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20 lat w dziejach spo∏eczeƒstwa – to mgnienie oka, dla pojedynczego cz∏owieka – to kawa∏ ˝ycia.
Przez ten mój ostatni „kawa∏ ˝ycia” by∏em przez cztery kadencje prezesem Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej (z przerwà jako wiceprezes) oraz jednym z czterech cz∏onków Naczelnej Rady
Aptekarskiej, którzy przez ca∏e dwudziestolecie pe∏nili t´ funkcj´.
Samorzàd to zbiorowoÊç – nie pojedynczy cz∏owiek – to praca zbiorowa, zaanga˝owanie du˝ej grupy
ludzi, którzy czujà potrzeb´ spo∏ecznego dzia∏ania dla dobra ca∏ej spo∏ecznoÊci.
KtoÊ powiedzia∏, ˝e relacje z innymi ludêmi dodajà nam skrzyde∏ albo je podcinajà – barwià nasz
Êwiat jasnymi kolorami albo zaciemniajà go.
Tylko dzi´ki zaanga˝owaniu i wsparciu wspania∏ych Kole˝anek i Kolegów mogliÊmy wype∏niaç nie
tylko zadania na∏o˝one przez ustawy, ale reagowaç na bie˝àce potrzeby zawodu aptekarza – zawodu
zaufania publicznego. Z ˝alem wspominamy Kolegów, którzy zbyt wczeÊnie od nas odeszli a poÊwi´cili
wiele si∏ i czasu dla samorzàdu.
Za ten bezinteresowny trud wnoszony w codziennà prac´, chc´ z tej uroczystej okazji 20 – lecia
naszego samorzàdu aptekarskiego serdecznie podzi´kowaç cz∏onkom wszystkich organów POIA pi´ciu
kadencji a tak˝e pracownikom naszego biura, bez których wsparcia nie moglibyÊmy naszà spo∏ecznà
dzia∏alnoÊç prowadziç przy równoczesnym wykonywaniu swoich obowiàzków zawodowych.

Autorkà opracowania dotyczàcego XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu, jest mgr farm.
Lidia Czy˝, znany badacz dziejów farmacji podkarpackiej, historyk zawodu a równoczeÊnie dzia∏aczka
naszego samorzàdu aptekarskiego.
Na opracowanie to sk∏ada si´: cz´Êç opisujàca histori´ organizacji aptekarskich oraz s∏u˝b farmaceutycznych, opis pi´ciu kadencji odrodzonej Podkarpackiej Izby Aptekarskiej, prezentacja sylwetek prezesów
PORA oraz zainteresowania pozaapteczne aptekarzy.
Wszystko to zilustrowane archiwalnymi zdj´ciami.

˚yczàc przyjemnej lektury, pami´tajmy
˝e „Homo mensura omnium rerum”.
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
dr. n. farm. Aleksander Czarniawy

Podkarpacie
– poj´cie geograficzne, powiat, województwo
Trudno mówiç o ciàg∏oÊci struktur administracyjnych obecnego Podkarpacia na przestrzeni dziejów, jednak terytorium obecnego województwa ju˝ od prawie siedemdziesi´ciu lat stanowi ca∏oÊç.
Pierwsze Êlady dzia∏alnoÊci cz∏owieka to osady ∏owców niedêwiedzia
jaskiniowego, potem fale przybyszów z po∏udnia Europy w m∏odszej epoce
kamienia, uprawiajà ziemi´ podkarpackà za pomocà motyk z ∏upku. Same
w sobie ciekawe sà odkrycia archeologiczne kultury ∏u˝yckiej czy celtyckiej,
znaleziska rzymskie a nawet zabytki arabskie, niemniej jednak dopiero umacniajàce si´ paƒstwo Mieszka I opar∏o swe granice o grzbiety Karpat graniczàc z W´grami na po∏udniu, a na dzia∏ach mi´dzy Sanem a Dniestrem na
wschodzie, gdzie by∏y granice z Rusià. Pierwsza, historyczna ju˝ wzmianka
pisana dotyczàca tych˝e ziem, to notatka Nestora w Dorocznej powieÊci
o wyprawie W∏odzimierza I Wielkiego, ksi´cia kijowskiego, który w roku 981
zajà∏ teren i nieliczne grody.
W latach 1018 - 31 by∏y to obszary paƒstwa Boles∏awa Chrobrego lecz
po opanowaniu ich przez Jaros∏awa Màdrego, przez ponad trzysta lat nale˝a∏y do ksi´stwa kijowskiego. Kazimierz Wielki przywróci∏ je do Polski
w 1344 roku a panowanie Królestwa ugruntowa∏a królowa Jadwiga, po

Obraz Êw. Nestora – kronikarza
(1919 r.)
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pokonaniu W´gier w roku 1387. I odtàd, przechodzàc wszelkie zdarzenia, wypadki i losy wraz z Rzeczpospolità, by∏o cz´Êcià Królestwa, wchodzàc w sk∏ad województw ruskiego (PrzemyÊl, Sanok, Krosno, Rzeszów,
¸aƒcut), sandomierskiego (D´bica, Tarnobrzeg) oraz be∏skiego (Lubaczów).
Jako pierwsze polskie ziemie utraci∏y zwiàzek
z Polskà w czasie I zaboru, wojska austriackie wesz∏y tu ju˝ w roku 1772, Cesarstwo habsburskie
podzieli∏o teren na cyrku∏y, potem na starostwa
i powiaty.
Owa Galicja, jak jà nazwano, swe granice ostateczne uzyska∏a w wyniku uk∏adów Kongresu Wiedeƒskiego i trwa∏a niezmieniona a˝ do wybuchu
I wojny Êwiatowej, dzielàc si´ na Wschodnià i Zachodnià. Stolicà zosta∏ Lwów, chocia˝ brane by∏y
pod uwag´ jako kandydatury równie˝ Jaros∏aw
i PrzemyÊl.
Pomi´dzy pierwszà a drugà wojnami Êwiatowymi, tereny te nale˝a∏y do dwóch województw
II Rzeczypospolitej – lwowskiego i krakowskiego.
Alegoria rozbioru Polski (miedzioryt)

Wtedy ju˝ powstawa∏y myÊli o utworzeniu odr´bnego województwa – mówiono o oÊrodku tarnowskim a w okresie budowy Centralnego Okr´gu Przemys∏owego wprost o województwie rzeszowskim.
Stàd w∏aÊnie, w chwili wkroczenia wojsk sowieckich na zachodnie ziemie by∏ego województwa lwowskiego (o którym ju˝ od uk∏adu ja∏taƒskiego wiadomo by∏o, ˝e znajdzie si´ na terenie Zachodniej Ukrainy
w granicach Zwiàzku Radzieckiego) podj´to organizacj´ tego nowego rejonu administracji paƒstwowej. Tu˝
po wejÊciu Armii Czerwonej do Rzeszowa w dniu 2 sierpnia 1944 roku, na zebraniu delegatów partii i stronnictw demokratycznych, podj´to decyzj´ o utworzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej na obszarze wolnym
od wojsk hitlerowskich. I chocia˝ ta nowa jednostka administracyjna nie zosta∏a zatwierdzona przez ówczesny rzàd – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, rozwija∏a si´ jednak pomyÊlnie. W dniu 21 lutego 1945
roku ukonstytuowana 50-osobowa Miejska Rada Narodowa w Rzeszowie, zgodnie ze swà uchwa∏à, w dniu
28 maja tego˝ roku wystàpi∏a formalnie o uznanie Rzeszowa siedzibà nowego województwa. Ostateczna
decyzja Rzàdu JednoÊci Narodowej o utworzeniu tej nowej jednostki administracyjnej zapad∏a w dniu 7 lipca
1945 roku, po podpisaniu umowy granicznej z ZSRR.
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Podkarpacie w granicach II Rzeczpospolitej
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Organizacje aptekarskie przed 1772 rokiem
– bractwa, konfraternie, cechy
Idea samorzàdu, nie tylko przecie˝ aptekarskiego, to przede wszystkim zagadnienia ochrony po˝ytku
zawodowego czy spo∏ecznego osób wykonujàcych te same zaj´cia. Aptekarze na przestrzeni dziejów tworzyli lub przynale˝eli do ró˝nych, czasem nawet ma∏o zwiàzanych z zawodem, cechów. Zawsze aptekarz by∏
profesjà, wprawdzie z handlem zwiàzanà, jednak zwykle uprzywilejowanà chocia˝by ze wzgl´du na specjalne warunki wykonywania zawodu, swe wykszta∏cenie czy specyfik´ towarów. Szczególnie tak by∏o na terenach Podkarpacia, gdzie aptekarze przynale˝eli do cechów wspólnych, contubernia connex, o których pisa∏
Witold W∏odzimierz G∏owacki historyk farmacji. By∏y to cechy tak odleg∏ych od zawodu aptekarskiego rzemieÊlników jak z∏otnicy, malarze, hafciarze nawet – zwykle jednak, jako zawód wolny, nie podlegali ustawom cechowym.
W roku 1591 król Zygmunt III Waza wystawi∏
przywilej przemyski dla aptekarzy tego miasta,
w którym przeczytaç mo˝na: ...a poniewa˝ byliÊmy proszeni przez zacnych obywateli przemyskich aptekarzy i kramarzy, ... z tego powodu abyÊmy owym zapewnili naszym tym˝e przywilejem
o zabezpieczeniu w tym mieÊcie, którego sà mieszkaƒ cami o ich powi´kszeniu zamo˝noÊci, ... zaProf. W. G∏owacki
pewniamy tym naszym pismem, aby ktokolwiek
z ludzi jakiegokolwiek zawodu, który
nie by∏by obywatelem przemyskim ...
nie odwa˝y∏ si´ ani otwarcie na sprzeda˝ wystawiç, ani tak˝e potajemnie
którym bàdê sposobem rozsprzedawaç
pod karà utraty wszystkich swych towarów na rzecz urz´du tego miasta ...
Zygmunt III Waza
Dokument rady miasta Lwowa z roku
(autor M. Kober), ok. 1590 r.
1609 przedstawia statut zrzeszenia
pod nazwà „Congregatio apothecariorum”, w którym to uregulowane sà
sprawy kszta∏cenia uczniów i kwalifikacje zawodowe aptekarzy.
W samym Rzeszowie, dziedziczka miasta, ksi´˝na Joanna Lubomirska w roku
1764 wyda∏a przywilej dla aptekarza Jakuba Gilmaistra, aby... inny w tutejszym mieÊcie nie móg∏ nikt zak∏adaç apteki ani ˝adnych sprzedawaç ani
podawaç skàdkolwiek leków, tak z katolików jako i ˝ydów tudzie˝ skàdkolwiek przechodniów.
Ksi´˝na Joanna Lubomirska
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Rzeszów-plan Wiedemana (1762 r.)

Herb Rzeszowa w latach 1788-1945
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Towarzystwa, gremia, zwiàzki aptekarskie
na ziemiach podkarpackich 1772 - 1918
Wojska cesarstwa austriackiego,
które 14 maja 1772 roku wesz∏y na po∏udniowe obszary Rzeczypospolitej, na
ziemiach przez siebie zaj´tych stworzy∏y
zupe∏nie nowà rzeczywistoÊç, równie˝
w zakresie prawa farmaceutycznego. Terytorium obecnego Podkarpacia znalaz∏o si´ w granicach nowoutworzonej prowincji cesarstwa Habsburgów i nazwanej
– Królestwo Galicji i Lodomerii. Nazwa
ta, w argumentacji cesarskiej, uzasadnia∏a nie zabór ziem a rewindykacj´ – w XII
wieku król w´gierski Koloman by∏ w∏adcà ruskich
ksi´stw
halickiego
i w∏odzimierskiego
(stàd w∏aÊnie nazwa
tej˝e prowincji –
Galatiae et
Lodomeriae) i to
w∏adca austriacki jako spadkobierca praw w´gierskich mia∏ prawo do tych ziem.
Apteki istniejàce na tych terenach zosta∏y poddane jurysdykcji przepisów
Generalnego Zdrowotnego Normatywu, który to zbiór przepisów apteki austriackie obowiàzywa∏ ju˝ od 2 stycznia 1770 roku. Prawo to, nazywane te˝ „Najwy˝szym Patentem”, regulowa∏o nadzór nad aptekami, wykonywanie zawodu aptekarza i wy∏anianie przedstawicielstw zawodowych w postaci tzw. gremiów
aptekarskich. By∏y to nowe na tych terenach organizacje zawodowe, stworzone
na wzór istniejàcych ju˝ w monarchii austro-wegierskiej. Pierwszà takà organizacjà by∏o dzia∏ajàce od 6 grudnia 1802 roku „Gremium Aptekarzy Krakowskich”.
Gdy w 1874 roku zniesiono gremia g∏ówne i obwodowe, powo∏ano dwie
nowe organizacje, do których obowiàzani byli nale˝eç aptekarze b´dàcy w∏aÊci-
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cielami, dzier˝awcami bàdê zarzàdcami aptek - Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej (powiaty pilzneƒski,
kroÊnieƒski, jasielski, gorlicki, ropczycki, kolbuszowski, tarnobrzeski, mielecki, ∏aƒcucki, rzeszowski) oraz Gremium Aptekarzy Galicji Wschodniej (powiaty przemyski, przeworski, sanocki, brzozowski, jaros∏awski, cieszanowski, leski i dobromilski). Podzia∏ taki przetrwa∏ ca∏y okres mi´dzywojennego dwudziestolecia, obejmujàc
swà jurysdykcjà zawodowà tereny administracji terytorialnej II Rzeczypospolitej te same, co w chwili powstania.
Co ciekawe, ustawa o aptekach, którà wprowadzono na terenie Austrii w 1906 roku, funkcjonowa∏a na
terenie Galicji nie tylko w latach I wojny Êwiatowej i w okresie 1918 - 1939 czyli II Rzeczpospolitej. By∏o to
prawo, które na terenach obecnego województwa podkarpackiego obowiàzywa∏o a˝ do 8 stycznia 1951
roku czyli do ca∏kowitej likwidacji istnienia aptek prywatnych w Polsce. To w∏aÊnie ta ustawa wprowadza∏a
poj´cie apteki realnej, koncesji osobistej, umo˝liwia∏a otwieranie aptek filialnych, sezonowych i szpitalnych,
prowadzenie apteki przez wdow´ po aptekarzu przez czas wdowieƒstwa i niepe∏noletnie jego dzieci do
czasu uzyskania pe∏noletnoÊci.
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Dwudziestolecie mi´dzywojenne

Ziemie podkarpackie nale˝a∏y administracyjnie do dwóch województw – lwowskiego i krakowskiego.
Nowe apteki powstawa∏y rzadko, po spe∏nieniu bardzo trudnych warunków przez ubiegajàcego si´ o koncesj´ aptekarza. Naczelny Trybuna∏ Administracyjny, 4 stycznia 1935 roku, potwierdzi∏ dodatkowo uwarunkowania austriackiej ustawy o aptekach: W∏adza orzekajàca przy wydawaniu koncesji na nowà aptek´ winna
przede wszystkim zbadaç i mieç na uwadze okolicznoÊç, czy przez nowà aptek´ egzystencja aptek publicznych w okolicy istniejàcych nie b´dzie zagro˝ona.
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W ca∏ym dwudziestoleciu przyby∏o tylko oko∏o 10 proc. liczby aptek dzia∏ajàcych na tym terenie w roku
1914.

Wn´trze apteki Wincentego Ko∏odziejczyka
w ¸aƒcucie

W dalszym ciàgu pracowa∏y Gremia Aptekarskie. Swego czasu nie szcz´dzili dla dobra wszystkich Kolegów mgr farm. Marcin Godlewski z apteki
“pod Gwiazdà” w Rzeszowie i mgr farm. Jan Rysak z Jas∏a (Galicja Zachodnia) a tak˝e mgr farm. Feliks Wojciechowski z Jaros∏awia i mgr farm. Anastazy Groten z PrzemyÊla (Galicja Wschodnia).
Dzia∏a∏y te˝ Okr´gi Krakowski i Lwowski Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego; Towarzystwo Aptekarskie we Lwowie; Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie; Oddzia∏y Krakowski, Lwowski i Przemyski – Zwiàzku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej.

mgr Wilhelm Zajàczkowski wiceprezes Towarzystwa
Aptekarzy Prowincjonalnych

15

Idea samorzàdu aptekarskiego, niezale˝nej organizacji zawodowej, nad którà pracowali aptekarze polscy nieomal od pierwszych miesi´cy powrotu paƒstwowoÊci polskiej w roku 1918, zaowocowa∏a jednolità
ustawà sejmowà „O wykonywaniu zawodu aptekarskiego” w dniu 25 marca 1938 roku oraz kolejnà ustawà
„O izbach aptekarskich w dniu 25 czerwca 1939 roku. WejÊcie w ˝ycie obydwu tych aktów prawnych przerwa∏a agresja dwóch paƒstw sàsiadujàcych – wybuch II wojny Êwiatowej.

Potwierdzenie zamówienia dla apteki
Daƒczaków w Soko∏owie M∏p.

Herb Soko∏owa M∏p.
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Okr´gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie
1944 - 1951
Poprzez tereny podkarpackie, po zakoƒczeniu bezpoÊrednich dzia∏aƒ wojennych w roku 1939, przebiega∏a granica mi´dzy Ukrainà
Zachodnià, w∏àczonà w sk∏ad Zwiàzku Radzieckiego a nowoutworzonà prowincjà III Rzeszy
Niemieckiej – Generalnym Gubernatorstwem.
Obydwie cz´Êci mia∏y ró˝ne losy ale obydwie wysz∏y z wojny równie ogromnie zniszczone. Apteki, które znalaz∏y si´ w cz´Êci w∏àczonej w sk∏ad ZSRR (granica przebiega∏a rzekà San, a˝ powy˝ej Sieniawy, pozostawiajàc po
wschodniej stronie mi´dzy innymi Lutowiska,
Ustrzyki Dolne, Lubaczów i przede wszystkim
PrzemyÊl), zosta∏y znacjonalizowane, jak to
okreÊlano. Pozbawieni swej w∏asnoÊci aptekarze byli jedynie pracownikami w swych placówkach a i to niech´tnie widzianymi jako byli „wyzyskiwacze” klasy pracujàcej, dzielàc los z pozosta∏ymi mieszkaƒcami tych terenów.
Apteki w Generalnej Guberni, w dystrykcie krakowskim pozosta∏y w r´kach w∏aÊcicieli Polaków i Ukraiƒców; a aptekarzy pochoTeren dzia∏ania Okr´gowej Izby Aptekarskiej (1946)
dzenia ˝ydowskiego pozbawiono w∏asnoÊci,
przekazujàc skonfiskowane mienie tak zwanym „powiernikom” (Treuhaender), którzy ogólnie rzecz bioràc
byli dzier˝awcami tego majàtku.
Wszystkie apteki zosta∏y poddane rozporzàdzeniom niemieckiej Izby Aptekarskiej dla Generalnego Gubernatorstwa (Apothekerkammer fur das Generalgouvernement), której siedziba znajdowa∏a si´ w Krakowie
przy ulicy Basztowej. W dniu 16 czerwca 1940 roku wprowadzono szczegó∏owà rejestracj´ aptek i aptekarzy,
którym ju˝ od listopada tego˝ roku zabroniono zmiany miejsc pracy bez zezwolenia Izby.
Jednym z ciekawszych zarzàdzeƒ by∏o to z dnia 1 listopada 1940 roku: Zabraniam w aptekach i oknach
wystawowych aptek wystawiaç wzgl´dnie wywieszaç adresy poszczególnych lekarzy, lekarzy dentystów i innych zawodów. Apteka s∏u˝y tylko dla cierpiàcej ludnoÊci, zaopatrujàc jà w lekarstwa, a nie jest instytucjà
reklamowà ...
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 roku i przesuni´ciu granic Generalnej Guberni
na wschód, utworzono dodatkowy oddzia∏ Izby Aptekarskiej we Lwowie, który objà∏ apteki ponownie uruchomione przez nielicznych ocala∏ych w∏aÊcicieli.
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Trudno jednak niemieckà Apothekerkammer okreÊliç mianem samorzàdu, by∏a to instytucja paƒstwowa
powo∏ana do administrowania placówkami zaopatrzenia w leki.
Ust´pujàce pod naporem Armii Czerwonej wojska niemieckie, podczas letniej ofensywy w roku 1944,
zatrzyma∏y si´ we wrzeÊniu na linii Wis∏oki w okolicach D´bicy. W wyzwolonym od wojsk hitlerowskich Lublinie ju˝ w lipcu zosta∏a zorganizowana pierwsza w kraju Okr´gowa Izba Aptekarska na podstawie ustawy
z roku 1939. Aptekarze Podkarpacia, którzy w tamtym czasie zdawali sobie spraw´ z nowych warunków
terytorialnych i administracyjnych w których przyjdzie im pracowaç, równie˝ dà˝yli do jak najszybszego powo∏ania organów samorzàdu.
Na terenie Rzeszowszczyzny podczas lat okupacji niemieckiej przebywa∏o wielu, wysiedlonych z Wielkopolski, aptekarzy i studentów farmacji. WÊród nich by∏
doktor habilitowany Kazimierz Kalinowski z Uniwersytetu w Poznaniu, prowadzàcy aptek´ w B∏a˝owej ko∏o Rzeszowa.
By∏ on jednym z organizatorów nowopowsta∏ej izby aptekarskiej w Lublinie,
pierwszym inspektorem farmaceutycznym w strukturze Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, póêniejszym profesorem i dziekanem Wydzia∏u Farmaceutycznego UMCS.
Z inicjatywy docenta Kalinowskiego oraz magistrów Jana Lipskiego, Tadeusza
Olszanowskiego (Rzeszów), Stanis∏awy Klecanowej (Rzeszów), Romana Biliƒskiego
(Rzeszów), Hanny Gnatowskiej oraz Stefana Mirowskiego zorganizowano w paêdzierniku 1944 roku pierwsze, formalne zebranie aptekarzy, na którym postanowiono o organizacji Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie. Ze wzgl´du na trwajàcà w dalszym ciàgu wojn´ i przebiegajàcy niedaleko front oraz tereny powiatów
cià˝àcych ku Rzeszowowi a pozostajàce po stronie niemieckiej, niemo˝liwym by∏o
powiadomienie wszystkich aptekarzy o tworzàcej si´ strukturze samorzàdowej jak
Dr hab. K. Kalinowski
te˝ i wybranie jej w∏adz. Z uwagi na nowe funkcje docenta K. Kalinowskiego w nowo zorganizowanym Uniwersytecie w Lublinie, funkcj´ tymczasowego prezesa izby w Rzeszowie powierzono magistrowi Janowi Lipskiemu, który w póêniejszym okresie wstàpi∏ ochotniczo do s∏u˝by wojskowej.
Póêna jesieƒ roku 1944 to przygotowanie ofensywy zimowej a tym samym zatrzymanie frontu. Niekwestionowany lider aptekarzy rzeszowskich, magister Ferdynand Antoni Lipczyƒski by∏ w owym czasie wi´êniem
w obozie hitlerowskim w P∏aszowie, aresztowany tu˝ przed ustàpieniem wojsk niemieckich w lipcu 1944 r.
z Rzeszowa. Wróci∏ do swojej apteki po wyzwoleniu Krakowa i w dniu 11 lutego, po formalnym wyborze
w∏adz Okr´gowej Izby Aptekarskiej, zosta∏ jej prezesem.
W tym czasie, na prze∏omie lat 1944/45 na terenie obecnego Podkarpacia pracowa∏o jedynie oko∏o
po∏owy aptek, które znajdowa∏y si´ tu w roku 1939. Zniszczonych zupe∏nie by∏o 13 (m.in.w Lesku, Baligrodzie, Dubiecku, Bukowsku – cz´Êciowo w wyniku dzia∏aƒ wojny wrzeÊniowej, cz´Êciowo z powodu trwajàcych ca∏y czas walk nacjonalistycznymi oddzia∏ami ukraiƒskimi). 30 by∏o nieczynnych ze wzgl´du na brak
uprawnionego aptekarza (w∏aÊciciele poczuwajàcy si´ do innej ni˝ polska narodowoÊci, wraz z niemieckim
okupantem opuÊcili swe apteki – tak sta∏o si´ na przyk∏ad w jednej z dwóch aptek w ¸aƒcucie, opuÊcili apteki
równie˝ aptekarze pe∏niàcy funkcj´ dzier˝awców). WÊród magistrów farmacji te˝ by∏y ogromne straty – 34
aptekarzy zgin´∏o w okresie wojny, 8 osób zosta∏o aresztowanych i wywiezionych przez Niemców w ostatniej
fazie okupacji.
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By∏y ogromne trudnoÊci z zaopatrzeniem w towar typowo apteczny – w leki,
surowce farmaceutyczne czy opatrunkowe. Tradycyjne êród∏a zaopatrzenia pozostawa∏y ca∏y czas „po drugiej stronie frontu”. Na terenie Rzeszowskiego nie
by∏o wytwórni a nawet hurtowni farmaceutycznych, a oÊrodek lwowski by∏ ju˝
niedost´pny. Jednym ze êróde∏ zaopatrzenia by∏ „prywatny” niejako obrót Êrodkami leczniczymi – pozostawiajàcy swe placówki za nowà, wschodnià granicà
kraju aptekarze przywozili zapasy leków i odst´powali je dzia∏ajàcym w województwie rzeszowskim aptekom. Innym, bardzo ryzykownym êród∏em, by∏a dzia∏alnoÊç tzw. szabrowników, którzy wr´cz okradali opuszczone placówki. Dzia∏alnoÊç izby aptekarskiej rozpocz´∏a si´ od rejestracji czynnych aptekarzy oraz pracujàcych aptek. Zorganizowano te˝ poÊrednictwo zaopatrzenia w leki.
Z chwilà znaczàcych przydzia∏ów surowców farmaceutycznych z darów amerykaƒskich (UNRRA) poÊrednictwo to przyj´∏o formalnà form´ hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez aptekarskà spó∏dzielni´ „Farmacja”. Siedzibà hurtowni by∏ lokal izby przy ulicy Zamkowej. Powstanie tej formy zaopatrzenia niewàtpliwie zahamowa∏o niekontrolowany obrót oraz wzrost cen na rynku aptecznym.
W paêdzierniku 1945 roku, po ostatecznej decyzji o utworzeniu województwa rzeszowskiego i okreÊleniu jego granic
w tamtym czasie, z terenu dzia∏ania izby aptekarskiej w Krakowie przesz∏y pod jurysdykcj´ OIA w Rzeszowie apteki powiatu
jasielskiego i gorlickiego.
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia o utworzeniu okr´gowych
izb aptekarskich z dnia 16 stycznia 1946 roku powo∏a∏o formalnie Okr´gowà Izb´ Aptekarskà w Rzeszowie. Zrzesza∏a ona wtedy 115 aptekarzy pracujàcych w 83 aptekach województwa.
W koƒcu roku 1950 czyli tu˝ przed „reformà” gospodarczà obrotu lekami, aptek prowadzonych przez aptekarzy na rachunek
w∏asny by∏o 50 (wszystkich w województwie 76); aptekarzy
w nich zatrudnionych 110 osób. Na jednà aptek´ w województwie przypada∏o Êrednio 18 300 mieszkaƒców.
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Sk∏ady osobowe Zarzàdu Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie w latach 1944 - 1951
Paêdziernik 1944 - Luty 1945
mgr farm. Jan Lipski – pe∏niàcy obowiàzki prezesa
mgr farm. Hanna Gnatowska
mgr farm. Stanis∏awa Klecanowa
mgr farm. Stefan Mirowski
mgr farm. Tadeusz Olszanowski
mgr farm. Roman Biliƒski
Luty 1945 - Lipiec 1948
Prezes: mgr farm. Ferdynand Antoni Lipczyƒski – apteka „pod Or∏em” Rzeszów (pracodawca)
Wiceprezesi: dr Józef Napoleon Jankowski – apteka Maksymiliana Andermana B∏a˝owa (pracownik)
mgr farm. Edward Rachwa∏ – apteka „pod Or∏em” Przeworsk (pracodawca)
Sekretarz: mgr farm. Jan Wajs – apteka „pod G∏owà” Rzeszów (pracownik)
Zast´pca sekretarza: mgr farm. Irena Zieliƒska – apteka „pod Or∏em” ¸aƒcut (pracodawca)
Skarbnik: mgr farm. Stanis∏awa Klecanowa – apteka „pod Nadziejà” Rzeszów (pracownik)
Zast´pca skarbnika: mgr farm. Roman Biliƒski – Apteka Obwodowa Rzeszów (pracownik)
Cz∏onkowie Prezydium ORA: mgr farm. Stefan Pó∏torak – apteka „pod Matkà Boskà” Rzeszów (pracodawca), mgr farm. Wanda Powàzka – apteka Ubezpieczalni Spo∏ecznej Rzeszów (pracownik)
Cz∏onkowie Rady Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie:

mgr farm. Anna Adamowa – apteka „pod Anio∏em” Frysztak
mgr farm. Kazimierz Baraniecki – apteka „pod OpatrznoÊcià” Dynów
mgr farm. Stanis∏aw Cassina – apteka „pod Zbawicielem” Kolbuszowa
mgr farm. Seweryn Daƒczak – apteka „pod Gwiazdà” Le˝ajsk
mgr farm. W∏odzimierz Gardziel – apteka „pod Gwiazdà” D´bica
mgr farm. Hanna Gnatowska – apteka „pod Or∏em” Rzeszów
mgr farm. Janina Merska – apteka „pod Barankiem” Krosno
mgr farm. W∏adys∏aw Opolski – apteka „pod OpatrznoÊcià” ˚o∏ynia
mgr farm. Roman Pawlikowski – apteka „pod OpatrznoÊcià” Mielec
mgr farm. Stefania Rutowska – apteka „pod Nadziejà” Rzeszów
mgr farm. Jan Rysak – apteka „Nowa” Jas∏o
mgr farm. Feliks Wojciechowski – apteka „pod Bo˝à OpatrznoÊcià” Jaros∏aw
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Ostatni sk∏ad Rady Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie zosta∏ powo∏any Zarzàdzeniem Ministra Zdrowia w dniu 14 sierpnia 1948 roku i po ukonstytuowaniu si´ w dniu 31 sierpnia tego samego roku pracowa∏
a˝ do likwidacji izb aptekarskich w nast´pujàcym sk∏adzie:

mgr farm. Ferdynand Antoni Lipczyƒski – Prezes
mgr farm. Edward Rachwa∏ – Wiceprezes
dr n. farm. Józef Jankowski – Wiceprezes
mgr farm. Wincenty Ko∏odziejczyk – Sekretarz
mgr farm. Stanis∏awa Klecanowa – cz∏onek Zarzàdu
mgr farm. Stefan Mirowski
mgr farm. Jadwiga Kraiƒska
mgr farm. Tadeusz Gardulski
mgr farm. Maria Sasak-Go∏dyra
mgr farm. Marek Adieren
mgr farm. Irena Zieliƒska-S∏omczyƒska
Asyst. W∏adys∏aw Kurowski

mgr farm. Janina Merska
mgr farm. Jan Rysak
mgr farm. Tadeusz Benesz
mgr farm. Józef Teodorowicz
mgr farm. Jan Marczyk
mgr farm. Witold Konstantynowicz
mgr farm. Ewa Turzyƒska
mgr farm. Jerzy Kwiatek
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Grupa dzia∏aczy Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
(lata 40.XX wieku)

Siedzà od lewej: mgr farm. Irena
S∏omczyƒska, mgr farm. Jerzy Kwiatek, mgr farm. Wincenty Ko∏odziejczyk. Stojà: mgr farm. Edward Rachwa∏, NN, mgr farm. M. Feier

mgr farm. Irena S∏omczyƒska
przed swojà aptekà w ¸aƒcucie
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„Czarny dzieƒ” Aptekarstwa Polskiego
8 stycznia 1951 roku
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G∏´bokie przeobra˝enia w ka˝dej prawie dziedzinie ˝ycia, jakie nastàpi∏y po ostatecznym ukszta∏towaniu
paƒstwa polskiego po roku 1945, wywar∏y równie˝ wp∏yw na kszta∏t aptekarstwa w kraju. Prowadzenie
aptek prywatnych na podstawie koncesji czyli zezwoleƒ wydawanych przez w∏adze administracyjne by∏o
w g∏´bokiej sprzecznoÊci z wprowadzanymi sukcesywnie do wszystkich dzia∏ów gospodarki zasad ekonomii
socjalistycznej. Takie te˝ by∏o uzasadnienie i powód zmian w aptekarstwie – zarzàdzanie aptekami musia∏o
byç dostosowane do potrzeb „nowego spo∏eczeƒstwa”. Tym punktem zwrotnym by∏o uchwalenie przez
Sejm, 8 stycznia 1951 roku, w ca∏kowitej niejako konspiracji, i og∏oszenie oraz wykonanie czterech ustaw:
„O przej´ciu aptek na w∏asnoÊç paƒstwa”; „O aptekach”; „O Êrodkach farmaceutycznych i odurzajàcych oraz
artyku∏ach sanitarnych”; „O zniesieniu izb aptekarskich”. Jednà decyzjà wszystkie apteki dzia∏ajàce na terenie
Polski znalaz∏y si´ w strukturach paƒstwowych, prowadzone przez jednostki gospodarki uspo∏ecznionej
w ramach sieci ustalanej przez ministra zdrowia. Rozk∏ad godzin, w których apteka powinna byç czynna
i zaspokajaç potrzeby ludnoÊci równie˝ w porze nocnej i w dni Êwiàteczne ustala∏o prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej.
Kompetencje izb aptekarskich, stanowiàce reprezentacj´ ogó∏u w∏aÊcicieli i aptekarzy w zakresie zawodowych, spo∏ecznych i gospodarczych interesów zawodu przej´∏y, w myÊl ustawy, sekcje okr´gowe i G∏ówna
Sekcja Farmaceutyczna Zwiàzku Zawodowego Pracowników S∏u˝by Zdrowia.
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Organizacja paƒstwowej s∏u˝by farmaceutycznej
w latach 1944 - 1989
Jednym z elementów szeroko poj´tej ochrony zdrowia by∏o dla ka˝dej administracji paƒstwowej w∏aÊciwe zaopatrzenie oddanych tej ochronie pacjentów, w konieczne Êrodki i materia∏y lecznicze. Ca∏y system
zaopatrzenia w leki i artyku∏y sanitarne by∏ od momentu organizacji systemu lecznictwa w kraju po∏àczony
ustawodawstwem z pozosta∏ymi dzia∏ami tej dziedziny.
Pierwszym aktem prawnym w∏adz paƒstwowych w roku 1944, porzàdkujàcym wysi∏ki czynione na rzecz
opieki zdrowotnej, by∏o powo∏anie przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego uchwa∏à z dnia 24 listopada 1944 roku – Naczelnego Nadzwyczajnego Komitetu do Walki z Epidemiami w strukturze Departamentu
Zdrowia ówczesnego Ministerstwa Opieki Spo∏ecznej. Nast´pnym by∏o, decyzjà Krajowej Rady Narodowej
11 kwietnia 1945 roku, utworzenie Ministerstwa Zdrowia a w jego strukturze, po raz pierwszy w dziejach
polskiego aptekarstwa, Departamentu Farmacji.
Podstawà zaopatrzenia w leki dla odbiorców indywidualnych by∏y w tamtych czasach apteki prywatne.
Jednak z uwagi na lata wojny, podczas której wielu aptekarzy, z ró˝nych wzgl´dów, porzuci∏o swe placówki
a wiele aptek straci∏o w∏aÊcicieli, sytuacja nie do koƒca wróci∏a do utrwalonego przez lata pracy, stanu z roku 1939. Podobnie by∏o z zaopatrzeniem hurtowym aptek tak ogólnodost´pnych jak i zamkni´tych, szpitalnych. Zresztà na terenie województwa nigdy nie pracowa∏a pe∏nozakresowa hurtownia farmaceutyczna,
by∏y jedynie sk∏ady drogeryjne i wyspecjalizowane placówki zaopatrzenia chemicznego.
Pierwszà, paƒstwowà ju˝, hurtownià farmaceutycznà by∏a utworzona 31 sierpnia 1946 roku Wojewódzka Sk∏adnica Sanitarna jako placówka terenowa Centralnej Sk∏adnicy Sanitarnej. Kierownikiem jej zosta∏,
b´dàcy wówczas Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, mgr farm. Witold Zawa∏kiewicz. 1 paêdziernika 1948 roku CSS zosta∏a przekszta∏cona w Central´ Handlowà Farmaceutyczno-Sanitarnà „Centrosan” PP
a w Rzeszowie powsta∏a jej jednostka – Hurtownia Wojewódzka. Nast´pnym etapem przekszta∏ceƒ zaopatrzenia farmaceutycznego by∏a (od 29 grudnia 1950 roku – co zwiàzane by∏o z upaƒstwowieniem ca∏oÊci
zaopatrzenia aptek) Centrala Handlowa Farmaceutyczna „Centrofarm” i jej Hurtownia Terenowa nr 14. Ostatnià
samodzielnà jednostkà zaopatrzenia farmaceutycznego by∏a od 18 kwietnia 1953 roku Rzeszowska Hurtownia Farmaceutyczna.
Równolegle rozwija∏y si´ jednostki paƒstwowe w zakresie prowadzenia aptek. Ju˝ 16 paêdziernika 1947
roku powsta∏a instytucja pod nazwà Zjednoczone Apteki Spo∏eczne. Prowadzi∏a ona przede wszystkim apteki
przej´te od Okr´gowego Urz´du Likwidacyjnego jako tak zwane „mienie porzucone”. Równolegle z CHF
„Centrofarm”, w tym samym dniu podj´∏a prac´ Centrala Aptek Spo∏ecznych PP Wyodr´bnione, od 8 stycznia
1951 roku prowadzàca wszystkie apteki w Polsce. 26 lutego 1951 roku CAS utworzy∏a w województwie
rzeszowskim Oddzia∏ Wojewódzki nr 17. Równie˝ 18 kwietnia 1953 roku (tak, jak Rzeszowskà Hurtowni´
Farmaceutycznà)utworzono Rzeszowskie Przedsi´biorstwo Aptek – siedzib´ mia∏a ta instytucja w PrzemyÊlu
ze wzgl´du na zupe∏ny brak odpowiedniego lokalu w stolicy województwa. Przeniesienie do Rzeszowa nastàpi∏o dopiero 1 kwietnia 1955 roku, w PrzemyÊlu pozosta∏ jego Oddzia∏, który w dotychczasowym miejscu
pracowa∏ do 31 grudnia tego˝ roku.
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Obydwie te instytucje – Rzeszowska Hurtownia Farmaceutyczna i Rzeszowskie Przedsi´biorstwo Aptek –
w dniu 1 lipca 1956 roku zosta∏y po∏àczone i utworzy∏y Rzeszowski Zarzàd Aptek podleg∏y Centralnemu
Zarzàdowi Aptek. Instytucja ta podlega∏a od 1 stycznia 1959 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
lecz od 1stycznia 1976 roku wszystkie przedsi´biorstwa prowadzàce obrót hurtowy i detaliczny lekami w kraju
zosta∏y ponownie scentralizowane i odtàd tworzy∏y Przedsi´biorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” zale˝ne od Zjednoczenia PZF „Cefarm”. Zjednoczenie zosta∏o przekszta∏cone w Zrzeszenie PZF „Cefarm” od 1 stycznia 1982 roku, 30 maja 1989 roku przesta∏a istnieç jakakolwiek centralizacja.
W dniu 31 grudnia 1988 roku, ostatniego okresu gdy placówki zaopatrzenia farmaceutycznego, czyli
w tamtym czasie apteki i punkty apteczne I typu, pracowa∏y jedynie w strukturach gospodarki paƒstwowej,
na terenie trzech województw Polski po∏udniowo-wschodniej by∏o: aptek 169 (woj. rzeszowskie 76, woj.
kroÊnieƒskie 54, woj. przemyskie 39); punktów aptecznych I typu ogó∏em 20 (woj. rzeszowskie 5, woj. KroÊnieƒskie 13, woj. przemyskie 2).
Na koniec ciekawostka: placówki te w roku 1988 wykona∏y – w województwie rzeszowskim 8 506 513
ekspedycji oraz 243 014 recept z∏o˝onych; w województwie kroÊnieƒskim 5 824 012 ekspedycji i 186 704
recepty z∏o˝one; w województwie przemyskim 4 099 478 ekspedycji i 99 583 recepty z∏o˝one.
I jeszcze jedna uwaga. W strukturze przedsi´biorstwa zaopatrzenia farmaceutycznego pracowa∏y apteki
o pe∏nej czynnoÊci i apteki leków gotowych a tak˝e dwa podstawowe rodzaje punktów aptecznych: PA
I typu, jednostka samodzielna o wydzielonym lokalu, której kierownikiem by∏ technik farmaceutyczny oraz
PA II typu, tworzony w oÊrodkach zdrowia, prowadzony przez lekarzy (szerszy asortyment leków) i piel´gniarki lub po∏o˝ne (asortyment zaw´˝ony) a nadzorowany i rozliczany pod wzgl´dem finansowym przez aptek´,
która jednoczeÊnie taki punkt zaopatrywa∏a w Êrodki medyczne.
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Reaktywacja samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu
W okresie 1951 - 1991 czyli przez czterdzieÊci lat pracy aptekarzy polskich w placówkach paƒstwowych brak by∏o samodzielnego organu, który reprezentowa∏by tà specyficznà grup´ pracowników
w dziedzinie ochrony zdrowia wobec ca∏oÊci gospodarki rynkowej.
Zwiàzek Zawodowy Pracowników S∏u˝by Zdrowia gromadzi∏ wszystkie grupy zawodowe, czynne
w tym obszarze i nie zawsze mo˝na by∏o, chocia˝by ze wzgl´du na niewielkà, na tle innych, liczb´
farmaceutów, uzyskaç satysfakcjonujàcà reprezentacj´.
Innà organizacjà, o zupe∏nie oddzielnym charakterze, zawiàzanà 4 czerwca 1947 roku powsta∏à
z przemianowania istniejàcego Towarzystwa Przyjació∏ Wydzia∏ów i Oddzia∏ów Farmaceutycznych przy
Uniwersytetach w Polsce, by∏o Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.
Województwo rzeszowskie, które w owym czasie nie posiada∏o ˝adnej
wy˝szej uczelni, na swoim terenie nie utworzy∏o oddzia∏u, dwóch jedynie
przedstawicieli, w osobach magistrów F.A. Lipczyƒskiego oraz E. Rachwa∏a
zosta∏o cz∏onkami Zarzàdu Oddzia∏u Krakowskiego. Oddzia∏ Rzeszowski swà
samodzielnà dzia∏alnoÊç rozpoczà∏ formalnie 10 marca 1953 roku. Polskie
Towarzystwo Farmaceutyczne, jako organizacja naukowa polskiej farmacji, dba∏o
przez ca∏y okres dzia∏alnoÊci przede wszystkim o rozwój naukowy swych
cz∏onków, organizujàc wiele kursów dokszta∏cajàcych, zapraszajàc z wyk∏adami
profesorów akademii medycznych z ca∏ego niemal kraju.
Z inicjatywy Towarzystwa podj´to te˝ szkolenie specjalizacyjne, które w momencie apogeum, w latach 1974 -76, obj´∏o niemal wszystkich aptekarzy z tytu∏em magistra farmacji.
To w∏aÊnie na forum Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, ju˝ w okresie zmian 1980 roku,
rozpocz´to dyskusj´ o powo∏aniu samorzàdu zawodowego farmaceutów. Powo∏ano w tym celu specjalny
zespó∏, który mia∏ opracowaç projekt ustawy o Izbach Farmaceutycznych, bo tak mia∏ si´ samorzàd
nazywaç. Niesprzyjajàce warunki polityczne i gospodarcze lat osiemdziesiàtych nie pozwoli∏y na sfinalizowanie tych prac. Dopiero po uchwaleniu ustawy o dzia∏alnoÊci gospodarczej 23 grudnia 1989 roku,
która przynios∏a mo˝liwoÊç otwierania i prowadzenia placówek przez podmioty inne ni˝ paƒstwowe
jednostki gospodarcze, prace nad projektami uleg∏y przyspieszeniu. Niemniej jednak sama ju˝ nazwa,
a co za tym idzie, przynale˝noÊç okreÊlonych grup zawodowych w farmacji do izby, wzbudzi∏a doÊç du˝e
kontrowersje.
13 wrzeÊnia 1989 roku. Walne Zgromadzenie PTFarm. podj´∏o uchwa∏´ o popieraniu dzia∏aƒ dla
utworzenia Izby Farmaceutycznej. Powsta∏y 13 grudnia Zespó∏ Farmaceutyczny Sekcji Krajowej S∏u˝by
Zdrowia przy NSZZ „SolidarnoÊç” forsowa∏ powstanie Izby Aptekarskiej. Rozpocz´te prace sejmowe 19
stycznia 1990 roku zosta∏y przerwane. Po wycofaniu, dla dobra sprawy, projektów przygotowanych przez
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Sejm RP w dniu 19 kwietnia 1991 roku uchwali∏ ustaw´ o izbach
aptekarskich.
Ju˝ w lipcu Minister Zdrowia powo∏a∏ wy∏onionych przez obydwa zespo∏y cz∏onków Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich, którego posiedzenie konstytucyjne odby∏o si´ w Warszawie, w siedzibie
Ministerstwa Zdrowia, w dniu 29 lipca 1991 roku.
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WÊród Cz∏onków Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich, powo∏anego przez Ministra Zdrowia,
z ówczesnego terenu dzia∏ania aptek województw kroÊnieƒskiego, przemyskiego i rzeszowskiego, znaleêli
si´: mgr farm. mgr farm. Lidia Czy˝, Andrzej Grech, Anna Gut, Lidia Mazur, Ewa Paruzel, Barbara Sawka
i Tadeusz Wziàtek a tak˝e mgr farm. Wies∏awa Gàsior z terenu województwa tarnobrzeskiego, które
zaopatrywane by∏o przez „Cefarm” kielecki.

Podzia∏ administracyjny kraju w roku 1991 – 49 województw. Na czerwono granice terenu dzia∏aƒ Komitetu
Organizacyjnego Izb Aptekarskich
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Pierwsze posiedzenie Komitetu Za∏o˝ycielskiego Tymczasowej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie odby∏o si´ 16 sierpnia 1991 roku. Poni˝ej pismo informujàce o tym fakcie.
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Przewodniczàcym komitetu zosta∏ mgr farm. Andrzej Grech, sekretarzem mgr farm. Lidia Czy˝. Kolejne zebranie w dniu 9 wrzeÊnia przyj´∏o list´ cz∏onków OIA oraz ustali∏o miejsca i terminy zjazdów
okr´gowych oraz Zjazdu Delegatów w Rzeszowie.
Przyj´to te˝ i zg∏oszono do Komitetu Ogólnopolskiego nazw´ – Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska.
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I Kadencja 1991 - 1995
I Zjazd Delegatów Tymczasowej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie odby∏ si´ w dniu 28
paêdziernika 1991 roku, w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej.
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