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Szanowni Paƒstwo,
Znamienici GoÊcie,
Drodzy Koledzy,
farmacja to dziedzina wiedzy ludzkiej o wielu korzeniach
i o wielu owocach. Jest niewàtpliwie naukà, jest umiej´tnoÊcià zawodowà, jest tak˝e sztukà w jej pi´knie ˝ycia.
Przez lata, ju˝ w gotyku, potem kolejno, przez renesans
i barok, wn´trza aptek wyró˝nia∏y si´ w przestrzeni
miejskiej. Tak by∏o jeszcze w epoce nie tak odleg∏ej od
„naszych czasów”. Narz´dzia pracy aptekarza, utensylia
apteczne, musia∏y byç przystosowane do specyficznych czynnoÊci wykonania
leku, ale ka˝de z nich pomyÊlane by∏o jako odr´bny instrument o indywidualnych cechach. Wn´trze apteki wyposa˝one by∏o w meble o równie swoistej
konstrukcji, pozwalajàcej na u∏atwienie wykonywania czynnoÊci aptekarza
a jednoczeÊnie sprawiajàcej przyjemnoÊç obserwatorowi – pacjentowi. Aby
∏atwiej by∏o odnaleêç takà officinae sanitatis w mieÊcie a równie˝ zaciekawiç
przechodnia, powstawa∏y elementy wystroju zewn´trznego – god∏a apteczne.
Oddzia∏ywanie sztuk pi´knych, z którymi aptekarz obcowa∏ podczas swej
drogi naukowej, by∏o bezpoÊrednià inspiracjà dla w∏aÊciciela w oÊrodku, gdzie
apteka by∏a nieodzowna dla jego mieszkaƒców. Stàd naczynia apteczne
z indywidualnymi dla apteki szyldami, stàd ozdobne fasady mebli aptecznych,
stàd wreszcie malowid∏a Êcienne z sentencjami podkreÊlajàcymi odmiennoÊç
apteki wÊród innych instytucji zwiàzanych ze zdrowiem.
Wszystkie te elementy podkreÊla∏y niewàtpliwie presti˝ apteki w jej
Êrodowisku ale by∏y te˝ czynnikiem niewàtpliwie wp∏ywajàcym na wyniki
ekonomiczne jej pracy.
Tak pozosta∏o do dziÊ. Ale dzisiejsza rzeczywistoÊç, z jej dà˝eniem do prawie natychmiastowego sukcesu na wszystkich polach, nie sprzyja konserwacji
zastanego t∏a pracy. Zaniechanie „tajemnicy” sporzàdzania leku a ujawnienie
wieloÊci preparatów pomocnych w ka˝dej okolicznoÊci ˝yciowej, nie tylko
zdrowotnej, sprzyja wn´trzom prostym, minimalistycznym w wystroju, maksymalnie u∏atwiajàcym, nie rozmow´ i rad´ aptekarza, co szybkoÊç obs∏ugi
klienta.
I tak stopniowo odeszliÊmy od presti˝u sztuki ∏àczàcego si´ z respektem
w stosunku do nauki. Pozosta∏ „obrót”.
Mamy nadziej´, ˝e nie wsz´dzie. Chocia˝ mo˝na zastanawiaç si´ czy dzisiaj
potrzebne sà wiadomoÊci dotyczàce tak odleg∏ej, w sensie czasowym i mentalnym, rzeczywistoÊci gospodarczej, sà placówki kultywujàce swój rodowód,
eksponujàce pozosta∏e po minionych czasach narz´dzia pracy „pigularza”.
Dla okazania tradycji m∏odym adeptom zawodu, dla przypomnienia kanonów
3

dzia∏alnoÊci aptekarzy w Êrodowisku, samorzàd aptekarski przyjà∏ Kodeks Etyki
Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. W jego Rozdziale II, w artykule szesnastym,
wprost powiedziano: Aptekarz otacza szacunkiem histori´ i tradycj´ zawodu
oraz dba o wszelkie zabytki kultury materialnej farmacji.
Zgodnie z tym zapisem Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska przygotowa∏a i podpisa∏a Porozumienie pomi´dzy Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku i Podkarpackà Okr´gowà Izbà Aptekarskà w Rzeszowie w sprawie
obj´cia patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa Podkarpacia, celem wzbogacenia wystawy znajdujàcej si´ w Aptece
Galicyjskiego Rynku.
Konsekwencjà, a raczej realizacjà, przyj´tego porozumienia, by∏ Apel Izby
Aptekarskiej do wszystkich, którzy czujà wi´ê z zawodem, o przekazywanie
swych pamiàtek w miejsce gdzie te eksponaty wrócà do swego blasku. W ciàgu
minionego roku wzbogaciliÊmy zbiory o eksponaty z Le˝ajska i, przede wszystkim, z Markowej. Liczymy na wi´cej.
Spotkanie Opiekunów Zbiorów Farmaceutycznych w Polsce jest równie˝
nast´pstwem tego Porozumienia. ChcielibyÊmy, Aptekarze Podkarpaccy, aby
wszyscy zaanga˝owani w zachowywanie tradycji aptekarskich poznali nas
i nasze dzia∏ania i tak˝e, abyÊmy my poznali urzeczywistnienie idei ARS
PHARMACEUTICA, gdziekolwiek ona jest.
Bo przecie˝ – UNITA DURANT, to co zjednoczone trwa!

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska
Sanok, 6 lipca 2013 roku
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Edward Zajàc

Apteki Sanockie
Pierwsza wiadomoÊç
o istnieniu apteki
w Sanoku pochodzi
z 1563 r.
Podaje jà Maurycy Horn w pracy „Z dziejów aptekarstwa w Ziemi Przemyskiej i Sanockiej do po∏owy XVII wieku”. Druga wiadomoÊç,
tym razem o aptece‚
„Pod Czarnym Or∏em”
pochodzi z 1760 r. czyli
jeszcze z czasów istnienia Rzeczypospolitej
Szlacheckiej. Z 1787 r. zachowa∏o si´ urz´dowe pismo wys∏ane do aptekarza
Ignacego Lywo (Lejwo) w Sanoku, które potwierdza jej istnienie.
W póêniejszym czasie potwierdzajà to ksi´gi hipoteczne.

APTEKA „POD CZARNYM OR¸EM”
W 1839 r., Walerian Szczerbiƒski, aptekarz,
zapisuje realnoÊç nr 78 wraz z budynkiem murowanym, synowi Józefowi Szczerbiƒskiemu. Dekretem
Kancelarii Nadwornej z dnia 20 kwietnia 1848 r.
apteka zosta∏a przekszta∏cona na aptek´ koncesjonowanà, tj. pozbywalnà w rodzinie w drodze kupna i sprzeda˝y. Na tej podstawie, Józef Szczerbiƒski w dniu 10 kwietnia 1856r. odsprzedaje t´
posesj´ wraz z aptekà, Janowi Zarewiczowi i jego
˝onie Annie z domu Zauffal.
W ten sposób, Jan Zarewicz sta∏ si´ w∏aÊcicielem posesji i apteki i prowadzi∏ jà przez 30 lat.
Cieszy∏ si´ w Sanoku wielkim powa˝aniem, wybierano go radnym miasta Sanoka, pe∏ni∏ godnoÊç Jan Zarewicz, w∏aÊciciel
burmistrza i dwukrotnie wiceburmistrza, wspó∏or- CK Apteki Obwodowej
ganizowa∏ Towarzystwo OÊwiatowe „Znicz” i Ochow latach 1856-1886
tniczà Stra˝ Po˝arnà w Sanoku. Nale˝a∏ do ludzi zamo˝nych w Sanoku.
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W Krakowie reprezentowa∏ miasto Sanok w czasie uroczystoÊci dwusetnej rocznicy odsieczy wiedeƒskiej i trzechsetnej rocznicy Unii Lubelskiej.
Wspiera∏ materialnie organizacje dobroczynne, w tym i Szpital Powszechny
w Sanoku, któremu kredytowa∏ leki, poczàtkowo zapisywa∏ je na hipotece
szpitalnej, a koƒczy∏o si´ darowaniem d∏ugu. Dobroczyƒca zmar∏ w maju
1885 r.
W latach 1883 - 1892 aptekà zarzàdza∏ farmaceuta, Feliks Dobrzyniecki.
W 1892 r. aptek´ przejà∏ w dzier˝aw´, Feliks Adam Giela z wykszta∏cenia
magister praw, który w roku 1896 zakupi∏ aptek´ wraz ze wszystkimi
nale˝àcymi do niej inwentarzami, naczyniami, przyborami, narz´dziami i posesjà, czyli z dobrodziejstwem ca∏ego inwentarza.

Zabytkowy dworek z XVIII w.,
w którym mieÊci∏a si´ CK Apteka
Obwodowa Jana
Zarewicza, a póêniej Mariana
Kawskiego

Z upowa˝nienia mgra Feliksa Adama Gieli,
jako posiadacza apteki, zarzàdzali nià w latach
1892 – 1904 fachowi farmaceuci.
Feliks Adam Giela w 1904 r. sprzeda∏ aptek´
Tobiaszowi Dawidowi Löblowi, a ten z kolei
w 1906 roku odsprzeda∏ jà Marianowi Kawskiemu, a sam przeniós∏ si´ do Drohobycza.

mgr Feliks Adam Giela,
w∏aÊciciel Apteki w Sanoku
w latach 1892-1904
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Feliks Adam Giela (na zdj.)
Urodzi∏ si´ w 1859 roku w Z∏oczowie w Ma∏opolsce Wschodniej, jako syn Jana i Bronis∏awy
z Krajeƒskich. Zmar∏ w Sanoku 5 lutego 1936
roku. Trudno ustaliç, kiedy przyby∏ do naszego
miasta. Poczàtkowo pracowa∏ w Aptece Obwo-

dowej Jana Zarewicza, nast´pnie by∏ jej zarzàdcà a w koƒcu w∏aÊcicielem.
Prowadzenie apteki nie przeszkadza∏o mu w czynnej dzia∏alnoÊci spo∏ecznokulturalnej na rzecz Sanoka. Przez wiele lat by∏ prezesem Czytelni Mieszczaƒskiej, uchwalajàc z jej zarzàdem rokrocznà dotacj´ na zakup ksià˝ek.
W 1896 roku z∏o˝y∏ na r´ce burmistrza dar pieni´˝ny, nie pierwszy zresztà,
w wysokoÊci 300 koron z przeznaczeniem 100 dla ubogich mieszkaƒców
miasta, a po 50 koron dla Stra˝y Ogniowej, Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó∏”, Czytelni Mieszczaƒskiej i na pomnik Tadeusza KoÊciuszki. Wiedzia∏
bowiem, i˝ wszelkie dzia∏ania spo∏eczne nale˝y wspieraç materialnie.
Wspomaga∏ zatem tak˝e nowo za∏o˝one Towarzystwo Upi´kszania Miasta
Sanoka, bra∏ czynny udzia∏ w pracach „Soko∏a”, a za zas∏ugi poniesione przy
jego za∏o˝eniu i w czasie dwudziestoletniej nieprzerwanej s∏u˝by otrzyma∏
dyplom honorowego cz∏onka.
5 kwietnia 1907
roku Sanok nawiedzi∏a katastrofalna
powódê. M∏odzie˝,
która rano sz∏a do
szko∏y, ju˝ do domów nie wróci∏a.
Ca∏e B∏onie i Posada
Olchowska tak by∏y
zalane, ˝e ratowaç
ludzi i dobytek mo˝na by∏o tylko przy
pomocy ∏odzi czy napr´dce zbijanych tratw. Ludzie chronili si´
na strychy i dachy
domów, skàd wzywali pomocy. ZniW Êrodku siedzi w stroju organizacyjnym aptekarz Jan
szczenia by∏y ogromHipolit Hrabar – prezes Sanockiego Soko∏a.
ne, woda zabra∏a
nawet most pod Olchowcami. Namiestnictwo i miasto udzieli∏o zapomogi
dla poszkodowanych w wysokoÊci 10 000 koron. Powódê sta∏a si´ powodem
za∏o˝enia w Fabryce Wagonów – Oddzia∏u Pontonowego Stra˝y Po˝arnej.
1sierpnia 1907 roku Feliks Giela zrezygnowa∏ z funkcji zast´pcy
burmistrza Sanoka. Rada nie przyj´∏a rezygnacji i wybra∏a delegacj´ w sk∏adzie:
dr Ramer, dr Âlàczka i S∏uszkiewicz , by ta uprosi∏a wiceburmistrza o wycofanie
swej rezygnacji. 26 sierpnia 1907 roku Rada wybra∏a burmistrzem Feliksa
Giel´ a jego zast´pcà mianowa∏a Artura Goldhammera.
7

q
q

W 1908 roku obchodzono w Sanoku jubileusz 60-lecia panowania NajjaÊniejszego Pana Cesarza Franciszka Józefa I. Z tej okazji Rada Miasta Sanoka
postanowi∏a udzieliç potrzebujàcym pomocy po 100 koron dla chrzeÊcijan
i izraelitów, a tak˝e wyasygnowaç 1.000 koron na poszerzenie bursy dla
m∏odzie˝y gimnazjalnej oraz 3.000 koron na budow´ przytuliska dla starców,
kalek i sierot izraelickich.
Na posiedzeniu Rady, któremu przewodniczy∏ Feliks Giela, pojawia∏a si´
sprawa przy∏àczenia do Sanoka samodzielnej dotychczas gminy – Posady
Sanockiej. W owym czasie w∏aÊciwy obszar Sanoka, zabudowany i nadajàcy
si´ pod zabudow´, wynosi∏ zaledwie 50 ha, tj. jednà trzynastà ogólnego
obszaru miasta. Zagadnienie poszerzenia granic Sanoka nie schodzi∏o z porzàdku obrad Rady, widaç wi´c, ˝e sprawa przy∏àczenia Posady Sanockiej by∏a
wówczas sprawà najwa˝niejszà.
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Na przeszkodzie dalszemu rozwojowi miasta sta∏ brak odpowiednich
placów budowlanych, co uniemo˝liwia∏o rozbudow´ w kierunku po∏udniowozachodnim, a rozprzestrzenianie si´ miasta w innych kierunkach by∏o niemo˝liwe z powodu naturalnych przeszkód geograficznych (Bia∏a Góra, wysokie
wzgórza, b∏onia).
Wydzia∏ Krajowy we Lwowie w roku 1908 postanowi∏ doprowadziç do
po∏àczenia obu gmin. 8 lutego 1910 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej
odczytano reskrypt c.k. Namiestnictwa rozwiàzujàcy Rad´ Królewskiego
Wolnego Miasta Sanoka, wskutek usankcjonowania przez monarch´ ustawy,
mocà której gmina Posada Sanocka zosta∏a w∏àczona w granice administracyjne Sanoka. 16 lutego 1910 roku kierownikiem Tymczasowego Zarzàdu Miasta Sanoka w charakterze komisarza rzàdowego mianowany zosta∏ dotychczasowy burmistrz Feliks Giela.
Ukonstytuowanie si´ nowej Rady obu po∏àczonych
jednostek administracyjnych nastàpi∏o 26 czerwca
1912 roku i w tym
samym dniu na burmistrza wybrano
ponownie Feliksa
Giel´, a na zast´pc´
dra Paw∏a Biedk´.
Burmistrz F. GieWidok miasta – dzielnica Wójtostwo
la swojà pracà przy(okres mi´dzywojenny)
czyni∏ si´ do wszechstronnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Codziennie niós∏
pomoc materialnà i moralnà ludziom biednym i dotkni´tych przez los. Ponadto,
jako w∏odarz miasta kontynuowa∏ budow´ koszar, Szpitala Powszechnego,
zleci∏ opracowanie za∏o˝eƒ technicznych na budow´ wodociàgu i oÊwietlenia
elektrycznego. Budowa∏ nowe drogi, ulice, chodniki, kanalizacj´ itp. W tym
czasie Sanok uzyska∏ po∏àczenie telefoniczne z siecià mi´dzymiastowà.
Z∏y stan zdrowia(choroba oczu) spowodowa∏, ˝e w 1914 roku wniós∏
rezygnacj´ z powierzonej mu funkcji burmistrza. Wywo∏a∏o to ˝ywà reakcj´
radnych, gdy˝ F. Giela cieszy∏ si´ wÊród nich wielkim szacunkiem.
„Tygodnik Ziemi Sanockiej” relacjonujàc posiedzenie Rady ukaza∏ postaç
g∏owy miasta w ˝yczliwych dlaƒ s∏owach jednego z radnych: (...) Przez
dwanaÊcie lat, w bardzo ci´˝kich dla miasta czasach, prowadzi∏ rzàdy
w mieÊcie, a prowadzi∏ je znakomicie, z wielkim dla miasta po˝ytkiem(...).
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Sanok –
Rynek za
czasów
panowania
AustroW´gier

Rada Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka na posiedzeniu w dniu
19 lutego 1914 roku uchwali∏a jednomyÊlnie, by w uznaniu po∏o˝onych dla
miasta zas∏ug nadaç ust´pujàcemu burmistrzowi Honorowe Obywatelstwo
Miasta Sanoka.
W póêniejszych latach jednej z ulic nadano Jego imi´.

Apteka Obwodowa („Pod Czarnym Or∏em”)
w Sanoku stale mia∏a swojà siedzib´ w zabytkowym dworku o przepi´knym wystroju (strop
kasetonowy z pi´knymi rzeêbami). Wewnàtrz
apteki znajdowa∏y si´ malowid∏a Êcienne, dwie
winiety na tle liÊci laurowych. W jednej z nich
widnia∏y narz´dzia pracy aptekarskiej, w drugiej
otwarta ksi´ga z podnios∏à sentencjà: „Vita
brewis - Ars longa” (˝ycie krótkie, sztuka
wieczna).

Napis ozdobiony by∏ namalowanym
w´˝em i kielichem, symbolami wiedzy
farmaceutycznej. Dworek poczàtkowo
usytuowany by∏ przy ulicy Krakowskiej,
a póêniej wskutek zmiany nazwy przy
ulicy Tadeusza KoÊciuszki nr 18.
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Marian Kawski (1876-1932)
(1876-1932), Marian Bronis∏aw
Oktawian Kawski urodzi∏ si´ w PrzemyÊlu dnia 22
marca 1876 roku jako syn Bronis∏awa i Alojzy z domu
Huszczyc. Zmar∏ w Sanoku 12 czerwca 1932 roku.
Gimnazjum ukoƒczy∏ u ojców jezuitów w Chyrowie. Nast´pnie zapisa∏ si´ na Wydzia∏ Filozoficzny
Uniwersytetu Jagielloƒskiego, gdzie 6 lipca 1897 roku
uzyska∏ dyplom „Artis pharmaceutice magistrum “.
Po ukoƒczeniu studiów odby∏ jednorocznà s∏u˝b´
wojskowà w armii austriackiej, a nast´pnie podjà∏
prac´ jako magister farmacji – najpierw w Wojniczu,
potem w Nowym Sàczu, Lwowie i wreszcie w Sanoku.
Rok 1906 by∏ prze∏omowym w ˝yciu Mariana
Kawskiego. Wówczas to zawar∏ zwiàzek ma∏˝eƒski
z Czes∏awà Niemetz z Krakowa i na sta∏e osiad∏ mgr Marian Kawski
w Sanoku. 31 lipca tego˝ roku za 150 tysi´cy koron, (1876-1932), w∏aÊciciel
czyli 30 tysi´cy dolarów naby∏ od magistra Dawida Apteki w Sanoku, ul.
Tobiasza i jego ˝ony Adeli aptek´ przy ulicy KoÊciuszki T. KoÊciuszki nr 18
nr78 (póêniej nr18).
W 1914 r. powo∏any zosta∏ do wojska do K.K. Rezerwenspital Sanok,
a po kampanii wojennej wróci∏ do rodziny i ograbionej apteki w czasie inwazji
rosyjskiej 1914/1915 r. i prowadzi∏ jà do nag∏ej Êmierci w dniu 12 czerwca
1932 r.

Wn´trze izby
aptekarskiej
ze sto∏em
ekspedycyjnym
– apteka
M. Kawskiego.

Marian Kawski para∏ si´ tak˝e dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà i kulturalnà, podobnie jak jego poprzednik – aptekarz Feliks Giela. Jeszcze u zarania nie11

podleg∏oÊci, w roku 1918 wszed∏ w sk∏ad Stra˝y Obywatelskiej, której celem
by∏a obrona Sanoka przed zbrojnym napadem Ukraiƒskiej Galicyjskiej Armii.
W okresie póêniejszym wspó∏dzia∏a∏ w za∏o˝eniu Kasy Zaliczkowej, Oddzia∏u
Polskiego Towarzystwa Tatrzaƒskiego. Przez wiele lat wspiera∏ groszem i pracà
sanockie sierociƒce oraz rozbudow´ bursy dla biednych uczniów. Uwielbia∏
muzyk´ i Êpiew, a jego ulubionym obok cytry instrumentem by∏a wiolonczela.
Umiej´tnoÊci swoje stara∏ si´ doskonaliç, je˝d˝àc na konsultacje do krakowskiego muzyka Boles∏awa Kopystyƒskiego. Zami∏owanie muzyczne zaszczepi∏
równie˝ swoim dzieciom, z którymi stworzy∏ kwartet fortepianowy.

Zespó∏
muzyczny
„Gamba”
ok.
1921 r.,
drugi od
lewej siedzi
M. Kawski

Towarzystwo
MuzycznoDramatyczne
„Gamba”,
wystawia∏o
dla
miejscowej publicznoÊci takie operetki, jak:
„Baron
Kimmel”,
„Gri-Gri”
i inne
12

Aktorzy
operetki
„Gri-Gri” –
21.05.1923 r.

W 1920 roku za∏o˝y∏ Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne „Gamba”,
któremu przewodniczy∏ przez wiele lat, krzewiàc kultur´ muzycznà w Sanoku.
Potrzebne instrumenty muzyczne kupowa∏ za w∏asne pieniàdze, a próby
odbywa∏y si´ cz´sto w jego mieszkaniu.
Podobnie jak jego
dwaj poprzednicy przez
wiele lat pe∏ni∏ z wyboru
godnoÊç radnego, asesora, wiceburmistrza,
a w dniu 29 listopada
1919 r. wybrano go burmistrzem miasta Sanoka
w czasie bardzo trudnym, bo szalejàcej inflacji waluty austriackiej,
katastrofalnego braku
˝ywnoÊci. W mieÊcie
recepta reklamujàca specyfiki Apteki Mariana
dosz∏o do wystàpieƒ.
Kawskiego. Foto: M. Kawski
LudnoÊç domaga∏a si´
lepszego zaopatrzenia w ˝ywnoÊç i opa∏, zahamowania rosnàcych cen.
Sytuacja by∏a groêna, bo Starostwo Powiatowe Sanockie – bioràc pod
uwag´ ewentualnoÊç rozruchów – opracowa∏o dla miasta plan ich t∏umienia.
W powiecie od 1listopada 1918 roku trwa∏a wojna polsko-ukraiƒska. Stàd
te˝ opanowanie tej trudnej sytuacji prawie w ca∏oÊci poch∏on´∏o energi´ Rady
Miejskiej, a przede wszystkim burmistrza.
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W okresie jego krótkiego urz´dowania rozpocz´to i kontynuowano wiele prac z zakresu gospodarki komunalnej – odbudow´ spalonych i zdewastowanych podczas dzia∏aƒ wojennych domów mieszkalnych i u˝ytecznoÊci
publicznej, budow´ gazociàgu z Krosna do Sanoka.
Ponadto uzupe∏niono sk∏ady osobowe komisji dla opracowania projektu
doprowadzenia oÊwietlenia elektrycznego Sanoka i zbudowania wodociàgów. W tym czasie sprzedano cz´Êç gruntów z folwarku miejskiego zwanego
„LeÊniczówkà” pod rozbudow´ Sanockiej Fabryki Wagonów, wybudowano
ch∏odni´ miejskà oraz dokoƒczono budow´ cegielni.
Marian Kawski umierajàc pozostawi∏ ˝on´
i czworo dzieci: synów
Stanis∏awa i Adama, póêniejszych farmaceutów
oraz córk´ Wand´ - farmaceutk´ (na zdj.) i Jadwig´. Apteka do wybuchu drugiej wojny Êwiatowej, jak i podczas jej
trwania pozostawa∏a
w r´kach rodziny tj. ˝ony
Czes∏awy. W prowadzeniu jej pomaga∏ syn Stamgr Wanda Kawskamgr Stanis∏aw Kawski
nis∏aw (1913-1996) i syGilewicz ps „Aka”
– „Skrzypek”
nowa Zuzanna z domu
W´c∏awik, która posiada∏a pe∏ne kwalifikacje do jej prowadzenia.

mgr Zuzanna W´c∏awik-Kawska, ps „Ziuk”
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Stanis∏aw Kawski urodzi∏ si´ w Sanoku w 1913 roku. Ucz´szcza∏ do
Gimnazjum M´skiego im. Królowej Zofii, które ukoƒczy∏ z∏o˝eniem egzaminu
maturalnego w roku szkolnym 1930/31. W dojrza∏ym ˝yciu poszed∏ w Êlady
swego ojca Mariana Kawskiego. Po wojnie Stanis∏aw Kawski pracowa∏
w aptece przy ul. KoÊciuszki do emerytury, choç w latach 40. odebrano mu jà
bez ˝adnego odszkodowania (nazywa∏o si´ to wtedy upaƒstwowieniem).
Mimo tego udziela∏ si´ bardzo aktywnie w pracy na rzecz miasta. Przez kilka
dziesi´cioleci by∏ radnym miejskim i powiatowym, przewodniczàc komisjom
zdrowia, opieki spo∏ecznej i sanitarnym. Przez kilkanaÊcie lat prezesowa∏ sanockiemu oddzia∏owi Polskiego Czerwonego Krzy˝a.
Kocha∏, jak jego ojciec, swoje rodzinne miasto, a szczególnie ho∏ubi∏
pami´ç swego gimnazjum. W∏o˝y∏ wiele pracy w przygotowanie dwóch wielkich zjazdów kole˝eƒskich absolwentów Gimnazjum im. Królowej Zofii –
w 1958 roku, w siedemdziesi´ciolecie pierwszej matury i w 1980 roku, w stulecie za∏o˝enia szko∏y.
Ostatnie lata ˝ycia odda∏ bez reszty zwiàzkowi kombatanckiemu by∏ych
˝o∏nierzy AK. By∏ jednym z za∏o˝ycieli a nast´pnie prezesowa∏ sanockiemu
oddzia∏owi Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej. Organizowa∏ uroczystoÊci rocznicowe, m.in. 50-lecia akcji „Burza” w Tokarni, stara∏ si´ objàç
opiekà steranych ˝yciem, schorowanych kolegów, zabiega∏ o przyznanie
uprawnieƒ kombatanckich by∏ym akowcom. Dba∏ te˝ o upami´tnienie dziejów
konspiracji piszàc artyku∏y m.in. do „Tygodnika Sanockiego”.
11 listopada, w Âwi´to Niepodleg∏oÊci, grupka by∏ych ˝o∏nierzy AK kroczàca w patriotycznym pochodzie b´dzie znowu szczuplejsza, na jej czele nie
zobaczymy ju˝ drobnej sylwetki „Skrzypka”– Stanis∏awa Kawskiego, cz∏owieka
prawego i uczciwego, zawsze s∏u˝àcego radà i pomocà.
W latach 1932-1934 aptekà zarzàdza∏ Boles∏aw Mas∏owski (dypl.1906),
póêniej przez par´ miesi´cy 1934 r., Jan Feier. W latach 1934 – 1938, Jan Rudy (dypl.1925). Jego wspó∏pracownikiem by∏ Emil Macieliƒski (dypl.1930),
który samodzielnie kieruje aptekà w latach 1938-1939.
Podczas okupacji hitlerowskiej Aptece Obwodowej w Sanoku nadano
nowà nazw´ Kreisapotheke – Apteka Powiatowa. Po wojnie aptekà a˝ do
upaƒstwowienia w 1951 r. zarzàdza∏a synowa, mgr Zuzanna Kawska z domu
W´c∏awik. Jej rodzina wysiedlona zosta∏a przez Niemców w 1942 r. z miejscowoÊci Skierbieszów, powiat ZamoÊç i tu znalaz∏a schronienie wraz z rodzinà.
W prowadzeniu apteki pomaga∏ jej mà˝, Stanis∏aw Kawski.
W 1951 r. apteka zosta∏a upaƒstwowiona, a w 1955 r. zamkni´ta.
W 1963 r. zabytkowy dworek, w którym mia∏a swojà siedzib´ przez ponad
100 lat, zosta∏ wyburzony, pomimo tego, ˝e by∏ zabytkiem.
Zgodnie z ˝yczeniem spadkobierców Mariana Kawskiego w 1964 r. do
Muzeum Farmacji w Krakowie przekazane zosta∏y: god∏o apteczne – dwug∏owy
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czarny orze∏, podr´czny sprz´t laboratoryjny, naczynia do przechowywania
leków szklane i ceramiczne, liczne dokumenty i ksià˝ki z zakresu aptekarstwa.
Do Muzeum Historycznego w Sanoku w 1973 r. trafi∏o kilka tomów receptularzy, które stanowià cenne êród∏o dla badaczy tej tematyki.
Apteka Kawskich w okresie okupacji dostarcza∏a leki dla ˝o∏nierzy ZWZ AK Obwodu San w Sanoku, wi´êniom Wi´zienia Karno - Âledczego w Sanoku
oraz ludnoÊci ˝ydowkiej przebywajàcej w getcie sanockim.

„Pod OpatrznoÊcià”
Drugà aptek´ za∏o˝y∏ w 1905 r., Piotr Wàsowicz, czyniàc o nià starania
od 1887 r. Jednak Rada Miejska w Sanoku nie popiera∏a tego wniosku,
oceniajàc, ˝e jedna apteka miastu wystarczy.

WejÊcie do apteki Piotra Wàsowicza, a póêniej
Henryka i Juliusza Eisenbachów
W koƒcu wyrazi∏a zgod´ na otwarcie drugiej
apteki „Pod OpatrznoÊcià” nad Potokiem P∏owieckim przy ulicy Lwowskiej, póêniejszej Jagielloƒskiej pod numerem 41 w pobli˝u Szpitala
Powszechnego. Prowadzi∏ jà do polowy 1912 r.
Nast´pnie odkupi∏ jà Henryk Eisenbach i kierowa∏
nià a˝ do Êmierci tj. 17 czerwca 1930 r. Nast´pnie odziedziczy∏ jà syn Juliusz
Eisenbach (dypl.1928) i prowadzi∏ do wybuchu drugiej wojny Êwiatowej.
Niemcy po zaj´ciu Polski i utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa przej´li
wszystkie apteki ˝ydowskie, w tym i aptek´ Juliusza Eisenbacha. „Apotheken
zur go ttliehen Versehung” dosta∏a si´ pod zarzàd komisarza Zofii Tymczy-

W∏aÊciciel Apteki „Pod
OpatrznoÊcià” w Sanoku,
ul. Jagielloƒska – Piotr
Wàsowicz z ˝onà i córkà
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szynowej-Do∏oszyckiej, urodzonej w 1897 r. (dypl.1922) zbieg∏ej przed w∏adzami sowieckimi z zaj´tych wschodnich ziem Polski. Po 1944 r. aptekà tà,
majàcà prawa osobowe, zarzàdza∏a Natalia Robakowska, wysiedlona przez
Niemców z miejscowoÊci Lubraniec, pow. W∏oc∏awek.

„Pod Gwiazdà”
Trzecià aptek´ za∏o˝y∏ w Sanoku oko∏o
1908 r., Jan Górny. MieÊci∏a si´ u zbiegu ulic
Zamkowej i Placu Êw. Jana w zabytkowym
Zajeêdzie z XVIII w. (obecnie ul. Zamkowa nr 2).
Wed∏ug notatki podanej w czasopiÊmie
„Czas – Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” 1914, nr 3, s.42, aptek´ t´ naby∏
w 1913 r. Artur Feuerstein. W latach 1922-1939
aptek´ „Pod Gwiazdà” prowadzi∏ ju˝ mgr Jan
Hipolit Hrabar, konwertyta, urodzony w 1891 r.
(dypl.1917). Póêniej przeniós∏ jà do budynku
Rady Powiatowej w Sanoku (róg Rynku i ulicy
Jana Grodka).
Podobnie jak jego trzej wielcy poprzednicy: Jan Zarewicz, Feliks Adam Giela i Marian Apteka „Pod Gwiazdà” – mgr.
Kawski nale˝a∏ do ofiarnych dzia∏aczy spo∏e- Jana Hipolita Hrabara (róg
czno - kulturalnych Sanoka. Wsz´dzie by∏ czy- Rynku i obecnej ulicy Jana
nny i szczodry. W czasie okupacji aptece Grodka). Dzisiaj siedziba
zmieniono god∏o z polskiego „Pod Gwiazdà” Urz´du Miasta Sanoka
na niemieckie „Ap. zum Stern”. W 1940 r., mgr
Jan Hipolit Hrabar zosta∏ aresztowany i osadzony w obozie KL - Auschwitz,
a póêniej przeniesiony do Bergen - Belsen, gdzie zmar∏ na kilka dni przed
wyzwoleniem obozu przez wojska brytyjskie w 1945 r. Po wojnie ˝ona
próbowa∏a wznowiç dzia∏alnoÊç apteki, ale nie znalaz∏a odpowiedniego farmaceuty – zarzàdcy, postanowi∏a jà zlikwidowaç. Kontynuacjà niejako tej apteki
do 1951 r. by∏ zak∏ad, jaki po wojnie prowadzi∏ przy ulicy K. Âwierczewskiego (obecnie ponownie Jagielloƒska), Józef Teodorowicz.

Drogeria Jana Hydzika
W Sanoku przy ulicy 3-go Maja nr 7, znajduje si´ dotychczas autentyczny
rezerwat handlowej przesz∏oÊci miasta. By∏a to drogeria (sk∏ad apteczny) mgra
Jana Hydzika . Drogerie na prze∏omie XIX i XX w. by∏y skrzy˝owaniem obecnych
sklepów chemiczno - kosmetycznych z aptekà, oferujàc przys∏owiowe „szwarc,
myd∏o i powid∏o”.
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W latach dziewi´çdziesiàtych XIX w. po
ukoƒczeniu studiów we Lwowie mgr farmacji
Jan Hydzik wróci∏ do rodzinnego miasta z myÊlà
otrzymania zezwolenia na za∏o˝enie w∏asnej
apteki. Niestety, w pi´ciotysi´cznym Sanoku
pracowa∏a ju˝ pr´˝na i dobrze dzia∏ajàca apteka.
W tej sytuacji, by pozostaç przy obranym i wyuczonym zawodzie farmaceuty, zdecydowa∏ si´
na prowadzenie w∏asnej drogerii. W tym celu
z∏o˝y∏ odpowiednià proÊb´ do w∏adz miasta
Sanoka o wydanie stosownego zezwolenia.
Reflektantów by∏o dwóch: mgr Jan Hydzik i Josef
Kehlhofer, ale koncesj´ otrzyma∏ Jan Hydzik.
Z braku konkurencji interes znakomicie
rozwija∏ si´ i przynosi∏ du˝e dochody. Wynaj´te
pomieszczenia wkrótce okaza∏y si´ za szczup∏e.
Amfilada Drogerii mgra Jana W 1910 r. w∏aÊciciel postanowi∏ powi´kszyç je.
Hydzika w Sanoku, ul. 3-Maja Kupi∏ u sàsiada Zilbermana stary dom z placem
i w miejscu tym postawi∏ kamienic´, której
parter, piwnice i strych przeznaczy∏ na cz´Êç
sklepowà i magazyny, a pi´tro na mieszkanie.
Jan Hydzik, jako farmaceuta wyrabia∏ ró˝nego rodzaju maÊci, mikstury, cukierki Êlazowe
na kaszel, mi´towe na robienie w „g´bie wiatru”
i gryla˝owe, wykonywa∏ analizy chemiczne,
sprzedawa∏ banda˝e, pijawki sprowadzane
z W´gier, pudry, kremy, wody mineralne, myd∏a,
perfumy firmy „Coty”, wódki i wina lecznicze.
Pó∏ki ugina∏y si´ pod ci´˝arem towaru. Sprzedawano tak˝e japoƒski proszek Catol, który zabija∏
muchy, pluskwy, pch∏y i wszelkie robactwo.
W dzieƒ targowy zje˝d˝ali do Sanoka ludzie
z okolicznych wsi, a z gór ¸emkowie i Bojkowie
w barwnych oryginalnych strojach. Przybysze
tacy do Jana Hydzika zwracali si´ per „Panie
Doktorze”, cz´sto prosili o ró˝ne porady, tak˝e
Mgr Jan Hydzik, w∏aÊciciel weterynaryjne. Drzwi drogerii wówczas nie zaDrogerii w Sanoku,
myka∏y si´, sklep czynny by∏ od 7 do 22. Z jego
ul. 3-Maja
us∏ug korzysta∏a tak˝e inteligencja sanocka,
Êciàga∏a wielu ciekawych ludzi, np. Adam Didur przyje˝d˝a∏ tu aby zatankowaç
samochód, bo stacji paliw przecie˝ nie by∏o. Kupowa∏ w drogerii benzyn´
w pi´ciolitrowych s∏ojach.
18

W 1931 r. zmar∏
Jan Hydzik, a interes
przej´∏a jego ˝ona Maria z domu S∏awiƒska
i córka Helena Czy˝owa. Sklep nadal dobrze
prosperowa∏. Po 1944 r.
z koniecznoÊci zmieniono profil, przegra∏
jednak bitw´ o handel,
a po dawnej drogerii
zachowa∏a si´ jedynie
amfilada i wystrój wn´trza.

Apteka Kawskich
By∏a jednà z trzech funkcjonujàcych od wrzeÊnia 1939 r. do koƒca
okupacji. Dwie pozosta∏e „Pod Z∏otà Gwiazdà” – mgr Jana Hipolita Hrabara
pracowa∏a do aresztowania w∏aÊciciela, póêniej Niemcy przekazali jà w u˝ytkowanie Franciszkowi Gajewskiemu wysiedlonemu z poznaƒskiego. Natomiast
apteka „Pod OpatrznoÊcià Boskà”, nale˝àca do braci Juliusza i Kazimierza
Eisenbachów ju˝ we wrzeÊniu 1939 r. przej´ta zosta∏a przez III Rzeszà, jako
mienie po˝ydowskie i przekazana pod zarzàd komisarza Zofii Tymczyszynowej
-Do∏oszyckiej. Póêniej przekazano jà magistrowi Emilowi Macieliƒskiemu
Ukraiƒcowi, który do 1 wrzeÊnia 1941 r. pracowa∏ w aptece Kawskich i utrzymywa∏ Êcis∏e kontakty z gestapo.
W 1943 r. apteka Kawskich przemianowana zosta∏a na Aptek´ Powiatowà, dotychczas funkcj´ t´ pe∏ni∏a apteka „Pod Z∏otà Gwiazdà”. Przemianowanie to wiàza∏o si´ z wi´kszym i lepszym zaopatrzeniem w leki, ale
ludnoÊç polska mia∏a niewielkie mo˝liwoÊci zakupu lekarstw, cz´sto nawet
niepe∏nowartoÊciowych, przydzielanych wy∏àcznie na recepty. Pe∏ne
zaopatrzenie mieli tylko Niemcy i Volksdeutsche. Aptekarzy obowiàzywa∏a
Êcis∏a ewidencja leków.
Mimo wielu nakazów i zakazów aptekarze polscy podj´li walk´ i na tym
szczególnym froncie. W aptece Kawskich w tym czasie pracowali: mgr Zuzanna
Kawska, mgr Stanis∏aw Kawski, mgr Adam Kawski, mgr Helena Maziarska,
Stefania Dziuban-Bielawska, Helena Rudzik, Irena Maziarska, a od 1942 r.
Janina Âwider, córka stra˝niczki wi´ziennej Marii Âwider.
Zaprzysi´˝onymi cz∏onkami Zwiàzku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej byli:
mgr Stanis∏aw Kawski – „Skrzypek”, Zuzanna Kawska – „Ziuk”, Helena Rudzik
–„Cholercia”, Irena Maziarska – „Kurka”.
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Wspó∏praca Apteki Kawskich z Wi´zieniem Karno - Âledczym w Sanoku
zacz´∏a si´ z chwilà obj´cia funkcji lekarza wi´ziennego przez dra Jana Mari´
Suchomela (dypl.1934), który w latach 1937 – 1938 by∏ lekarzem 2 psp w Sanoku. Stàd 29 sierpnia 1939 r. zosta∏ zmobilizowany do 202 pu∏ku piechoty
rezerwowej Cieszyƒskiej Brygady Narodowej w Bielsku wchodzàcej w sk∏ad
21 DPGórskiej gen. bryg. Józefa Kustronia.
Jan Maria Suchomel przyby∏ do Sanoka pod koniec maja 1940 r. Zna∏ w Sanoku wielu ludzi jeszcze sprzed wojny. 1 czerwca 1940 r. podjà∏ prac´ w Sanoku
na stanowisku kierownika OÊrodka Zdrowia, pe∏niàc równoczeÊnie funkcj´
lekarza wi´ziennego. Uprzednio zaprzysi´˝ony zosta∏, jako oficer ZWZ – AK
Obwodu „San”, gdzie pe∏ni∏ funkcj´ Zast´pcy Szefa Sanitarnego Obwodu,
posiada∏ pseudonim „Janek”.
Z Wi´zienia Karno – Âledczego w Sanoku przekazywa∏ wiadomoÊci
o wynikach przes∏uchaƒ wi´êniów na gestapo, dostarcza∏ torturowanym
lekarstwa, opatrunki i potrzebne wiadomoÊci. Z pomocà dra Jana Marii Suchomela uwolniona zosta∏a z sanockiego wi´zienia kurierka Komendy G∏ównej
Armii Krajowej, Maria Serocka – „Mucha”. Wi´êniarce za poradà dra
Suchomela wstrzykni´to terpentyn´ w okolice wyrostka robaczkowego, co
wywo∏a∏o silne bóle, a zwo∏ane w tej sprawie konsylium lekarzy niemieckich,
wyrazi∏o zgod´ na przeniesienie wi´êniarki do szpitala i wykonanie zabiegu
chirurgicznego. W dwa dni póêniej trzej ˝o∏nierze ZWZ - AK wykradli pacjentk´
ze szpitala i po rekonwalescencji ca∏a i zdrowa wróci∏a do Warszawy.
Apteka Kawskich udziela∏a pomocy tak˝e ludnoÊci ˝ydowskiej, zw∏aszcza
po zamkni´ciu jej w getcie w Sanoku, a nast´pnie w tzw. „Obozie Pracy
Przymusowej” w Zas∏awiu, gdzie w porozumieniu z lekarzem dr E. Lernerem
dostarczano cennych leków, zw∏aszcza przeciw tyfusowi.
W Placówce Armii Krajowj nr 10 w Zagórzu, lekarzem by∏ ˚yd, któremu
wystawiono dokumenty aryjskie na nazwisko Kotwicz. Ukrywa∏ si´ z ˝onà,
leczy∏ ˝o∏nierzy AK i okolicznych mieszkaƒców.
Stanis∏aw Pyrcak z Prusieka przechowywa∏ w swojej stodole oko∏o 20
˚ydów, mi´dzy innymi lekarza, Izaaka Kremera i jego narzeczonà. Brak
wiadomoÊci czy zajmowa∏ si´ praktykà lekarskà.
W okresie przygotowaƒ do realizacji planu „Burza” podj´to dzia∏ania
zmierzajàce do zapewnienia opieki lekarskiej i sanitarnej ˝o∏nierzom Oddzia∏u
Partyzanckiego – 23 „Po∏udnie”. Najwi´kszy wk∏ad w gromadzeniu leków
i Êrodków opatrunkowych mia∏a apteka Kawskich. Ponadto leki i Êrodki
opatrunkowe przekazywa∏a apteka „Pod Z∏otà Gwiazdà” – mgra Franciszka
Gajewskiego, dalej apteka z Zarszyna, kierowana przez mgra Stanis∏awa
Pieƒkowskiego – „Strzembosza” oraz apteki z Leska, Ustrzyk Dolnych i Zagórza.
Pokaênà porcj´ medykamentów przekazali Antoni W´c∏awik – „Dziadek” i Józef
Aleksiewicz – „Wilczur” z Uzdrowiska Iwonicz Zdrój.
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Nosze sanitarne produkowa∏a wówczas na rzecz Wehrmachtu Sanocka
Fabryka Wagonów, cz´Êç tej produkcji potajemnie dostarczano do magazynów
konspiracyjnych dla celów zaopatrzeniowych.
W przygotowania do realizacji planu „Burza” zaanga˝owani byli lekarze,
sanitariusze, piel´gniarki i aptekarze. Ca∏oÊcià prac kierowa∏ Szef Sanitarny
Obwodu Armii Krajowej w Sanoku, kpt. lekarz Kazimierz Kamiƒski – „Topór”
i jego zast´pca lekarz Marian Klauziƒski.
Na terenie nowo utworzonego Generalnego
Gubernatorstwa, okupant niemiecki wprowadzi∏
niesamowity terror w celu zastraszenia i utrzymania
ludnoÊci w strachu i pos∏uszeƒstwie. Rozpoczà∏
równie˝ na niespotykanà skal´ eksploatacj´ gospodarczà podbitych terenów.
W pierwszej kolejnoÊci szykany te dotkn´∏y
ludnoÊç ˝ydowskà, którà pozbawiono wszelkiej
w∏asnoÊci: aptek, gabinetów lekarskich i dentystycznych. Jej mienie przej´to na rzecz III Rzeszy.
Represje te dotkn´∏y tak˝e sanockich lekarzy, aptekarzy i dentystów.

Aplikantka aptekarska,
Anna Osterjung,
zamordowana w obozie
zag∏ady w Be∏˝cu
Edward Zajàc (Sanok) – historyk, emerytowany dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.
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dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Muzealne Inicjatywy
Podkarpackiego Samorzàdu Aptekarskiego
Odrodzony, na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, samorzàd aptekarski, od poczàtku swojego dzia∏ania opiera∏ si´
na tradycji polskiej samorzàdnoÊci aptekarskiej wed∏ug zasady, którà przypomnia∏em na jednym z okr´gowych zjazdów:
• „Nie zapominamy o korzeniach naszego zawodu – Nasz samorzàd bez korzeni
nie rozkwitnie”
Od poczàtku naszego dzia∏ania uwa˝aliÊmy, ˝e samorzàd aptekarski winien
utrwalaç wszystkie Êlady pozostawione przez nasz zawód w s∏u˝bie spo∏eczeƒstwa, podnoszàce rang´ zawodu aptekarza.
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e wÊród naszych cz∏onków jest grupa osób, dla których
odkrywanie aptekarskiej przesz∏oÊci sta∏o si´ pasjà:
mgr farm. Lidia Czy˝ – wybitny znawca historii farmacji na Podkarpaciu, autor
wielu na ten temat opracowaƒ i wydawnictw;
dr dr n. farm. Lucyna Samborska (D´bica), Zbigniew Biliƒski (Jaros∏aw), Maciej
Bilek (Kraków);
mgr mgr farm Teresa Kazalska-Kielar (Krosno), El˝bieta Gierlach (Krosno),
Bogdan Ziobro (Rzeszów), Krystyna Plewako (Rzeszów);
mgr El˝bieta Zwoliƒska (Rzeszów)
dzi´ki opracowaniom których, mogliÊmy jako Podkarpacka Okr´gowa Izba
Aptekarska, wydaç seri´ biuletynów historycznych Thesaurus Apothecarii.
Ciesz´ si´, ˝e mia∏em w tym swój udzia∏.
To nasze zainteresowanie historyczne obejmuje równie˝ muzealnictwo
aptekarskie poniewa˝ uwa˝amy, ˝e nale˝y otaczaç szczególnà opiekà dziedzictwo kulturowe aptekarzy i materialne zabytki aptekarstwa.
Wybrana 28 paêdziernika 1991 r., na I Okr´gowym Zjeêdzie Aptekarzy,
PORA podejmowa∏a ró˝ne formy dzia∏ania w tym zakresie.
Na terenie dzia∏ania ówczesnej Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej obejmujàcej trzy województwa: rzeszowskie, przemyskie i kroÊnieƒskie, funkcjonowa∏o jedno muzeum, w którym znajdowa∏y si´ aptekarskie
zabytki. By∏o to Muzeum Regionalne w Bieczu.
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Muzeum Ziemi Bieckiej
Muzeum Ziemi Bieckiej to jedno z najstarszych muzeów na terenie Polski
po∏udniowo-wschodniej. Muzeum w „Domu z basztà”, zlokalizowane jest
w zabytkowej kamienicy z 1523 r. W budynku tym mieÊci∏a si´ pierwsza
na Podkarpaciu apteka, za∏o˝ona w 1555 r. przez aptekarza Marcina Bariana
z Rokitnicy.
Ekspozycja poÊwi´cona jest historii aptekarstwa i aptek ze szczególnym
uwzgl´dnieniem Biecza. Pokazane sà dawne piwnice aptekarskie z wyposa˝eniem, laboratorium, wn´trze apteki z XIX w. oraz surowce do sporzàdzania
leków, naczynia i sprz´ty u˝ywane w aptekarstwie XVI – XX w. Ekspozycje
uzupe∏niajà portrety bieckich aptekarzy, dyplomy, starodruki o treÊci medycznej, ksi´gozbiór aptekarskiej rodziny Fusków z Biecza.

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska postanowi∏a, w porozumieniu
z dyrekcjà muzeum, objàç patronat nad aptekarskimi zbiorami.
Prezydium PORA
PORA, na posiedzeniu w dniu 8 marca 1994 r. postanowi∏o,
˝e kolejne posiedzenie Rady odb´dzie si´ w Bieczu i b´dzie po∏àczone z zapoznaniem si´ ze zbiorami muzealnictwa aptekarskiego w Bieckim Muzeum
Regionalnym.
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12 kwietnia 1994 r. odby∏o si´ w Muzeum Regionalnym w Bieczu posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
Histori´ zabytków aptekarstwa w Bieczu omówi∏a Dyrektor Muzeum,
mgr Marta BartuÊ. Po prelekcji nastàpi∏o zwiedzanie Muzeum. W spotkaniu
uczestniczyli Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni z Krosna i PrzemyÊla,
dyrektor Przedsi´biorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Rzeszów,
mgr farm. Teresa Borówka oraz dyrektor Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie, dr Leszek Ekiert, który przedstawi∏ wyk∏ad na temat
„Polskie muzealnictwo aptekarskie”. W Polsce jest kilka oÊrodków posiadajàcych zbiory porcelany, starodruków, farmakopei, opakowaƒ. Zdaniem
dr L. Ekierta powinna powstaç Rada Patronacka d/s Farmacji koordynujàca
dzia∏alnoÊç tych oÊrodków.
Uzgodniono równie˝, ˝e Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie przejmie patronat nad Muzeum. Na wniosek PORA, IV Okr´gowy Zjazd
Delegatów POIA w dniu 21 czerwca 1994 r., podjà∏ uchwa∏´ „w sprawie powo∏ania Rady Patronackiej przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
w Rzeszowie do spraw zbiorów zabytków aptekarskich w Muzeum Regionalnym w Bieczu”.
Wià˝e si´ to z kultywowaniem tradycji i ciàg∏oÊci zawodu aptekarza.
UCHWA¸A Nr 7
IV Okr´gowego Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 1994 r.
w sprawie powo∏ania Rady Patronackiej przy
Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
do spraw zbiorów zabytków aptekarskich w Muzeum Regionalnym w Bieczu
§ 1.
Zjazd postanawia powo∏aç Rad´ Patronackà do spraw zbiorów zabytków aptekarskich w Muzeum Regionalnym w Bieczu, w sk∏ad której zaprasza pe∏nomocników:
Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, Przewodniczàcego
Zarzàdu Oddzia∏u Rzeszowskiego PTFarm., Dyrektora PZF „Cefarm” w Rzeszowie,
Burmistrza Miasta Biecza, Dyrektora Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w KroÊnie, Dyrektora Muzeum
Regionalnego w Bieczu.
§ 2.
Zadaniem Rady Patronackiej b´dzie opieka nad zbiorami aptekarskimi, fachowa
konsultacja w zakresie opisu i ekspozycji zabytków, pomoc w dokumentacji,
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przeciwdzia∏anie rozproszeniu a tak˝e popularyzacja Dzia∏u Aptekarskiego Muzeum
Regionalnego w Bieczu w celu powi´kszania i uzupe∏niania zbiorów.
Sekretarze Zjazdu
mgr Urszula Mrozek
mgr Lidia Czy˝

Przewodniczàcy Zjazdu
mgr Andrzej Grech

Niestety nie uda∏o si´ zrealizowaç ambitnych planów Rady Patronackiej,
poniewa˝ na skutek korekty granic województw w czasie reformy administracyjnej paƒstwa, z dniem 1 stycznia 1999 r., Biecz znalaz∏ si´ poza terenem
naszego dzia∏ania, przekazany do województwa ma∏opolskiego.
Kiedy muzeum w Bieczu, si∏à administracyjnych decyzji wypad∏o z terenu
dzia∏ania POIA, nasz g∏ówny historyk, mgr Lidia Czy˝, doprowadzi∏a do przygotowania aptekarskiej ekspozycji w Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie
Rzeszowie.

Muzeum Okr´gowe w Rzeszowie
Wed∏ug Wikipedii, Muzeum Okr´gowe w Rzeszowie
wie, powsta∏o w 1935 r., gromadzi ponad 240 000 eksponatów.
Gmach g∏ówny muzeum
to dawny budynek klasztorny
konwentu Pijarów (16551784) wzniesiony w latach
1644-1649 przez Jana Cangera. Rozbudowany i przebudowany w latach 1695-1708, wed∏ug projektu Tylmana z Gameren. Fasada
póênobarokowa. Po kasacji zakonu budynek przeznaczono na cele Êwieckie.
Od 1954 r. siedziba muzeum. Mieszczà si´ dzia∏y: Archeologii, Sztuki, Historii
oraz Biblioteka, Administracja i Pracownia Konserwacji Dzie∏ Sztuki. Do najcenniejszych zbiorów muzeum nale˝y tzw. „Galeria rodziny Dàbskich”, zbiory
malarstwa, które zosta∏y podarowane miastu.
I w∏aÊnie w tym muzeum, w jednej z sal dawnego konwentu Pijarów –
zwanej ma∏ym refektarzem, w której na stropie znajduje si´ jedna z najstarszych polichromii Êciennych, przedstawiajàcych sceny leczenia, z inicjatywy
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naszej kole˝anki, mgr Lidii Czy˝ – wokó∏ najcenniejszych zabytków, nie tylko
aptekarskich – „Zielnika” Szymona Syreƒskiego (Syreniusza) z roku 1613
i „Herbarza Polskieqo” Marcina z Urz´dowa z roku 1595, powsta∏a wystawa
naczyƒ i utensylii aptecznych, autentycznych przedmiotów z aptek podkarpackich.

Zielnik z 1595 r.
Polichromia z koƒca XVII w.
Wystawie towarzyszy publikacja pod tytu∏em „Apteczne Reminiscencje”
trojga Autorów: Lidii Czy˝, Damiana Dràga i Teresy Drupki. Wystawa „Apteczne
Reminiscencje”, ze wspó∏udzia∏em Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, otwarta zosta∏a 21 kwietnia 2010 r.

Cz∏onkowie Prezydium PORA w Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie
na wystawie aptecznych eksponatów
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Ogromny wk∏ad organizacyjny wnieÊli pracownicy Muzeum Farmacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, którzy nie tylko udost´pnili
eksponaty, ale równie˝ zgodzili si´ na potrzeby wystawy udost´pniç meble
apteczne z jednej z najstarszych krakowskich aptek „Pod Z∏otà G∏owà”.
Pomimo, ˝e same meble pochodzà z ostatniego okresu i nie nale˝à do najstarszych przyk∏adów meblarstwa aptecznego, dzi´ki pracowni konserwacji
Muzeum Okr´gowego w Rzeszowie doskonale wpisujà si´ w charakter
aptecznych reminiscencji w∏aÊnie.

Podkarpaccy aptekarze liczà, ˝e b´dzie to ekspozycja trwa∏a.

Park Etnograficzny w Sanoku nale˝y do najpi´kniejszych muzeów na wolnym
powietrzu w Europie (malownicze po∏o˝enie na prawym brzegu Sanu u podnó˝a Gór Sanocko-Turczaƒskich doÊç wiernie odzwierciedla fizjografi´ Podkarpacia). Na obszarze 38 ha prezentowana jest kultura polsko-ukraiƒskiego
pogranicza we wschodniej cz´Êci polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski)
wraz z Podkarpaciem. Poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, ¸emkowie, Pogórzanie i Dolinianie) posiadajà oddzielne sektory ekspozycyjne
znakomicie dostosowane do fizjografii terenu.
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Odtwarzajàc typowe uk∏ady zabudowy wsi i zagospodarowania zagród
na terenie Muzeum zgromadzono ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku, gdzie obok budynków mieszkalnych,
mieszkalno-gospodarczych i gospodarczych, w Parku znajdujà si´ równie˝
obiekty sakralne (XVII-wieczny koÊció∏, dwie XVIII-wieczne cerkwie bojkowskie, jedna okaza∏a cerkiew ∏emkowska z samego poczàtku XIX w. i kilka
malowniczych kapliczek), budynki u˝ytecznoÊci publicznej (szko∏a wiejska,
zajazd) oraz obiekty przemys∏owe (m∏yn wodny, wiatraki, kuênie).

Kiedy w listopadzie 2009 rozpocz´to na terenie MBL budow´ miasteczka
galicyjskiego, w którym mia∏a znajdowaç si´ apteka, jako ówczesny prezes
PORA, podjà∏em rozmowy z Burmistrzem Miasta Sanoka oraz Dyrektorem
Muzeum Budownictwa Ludowego z propozycjà wspó∏pracy POIA w tworzeniu
aptekarskiej ekspozycji.
Równie˝ przy okazji odbywajàcego si´ w dniach 24-27 czerwca 2010 r.
r.,
w Sanoku w siedzibie Urz´du Miasta XIX Sympozjum Historii Farmacji,
organizowanego przez Zespó∏ Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, razem z mgr Lidià Czy˝ w rozmowie z burmistrzem Wojciechem Blecharczykiem, wróciliÊmy do tego tematu.
25 lutego 2010 r.
r., wraz z mgr Lidià Czy˝, z∏o˝yliÊmy na r´ce do Dyrektora
MBL mgr Jerzego Ginalskiego pismo, w którym w imieniu cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej wyraziliÊmy radoÊç, ˝e w projektowanym
przez Muzeum Budownictwa Ludowego kompleksie „Galicyjski Rynek”,
uwzgl´dniona zosta∏a równie˝ apteka.
PoinformowaliÊmy równie˝, ˝e w zakresie dzia∏ania samorzàdu aptekarskiego znajduje si´ dba∏oÊç o dziedzictwo kulturowe aptekarzy oraz zachowanie materialnych zabytków aptekarstwa. W piÊmie tym pisaliÊmy te˝, ˝e:
„koncepcja odtworzenia jednej z wielu aptek, jakie na terenie Galicji powstawa∏y
przede wszystkim w drugiej po∏owie XIX wieku, cieszy nas podwójnie, bo w chwili
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obecnej brak jest na terenie Podkarpacia placówki uwidaczniajàcej wysokie umiej´tnoÊci zawodowe aptekarza, jego uczestnictwo w ˝yciu kulturalnym Êrodowiska
i przede wszystkim pokazanie spo∏eczeƒstwu zabytków materialnych tego zawodu
zaufania publicznego.
JeÊli bylibyÊmy w jakiÊ sposób pomocni – jako samorzàd – przy projektowanej
ekspozycji MBL, szczególnie w zakresie konsultacji merytorycznej oraz rozpropagowaniu tej idei, jesteÊmy do Paƒstwa dyspozycji. Prosimy wi´c o sugestie w tym
wzgl´dzie. Mam nadziej´, ˝e nawiàzana wspó∏praca zaowocuje finalnym obrazem
„Galicyjskiego Rynku”.
Galicyjski Rynek – sektor miejski w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, zosta∏ oficjalnie otwarty 16 wrzeÊnia 2011 r.
r., przez ministra Bogdana
Zdrojewskiego[1].

Muzeum Budownictwa Ludowego zaprasza specyficznym tekstem, oddajàcym klimat tamtych lat, na Galicyjski Rynek
Rynek:
„gdzie zapach taniej wody koloƒskiej u miejscowego fryzjera miesza si´ z zapachem
wozowni. Blask szabasowych Êwiec pada na pulsujàcà karczm´, a stukot odje˝d˝ajàcego w mrok pó∏koszka przypomina, ˝e dzisiaj by∏ targ” (http://skansen.mblsanok.pl).
Wokó∏ rozleg∏ego rynku ze studnià poÊrodku, zlokalizowano ró˝ne ówczesne
sklepy i us∏ugi, w których równoczeÊnie mieÊci∏y si´ mieszkania w∏aÊcicieli

35

ma∏omiasteczkowego rynku. W domach z podcieniami mieszczà si´: sklep
kolonialny, piekarnia, poczta, fotograf, szewc i apteka.
Po udost´pnieniu Galicyjskiego Rynku dla zwiedzajàcych, nadal prowadziliÊmy rozmowy zarówno z dyrektorem Jerzym Ginalskim, jak i z kustoszem
tego muzeum, mgr Danutà Blin-Olbert
Blin-Olbert, rozmowy doprowadzi∏y do uzgodnieƒ,
majàcych na celu podpisanie stosownego porozumienia pomi´dzy MBL a POIA.
Bogate zbiory apteki w Miasteczku Galicyjskim mo˝na uzupe∏niç – wzbogaciç je o eksponaty, których tu brakuje.
To jest jeden z g∏ównych celów zawiàzania wspó∏pracy pomi´dzy POIA
w Rzeszowie a MBL w Sanoku. A wszystko to po to, by na terenie województwa
podkarpackiego stworzyç kompletnà placówk´ muzealnà poÊwi´conà historii
aptekarstwa.
Posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 10 sierpnia 2012 r. na terenie Miasteczka Galicyjskiego
w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
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Zgodnie ze wczeÊniejszymi uzgodnieniami pomi´dzy Prezesem Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej i Dyrektorem Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku, w dniu w dniu 10 sierpnia 2012 r.
r., na terenie Miasteczka
Galicyjskiego w Muzeum Budownictwa Ludowego odby∏o si´ uroczyste posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej w celu podpisania
porozumienia mi´dzy PORA a MBL w sprawie obj´cia patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa Podkarpacia, które
znajdujà si´ w Aptece, usytuowanej w Rynku Miasteczka Galicyjskiego
na terenie skansenu sanockiego.
W posiedzeniu uczestniczyli:
ze strony Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
k dyrektor mgr Jerzy Ginalski i mgr Danuta Blin-Olbert z Dzia∏u Kultury Ludowej,
oraz goÊcie:
k Wojewódzki Podkarpacki Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Monika
Urbaniak oraz Inspektor Delegatury w KroÊnie mgr farm. Halina Sikorska;
k Zast´pca Burmistrza Wolnego Królewskiego Miasta Sanoka, Ziemowit
Borowczak;
k asystentka pani Pose∏ do Parlamentu Europejskiego, El˝biety ¸ukacijewskiej,
Katarzyna Rysz-J´czkowska.

Prezydium na posiedzeniu PORA

Sala obrad
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Gospodarze zaprezentowali zebranym film, dokumentujàcy powstawanie
i otwarcie Galicyjskiego Rynku – zabudowany autentycznymi, zabytkowymi
budynkami, przeniesionymi w ca∏oÊci z miejscowoÊci Podkarpacia, z jego
obszaru Pogórza Karpackiego, Beskidu Niskiego czy Bieszczadów.

Podpisanie umowy o budowie
min. B.Zdrojewski i dyr. J.Ginalski

Budynki w trakcie budowy

Mgr farm. Lidia Czy˝
Czy˝, zast´pca Prezesa PORA omówi∏a najwa˝niejsze muzea farmaceutyczne w Polsce oraz
warte utrwalenia miejsca
w województwie podkarpackim, zwiàzane z pracà aptekarzy, którzy do dzisiaj wspominani sà przez „wdzi´cznych pacjentów”.

Mgr El˝bieta Zwoliƒska
Zwoliƒska, Dyrektor Biura przedstawi∏a podstawowe akty
prawne obowiàzujàce dawniej aptekarzy podczas pracy zawodowej.
Asystentka pani Pose∏ do Parlamentu Europejskiego, El˝biety ¸ukacijewskiej, Katarzyna Rysz-J´czkowska, odczyta∏a list gratulacyjny Pani Pose∏
skierowany do zebranych, w którym wyra˝a gratulacje i podzi´kowanie
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za dzia∏alnoÊç zmierzajàcà do zachowania eksponatów i tradycji podkarpackiego aptekarstwa.

Katarzyna Rysz-J´czkowska

Mgr Danuta Blin-Olbert
Blin-Olbert, kustosz muzeum, opowiedzia∏a jak urzàdza∏a
aptek´ w Galicyjskim Rynku.
Stwierdzeniem ˝e „strasznie si´ w∏aÊciwie Paƒstwa ba∏am, bo nie znam si´ na aptekarstwie” – wywo∏a∏a salw´
Êmiechu zebranych – „jeÊli jest
coÊ nie tak jak trzeba, to prosz´
wybaczyç. Mam nadziej´, ˝e
w ramach wspó∏pracy poprawimy co nale˝y”.
W uroczysty sposób zosta∏ podpisany akt porozumienia pomi´dzy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, reprezentowanym przez Dyrektora
mgr Jerzego Ginalskiego
Ginalskiego, a Podkarpackà Okr´gowà Radà Aptekarskà w Rzeszowie reprezentowanà przez Prezesa PORA dr n. farm. Lucyn´ Samborskà
Samborskà,
w sprawie obj´cia patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa Podkarpacia, celem wzbogacenia wystawy znajdujàcej si´
w aptece Galicyjskiego Rynku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
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Dyrektor J. Ginalski podzi´kowa∏ za zainteresowanie samorzàdu aptekarskiego placówkà muzealnà, jakà w Rynku Galicyjskim jest apteka. Wyrazi∏
przy tym nadziej´, ˝e nawiàzana wspó∏praca nie ograniczy si´ tylko do wymiaru formalnego oraz ˝e liczy na ÊciÊlejszà wspó∏prac´ w popularyzacji
i wzbogacaniu zbiorów Rynku Galicyjskiego, w tym apteki.
POROZUMIENIE – APEL – UCHWA¸A
POROZUMIENIE
zawarte w Sanoku w dniu 10 sierpnia 2012r
pomi´dzy
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, ul. Traugutta 3 38-500 Sanok
reprezentowanym przez Dyrektora mgr Jerzego Ginalskiego, zwany dalej MBL
a
Podkarpackà Okr´gowà Izbà Aptekarskà w Rzeszowie ul. Jagielloƒska 23/5 35-025
Rzeszów – reprezentowanà przez Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyn´ Samborskà, zwany dalej POIA
w sprawie:
obj´cia patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa
Podkarpacia, celem wzbogacenia wystawy znajdujàcej si´ w aptece Galicyjskiego
Rynku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
§1
Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska jest organizacjà zrzeszajàcà farmaceutów
na terenie województwa podkarpackiego. Obowiàzkiem ka˝dego farmaceuty jest
utrwalanie historii swojego zawodu, zgodnie z Kartà Aptekarstwa Europejskiego.
Elementami tego dzia∏ania jest równie˝ wspó∏praca z muzeami aptekarskimi
w Polsce.
§2
1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jest jednym z najstarszych i najwi´kszych pod wzgl´dem iloÊci zgromadzonych obiektów, muzeum etnograficznym
w Polsce.
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2. WÊród zbiorów etnograficznych, zbudowanego na tym terenie sektora miejskiego
muzeum – Galicyjskiego Rynku – znajduje si´ apteka wyposa˝ona w meble, sprz´t
i utensylia apteki galicyjskiej z prze∏omu XIX I XX w.
§3
Realizujàc zadania wynikajàce z powinnoÊci zawodu aptekarza, Podkarpacka
Okr´gowa Izba Aptekarska, obejmuje patronat nad gromadzeniem i ekspozycjà
zabytkowych zbiorów farmacji Podkarpacia, celem wzbogacenia wystawy w aptece
Galicyjskiego Rynku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Patronat b´dzie polega∏ na:
k wspó∏pracy przedstawicieli POIA z pracownikami MBL sprawujàcymi piecz´
nad aptekarskimi zbiorami, w tym fachowa konsultacja, w zakresie opisu i wyeksponowania zabytków oraz pomoc w sporzàdzaniu dokumentacji ich dotyczàcej:
k popularyzacja zbiorów w Êrodowisku aptekarskim,
k upowszechnianiu wiedzy na temat roli zabytków poprzez ich gromadzenie, prezentacj´ oraz publikacj´ w wydawnictwach POIA,
k organizacji konferencji dotyczàcych historii podkarpackiego aptekarstwa na terenie
MBL
Ze strony POIA nadzór nad realizacjà opisanych wy˝ej dzia∏aƒ sprawowaç b´dzie
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska w ramach bie˝àcej dzia∏alnoÊci.
§4
Muzeum Budownictwa Ludowego, w ramach wspó∏pracy z POIA, zapewni w miar´
posiadanych mo˝liwoÊci:
k merytorycznà wspó∏prac´ w zakresie doposa˝enia i prezentacji pomieszczeƒ aptecznych i organizacji bielarni w celu popularyzacji zio∏olecznictwa (planuje si´ poszerzenie ekspedycji o bielarni´ usytuowanà na strychu budynku aptecznego oraz
uzupe∏nienie i weryfikacj´ ekspozycji w recepturze o przedmioty niezb´dne do jej
funkcjonowania, np. pigularka, alembik, itp.),
k merytorycznà wspó∏prac´ przy przygotowaniu publikacji o zbiorach aptecznych
eksponowanych w aptece w rynku galicyjskim.
Ostateczny wp∏yw na rodzaj i charakter wyposa˝enia wn´trz aptecznych b´dzie mia∏
Dzia∏ Kultury Ludowej MBL w Sanoku.
§5
Porozumienie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w Rzeszowie
dr n. farm. Lucyna Samborska

Dyrektor
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku
mgr Jerzy Ginalski
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RównoczeÊnie
PORA przygotowa∏a
informacj´ – apel do
swoich cz∏onków nast´pujàcej treÊci:

Nast´pnie zebrani
zwiedzili Rynek Galicyjski oraz mieszczàcà si´ tam aptek´.
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Na kolejnym posiedzeniu PORA w dniu 6 grudnia 2012 r. podj´to uchwa∏´, która niejako spina nasze dotychczasowe dzia∏ania majàce na celu obj´cie
patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa
Podkarpacia, by równoczeÊnie dà˝yç do wzbogacenia zbiorów znajdujàcych
si´ w aptece Galicyjskiego Rynku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Przyj´to równie˝ informacj´, ˝e na apel PORA do MBL w Sanoku przekazano ju˝ oko∏o dwustu eksponatów w tym g∏ównie stare naczynia apteczne
pochodzàce mi´dzy innymi z likwidowanej apteki w Markowej ko∏o ¸aƒcuta
(oko∏o 160 eksponatów).

UCHWA¸A NR 14/2012
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
z dnia 6 grudnia 2012 roku
w sprawie: obj´cia patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków
aptekarstwa Podkarpacia w aptece Galicyjskiego Rynku w Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku.
Na podstawie art. 29 pkt. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 z póên. zm.) oraz art. 16 Kodeksu
Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska
w Rzeszowie uchwala, co nast´puje:
§1
Samorzàd aptekarski obejmuje swoim zakresem dzia∏ania trosk´ o dziedzictwo kulturowe aptekarzy oraz zachowanie materialnych zabytków aptekarstwa.
§2
Porozumienie zawarte pomi´dzy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku a Podkarpackà Okr´gowà Izbà Aptekarskà w Rzeszowie, podpisane w dniu 10 sierpnia
2012 roku, daje podstaw´ wspó∏pracy przedstawicieli POIA z pracownikami MBL
w zakresie podstawowych funkcji muzeum – ochronnych, edukacyjnych i estetycznych, dotyczàcych zabytków aptekarstwa Podkarpacia i obj´cia patronatem dzia∏aƒ
w tym zakresie.
Patronat b´dzie polega∏ na:
k wspó∏pracy przedstawicieli POIA z pracownikami MBL sprawujàcymi piecz´ nad
aptekarskimi zbiorami, w tym fachowej konsultacji w zakresie opisu i wyeksponowania zabytków oraz pomocy w sporzàdzaniu dokumentacji ich dotyczàcej;
k popularyzacji zbiorów w Êrodowisku aptekarskim;
k upowszechnianiu wiedzy na temat roli zabytków w Êrodowisku aptekarskim poprzez
ich gromadzenie, prezentacj´ oraz publikacj´ w wydawnictwach POIA;
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k organizacji konferencji dotyczàcych historii podkarpackiego aptekarstwa na terenie
MBL.
§3
Ze strony POIA nadzór nad realizacjà dzia∏aƒ w zakresie ca∏okszta∏tu opieki nad zabytkami zawodu sprawowaç b´dzie Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska w ramach bie˝àcej dzia∏alnoÊci.
§4
Dla realizacji za∏o˝onych celów patronatu, PORA zwraca si´ do wszystkich Aptekarzy,
którzy zwiàzani sà uczuciowo z zabytkami zawodu, tych, którzy w przedmiotach
o wielowiekowej tradycji widzà urod´, równie˝ tych, którzy chcieliby zachowaç
pami´ç o swoich Przodkach – z Apelem:
przeka˝my swoje pamiàtki do miejsca, gdzie b´dà z ca∏ym pietyzmem przechowane
a ich wartoÊç omówiona i udost´pniona dla wszystkich zainteresowanych historià
farmacji. Wszystkich, którzy posiadajà dokumenty, naczynia apteczne i inne utensylia,
ksià˝ki tematycznie zwiàzane z dzia∏alnoÊcià aptek w wieku XIX i XX zach´camy by
swoje zbiory lub pojedyncze egzemplarze chocia˝by starych recept przekazali dla
wyeksponowania w ogólnodost´pnych muzeach, przede wszystkim w Aptece w Rynku
Miasteczka Galicyjskiego w Sanoku.
Nie czekajmy – ka˝dy zniszczony zabytek pomniejsza wiedz´ o naszej tradycji !
§5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
Sekretarz
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej

Apteka w Galicyjskim Rynku
Ju˝ na etapie planowania zagospodarowania budynków zlokalizowanych
wokó∏ Galicyjskiego Rynku, rozwa˝ano koncepcj´ zlokalizowania w budynku
obecnej apteki – gabinetu lekarza lub apteki. Zwyci´˝y∏a koncepcja apteki
mi´dzy innymi ze wzgl´du na posiadane w magazynach MBL eksponaty.
W budynku, w którym obok apteki znajduje si´ mieszkanie aptekarza, wokó∏
Êrodkowej sieni, zlokalizowano pi´ç pomieszczeƒ:
ekspedycja apteczna, receptura-laboratorium z wejÊciem na stryszek, gdzie
ma znajdowaç si´ zielarnia, salon, sypialnia i kuchnia. Wszystkie pomieszczenia wyposa˝one sà w odpowiednie sprz´ty z poczàtku XX w.
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Apteka w Miasteczku
Galicyjskim jest prawie
idealnà kopià jednej
z aptek z Dynowa.
Uda∏o si´ jà odtworzyç
dzi´ki fotografii z 1912
roku. Z Dynowa pochodzà g∏ównie meble.
Przedmioty szklane oraz narz´dzia aptekarskie pochodzà z kilku miejsc
m.in. z sanockich aptek: apteki „Pod Gwiazdà”, z apteki Kawskich czy apteki
„Pod OpatrznoÊcià”.

Ekspedycja w aptece mgr M. Kawskiego

Sygnatura
z apteki „Pod Gwiazdà”

Danuta Blin-Olbert – kustosz MBL w Sanoku
Sanoku, która uk∏ada∏a eksponaty
w budynku apteki, opowiada:
„MyÊmy gromadzili wyposa˝enie apteki ju˝ od lat osiemdziesiàtych. Tak˝e wtedy
nabyliÊmy meble a ca∏y czas zbieraliÊmy naczynia aptekarskie, narz´dzia i wszystkie
potrzebne przedmioty”.
EKSPEDYCJA
Nad wejÊciem do izby ekspedycyjnej apteki od strony sieni, jest umieszczony
szyld dynowskiej apteki „Pod OpatrznoÊcià”.
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Uczestnicy posiedzenia PORA
w ekspedycji apteki
Na ekspedycyjnych rega∏ach ustawione sà oryginalne sztandy, naczynia
porcelanowe na surowce farmaceutyczne oraz s∏oje apteczne z apteki
mgr Stanis∏awa Kawskiego. Niektóre z nich mgr farm. S. Kawski przekaza∏
jeszcze osobiÊcie w latach osiemdziesiàtych do MBL dla konserwatorów,
którzy przechowywali w nich ró˝ne preparaty.
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Na na stole ekspedycyjnym stoi stara kasa rejestrujàca oraz waga.

Dyr J.Ginalski i uczestnicy spotkania przy zabytkowej kasie Anker.
Takimi maszynami liczàcymi, podsumowujàcymi na taÊmie wydatki za leki pacjentów,
wspomagali si´ w swojej pracy aptekarze na prze∏omie XIX i XX w.
RECEPTURA – laboratorium
Na drewnianych rega∏ach ustawione sà oryginalne utensylia apteczne:
k porcelana laboratoryjna: moêdzierze z wylewem i bez wylewu, t∏uczki (pistle)
do moêdzierzy, parownice porcelanowe
k szk∏o laboratoryjne: zlewki, lejki, bagietki, cylindry miarowe
k butelki i s∏oje recepturowe z korkiem na szlif (sztandy)
k ∏y˝eczki i ∏opatki apteczne, dwustronne, metalowe

meble z apteki w Dynowie

naczynia laboratoryjne

areometry z apteki
w Przeworsku
mikroskop, dar dr Kaczo-rowskiej z Sanoka
meble z apteki w Dynowie

naczynia laboratoryjne
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areometry z apteki
w Przeworsku

mikroskop, dar dr Kaczorowskiej z Sanoka

Pi´kne drewniane, zdobione meble znajdujà si´ we wszystkich pomieszczeniach apteki.

waga Berangera i moêdzierz mosi´˝ny
z t∏uczkiem z apteki mgr S. Kawskiego
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zegar ze zbiorów numizmatyka
sanockiego Tadeusza Ortyla

Ostatnio do zbiorów do∏àczy∏ zestaw do sporzàdzania pigu∏ek z apteki
w Markowej. Pigu∏ka – poprzedniczka dzisiejszej tabletki mia∏a kszta∏t kulki
i by∏a „kr´cona“ r´cznie, w taki sposób, aby ka˝da zawiera∏a dok∏adnie t´
samà iloÊç substancji czynnej. Pos∏ugiwano si´ w tym celu moêdzierzem i pigulnicà – drewnianà deskà sk∏adajàcà si´ z dwu cz´Êci – p∏askiej i rowkowanej.
Odwa˝one sk∏adniki (substancj´ czynnà i lepiszcze) ucierano w moêdzierzu.
Z otrzymanego ciasta za pomocà listewki formowano, na p∏askiej cz´Êci pigulnicy, prostokàtny placek. Przek∏adano go na cz´Êç rowkowanà i przyciskajàc
rowkowanà listewkà, a nast´pnie dzielàc no˝em, otrzymywano 30 równych
wa∏eczków; ka˝dy z nich mia∏ dok∏adnie ten sam sk∏ad. Z ka˝dego wa∏eczka
aptekarz „kr´ci∏” kulk´ – najpierw w palcach, nast´pnie wyrównywa∏ kszta∏t,
toczàc jà po p∏askiej cz´Êci pigulnicy drewnianym stempelkiem (grzybkiem).
Aby zapobiec sklejaniu, pigu∏ki obsypywano zarodnikami wid∏aka (lycopodium)
pos∏ugujàc si´ stosownym pojemnikiem.

Ciekawym eksponatem jest przyrzàd do
produkcji Êwiec, sk∏adajàcy si´ z metalowego ko∏a, do którego przyspawane
sà haczyki oraz szerokiej misy, do której
sp∏ywa lany wosk.
Ko∏o przekaza∏o Muzeum Historyczne
w Sanoku a misa pochodzi z koÊcio∏a
w Haczowie.
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Jako ciekawostk´ mo˝na tu przytoczyç nast´pujàcà
informacj´:

Od prawie siedemdziesi´ciu lat w parafii pod wezwaniem Êw. Jadwigi
we wsi Bia∏a Stara pod P∏ockiem istniej Bractwo Ró˝aƒcowe
Ró˝aƒcowe.
Od poczàtku istnienia bractwa spoÊród jego cz∏onków wy∏aniano kilku m´˝czyzn, zwanych „brastewnymi”
„brastewnymi”, którzy odpowiadali za „Êwiat∏o na o∏tarzu”.
Z tego te˝ wzgl´du zacz´li oni odlewaç Êwiece sami i trwa to do chwili obecnej.
Surowcem do odlewu Êwiec jest chrust woskowy (sà to sople sp∏ywajàce z palonych Êwiec i ogarki, gromadzone w skrzyni stojàcej w zakrystii) zbierany
ca∏y rok oraz czysty wosk i prz´dza na knoty. Warsztat pracy i zwiàzany z tym
zestaw narz´dzi jest niezbyt bogaty. Podstawowym narz´dziem jest ko∏o
do lania Êwiec Na knoty najlepsza jest prz´dza bawe∏niana, której u˝ywano
do lat pi´çdziesiàtych. Obecnie jest ona nieosiàgalna, dlatego te˝ knoty robi
si´ z konopnego sznurka, który kroi si´ na kawa∏ki oko∏o 80-centymetrowej
d∏ugoÊci a na jednym z koƒców wià˝à 8-centymetrowe p´telki i które zak∏adajà
na haczyki ko∏a. Wrzàcy wosk cedzi si´ przez sito do misek p∏ywajàcych w wodzie, skàd wybierany jest metalowym dzbankiem, a z nich wylewany równym,
wàskim strumieniem na wiszàce knoty. / http://krainaswiec.pl /
SALON – biuro

Salon pe∏ni∏ rol´ pokoju biurowego, z podr´cznà fachowà biblioteczkà.
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W aptecznym oknie wystawiony jest oryginalny
barometr z apteki w Dynowie z zakonnikiem,
który chowa si´ w swojej pustelni na niepogod´.

Tak urzàdzona apteka czeka na o˝ywienie. Domaga si´ zró˝nicowanych
zapachów dawnej apteki i p´ków suszonych zió∏, które by∏y podstawà dawnej
terapii.
Mamy nadziej´, ˝e podj´ty przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà
patronat oraz liczne grono odwiedzajàcych aptekarzy pomogà nie tylko w doposa˝eniu tego muzealnego obiektu, ale i utrwaleniu historii aptekarstwa
na Podkarpaciu.

Sanockie Media
Na Posiedzeniu PORA
W dniu 10 sierpnia 2012 r. odby∏o si´ uroczyste posiedzenie Podkarpackie
Okr´gowej Rady Aptekarskiej na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku z okazji obj´cia przez P0RA patronatu
nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa Podkarpacia,
celem wzbogacenia wystawy znajdujàcej si´ w aptece Galicyjskiego Rynku
w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Informacj´ medialnà z tego spotkania przygotowa∏ portal internetowy
tvPodkarpacie.pl, (esanok) oraz Tygodnik Sanocki.
I. Posiedzenie PORA w sanockim skansenie
na portalu internetowym tvPodkarpacie.pl, (esanok)
Na portalu ukaza∏ si´ film p.t. „Sanok uczy historii aptekarstwa”. ZanotowaliÊmy jego fragmenty z uczestnikami spotkania w rolach g∏ównych.
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„Miasteczko Galicyjskie w Sanoku zachwyca swym pi´knem.
Doceniajà to turyÊci.
Na koniec lipca tego
roku skansen odnotowa∏ rekordowà liczb´
zwiedzajàcych, by∏o
ich o oko∏o 25 tysiecy
wi´cej ni˝ w roku ubieg∏ym.

Wiceprezesi PORA: mgr Lidia Czy˝ i dr Aleksander Czarniawy w rozmowie z kustoszem MBL Danutà Blin-Olbert.
Ka˝dy budynek miasteczka to inna historia, inne przeznaczenie. Zapach
przesz∏oÊci czuç jednak za ka˝dym razem gdy przekroczy si´ próg danego
obiektu.
Nie inaczej jest w przypadku apteki.
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Danuta Blin-Olbert – kustosz MBL w Sanoku:
„ Jest to po prostu zapach mebli, naczyƒ, w których by∏y przechowywane
farmaceutyczne Êrodki”

Bogate zbiory apteki w Miasteczku Galicyjskim mo˝na jednak uzupe∏niç
– wzbogaciç je o eksponaty których tu brakuje. To jest jeden z g∏ównych
celów zawiàzania wspó∏pracy pomi´dzy POIA w Rzeszowie a MBL w Sanoku.
A wszystko to po to, by na terenie województwa podkarpackiego stworzyç
kompletnà placówk´ muzealnà poÊwi´conà historii aptekarstwa.

Uczestnicy
spotkania
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Podpisanie porozumienia
przez Prezesa PORA dr n. farm. Lucyn´ Samborskà oraz dyrektora MBL mgr Jerzego Ginalskiego.

Czarniawy Aleksander – wiceprezes PORA
„SkierowaliÊmy apel, g∏ównie do
aptekarzy naszego województwa
– ale nie tylko – aby osoby, które
majà jakieÊ sprz´ty apteczne, czy
ksià˝ki dotyczàce dawnego aptekarstwa, gromadzi∏y je tak – by
mog∏y trafiç do tej apteki – wzbogacajàc zbiory, które tutaj si´
znajdujà”.
W zarzàdzie Podkarpackiej Izby Aptekarskiej wa˝ny wk∏ad wnosi
wiceprezes PORA Lidia Czy˝, która jest zarazem sekretarzem w Zespole Sekcji
Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Polsce.
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Lidia Czy˝ – wiceprezes PORA:
„A my tak naprawd´ b´dàc
aptekarzami, byliÊmy wykonawcami bezpoÊrednimi dla
pojedynczego pacjenta a nie
pacjenta, który w tej chwili
przychodzi z receptà i dostaje lek który zrobi∏a fabryka
dla milionów pacjentów. Lekarz to by∏ ktoÊ do kogo si´
sz∏o faktycznie w ci´˝kiej
chorobie a takich porad codziennych udziela∏ aptekarz”.
Sà ju˝ pierwsze pomys∏y, które dzi´ki porozumieniu z POIA b´dzie
zdecydowanie ∏atwiej zrealizowaç.
Danuta Blin-Olbert – kustosz MBL w Sanoku:
„ChcielibyÊmy urzàdziç zielarni´ i problem jest na razie taki ˝e zielarnia mieÊci∏a si´ zwykle na strychach specjalnie urzàdzanych. A my tutaj dysponujemy
doÊç wàskim wejÊciem – ale przemyÊlimy ten problem i mamy nadziej´,
˝e w jakiÊ sposób to zielarstwo poka˝emy.”

Cz∏onkowie PORA
wychodzàcy z obrad

i zwiedzajàcy aptek´
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Porozumienie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania – tak brzmi ostatni
paragraf tego porozumienia.
Miejmy wi´c nadziej´, ˝e szybko us∏yszymy o bogatych zbiorach aptekarskich Rynku Galicyjskiego.

II. TYGODNIK SANOCKI

Pod OpatrznoÊcià
i patronatem farmaceutów
Za g∏ównego pomys∏odawc´
przedsi´wzi´cia mo˝na uznaç
dr. n. farm. Aleksandra Czarniawego, wiceprezesa POIA.
– Przed dwoma laty zacz´liÊmy szukaç miejsca na stworzenie pewnej namiastki muzeum aptekarstwa podkarpackiego. WczeÊniej rol´ takà
znakomicie spe∏nia∏ Biecz,
który – niestety – odszed∏ od
nas do województwa ma∏opolskiego. Poczàtkowo myÊle-
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liÊmy o nowym skrzydle zamku sanockiego, potem jednak
oczy nas wszystkich zwróci∏y
si´ na powstajàcy w skansenie
Rynek Galicyjski, jako ˝e dowiedzieliÊmy si´, ˝e jednym
z eksponowanych tam obiektów ma byç apteka wraz z domem aptekarza.
Ide´ naszego w∏àczenia si´ do
tego tematu z pe∏nà ˝yczliwoÊcià popar∏ dyrektor MBL
Jerzy Ginalski i dziÊ w∏aÊnie jà

formalizujemy – mówi∏ Aleksander Czarniawy.
Na uroczyste posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej stawili si´ m.in.:
Ziemowit Borowczak, zast´pca burmistrza miasta Sanoka,
Lidia Czy˝ z Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
a zarazem wiceprezes POIA,
Katarzyna Rysz-J´czkowska
z Biura europose∏ El˝biety ¸ukacijewskiej, dr n. farm. Lucy-

na Samborska, prezes POIA.
W roli gospodarzy wystàpili:
Jerzy Ginalski, dyrektor MBL
oraz Danuta Blin-Olbert, kustosz MBL, etnograf.
„Pod OpatrznoÊcià”
Inspiracjà by∏o niewàtpliwie
pojawienie si´ w Rynku Galicyjskim sanockiego skansenu
obiektu XIX-wiecznej apteki
wraz z mieszkaniem aptekarza. W pomieszczeniu ekspedycji aptecznej znalaz∏y si´
meble z nieistniejàcej ju˝ apteki Baranieckich w Dynowie,
nad wejÊciem wyeksponowane jest god∏o tej apteki „Pod
OpatrznoÊcià”.
Na zabytkowych pó∏kach szaf
aptecznych umieszczone zosta∏y naczynia szklane i porcelanowe, na ladzie ekspedycyjnej wagi, obok apteczna kasa.
W pomieszczeniu laboratorium zgromadzono mikroskopy apteczne, jest tam tak˝e bardzo rzadkie urzàdzenie
do produkcji Êwiec woskowych.
– Obiekt robi wra˝enie i jest
dla nas mi∏ym, pozytywnym
zaskoczeniem.
Jestem przekonana, ˝e w nied∏ugim czasie uda si´ nam
ekspozycj´ t´, skàdinàd ju˝
wspania∏à, wzbogaciç o nowe
sprz´ty i utensylia apteczne.
To pi´kny i bardzo wa˝ny
dzieƒ dla podkarpackiej farmacji – stwierdzi∏a Lidia Czy˝,
przewodniczàca sekcji historii
farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a zarazem wiceprezes POIA.
Ten obiekt mo˝e ˝yç!
Prezes POIA dr n. farm. Lucyna

Samborska nie kryje radoÊci pozorom, szans´ takà wià˝ei zadowolenia z zawartego my równie˝ z obiektem apteki.
porozumienia.
ChcielibyÊmy bowiem posze– Utrwalanie historii swego rzyç aptecznà ekspedycj´
zawodu jest obowiàzkiem ka- o zielarni´, usytuowanà na
˝dego farmaceuty, wynikajà- strychu budynku aptecznego.
cym z Karty Aptekarstwa Euro- By∏aby to forma popularyzacji
pejskiego, a gromadzenie za- zio∏olecznictwa, które ma
bytkowych zbiorów farmacji wielu autentycznych zwolenjednym z zadaƒ wynikajàcych ników – ujawni∏ pierwsze plaz powinnoÊci zawodu apte- ny i tajemnice wspó∏pracy dykarza. Tu trafiamy na muzeal- rektor Ginalski.
ników, którym te˝ na tym za- Wszyscy zadowoleni
le˝y. Czy˝ mo˝na chcieç cze- Jak widaç, z zawartego porogoÊ wi´cej? My b´dziemy sta- zumienia zadowolone sà obie
rali si´ pomna˝aç zbiory tej strony, a tak˝e wszyscy uczeapteki, zapewnimy pracowni- stnicy uroczystoÊci jego podkom MBL fachowà konsultacj´ pisania.
oraz pomoc w sporzàdzaniu Z gratulacjami poÊpieszy∏a
dokumentacji – powiedzia∏a europose∏ El˝bieta ¸ukaciprezes POIA. Z kolei dyrektor jewska, z∏o˝y∏ je tak˝e wiceMBL Jerzy Ginalski nie kry∏ burmistrz Ziemowit Boroprzekonania, ˝e porozumie- wczak.
nie znacznie wykroczy poza - Jest to kolejna cegie∏ka przyjego wymiar formalny.
czyniajàca si´ do pot´gi tego
– Staramy si´ jak najmocniej niezwyk∏ego miejsca.
o˝ywiç nasz Rynek i wbrew
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Ten uÊcisk d∏oni mówi
sam za siebie; pod takim patronatem apteka
„pod OpatrznoÊcià”
b´dzie jednym z najpi´kniejszych obiektów
Rynku Galicyjskiego.

Rynek Galicyjski mocno wpisa∏ si´ ju˝ w krajobraz nie tylko skansenu, ale
tak˝e naszego miasta. Wiele jest w nim wspania∏ych obiektów, a jednym
z nich jest niewàtpliwie apteka wraz z domem aptekarza. Dzi´ki porozumieniu, historia podkarpackiego aptekarstwa b´dzie o˝ywaç i ˝yç mi´dzy nami.
Gratuluj´!
RadoÊci nie kry∏a kustosz Danuta Blin-Olbert, która urzàdza∏a obiekt apteki.
– Ba∏am si´ tego wn´trza, bowiem nie znam si´ na aptekarstwie i nie mia∏am
na tyle wiedzy, ˝eby nie obawiaç si´ pope∏nienia b∏´du. Ale jakoÊ wysz∏o.
Wierz´, ˝e dzi´ki porozumieniu, wzbogacimy t´ aptek´ o dodatkowe zbiory
– powiedzia∏a.
Na zakoƒczenie Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska w Rzeszowie wystosowa∏a do ca∏ego swego Êrodowiska apel, w którym zwraca si´ o przekazywanie posiadanych zabytków. „...Przeka˝my swoje pamiàtki do miejsca, gdzie
b´dà z ca∏ym pietyzmem przechowane, a ich wartoÊç omówiona i udost´pniona spo∏eczeƒstwu. Wszystkich, którzy posiadajà dokumenty, ksià˝ki
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià aptek w wieku XIX i XX, naczynia apteczne i inne
utensylia informujemy, ˝e biuro POIA czeka na zg∏oszenia. Wszystkie
eksponaty przeka˝emy w r´ce fachowców pracowników muzeum i potwierdzimy akt darowizny. Nie czekajmy! Ka˝dy zniszczony zabytek pomniejsza
wiedz´ o naszej tradycji”.
Marian StruÊ
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Posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
W dniu 10 sierpnia 2012 roku, bardzo nietypowo, bo nie w siedzibie
Rady w Rzeszowie, a w sali konferencyjnej Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku, odby∏o si´ kolejne w tym roku posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej. Posiedzenie prowadzi∏a Prezes PORA,
dr Lucyna Samborska. Miejsce
obrad zosta∏o wybrane ze
wzgl´du na uroczyste podpisanie porozumienia mi´dzy
PORA a MBL w sprawie obj´cia patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów
zabytków aptekarstwa Podkarpacia, które znajdujà si´
w Aptece, usytuowanej w Rynku Miasteczka Galicyjskiego na
terenie skansenu sanockiego.
W pierwszej cz´Êci spotkania, Rada odby∏a swe robocze posiedzenie, na
którym przede wszystkim zdecydowano o zmianie sk∏adu Prezydium Rady.
W lipcu br. do Biura POIA wp∏yn´∏o pismo mgr farm. Ewy Bilskiej, dotychczasowego Skarbnika PORA i cz∏onka Komisji ds. wykonywania zawodu,
z informacjà o rezygnacji z pe∏nionych funkcji. Decyzj´ takà mgr E. Bilska
podj´∏a z uwagi na zatrudnienie w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie. W zwiàzku z tym, cz∏onkowie PORA przeg∏osowali
koniecznoÊç zmian na stanowiskach Prezydium. Funkcj´ Skarbnika ponownie,
ze wzgl´du na swe doÊwiadczenie w V Kadencji PORA, pe∏niç b´dzie mgr
Maria Wójcik. Funkcj´ Sekretarza
obejmie mgr Anna Stamirska, dotychczasowy cz∏onek Rady, w sk∏ad
Komisji ds. wykonywania zawodu
wesz∏a mgr Barbara Brzeska, delegat na Zjazd VI Kadencji. Wszystkie zmiany zosta∏y zaakceptowane przez cz∏onków PORA.
W trakcie obrad PORA trzej
m∏odzi aptekarze otrzymali prawa
wykonywania zawodu a równoczeÊnie wszyscy aptekarze i GoÊcie
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Rady po raz pierwszy mieli mo˝noÊç wziàç do r´ki „goràcy” egzemplarz
Kodeksu Etyki Aptekarza RP wydany przez Podkarpackà Izb´ – oby ten kanon
zasad zawodowych przyczyni∏ si´ do normalizacji stosunków zawodowych
dla dobra tak aptekarzy jak i ich pacjentów !
W cz´Êci drugiej, uroczystej, do grona obradujàcych do∏àczyli – Dyrektor
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Jerzy Ginalski i mgr Danuta
Blin-Olbert z Dzia∏u Kultury Ludowej, najbardziej zas∏u˝ona dla odtworzenia
wn´trza apteki w, przeniesionym ze Starej Wsi ko∏o Brzozowa, zabytkowym
budynku. Do∏àczyli te˝ Zast´pca Burmistrza Wolnego Królewskiego Miasta
Sanoka, Ziemowit Borowczak oraz asystentka pani Pose∏ do Parlamentu
Europejskiego, El˝biety ¸ukacijewskiej, Katarzyna Rysz-J´czkowska.
Uroczyste podpisanie Porozumienia odby∏o si´ w obecnoÊci Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego mgr farm. Moniki Urbaniak oraz Inspektora Delegatury w KroÊnie mgr farm. Haliny Sikorskiej. Tego uroczystego aktu dokonali dr n. farm.
Lucyna Samborska, Prezes
PORA oraz mgr Jerzy Ginalski,
Dyrektor MBL.
W dalszej cz´Êci uroczystoÊci, wszyscy obecni mieli
mo˝liwoÊç obejrzenia bardzo
dobrze przygotowanego filmu, dokumentujàcego powstawanie i otwarcie Galicyjskiego Rynku – od chwili niejako
pomys∏u do gotowego, zabudowanego obiektami autentycznymi, zabytkowymi budynkami, przeniesionymi w ca∏oÊci z miejscowoÊci Podkarpacia, z jego
obszaru Pogórza Karpackiego,
Beskidu Niskiego czy Bieszczadów, przede wszystkim najbardziej charakterystycznych dla,
legendarnych ju˝ dzisiaj, galicyjskich miasteczek.
Ze strony POIA zosta∏y przygotowane dwie prezentacje,
mgr farm. Lidia Czy˝ omówi∏a
najwa˝niejsze muzea farmaceutyczne w Polsce oraz warte
utrwalenia, miejsca w województwie podkarpackim zwià61

zane z pracà aptekarzy, którzy do dzisiaj wspominani sà przez „wdzi´cznych
pacjentów”. Mgr El˝bieta Zwoliƒska, Dyrektor Biura przedstawi∏a podstawowe
akty prawne obowiàzujàce aptekarzy podczas pracy zawodowej – farmakopee
polskie, poczàwszy od „koÊciuszkowskiej”, przez farmakopee Austrii, która
na tym terenie sprawowa∏a w∏adz´ przez prawie sto pi´çdziesiàt lat, od 1772
do 1918 r.; manua∏ Podbielskiego z roku 1922; Farmakope´ Polskà II z roku
1937; Receptarium Polonicum RP 1947 (do dzisiaj u˝ywane przez „rasowych
aptekarzy”), a˝ po wspó∏czesne Farmakopee, b´dàce podstawà pracy w recepturze aptecznej i nie tylko, w ca∏ej zjednoczonej Europie.
Wszyscy obecni na posiedzeniu Podkarpackiej Rady, mieli mo˝liwoÊç nie tylko
„naocznego” zwiedzenia apteki w Rynku, te˝ mieli mo˝noÊç „pracy” za pierwszym
sto∏em, gdzie umieszczona
jest zabytkowa kasa apteczna, oraz w laboratorium bogato wyposa˝onym – jest
tam bardzo rzadki obecnie
eksponat, przyrzàd do wykonywania Êwiec.
A nad Aptekà „pod OpatrznoÊcià” Franciszka Baranieckiego w Dynowie
(jak brzmia∏a treÊç pieczàtki tej placówki), czuwa nadal zakonnik i nadal
przepowiada pogod´, wychodzàc i wchodzàc do swej pustelni.
Obecnym rozdano „ulotk´” z proÊbà – apelem o wzbogacanie zbiorów
tej niecodziennej apteki – ktokolwiek chcia∏by przyczyniç si´ do wzbogacania
zbiorów, prosimy o kontakt
pod adresami podanymi
w ulotce, a jej treÊç opublikowana jest na stronie internetowej POIA oraz w numerze 4/2012 Biuletynu Informacyjnego POIA.
LMC
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„Thesaurus Apothecarii” – historyczny magazyn
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie
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