadzi∏a ona do aptek
system metryczny w miejsce dawnych miar i wag norymberskich. Jej trzecie
wydanie ukaza∏o si´ w j´zyku niemieckim pod tytu∏em „Arzneibuch fur das
Deutsche Reich”, a wydanie z 1910 roku obowiàzywa∏o w Polsce na ziemiach
zaboru pruskiego, równie˝ do roku 1937.

Tak wyglàda pokrótce historia farmakopei europejskich. A co z naszà ?
DziÊ mówimy, ˝e farmakopea – kodeks apteczny – to urz´dowy spis leków
dopuszczonych do obrotu w danym kraju, obwarowany tymi samymi zastrze-
˝eniami, spis surowców s∏u˝àcych do r´cznego sporzàdzania niektórych leków
w aptece. Zawiera ona opis substancji, sposoby ich przechowywania, rodzaje
opakowaƒ, dawkowanie, kontrol´ jakoÊci ... itp. Lekospisy polskie te˝ majà
swojà histori´ i si´gajà XV wieku.

Rok 1472 – s∏ownik leków do celów praktycznych, wiek XVI – r´kopis
nieznanego autora – wykaz leków tworzony pod wp∏ywem m. in. wspom-
nianego wczeÊniej Awicenny. Kolejna farmakopea z 1665 roku opracowana
na zlecenie Rady Miejskiej w Gdaƒsku. Nieco póêniej w 1683 kolejna
opracowana przez naczelnego lekarza królewskiego i aptekarza krakowskiego
Jana Wayna. W 1704 roku Jan Zajàczkowski, profesor Wydzia∏u Lekarskiego



Akademii Krakowskiej zaproponowa∏ aby wprowadziç „pharmacopoea
universitatis et facultatis”. Niestety nie dosz∏o to do skutku, podobnie jak projekt
z 1784 roku Marsza∏ka Wielkiego Litewskiego Rocha W∏adys∏awa Gurow-
skiego, który sprawowa∏ w Warszawie w∏adz´ w zast´pstwie Micha∏a Jerzego
Mniszcha, Marsza∏ka Wielkiego Koronnego.

Kolejna próba natomiast si´ udaje. W roku 1794 wydana zostaje w formie
broszury, o rozmiarach 15,6 cm x 9 cm, oprawiona w szaroniebieski papier,
zawierajàca 4 karty numerowane (karta tytu∏owa, wst´p i Exposito Opusculi)
i 32 karty numerowane (tekst Farmakopei) „Farmakopea Obozowa i Lazaretowa
Wojska Koronnego”. Zwana ona jest tak˝e Farmakopeà KoÊciuszkowskà. Nazwa
ta u˝ywana jest ze wzgl´du na fakt, ˝e opracowano jà na potrzeby wojsk
walczàcych w Powstaniu KoÊciuszkowskim i zadedykowana Tadeuszowi
KoÊciuszce przez autora farmakopei. Twórcà tej farmakopei by∏ sztabsmedyk
generalny dr Hiacynt Dziarkowski. T∏oczy∏ jà polski jakobin ks. Józef Mejer
we w∏asnej drukarni na Rynku Starego Miasta. Wydano jà z polecenia Wydzia∏u
Potrzeb Wojskowych, kosztem Wydzia∏u Instrukcji Narodowej. Farmakopea
ta by∏a bardzo krótka, oszcz´dna wr´cz, wolna od nadmiaru leków, „wygodna
w marszu”.

Zawiera∏a ona przepisy na:
- ocet kamforowy i o∏owiany
- balsamy,
- zastosowanie kory drzew egzotycznych

i polskich (wierzby),
- eliksiry, plastry, powide∏ka, emulsje,
- ok∏ady,
- mikstury i napoje,
- pigu∏ki,
- nalewki i maÊci.

Po przejÊciu kraju pod panowania za-
borców; austriackiego, pruskiego i rosyj-
skiego, takie te˝ obowiàzywa∏y farmako-
pee. Nadawa∏y one lekarstwom tak ró˝no-
rodny charakter, ˝e ludnoÊç i aptekarze
przyzwyczajeni do tych ró˝nic, d∏ugo po
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wejÊciu w ˝ycie „Farmakopei Polskiej” pos∏ugiwali si´ w∏asnymi prowincjo-
nalnymi dyspensatoriami.

Od 1808 roku Rada Ogólna Lekarska Ksi´stwa Warszawskiego przyst´puje
– w myÊl obowiàzujàcych przepisów – do opracowania ogólnego krajowego
dispensatorium. Czyni to m.in. po to, aby roÊliny krajowe mog∏y byç
umieszczane nad zagranicznymi. W grudniu 1811 roku Rada Lekarska kieruje
pismo do Ministra Spraw Wewn´trznych, ˝e, zgodnie z dekretem z 1809
roku, konieczne jest wydanie farmakopei krajowej. W piÊmie tym wskazuje
koniecznoÊç ujednolicenia lekospisów ze wzgl´du na taks´ leków. Farmakopea
by∏a ju˝ przygotowana w brudnopisie, pozosta∏o przepisaç na czysto, przy
czym chodzi∏o o umieszczenie przy nazwach nazw niemieckich. Przewidy-
wano trzy j´zyki: ∏acina, francuski i niemiecki z racji du˝ej iloÊci niemieckich
aptekarzy. Do listu do∏àczono projekt farmakopei:
„1) Zamiast nomenklatury niemieckiej przyj´tà zosta∏a dok∏adniejsza fran-„1) Zamiast nomenklatury niemieckiej przyj´tà zosta∏a dok∏adniejsza fran-„1) Zamiast nomenklatury niemieckiej przyj´tà zosta∏a dok∏adniejsza fran-„1) Zamiast nomenklatury niemieckiej przyj´tà zosta∏a dok∏adniejsza fran-„1) Zamiast nomenklatury niemieckiej przyj´tà zosta∏a dok∏adniejsza fran-
cuska. 2) Produkty wybierano o ile mo˝noÊci krajowe. 3) Najnowsze preparatycuska. 2) Produkty wybierano o ile mo˝noÊci krajowe. 3) Najnowsze preparatycuska. 2) Produkty wybierano o ile mo˝noÊci krajowe. 3) Najnowsze preparatycuska. 2) Produkty wybierano o ile mo˝noÊci krajowe. 3) Najnowsze preparatycuska. 2) Produkty wybierano o ile mo˝noÊci krajowe. 3) Najnowsze preparaty
sà uwzgl´dnione. 4) Jasna i niezawi∏a ∏acina zachowana. 5) Materyja∏y przezsà uwzgl´dnione. 4) Jasna i niezawi∏a ∏acina zachowana. 5) Materyja∏y przezsà uwzgl´dnione. 4) Jasna i niezawi∏a ∏acina zachowana. 5) Materyja∏y przezsà uwzgl´dnione. 4) Jasna i niezawi∏a ∏acina zachowana. 5) Materyja∏y przezsà uwzgl´dnione. 4) Jasna i niezawi∏a ∏acina zachowana. 5) Materyja∏y przez
krótkie co do ich natury opisy sà oznaczone. 6) Nazwy niemieckie sà dopisane,krótkie co do ich natury opisy sà oznaczone. 6) Nazwy niemieckie sà dopisane,krótkie co do ich natury opisy sà oznaczone. 6) Nazwy niemieckie sà dopisane,krótkie co do ich natury opisy sà oznaczone. 6) Nazwy niemieckie sà dopisane,krótkie co do ich natury opisy sà oznaczone. 6) Nazwy niemieckie sà dopisane,
lecz stosownie do uznania JW.-go Ministra mogà byç usuni´te. 7) Dla do-lecz stosownie do uznania JW.-go Ministra mogà byç usuni´te. 7) Dla do-lecz stosownie do uznania JW.-go Ministra mogà byç usuni´te. 7) Dla do-lecz stosownie do uznania JW.-go Ministra mogà byç usuni´te. 7) Dla do-lecz stosownie do uznania JW.-go Ministra mogà byç usuni´te. 7) Dla do-
godnoÊci rejestr mieÊci starà i nowà nomenklatur´ (Podpisano Wolf i Arnold).”godnoÊci rejestr mieÊci starà i nowà nomenklatur´ (Podpisano Wolf i Arnold).”godnoÊci rejestr mieÊci starà i nowà nomenklatur´ (Podpisano Wolf i Arnold).”godnoÊci rejestr mieÊci starà i nowà nomenklatur´ (Podpisano Wolf i Arnold).”godnoÊci rejestr mieÊci starà i nowà nomenklatur´ (Podpisano Wolf i Arnold).”

Ze wzgl´du na brak odpowiedzi, w lutym 1812 roku ponownie zosta∏a
wystosowana proÊba o druk, a w marcu Minister otrzymuje przepisanà na
czysto farmakope´. Niestety 16 kwietnia 1812 roku Minister odpowiada:
„pomimo u˝ytecznoÊci tak po˝àdanego dzie∏a, okolicznoÊci obecne nakazujà
wstrzymaç go”. RównoczeÊnie proponuje jednak aby oprócz nazw niemieckich
dodaç francuskie. Trzy lata póêniej Rada Ogólna Lekarska prosi o zwrot
r´kopisu farmakopei, a jako przyczyn´ podaje nowe odkrycia naukowe,
o które nale˝y uzupe∏niç farmakope´. RównoczeÊnie informuje si´ aptekarzy
z Departamentu Krakowskiego, Radomskiego, Lubelskiego i Siedleckiego,
˝e nadal obowiàzuje dawne dispensatoium, poniewa˝ krajowego jeszcze nie
ma. 5 marca 1817 roku Rada Ogólna Lekarska otrzyma∏a zgod´ na druk
farmakopei i tak po ró˝nych kolejach losu ukaza∏a si´ pierwsza polska
farmakopea pt. „Pharmacopoeia Regni Poloniae auctoritate Ministerii
Administrationis Rerum Internarum et Disciplinae Publicae Edita a Consilio
Supremo Sanitatis. Varsoviae Anno MDCCCXVII in 8-vo”. By∏o to wydanie
∏aciƒskie.
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Wst´p trzy strony, objaÊnienia miar i wag
jedna strona, spis – stron 3, poprawek stro-
na 1. Ca∏y tekst podzielono na trzy cz´Êci:
1) Materia pharmaceutica – zawiera opisy

305 surowców i zwiàzków chemicznych,
uwzgl´dniajàc tylko polskie nazwy (str. 1
- 73),

2) Praepaata et composita – zawiera opisy
przyrzàdzania 357 Êrodków z∏o˝onych,

3) Ex tempore paranda – zawiera 16 prze-
pisów Êrodków na poczekaniu.

Og∏osiwszy drukiem farmakope´, Rada
Ogólna Lekarska poleci∏a posiadanie jej
przez ka˝dego aptekarza, lekarza, chirurga
I rz´du. Jednak zainteresowanie by∏o ma∏e.
Wobec powy˝szego Rada Ogólna Lekarska
prosi 7 lutego 18818 roku Komisj´ Spraw

Wewn´trznych i Policji aby nakaza∏a zakup farmakopei wszystkim, którzy jà
powinni mieç w terminie do 30 marca 1818 roku, a do 30 czerwca 1818 roku
aby wed∏ug niej urzàdzone by∏y wszystkie apteki. Takie polecenie Komisja
wyda∏a 16 lutego 1818 roku.

Z biegiem czasu Farmakopea wymaga∏a uzupe∏nieƒ. Polecenie takie
otrzyma∏a ju˝ w sierpniu 1827 roku Rada Lekarska. Dotyczy∏o ono uzupe∏-
nienia farmakopei o dodatek w j´zyku ∏aciƒskim. Niestety, poprawki te nigdy
drukiem nie by∏y og∏oszone.

W 1831 roku ówczesny rzàd og∏osi∏ farmakope´ wojennà zawierajàca
62 strony i napisanà po ∏acinie. By∏a to pierwsza, tylko krajowa, Farmakopea
Polska.

W 1835 roku Komisja Spraw Wewn´trznych, bioràc pod uwag´ fakt zbyt
drogich leków ordynowanych w szpitalach, wezwa∏a 4 maja 1835 roku Rad´
Ogólnà Lekarskà do napisania oddzielnej dla szpitali farmakopei. Rada
za˝àda∏a wykazu najcz´Êciej przepisywanych leków oraz êróde∏ Êrodków
finansowych pozyskiwanych na ten cel. Projekt post´powa∏ bardzo wolno.
W kwietniu 1837 roku Rad´ wezwano do szybszego dzia∏ania i w paêdzierniku
tego roku projekt by∏ gotowy. Projekt zatwierdzono 28 lutego 1838 roku
i og∏oszono pod nazwà „Farmakopea szpitalna” Sk∏ada∏a si´ ona z dwóch cz´Êci:
I – taksa str. 7-37
II – przepisy na przetwory i leki z∏o˝one.
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Podstawà by∏a farmakopea krajowa, uzupe∏niono jà nowymi przepisami,
które oznaczono literami Ph. Nos. (Pharmacopea Nosocomialis). Krzy˝ykiem –
trujàce, gwiazdkà – kosztowniejsze, wypisywane tylko w przypadkach
szczególnych. Farmakopea ta opracowana by∏a jednak zbyt ogólnie i nie
rozstrzyga∏a wszystkich kwestii. Praktyczne jej stosowanie pokaza∏o, ̋ e nale˝y
jà uzupe∏niç.

Ponadto paragraf 94 ustawy dla farmaceutów i aptek z 1844 roku (rosyj-
skiej), nakazywa∏ wyraênie stosowanie farmakopei szpitalnej w szpitalach,
wi´zieniach, instytutach i tym podobnych zak∏adach, gdzie chory leczony
by∏ na koszt miasta czy gminy. Nak∏ad farmakopei szpitalnej wyczerpa∏ si´
w 1858 roku. Rada Lekarska postanowi∏a, korzystajàc z okazji, wydaç nowà
farmakope´ szpitalnà uzupe∏nionà o nowe osiàgniecia. Wyznaczy∏a zespó∏
ludzi – Komitet do jej opracowania. Tacy ludzie jak Le Brun, Podowski, Groer
i Krzyszka oraz aptekarze Paw∏owski, Lilpop i Soko∏owski, zaj´li si´ opraco-
waniem nowej farmakopei. Projekt redagowa∏ Le Brun, który to 21 czerwca
1859 roku przed∏o˝y∏ go Radzie. Ta zaj´∏a si´ nim bardzo szczegó∏owo.
Oddzielono przepisy dla lekarzy od przepisów taksowania lekarstw, dodano
szereg wskazówek dotyczàcych odtruç. Ju˝ w listopadzie tego roku farmako-
pea trafi∏a do Komisji Spraw Wewn´trznych z proÊbà o druk, a tak˝e stoso-
wanie w szpitalach, aptekach, instytucjach dobroczynnych, przytu∏kach i wi´-
zieniach. Chodzi∏o równie˝ o sprzeda˝ ogólnie dost´pnà. 28 lutego 1860 ro-
ku, Komisja zatwierdzi∏a farmakope´ do druku z mocà obowiàzujàcà od maja
1860 roku. Druk obejmowa∏ 1.500 egzemplarzy. Farmakopea by∏a podzielona
na dwie cz´Êci:
I cz´ÊçI cz´ÊçI cz´ÊçI cz´ÊçI cz´Êç
a) zasady ogólne dotyczàce wypisywania leków,
b) wykaz Êrodków lekarskich,
c) przyrzàdzania przetworów i leków z∏o˝onych,
d) zbiór recept czyli formularz.
II cz´ÊçII cz´ÊçII cz´ÊçII cz´ÊçII cz´Êç
a) ogólne zasady dotyczàce oceniania leków,
b) ceny,
c) skorowidz Êrodków zaradnych przy otruciach.

Farmakopea by∏a corocznie uzupe∏niana o nowe przepisy i zmiany
w taksie. Pierwszy dodatek ukaza∏ si´ w 1861 roku, drugi w 1867. Bioràc
pod uwag´ praktycznoÊç farmakopei szpitalnej, mia∏a ona du˝e zastosowanie
obok farmakopei rosyjskiej.
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Wydana w 1817 roku farmakopea krajowa, w 1844 roku by∏a ju˝
przestarza∏a. Nastàpi∏ post´p w farmacji czy chemii. Dlatego te˝ Inspektor
S∏u˝by Zdrowia zaproponowa∏ Radzie Lekarskiej u∏o˝enie nowej farmakopei,
bogatszej o osiàgni´cia nauki. G∏ówny nacisk w tym wydaniu nale˝a∏o po∏o˝yç
na podzia∏ leków – na takie, które winny byç w ka˝dej aptece (asortyment
podstawowy) i takie, które oprócz tych podstawowych by∏yby w wi´kszych
aptekach. Propozycj´ przyj´to, utworzono Komitet. W pierwszej kolejnoÊci
nale˝a∏o zebraç dane od aptekarzy, jakie leki sà w u˝yciu, które wi´cej, które
mniej. Sporzàdzono wykaz leków:
a) do umieszczenia w farmakopei,
b) do usuni´cia z u˝ycia,
c) do przyrzàdzania ex tempore,
d) Êrodki wàtpliwe pod ró˝nymi wzgl´dami.

Kolejny problem to j´zyk. Do nadpisów i nazwisk – j´zyk ∏aciƒski, do
wykonania – j´zyk polski. Prace sz∏y bardzo opornie. Zmieniano sk∏ad
Komitetu. Od roku 1857 projekt powierzono Lesiƒskiemu i w tym roku
z∏o˝ono pierwszà czeÊç projektu – Dzia∏ chemiczno-farmaceutyczny. II cz´Êç
to cz´Êç galeniczna i III cz´Êç farmakognostyczna by∏y jeszcze w opracowaniu.
W roku 1866 farmakopea by∏a ju˝ napisana. Uzyskano nawet zgod´ aby by∏a
napisana w j´zyku ∏aciƒskim w celu unikni´cia pomy∏ek przy sporzàdzaniu
leków. Czekano tylko na zatwierdzenie przez w∏adze. W tym samym czasie
wydano w Petersburgu farmakope´ dla Cesarstwa.

Komisja Spraw Wewn´trznych stan´∏a przed dylematem – czy zatwierdziç
polskà farmakope´ czy rozszerzyç moc rosyjskiej na Królestwo. Mimo, i˝
uznano farmakope´ polskà za bardzo dobre dzie∏o, bioràc pod uwag´ rzeczy-
wiste potrzeby miejscowe, to (ze wzgl´dów politycznych) rosyjska zawierajàca
to samo, jest obszerniejsza. Bioràc te wzgl´dy pod uwag´, Komisja przedsta-
wi∏a Radzie Lekarskiej po˝ytecznoÊç wprowadzenia farmakopei rosyjskiej.
Farmakope´ t´ zatwierdzono i wprowadzono 13 lipca 1867 roku. Wszystkie
apteki w Warszawie prowadzone by∏y zgodnie z nià od 13 wrzeÊnia 1867
roku a na prowincji od 13 stycznia 1868 roku.

                        El˝bieta Zwoliƒska
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El˝bieta Zwoliƒska

Polish pharmacopoeia books
and pharmaceutical legislation

of the partitioners

A term „pharmacopeia” means an authorized reference work containing
the directions for the identifications of samples and the preparation of
compound medicines. The term was first used in the title of Jacques du Bois’
book in 1548 in Lyon, and, Jan Platocomus (1514-1577), both pharmacist and
doctor from Gdaƒsk, was the first Polish author of dispensatorium. Military
and hospital pharmacopoeia written in Latin was published in 1794. Hiacynt
Dziarkowski, chief physician, was its author. This reference book was named
„KoÊciuszko Pharmacopoeia” referring to inscription in its title. „Pharmacopea
Regni Poloniae ...”, published in Warsaw in 1817, is considered to be the first
official Polish pharmacopoeia. During the 19th century, pharmacies were using
reference books from three partitioners: Russia, the Kingdom of Prussia and
Austria. Individual regions (Warsaw – „Pharmacopea nosocomialis 1860” and
Cracow – „Project to Pharmacopoeia”) made their own reference lists of
compound medicines. Only after 1918, in independent Poland, there began
works to issue the second edition of the official Polish Pharmacopoeia.
Commission chaired by W∏adys∏aw Mazurkiewicz, appointed in 1917, was
renamed in 1922 for the Permanent Commission of Pharmacopoeia (Sta∏a
Komisja Farmakopei) on the basis of a government order. The Commission’s
work was completed in the first half of 1937. Based on the Ministry of Labour
and Social Policy directive from 14th July 1937, Polish Pharmacopoeia II was
obligatory in all Polish pharmacies from 1st January 1938.
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Prawnik, pracuje ca∏y czas w szeroko poj´tej ochronie
zdrowia, by∏a mi´dzy innymi Kierownikiem Biura Koor-
dynacji Organizacyjno-Prawnej w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Rzeszowie. Od 1 wrzeÊnia 1999 roku jest
Dyrektorem Biura Podkarpackiej Okr´gowej Izby Apte-
karskiej. Osobiste zainteresowania tematykà aptekarskà
a szczególnie historià tego zawodu i wszystkimi jego
zagadnieniami spowodowa∏y, ˝e jej publikacje zawierajà

treÊci zwiàzane z prawnymi aspektami przebiegu dziejów farmacji.
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Krystyna Plewako

Moje wojenne dzieciƒstwo

W odpowiedzi na zach´t´ Nowin Rzeszowskich
postanowi∏am w skrócie opisaç moje wojenne dzieciƒ-
stwo. MyÊl´, ˝e Ci którzy prze˝yli koszmar wojenny powinni dawaç wiedz´
jak to by∏o naprawd´.

MieszkaliÊmy z rodzicami, siostrà i bratem w wyjàtkowym miejscu na
trasie Koƒskie – Przysucha. W takim kompleksie: Ruski Bród (parafia),
Wawrzynów, Januchta, przestrzeƒ 1 km tartaku i Stefanów gdzie mieszkali
pracownicy tartaku i nadleÊnictwa. Tam si´ urodzi∏am. By∏o to miejsce
bajkowe, które wywo∏uje zachwyt ˝yciem. Tereny te znajdowa∏y si´ na
obrze˝ach Gór Âwi´tokrzyskich. By∏y dobrze zalesione. Du˝o stawów by∏o
pozosta∏oÊcià spi´trzeƒ wód celem uzyskania energii do urzàdzeƒ hutnictwa
z okresu Staszica. Strumyki, rzeczki (Radomka), tworzy∏y przepi´kne
krajobrazy. Wokó∏ las, ukwiecone ∏àki, mnóstwo leÊnej zwierzyny, ptactwa
i pe∏no dobrych ludzi. Mieszkaƒcy wiosek przewa˝nie pracowali przy wyr´bie,
piel´gnowaniu lasu i szkó∏kach. MyÊl´, ˝e ludzie czerpali radoÊç z tej pracy,
lubili si´ bawiç przy ka˝dej okazji.

Tymczasem tu˝ przed wojnà w 1939 roku wyczuwa∏o si´ jakàÊ odmian´
losu. M´˝czyêni w wolnych chwilach çwiczyli musztr´ wojskowà, a my dzieci
przyglàdaliÊmy si´ ciekawie. Koƒczy∏am prawie 7 lat i powinnam pójÊç do
szko∏y. Nagle Êwiat mojego szcz´Êliwego i beztroskiego dzieciƒstwa zawali∏
si´. W pierwszych dniach wrzeÊnia samoloty niemieckie pojawi∏y si´ na niebie,
a lotnicy strzelali z niskiego lotu. Rodzice nakazali nam siedzieç w ukryciu.
Na szcz´Êcie nikogo nie zabili, ale mocno si´ przestraszyliÊmy.

Wszyscy uwa˝ali, ̋ e zmagania wojenne z Niemcami b´dà tylko chwilowe.
Tato mój mawia∏, ̋ e „sprawimy Niemcom lanie”. Rodzice i sàsiedzi zarzàdzili
ucieczk´ do lasu. Nocà spakowali poÊciel i potrzebne rzeczy, za∏adowali na
bryki, wozy drabiniaste i ruszyli w g∏àb lasu. W pobli˝u by∏a leÊniczówka,
w której mieszka∏ mój stryj Roman Jakubczyk, ale u niego te˝ mog∏o byç nie-
bezpiecznie. SpaliÊmy wi´c w lesie w dobrze zamaskowanym miejscu. By∏o
bardzo ciep∏o, wi´c spaliÊmy na kilimach, w poÊcieli. M´˝czyêni wychodzili
ostro˝nie na polan´ i obserwowali niebo, a dzieciarnia buszowa∏a po lesie
i bawi∏a si´ w najlepsze. Ch∏opcy znaleêli nawet ∏asiczk´ i ̋ ó∏wia, wi´c zapom-
nieliÊmy o wojnie.
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Pewnego dnia dotar∏a do nas wiadomoÊç, ˝e Niemcy sà ju˝ na drogach
i w pobliskich miejscowoÊciach, wi´c lepiej b´dzie wyjÊç z lasu. W drodze
powrotnej siedzia∏am wysoko na poÊcieli i mia∏am widocznà drog´ na Radom.
Zobaczy∏am Niemców jadàcych w kolumnie na motorach z przyczepami. Mieli
he∏my, gogle i grube sztywne p∏aszcze. Wyglàdali groênie. Szcz´Êliwie jednak
wróciliÊmy do domu. Na podwórku zastaliÊmy niemiecki samochód ci´˝arowy
z otwartà klapà za∏adowany butami „Bata”. Niemcy oglàdali buty, Êmiali si´
bardzo g∏oÊno i odjechali. Tak si´ zacz´∏a okupacja, niby spokój, ale wiado-
moÊci z∏owieszcze. DowiedzieliÊmy si´ o sytuacji w Polsce i bombardowaniu
Warszawy. Mama moja by∏a wyczulona na losy Warszawy, bo do 24 roku ̋ ycia
mieszka∏a w Warszawie.

Z poczàtku ludzie odczuwali tylko dzia∏alnoÊç administracyjno – gospo-
darczà, np. inwentaryzacja pog∏owia, kolczykowanie, kontyngenty ˝ywnoÊci
itp. By∏y to tylko pozory normalnoÊci, bo ̋ ycie bardzo si´ zmieni∏o. Z pierwszych
lat nie pami´tam szczegó∏ów okupacji, ale mój starszy brat Jurek lubi∏ mnie
uÊwiadamiaç i informowaç, np.: „wiesz, tata rozmawia∏ na ∏aweczce z Majorem
Hubalem, a u ksi´dza w gara˝ach by∏o polskie wojsko, a Ksiàdz Proboszcz
Ptaszyƒski poszed∏ do Hubali”. S∏ucha∏am tych doniesieƒ, niewiele z tego
rozumiejàc. Byç mo˝e Tato by∏ pomocny majorowi H. Dobrzaƒskiemu „Hubali”,
bo doskonale zna∏ okoliczne lasy. Tato mia∏ dwóch braci, te˝ leÊników, jak ich
ojciec, a mój dziadek Micha∏. Mieszkali w leÊniczówce w lasach przysuskich,
a nauczyciel przyje˝d˝a∏ do nich rowerem. Wszyscy pracowali w lasach przy-
suskich Hrabiego D´biƒskiego i paƒstwowych. Tato zajmowa∏ si´ pozyski-
waniem produktów niedrzewnych, np. ˝ycicy, przeróbkà i zbytem drewna.

Nagle wiosnà 1940 roku spad∏a jak grom wiadomoÊç, ˝e odleg∏a o 2 km
wieÊ Hucisko, po∏o˝ona w lesie zosta∏a doszcz´tnie spalona przez Niemców,
a m´˝czyêni rozstrzelani, podobnie jak dalej po∏o˝ona wieÊ Sk∏oby, która
by∏a 2 razy pacyfikowania. By∏a to zemsta Niemców za pomoc udzielonà
Hubalczykom. Niemcy zastosowali odpowiedzialnoÊç zbiorowà. Zapanowa∏a
groza, bo przecie˝ wszyscy wokó∏ pomagali „Hubali”. A wi´c mieszkaliÊmy
w bajkowo pi´knym miejscu, ale bardzo niebezpiecznym. Âwiat który dotàd
by∏ pi´kny sta∏ si´ okrutny i straszny. Las i g´stwina leÊna Êwietnie chroni∏y
partyzantów. Niemcy mieli trudnoÊci z ich likwidacjà. PrzypuÊcili wi´c atak
na ludnoÊç cywilnà, bo wiadomo by∏o skàd partyzanci mieli pomoc. Straszyli
nas ostrze˝eniami, a˝ do kary Êmierci czyli „kula w ∏eb”. PoczuliÊmy kl´sk´
i bezbronnoÊç, ale przecie˝ okrucieƒstwa Niemców nie mog∏y nam ca∏kowicie
odebraç radoÊci istnienia. Nowa sytuacja zmusi∏a nas do jakiegoÊ dzia∏ania.
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Ludzie mieli wrodzony entuzjazm do czynów i porywów szlachetnych,
przecie˝ tak wszystko nie mo˝e zginàç! Uaktywni∏y si´ nasze umys∏y, wyzwoli∏a
si´ potrzeba nauki, wszechstronnej edukacji. Zacz´∏o si´ tajne nauczanie,
czytanie, po˝yczanie ksià˝ek, podr´czników. RobiliÊmy to z pasjà. DoroÊla∏am
w zawrotnym tempie. Nie by∏o to jednak dorastanie sentymentalne. By∏am
najm∏odsza, musia∏am mieç lekcje indywidualnie. G∏ównie uczy∏a mnie Pani
St. Utnikowa (˝ona pu∏kownika Utnika, który strzeg∏ polskiego z∏ota w Lon-
dynie). By∏a wykwalifikowanà nauczycielkà, przyjecha∏a z dzieçmi do Stefa-
nowa na wakacje i zosta∏a ca∏à wojn´. Lekcje odbywa∏y si´ po po∏udniu w kan-
celarii nadleÊnictwa, gdy ju˝ nie by∏o interesantów. Bardzo pragn´∏am zoba-
czyç szko∏´, wi´c pewnego dnia udaliÊmy si´ do budynku szkolnego. Okaza∏o
si´, ˝e szko∏a by∏a opustosza∏a, bo Niemcy wszystkie dzieci wys∏ali na zbiór
kruszyny. Dopiero studiujàc po latach Farmacj´ uÊwiadomi∏am sobie, ˝e
Niemcy potrzebowali kruszyn´ i inne roÊliny lecznicze dla potrzeb przemys∏u
farmaceutycznego. Zresztà zabierali wszystko. DostawiliÊmy tylko troch´
mleka i niewiele razowego chleba. Dos∏ownego g∏odu nie cierpieliÊmy, bo
okolica bogata by∏a w ryby, zwierzyn´ leÊnà, ale zdarza∏y si´ okresy, ˝e nie
by∏o kompletnie nic. Ludzie mimo ostrze˝eƒ i gróêb wchodzili do lasu,
a handel zamienny rozwija∏ si´. Bimber by∏ Êrodkiem p∏atniczym. Wsz´dzie
jednak Niemcy przestrzegali przed gospodarczymi kombinacjami i grozili
karami. Latem 1942 roku zjawi∏ si´ u nas brat mojej mamy Jan Pietrusiewicz.
By∏ prawnikiem, pracowa∏ w Baranowiczach i bolszewicy wywieêli go do
∏agrów. Uda∏o mu si´ uciec. Dotar∏ w ∏achmanach i s∏omiankach do Warszawy,
do swojego krawca, rozpozna∏ go czeladnik, udzielono mu pomocy i przy-
jecha∏ do nas. Nasz dom by∏ niepewny, bo rodzice byli w konspiracji i wujek
nie móg∏ si´ u nas zatrzymaç. Na rozmow´ z moim ojcem wybrali si´ na
cmentarz. Zabrali mnie ze sobà ̋ eby pozorowaç spacer. Bawi∏am si´ patykami,
biega∏am i s∏ysza∏am ca∏à rozmow´. Wujek mówi∏ o Katyniu i sytuacji na
Kresach Wschodnich. Pojecha∏ do Radoszyc, wstàpi∏ do AK, zosta∏ schwytany
przez Niemców i zginà∏ w OÊwi´cimiu. By∏o coraz smutniej. Hubalczyków
ju˝ nie by∏o. Ksiàdz Ptaszyƒski nie wróci∏ od Hubali. Rodzice byli zaprzyjaênieni
z nim, chrzci∏  mojà siostr´, wi´c bardzo to prze˝yliÊmy. Siostra ksi´dza pani
Stasia Ptaszyƒska przebywa∏a razem z nami. Tymczasem terror si´ nasila∏.
Dotàd Niemcy bywali rzadko, ale gdy przyje˝d˝ali to przewa˝nie na ob∏awy
– du˝ymi grupami. Cz´sto s∏ychaç by∏o salwy, bo któregoÊ z partyzantów
chowano na cmentarzu. N´ka∏a nas te˝ sytuacja polityczna: obozy, wywózki
na roboty do Niemiec, ∏apanki, przeÊladowania.
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W naszej ÊwiadomoÊci dokonywali tego Niemcy. Mowy nie by∏o o na-
zistach, faszystach itp. Bywa∏o, ˝e w naszym domu w kuchni opatrywano
rannych partyzantów. Pami´tam jak tato szorowa∏ pod∏og´, ˝eby zmyç Êlady
krwi. Zapami´ta∏am dziewczyn´, która by∏a z rannymi. Starsza ode mnie. Po
wojnie uczy∏a si´ w Koƒskich, w liceum popo∏udniowym, w tym samym
budynku co ja. By∏a to córka kuratora szkolnego. Nie mia∏am jakoÊ Êmia∏oÊci
powiedzieç jej w jakich okolicznoÊciach jà zapami´ta∏am. Nie przypominam
sobie ˝eby rodzice w jakiÊ stanowczy sposób nakazywali nam dzieciom
zachowanie tajemnicy. Chyba milczenie wydawa∏o nam si´ wszystkim sprawà
oczywistà i bezpiecznà. ZachowywaliÊmy pewnà rezerw´ w ujawnianiu myÊli
i uczuç w stosunku do osób nowo poznanych.

Rok 1944 najlepiej zapami´ta∏am. Wiosnà Niemcy szaleli. W tym czasie
zgin´∏o bardzo du˝o m∏odych m´˝czyzn z dalszej naszej rodziny i znajomych.
Nie uczestniczyliÊmy w pogrzebach, bo by∏y ciàgle starcia z Niemcami. Zginà∏
m∏odziutki siostrzeniec mojego taty, na pogrzeb jechaliÊmy dozwolonà drogà
leÊnà. By∏a taka straszna strzelanina ˝e musieliÊmy zawróciç. Od koƒca 1941
roku, gdy Niemcy byli zaj´ci wojnà z sowietami, partyzantka uaktywni∏a si´.
M∏odzi woleli iÊç do lasu i walczyç, ni˝ daç si´ wyr˝nàç bez walki lub wywieêç
na przymusowe niewolnicze roboty do Rzeszy. BezpoÊrednie skutki wojny
dopad∏y mojà rodzin´ w 1944 roku gdy aresztowano mojego ojca. Mama
wtedy wyjecha∏a i tylko ja ˝egna∏am si´ z ojcem. Sta∏am przy „budzie” do
której go wsadzono. Klapa by∏a spuszczona i tato móg∏ staç. Ca∏y czas coÊ do
mnie mówi∏: „bàdê dzielna, nie p∏acz”. Wielu s∏ów nie zrozumia∏am bo „by∏am
roztrz´siona”. Tato poda∏ mi obràczk´ Êlubnà i kieszonkowy zegarek
z dywizkà. Niemcy nie reagowali. W ten dzieƒ aresztowali 18 m´˝czyzn
z „listy”, czyli ludzi z konspiracji. Tylko dwóch wypuÊcili. Zorganizowali bardzo
szczelnà ob∏aw´. Tato by∏ wi´ziony na przedmieÊciu Koƒskich. Mama
przekupi∏a stra˝nika i podawa∏a do wi´zienia bielizn´ i potrzebne rzeczy.
Przes∏uchania przez gestapo SS odbywa∏y si´ w budynku w centrum miasta.
Tato by∏ strasznie torturowany, ludzie widzieli tat´ gdy go wsadzali do auta.
By∏ siny i pokrwawiony, dlatego stra˝nik nie zwraca∏ bielizny. Znajomi mam´
pocieszali, ̋ e skoro tato nie mia∏ broni przy sobie to na pewno go wypuszczà.
Tymczasem Niemcy 26 kwietnia 1944 roku zawiadomili ludnoÊç w ob-
wieszczeniach, ˝e rozstrzelali 10 najgroêniejszych bandytów (tak nazywali
ludzi z konspiracji). Wymienili równie˝ nazwisko mojego taty. Wi´êniów
wywieêli a˝ do S∏upi Nowej (Êwi´tokrzyskie). Rozkazali im wykopaç dó∏
i wszystkich rozstrzelali na miejscu. LudnoÊci zapowiedzieli, ˝e je˝eli ktoÊ
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postawi krzy˝ albo naruszy mogi∏´, wtedy spalà ca∏à wieÊ, „bo to byli war-
szawscy bandyci”. Tak zginà∏ mój ojciec Feliks Jakubczyk. Mia∏ 40 lat. Wywiad
konspiracyjny natychmiast zawiadomi∏ mam´ o okolicznoÊciach Êmierci taty.
Trudno by∏o mi w to uwierzyç. Marzy∏am ̋ e wróci, wejdzie przez okno i zrobi
nam niespodziank´. Jednak jakiÊ niepokój wkrad∏ si´ w mojà ÊwiadomoÊç,
bo kiedyÊ us∏ysza∏am, ̋ e tato zwróci∏ si´ do mamy mówiàc „gdyby mi si´ coÊ
sta∏o, to po wojnie za∏ó˝ spó∏dzielni´ lub sklep. Nie z∏oÊç si´, bo Ci zmieni´
pseudonim z Jagody na K∏onic´”. Nasza dzielna mama nie za∏ama∏a si´ jednak,
ale sta∏a si´ istotà mniej politycznà. Ubolewa∏a nad mojà m∏odszà siostrà
Halinkà, ˝e tak krótko mia∏a ojca. Martwi∏a si´ o mojego starszego brata
Jurka, który wi´cej czasu poÊwi´ca∏ na ch∏opi´ce zaj´cia ni˝ nauk´. Z kolegami
bawi∏ si´ w partyzantów, struga∏ karabiny i lubi∏ bywaç w miejscach niebez-
piecznych. Ch∏opcy mieli nawet partyzanckie pseudonimy. Mnie nauczyli
przysi´gi Armii Krajowej o treÊci:

W obliczu Boga Wszechmogàcego
NajÊwi´tszej Maryi Panny
Królowej Korony Polskiej
K∏ad´ r´k´ na ten Âwi´ty Krzy˝
Znak m´ki i Zbawienia
i Przysi´gam byç wierny Ojczyênie Mej
Rzeczypospolitej Polskiej,
Staç nieugi´cie na stra˝y jej honoru
I wyzwolenia jej z niewoli
Walczyç ze wszystkich si∏,
A˝ do ofiary mego ˝ycia.

Niemcy bali si´ partyzantów coraz bardziej. Zainstalowali si´ u nas na
sta∏e, zrobili posterunek Wermachtu. Bardzo to ogranicza∏o naszà dzia∏alnoÊç
konspiracyjnà, ale Niemcy starali si´ przymilnie z nami rozmawiaç. My równie˝
nie prowokowaliÊmy ich. Pewnego dnia przyszli do nas na kwater´ dwaj
oficerowie niemieccy. Jeden taki „polako˝erca” z szyderczym uÊmiechem,
jego wyzywajàca wy˝szoÊç wcale nas nie upokarza∏a, ale zach´ca∏a do oporu.
Drugi oficer by∏ „przyst´pny”. Przyniós∏ g´Ê i prosi∏ mam´ o upieczenie. Mama
zrobi∏a to z wielkà starannoÊcià. By∏ zachwycony. Przyniós∏ nam du˝o czekolad
i pokaza∏ zdj´cia swojej córeczki, która by∏a podobna do mojej siostry.
Rozczuli∏ si´. Niemcy byli Êwiadomi, ̋ e front jest tu˝, tu˝. Poprawne stosunki
z Niemcami by∏y konieczne ze wzgl´du na funkcjonowanie pomocy
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partyzantom i handel wymienny. Odwa˝yliÊmy si´ ju˝ wymykaç do lasu. Jurek
w d´bin´, by zbieraç obficie plonujàce borowiki, a ja odwiedza∏am swoje
s∏oneczne polanki poziomkowe. Nasza mama by∏a bardzo zaradna. Od
zarzàdcy majàtku w Rzucowie – Michaela kupowa∏a papierosy i sacharyn´ co
wymienia∏a na ziemniaki. W naszej okolicy tylko 2 rodziny podpisa∏y Volkslist´.
Mechanik z tartaku t∏umaczy∏ mojemu tacie, ˝e podpisa∏, bo zi´ç jest chory
na gruêlic´ i liczy na pomoc Niemców. Rodzina Szulc z Ró˝kowic podpisa∏a,
bo byli to osiedleƒcy i mieli korzenie niemieckie. Jednak pani Szulc stara∏a
si´ pomagaç mojej mamie, np. przewioz∏a nam przez posterunek na drodze
do Koƒskich kilka skrzynek jab∏ek kupionych u Michaela. Zabra∏a mnie ze
sobà. By∏am zdumiona, bo stra˝ przy szlabanie pe∏nili Ka∏mucy w niemieckich
mundurach. Jab∏ka roznosi∏am w Koƒskich do znajomych, a za uzyskane
pieniàdze kupi∏yÊmy z panià Szulc w niemieckim sklepie pomoce szkolne.
Mama wyznacza∏a mi czasem trudne zadania. KtóregoÊ dnia partyzanci
przynieÊli nam w worku karpie, bo w ramach sabota˝u wypuÊcili wod´ ze
stawu. O Êwicie Niemcy zrobili ob∏aw´. Mama wrzuci∏a worek do piwnicy
i kaza∏a mi ukryç go w beczce z kapustà. Niestety nie udêwign´∏am kamienia,
a mama si´ denerwowa∏a, ˝e jak Niemcy zobaczà dziecko w piwnicy to
pomyÊlà, ˝e to dziecko ˝ydowskie i zastrzelà nas wszystkich. Na szcz´Êcie
nie zauwa˝yli klapy do piwnicy.

Tu˝ przed Powstaniem mama wys∏a∏a mnie do Warszawy do cioci, ˝eby
jej zawieêç coÊ z ˝ywnoÊci. Pojecha∏am z sàsiadem, starszym o 3 lata Miet-
kiem W., który jecha∏ do brata. Do stacji Niek∏aƒ szliÊmy piechotà przez las.
Nast´pnie pociàgiem dojechaliÊmy do Skar˝yska. Nie dostaliÊmy si´ wieczorem
do pociàgu warszawskiego i musieliÊmy na dworcu czekaç do rana. SpaliÊmy
na schodach. Rano te˝ pociàg by∏ przepe∏niony, wi´c weszliÊmy na dach i tak
dojechaliÊmy do Warszawy G∏ównej. Na peronach i w przejÊciach pe∏no by∏o
Niemców, uzbrojonych, w he∏mach, a obok nich siedzia∏y wielkie wilczury.
Ba∏am si´ Niemców gdy byli w he∏mach. Piechotà udaliÊmy si´ na ul. ks.
I. Skorupki, gdzie mieszka∏ brat kolegi. Zapami´ta∏am ulic´, bram´ i ju˝ sama
pojecha∏am tramwajami na Ok´cie do cioci. Ju˝ troch´ zna∏am Warszaw´, bo
po bombardowaniu w 1939 roku by∏am z mamà oglàdaç zniszczenia. Ciocia
za∏ama∏a r´ce i podziwia∏a mnie za odwag´. Od cioci przywioz∏am chusteczki
na g∏ow´ i mnóstwo ∏aszków do prucia i przeróbki, w myÊl porzekad∏a: „do
okrycia wystarcza∏ strz´pek co okrywa p´pek i pó∏cienka odrobin´ na go∏à
pupin´”. T́  podró˝ na dachu pami´tam w kolorach z∏oto- niebieskich, chyba
od b∏´kitnego nieba i ∏anów zbó˝ „poz∏acanych pszenicà”. Chocia˝ by∏ u nas
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posterunek Wermachtu partyzanci coraz Êmielej dawali o sobie znaç. Latem
jecha∏am z Koƒskich na przyczepie traktora z zarzàdcà Michaelem. W lesie
zatrzymali nas dwaj partyzanci, byli dobrze uzbrojeni i spokojnie rozbroili
Michaela, ale ju˝ wtedy s∏ychaç by∏o pomruki frontu. A my? – ani na chwil´
nie traciliÊmy wiary w zwyci´stwo.

Wybuch Powstania Warszawskiego podtrzymywa∏ naszà wiar´, dlatego
nie mogliÊmy pojàç dlaczego powstanie upad∏o. Ogarn´∏a nas rozpacz.
MieliÊmy jakiÊ instynkt patriotyczny. Polska by∏a w nas. Czasem dzieci sà
bardziej logiczne ni˝ ˝ycie. Trudno im wyt∏umaczyç zawi∏oÊci ˝ycia. Zada-
waliÊmy sobie pytanie dlaczego odwo∏ano marsz na odsiecz Warszawie.

Mieszkajàc u „diab∏a za Kuliczkami” byliÊmy „au curant” w wiadomoÊciach
o wydarzeniach Êwiatowych. To przede wszystkim radio i desant powietrzny
umo˝liwia∏ nam to. Do wiosny 1940 roku radio by∏o u ksi´dza proboszcza
w gara˝ach, a póêniej w tartaku. Za posiadanie radia grozi∏a kara Êmierci.
Niemcy starali si´ zag∏uszaç audycje, ale jakoÊ dociera∏y do nas wiadomoÊci.
Najpierw przygn´bia∏y nas sukcesy Niemców. Pami´tam jak z trwogà stwier-
dzaliÊmy, ̋ e sà ju˝ w Holandii, Belgii i paradujà w Pary˝u. Du˝o wiedzieliÊmy
o walkach o Angli´. „Radiowcy” szczególnie interesowali si´ wyczynami
lotników polskich w Anglii, „zrzutkach”. Z desantu angielskiego dowiedzie-
liÊmy si´, ˝e pierwszy samolot niemiecki zosta∏ zestrzelony przez Polaka,
albo ̋ e pierwszym lotnikiem który zginà∏ w bitwie o Angli´ by∏ Polak. Cieszy∏o
to bardzo m∏odych ch∏opców. Dopiero jednak inwazja na Normandi´ w lipcu
1944 roku sta∏a si´ realnà wizjà zwyci´stwa.

Po kl´sce powstania przyjecha∏o do nas du˝o warszawianek, niektóre
z dzieçmi. Zosta∏y skierowane przewa˝nie do gospodarstw. Mama te˝
przygarn´∏a panià Malinowskà z córeczkà Miecià. Pewnego dnia mama
pojecha∏a w „pola” do wsi Politów, zamieniç przeÊcierad∏a i sacharyn´ na
ziemniaki. Zaczepi∏a jà kobieta i ˝ali∏a si´, ˝e gospodarze nie dajà jeÊç jej
i córeczce, a wymagajà ci´˝kiej pracy. Mama bez namys∏u zabra∏a obie „wysie-
dlone” do nas. Ucieszy∏am si´, bo mia∏am kole˝ank´, ale ogólnie by∏o smutno,
bo pani Malinowska nie mia∏a ̋ adnych wiadomoÊci o dwóch córkach i m´˝u.
Pop∏akiwa∏y razem z mamà. Nadal si´ pilnie uczyliÊmy. Warszawianki te˝
w∏àczy∏y si´ w nauczanie. Mama by∏a takà poÊredniczkà mi´dzy nauczycielami
a uczniami. Historii Polski uczy∏a mnie Pani Alina ˚eliska – aktorka filmowa
i teatralna. Pewnego wieczoru przerabia∏yÊmy czasy Kazimierza Wielkiego,
raptem zacz´∏yÊmy obie p∏akaç, to by∏y fontanny ∏ez, a nie mazgajenie si´.
Nie wyjaÊni∏yÊmy sobie dlaczego. KiedyÊ wieczorem wraca∏am z lekcji, ksià˝k´
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do historii schowa∏am pod p∏aszczyk. Po drodze uk∏ada∏am sobie bohaterskà
mow´ do Niemców, gdyby mnie zatrzymali czerwonym Êwiat∏em i zre-
widowali. Na szcz´Êcie zaÊwieci∏o si´ zielone Êwiat∏o i przesz∏am obok war-
towników. Ogólnie nikt na mnie nie zwraca∏ uwagi, bo by∏am bardzo ma∏a
i drobna. Gdy odwo∏ano marsz z odsieczà Warszawie si∏y partyzanckie zacz´∏y
realizowaç akcj´ „Burza”, co oznacza∏o bicie Niemiec gdzie si´ da. Walki pod
dowództwem „Szarego” (Antoni Heda), rozpocz´∏y si´ na naszym terenie
i lasach przysuskich. Trwa∏y prawie 3 miesiàce, by∏y to zaci´te walki, ale
naszym zabrak∏o amunicji, bo alianci przestali jà dostarczaç drogà powietrznà.
MieliÊmy wra˝enie, ˝e to jest polskie wojsko, „Szarego” uwielbialiÊmy.

˚ród∏o: „Ze wspomnieƒ Hudalika” – Rzeszów 2005 r.
1. Akcja „Burza”,  2. Hucisko – pacyfikacja
3. Sk∏ady pacyfikacji,  4. Kocio∏ wojsk niemieckich

Zbli˝a∏o si´ Bo˝e Narodzenie. Tyle smutku, grozy i bieda. By∏a jednak
choinka, ryby, grzyby, kapusta i piernik z marchwi i oczywiÊcie goÊcie. Mama
zaprosi∏a na Wigili´ panià ̊ eliskà i jej matk´. By∏o nas 8 osób. Okiennice by∏y
pozamykane, siedzieliÊmy przy Êwieczkach choinkowych. Raptem walenie
w drzwi – wiadomo – Niemcy. Mama bardzo si´ wystraszy∏a, bo w kuchni
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w koszyku mia∏a niedozwolone wiktua∏y na Êwi´ta, a choinka ubrana by∏a
bia∏o-czerwonymi choràgiewkami. Musia∏a jednak szybko otworzyç drzwi.
Weszli trzej eleganccy oficerowie niemieccy, pami´tam, ˝e usiedli pó∏kolem
i czapki po∏o˝yli na stole. GdzieÊ ulecia∏o z nich okrucieƒstwo. Zacz´∏a si´
rozmowa, a nast´pnie Êpiew. Âpiewali „Cichà Noc” po niemiecku, póêniej
pani Alina recytowa∏a te˝ po niemiecku jakàÊ poezj´. Jeden z oficerów jej
pomaga∏. Nie pami´tam szczegó∏ów tej wizyty. U nas widoczna by∏a ucieczka
Niemców, po prostu wiali. Teraz czuliÊmy wszyscy niepokój, zbli˝a∏ si´ front.
Mama spakowa∏a nam tornistry i ma∏e baga˝e. CzekaliÊmy. Oko∏o po∏owy
stycznia weszli Rosjanie. Najpierw przekradali si´ pojedynczo mi´dzy zabu-
dowaniami, potem poruszali si´ w kolumnie. Nie dotarli do lasu gdzie zgrupo-
wani byli Niemcy, lecz skr´cili w bocznà drog´ na zachód. Zdawa∏o si´, ˝e
˝adnych dzia∏aƒ nie b´dzie. Niemcy – oko∏o 25 tysi´cy wpadli w kocio∏. Sowieci
okrà˝yli Niemców pierÊcieniem, który w ciàgu dnia Niemcy przerywali
i cz´Êciowo usi∏owali przedostaç si´ na pó∏noc. Wprost na nas. ZnaleêliÊmy
si´ w ogniu artylerii niemieckiej i sowieckiej. Zacz´∏y wybuchaç pociski
i zacz´∏a si´ paliç pierwsza wieÊ. Mama postanowi∏a wyjÊç z naszej piwnicy
i skryç si´ w piwnicach budynku w którym mieÊci∏ si´ Wermacht. Budynek
by∏ bardzo solidny, obunkrowany i okopany. Ja prowadzi∏am siostr´ za r´k´,
a mama posz∏a przodem z bratem. Siostra zapiera∏a si´ nó˝kami i nie chcia∏a
iÊç, p∏aka∏a ca∏y czas. By∏o jasno jak w dzieƒ. Widaç by∏o tylko ognie pocisków.
W pewnym momencie ˝o∏nierz rosyjski macha∏ do nas pepeszà, krzycza∏ do
nas i kaza∏ iÊç pomi´dzy budynkami. Dotar∏yÊmy na miejsce. Mama wróci∏a
jeszcze do domu i w poÊpiechu zabra∏a skrzypce, nowà jesionk´ ojca i du˝à
miednic´. Wpad∏a do piwnicy z krzykiem, ˝e wszystko si´ pali. W piwnicy
siedzieliÊmy st∏oczeni przez 3 doby. Najbardziej odczuwaliÊmy brak wody.
Od kanonady wszystko naoko∏o dr˝a∏o. Gdy ju˝ si´ uciszy∏o wysz∏am na ganek.
Odczu∏am takà dziwnà, martwà cisz´. Rozejrza∏am si´, a w okopach i obok
ujrza∏am mnóstwo zabitych ˝o∏nierzy radzieckich. By∏am otumaniona. Wy-
sz∏am na drog´ i zobaczy∏am przed budynkiem rozbity czo∏g niemiecki. Nagle
ch∏opcy wybiegli z budynku i palili flagi niemieckie i deptali portrety hitlerow-
skie. Mama mnie odnalaz∏a, da∏a mi wody, oprzytomnia∏am. Dalej le˝eli zabici
Niemcy w bia∏ych he∏mach i panterkach, a wokó∏ by∏o du˝o rozbitych poja-
zdów pancernych pomalowanych na bia∏o. Niebawem nadjechali Sowieci
ze sprz´tem bojowym. Oglàda∏am katiusze i samochody amerykaƒskie. Zacz´-
liÊmy przygotowywaç si´ do powrotu. W naszym domu rozlokowani byli ̋ o∏-
nierze radzieccy, wszystkie pomieszczenia by∏y wys∏ane s∏omà. Nie chcieli
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nas wpuÊciç do domu, ale nadszed∏ porucznik i wszystko si´ zmieni∏o. By∏
muzykiem po konserwatorium i myÊla∏, ˝e mama jest jego bratnià duszà, bo
w baga˝u zauwa˝y∏ skrzypce, a na Êcianach wisia∏y obrazy cygaƒskich grajków.
Mama nie mia∏a s∏uchu, ale zna∏a troch´ rosyjski, bo podczas I wojny przeby-
wa∏a w Rosji. Na skrzypcach gra∏ tylko tato. W koƒcu zostaliÊmy nakarmieni
amerykaƒskimi konserwami, a przy wyjeêdzie porucznik zostawi∏ nam kawa∏
zamro˝onej wo∏owiny i prasowane suszone jarzyny. Inni ludzie mieli mniej
szcz´Êcia. Stracili domy, zapanowa∏ g∏ód. Gdy min´∏o niebezpieczeƒstwo
utraty ˝ycia przyszed∏ smutek, rozpacz, cierpienie z powodu straty bliskich
i obezw∏adniajàca bezradnoÊç. Z trzech wiosek zosta∏o tylko kilka domów.
Sp∏onà∏ tartak i sk∏ady drzewa. Podczas wojny zgin´∏o bardzo du˝o m∏odych
m´˝czyzn. W 1939 roku poszli na wojn´, du˝o zgin´∏o w partyzantce
i w wi´zieniach oraz w akcji „Burza”. Kobiety zosta∏y przewa˝nie same. Mama
przygarn´∏a par´ osób, ogólnie ludzie organizowali sobie lokum w ziemian-
kach i przyczepach samochodowych. Mo˝na stwierdziç, po tych ci´˝kich
latach, ̋ e kobiety z tych zniszczonych terenów by∏y dzielne i niezwyk∏e. Nikt
o nich nie przeczyta, bo zatroskane o bezpieczeƒstwo i byt swoich osiero-
conych dzieci nie pisa∏y pami´tników ani wspomnieƒ. Z poczàtku przysz∏a
nam z pomocà UNRA-USA. DostawaliÊmy ̋ ywnoÊç i odzie˝. Amerykanie chcieli
nam pomóc ró˝nymi sposobami. Dzieci osierocone wype∏nia∏y specjalne
ankiety. Musia∏am w tym celu zrobiç zdj´cie, które by∏o do∏àczone. Zg∏o-
szonymi dzieçmi mia∏y si´ opiekowaç wybrane rodziny amerykaƒskie – tacy
„ojcowie chrzestni”. Chyba nasz rzàd odrzuci∏ t´ form´ pomocy, bo nie otrzy-
maliÊmy ˝adnej wiadomoÊci w tej sprawie. Dla mojej rodziny jeszcze nie
by∏o koƒca prze˝yç wojennych. Po wiosennych roztopach odkryto mogi∏´
mojego ojca. Zidentyfikowano wszystkie zw∏oki i umieszczono w trumnach.
Pogrzeb urzàdzono w Koƒskich. Ka˝da trumna umieszczona by∏a na osobnym
wozie i ca∏a kolumna przejecha∏a przez miasto. By∏o bardzo du˝o ludzi.
Mieszkaƒcy miasta i m∏odzie˝ ze szkó∏ ̋ egnali pomordowanych. Na cmentarzu
odkryto ka˝dà trumn´. Od razu rozpozna∏am ojca. Mia∏ znajomy szalik mamy,
który wzià∏ w poÊpiechu uciekajàc z domu. Skoƒczy∏y si´ marzenia o powrocie
ojca. Wtedy uÊwiadomi∏am sobie, ˝e nie mam ojca i mieç nie b´d´. P∏aka∏am
razem ze wszystkimi ludêmi.

W niewielkim koÊció∏ku w Ruskim Brodzie jest umieszczona tablica
pamiàtkowa ku czci parafian, którzy byli cz∏onkami AK, Batalionów Ch∏opskich
i uczestnikami akcji „Burza”. Zgin´li podczas II wojny Êwiatowej. Na tablicy
widnieje nazwisko mojego ojca.
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Krystyna Plewako

My wartime childhood

Childhood memories, especially such dramatic ones, stay in the memory
the longest. The area of Kielce has always witnessed wartime events, not
only during World War II. Krystyna Plewako, Master of Science in Pharmacy,
as a child was a witness of historical events in the Âwi´tokrzyskie Voivodeship.
She saw all the dramatic situations in the area: the arrival of German troops
in September 1939, fights of the last unit of the Polish Army under Major
Henryk Dobrzaƒski’s aka „Hubal” command, guerilla fights in the Operation
Storm, relocation of Warsaw citizens after the Warsaw Uprising’s failure, the
murder of her father committed by the Nazis, changes on the front in mid-
January 1945. The author recollects everyday life under the German ruling
from a child’s perspective: illegal schools organized by teachers from Warsaw,
herb collecting ordered by partitioners, dangerous trips from the Âwi´tokrzy-
skie Voivodeship to wartime Warsaw.
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Mgr farm. Krystyna PlewakoKrystyna PlewakoKrystyna PlewakoKrystyna PlewakoKrystyna Plewako

Urodzona 2 stycznia 1933 roku, szko∏´ podsta-
wowà ukoƒczy∏a w okresie II wojny Êwiatowej, w nie-
legalnym nauczaniu podziemnym. Nauk´ w gim-
nazjum i liceum zakoƒczone maturà ukoƒczy∏a
w Koƒskich, w roku 1951. Dyplom magistra farmacji
uzyska∏a w 29 lutego 1956 roku, po ukoƒczeniu
studiów na Akademii Medycznej w Gdaƒsku. Naka-

zem pracy, obowiàzki zawodowe wykonywa∏a na terenie ówczesnego woje-
wództwa rzeszowskiego, w Rzeszowskim Zarzàdzie Aptek – pe∏ni∏a obowiàzki
kierownika apteki oraz inspektora do spraw jakoÊci leków. W roku 1975
podj´∏a obowiàzki kierownika apteki i sk∏adnicy leków Szpitala Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych. Odesz∏a na emerytur´ w roku 1992, do roku 1997
prowadzi∏a aptek´ w∏asnà. Odznaczona Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, odznakà
„Zas∏u˝ony Pracownik S∏u˝by Zdrowia” i „Zas∏u˝ony dla województwa
rzeszowskiego”.


