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Kole˝anki i Koledzy!

Oddajemy w Wasze r´ce kolejne, piàte ju˝ wydanie „Thesaurus’a Apo-
thecarii”, poÊwi´cone historii podkarpackich aptekarzy, zatytu∏owane tym
razem „Aptekarze w Aptece”. Redaktorem naszych wydawnictw jest historyk
zawodu, a w szczególnoÊci specjalista w dziedzinie historii zabytków apte-
karstwa Podkarpacia – magister farmacji Lidia Czy˝.

Z kart opracowania autorstwa doktora Macieja Bilka zatytu∏owanego
„Manua∏ magistra Kopffa” poznajemy histori´ przedmiotu, który towarzyszy∏
dawnym aptekarzom od poczàtku ich pracy w aptece. Przedmiotem tym by∏
aptekarski manua∏. Wielu aptekarzy zapewne zapyta czym by∏ manua∏ ? Ozna-
cza∏ on niewielki notesik, w którym poczàtkujàcy aptekarz zapisywa∏ spra-
wdzone przepisy recepturowe. Nast´pnie, z biegiem lat, do manua∏u aptekarz
wpisywa∏ ju˝ receptury leków przez niego sprawdzonych. Póêniej, taki manua∏
przechodzi∏ z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna. Zwykle syn nie zak∏ada∏
nowego manua∏u, ale dopisywa∏ i udoskonala∏ przekazane mu przepisy sztuki
aptekarskiej.

Z zaciekawieniem z pewnoÊcià przeczytamy histori´ dotyczàcà taksy
aptekarskiej. Materia∏ zatytu∏owany „Taksa aptekarska – êród∏o przychodów
Aptekarza” opracowa∏a magister farmacji Lidia Czy˝. Autorka w swoim
opracowaniu podaje, ˝e „cennik (taksa aptekarska) czyli wykaz substancji
chemicznych, z których wykonywane by∏y leki recepturowe (taksa za Êrodki
lecznicze) obejmowa∏ ceny urz´dowe, przestrzegane przez apteki w kraju”.
Jak dawniej obliczano taks´ aptekarskà ? Odpowiedê znajdà Paƒstwo w opra-
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cowaniu magister Lidii Czy˝. Zach´cam do przeczytania tego dokumentu
historycznego bogato ilustrowanego materia∏em ikonograficznym.

Nowatorski materia∏ historyczny na temat okolicznoÊci powstania pier-
wszych towarzystw farmaceutycznych na ziemiach polskich przedstawi∏a ma-
gister El˝bieta Zwoliƒska w pracy pod tytu∏em „Organizacje zawodowe apte-
karzy na ziemiach polskich 1795-1918”. W omawianym okresie  powo∏ano
do ̋ ycia, mi´dzy innymi: Gremium Aptekarzy Krakowskich, Galicyjskie Towa-
rzystwo Aptekarskie, Towarzystwo Aptekarzy, Prowizorów i Niedyplomowa-
nych Pomocników Aptekarskich, Warszawskie Towarzystwo Farmaceutyczne
i Towarzystwo Wzajemnej Pomocy „Farmacja”. G∏ównym celem towarzystw
farmaceutycznych dzia∏ajàcych w tym okresie by∏o dbanie o interesy aptekarzy.
Realizowano ten cel, mi´dzy innymi, poprzez podnoszenie kwalifikacji
i poziomu wykszta∏cenia cz∏onków towarzystw oraz pomoc finansowà i socjal-
nà. Niestety dzia∏alnoÊç prawie wszystkich towarzystw farmaceutycznych
zosta∏a przerwana przez wybuch pierwszej wojny Êwiatowej.

Mam nadziej´, ̋ e chwile sp´dzone przy lekturze „Thesaurusa Apothecarii”
b´dà okazjà do ciekawego spotkania z rzeczywistoÊcià dawnych aptek
i aptekarzy. Z pewnoÊcià stanowiç te˝ b´dà êród∏o nowych wiadomoÊci z za-
kresu dziejów aptekarstwa Podkarpacia, nie tylko dla mi∏oÊników historii
farmacji.

  Prezes
      Podkarpackiej Okr´gowej
            Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Lucyna Samborska

Warto te˝ zapoznaç si´ z systemem przygotowywania do pracy m∏odego adepta
zawodu w latach minionych, szczególnie w jednej z podstawowych dziedzin, jakà
jest farmakognozja – prosz´ zwróciç uwag´ na opracowanie dr Lucyny Samborskiej.

LMC
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dr n. farm. Maciej Bilek

Manua∏ magistra Kopffa

Wiele powiedziano i napisano na temat atrybutów
dawnej farmacji i aptekarzy. Wà˝ Eskulapa, Hygiea, waga,
moêdzierz, naczynia apteczne... W zestawieniu tym – a tak˝e
wszystkich innych – brakuje jednak przedmiotu, który towarzyszy∏
naszym dawnym kolegom poczàwszy od ich pierwszego wejÊcia w progi
officina sanitatis: aptekarskiego manua∏u! Czym by∏y manua∏y? Nazwa ta by∏a
powszechnie u˝ywana w XIX wieku i oznacza∏a niewielki notesik, w którym
m∏ody ch∏opiec, wst´pujàcy na poprzedzajàcà studia praktyk´ aptekarskà,
zapisywa∏ sprawdzone przepisy, polecane pacjentom przez szefa – „pana
aptekarza”. Mówimy tu oczywiÊcie o lekach „robionych”, wykonywanych
w aptece. Z biegiem lat, w trakcie dwuletnich studiów, s∏u˝by wojskowej
w aptekach wojskowych i na „pierwszych posadach”, w zeszyciku pojawia∏o
si´ coraz wi´cej przepisów. By∏y one wynotowywane ju˝ nie na „wiar´”, ale
na podstawie obserwacji i doÊwiadczeƒ: w∏asnych i kolegów. Je˝eli dany
specyfik dobrze si´ sprawdza∏ (tzn. pacjenci go chwalili lub znajomi farmaceuci
polecali) niechybnie znajdowa∏ miejsce w coraz bardziej zapisanym manuale!
Gdy ˝ycie farmaceuty potoczy∏o si´ wedle marzeƒ, do manua∏u zaczyna∏y
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byç wpisywane przepisy ze swojej w∏asnej apteki, sprawdzone na w∏asnych
pacjentach – przepisy najlepsze z najlepszych, którymi Êwie˝o upieczony
w∏aÊciciel zdobywa∏ presti˝ i zaufanie dla swej officina sanitatis... Z czasem
w aptece pojawia∏ si´ nast´pca: syn pana aptekarza, który zwykle nie zak∏ada∏
nowego manua∏u, ale bra∏ do r´ki ten, z którym przez kilkadziesiàt lat
pracowa∏ ojciec. W taki oto sposób, w mocno ju˝ podniszczonym zeszyciku,
pojawia∏ si´ drugi charakter pisma. Cz´sto potomek poprawia∏, dopisywa∏
i przekreÊla∏ wpisane ojcowskà r´ka przepisy, gdy˝ – jak wiadomo – m∏odzi
wiedzà najlepiej!

*   *   *

W zbiorach paƒstwowych i prywatnych zachowa∏o si´ niewiele manua∏ów.
Dwa z nich mia∏em ju˝ zaszczyt opisywaç: manua∏ magistra Ludwina Dzianotta
(„Prace Pieniƒskie” 2011) oraz manua∏ magistra Jana Cynke („Recipe” 2012,
nr 1). Natomiast Czytelnikom „Thesaurusa Apothecari” chcia∏bym przedstawiç
manua∏ Adama Kopffa, spisywany w latach dziewi´çdziesiàtych XIX wieku

w Rozwadowie, na terenie dzia∏ania Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie. Manua∏ magi-
stra Kopffa znajduje si´ w zbiorach krakowskie-
go Muzeum Farmacji i nosi numer inwentarzo-
wy 1727. Na pierwszej jego stronie znajdu-
jemy pi´knie wykaligrafowany tytu∏ „Manuale.
Adam Kopff ” oraz adnotacj´ i dat´: „Rozwadów
1893-4-5”. Z kronikarskiego obowiàzku dodaç
musz´, ˝e na tej samej stronie widnieje...
sprawnie narysowany konik oraz wyci´ta skàdÊ
i wklejona ilustracja, przedstawiajàca secesyjny
kwiat... Na stronie sàsiedniej zaÊ autor kilku-
krotnie nakreÊli∏ swoje pi´knie stylizowane
inicja∏y. Jak widzimy, manua∏ redagowa∏ cz∏o-
wiek obdarzony talentem artystycznym i wra-
˝liwy na sztuk´, co mia∏a potwierdziç niedaleka
przysz∏oÊç!

Zanim omówimy kolejne stronice manua∏u nale˝y choç w kilku s∏owach
wspomnieç, kim by∏ jego autor. Wed∏ug przechowywanej w krakowskim
Muzeum Farmacji „Ksi´gi Cz∏onków Gremium Aptekarzy Ma∏opolski
Zachodniej z przebiegiem pracy zawodowej” Adam Kopff (nazwisko wiele
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êróde∏ wymienia∏o jako „de Kopff ”) urodzi∏ si´ w roku 1875 w Zakliczynie.
Egzamin tyrocynalny zda∏ 26 wrzeÊnia 1895 roku, zaÊ studia farmaceutyczne
ukoƒczy∏ w 1897 roku, dyplom magistra uzyskujàc w dniu 7 lipca. W Êwietle
tych danych oczywista staje si´ wspomniana powy˝ej data 5 kwietnia 1893
roku – to zapewne z tym dniem osiemnastoletni Adam Kopff wstàpi∏ na
praktyk´ aptekarskà w rozwadowskiej aptece, nale˝àcej wówczas do
spadkobierców Jana Czernickiego, a dzier˝awionej przez Wincentego
Grabowskiego. Praktyka trwa∏a dwa lata i zakoƒczy∏a si´ zdaniem egzaminu
tyrocynalnego. Jakie by∏y losy magistra Kopffa po ukoƒczeniu studiów
farmaceutycznych? Ksi´gi gremialne wymieniajà kolejne miejsca jego pracy:
Sucha Beskidzka (15 lipca do 1 sierpnia 1897) i apteka magistra Hellera
w Krakowie (1 sierpnia 1897 do 1 sierpnia 1898). Nast´pnie nasz bohater
wyjecha∏ poza granic´ Galicji i przez szeÊç lat pracowa∏ w aptece w Kruszwicy.
Od 1 czerwca 1904 zatrudni∏ si´ w aptece Nitribitta w Krynicy, zaÊ od 16
kwietnia 1905 roku – w tarnowskiej aptece „Pod Srebrnym Or∏em”, nale˝àcej
do magistra Sokalskiego. W okresie dwudziestolecia mi´dzywojennego by∏
ju˝ w∏aÊcicielem tej˝e apteki. Wzorem wi´kszoÊci galicyjskich i ma∏opolskich
aptekarzy udziela∏ si´ spo∏ecznie, m.in. jako wieloletni i bardzo zas∏u˝ony
prezes Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego. Zmar∏ 26 maja 1931.
„WiadomoÊci Farmaceutyczne” w nekrologu wspomina∏y go jako cz∏owieka
prawego i uczynnego, cenionego (...) w sferach zawodowych [i] obywatelskich miasta
Tarnowa, (...) znanego jako wzorowy aptekarz.

Powróçmy jednak do samego manua∏u. Nie stanowi on wprawdzie
przyczynku do biografii Adama Kopffa, dostarcza jednak bezcennych
informacji na temat galicyjskiego aptekarstwa schy∏ku XIX wieku! Ze êród∏a
tego dowiadujemy si´ jak bogata i zró˝nicowana by∏a wytwórczoÊç dawnych
aptek, jak nieskoƒczenie szerokim asortymentem surowców i substancji
placówki te dysponowa∏y, jak wiele by∏o postaci leku i wreszcie – jak wa˝na
by∏a pozycja aptek w dawnych, galicyjskich miasteczkach.

Manua∏ Adama Kopffa liczy sobie ponad 130 odr´cznie ponumerowa-
nych stron, na których znajdujemy nie tylko kilkaset przepisów, ale tak˝e –
podobnie jak na stronie tytu∏owej – rysunki, pospiesznie wykonane zapiski,
obliczenia i taksowania recept, a tak˝e... pokaêne, atramentowe kleksy! Swój
manua∏ Adam Kopff opatrzy∏ szczegó∏owym indeksem, krótkim s∏ownikiem
niemieckich nazw substancji i surowców farmaceutycznych oraz przelicze-
niami jednostek wagowych. Ponadto w jednym miejscu wklejony zosta∏ wy-
cinek z gazety, zawierajàcy przepisy na „klej do przylepiania papieru na szkle”.
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peruwiaƒski, Plumbum ace-
ticum oraz... proszkowane
opium! Bazà dla leku by∏a
oliwa z oliwek, a specyfik
ten stosowa∏o si´ na-
st´pujàco: rano i wieczór
miejsce napuchni´te nacieraç,
[a] na otwarte ju˝ rany na
szmatce przyk∏adaç.

Kolejne stronice manu-
a∏u przynoszà nie mniej
interesujàce przepisy, m.in.
na „wat´ karbolowà”, „far-
by na w∏osy”, „gum´ do
znaczenia bielizny” oraz

Cz´Êç receptur jest datowana i opisana nazwiskami lekarzy, wypisujàcych
recepty lub nazwami miejscowoÊci, gdzie autor z danym przepisem si´
zetknà∏. Wi´kszoÊç dat pochodzi z roku 1897, z czasów gdy Êwie˝o upieczony
magister Kopff pracowa∏ w aptece w Suchej i w Krakowie, a wi´kszoÊç adno-
tacji o miejscu – to dopisek „Rozwadów”. Wiele z wynotowanych przepisów
zyska∏o jedno, a nawet dwa podkreÊlenia, co zapewne Êwiadczy∏o o znaczeniu
tych receptur.

 Najwa˝niejsza i najwi´ksza obj´toÊciowo cz´Êç „Manuale” to alfabe-
tyczny spis preparatów farmaceutycznych. Pod literà „A” odnajdujemy dwie,
powszechnie niegdyÊ stosowane postaci leku: octy oraz wody aromatyczne
(m.in. ró˝anà, cynamonowà i koloƒskà). Pod literà „B” królujà pachnàce
egzotykà balsamy: „Capucinorum”, „Balsamumm vitae Hoffmanna (z olejkiem
lawendowym, majerankowym, goêdzikowym, muszkato∏owym, cynamono-
wym, cytrynowym, rutowym i balsamem peruwiaƒskim), „Balsamum Vetorini”
(z nalewkà arnikowà, balsamem tolutaƒskim oraz olejkami: muszkato∏owym,
lawendowym, kajeputowym, mi´towym, cytrynowym, bergamotowym,
ja∏owcowym, rozmarynowym, sza∏wiowym i majerankowym). Sk∏ad jeszcze
bogatszy od ostatniego z wymienionych mia∏ „Balsamum apoplectionum”,
zawierajàcy m.in. olejki: goêdzikowy, kardamonowy, muszkato∏owy,
cynamonowy, lawendowy, majerankowy, rozmarynowy, a tak˝e bursztyn,
ambr´, pi˝mo i balsam peruwiaƒski. Jako ciekawostk´ mo˝emy wymieniç
„Balsam na odmro˝enia”, zawierajàcy jako sk∏adniki czynne kreozot, balsam
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 W „Manuale” magistra Kopffa zadziwia
mnogoÊç postaci leku: plastry lecznicze, rozma-
ite etery i eliksiry, globulki, wina lecznicze (pep-
synowe i chinowe). OczywiÊcie najwi´cej jest
postaci znanych do dziÊ: kropli („Na czkawk´”,
„Przeciw febrze”, „Ne z´by”, „Loretaƒskie”), nale-
wek („Tinctura carminativa”, „Tinctura Castorei”,
nalewka aloesowa z∏o˝ona), olejów (np. kam-
forowy i „Oleum odoratum”), spirytusów (np.
mrówkowy, aromatyczny, rozmarynowy), syro-
pów (np. „cytrynowy”) i niezliczonej iloÊci zió∏ek
i maÊci, z których wiele stosowanych jest nadal.
Pokaênà grup´ stanowià przepisy weterynaryjne
m.in. „Na grud´ dla koni”, „MaÊç jodowo-marku-
ryalna”, „MaÊç ostra dla koni” (z kantarydami),
Êrodek „Na parchy dla owiec i psów goƒczych”.
Niektóre z przepisów to nie sk∏ady recept, ale
po prostu wskazania przydatne w gospodarstwie domowym, jak choçby
przepis „na muchy”: krzew ràcznika pospolitego postawiç w pokoju. Szereg
przepisów to receptury kosmetyczne, np. „puder cielisty”, „p∏yn na w∏osy”,
receptura „na poty nóg”, „Na porost w∏osów”, czy te˝ „woda na opalanie”.
W „Manuale” nie mog∏o zabraknàç oczywiÊcie receptury na piegi. Odnotowana
przez Kopffa „Woda na piegi” sk∏ada∏a si´ z 10 cz´Êci boraksu rozpuszczonych
w 100 cz´Êci wody ró˝anej... Jaka by∏a jej skutecznoÊç mo˝emy si´ domyÊlaç!

Kilka przepisów to receptury stricte kulinarne, jak np. musztarda (a˝
dwa przepisy), „Maliniak”, „Syrop z poziomek”. Bardzo ciekawy i nadal mo-
˝liwy do wykonania jest „Likier waniliowy”. Oto jak zaleca∏ jego sporzàdzanie
magister Kopff: dwie laski pokrojonej wanilii zalaç w butelce kwaterkà najlepszego
spirytusu, zakorkowaç dobrze i postawiç w cieple na 48 godzin. Potem w 2 kwartach
wody rozpuÊciç na ogniu 2 Kg cukru – a po ostygni´ciu wlaç do niego 2 kwarty
najmocniejszego spirytusu i dodaç tak˝e spirytus z namoczonà wanilià, wymieszaç
i zlewaç do butelek przez flanel´ umieszczonà w lejku. Butelki zakorkowaç mocno
i potrzymaç w piwnicy kilka miesi´cy nim zacznie si´ u˝ywaç.

pachnàcà balsamem peruwiaƒskim i olejkiem bergamotowym pomad´ na
wàsy. Jednak wi´kszoÊç receptur dotyczy dolegliwoÊci trapiàcych ludzkoÊç
najcz´Êciej: odmro˝eƒ, bólu z´ba, kataru, odcisków, wszawicy, paso˝ytów
jelitowych, czy wreszcie bólów reumatycznych, na które Adam Kopff
wynotowa∏ po kilka przepisów zatytu∏owanych „Opodeldok” i „Pain Expeller”.
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 Nie sposób omawiaç sk∏adu wszystkich
pomieszczonych w „Manuale” przepisów, na
kilka z nich chcia∏bym zwróciç jednak szcze-
gólnà uwag´. Niezwykle interesujàcy jest prze-
pis na... Êwiece! O tym, jak pi´knie musia∏y pa-
chnieç, niech Êwiadczy fakt, ˝e zawiera∏y ˝y-
wice b´dêwinowà, styraksowà, mastyksowà,
kor´ cynamonowà, terpentyn´, proszkowane
goêdziki oraz olejki: cytrynowy i lawendowy.
Ciekawy sk∏ad mia∏y „Pastylki od bólu g∏owy”:
palonà kaw´ ∏àczy∏o si´ z czystà kofeinà, salicy-
lanem antypiryny, fenacetynà i guaranà. Ówcze-
sna medycyna, nie znajàc antybiotyków, potra-
fi∏a instynktownie radziç sobie tak˝e z ci´˝kimi
chorobami zakaênymi. Adam Kopff w swym
„Manuale” wynotowa∏ dwa przepisy „na dyfte-
ry´”, czyli b∏onic´. Sk∏adnikami czynnymi prze-
pisu zarówno „dla dzieci”, jak i „dla doros∏ych”
by∏y pilokarpina, pepsyna i kwas solny. Ró˝nice

dotyczy∏y jedynie dawek pilokarpiny i pepsyny. Bardzo ciekawy by∏ sposób
stosowania. U dzieci podawa∏o si´ ten lek co godzin´ ∏y˝eczk´ a równoczeÊnie
∏y˝eczk´ wina w´gierskiego i ok∏ady zimne na szyj´, u doros∏ych zaÊ: co godzin´
∏y˝k´ sto∏owà. Po∏ykaç kawa∏ek lodu, co 8 godzin zimny ok∏ad, co 2 godz. mleko lub
kawa. Medycyna schy∏ku XIX wieku nie przebiera∏a w Êrodkach i cz´sto na
b∏ahe schorzenia zaleca∏a leki bardzo mocno dzia∏ajàce. Dla przyk∏adu wy-
mieƒmy zanotowane przez Kopffa „Krople na ból g∏owy” wed∏ug przepisu
doktora Lorentzkiego, zawierajàce równe cz´Êci... eteru i chloroformu!

 Wiele przepisów Êwiadczy o wielokrotnie podkreÊlanej przez historyków
farmacji wielobran˝owoÊci dawnych aptek, która czyni∏a je nieod∏àcznym
centrum ma∏ych miasteczek. Nie tylko „pomady do wàsów” i „farby do w∏o-
sów” mo˝na by∏o nabyç w ówczesnych aptekach, ale tak˝e atramenty („Atra-
ment czerwony”, „Atrament fioletowy” oraz „Atrament do znaczenia bie-
lizny”), rozmaite kleje (np. „Klej do podlepiania sygnatur”, wytwarzany za-
pewne na w∏asne potrzeby aptek), „proszki na mole”, czy te˝ p∏yny do wywa-
biania plam (jak „Plamy t∏uste z papieru wywabiaç” i „Wywabianie plam
z rzeczy we∏nianych”). Wymieniane z tytu∏ów przepisy zaskakujà swa prostotà.
Np. ostatnià z wymienionych receptur, tzn. na „Wywabianie plam z rzeczy
we∏nianych”, przygotowywa∏o si´ wedle autora w sposób nast´pujàcy:
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20-30 gr. boraxu wsypaç do 1/2 litry wrzàcej
wody, a po ostygni´ciu nacieraç tym p∏ynem
miejsca splamione (plamy t∏uste). Warto tak˝e
podaç sk∏ad dwóch „kitów”. „Kit nie prze-
puszczajàcy wody” wykonywa∏o si´ z pro-
szku z ceg∏y palonej, smo∏y czarnej oraz wosku
˝ó∏tego, natomiast „kit do pieca ̋ elaznego”
∏àczàc glin´, popió∏ i sól kuchennà. Szereg
receptur Kopff opisa∏ jako „Remedia contra
bestias”. W tym przypadku groênie brzmià-
ce „bestias” oznacza∏o zaledwie mrówki,
pluskwy i muchy! W „Manuale” uwag´
zwracajà przepisy na „Ognie bengalskie”:
bia∏e, niebieskie i czerwone, wpisane in-
nym charakterem pisma.

 Najwi´cej „praktycznych” przepisów
znaleêç mo˝na w cz´Êci „Manuale”, zaty-
tu∏owanej „Varia”. Autor wypisa∏ tu m.in.
receptur´ „Przeciw uk∏óciu pszczó∏”, „Pigu∏ki do wszów”, „Na brodawki”,
„Przeciw tasiemcowi” (z chloroformem jako g∏ównym sk∏adnikiem) oraz
„Przeciw krwotokom z nosa”. Ten ostatni przepis polega∏ wy∏àcznie na...
zastrzykni´ciu Êwie˝ego soku cytrynowego! W cz´Êci „Varia” znajduje si´ tak˝e
przepis na odtrutk´ przeciw chloralowi, „krople antycholeryczne Innoziemcowa”,
„klej do spajania drzewa, porcelany i szk∏a”, „perfumy White Rose” oraz
„Pastylki od kaszlu” z... chlorowodorkiem morfiny w sk∏adzie. A˝ dwa przepisy
dotyczy∏y Êrodków na ból z´bów. Pierwszy stanowi∏ ciecz oleistà z kamforà,
wodzianem chloralu i kokainà, którà stosowa∏o si´ jako znieczulenie miejscowe.
Przepis na drugà receptur´ przytaczam w ca∏oÊci: stopiç 2 cz´Êci olbrotu lub
wosku i rozpuÊciç w tem 2 cz´Êci wodnika chloralu i dwie cz´Êci kwasu karbolowego.
Do stopionej masy nawrzucaç kuleczek z waty i ostudziç. W razie potrzeby wyjmuje
si´ kawa∏eczek, który urobiony w palcach wk∏ada si´ w zàb dziurawy.

W ostatniej cz´Êci „Manuale” znajdujemy praktyczne informacje, nie-
zb´dne do prowadzenia galicyjskiej apteki. Adam Kopff skopiowa∏ tu m.in.
wzór „Rachunku g∏ównego” za leki wydane dla ubogich chorych, okreÊlajàcy
m.in. jakà gmin´ apteka obcià˝a kosztami za nieodp∏atnie wydane leki.
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*   *   *

 Na koniec niniejszego opracowania wspomnijmy, ̋ e obyczaj spisywania
aptekarskich manua∏ów zaczà∏ zanikaç w okresie dwudziestolecia mi´dzywo-
jennego, kiedy to pojawi∏y si´ specjalne, drukowane wydawnictwa, spe∏niajàce
identycznà rol´, np. s∏ynny „Polski Manua∏ Farmaceutyczny” Jana Podbiel-
skiego i Mariana Rostafiƒskiego. Wystarczy∏o kupiç kilkusetstronicowà ksià˝k´
i intensywnie z niej korzystaç, dopisujàc jedynie na marginesach coraz to
nowe ceny...

PiÊmiennictwo u autora
Naczynia aptekarskie ze zbiorów autora
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Maciej Bilek

Manual of Mr Kopff, MSc

There are various attributes of pharmacy: the Aesculapian Snake, Hygieia,
scales, mortar or specially designed pharmaceutical containers. The majority
of drugs, either for ill people or animals, was made by a pharmacist in their
pharmacy. In order a drug was properly made, pharmacists were keeping so
called manuals – books with the ingredients of prescriptions used in various
ills. Adam Kopff, MSc (1875-1931), was one of such pharmacists who ran his
own pharmacy in Rozwadów by San in the present Subcarpathian province.
The manual entitled Manuale. Adam Kopff, Rozwadów 1893-4-5 is in the
collection of the Cracow Museum of Pharmacy. This document is an invaluable
source of information on Galician pharmaceutics at the close of the 19th
century. In the manual there are a few hundred of recipes for drugs arranged
in the alphabetical order according to their names, calculations and prescrip-
tions’ appraisal as well as a detailed index and a dictionary of  German names
of substances and pharmaceutical materials. Apart from recipes for drugs,
the manual presents cooking recipes for „wild strawberry syrup”, „raspberry
liqueur” and „vanilla liqueur” as well as two different mustards. There are
also the instructions how to make red and purple inks, ink for marking
underwear, powder against moths and waterproof putty. Handwritten pharma-
ceutical manuals preceded printed publications. One of the most famous
manuals was Polish Pharmaceutical Manual (Polski Manua∏ Farmaceutyczny)
written by J. Podbielski and M. Rostafiƒski.
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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 Maria Czy˝

Taksa aptekarska – êród∏o przychodów Aptekarza

Istotà ka˝dej pracy, czy indywidualnej czy zorganizowanej, jest osiàganie
stosownego zysku. I czy ta wartoÊç jest korzyÊcià intelektualnà czy finansowà,
osiàganà wysi∏kiem fizycznym, umys∏owym czy talentem wreszcie, zwykle
podejmowana jest z myÊlà o osiàgni´ciu za∏o˝onego celu. Aptekarz, specjalnie
przygotowany znawca Êrodków leczniczych i fachowiec w ich produkcji na
ka˝dym etapie, równie˝ swój zysk osiàga, wypracowujàc aptekarskà mar˝´
i z niej to w∏aÊnie czerpie zysk. Ka˝da spo∏ecznoÊç potrzebuje fachowców
w ró˝nych dziedzinach, jednak zgodnie z zasadami wspó∏˝ycia cz∏onków
zbiorowoÊci, istniejà te˝ pewne mechanizmy regulacji ekwiwalentu za wyko-
nane czynnoÊci. W przypadku obrotu substancjami leczniczymi i wynagra-
dzania fachowego pracownika apteki za wykonane czynnoÊci zwiàzane z przy-
gotowaniem formy leku, gotowej do przyj´cia przez pacjenta, w∏adza zwierz-
chnia ustala∏a i ustala tak zwanà taks´ za prac´ przy recepturze (taxa laborum).
Oprócz niej obowiàzywa∏a taksa aptekarska (taksa za Êrodki lecznicze), b´dàca
cennikiem, obowiàzujàcym apteki.

Regulacje tej kwoty zawsze nale˝a∏y do paƒstwowej w∏adzy, czy by∏ to
wiek XIX i regulacje prawne paƒstw zaborczych, czy rozporzàdzenia Ministrów
Zdrowia Publicznego w dwudziestoleciu mi´dzywojennym, czy obecne
uwarunkowania prawne.

Warto przeÊledziç „Taks´ za prac´ przy recepturze” okreÊlonà Rozporzà-
dzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 28 sierpnia 1930 roku o okre-
Êleniu cen aptecznych. Podstawà wydania owego (kolejnego w Polsce odro-
dzonej) rozporzàdzenia by∏y artyku∏ 380 rosyjskiej Ustawy Lekarskiej z roku
1905, paragraf 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z roku 1906 oraz niemiecka
ustawa przemys∏owa, które to ustawy by∏y równie˝ êród∏em, polskiej ju˝,
Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r.

Paragraf 1 tego˝ rozporzàdzenia stwierdza: „apteki ... mogà pobieraç ...
ceny maksymalne okreÊlone w za∏àczonej do niniejszego rozporzàdzenia taksie
aptekarskiej”. Paragraf 2 precyzuje: „apteki ... mogà pobieraç ceny, ni˝sze od
okreÊlonych w taksie aptekarskiej, ...  co jednak nie mo˝e byç przez apteki
reklamowane”.

Cen´ lekarstwa, sporzàdzanego pod∏ug recepty, oblicza si´ przez dodanie
cen: za materia∏,  za naczynie i za sporzàdzenie lekarstwa, i co ciekawe, naj-
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ni˝sza cena ka˝dej jednostki ci´˝arowej, wynosi 5 groszy. Warta jest przy-
toczenia w ca∏oÊci treÊç paragrafu szóstego, który precyzuje sposób obliczania
ceny jednostek ci´˝arowych:

Taksa uwzgl´dnia nast´pujàce jednostki ci´˝arowe w gramach: 0,01, 0,1, 1,0,
10,0 i 100,0. Je˝eli w taksie oznaczona jest cena tylko dla ni˝szej jednostki, to, dla
uzyskania ceny wy˝szej jednostki, cen´ grama, dekagrama lub hektograma nale˝y
pomno˝yç przez 8, cen´ centigrama i decigrama przez 10; dla uzyskania ceny ni˝szej
jednostki cen´ hektograma, wzgl´dnie dekagrama, nale˝y podzieliç przez 8, cen´
grama, wzgl´dnie decigrama – przez 10; u∏amki ilorazu nale˝y liczyç jako jednostki.
Dla ustalenia ceny decigrama, wydawanego ponad 1 gram, nale˝y cen´ grama
podzieliç przez 10, dla ustalenia ceny grama, wydawanego ponad 10 gramów, nale˝y
cen´ dekagrama podzieliç przez 10, dla ustalenia ceny dekagrama, wydawanego
ponad 100 gramów, nale˝y cen´ hektograma podzieliç przez 10, dla ustalenia ceny
grama, wydawanego ponad 100 gramów, nale˝y cen´ hektograma podzieliç
przez 100.
Cen´ 250 gramów i iloÊci ponad 250 gramów oblicza si´ w stosunku do ceny za
jeden kilogram.
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Cennik (taksa aptekarska) czyli wykaz substancji chemicznych, z których
wykonywane by∏y leki recepturowe (taksa za Êrodki lecznicze) obejmowa∏
ceny urz´dowe, przestrzegane przez apteki w kraju. Kolejne paragrafy precy-
zowa∏y te˝ tak zwanà „cen´ sprzeda˝nà” innych Êrodków leczniczych a tak˝e
wód mineralnych jak równie˝ Êrodków „pod nazwami przez wytwórc´
nadanemi” oraz Êrodków opatrunkowych.

Paragraf 16 podsu-
mowywa∏:
„Przekroczenia prze-
pisów niniejszego
rozporzàdzenia b´dà
karane w myÊl obo-
wiàzujàcych ustaw”.
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Lidia Maria Czy˝

Pharmaceutical fixed rate – a pharmacist’s
source of income

The essence of every work is to make a profit. A pharmacist makes a profit
by making pharmaceutical preparations and selling ready drugs which price
includes so called „pharmaceutical mark-up” and which valuation contains
„pharmaceutical fixed rate”. In the times when pharmacies made drugs mainly
from doctors’ prescriptions, it was important to respect the provisions of
legal regulations of a country. One of such legal instruments was, amongst
others, Minister of Interior Regulation on determining prices in pharmacies
(Rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych o okreÊleniu cen aptecznych) from
28th August 1930. The regulation determines maximum prices of chemical
substances which a pharmacist could demand in a pharmacy. According to
the act, the price could also be reduced on condition that it was not a form of
advertising a pharmacy. Pharmaceutical fixed rate, amongst others, considered
converting the prices of unit weights, defined „selling prices” of mineral water,
original pharmaceutical drugs made by pharma-ceutical manufacturers and
of dressing materials. One of the paragraphs states clearly: „the violation of
the following Regulation will be subjected to fines according to law in force”.  The
chapter Fixed rate for dispensing (taxa laborum) specifies the valuation of each
action taken by a pharmacist while working on a compound prescription:
„for weighing liquids into doses – 10 groszes each”, „for weighing ointments into
doses not exceeding 5 grams – 5 groszes each”, „for mixing all kinds of herbs not
exceeding 500 grams – 30 groszes”, „for coating pills with silver – 1 zloty for each
30 pills”.
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Mgr farm. Lidia Maria Czy˝ – historyk zawodu,
autor wielu publikacji w periodykach farmaceutycznych
i opracowaƒ zwartych dotyczàcych przede wszystkim
historii aptek na Podkarpaciu. Kolekcjoner zabytków
aptekarskich, wspó∏autor scenariuszy wielu wystaw
dotyczàcych pracy aptek w przekroju dziejowym.
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Lucyna Samborska
apteka Melisa

OkolicznoÊci utworzenia na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Jagielloƒskiego Katedry Farmacji

i Materii Medycznej

Poczàtki nauczania farmakognozji w Krakowie si´gajà swymi korzeniami
do dziejów nauczania farmacji na Uniwersytecie Jagielloƒskim. Powstanie
pierwszej w Polsce Katedry Farmacji i Materii Medycznej by∏o wynikiem
reformy szkolnictwa wy˝szego – w tym Akademii Krakowskiej – przeprowa-
dzonej przez Komisj´ Edukacji Narodowej.

Jakie by∏y okolicznoÊci powo∏ania najstarszej Katedry tej dziedziny
w Polsce?

W dniu 21 lipca 1773 r. papie˝ Klemens XIV wyda∏ tzw. breve (pismo
papieskie), zatytu∏owane Dominus et redemptor (Pan i Zbawca), za sprawà
którego dokona∏ kasacji zakonu jezuitów, poniewa˝ jego kontreformacyjna
misja ju˝ si´ wyczerpa∏a. Z jednej strony nauczanie w szko∏ach wy˝szych
znajdujàce si´ do tej pory przewa˝nie w r´kach jezuitów zosta∏o zagro˝one,
z drugiej strony do wykorzystania pozosta∏y dochody z dóbr tego zakonu.
W sytuacji gdy zakon przesta∏ istnieç, Sejm Rzeczypospolitej 14 paêdziernika
1773 r. powo∏a∏ Komisj´ Edukacji Narodowej, przekaza∏ jej w ca∏oÊci pojezuicki
majàtek. Dokona∏o si´ to na mocy uchwa∏y sejmowej z 22 paêdziernika 1776 r.,
która oddawa∏a dobra i w∏adz´ nad ca∏oÊcià funduszy edukacyjnych po
skasowanym zakonie pod Zarzàd Komisji.

Powo∏anie Komisji Edukacji Narodowej umo˝liwi∏o przeprowadzenie
sekularyzacji (zeÊwiecczenia) dotychczasowych szkó∏ zakonnych i stworzenie
jednolitego systemu oÊwiatowego. Podstaw´ tego systemu stanowi∏y szko∏y
elementarne, zlokalizowane w poszczególnych parafiach, a wierzcho∏ek dwie
tzw. szko∏y g∏ówne majàce rang´ uniwersytetów: koronna (w Krakowie)
i litewska (w Wilnie). Na szczeblu poÊrednim tego systemu znalaz∏y si´ szko∏y
Êrednie, poczàtkowo szeÊcioletnie, potem siedmioletnie, zwane najpierw
szko∏ami wojewódzkimi, potem wydzia∏owymi. Poczàtkowo przeznaczone
dla synów szlacheckich, po Sejmie Czteroletnim zacz´∏y te˝ kszta∏ciç synów
mieszczaƒskich.
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Po reformie zmieni∏ si´ charakter nauczania; w odró˝nieniu od schola-
styczno – retorycznego, jaki mia∏ miejsce w szko∏ach jezuickich, sta∏ si´
bardziej utylitarny i rzeczowy. W porównaniu ze szko∏ami jezuickimi mniejszy
nacisk po∏o˝ono na przedmioty j´zykowe, zmniejszono zakres nauczania
∏aciny, zwrócono natomiast uwag´ na nauki przyrodnicze i fizyczne, histori´
i geografi´. J´zyk polski sta∏ si´ obowiàzujàcym j´zykiem wyk∏adowym.11

Powstanie w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej odbi∏o si´ w Akademii
Krakowskiej ̋ ywym echem. W uniwersale Komisji napisano wówczas: „Odtàd
wszystkie akademie, gimnazja, kolonie akademickie, szko∏y publiczne ̋ adnych
nie wy∏àczajàc, co tylko do wydoskonalenia nauk i çwiczenia w nich m∏odzi
szlacheckiej Êciàgaç si´ mo˝e, pod dozór i rozporzàdzenie Komisji tej odda-
jemy oraz ordynacji u∏o˝enie wzgl´dem czynnoÊci jej do aprobacji albo popra-
wy przez nas polecamy”.12

Kasacja zakonu jezuitów i powo∏anie Komisji Edukacji Narodowej
obudzi∏o nadzieje na reform´ Akademii Krakowskiej. W 1774 r. delegaci tej
uczelni wyjechali do Warszawy, gdzie opisali stan Akademii oraz zapropo-
nowali w∏àczenie si´ w dzia∏alnoÊç oÊwiatowà na miejsce rozwiàzanego
zakonu. Oferta Akademii zosta∏a przyj´ta przez Komisj´ Edukacji Narodowej
ch∏odno i wstrzemi´êliwie. Wynika∏o to z tego, ˝e Kraków po pierwszym
rozbiorze znalaz∏ si´ nad nowà granicà austriackà i nie rokowa∏ nadziei na
przyciàgni´cie m∏odzie˝y z oddalonych dzielnic. Poza tym planowano, ˝e
w Warszawie mo˝na b´dzie utworzyç wielkie centrum naukowe wraz ze
zwiàzanym z nim uniwersytetem. Plany te jednak ze wzgl´dów finansowych
za∏ama∏y si´, co spowodowa∏o zmian´ stanowiska w stosunku do wszechnicy
krakowskiej.

W tym w∏aÊnie czasie – w 1775 r. – wróci∏ ze studiów zagranicznych
Hugo Ko∏∏àtaj. Przebywa∏ przez jakiÊ czas w Krakowie, gdzie nawiàza∏ kontakty
ze swoimi dawnymi nauczycielami w Akademii oraz zapozna∏ si´ ze stanem
Uczelni. Jako goràcy or´downik Akademii przyjà∏ urzàd nowego wizytatora
i podjà∏ si´ trudnego zadania zreformowania krakowskiej Wszechnicy.13

11 K. Mrozowska, Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794, Warszawa–Kraków 1973,
ss. 31-37.

12 Dzieje Uniwersytetu Jagielloƒskiego w latach 1765-1850, cz. I. Pod red. K. Opa∏ka,
Kraków 1965, s.11.

13 K. Mrozowska, Funkcjonowanie systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej
na terenie Korony w latach 1783-1793, Wroc∏aw–Warszawa–Kraków, 1985, ss. 13-26.
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Ryc.1. Raport Hugo Ko∏∏àtaja przes∏any Komisji Edukacji Narodowej w 1784 r.
(Archiwum UJ, Rkp 245).

Hugo Ko∏∏àtaj (1750-1812) uro-
dzi∏ si´ w rodzinie szlacheckiej na
Wo∏yniu. Po jego narodzinach rodzi-
ce przenieÊli si´ do Niecies∏awic
w Sandomierskie. M∏ody Hugo po-
czàtkowà edukacj´ odebra∏ w szko-
∏ach w Piƒczowie, a nast´pnie kszta∏-
ci∏ si´ w Akademii Krakowskiej, gdzie
w roku 1768 uzyska∏ stopieƒ doktora
filozofii. W latach 1770-1774 studio-
wa∏ w Wiedniu, póêniej w Rzymie,
gdzie otrzyma∏ tytu∏ doktora prawa
i teologii. W 1775 r. Ko∏∏àtaj powróci∏
do kraju, a w kwietniu 1776 r. przy-
stàpi∏ do opracowania Memoria∏u o re-
formie Akademii Krakowskiej, w którym
przedstawi∏ zasady reformy Uczel-
ni, przyj´te nast´pnie przez Komisj´
Edukacji Narodowej. Wiosnà 1777 r.

Ryc.2. Hugo Ko∏∏àtaj.

27-letni Ko∏∏àtaj przyjecha∏ do Krakowa, gdzie niebawem z ramienia Komisji
rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç reformatorskà. Sytuacja w Akademii wymaga∏a natych-
miastowej poprawy, szczególnie na Wydziale Lekarskim, gdzie by∏ tylko jeden
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profesor – Andrzej Badurski, natomiast wyk∏ady i inne zaj´cia z powodu braku
s∏uchaczy, w ogóle si´ nie odbywa∏y.

Reformy Akademii Krakowskiej Hugo Ko∏∏àtaj dokona∏ w latach 1777-
1780. Mi´dzy innymi wprowadzi∏ wyk∏ady z nauk przyrodniczych i literatury
polskiej. Jego reforma polega∏a tak˝e na uporzàdkowaniu spraw majàtkowych
Akademii. W latach 1782-1786 Ko∏∏àtaj pe∏ni∏ funkcj´ rektora Szko∏y G∏ównej
Koronnej.

Ryc.3. Strona tytu∏owa pro-
toko∏u obrad Szko∏y G∏ów-
nej Koronnej z dnia 29 wrze-
Ênia 1780 r. (Archiwum UJ,
Rkp 4).

Obok Ko∏∏àtaja reformatorem Akademii Krakowskiej, a szczególnie
Wydzia∏u Lekarskiego, by∏ jego wspó∏pracownik, doktor medycyny Andrzej
Badurski (1740-1789).
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Ryc.4. Andrzej Badurski.
(fot. „Rocznik Wydzia∏u
Lekarskiego” 1839, t.2.).

Badurski urodzi∏ si´ w Krakowie. Medycyn´ studiowa∏ w Bolonii, gdzie
w roku 1770 uzyska∏ tytu∏ doktora medycyny. Przez kilka nast´pnych lat
kszta∏ci∏ si´ w Padwie, Turynie i Wiedniu. Po powrocie do kraju w 1770 r. zo-
sta∏ inkorporowany do Wydzia∏u Lekarskiego.14 Wzorujàc si´ na zrefor-
mowanej szkole lekarskiej na Uniwersytecie Wiedeƒskim w 1776 r. Badurski
przedstawi∏ Ko∏∏àtajowi projekt zorganizowania na nowo Wydzia∏u Lekar-
skiego w Krakowie. Projekt ten nosi∏ nazw´ Propositio instituendi Collegii Medici
causa facta,  a reformatio hodierno medicae artis Studio petita, at que oportuniori
modo ordinationis accommodata.a.1776.15 W organizowaniu Wydzia∏u Lekar-

14 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego”, 1839, t. 2, ss. 83-115.
15 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego”, 1840, t. 3, s. 36.
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skiego Ko∏∏àtaj korzysta∏ z doÊwiadczeƒ Badurskiego, nabytych w czasie jego
kilkuletniej zagranicznej edukacji.16

Ryc.5. Autograf Andrzeja Badurskiego pod sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci Kolegium
Fizycznego przes∏any Komisji Edukacji Narodowej w marcu 1787 r. (Archiwum UJ,

Rkp 299, s. 50).

W 1777 r. Badurski przes∏a∏ Ko∏∏àtajowi raport, w którym opisa∏ stan
i dzieje Wydzia∏u Lekarskiego Akademii. W oparciu o te dokumenty Ko∏∏àtaj
wys∏a∏ Komisji wnikliwe sprawozdanie o sytuacji medycznej Krakowa
i jednoczeÊnie zwróci∏ si´ z proÊbà o rozpocz´cie dzie∏a reformy od Wydzia∏u
Lekarskiego.17 Komisja pozytywnie zaopiniowa∏a wnioski reformatora
Akademii. Ponadto upowa˝ni∏a Badurskiego do dokonania kontroli aptek
krakowskich. W wyniku rewizji aptek w 1778 r. opublikowa∏ on Rozporzàdzenie
aptek uczynione ze zlecenia Komisji Edukacji Narodowej. Postulowa∏ w nim, mi´dzy
innymi: „˝eby w mieÊcie, gdzie jest kilka aptek, ustanowione by∏o Collegium
Pharmaceuticum, celem wykonywania nadzoru nad aptekami”.18 Rozpo-
rzàdzenie to zawiera∏o ustawy dla aptek wÊród których znalaz∏ si´ wniosek
o zamkni´cie aptek zakonnych uchylajàcych si´ od kontroli oraz ˝àdanie
corocznej kontroli aptek przez specjalnie wyznaczonà komisj´.

16 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego”, 1840, t. 3, s. 36-49; Pami´tnik Jubileuszowy
wydany ku uczczeniu dwudziestopi´cioletniej dzia∏alnoÊci prof. Edwarda Sas
Korczyƒskiego przez by∏ych jego uczniów, Kraków 1900, ss. 18-24.

17 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego”, 1839, t. 2, ss. 112-113.
18 A. Badurski, Rozporzàdzenie aptek ze zlecenia PrzeÊwietney Komissyi Edukaciney

dnia 17 miesiàca Paêdziernika roku 1778 w Krakowie uczynione, „Rocznik Wydzia∏u
Lekarskiego”, 1841, t. 4, s. 40.
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28 kwietnia 1780 r. odby∏o si´ najwa˝niejsze posiedzenie Komisji Edukacji
Narodowej, na którym przyj´to projekt organizacji zreformowanej Akademii
Krakowskiej. OdnoÊnie nauczania farmacji, projekt ten zak∏ada∏, ̋ e w „szkole
aptekarskiej wyk∏adana b´dzie chemja i botanika, do czego b´dzie 1 profesor,
1 pomocnik, 1 wiceprofesor laboratorjum i ogród”.19

Ryc. 6. Pierwsza strona
pracy J. Brodowicza pt. ̊ y-
wot J´drzeja Badurskiego
(1839).
(fot. „Rocznik Wydzia∏u
Lekarskiego” 1839, t.2.).

Kolejnym etapem na drodze powstania w Krakowie Katedry Farmacji
i Materii Medycznej by∏o og∏oszenie przez Ko∏∏àtaja reformy Akademii
Krakowskiej w dniu 29 wrzeÊnia 1780 r. Dziekan Wydzia∏u Medycznego, dr
Lucy zapisa∏ wówczas w ksi´dze Wydzia∏u, ˝e „reforma Akademji zosta∏a
og∏oszona publicznie przez Ko∏∏àtaja uroczyÊcie (cum selenissima festivitate)

19 W∏. Szumowski, Krakowska Szko∏a Lekarska po reformach Ko∏∏àtaja, Kraków, 1929,
s. 27.
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dn. 2 paêdziernika 1780 r. w dzieƒ Anio∏ów Stró˝ów osobnym aktem. Brzmie-
nie jego zosta∏o wpisane w ksi´gach Akademji, jako fundament wszelkiej
dalszej dzia∏alnoÊci. Akademja ma odtàd nosiç nazw´ Generalis Schola Regni
i ma si´ sk∏adaç z 4-ch kolegjów: Teologicznego, Prawnego, Medycznego i Fi-
zycznego. Akt reformy Akademji, og∏oszony przez Ko∏∏àtaja, jak i wszystkie
jego dalsze rozporzàdzenia zosta∏y zatwierdzone przez Komisj´ Edukacyjnà
dn. 18 listopada 1780 r. tym sposobem zosta∏y dokonane donios∏e akty
prawodawcze, b´dàce podwalinà ca∏ego dalszego rozwoju Szko∏y G∏ównej
Koronnej.”20

Ryc.7. Fragment raportu Ko∏∏àtaja zatytu∏owany O Stanie Nauk w Szkole G∏ówney,
i pracach Nauczycielów. (Archiwum UJ, Rkp 245, s. 7).

Projekt podzia∏u Szko∏y G∏ównej Koronnej na cztery kolegia uleg∏ zmianie
z powodu trudnoÊci w obsadzie kierownictwa katedr, jak równie˝ braku
uczniów, którzy mogliby rozpoczàç studia w kolegium fizycznym i medycz-
nym. Problem s∏abego przygotowania kandydatów lub braku uczniów
ch´tnych do podj´cia nauki tak opisa∏ W∏adys∏aw Szumowski: „Wszak uczniów
nie by∏o. Grupa s∏uchaczy, dla których Czerwiakowski zaczà∏ wyk∏ady, byli to

20 Archiwum UJ, Rkp 245, ss. 7-8.
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ch∏opcy od cyrulików krakowskich, zmuszeni przez miasto i swoich majstrów
do chodzenia na nauk´. Nie umieli oni przewa˝nie nawet czytaç i pisaç. Innych
uczniów prawie nie by∏o, a ci nieliczni, którzy si´ dobrowolnie zg∏aszali, mieli
tak˝e bardzo s∏abe przygotowanie do s∏uchania nauk uniwersyteckich w szkole
lekarskiej albo aptekarskiej.”21

Przedstawione powy˝ej przyczyny zadecydowa∏y, ˝e obydwa kolegia
fizyczne i medyczne po∏àczono w ca∏oÊç pod nazwà Collegium Physicum. De-
cyzj´ w tej sprawie Komisja Edukacji Narodowej wyda∏a 9 czerwca 1782 r.
W ramach kolegium fizycznego funkcjonowa∏y cztery szko∏y: fizyczna, ma-
tematyczna, chemiczna i medyczna.

Reformatorska dzia∏alnoÊç Komisji Edukacji Narodowej mia∏a dla nau-
czania farmacji w Krakowie znaczenie prze∏omowe. Przejawem tych zmian
by∏o ustanowienie w 1783 r. Katedry Farmacji i Materii Medycznej w Szkole
G∏ównej Koronnej. Pierwszym profesorem tej Katedry zosta∏ Jan Andrzej
Szaster (1746-1793), aptekarz i doktor medycyny.

Jan Szaster urodzi∏ si´ 27 listo-
pada 1746 r. w Krakowie, jako syn
aptekarza Piotra Szastera i Julianny
z domu Laskiewicz.22 W 1756 r. Jan
Szaster rozpoczà∏ nauk´ w gimna-
zjum Nowodworskiego. Kszta∏ci∏
si´ jednak dalej, poniewa˝ jego
ojciec, Piotr Szaster wys∏a∏ go na
studia zagraniczne. W 1762 r. Jan
Andrzej wyjecha∏ do Wiednia
w celu odbycia praktyki zawodo-
wej w znakomitej aptece – „in
officina generosissimi de Maffi-
cioli”23

Ryc. 8. Jan Szaster (fot. materia∏y
Muzeum Farmacji w Krakowie).

21 Archiwum UJ, Rkp 245, s. 9; W∏. Szumowski, Krakowska Szko∏a Lekarska po
reformach Ko∏∏àtaja, Kraków 1929, s. 30.

22 A. Stabrawa, Dawne apteki miasta Krakowa od XIV do XVIII wieku, Kraków1993,
s. 322.

23 A. Stabrawa, W ho∏dzie Profesorowi Janowi Szasterowi, „Farmacja Krakowska”,
1992, 4, s. 10.
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Po up∏ywie dwóch lat Szaster uda∏ si´ do Wroc∏awia, gdzie kontynuowa∏
nauk´ w aptece Krzysztofa Wernera, „farmakopoli zaszczyconego ksià˝´cym
przywilejem”, który to przywilej upowa˝nia∏ aptekarza do kszta∏cenia ucz-
niów. 2 stycznia 1766 r. Werner, w∏aÊciciel apteki na Kurzym Targu nr 4 we
Wroc∏awiu, wystawi∏ Janowi Szasterowi dyplom poÊwiadczajàcy, ̋ e odby∏ on
praktyk´. W dokumencie tym Krzysztof Werner zawar∏ wiele informacji
Êwiadczàcych o nabytych umiej´tnoÊciach i podejÊciu Jana Andrzeja do wyu-
czonego zawodu: „PoÊwiadczam, ˝e m∏odzieniec Jan Szaster, który uczy∏ si´
zawodu, by∏ dobry i sumienny. Odwiedza∏ obce kraje g∏ównie w tym celu,
aby przysporzyç sobie okazji udania si´ do innych aptek dla çwiczenia si´
w zawodzie. Jak d∏ugo by∏ u mnie zaj´ty naukà, okaza∏ si´ nie tylko sumienny
i zacny, ale gotowy na ka˝de skinienie i ˝yczenie. RównoczeÊnie uczciwy
w stosunku do mnie i we wszystkich pozosta∏ych sprawach post´powa∏ tak,
jakie dostawa∏ uprzednio polecenia. Kiedy mu kaza∏em, aby pochwaliç jego
rzetelnoÊç, zrobiç lek prosty medicamenta simplicia, a równie˝, jeÊli mu
powierzono wykonanie jakiejÊ po˝ytecznej kompozycji, wykonywa∏ to dobrze,
zr´cznie i ch´tnie, tak jak si´ tego wyuczy∏ i przestrzegajàc przepisów. Chc´
prosiç, aby Panowie Doktorzy i Aptekarze nie przestawali uwa˝aç naszego
Jana Szastera za najbardziej zas∏ugujàcego na pochwa∏´ nie tylko ze wzgl´du
na znajomoÊç zawodu, którego si´ wyuczy∏, ale tak˝e z powodu gorliwoÊci
˝ycia i skromnoÊci obyczajów. Wroc∏aw, 2 stycznia Roku Paƒskiego 1766.”24

Âwiadectwo wydane Janowi Szasterowi przez Krzysztofa Wernera wypisane
zosta∏o r´cznie na pergaminie, w j´zyku ∏aciƒskim. Obecnie dokument ten
przechowywany jest w zbiorach Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci w Krakowie.

W 1769 r. Jan Szaster powróci∏ do Krakowa, a rok póêniej 5 maja 1770 r.
zawar∏ zwiàzek ma∏˝eƒski z Juliannà LaÊkiewiczównà, córkà zamo˝nego
kupca. W tym samym roku Szaster otworzy∏ aptek´ „Pod S∏oƒcem” w domu
swojego teÊcia Stanis∏awa LaÊkiewicza przy Rynku G∏ównym 43.

W 1773 r. Andrzej Badurski, wspomniany wczeÊniej reformator kra-
kowskiej medycyny, poÊlubi∏ dwudziestoletnià Józef´ Szasterówn´, siostr´
Jana Andrzeja. Kilka lat póêniej, te rodzinne koligacje wywar∏y wp∏yw na
poczàtki nauczania farmacji w Krakowie.

Po kilku latach pracy w aptece, Jan Szaster podjà∏ decyzj´ o wyjeêdzie
na studia do Erfurtu. Decyzja ta spowodowana by∏a najprawdopodobniej tym,

24 P. Górski, Wymiana naukowej myÊli farmaceutycznej pomi´dzy uniwersyteckimi
oÊrodkami naukowymi w Polsce i Erfurcie na prze∏omie XVIII i XIX wieku, Sosno-
wiec 1994, ss. 110-111.
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˝e praca w aptece nie zaspokaja∏a w pe∏ni jego ambicji i zainteresowaƒ. Jan
Szaster oficjalnie rozpoczà∏ studia uniwersyteckie w Erfurcie z chwilà doko-
nania wpisu w dniu 27 marca 1780 r. W zachowanym wyciàgu z ksi´gi
immartykulacyjnej odnotowano w j´zyku ∏aciƒskim: „d. 27 Mart. 1780 Joannes
Schaster Cracoviensis t.p.”25 Dyplom doktora medycyny uzyska∏ 7 kwietnia
1780 r. na podstawie rozprawy pod tytu∏em De venaesectione nociva in febribus
inflammatoriis (O puszczaniu krwi szkodliwym w goràczkach zapalnych).
Promotorem doktoranta by∏ profesor Wilhelm Bernhard Trommsdorff (1738-
1782), ówczesny dziekan Wydzia∏u Lekarskiego, specjalista w zakresie chemii,
botaniki i nauk o lekach, w∏aÊciciel apteki w Erfurcie. Publiczna obrona dyser-
tacji Jana Szastera odby∏a si´ 7 kwietnia 1780 r., a przewodniczy∏ jej profesor
Jan Melchior Luther (1725-1788), dziekan Wydzia∏u Filozoficznego.

Poza pracà doktorskà Jan Szaster pozostawi∏ w r´kopisie innà jeszcze,
niedokoƒczonà prac´ – manua∏ dla aptekarzy i lekarzy pod tytu∏em Dispen-
satorium sive Manuale Pharmaceuticum. R´kopis jest przechowywany w Archi-
wum Miejskim w Erfurcie.26

25 Op. cit. s. 89.
26 A. Stabrawa, Jan Andrzej Szaster (1746-1793) [w:] Farmacja na Uniwersytecie

Jagielloƒskim, Kraków, 2000.

Ryc. 9. Fragment raportu Ko∏∏àtaja Êwiadczàcy, ˝e Jan Szaster pracowa∏ nad u∏o˝e-
niem Dispensatorium sive Manuale Pharmaceuticum. (Archiwum UJ, Rkp 245, s. 19).

Uzyskawszy tytu∏ doktora, Jan Szaster móg∏ objàç Katedr´ Farmacji i Ma-
terii Medycznej w Krakowie. Pobyt Szastera na Uniwersytecie w Erfurcie okaza∏
si´ wartoÊciowy. Podczas studiów mia∏ on mo˝liwoÊç zaznajomiç si´ z pracà
doÊwiadczalnà w laboratorium chemicznym i farmaceutycznym funkcjonujà-
cym wówczas w Uniwersytecie Erfurckim. Zaj´cia w ogrodzie botanicznym,
w którym zgromadzono kilka tysi´cy gatunków roÊlin, w tym równie˝ lecz-
niczych, da∏y Szasterowi sposobnoÊç poszerzenia jego wiedzy z zakresu leku
roÊlinnego i botaniki. Od 1780 r. datuje si´ wspó∏praca Szastera z Erfurckim
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Towarzystwem Naukowym. W posiadaniu tego Towarzystwa znajdowa∏o si´
wówczas oko∏o oÊmiuset wolumenów prac naukowych, z których móg∏
korzystaç Jan Andrzej Szaster podczas studiów.27

Obj´cie Katedry Farmacji przez Jana Andrzeja Szastera

Hugo Ko∏∏àtaj, znakomity reformator Akademii Krakowskiej wybiera∏ do
kierowania nowo powstajàcymi katedrami Szko∏y G∏ównej Koronnej ludzi
m∏odych i dobrze wykszta∏conych, najcz´Êciej w zagranicznych oÊrodkach
uniwersyteckich. Do ich grona zalicza∏ si´ tak˝e Jan Szaster, który w∏aÊnie
powróci∏ do kraju, uzyskawszy wczeÊniej na uniwersytecie w Erfurcie tytu∏
doktora nauk medycznych. Nie tylko Hugo Ko∏∏àtaj, ale tak˝e szwagier Jana
Szastera – Andrzej Badurski uwa˝a∏, ̋ e jest on odpowiednim kandydatem do
obj´cia Katedry Farmacji i Materii Medycznej.

27 P. Górski, op. cit., ss. 89-90.

Ryc.10. Fragment sprawozdania Kolegium Fizycznego informujàcy o inkorporo-
waniu do Szko∏y G∏ównej Koronnej Jana Szastera w 1783 r. (Archiwum UJ, Rkp 245,
s. 408).

Z kolei Jan Szaster, który nauki farmaceutyczne i medyczne koƒczy∏ za
granicà, rozumia∏ potrzeb´ kszta∏cenia przysz∏ych farmaceutów na uczelni
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w Polsce. Szaster niewàtpliwie zdawa∏ sobie spraw´ z koniecznoÊci uniwersy-
teckiego kszta∏cenia aptekarzy i to w∏aÊnie on by∏ zdania, ̋ e „Profesor Phara-
mcyi y Materyi Mediki potrzebuie znaiomoÊci medicznej iako potrzbuie wia-
domoÊci Medica, a˝eby zna∏ cnoty cia∏ tych, których si´ u˝ywa w Lekarskiej
sztuce, a˝eby mia∏ sposób porzàdnie y w ka˝dych gatunkach przepisywania
magistralnie recept, nie kopiowania z autorów bez braku, potrzeba mu rów-
nie˝ znaiomoÊci y doÊwiadczenia dobrego aptekarza, a˝eby wiedzia∏ z czego
si´ sk∏adaià ró˝ne lekarstwa y iak ie robiç potrzeba. Dlatego tak a nie inaczej,
tym sposobem uczàcy si´ znaç b´dzie narz´dzia których ma u˝ywaç w tak
delikatnej y szacownej rzeczy iak iest zdrowie ludzkie. Jak wa˝ne iest wi´c ta
nauka dla Medika y Chirurga, iak istotna dla ka˝dego aptekarza ∏atwo stàd
poznaç mo˝na.”28

WÊród innych materia∏ów archiwalnych mo˝na znaleêç jeszcze jednà
opini´ o kandydacie, który mia∏ kierowaç nauczaniem uniwersyteckim apte-
karzy: „by sta∏o si´ zamiarowi PrzeÊwietnej Kommisyi, której naywi´ksza
starannoÊcià iest wykorzeniaç szkodliwe przesàdy, przez wprowadzanie istot-
nych y prawdziwie u˝ytecznych nauk. Mamy tu Rodaka y obywaltela miasta
Krakowa P. Dra Szastra, który z zaÊwiadczenia publicznego przez dane dowody
w obydwóch tych naukach, medicinie y aptekarstwie, gdy˝ iednà z naylepiej
opatrzonych aptek utrzymuie swoim dozorem.”29

12 maja 1783 r. na posiedzeniu rady Szko∏y G∏ównej Koronnej Jan Szaster
zosta∏ mianowany profesorem farmacji i materii medycznej – „Artis Medi-
camentariae et Materiae Medicae Professor”. Nast´pnie z∏o˝y∏ on na r´ce
rektora tej uczelni, ksi´dza Hugona Ko∏∏àtaja przysi´g´: „1-mo se fioleliter
laboraturum” – ̋ e b´dzie uczciwie pracowa∏, „2-do Secreta Uniwersitatis non
revelaturum” – ˝e nie b´dzie wyjawia∏ tajemnic uniwersytetu. 30

28 Archiwum UJ, RKP 394, s. 29.
29 Archiwum UJ, Rkp 394, s. 31.
30 Archiwum UJ, Rkp 4, s. 64; A. Stabrawa, Dawne apteki miasta Krakowa od XIV do

XVIII wieku, Kraków, 1993, s. 322.
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Program nauczania farmacji w latach 1783-1793

Wyk∏ady i çwiczenia dla farmaceutów Szaster rozpoczà∏ 1 paêdziernika
1783 r. Pierwotny kurs studiów trwa∏ dwa lata.31 Od zg∏aszajàcych si´ na
studia kandydatów wymagano, aby mieli ukoƒczone pi´tnaÊcie lat, umieli
czytaç i pisaç po polsku oraz znali ∏acin´ w stopniu podstawowym.

Ryc. 11. Fragment protoko-
∏u obrad Szko∏y G∏ównej
Koronnej z dnia 12 maja
1783 r., w którym zapisano,
˝e Jan Szaster zosta∏ mia-
nowany profesorem farma-
cji i materii medycznej.
(Archiwum UJ, Rkp 4, s. 64).

31 Archiwum UJ, Rkp. 4, s.104.

Ryc. 12. Fragment
protoko∏u Kolegium
Fizycznego z 13 wrze-
Ênia 1783 r. informu-
jàcy w punkcie 7, ˝e
nauka w szkole farma-
ceutycznej trwaç b´-
dzie dwa lata.
(Archiwum UJ, Rkp 4,
s. 104).
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Wyk∏ady i çwiczenia w prowadzonej przez Szastera Katedrze Farmacji
i Materii Medycznej odbywa∏y si´ we wtorki, czwartki i soboty, od godziny
drugiej do wpó∏ do czwartej.32 Informacje o rozk∏adzie zaj´ç prowadzonych
przez Szastera mo˝na znaleêç w raporcie, jaki Hugo Ko∏∏àtaj przes∏a∏ do
Komisji Edukacji Narodowej w dniu 31 lipca 1784 r., gdzie czytamy, mi´dzy
innymi: „Nauczyciele w Kollegium Fizycznym co do prac swoich obrali takowy
wk∏ad, ˝e (...) dajà lekcje trzy razy na tydzieƒ po pu∏tory, co czyni na tydzieƒ
4 i pu∏”.33

Ryc. 13. Fragment raportu Ko∏∏àtaja zatytu∏owany Czas dawania lekcyi. (Archiwum
UJ, Rkp 245, s. 16).

Na pierwszym roku studiów Jan Szaster wyk∏ada∏ materia∏, który dotyczy∏
zagadnieƒ z materii medycznej czyli dzisiejszej farmakognozji, formularza
czyli receptury, toksykologii, balneologii i nauki o Êrodkach spo˝ywczych.

Na drugim roku studiów przewidziano wyk∏ady z zakresu ustawo-
dawstwa, higieny i chemii sàdowej. Tematyka wyk∏adów Szastera z tego zakre-
su znalaz∏a si´ w sprawozdaniu za rok akademicki 1786/1787, gdzie czytamy:
„Stara∏ si´ przekonaç audytorów o potrzebnej reformie w dawniejszych tej
nieuchronnej sztuki ustawach. Pokaza∏, które sà dobre, które w lepsze mogà
byç zmienione, co si´ znajduje w nich po˝ytecznego, Êmiesznego, zabobon-
nego lub odmienienia; lekarstw tak mieszanych, jako i tworzonych w∏asnoÊci,
przedmioty, sposób rozpoznawania prawdziwych od fa∏szywych, albo nad-
psutych, czas i sposób ich u˝ywania, skutki, które sprawujà tak dobre, jako
i z∏e”.

W nast´pnej cz´Êci kontynuowa∏ nauk´ o truciznach, piszàc mi´dzy
innymi: „Nauk´ o jadach i przeciwjadach, ile ˝e jest cz´Êcià wielkiej wagi
materiae medica, in extenso wyt∏umaczy∏. Wiedzàc, i˝ zaniedbana ta nauka
32 Archiwum Paƒstwowe w Krakowie, syg. 2989.
33 Archiwum UJ, Rkp 245, s. 16.



39

po wi´kszej cz´Êci oÊmieli∏a z∏oczyƒców, poda∏ sposób, jak zabójstwa docho-
dziç, obwinionych przekonaç, niewinnych oswobodziç, a strutych ratowaç
i ˝e w chorobach zdesperowanych jadów jako prawdziwych lekarstw u˝ywaç
mo˝na.”34

Do innych przedmiotów wyk∏adanych w czasie studiów farmaceutycznych
nale˝a∏y botanika i chemia. Oba przedmioty wyk∏ada∏ prof. Jan JaÊkiewicz
(1749-1809), chemik, mineralog, doktor medycyny, profesor chemii i historii
naturalnej w Szkole G∏ównej Koronnej, lekarz nadworny Stanis∏awa Augusta
Poniatowskiego (od 1783 r.). Jan JaÊkiewicz urodzi∏ si´ we Lwowie w rodzinie
ormiaƒskiej. Doktorat z medycyny uzyska∏ na Uniwersytecie Wiedeƒskim
w 1775 r. W 1780 r. objà∏ Katedr´ Historii Naturalnej i Chemii w Szkole G∏ównej
Koronnej. By∏ on twórcà polskiego s∏ownictwa naukowego w mineralogii.
Ponadto by∏ za∏o˝ycielem istniejàcego do tej pory Ogrodu Botanicznego w Kra-
kowie. W 1787 r. wycofa∏ si´ z pracy naukowej i zamieszka∏ w Piƒczowie.

34 W∏. Szumowski, Krakowska Szko∏a Lekarska po reformach Ko∏∏àtaja, Kraków, 1929,

Ryc. 14. Fragment raportu Ko∏∏àtaja opisujàcy plan nauczania farmacji i materii
medycznej w Katedrze Farmacji i Materii Medycznej. (Archiwum UJ, Rkp 245,
s. 15).
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Ryc. 15. Fragment raportu Ko∏∏àtaja informujàcy o wyk∏adach prowadzonych przez
Jana JaÊkiewicza i Jana Szastera w Kolegium Fizycznym.  (Archiwum UJ, Rkp 245, s. 9).

Nast´pcà JaÊkiewicza zosta∏ mianowany Franciszek Scheidt, który
wczeÊniej, od 1785 r. by∏ wiceprofesorem przy Katedrze Historii Naturalnej
i Chemii. Franciszek Scheidt (1759- 1807), chemik, fizyk, botanik, profesor
w Szkole G∏ównej Koronnej i Liceum Krzmienieckim. Jako pierwszy w Polsce
przedstawi∏ odkrycia Lavoisiera i zademonstrowa∏ je studentom. Napisa∏
pierwszy polski podr´cznik o elektrycznoÊci zatytu∏owany O elektrycznoÊci
uwa˝anej w cia∏ach ziemskich i atmosferze.

Scheidt prowadzi∏ wyk∏ady z historii naturalnej i oryktologii (dawna nazwa
mineralogii) dla studentów farmacji do 1795 r. Ponadto JaÊkiewicz, Scheidt,
Âniadecki i Jan Szaster dokonali wspólnie pierwszego wzlotu balonu 1 kwiet-
nia 1784 r.35

35 Z. Gajda, O Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków, 2003, s. 57.
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trucizn leczàcà i szkodliwà z prze-
∏o˝enie Êrzodków nayprzyzwo-
itszych uleczenia iadu ich. Przy-
stàpi potem do wy∏o˝enia skut-
ków powietrza ile otaczaiàcego
cia∏o ludzkie, i do roztrzàÊnienia
si∏ i w∏asnoÊci wód mineralnych.
To wszystko ∏àczàc z Teoryà i Prak-
tykà Farmacyi, przez doÊwiad-
czenie Fizyczno-Chemiczne obia-
Êniaç i stwierdzaç b´dzie: naosta-
tek poda wiadomoÊç o wadze le-
karstw, i o sposobie one˝ prze-
pisywania.”

Ryc. 16. Spis wyk∏adów w Kolegium Fizycznym Szko∏y G∏ównej Koronnej od 1 paêdzier-
nika 1783 r. do 30 czerwca 1784 r. (Archiwum Paƒstwowe w Krakowie, sygn. 2989).

Sposób i zakres nauczania „materii medycznej”
przez Jana Szastera

Od 1783 r. w Szkole G∏ównej Koronnej funkcjonowa∏y dwa kolegia:
fizyczne i moralne. Ka˝de z tych kolegiów dzieli∏o si´ na szko∏y, a w sk∏ad ko-
legium fizycznego wchodzi∏a, mi´dzy innymi szko∏a lekarska. Wyodr´bniono
w niej katedry: anatomii i fizjologii, chirurgii, „sztuki po∏o˝nicze”, farmacji
i materii medycznej. W roku akademickim 1785/1786 uk∏ad katedr nieco si´
zmieni∏; w szkole lekarskiej funkcjonowa∏o pi´ç katedr – anatomii i fizjologii,
chirurgii i po∏o˝nictwa, farmacji i materii medycznej, patologii i medycyny
praktycznej. Formalnie Katedra Farmacji i Materii Medycznej nale˝a∏a do
szko∏y lekarskiej, jednak ze wzgl´du na brak sali wyk∏adowej i laboratorium
zaj´cia odbywa∏y si´ w aptece Szastera.

Fragment pochodzàcy z zachowanego programu wyk∏adów w Collegium
Physicum w roku akademickim 1783/1784 – „Lekcye akademickie które
w Szkole G∏ównej Koronnej od 1-go Paêdziernika Roku 1783, a˝ do dnia
ostatniego Czerwca 1784. publicznie dawane b´dà” informuje o tematyce
wyk∏adów Szastera oraz zakresie wiadomoÊci przekazywanych studentom
farmacji: „ Jan Szaster Medycyny Doktor, Farmacyi i Materyi Lekarskiey pu-
bliczny Professor, dawaç b´dzie we Wtorki, Czwartki i Soboty od godziny
2giey a˝ do wpó∏ 4tej materyà Medycznà i materyà pokarmów, oka˝e moc
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Ryc. 17. Fragment spisu wyk∏adów w Kolegium Fizycznym Szko∏y G∏ównej Koronnej
od 1 paêdziernika 1783 r. do 30 czerwca 1784 r., w którym podano zakres tematyki
wyk∏adów Jana Szastera. (Archiwum Paƒstwowe w Krakowie, sygn. 2989).
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W innym fragmencie cytowanego dokumentu czytamy na temat progra-
mu: „Farmacya i Materya Lekarska. M. Jan Schaster Filozofii i Medycyny Doktor,
Farmacyi i Materyi Lekarskiey Publiczney Professor. (...) Mówiç tak˝e b´dzie
o pokarmie i napoiu, tak w ogólnoÊci iak i w szczególnoÊci w∏asnoÊci tych˝e
t∏umaczàc; oka˝e tak˝e moc trucizn leczàcà i szkodliwà z prze∏o˝eniem Êrzod-
ków nayprzyzwoitszych uleczenia ich iadu. Przystàpi potem do roztrzaÊnienia
w∏asnoÊci i si∏ lekarskich, wód mineralnych. Na ostatek oka˝e, wag´ i miar´
do u˝ywania przyzwoitego lekarstw i poda sposób ich przepisywania.”36

Jan Szaster, wyk∏adajàc farmacj´ i materi´ medycznà, rozumia∏ i podkreÊla∏
znaczenie farmacji jako cz´Êci nauki lekarskiej. Jego zdaniem, do zrozumienia
i przyswojenia wiadomoÊci z zakresu farmacji i materii medycznej konieczne
jest w∏aÊciwe przygotowanie oraz odpowiedni zasób wiedzy stanowiàcy pod-
staw´ do ukoƒczenia kursu nauki farmacji. Takà opini´ wyrazi∏ w materiale
dotyczàcym popisów publicznych z farmacji, gdzie pisa∏: „Nauka lekarska
której czàstkà jest Farmacya i Materia Medica do tego nale˝à gatunku. Sam
uczàcy si´, bez poprzedzaiàcych wiadomoÊci do zrozumienia tych˝e nieu-
chronnie potrzebnych, ˝adnym sposobem doskonale poiàç nie mo˝e, a tem
bardziey obcy, który iu˝ dla samych tylko terminów tym Naukom w∏aÊciwych,
ani zrozumieç, ani ciekawoÊç swoià zaspokoiç potrafi.”37

Zakres tematyki wyk∏adów Jana Szastera dowodzi odpowiedniego i pe∏-
nego przygotowania naukowego pierwszego profesora farmacji i ma-
terii medycznej do edukowania przysz∏ych farmaceutów. Potwierdza to opinia
Hugona Ko∏∏àtaja, który w raporcie skierowanym do Komisji Edukacji Naro-
dowej pisa∏: „Farmacja et materia medica dawana w j´zyku polskim przez
J. P. Jana Szastera, filozofii i medycyny doktora (...). KorzyÊç w uczniach okazana
najlepszym jest Êwiadectwem talentu i usilnej pracy nauczyciela”.38

36 Archiwum Paƒstwowe w Krakowie, sygn. 2989.
37 Archiwum UJ, Rkp 299, pismo Jana Szastera pod tytu∏em „Zdanie wzgl´dem Popisów

Publicznych z Farmacji” z 1787 r., s. 89.
38 Archiwum UJ, Rkp 245, s.15.
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Ryc. 18. Opinia Jana Szastera na temat popisów publicznych z farmacji. (Archiwum
UJ, Rkp. 299).

Z kolei Florian Sawiczewski w „Pami´tniku Farmaceutycznym Krakow-
skim” podkreÊla∏, ˝e Jan Szaster „powo∏any na Katedr´ Farmacyi przez Naj-
wy˝szà Komissyà Edukacyjnà Królestwa Polskiego z zaszczytem dla Narodu
a z wielkim dla uczniów po˝ytkiem wyk∏ada∏ ten wa˝ny przedmiot przez
dziesi´ç lat to jest do roku 1793. ZawczeÊnia Êmierç tego nieod˝a∏owanego
M´˝a pozbawi∏a najstarszà szko∏´ polskà jednego z najczynniejszych a razem
najzdatniejszych Professorów; pozosta∏e w r´kopiÊmie dzie∏a Jego i wypra-
cowany z polecenia by∏ej Kommissyi Edukacyjnej Kodeks Lekarski Êwiadczà
o obszernych wiadomoÊciach i g∏´bokiej Nauce pierwszego w Polszcze
Farmacyi Profesora”.39

39 F. Sawiczewski, WiadomoÊci o ˝yciu i pracach naukowych Jana Szastera. [w:]
„Pami´tnik Farmaceutyczny Krakowski”, 1834, t.1, ss. 221-222.
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WÊród materia∏ów archiwalnych dotyczàcych sposobu egzaminowania
i tematyki egzaminów koƒcowych z farmacji i materii medycznej znajdujemy
informacj´ o zadaniu egzaminacyjnym, jakie w 1788 r. otrzyma∏ pierwszy po
reformie absolwent szko∏y medycznej, Franciszek Kostecki. Kandydat mia∏
wówczas odpowiedzieç na pytanie: “Co za lekarstwa rozumieç si´ majà per
medicamenta antiasthmatica, które ich rodzaje, gatunki, skutki i sposób
u˝ywania”.40

Jan Szaster w swoich wyk∏adach korzysta∏ z dwóch niemieckich podr´czni-
ków farmaceutycznych: Daniele Wilhelmo Trillero Dispensatorium phar-
maceuticum universale (Uniwersalny receptariusz farmaceutyczny, Frankfurt,
1767) i z podr´cznika Johanna Fridricha Gmelina, Einleitung in die Pharmazie,
(Wst´p do farmacji, Gottigen, 1781).41

40 Archiwum UJ, Rkp 299, s. 122.
41 Archiwum UJ, syg. BJ Medyc. 6218 III; W∏. Szumowski, Krakowska Szko∏a Lekarska

po reformach Ko∏∏àtaja, Kraków 1929, s. 258.

Ryc. 19. Strona tytu∏owa
pracy Daniele Wilhelmo
Trillero Dispensatorium
pharmaceuticum univer-
salle (Uniwersalny rece-
ptariusz farmaceutyczny,
Frankfurt 1767).
(Archiwum UJ, BJ Medyc.
6218 III).
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Ryc. 20. Pierwsza strona pracy Daniele Wilhelmo Trillero Dispensatorium pharma-
ceuticum universale (Uniwersalny receptariusz farmaceutyczny, Frankfurt 1767).
(Archiwum UJ, BJ Medyc. 6218 III).
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Ryc. 21. Pierwsza strona rozdzia∏u na temat surowców mineralnych pracy Daniele
Wilhelmo Trillero Dispensatorium pharmaceuticum universale. (Archiwum UJ, BJ

Medyc. 6218 III).
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Autor Dispensatorium pharmaceuticum universale zastosowa∏ uk∏ad podr´-
cznika wed∏ug podzia∏u surowców na roÊlinne, zwierz´ce i mineralne.
W podr´czniku tym materia∏ poÊwi´cony na przyk∏ad surowcom roÊlinnym
by∏ podzielony na grupy morfologiczne, a wi´c korzenie, zio∏a i liÊcie, kwiaty,
nasiona, owoce, jagody i ziarna, roÊliny przyprawowe, kory i skórki (np. poma-
raƒcz), drewno i inne rodzaje mià˝szu roÊlinnego, a tak˝e na podstawowe
grupy zwiàzków czynnych wyst´pujàcych w roÊlinach takie jak: gumy, ̋ ywice
sta∏e, ̋ ywice p∏ynne i balsamy naturalne, soki g´ste i sta∏e, oraz grzyby i mchy.
Autor poda∏ wed∏ug porzàdku alfabetycznego w ramach wymienionych grup,
krótkie charakterystyki konkretnych ju˝ surowców, uzupe∏nione o stosowne
piÊmiennictwo, w tym równie˝ dzie∏a Linneusza. Przyk∏adowo tak wyglàda∏a
charakterystyka surowca roÊlinnego – Asplenium adiantum nigrum, skalna ruta,
inaczej zanokcica ciemna.

Ryc. 22. Fragment pracy Daniele Wilhelmo Trillero Dispensatorium pharmaceuticum
universale, gdzie podano charakterystyk´ surowca roÊlinnego – skalnej ruty (Asplenium
adiantum nigrum). (Archiwum UJ, BJ Medyc. 6218 III)

Oto przek∏ad charakterystyki surowca przedstawionego na ilustracji.
Adiantum nigrum, capillus Veneris – skalna ruta, inaczej zanokcica ciemna, paproç
zwana w∏osem Wenus, najobficiej wyst´puje razem z liÊçmi kolendry w okolicach
Montpellier w Langwedocji. (kursywà i gotykiem podano nazw´ w j´zyku francuskim
i niemieckim* przypis t∏umacza). Posiada w∏aÊciwoÊci przerywajàce i skracajàce
dolegliwoÊci p∏ucne (choroby p∏ucne, kaszel) oraz w∏aÊciwoÊci moczop´dne. Z tej
ma∏ej roÊlinki przygotowuje si´ ów znany syrop, popularnie zwany Sirop Capillaire
(syrop z w∏osów). Patrz ZORN, strona 22 i GEOFFROY, Mat.Med. tom III, strona 34,
gdzie ów wspomnia∏ o wielu pozosta∏ych w∏aÊciwoÊciach zanokcicy (skalnej ruty).

Z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy farmakognostycznej interesujàcy
jest równie˝ opis ówczeÊnie stosowanych leczniczo surowców pochodzenia
mineralnego i zwierz´cego. Jako przyk∏ad pos∏u˝yç mogà monografie tzw.
mleka ksi´˝ycowego i stonogi.
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Ryc. 23. Fragment pracy Daniele Wilhelmo Trillero Dispensatorium pharmaceuticum
universale, rozdzia∏ I „Królestwo minera∏ów”, s. 3, gdzie podano charakterystyk´
i zastosowanie lecznicze mleka ksi´˝ycowego. (Archiwum UJ, BJ Medyc. 6218 III)

Oto przek∏ad charakterystyki surowca mineralnego przedstawionego na ilustracji:
„Mleko ksi´˝ycowe, margiel skalny, agaric mineralny, Lait de lune, ou agaric mineral,
mondmilch. Jest ziemià, albo marglem g∏adkim, najdelikatniejszy i kruchy, niczym
woda deszczowa, przenikajàc pory ska∏ wype∏nia i we wg∏´bieniach gór i jaskiƒ tkwi.
W szczelinach gór helweckich, szczególnie czapach lub zakrzywieniach, miejscu
zwanym Wallenstock, wielka obfitoÊç jego ukryta jest. Najbardziej znana Jasknia
Ksi´stwa Wirtemberskiego, która nazywa si´ Nebelloch, ob∏adowana jest tak, ˝e
nosi wn´trznoÊci ob∏adowane ci´˝arem tej materii. Moc przydzielana jest jej
absorbujàca, do pomna˝ania mleka, przez karmicielki powszechnie zwyk∏a byç
zalecana, lecz bez spodziewanego efektu. Jaja bowiem, zacierki, t∏usta zupa, ry˝
gotowany na mleku i w ogóle po˝ywienie bogate i po˝ywne, w pomna˝aniu i ge-
nerowaniu mleka z pewnoÊcià czynià, a ja∏owe i lekkie mleko ksi´˝ycowe, na równi
z galaktitem, b∏´dnie pod wzgl´dem dzia∏ania mlekodajnego, chwalone i reko-
mendowane jest. Porównaj Ludovicus, Pharmacia hodierno saeculo applicanda,
Dysertacja I, strona 255, Buchnerus, Fundamenta Materiae Medicae, strona 66 oraz
Carheuserius, Funamenta Materiae Medicae, cz´Êç I, oddzia∏ II, rozdzia∏ 8, storna
152, i Stahl, Materia Medica, cz´Êç I. Znane jest pozosta∏ym Joh. Dan. Major’a
powiedzenie O mleku ksi´˝ycowym, po˝ytecznym i leczniczym, ̋ e je dla ̋ artu zrzucaç
mogà na ziemi´ sami mieszkaƒcy Ksi´˝yca, je˝eli tacy istniejà.”
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Ryc. 24. Fragment pracy Daniele Wilhelmo Trillero Dispensatorium pharmaceuticum
universale, rozdzia∏ I „Królestwo zwierzàt”, s. 274, gdzie podano charakterystyk´
i zastosowanie lecznicze stonogi. Oto przek∏ad charakterystyki surowca zwierz´cego
przedstawionego na ilustracji: „Stonogi, lub Millepedes, Millepedae, Centipedes, les
Cloportes, Mauer Esel, Keller Esel. Stongi, to insekty ziemne, bezkrwiste, nie
skrzydlate, lecz czternastoma nogami obdarzone, z których siedem z jednego boku,
siedem z drugiego boku wystaje, okràg∏oÊç cia∏a jest im dana, os∏on´ jakby ∏uskowatà
majà i dzi´ki dziewi´ciu stawom nierównym w Êrodku poruszajà si´, jak majà ochot´
zwijajà si´ i okràg w kszta∏cie kulki uk∏adaja i przeciwnie rozwijaç si´ mogà; ponadto
z g∏owy wychodzà d∏ugie antenki; w szparach murów, piwnicach i w innych wilgotnych
miejscach mieszkajà i ˝ywià si´ w ch∏odnej wilgoci. Niektórzy ów rodzaj owadów
w∏àczajà do ˝yworodnych, innych do jajorodnych. Moce szczególne posiadajà dla
uwolnienia trzewi ciemnych, osuni´cia obstrukcji w trzewiach, stosuje si´ je równie˝
w chorobie królów, bólu nerek, astmie i przy problemach z moczem. Zobacz:
Henningerus, w dysertacji O stonogach, i J. Fr. De Pre,. W dysertacji O stonogach.
Lecz mniej mocy diuretycznych i rozbijajàcych kamienie przypisa∏ im, sam ekspert
Ludovicus, w przytoczonej ksià˝ce, dysertacja I, str. 336. CoÊ odwrotnego mo˝na
zauwa˝yç u Chasneau w Observationes Medicae, rozdzia∏ 10, ksi´ga III, str. 331.
Razem z Augeniusem, Senertusem, Riverinusem i Hartmannem i innymi; moc prze-
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ciwgoràczkowà przypisuje im Riedlinus w Lineae Medicae, rocznik 1696, w miesiàcu
marcu, Obserwacja 4, str. 106. A przeciwko konwulsyjnemu kaszlowi u dzieci przede
wszystkim proponuje je T. Willis w Pharamaceutica Rationale42 , cz´Êç II, oddzia∏ I,
rozdzia∏ 6, str. 64. Zobacz tak˝e: cz´Êç II tego dzie∏a Liquor Millipedi Willisii43,
Porównaj: Boecklerus Cynosura Materiae Medicae,. Hermanni continuata, tom III,
cz´Êç II, str. 779. W zaka˝eniach wenerycznych polecane sà przez Brunnerusa.”

Wyk∏ady i çwiczenia z farmacji i materii medycznej uczniowie odbywali
w aptece Jana Szastera „Pod S∏oƒcem”, gdy˝ Szko∏a G∏ówna Koronna
odpowiednio wyposa˝onego miejsca dla tego przedmiotu nie zapewni∏a. Brak
sali wyk∏adowej i laboratorium w pierwszych latach pracy dydaktycznej
Szastera profesor W∏adys∏aw Szumowski przedstawi∏ w ten sposób: „Ta nauka,
jedna z najistotniejszych dla medyka – chirurga, jak i dla formujàcego si´
aptekarza, niema jeszcze zupe∏nie miejsca sobie wyznaczonego, ale profesor
tej nauki przez gorliwoÊç dla post´pu uczniów – (...) – z wielkà swojà niewygo-
dà w domu swoim lekcj´ t´ tak zatrudniajàcà daje i w laboratorium swojej
apteki doÊwiadczenia, o ile mo˝noÊci z przykroÊcià i wielkim zachodem robi.
Potrzeba jest wi´c konieczna laboratorjum osobnego na farmacj´ i narzedzi
potrzebnych.”44 Trudne warunki lokalowe bardzo utrudnia∏y Szasterowi
nauczanie farmacji. Wspomina o tym W∏adys∏aw Szumowski w swojej pracy
Katedra Farmacji i Materii Medycznej w Krakowie za Komisji Edukacyjnej: „Wyk∏a-
da∏ do tej pory u siebie w aptece, na co si´ ustawicznie skar˝y∏, zaznaczajàc,
˝e jest tam ciasno, powietrze robi si´ okropne tak, ˝e nawet s∏uchacze
uciekajà.”45

Zasadniczym problemem dotyczàcym Kolegium Fizycznego, w tym
równie˝ Katedry Farmacji i Materii Medycznej w pierwszych latach jej
funkcjonowania by∏a trudnoÊç z pozyskiwaniem s∏uchaczy. Dlatego na wniosek
Ko∏∏àtaja, Stanis∏aw August za zgodà Departamentu Policji Rady Nieustajàcej,
wyda∏ w dniu 11 kwietnia 1784 r. pierwszy uniwersa∏ nakazujàcy wszystkim
miastom w Koronie wysy∏anie uczniów na nauk´ lekarskà do Szko∏y G∏ównej
Koronnej. Kszta∏cenie odbywa∏o si´ na koszt miasta, z którego pochodzi∏
uczeƒ zobowiàzany do powrotu do miejsca zamieszkania i do wykonywania

42 Farmacja racjonalna.
43 P∏yn Willisa ze stonóg.
44 W∏. Szumowski, Katedra Farmacji i Materii Medycznej w Krakowie za Komisji

Edukacyjnej, Warszawa 1934, s.4.
45 W∏. Szumowski, Krakowska Szko∏a Lekarska po reformach Ko∏∏àtaja, Kraków 1929,

s. 132.
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tam swojego zawodu. Uniwersa∏ ten jednak nie spe∏ni∏ swojego zadania,
dlatego te˝ wydano 12 kwietnia 1785 r. drugi memoria∏ w tej sprawie.46 Po
og∏oszeniu pierwszego uniwersa∏u w 1784 r. na farmacj´ zg∏osi∏o si´ 23
uczniów.47

46 „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego”, 1839, t. 2, ss.77-83.
47 Archiwum UJ, Rkp 245, s.24.
48 Archiwum UJ, Rkp 452/1, „Regestr rzeczy branych do czynienia doÊwiadczeƒ na

Lekcyach Farm. i materyi Lekarskiey”, z dnia 20 kwietnia 1784 r.

Ryc. 25. Fragment sprawozdania Kolegium Fizycznego informujàcy, ̋ e na lekcje Jana
Szastera w roku akademickim 1783/1784 ucz´szcza∏o 23 uczniów farmacji. (Archiwum
UJ, Rkp 245, s. 324).

Wzrost zainteresowania zaj´ciami Jana Szastera potwierdza sprawozdanie
Hugona Ko∏∏àtaja z 1784 r., w którym czytamy, mi´dzy innymi o przydzieleniu
dla Katedry Farmacji i Materii Medycznej 21 s∏omianych sto∏ków.48
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Ryc. 26. Fragment
sprawozdania Hugo-
na Ko∏∏àtaja z 1784 r.
informujàcy o przy-
dzieleniu dla Kate-
dry Farmacji i Materii
Medycznej 21 s∏o-
mianych sto∏ków.
(Archiwum UJ, Rkp
452/1).

W kolejnych latach liczba studentów bioràcych udzia∏ w zaj´ciach z far-
macji wynosi∏a:
- rok akademicki 1783/1784 – 23 studentów,
- rok akademicki 1786/1787 – 30 studentów,
- rok akademicki 1787/1788 – 30 studentów,
- rok akademicki 1790/1791 – 38 studentów,
- rok akademicki 1791/1792 – 28 studentów,
- rok akademicki 1792/1793 – 28 studentów,
- rok akademicki 1793/1794 – 23 studentów.

Jednak w ciàgu tych lat dzia∏alnoÊci Katedry, a tak˝e czterech nast´pnych,
˝aden ze studentów nie uzyska∏ dyplomu magistra farmacji. Feliks Oraczewski
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wystosowa∏ w 1788 r. do hrabiego Potockiego list, który obecnie znajduje
si´ w Archiwum G∏ównym Akt Dawnych w Warszawie. W liÊcie tym stwierdza∏:
„Lekarstwa nauka ma wielu uczniów z miast przys∏anych, w niektórych
cz´Êciach, jako to w patologii i chirurgii, wystawi∏a jednego dotàd dobrego
ucznia, ale anatomia, farmacja ˝adnego nawet do dyssertacji najproÊciej-
szych.”49

Problemy lokalowe i finansowe oraz z pozyskiwaniem s∏uchaczy, jakie
dotyczy∏y Katedry Farmacji i Materii Medycznej w pierwszych latach jej
funkcjonowania mog∏y mieç wp∏yw na stan zdrowia profesora Szastera.
Pierwsze oznaki choroby pojawi∏y si´ jesienià 1791 r. i uniemo˝liwi∏y mu
prowadzenie wyk∏adów dla farmaceutów. W listopadzie i grudniu 1791 r.
z powodu z∏ego stanu zdrowia opuÊci∏ szeÊç wyk∏adów. Jan Âniadecki w spra-
wozdaniu z dzia∏alnoÊci Kolegium Fizycznego za ten rok napisa∏: „Farmacya,
Materia Medica zacz´∏a si´ 8-go Paêdziernika opuszczonych by∏o w tym
kwartale lekcyy 6, to iest 22, 24, 26 Listopada, 13, 15, 17 grudnia. Professor
rzetelnà chorobà na piersi zapad∏, i˝ dla s∏aboÊci nie by∏ w stanie lekcyi dawaç.”
Niestety choroba Szastera utrzymywa∏a si´ i w nast´pnym semestrze opuÊci∏
on siedem wyk∏adów z farmacji i materii medycznej, co tak odnotowa∏ Jan
Âniadecki: „Farmacya – dla s∏aboÊci zdrowia Professora opuszczonych by∏o
w tym kwartale lekcyy siedm to iest 24, 26, 28 Stycznia, 16, 18 Lutego, 24
i 27 Marca.”

Powa˝na choroba Szastera nie ustàpi∏a i w semestrze zimowym roku
akademickiego 1792/1793 z powodu nieobecnoÊci profesora nie odby∏o si´
szeÊç wyk∏adów. Jan Âniadecki, prezes Kolegium Fizycznego zamieÊci∏
w sprawozdaniu informacje o treÊci: „Farmacya zacz´∏a si´ d. 6 Paêdziernika,
opuszczonych by∏o Lekcyy SzeÊç to iest 6, 11, 13, 15, 20 Grudnia – Professor
chorowa∏.”50

Jan Szaster zmar∏ w wieku 47 lat, 9 lipca 1793 r. Pochowany zosta∏ w kryp-
cie grobowej pod ni˝szà wie˝à KoÊcio∏a Mariackiego. W tej samej krypcie
grobowej w 1789 r. pochowany zosta∏ jego szwagier profesor Andrzej Badur-
ski, reformator krakowskiej Szko∏y Lekarskiej.

Ukoƒczenie dwuletnich kursów farmaceutycznych pod kierunkiem Jana
Szastera nie dawa∏o ˝adnych uprawnieƒ, wi´c aptekarze d∏ugo jeszcze
kszta∏cili si´ w systemie cechowym. Kszta∏cenie w tym systemie przewidywa∏o,
˝e kandydat na aptekarza odbywa∏ kilkuletnià praktyk´ w aptece pod kie-

49 Archiwum G∏ówne Akt Dawnych w Warszawie, Rkp 279 b, t. 4.
50 Archiwum UJ, Rkp 299, ss. 208-210.
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runkiem mistrza, a nast´pnie uzyskiwa∏ uprawnienia na „towarzysza sztuki
aptekarskiej”. Wyzwolony towarzysz mia∏ obowiàzek zalegalizowaç przed
w∏adzami cechu otrzymane Êwiadectwo i dopiero wówczas móg∏ samodzielnie
prowadziç aptek´. Przepisy te obowiàzywa∏y w ca∏ej Polsce. Natomiast w Kra-
kowie aptekarzom stawiano znacznie wy˝sze wymagania. Mogli oni otwieraç
apteki po z∏o˝eniu egzaminu w uczelni krakowskiej przed kompetentnym
gremium lekarskim. W praktyce obowiàzek ten cz´sto nie by∏ przestrzegany.
Taki stan prawny utrzyma∏ si´ do trzeciego rozbioru Polski.

Zbiór surowców leczniczych w Katedrze Farmacji

Nauczanie materii medycznej w Krakowie po reformie Ko∏∏àtaja wymaga∏o
zapewnienia odpowiednich warunków do nauki, dobrze wyposa˝onego
laboratorium oraz zbioru surowców naturalnych. Dlatego te˝ w pierwszych
latach funkcjonowania Katedry Farmacji i Materii Medycznej Jan Szaster
dostarcza∏ ze swojej apteki surowce farmakognostyczne niezb´dne do
demonstrowania studentom podczas zaj´ç. Czyni∏ te˝ starania aby zaopatrzyç
gabinet farmakognostyczny w potrzebny sprz´t i narz´dzia farmaceutyczne.
O tych problemach wspomina∏ Ko∏∏àtaj w raporcie zatytu∏owanym O Szkole
G∏ównej Koronney, Akademii Krakowskiey, do PrzeÊwietney Kommissyi nad Edukacyà
po∏o˝oney. Raport od Dnia 1 Paêdziernika 1780 do dnia ostatniego Miesiàca Lipca
1784 Roku, gdzie pisa∏: „Ca∏e Kollegium Fizyczne potrzebuie naypzód wi´kszej
liczby sal w swoim domu, gdy˝ z szeÊciu sal cztery sà lekcyami zai´te a dwie
na sk∏ad gabinetów i instrumentów nie wystarczà. (...) Po czwarte – Kollegium
potrzebuie ksià˝ek, których ˝aden partykularny nieby∏by w stanie nabyç,
a które nieuchronnie pracuiàcym Professorom sà potrzebne”.51

Wymienione trudnoÊci pojawi∏y si´ w Katedrze Farmacji i Materii Me-
dycznej, co znalaz∏o swoje odzwierciedlenie w materia∏ach z wizytacji Szko∏y
G∏ównej Koronnej przeprowadzanej przez Feliksa Oraczewskiego w latach
1786-1788.

Feliks Oraczewski (1739-1799), wizytator i rektor Szko∏y G∏ównej Koron-
nej (od 1786 r.), wychowanek Akademii Rycerskiej w Luneville, pu∏kownik
wojsk polskich i pose∏ ziemi krakowskiej, cz∏onek Towarzystwa do Ksiàg
Elementarnych oraz Komisji Edukacji Narodowej, pisarz i poeta. 19 maja
1786 r. jako nast´pca Ko∏∏àtaja, rozpoczà∏ wizytacj´ szczegó∏owo opisujàc
w protoko∏ach stan Szko∏y G∏ównej Koronnej. Znalaz∏y si´ w nich mi´dzy

51 Archiwum UJ, Rkp 245, ss. 21-22.
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innymi informacje na temat funkcjonowania Katedry Farmacji i Materii Me-
dycznej.

Od samego poczàtku swego istnienia Katedra ta odczuwa∏a brak pomiesz-
czeƒ na laboratorium oraz na zbiory farmakognostyczne do çwiczeƒ, a stan
taki utrzymywa∏ si´ przez kilka lat. Wzmianki na ten temat znajdujà si´ w spra-
wozdaniu Feliksa Oraczewskiego z wizytacji w 1786 r., gdzie czytamy: „ J.P.
Jan Schaster (...) daiàc przyczyny, które Kollegium za arcy – sprawiedliwe
uzna∏o, iako to naprzód: i˝ mieysca do rozbierania experyency o które iu˝
dawno prosi∏ raz przez J. P. Ko∏∏àtaia, dwa razy przez J. W. Dziesieyszego
Rektora dotàd nie ma, w domu zaÊ u siebie lubo przez trzy lata z naywi´kszà
przykroÊcià znosi∏ wszystkie niewygody. Dla zapad∏ych teraz separacyi, dla
szczup∏oÊci mieysca które obiàç Audytorów nie mo˝e, tudzie˝ dla niebezpie-
czeƒstwa zdrowia tak dla Audytorów którzy po kilka razy z Lekcyi uciekali,
iako i dla samego J. W. Professora, wi´cej ten˝e J. W. Professor doÊwiadczeƒ
uczyniç nie mo˝e (...). Jan Szaster doniós∏ tak˝e Collegium i˝ odebra∏ z Labo-
ratorium Chemicznego ró˝nego gatunku szkie∏ sztuk 157, które sà wciàgnione
w Ksià˝k´ expenzy J. W. Schastera.”52

Równie˝ w sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci Kolegium Fizycznego za rok
akademicki 1785/1786 w rozdziale zatytu∏owanym „Informacya o Potrzebach
Collegii Physici na Rok 1786” odnotowano w punkcie szóstym: „6ta Potrzeba
wystawiç Laboratoryum dla Professora Farmacyi.”53

Nie tylko problemy lokalowe, ale tak˝e brak wielu pomocy naukowych,
sprz´tu, aparatury laboratoryjnej i surowców roÊlinnych utrudnia∏y Janowi
Szasterowi prowadzenie Katedry. Niewielkie dotacje finansowe przeznaczane
na funkcjonowanie Katedry Farmacji i Materii Medycznej nie zaspokaja∏y jej
podstawowych potrzeb. Zachowany w materia∏ach archiwalnych podzia∏
dochodów i wydatków Kolegium Fizycznego pokazuje skromne fundusze
desygnowane na nauczanie farmacji i materii medycznej. Tylko dzi´ki
mo˝liwoÊci korzystania ze Êrodków farmaceutycznych i roÊlin leczniczych
dostarczanych z apteki Jana Szastera, pierwsi studenci farmacji mieli
mo˝liwoÊç wykonywania çwiczeƒ i doÊwiadczeƒ oraz praktycznej nauki
zawodu.

Jan Szaster mianowany zosta∏ profesorem farmacji i materii medycznej
z rocznà pensjà 8000 z∏p. 54 Natomiast z rachunku ogólnego wydatków

52 Archiwum UJ, Rkp 299, s.71.
53 Archiwum UJ, Rkp 4, s.396.
54 Archiwum UJ, Rkp 4, s.354.
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Kolegium Fizycznego wynika, ˝e w roku 1784 wydatkowano na „Lekcye Far-
macyi i materyi Lekarskiej (...) na doÊwiadczenia i narz´dzia niektóre... wydano
511,6 1/2 z∏p” podczas gdy na „lekcye chemii 3921,03 z∏p.”55 Rok póêniej,
w 1785 r. kwota dotacji na farmacj´ wynosi∏a 340,5 z∏p. Dla porównania – na
utrzymanie wszystkich Katedr Kolegium Fizycznego w latach 1784-1785 wy-
datkowano 30759,4 1/2 z∏p.56

55 Archiwum UJ, Rkp 4, s.393.
56 Archiwum UJ, Rkp 4, ss. 394-395.

Ryc. 27. Fragment bud˝etu Kolegium Fizycznego w latach 1784-1785 podpisany,
mi´dzy innymi przez Andrzeja Badurskiego i Jana Szastera. (Archiwum UJ, Rkp 452/1).
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Ryc. 28. Spis wydatków przeznaczonych na Katedr´ Farmacji i Materii Medycznej
w 785 r. (Archiwum UJ, Rkp 452/1).
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Ryc. 29. Fragment bud˝etu Kolegium Fizycznego z 1783 r. gdzie zapisano przyznanà
Szasterowi rocznà pensj´ w kwocie 8000 z∏p. (Archiwum UJ, Rkp. 4, s. 354).
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W nast´pnych latach sytuacja przedstawia∏a si´ jeszcze gorzej, poniewa˝
zmniejszono jeszcze iloÊç funduszy przeznaczonych na potrzeby Katedry
kierowanej przez Jana Szastera. W roku akademickim 1786/1787 ogólny
bud˝et Kolegium Fizycznego wynosi∏ 41000 z∏p., z czego Szaster na nauczanie
farmacji i materii medycznej otrzyma∏ jedynie 200 z∏p.

Starania i zabiegi Szastera o lepsze wyposa˝enie Katedry Farmacji i Ma-
terii Medycznej nie by∏y bezowocne, poniewa˝ jak wynika ze sprawozdania
Kolegium Fizycznego za rok 1787/1788, na zakup niezb´dnych sprz´tów i na-
rz´dzi farmaceutycznych przeznaczono kwot´ 1300 z∏p. W protokole z obrad
Kolegium Fizycznego znalaz∏a si´ wówczas adnotacja: „W.P. Jan Schaster
Professor Pharmacyi i Materyi Lekarskiey oÊwiadczy∏ Collegio, i˝ w Roku tym
˝adnych nie mia∏ na swà Szko∏´ wydatków. Poniewa˝ zaÊ ten˝e W.P. Jan
Schaster dope∏niaiàc konkluzyi tak Collegii iako i Universitatis zapisa∏
instrumenta do Szko∏y Farmaceutyczney na które z Prokuratoyi Szko∏y G∏.
odebra∏ z Remanentu 1787 z∏. Pols: 1300, gdy te instrumenta dotàd ieszcze
nie nadesz∏y sà zaÊ wkrótce spodziewane przeto Collegium oblignie W.P.
Schastera aby ie˝eliby wi´cej takowe instrumenta kosztowa∏y ni˝ suma na
nie z Prokuratoryi wzi´ta, raczy∏ W.P. Schaster w∏asnemi dop∏aciç pieni´dzmi,
na które wydatek Collegio podany, przyi´ty i powrócony zostanie.”57

Niemniej jednak, jednorazowe wyasygnowanie kwoty 1300 z∏p. na zakup
niezb´dnych narz´dzi i sprz´tu do gabinetu farmaceutycznego nie zmieni∏o
faktu, ˝e Katedra Farmacji i Materii Medycznej by∏a w tym czasie nie-
dostatecznie wyposa˝ona. Da∏ temu wyraz Feliks Oraczewski w sprawozdaniu
z dnia 3 kwietnia 1789 r.: „Do PrzeÊw. Komissyi z przed∏o˝eniem potrzeb
Chirurgii, Gabinetu Fizyki, Farmacyi i niedostatku niektórych ksià˝ek elemen-
tarnych w Szko∏ach Narodowych, od Szko∏y G∏ówney. PrzeÊwietna Komissyo!
Szko∏a G∏ówna uwiadamia o zawadach do wi´kszej korzyÊci dla Uczniów
Chirurgii, Fizyki, Farmacyi i i´zyków, postanowi∏a przes∏aç PrzeÊw. Komissyi
naytroskliwszey o wzrost Nauk Magistraturze nast´puiàce prze∏o˝enia. (...)
W równym niedostatku znayduie si´ Gabinet Farmacyi co do naczyƒ
chimicznych.”58

Dopiero po wielu latach systematycznych zabiegów Jana Szastera majà-
cych na celu wyposa˝enie gabinetu farmakognostycznego w surowce i sprz´t
przynios∏o swój efekt. Z sprawozdania z 1791 r. sporzàdzonego przez Jana
Âniadeckiego, ówczesnego prezesa Kolegium Fizycznego dla Komisji Edukacji

57 Archiwum UJ, Rkp 299, s.125.
58 Archiwum UJ, Rkp 6, ss. 134-135.
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Narodowej wynika, ˝e gabinet farmakognostyczny by∏ ju˝ wtedy dobrze
zaopatrzony w liczne przyrzàdy aptekarskie oraz posiada∏ kilkadziesiàt
preparatów farmakognostycznych. Oto fragment tego sprawozdania, w któ-
rym mowa, ˝e „gabinet farmaceutyczny” posiada kilkadziesiàt preparatów
oraz liczne przyrzàdy aptekarskie, jak „piec ˝elazny, drugi piec ˝elazny do
potrójnej destylacji, dwa kocio∏ki mosi´˝ne, wi´kszy i mniejszy, ró˝ne wagi,
alembik miedziany cum refrigeratorio,59 alembik cynowy sine refigeratorio,
balneum Mariae,60 dwie beczki d´bowe z ̋ elaznemi obr´czami i rurami cyno-
wemi, retorty, tygle, donice, szk∏o ró˝nego gatunku, mis´ mosi´˝nà, blachy,
marmurowe narz´dzia, form´ pro lapide infernali, szafy do chowania prepa-
ratów itd.”61

59 Refrigeratio – to ch∏odnica w aparacie destylacyjnym. Aparat taki sk∏ada∏ si´ z wbu-
dowanego we w∏asne palenisko kot∏a destylacyjnego, przykrytego sto˝kowatym
he∏mem z rurkà, b´dàcà zarazem ch∏odnicà powietrznà odprowadzajàcà destylat
do odbieralnika. Do alembika wk∏adano rozdrobniony surowiec, po czym aparat
ogrzewano. Wytwarzajàca si´ para wodna porywa∏a sk∏adniki lotne zawarte w su-
rowcu i wraz z nimi skrapla∏a si´ w ch∏odnicy, sp∏ywajàc nast´pnie do odbieralnika.

60 O „balneum Mariae” na przyk∏ad w XVI wieku pisano w ten sposób: „Postaw na
ogniu kocio∏ek z wodà, w∏ó˝ tam szklane naczynie, ale wczeÊniej u∏ó˝ na dnie ko-
t∏a troch´ s∏omy, ̋ eby naczynie nie p´k∏o, kiedy woda w kotle zacznie si´ gotowaç.
Ten sposób umieszczania szklanych naczyƒ w kocio∏ku z goràcà czy te˝ gotujàcà
si´ wodà nazywany jest przez wspó∏czesnych filozofów (tzn. alchemików) kàpielà
Marii, i jest u˝ywany zarówno do destylacji z u˝yciem alembika, jak i do odparo-
wania, maceracji i rozpuszczenia, w zale˝noÊci od potrzeby”. Wed∏ug Hermanna
Schelenza (Geschichte der Pharmazie, Berlina 1904, s.217), metod´ zwanà „kàpielà
Marii” wymyÊli∏a Maria ˚ydówka – którà Stanis∏aw Stawicki (Papirusy tebaƒskie,
Ossolineum, 1987, s.55) wymienia wÊród „alchemików pierwszych wieków n.e.”,
takich jak Pseudo-Demokryt, Komarios, Pelagios, Olimpiodoros, Hermes,
Jamblichos, Pseudo-Moj˝esz, Stephanos z Aleksandrii i inni. Informacj´ Schelenza
i Stawickiego mo˝na uzupe∏niç informacj´ J. Fergusona, wed∏ug której w wie-
deƒskim wydaniu pism chemicznych Arnold de Villanova (Des Weltberuhmten und
hocherfahrenen Philosophi und Medici Arnaldi de Villa Nova Chymische Schriffen,
1784), wÊród dziesi´ciu zamieszczonych tam traktatów, jako ósmy w kolejnoÊci,
znajduje si´ traktat pt. Der Prophetin Marien, Moysis Schwester Practica. (B.Seyda,
Zarys dziejów medycyny, op. cit. s. 124) uwa˝a jednak, ˝e metod´ t´ („kàpiel
Marii”) wymyÊlili Arabowie.

61 Archiwum UJ, syg. 719859 II, Obchód 150-lecia nauk farmaceutycznych na Uniwer-
sytecie Jagielloƒskim, Warszawa, 1934, s.13.
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Podsumowanie

W okresie 1783-1825 nauczanie o lekach naturalnych mia∏o w krakowskiej
uczelni charakter tradycyjny i w stosunku do osiàgni´ç zachodniej nauki
o lekach naturalnych na prze∏omie XVIII i XIX wieku, szczególnie w Niemczech
i we Francji, by∏o mocno zacofane. W tym okresie wiedza o leczniczych
surowcach naturalnych nosi∏a jeszcze nazw´ „materia medyczna”. Termin
ten by∏ u˝ywany w Europie od czasów Cesarstwa Rzymskiego do pierwszych
lat XIX wieku; oznacza∏ ca∏oÊç wiedzy o tzw. simplicjach, czyli o u˝ywanych
w lecznictwie substancjach pochodzenia naturalnego, i obejmowa∏ takie
zagadnienia jak: nazewnictwo, wyglàd, wyst´powanie, sposób pozyskiwania
surowca, cechy farmakologiczne i sposoby sporzàdzania prostych preparatów
leczniczych.

Z kolei farmakognozja to termin, który pojawi∏ si´ w austriackim i niemiec-
kim piÊmiennictwie naukowym na poczàtku XIX wieku – konkretnie w wyda-
nym poÊmiertnie, w 1811 roku, podr´czniku austriackiego profesora Johanna
Adama Schmidta, zatytu∏owanym Lehrbuch der Materia medica Wed∏ug
Schmidta, zadaniem farmakognozji by∏o stwierdzenie to˝samoÊci i w∏aÊci-
woÊci surowca leczniczego pod wzgl´dem fizycznym i chemicznym, zanim
zostanie on zastosowany w lecznictwie. Pojawienie si´ tego terminu by∏o
zwiàzane z rozwojem chemii i technologii farmaceutycznej, pog∏´bianiem
wiedzy o surowcach naturalnych i co za tym idzie – specjalizowaniem si´
i wyodr´bnianiem poszczególnych jej elementów.

W okresie 1783-1825 profesorami materii medycznej w krakowskiej
uczelni byli Jan Szaster (1783-1793), Antoni Szaster (1793-1804) i Józef Sawi-
czewski (1809-1825). Nie wiadomo, jaka cz´Êç dwuletniego kursu farmacji
w czasach Jana i Antoniego Szasterów przypada∏a na tzw. materi´ medycznà
– nie zachowa∏y si´ na ten temat ˝adne dokumenty. Wiemy tylko, ˝e zagad-
nienia te by∏y omawiane na pierwszym roku studiów, obok takich przedmio-
tów jak tzw. formularz, czyli receptura, poza tym toksykologia i nauka o Êrod-
kach spo˝ywczych. Na drugim roku studenci farmacji mieli zaj´cia z ustawo-
dawstwa, higieny i chemii sàdowej.

Jan Szaster nauczanie materii medycznej w latach 1783-1793 prowadzi∏
w oparciu o wydany w 1767 roku podr´cznik Trillera pt. Dispensatorium
pharmaceuticum universale. W podr´czniku tym materia∏ poÊwi´cony na
przyk∏ad surowcom roÊlinnym by∏ podzielony na grupy morfologiczne (ko-
rzenie, zio∏a, liÊcie itd.), a tak˝e na podstawowe grupy zwiàzków czynnych
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wyst´pujàcych w roÊlinach (soki, gumy, ̋ ywice itd.). W ramach wymienionych
grup, wed∏ug porzàdku alfabetycznego, sà tam podane krótkie charakterystyki
konkretnych ju˝ surowców, uzupe∏nione o stosowne piÊmiennictwo. Na
przyk∏ad monografia na temat adiantum w∏aÊciwego wyglàda nast´pujàco:
„Adiantum nigrum (...) najobficiej wyst´puje razem z liÊçmi kolendry
w okolicach Montpellier w Langwedocji. Leczy choroby p∏uc i kaszel, posiada
te˝ w∏aÊciwoÊci moczop´dne. Z roÊliny tej robi si´ ów znany syrop zwany
Capillaire. Patrz ZORN, s. 22, i GEOFFROY, Mat. Med. tom III, s. 34, gdzie
mówi si´ te˝ o wielu innych w∏aÊciwoÊciach Adiantum nigrum.”

W podr´czniku Trillera, obok tradycyjnych, znanych od staro˝ytnoÊci su-
rowców leczniczych, znajdujemy te˝ nieliczne surowce pochodzàce z za-
chodniej pó∏kuli (np. kora kaskarylowa). Równie˝ o Janie Szasterze wiemy,
˝e podczas zaj´ç z materii medycznej demonstrowa∏ niektóre surowce
lecznicze pochodzàce z pó∏kuli zachodniej – takie na przyk∏ad jak balsam
kopaiwiany, czyli ˝ywic´ z tropikalnego drzewa Copaifera officinalis, którà
w tym czasie stosowano m.in. w leczeniu ró˝nego rodzaju infekcji skóry.

W do∏àczonym do sprawozdania za rok akademicki 1790/1791 inwentarzu
Katedry Farmacji Jan Szaster wymienia takie m.in. urzàdzenia jak piec ̋ elazny
do potrójnej destylacji, alembik miedziany i balneum Mariae (kàpiel wodnà)
– co oznacza, ̋ e demonstrowa∏ on studentom otrzymywanie wodnych desty-
latów roÊlinnych i olejków eterycznych.

Nauczanie studentów farmacji badania to˝samoÊci surowców leczniczych
jeszcze w 1791 roku by∏o przez Jana Szastera dopiero planowane. W jednym
z dokumentów autorstwa Szastera czytamy: „Oprócz laboratorium katedra
potrzebuje zbioru, czyli gabinetu simplicjów, tj. gum, ˝ywic, gumoresin,
balsamów, korzeni, itd., a to w sposobie, aby wszystkie te materia∏y, które
si´ w handlu znajdujà, by∏y w gatunkach podlejszych i lepszych, aby uczàcy
si´ móg∏ rozeznaç lepsze takowe materia∏y od podlejszych...”

Tak wi´c zaj´cia z materii medycznej, prowadzone przez Jana Szastera
w oparciu o podr´cznik Trillera i w warunkach dydaktycznych, jakimi dy-
sponowa∏, mia∏y charakter mocno tradycyjny, szczególnie jeÊli wziàç pod
uwag´, ˝e pod koniec XVIII wieku, a wi´c w okresie profesury Jana Szastera,
odchodzono ju˝ na przyk∏ad od destylacji i zast´powano jà analizà soków,
ekstraktów, wyciàgów itp., z których, stosujàc fizyczne metody rozdzielania
oraz chemiczne reakcje prowadzàce do wytràcania osadów, izolowano
substancje sk∏adowe. W ten w∏aÊnie sposób poznano pod koniec XVIII wieku
wiele kwasów organicznych (na przyk∏ad kwas walerianowy, wyodr´bniony
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przez Scheele’go z frakcji olejkowej uzyskanej z suszonego korzenia koz∏ka
lekarskiego), rozró˝niano niektóre cukry i zdawano sobie spraw´ z ich che-
micznego podobieƒstwa do skrobi, klejów i gum, a tak˝e umiano wykrywaç
garbniki, woski, oleje i wiele innych substancji. O takich sprawach Jan Szaster
jeszcze studentów farmacji nie uczy∏.
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Lucyna Samborska

Circumstances of creating the Chair of
Pharmacy and Medical Matter on the Faculty

of Medicine of the Jagiellonian University

The beginnings of teaching pharmacy in Cracow date back to two events:
papal breve from 21st July 1773 which dissolved the Society of Jesus, and,
appointing the Commission of National Education by the Sejm of the Republic
of Poland on 14th October 1773. Hugo Ko∏∏àtaj was one of the major reformers
of Kraków Academy. An important part in creating the Faculty of Medicine
and founding Collegium Pharmaceuticum was also played by Andrzej Badurski.
Jan Andrzej Szaster (1746-1793) became the first professor of the Chair of
Pharmacy and Medical Matter created in 1783. Amongst archival materials
there is information on exam task which was given in 1788 to Franciszek
Kostecki, first graduate of medical school after the reform. Lectures and
Pharmacy and Medical Matter class were held in Jan Szaster’s pharmacy „pod
S∏oƒcem” in Cracow because the Main Crown School did not provide the stu-
dents with the appropriate place to study. Pharmacognostic office belonging
to Jan Szaster was well equipped in numerous pharmaceutical tools and several
dozen of pharmacognostic preparations. The number of students attending
Pharmacy class was as follows: 1783/84 – 23; 1786/87 – 30; 1790/91 – 38;
1793/94 – 23. Nevertheless, none of the students became the Master of Science
in Pharmacy in the mentioned years. Pharmacists were mainly educated
following guild system.
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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.
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El˝bieta Zwoliƒska

Organizacje zawodowe aptekarzy

na ziemiach polskich 1795 - 1918

Projekt rozbioru Polski pojawi∏ si´ ju˝ w po∏owie XVII wieku. Prawdziwe
niebezpieczeƒstwo zacz´∏o jednak zagra˝aç Polsce od momentu rozpocz´cia
przez Fryderyka II jego polityki aneksjonistycznej. Po tym jak opanowa∏ Âlàsk,
g∏ówny cel jego dzia∏aƒ to zdobycie ujÊcia Wis∏y, od dawna marzenie Hohen-
zollernów. Has∏o do rozbioru rzuci∏y jednak Prusy a pierwszy krok zrobi∏a
Austria. Austria zagarn´∏a Spisz w 1769 roku, potem starostwa czorsztyƒskie,
nowotarskie i sàdeckie – to rok 1770. Fryderyk II podczas dwukrotnych
spotkaƒ z Józefem II pozyska∏ go do swych celów. Odcià∏ kordonem sanitarnym
Prusy Królewskie i cz´Êç Wielkopolski, chroniàc si´ przed „zarazà”. Kolejny
krok to pozyskanie do pertraktacji Katarzyny II. Ona te˝ zgodzi∏a si´ wszczàç
pertraktacje rozbiorowe. Ju˝ na poczàtku 1772 roku podpisano porozumienie
rosyjsko-pruskie, do którego póêniej do∏àczy∏a Austria. Zachód nie protesto-
wa∏. Ponadto trzy mocarstwa prowadzi∏y szerokà akcj´, której g∏ównym celem
by∏a dezinformacja oÊwieconej Europy. Trzy mocarstwa t∏umaczy∏y swe
dzia∏ania ch´cià odzyskania zagarni´tych ziem. Akcje popiera∏ zachód:
Êrodowiska francuskie i niemieckie.

5 sierpnia 1772 roku podpisano traktaty dotyczàce I rozbioru Polski.
Inaczej mówiàc konwencje ustalajàce granice rozbiorów. Jak by nie uzasadnia∏
tego aktu, by∏ on zwyk∏ym aktem przemocy i gwa∏tu. Dokonano go z prostego
powodu. Polska usi∏owa∏a zmodernizowaç swà organizacj´ paƒstwowà.
Ponadto trzy mocarstwa – pot´˝ne, mocne wykorzysta∏y te przywileje i do-
kona∏y ekspansji kosztem s∏abego sàsiada. Prusy dosta∏y Warmi´, woj. po-
morskie, malborskie, che∏miƒskie (bez Gdaƒska i Torunia) oraz tereny
nadnoteckie. Austria zaj´∏a po∏udniowà cz´Êç woj. krakowskiego, sando-
mierskiego oraz woj. ruskie – nadano tym ziemiom nazw´ Galicji i Lodomerii.
Rosja zaÊ zadowoli∏a si´ skromnà zdobyczà – ziemiami na wschód od Dêwiny
i Dniepru. Okupacji dokonano bez oporu. Rozbiór ten nie przesàdza∏ jednak
ostatecznej likwidacji paƒstwa polskiego jako buforu mi´dzy trzema
rozbiorcami. Na pró˝no w 1773 roku król i Senat rozes∏ali rzàdom Europy
noty wyra˝ajàce sprzeciw wobec pogwa∏cenia praw Rzeczypospolitej. Poza
wyrazami wspó∏czucia nie otrzymali nic. Sejm zwo∏any w 1773 roku na ̋ àdanie
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rozbiorców, mimo sprzeciwu trzech pos∏ów: Tadeusza Reytana, Samuela Kor-
saka i Stanis∏awa Bohuszewicza, ratyfikowa∏ konwencj´ rozbiorowà. PrzejÊcie
ogromnej liczby Polaków pod rozbiór pruski i austriacki da∏o poczàtek akcji
germanizacyjnej. Wp∏yn´∏o to równie˝ na uk∏ad stosunków narodowoÊcio-
wych os∏abiajàc pozycj´ ˝ywio∏u polskiego.

Przez kolejne lata Polska doÊwiadczaç b´dzie coraz okrutniejszych zda-
rzeƒ. Kolejny, II rozbiór Polski (1793) poprzedzony licznymi wydarzeniami
politycznymi, stworzy∏ paƒstewko polskie o terytorium 227 tys. kilometrów
kwadratowych, które to znalaz∏o si´  pod protektoratem Rosji. Zwo∏any do
Grodna sejm zaakceptowa∏ zmiany terytorialne i ustali∏ organizacje paƒstwa.
Ma∏e paƒstewko ale jeszcze by∏o. Niestety nie na d∏ugo. II rozbiór Polski to
katastrofa polityczna i gospodarcza. Warszawa sta∏a si´ jednym z  najdro˝szych
miast Europy. Skarb paƒstwa by∏ wyczerpany, ros∏o niezadowolenie ludnoÊci,

powtarza∏y si´ wystàpie-
nia ch∏opstwa, ruchy nie-
zadowolonych miesz-
czan. Jak to zebraç ?
Tylko w powstanie. Nikt
w Polsce nie zdawa∏ so-
bie sprawy z faktu, i˝
pomini´ta w II rozbiorze
Austria dà˝y do ca∏ko-
witej likwidacji Polski
i ostatecznego jej rozbio-
ru. KoÊciuszko w marcu
1794 og∏osi∏ akt powsta-
nia. Poruszone masy lud-

noÊci miast i wsi nada∏y mu charakter narodowowyzwoleƒczy i spo∏eczny.
Niestety, mimo ogromnego wysi∏ku militarnego, zastosowania nowej sztuki
wojennej – powstanie koÊciuszkowskie zakoƒczy∏o si´ kl´skà. Nadesz∏o
najgorsze. Ju˝ w lecie 1794 roku dyplomacja rosyjska, pruska i austriacka
zainaugurowa∏a rokowania rozbiorowe. Po zaciek∏ych sporach 24 paêdziernika
1795 roku ustalono granice zaborów. Nie brano przy tym pod uwag´ ̋ adnych
kryteriów. Trzy mocarstwa mia∏y to, co chcia∏y. Ostateczna konwencja
o nowych nabytkach stan´∏a w Petersburgu 26 stycznia 1797 roku. G∏osi∏a
ona, ˝e na zawsze ma byç wymazana „nazwa królestwa polskiego”. Tak oto
Polska przesta∏a istnieç.
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Zmieniona sytuacja polityczna i spo∏eczna mia∏a ogromny wp∏yw na ̋ ycie
zawodowe aptekarzy. Samo ustawodawstwo aptekarskie podlega∏o ogrom-
nemu zró˝nicowaniu. Trzech zaborców, ró˝ne akty prawne, ograniczone
mo˝liwoÊci zrzeszania si´ a nawet ich zakaz, co mia∏o miejsce na ziemiach
Królestwa Kongresowego czy Wielkiego Ksi´stwa Poznaƒskiego. Wobec
powy˝szego powsta∏a bardzo niejednolita mapa organizacji zawodowych far-
maceutów. By∏o tak a˝ do 1919 roku.

Wiek XIX przyniós∏ mo˝liwoÊci powstawania pierwszych towarzystw
farmaceutycznych na ziemiach polskich. Pierwsze zapisy pochodzà z zaboru
austriackiego z 1802 roku. Wówczas powo∏ano rzàdowy nadzór nad zawodem
aptekarskim. OczywiÊcie formalnà podstawà do zrzeszania si´ aptekarzy
w zaborze austriackim by∏y obowiàzujàce tam akty prawne. Wzorowano si´
g∏ównie na tzw. gremiach istniejàcych w cesarstwie austriackim a zw∏aszcza
na Czeskim Gremium powo∏anym w Pradze w 1778 roku. Na tej podstawie
w roku 1802 powsta∏o Gremium Aptekarzy Krakowskich jako oryginalna,
samodzielna i niezale˝na organizacja zawodowa aptekarzy polskich. Jej
g∏ówne zadanie to zak∏adanie aptek i ochrona ich interesów. Po pierwszym
rozbiorze w Galicji zlikwidowano województwa, w roku 1774 podzielono jà
na ma∏e jednostki w formie cyrku∏ów i okr´gów.  Kolejne reformy admi-
nistracyjne zlikwidowa∏y cyrku∏y zast´pujàc je powiatami, które pozosta∏y
do koƒca rzàdów cesarstwa na tym terenie. Gremia zrzesza∏y 8 aptek w Kra-
kowie jak równie˝ umiejscowione w poszczególnych jednostkach admini-
stracyjnych. By∏y to organizacje zrzeszajàce w∏aÊcicieli aptek. Próby powo∏ania
czy zorganizowania towarzystwa zawodowego dla farmaceutów-pracowników
aptek, zanim powo∏ano do ̋ ycia Galicyjskie Towarzystwo Aptekarskie, si´gajà
lat 1841 – 1848. W XIX wieku bowiem towarzystwa farmaceutyczne mo˝na
podzieliç na dwie grupy:
      Towarzystwa farmaceutyczne w∏aÊcicieli i dzier˝awców aptek,

Towarzystwa farmaceutyczne skupiajàce pracowników aptek i uczniów
aptekarskich.

OczywiÊcie towarzystwa te, powstajàce na terenie zaboru austriackiego,
napotyka∏y na drodze szereg trudnoÊci. Mimo to 10 czerwca 1841 roku grupa
pracowników lwowskich aptek powo∏a∏a do ˝ycia Towarzystwo Aptekarzy,
Prowizorów i Niedyplomowanych Pomocników Aptekarskich. Jako nadrz´dny
cel towarzystwo okreÊli∏o sobie gromadzenie funduszy na zabezpieczenie
finansowe niezdolnych do pracy aptekarzy. Towarzystwo dzia∏a∏o raptem trzy
lata.
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Po og∏oszeniu przez rzàd austriacki „Usta-
wy o stowarzyszeniach” z dnia 15 listopada
1867 roku podj´to próby utworzenia w Galicji
Krajowego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Decyzj´ podj´to w 1868 roku z inicjatywy
aptekarzy – pracowników aptek lwowskich.
Cz∏onkami mogli byç i w∏aÊciciele i pracowni-
cy aptek. W pierwszym zebraniu bra∏y udzia∏
formalnie 52 osoby (40 faktycznie i 12 pe∏no-
mocnictw). Uchwalono statut i wybrano w∏a-
dze. W∏adze te stanowi∏y tzw. Wydzia∏: Prezes
– Karol Mikolasch, Zast´pca Adolf Berlinger,
sekretarz Teofil Podsoƒski i skarbnik Tytus
¸azowski. Fakt, i˝ Towarzystwo Aptekarskie
zrzesza∏o w∏aÊcicieli i pracowników, powodo-
wa∏ konflikty, zw∏aszcza, ˝e W∏adze stano-

wi∏y w wi´kszoÊci w∏aÊciciele aptek. Dlatego te˝ wnioski niekorzystne dla
nich sk∏adane przez aptekarzy by∏y odrzucane. Mimo tych konfliktów
towarzystwo prowadzi∏o szerokà dzia∏alnoÊç:
1) Pomoc w kszta∏ceniu,
2) Promowanie prac naukowych z zakresu farmacji,
3) Pomoc socjalna,
4) Pomoc finansowa (zwrotne po˝yczki),
5) Pomoc w zatrudnieniu,
6) Dzia∏alnoÊç wydawnicza.

Towarzystwo Aptekarskie przez ponad 70 lat umacnia∏o pozycj´ apte-
karstwa w Galicji, a du˝à rol´ w tej dziedzinie odegra∏o „Czasopismo Apte-
karskie” wydawane od 1871 roku, najpierw jako miesi´cznik a potem
dwutygodnik. Ogólnie jego zadanie to obrona interesów aptekarzy i pracowni-
ków. Mia∏o ono opisywaç sprawy naukowe, odkrycia, badaç post´p w za-
wodzie i zajàç si´ reformà zarówno aptekarstwa jak i nauczania farmacji.

Kolejne towarzystwo to powo∏ane do ̋ ycia na terenie zaboru rosyjskiego,
Warszawskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Podwaliny tego towarzystwa
stanowi∏o za∏o˝one w 1858 roku Towarzystwo Wsparcia dla Podupad∏ych
Farmaceutów. Towarzystwo to, a w zasadzie organizacja charytatywna, rozpo-
cz´∏a dzia∏alnoÊç w 1860 roku. Pomaga∏a finansowo studentom, wdowom
i sierotom po zmar∏ych farmaceutach. Zmiana w∏adz w organizacji pociàgn´∏a
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za sobà zmiany organizacyjne. Tak te˝ w 1871 roku zatwierdzono statut
nowego towarzystwa, do którego nale˝eli tylko w∏aÊciciele aptek lub inni
zarzàdzajàcy. Zmieniono nazw´, by∏o to Warszawskie Towarzystwo Farma-
ceutyczne. Jego celem by∏o podêwigni´cie polskiej farmacji naukowej oraz
obrona interesów zawodowych aptekarzy. Towarzystwo to, dzi´ki ofiarnoÊci
cz∏onków, gromadzi∏o zbiory surowców i zbiory biblioteczne. Powsta∏
rozbudowany zielnik botaniczny, jeden z najbogatszych w Europie a zbiory
biblioteczne liczy∏y 6000 dzie∏. Od 1897 roku przy Towarzystwie zacz´∏o
dzia∏aç Laboratorium Analityczne i Pracownia chemiczno-bakteriologiczna.
Towarzystwo Farmaceutyczne wspó∏pracowa∏o przy tworzeniu Farmakopei
Mi´dzynarodowej a od 1874 roku rozpocz´∏o wydawanie „WiadomoÊci
Farmaceutycznych”. By∏o to najlepsze czasopismo poÊwi´cone naukom
farmaceutycznym i sprawom zawodu. Wydawane by∏o do 1939 roku.

W roku 1902 powo∏ano do ˝ycia kolejne towarzystwo zrzeszajàce
w∏aÊcicieli i dzier˝awców aptek. By∏o to Towarzystwo Aptekarzy Prowincjo-
nalnych w Galicji. Pierwsze zebranie odby∏o si´ w PrzemyÊlu. Towarzystwo
nie mia∏o swego czasopisma a komunikaty umieszcza∏o w „Kronice Farma-
ceutycznej” wydawanej przez Towarzystwo „Unitas” w Krakowie oraz w lwo-
wskim „CzasopiÊmie Aptekarskim”. Towarzystwo to od poczàtku skupia∏o
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si´  na planowaniu reformy zawodu.
Walczyli o lepsze warunki pracy, wy˝-
sze p∏ace, skrócenie czasu pracy, pla-
nowane zatrudnienie, fundusz eme-
rytalny. Towarzystwo walczy∏o prze-
de wszystkim o to aby po Êmierci w∏a-
Êciciela apteki nowy w∏aÊciciel musia∏
staraç si´ o koncesj´ a nie dzia∏a∏ na
koncesji poprzednika. Chodzi∏o o tzw.
koncesj´ osobistà. Towarzystwo to
dzia∏a∏o do 1910 roku.

W 1907 roku w∏aÊciciele aptek
za∏o˝yli Ko∏o W∏aÊcicieli Aptek Za-
g∏´bia Dàbrowieckiego i m. Cz´sto-
chowy z siedzibà w Cz´stochowie.
G∏ówne zadanie tego towarzystwa to
jednoczenie Êrodowiska aptekar-
skiego. Nie mieli siedziby, spotykali
si´ w mieszkaniach prywatnych.
Dopiero od 1909 roku po otrzymaniu

od Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego sporej iloÊci ksià˝ek
zawodowych, za∏o˝yli czytelni´ i pracowni´ farmaceutyczno-chemicznà.

Organizacjà zrzeszajàcà tylko pracowników aptek by∏a powsta∏a przy
poparciu w∏adz Krakowskiego Gremium Aptekarskiego „Towarzystwo Ma-
gistrów, S∏uchaczy Farmacyi c.k. Uniwersytetu Jagielloƒskiego i Podaptekarzy”.
By∏ to rok 1883. Ostatecznie, ze wzgl´du na fakt szczególnych potrzeb
m∏odych ludzi, adeptów zawodu, towarzystwo ukonstytuowa∏o si´ pod nazwà
Towarzystwo M∏odzie˝y Aptekarskiej w Krakowie. Udziela∏o ono pomocy
materialnej cz∏onkom towarzystwa, organizowa∏o poÊrednictwo pracy,
walczy∏o o lepsze warunki mieszkaniowe. Propozycje zmian by∏y jednak zbyt
kontrowersyjne, nie znalaz∏y zrozumienia wÊród aptekarzy a zw∏aszcza
pracodawców, doprowadzi∏y do zawieszenia w 1886 roku dzia∏alnoÊci
towarzystwa.

Kolejnà prób´ powo∏ania do ˝ycia organizacji w sk∏ad której weszliby
pracownicy aptek, podjà∏ w 1892 roku mgr Antoni Markowicz. W Wiedniu
obserwowa∏ tworzenie si´ ogólno-austriackiego towarzystwa farmaceu-
tycznego. Spróbowa∏ zorganizowaç w Krakowie takie podobne do wiedeƒ-
skiego zrzeszenie farmaceutów – pracowników. W paêdzierniku powstaje
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Towarzystwo „Unitas”. Poczàtki dzia∏alnoÊci
towarzystwa to g∏ównie rozpowszechnianie
nowych idei i powi´kszanie iloÊci cz∏onków.
Ogromne zas∏ugi dla towarzystwa nale˝y przy-
pisaç prezesowi Antoniemu Âmieszkowi 1896 –
1910. Wtedy powsta∏a Kasa Chorych  dla wspó∏-
pracowników aptek, zredukowano czas pracy,
w 1906 roku wprowadzono ustaw´ aptekarskà
i zasadnicze zmiany do systemu koncesji. Sukcesy
odnoszone przez Towarzystwo by∏y niekiedy
okupione w∏asnà karierà zawodowà. Tak by∏o
z mgr Boles∏awem Jawornickim. Jako wspó∏orga-
nizator strajku straci∏ prac´ i musia∏ zmieniç drog´ zawodowà. Nie znalaz∏
zatrudnienia w aptece i wobec tego zajà∏ si´ handlem lekami i w 1908 roku
za∏o˝y∏  z kolegami spó∏k´ „Pharma”. Zajmowa∏a si´ ona wyrobem i sprzeda˝à
artyku∏ów chemicznych i aptekarskich oraz wód mineralnych. Za czasów
Towarzystwa „Unitas” odby∏ si´ I Zjazd Farmaceutów Galicyjskich w 1897
roku we Lwowie. G∏ównym celem Zjazdu by∏a konsolidacja cz∏onków,
pozyskanie nowych farmaceutów, aktywizacja Êrodowiska lwowskiego.
OczywiÊcie chciano tak˝e zwróciç uwag´ na problemy zawodowe pracow-
ników aptek. Towarzystwo poczàtkowo nie mia∏o w∏asnego czasopisma.
Wa˝ne rzeczy i informacje przekazywano w formie ulotek. Dopiero od
kwietnia 1898 roku rozpocz´li wydawanie w∏asnego pisma „Kroniki
Farmaceutycznej”. Na jej ∏amach poruszano problemy zawodowe, stosunki
pracownik pracodawca, ˝àdano polepszenia wa-
runków pracy, wy˝szego wynagrodzenia, dwu-
zmianowej pracy, p∏atnych dy˝urów nocnych czy
urlopów wypoczynkowych. Prowadzono dyskusje
nt. zmian ustroju zawodu, reformy studiów, nowej
ustawy aptekarskiej czy przemys∏u farmaceu-
tycznego. Kronika wydawana by∏a do 1939 roku
i sta∏a si´ oficjalnym organem prasowym Zwiàzku
Zawodowego Farmaceutów Pracowników RP.

Brak zgody w∏adz carskich a tak˝e niech´ç
cz∏onków dzia∏ajàcego od 1872 roku Warsza-
wskiego Towarzystwa Farmaceutycznego skupia-
jàcego w∏aÊcicieli aptek utrudnia∏ stworzenie towarzystwa skupiajàcego
w swych szeregach pracowników warszawskich aptek. Najpierw w 1896 roku
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powsta∏a Kasa Po˝yczkowo-Wk∏a-
dowa, dzia∏ajàca przy Warszawskim
Towarzystwie Farmaceutycznym.
Towarzystwo jednak nie powsta∏o.
Dopiero w 1898 roku z nowym pro-
jektem wystàpi∏ W∏adys∏aw G∏adych.
Uzyska∏ on zgod´ ze strony w∏adz
carskich oraz w∏adz – przedstawicieli
Warszawskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego i w 1903 roku po-
wo∏ane zosta∏o Towarzystwo Wza-
jemnej Pomocy „Farmacja”. By∏o to
towarzystwo zrzeszajàce pracowni-
ków warszawskich aptek. G∏ówny cel
tego towarzystwa to walka o popraw´
warunków bytowych farmaceutów
zatrudnionych w aptekach na terenie
zaboru rosyjskiego. Towarzystwo

zajmowa∏o si´ udzielaniem stypendiów, po˝yczek i zapomóg. Zajmowano
si´ sprawami ÊciÊle zawodowymi, k∏adziono nacisk na podnoszenie kwa-
lifikacji i poziomu wykszta∏cenia cz∏onków towarzystwa. W siedzibie odbywa∏y
si´ kursy przygotowujàce uczniów, prowizorów, pomocników do egzaminu.
W 1919 roku Towarzystwo Wzajemnej Pomocy „Farmacja” wesz∏o w sk∏ad
nowego Zwiàzku Zawodowego Farmaceutów Pracowników RP. Od 1905 roku
towarzystwo wydawa∏o dwutygodnik „Farmacja”. Umieszczano tam artyku∏y
o bie˝àcych odkryciach naukowych, informacje o nowych lekach czy opinie
nt. nowych ksià˝ek. Za∏o˝enie by∏o proste – reprezentacja interesów
farmaceutów – pracowników aptek. Czasopismo ukazywa∏o si´ do 1914 roku.
Nale˝y tutaj podkreÊliç, ˝e mimo i˝ wyst´powano w obronie interesów
pracowników aptek, to jednak w okresie strajków pracowniczych w latach
1905-1907 przyj´∏o pozycj´ umiarkowanà. Wynika∏o to z faktu, i˝ organiza-
torzy towarzystwa i redaktorzy czasopisma byli pod du˝ym wp∏ywem
w∏aÊcicieli aptek.

W zaborze pruskim, ze wzgl´du na ca∏kowity brak mo˝liwoÊci organizacji
autonomicznych samorzàdów zawodowych, aptekarze w∏àczyli si´ w prace,
pierwotnie nazwanego Towarzystwa Przyjació∏ Nauk Poznaƒskie, które
powsta∏o po okresie ca∏kowitego braku dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, po st∏umieniu
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ruchów wiosny ludów. Towarzystwo zosta∏o zawiàzane 13 lutego 1857 roku
z inicjatywy m.in. Augusta Cieszkowskiego, Kazimierza Szulca, Tytusa
Dzia∏yƒskiego i Karola Libelta. By∏a to organizacja, której celem by∏a walka
o zachowanie polskiej kultury i nauki w Wielkopolsce. Jego dewiza „UNGUI-
BUS ET ROSTO” (pazurami i dziobem) wyra˝a∏a charakter dzia∏alnoÊci w tej
dzielnicy, która nie mia∏a w odró˝nieniu od ziem zaboru austriackiego i rosyj-
skiego, polskiej uczelni wy˝szej. Towarzystwo sukcesywnie poszerza∏o swà
dzia∏alnoÊç, poczàtkowo ukierunkowane artystycznie i humanistycznie,
rozwija∏o swe sekcje nauk Êcis∏ych i przyrodniczych. Urzàdzono laboratorium
chemiczne a Wydzia∏ Lekarski sta∏ si´ zaczàtkiem Wydzia∏u Lekarskiego
Uniwersytetu Poznaƒskiego w odrodzonej Polsce. PTNP utrzymywa∏o o˝y-
wione kontakty z oÊrodkami naukowymi Warszawy, Krakowa i Lwowa, poÊród
wydawnictw Towarzystwa by∏y równie˝ Nowiny Lekarskie. W momencie
odzyskania niepodleg∏oÊci PTNP zmieni∏o swój charakter naukowy na wolnà
korporacj´ akademickà, skupiajàcà naukowców wy˝szych uczelni. Poniewa˝
w∏adze pruskie nie pozwala∏y Polakom na zak∏adanie jakichkolwiek stowa-
rzyszeƒ zawodowych, wielu aptekarzy wielkopolskich, chcàc podnosiç swój
poziom wiedzy fachowej, zacz´∏o wst´powaç do Wydzia∏u Nauk Przyrodni-
czych Towarzystwa Przyjació∏ Nauk w Poznaniu. Z bardziej znanych cz∏onków
Towarzystwa wymieniç nale˝y Teodora Torosiewicza, Karola Malisiego, Leona
Szymaƒskiego, Stanis∏awa Laubego, Wiktora Grzesieckiego, Franciszka
Schoena, Bronis∏awa Âniegockiego czy Stanis∏awa Leopolda Suchockiego.
¸àcznie w latach 1857 – 1918 z Towarzystwem zwiàzanych by∏o 58 farma-
ceutów. Wielu z nich pe∏ni∏o wa˝ne i odpowiedzialne funkcje. Szczególnie
zas∏u˝yli si´ w krzewieniu polskoÊci wÊród spo∏eczeƒstwa Wielkopolski.

Inne organizacje zawodowe farmaceutów to:
1905 rok powstanie w Królestwie Polskim Zwiàzku Zawodowego Farma-

ceutów Pracowników – cz∏onkowie to aptekarze niezrzeszeni w Towarzystwie
Wzajemnej Pomocy „Farmacja”. Ich cele to propagowanie idei strajkowych
i obrona interesów pracowniczych. Za∏o˝yciele tego zwiàzku chcieli po∏àcze-
nia Towarzystwem Wzajemnej Pomocy „Farmacja”. Jednak ze wzgl´du na ich
bardzo radykalne za∏o˝enia a zw∏aszcza program idei strajkowych do tego
nie dosz∏o. Zw∏aszcza chodzi∏o o za∏o˝enia statutu „koniecznoÊç utrzymania
∏àcznoÊci z klasà robotniczà” to za∏o˝enia strajkowe i rewolucyjne. Ich pismo
„Âwiat Farmaceutyczny” wydawany by∏ krótko – raptem 2 lata a redaktor na-
czelny i za∏o˝yciel zwiàzku Kazimierz Za∏uska za swe poglàdy zosta∏ zes∏any
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na Sybir. Czasopismo jako zbyt radykalne zakoƒczy∏o ̋ ywot w 1907 i ten rok
to tak˝e zakoƒczenie dzia∏alnoÊci zwiàzku.

Nast´pne zwiàzki aptekarskie organizowane jako zwiàzki majàce na celu
obron´ praw narodowych to:
1905 rok Wilno – Pierwsze Wileƒskie Towarzystwo Farmaceutów Pracujàcych,
trwa∏o trzy lata i przekszta∏ci∏o si´ w Drugie Wileƒskie Towarzystwo Farma-
ceutyczne,
1906 rok ̧ ódê – Towarzystwo Zawodowe Pracowników Farmaceutów rozwià-
zane po strajku przez w∏adze carskie w 1911 roku jako organizacja rewolu-
cyjna. Cz´Êç cz∏onków przesz∏a do „Farmacji” ale w 1913 roku powstaje nowa
organizacja Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Aptek miasta
¸odzi.

Wybuch I wojny Êwiatowej przerwa∏ dzia∏alnoÊç prawie wszystkich orga-
nizacji zrzeszajàcych  fachowych pracowników aptek. Sytuacja zmieniajàcych
si´ linii frontów, ewakuacja instytucji paƒstwowych a w tym przerywanie
dzia∏alnoÊci podstawowej aptek na terenie paƒstw zaborczych nie sprzyja∏o
pracy organizacji zawodowych. Paƒstwo Polskie, powsta∏e formalnie w 1918
roku, odbudowywa∏o s∏u˝b´ sanitarnà kraju, w tym podstawowe zaopatrzenie
farmaceutyczne. Powsta∏e na przestrzeni wieku XIX towarzystwa farmaceu-
tyczne zosta∏y cz´Êciowo reaktywowane.

PiÊmiennictwo u autora
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El˝bieta Zwoliƒska

Professional associations of pharmacists in
Poland in the years 1795 - 1918

On 24th October 1795 Russia, Austria and Prussia finally set the borders
of Poland which, as the result of partitions, was incorporated into the countries
of invaders. Changing of political and social situation had a huge impact on
professional careers of pharmacists. Pharmaceutical legislation was adjusted
to the legal systems of invaders. There were three areas with three different
legal acts. Possibility of forming associations and even working was restricted
in Congress Poland (Russia) and The Grand Duchy of Posen (Prussia). First
Polish pharmaceutical association was founded in Austria in 1802 as the
Executive Committee of Pharmacists from Cracow (Gremium Aptekarzy
Krakowskich). Austrian Act on Associations (Ustawa o stowarzyszeniach) from
15th October 1867 allowed to create National Pharmaceutical Association
with Karol Mikolasch as its chairman. The Association issued Pharmaceutical
Journal (Czasopismo Aptekarskie). Warsaw Pharmaceutical Association was
created in 1871 and Pharmaceutical News was its press release. On the territory
of Prussia, due to the total lack of possibility of creating autonomous professio-
nal self-governments, pharmacists joined Poznaƒ Society of Friends of
Learning. Motto of the association was Ungibus et Rosto – with claws and beak
and its aim to fight for preserving Polish culture and science in Greater Poland.
On the territory of Poland there were other associations open for pharmacies’
owners as well as their workers. Those were: Association „Unitas” in Cracow
(Antoni  Âmieszek, Boles∏aw Jawornicki), Association of Mutual Help „Farma-
cja” in Warsaw (W∏adys∏aw G∏adych). Pharmacy Workers Trade Union (Kazi-
mierz Za∏uska) was founded in 1905. In the same year First Vilnius Association
of Pharmacy Workers was created in Vilnius and in 1906 Professional
Association of Pharmacy Workers in ¸ódê.
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Mgr El˝bieta ZwoliƒskaEl˝bieta ZwoliƒskaEl˝bieta ZwoliƒskaEl˝bieta ZwoliƒskaEl˝bieta Zwoliƒska

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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Ze zbiorów Muzeum Farmacji w Bieczu.
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