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A capite...

Drodzy Paƒstwo,
gdy w styczniu bie˝àcego roku, w rozmowach naszych kolegów pad∏a
propozycja organizacji spotkania przedstawicieli muzeów farmaceutycznych
w Polsce, wydawa∏o si´ to odleg∏e i wymagajàce wielkich przygotowaƒ. Do
tej pory spotkania takie odbywa∏y si´ w Êcis∏ym gronie zawodowym, aptekarzy
i farmaceutów zainteresowanych historià swojego zawodu. Nawet, jeÊli by∏y
to sympozja ogólnopolskie z uczestnictwem zagranicznych goÊci z zaprzyjaênionych towarzystw historii farmacji, tematyka ich dotyczy∏a ÊciÊle zagadnieƒ
aptekarskich.
A chcieliÊmy si´ pochwaliç, ˝e Podkarpacie pi´ciokrotnie ju˝ goÊci∏o
historyków zawodu, sympozja odbywa∏y si´ w miejscach wartych choçby
krótkiego pobytu; byliÊmy w Iwoniczu-Zdroju i Horyƒcu-Zdroju, w ¸aƒcucie,
Krasiczynie i Sanoku.
Przez ostatnie dwadzieÊcia lat, na terenie naszej dzia∏alnoÊci, powsta∏y
nowe placówki muzealne, gromadzàce zabytki i pamiàtki aptekarskie. Z ˝alem
˝egnaliÊmy odejÊcie na teren sàsiedniego województwa naszego Muzeum
Regionalnego w Bieczu; naszego, bo jego zbiory przekazywane przez farmaceutów i pracowników by∏ego Przedsi´biorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Rzeszowie, pochodzà z aptek od wielu lat pracujàcych
na terenie by∏ych województw: „du˝ego” rzeszowskiego i kolejno kroÊnieƒskiego, przemyskiego i „ma∏ego” rzeszowskiego w latach 1976 -1999. Z radoÊcià natomiast powitaliÊmy inicjatyw´ dyrekcji Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku odtworzenia Apteki w Rynku Miasteczka Galicyjskiego
i wystaw´ „Apteczne Reminiscencje” w Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie.
Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska wydaje periodyk historyczny pod
ogólnym tytu∏em „Thesaurus Apothecarii”, ka˝dy numer ma swój podtytu∏,
odzwierciedlajàcy jego treÊç. Dotychczas uda∏o si´ nam utrwaliç sylwetki
3

Aptekarzy Galicyjskich, Podkarpackich, zagadnienia ich pracy w aptekach,
powstawanie aptek i, niestety, ich likwidacj´. ˚yciorysy magistrów farmacji
przedstawiajà historyczne sploty losów w takim przebiegu dziejów, jaki
przechodzi∏y ziemie podkarpackie.
Bie˝àcy numer przynosi materia∏y, jakie zosta∏y przedstawione podczas
sanockiego Spotkania Opiekunów Zbiorów Farmaceutycznych w Polsce.
W spotkaniu wzi´li udzia∏ prowadzàcy muzea farmaceutyczne i dzia∏y
aptekarskie w wielu miastach polskich. Dla utrwalenia i dla „pochwalenia
si´” inicjatywà Podkarpackiej OIA „Thesaurus Apothecarii” zostanie przekazany
do wszystkich placówek w jakikolwiek sposób zwiàzanych z gromadzeniem
zbiorów aptekarskich.
Liczymy, ˝e to pierwsze spotkanie, zainicjowane niejako spontanicznie,
przyniesie kolejne dyskusje w gronie pasjonatów historii tak szacownego
zawodu, jakim by∏, jakim jest i jakim powinien byç Aptekarz.

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska
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Irena Borowczak
Dzia∏ Numizmatyki
Muzeum Okr´gowego im. L. Wyczó∏kowskiego
w Bydgoszczy

Medale zwiàzane z farmacjà w bydgoskim
muzeum
Muzeum Okr´gowe im. Leona Wyczó∏kowskiego w Bydgoszczy posiada
bogatà kolekcj´ medali zwiàzanych tematycznie z medycynà i farmacjà.
Obiekty te sà ciekawymi przyk∏adami sztuki medalierskiej. Wyst´pujà na nich
symbole medyczne takie jak: wizerunek w´˝a, oplatajàcego lask´ podró˝nà
(atrybut Eskulapa, boga sztuki lekarskiej) i czary z lekarstwem. Na medalach
zwiàzanych z Miko∏ajem Kopernikiem przedstawiane sà konwalie, które nale˝y
traktowaç jako symbol leku. Do cz´sto spotykanych motywów nale˝à tak˝e
wizerunki: m.in. Hippokratesa, zwanego ojcem medycyny oraz Klaudiusza
Galena, twórcy nauki o postaciach leków i ich zastosowaniach. Na niektórych
pracach medalierskich widniejà ∏aciƒskie sentencje: „Salus aegroti suprema
lex” (zdrowie chorego najwy˝szym prawem), czy „Ars longa, vita brevis (sztuka
trwa d∏ugo, ˝ycie krótko).
Autorami niniejszych medali sà wybitni artyÊci tej rangi: m.in. Fryderyk
Wilhelm Below, Franciszek Habdas, Edward Gorol, Józef Go∏awski, Anna
Jarnuszkiewicz, Jerzy Jarnuszkiewicz, Franciszek Kalfas, Robert Kotowicz,
Stefan Rufin Koêbielewski, Józef Majnert, Ewa Olszewska - Borys, Jan Raszka,
Stanis∏awa Wàtróbska, Jan Wysocki i Konstanty ˚migrodzki. WÊród plejady
znakomitych nazwisk projektantów nie brakuje wspó∏czesnych twórców
bydgoskich: Micha∏a Kubiaka i Marka Guczalskiego. Wi´kszoÊç eksponatów
to prace bite, powsta∏e po 1945 roku w Mennicy Paƒstwowej w Warszawie.
Znakomità okazj´ do pokazania owego zbioru stanowi∏a wystawa pod tytu∏em
„Farmacja i medycyna w medalierstwie”, przygotowana w siedzibie Muzeum
Farmacji Apteki „Pod ¸ab´dziem” w Bydgoszczy, w terminie od 27 grudnia
2007 roku do 10 lutego 2008 roku. Jej otwarcie nastàpi∏o w 154. rocznic´
powstania „Apteki pod ¸ab´dziem” i czterolecie istnienia Muzeum Farmacji.
Dzi´ki decyzji w∏aÊciciela apteki Bart∏omieja Wodyƒskiego i pomocy Urz´du
Miasta w Bydgoszczy ukaza∏ si´ VII tom czasopisma „Apothecaria Bydgostiana.
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Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, który w ca∏oÊci poÊwi´cony zosta∏
wystawie. Prezentowany zbiór ukazano w kilku grupach tematycznych.
Ekspozycj´ rozpoczyna∏y medale poÊwi´cone Miko∏ajowi Kopernikowi oraz
innym znaczàcym postaciom ze Êwiata medycyny. Kolejnà grup´ obiektów
stanowi∏y medale zamówione i wykonane dla instytucji zwiàzanych
z medycynà, takich jak: towarzystwa, placówki leczniczo-badawcze, apteki
i zak∏ady farmaceutyczne, a tak˝e powsta∏e z okazji ró˝norodnych wydarzeƒ
medycznych – kongresów, zjazdów i sympozjów itp. Odr´bny zespó∏ tworzy∏y
medale zwiàzane z Polskim Czerwonym Krzy˝em, uczelniami medycznymi
oraz uzdrowiskami i szpitalami.
Medale te sà gromadzone od wielu lat. Ich kolekcja stale powi´ksza si´,
g∏ównie dzi´ki darom instytucji, stowarzyszeƒ oraz zak∏adów zwiàzanych
z problematykà medycznà i aptekarskà. Przy tej okazji warto nadmieniç, ˝e
w 2009 r. Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie przekaza∏a
bydgoskiemu muzeum w darze medal „Za zas∏ugi dla aptekarstwa
Podkarpacia”.
Poni˝szy wykaz prezentuje wybór ciekawszych medali zwiàzanych
z farmacjà, znajdujàcych si´ w zbiorach Muzeum Okr´gowego im. Leona
Wyczó∏kowskiego w Bydgoszczy:
1. VI Zjazd lekarzy i przyrodników polskich
w Krakowie, 1891
Jan Nepomucen Langer
srebro, bity, Êr. 43 mm
MOB/Me 1326

2. 60-lecie za∏o˝enia Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie,
1928
Piotr Wojtowicz
bràz, bity, Êr. 55 mm
MOB/Me 1466
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3. Miko∏aj Kopernik,
1949
Konstanty Laszczka
bràz, lany, Êr. 225 mm
MOB/Me 1473

4. Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne –
Ignacy ¸ukasiewicz,
1967
Wac∏aw Kowalik
bràz, bity, Êr. 50 mm
MOB/Me 3839

5.150-lecia Tarchomiƒskich Zak∏adów Farmaceutycznych Polfa,
1973
Edward Gorol
tombak patynowany,
bity, Êr. 70 mm
MOB/Me 1670

6. Witold ¸obarzewskipierwszy prezes Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Lublinie, 1994
Jolanta S∏omianowska
tombak srebrzony i oksydowany, bity, Êr. 70 mm
MOB/Me 3446
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7. Za zas∏ugi dla Instytutu Farmaceutycznego – Klaudius Galenus, 1997
Andrzej i Roussanka
Nowakowscy
tombak srebrzony i oksydowany, bity, Êr. 70 mm
MOB/Me 3724
8. Za zas∏ugi dla aptekarstwa Podkarpacia,
2001
Krzysztof Brzuzan
bràz, lany, 140 x 70 mm
MOB/Me 4170

9. XX lat kszta∏cenia –
Wydzia∏ Farmaceutyczny Collegium
Medicum UMK, 2008
Alicja Majewska
tombak patynowany,
bity, Êr. 60 mm
MOB/Me 4288

10. Uniwersytet Medyczny w Bia∏ymstoku,
2008
Janusz Ta∏uç
tombak srebrzony, bity,
Êr. 70 mm
MOB/Me 4204
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11. Medal imienia prof.
Bronis∏awa Koskowskiego, 2010
Zygmunt Stuchlik
bràz, lany, 67 x 68 mm
MOB/Me 4231

Fot. Wojciech Woêniak
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Bydgoszcz

Collection of medals related to pharmacy
in the Bydgoszcz museum
The Leon Wyczó∏kowski District Museum in Bydgoszcz has an extensive
collection of medals related to medicine and pharmacy. These interesting
medals were made by some prominent artists and depict medical,
pharmaceutical and herbal medicine symbols as well as Latin proverbs. The
entire collection was presented during an exhibition entitled Pharmacy and
medicine in medal making that took place between 27 December 2007 and
10 February 2008. It was thoroughly described in the seventh volume of
a periodical Apothecaria Bydgostiana. Studia z dziejów Farmacji i Medycyny.
The medal collection can be further expanded thanks to donations from
various institutions, associations and companies working in the fields of
medicine and pharmacy. The following study includes images and descriptions
of eleven commemorative medals as well as medals awarded to prominent
representatives of our profession.
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Piotr Kiersnowski

Zbiory apteczne w Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka
Od 1984 roku w ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa istnieje dzia∏
Tradycji zielarskich, którego zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie
i udost´pnianie zabytków zwiàzanych z zielarstwem i zio∏olecznictwem.
Wi´kszoÊç zbiorów prezentowana jest na wystawie sta∏ej Tradycje zielarskie
usytuowanej w piwnicach oficyny dworskiej.
mg
mgrr Leon Chochlew
Wspó∏twórcà i wieloletnim konsultantem w Skansenie
dzia∏u zielarskiego by∏ miejscowy aptekarz mgr
Leon Chochlew (1918 - 2000) – siostrzeniec profesora Wac∏awa Stra˝ewicza.
Dzi´ki niemu trafi∏y do muzeum pisma prywatne i urz´dowe profesora oraz r´kopisy jego prac
naukowych.
Jednym z cenniejszych zabytków jest dyplom
uzyskania stopnia magistra farmacji przez Wac∏awa
Stra˝ewicza z 5 maja 1926 roku na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie.

Strona r´kopisu
prof. Stra˝ewicza
„Zale˝noÊç pomi´dzy dojrza∏oÊcià
wegetatywnà roÊlin leczniczych
a sk∏adem chemicznym ich surowców”

Dyplom mgra Farmacji Wac∏awa Stra˝ewicza
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Prasy
i destylatory,
fragment
ekspozycji
Prasy
i destylatory,
fragment
ekspozycji
„Tradycje
Zielarskie”
„Tradycje Zielarskie”

Perkolatory, rozdrabniacze i sita
fragment ekspozycji „Tradycje Zielarskie”

Moêdzierz apteczny 1940 r.;
zbiory Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu

MaÊci, napary i odwary; fragment ekspozycji
„Tradycje Zielarskie”
Na wystawie sta∏ej w jej cz´Êci aptecznej zaprezentowano wyposa˝enie
apteki z lat pi´çdziesiàtych XX wieku. Mo˝na tu zobaczyç urzàdzenia do
rozdrabniania i kalibrowania zió∏, perkolatory, prasy, destylatory, moêdzierze,
kamionkowe pojemniki na maÊci i pod∏o˝a maÊciowe, form´ do odlewania
czopków, infuzorki, wagi, a tak˝e suszark´ do zió∏ i sterylizacji sprz´tu.
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W cz´Êci nazwanej kontrola jakoÊci zaprezentowano m.in. aparaty Derynga,
Soxhleta, Kippa, pehametry, mikroskopy optyczne, wagi laboratoryjne,
kroplomierze, wirówki i drobny sprz´t laboratoryjny. W recepturze
zgromadzono sztanglasy i porcelanowe pojemniki na maÊci.

Cz´Êç kontrolna apteki,
fragment ekspozycji „Tradycje
Zielarskie”

Receptura i ekspedycja;
fragment ekspozycji „Tradycje
Zielarskie”

Najstarszymi zabytkami dzia∏u Tradycji zielarskich sà dwa dziewi´tnastowieczne ksià˝kowe zielniki zakupione od prywatnych kolekcjonerów. Jeden
zidentyfikowany jest jako dar Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Erlangen
(Bawaria) przekazany do Zachodniopruskiego Prowincjonalnego Muzeum
w Gdaƒsku w 1888 roku.

Dziewi´çsi∏ bez∏odygowy, zbiory
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
Strona tytu∏owa zielnika z 1888 r., zbiory Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
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Drugi zielnik wykonany przez nieznanego polskiego autora po roku 1812.

Zielnik z ok. 1812 r.,
zbiory Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu

Wystawa jest dost´pna dla zwiedzajàcych przez ca∏y rok i cieszy si´ du˝ym
zainteresowaniem. Organizowane sà tu lekcje muzealne i warsztaty zielarskie
popularyzujàce wiedz´ i profilaktyk´ zdrowotnà opartà o tradycj´.
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Ciechanowiec

The apothecary collection of the Krzysztof Kluk
Museum of Agriculture
A department devoted to herbal tradition was opened in the Krzysztof
Kluk Museum of Agriculture in 1984. Its co-founder and consultant was Leon
Chochlew (1918-2000), a Wac∏aw Stra˝ewicz’s nephew. The museum stores
some of most valuable documents related to Stra˝ewicz, including his Masters
Diploma in Pharmacy issued by Stefan Batory University in Vilnius in 1926.
The museum’s pharmacy is furnished in the style of the fifties of the twentieth
century and has equipment for herbal preparation processing. It is also
equipped with drug quality control apparatus. The oldest items in the
collection are nineteenth century herbaria. One of them was donated to the
West Prussian Provincial Museum in Gdansk by the royal botanical garden
(Botanischer Garten Erlangen) located in Erlangen (Bavaria) in 1888. It was
then transferred to the Krzysztof Kluk Museum of Agriculture as a result of
boundary changes after World War II. The institution often hosts museum
lessons and herbal workshops.
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Muzeum Farmacji UJ,
ul Floriaƒska 25

Muzeum Farmacji UJ
Pomys∏odawcà, organizatorem i pierwszym dyrektorem krakowskiego Muzeum Farmacji by∏
dr Stanis∏aw Proƒ. Urodzi∏ si´
w 1892 roku w JaÊle. W latach
1909-1911 odby∏ trzyletnià praktyk´ aptekarskà u swego stryja,
magistra farmacji Miko∏aja Pronia,
w∏aÊciciela apteki „Pod Z∏otà G∏owà” w Krakowie przy Rynku G∏ównym 13. Po maturze w 1911 roku

dr Stanis∏aw Proƒ
(1892-1971)

zmieni∏ kierunek swoich zainteresowaƒ
i zapisa∏ si´ na studia prawnicze na Uniwersytecie Jagielloƒskim. Studia te, z powodu
wojny, w której zresztà bra∏ udzia∏ – walczy∏
m.in. w obronie PrzemyÊla i Lwowa – ukoƒczy∏
dopiero w 1919 roku na Uniwersytecie Lwowskim. W okresie mi´dzywojennym pracowa∏
w ró˝nych miejscach jako ni˝szej lub wy˝szej
rangi urz´dnik, m.in. jako burmistrz Sokala
na Wo∏yniu, które wówczas nale˝a∏o do Polski.
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Po lewej: Miko∏aj i Stanis∏aw
Proniowie w wejÊciu do apteki
„Pod Z∏otà G∏owà”.

W latach 1943-1945 Stanis∏aw Proƒ pracowa∏ w niemieckim Banku Spó∏dzielczym Aptekarzy, który mieÊci∏ si´ na parterze Pa∏acu
Popielów przy ul. Basztowej 3 (w latach 1939-1944:
Wehrmachtstrasse). Pierwsze pi´tro tej kamienicy
zajmowa∏a niemiecka Izba
Aptekarska, do której dr Proƒ cz´sto za- Kamienica (pa∏ac Popielów)
chodzi∏, aby porozmawiaç z pracujàcymi ul. Basztowej 3
tam znajomymi Polakami. Legitymacje
wydane przez obie te instytucje polskim
pracownikom uprawnia∏y do zameldowania w Krakowie i do kartek ˝ywnoÊciowych, umo˝liwia∏y te˝ poruszanie si´
po mieÊcie po godzinie policyjnej. Dla dra
Pronia mia∏o to ogromne znaczenie, poniewa˝ wspó∏pracowa∏ w tym czasie z ruchem oporu – pe∏ni∏ funkcj´ oficera wywiadu Krakowskiej Dywizji Armii Krajowej,
a w jego mieszkaniu przy ul. Zyblikiewicza
5 odbywa∏y si´ konspiracyjne zebrania.
W 1943 roku Niemcy przywieêli do
krakowskiej Izby Aptekarskiej kolekcj´ zarekwirowanà pewnemu cz´stochowskiemu aptekarzowi.
By∏y to ró˝nego rodzaju zabytkowe naczynia apteczne, oko∏o 200 oprawionych w ramy tablic
zielarskich, a tak˝e wielka gablota Zak∏adów
Chemiczno -Farmaceutycznych firmy Merck
z Darmstadt, eksponujàca 280 szklanych tubusów
z surowcami farmakognostycznymi. Dr Proƒ, który
Gablota ekspozycyjna firmy Merck z Darmstadt, eksponujàca tubusy z surowcami leczniczymi pochodzenia
naturalnego
17

te przedmioty oglàda∏, odnotowa∏
w swoim pami´tniku, który jest
przechowywany w jednej z tek
archiwalnych Muzeum Farmacji
UJ, ˝e ju˝ wówczas, w 1943 roku,
kolekcja ta nasun´∏a mu myÊl
o utworzeniu muzeum aptekarstwa.
Po zakoƒczeniu wojny w 1945
roku powsta∏a w Krakowie Okr´tubus
gowa Izba Aptekarska, w której
z kantarydami
dr Proƒ przez 5 powojennych lat
pe∏ni∏ funkcj´ dyrektora biura i radcy prawnego tej izby. Stanowisko to
umo˝liwi∏o mu realizacj´ idei zorganizowania muzeum. Jej poczàtkiem by∏
okólnik Okr´gowej Izby Aptekarskiej z listopada 1946, który rozes∏ano do
aptek ówczesnego województwa krakowskiego, w którym zaapelowano „do
wszystkich Kolegów i Kole˝anek, cz∏onków Izby, aby nadsy∏ali do Izby godne
uwagi zabytkowe naczynia, utensylia, ksi´gi, zielniki itp. przedmioty, nadajàce
si´ do umieszczenia w muzeum”.
Projekt utworzenia muzeum spotka∏ si´ w Êrodowisku aptekarskim
z ˝ywà reakcjà – do Krakowa
zacz´∏y nap∏ywaç liczne zabytkowe przedmioty, dokumenty,
dawne podr´czniki aptekarskie,
lekospisy itp., którym na miejscu
zak∏adano karty katalogowe, a tak˝e, jeÊli by∏a taka potrzeba, poddawano renowacji itd.
Tak by∏o do grudnia 1950
roku. W styczniu 1951 wszystkie
polskie apteki, które do tej pory
by∏y prywatnà w∏asnoÊcià poszczególnych aptekarzy, cz´sto
w∏asnoÊcià z dziada pradziada,
zosta∏y przez komunistyczne w∏adze ówczesnej Polski odebrane ich
prawowitym w∏aÊcicielom i upaƒ18

stwowione. W wyniku nacjonalizacji zlikwidowano te˝ aptekarski samorzàd, czyli okr´gowe izby aptekarskie, w tym równie˝ Krakowska Okr´gowà Izb´ Aptekarskà, przy której muzeum by∏o organizowane.
Od stycznia 1951 do lipca 1952 zbiory
krakowskiego muzeum przej´∏o Ministerstwo
Zdrowia, w zwiàzku z czym muzeum nosi∏o wtedy nazw´: Muzeum Historyczne Aptekarstwa Polskiego. RównoczeÊnie dr Proƒ uzyska∏ prawo do
obj´cia kwerendà wszystkich polskich aptek, a nie jak dotàd tylko w województwie krakowskim. W sumie w latach 1952-1959 dr Proƒ przebada∏ ∏àcznie
oko∏o 1200 aptek rozmieszczonych w 16 ówczesnych województwach. To,
co w tych aptekach znajdowa∏, zwykle le˝a∏o piwnicach, na strychach, w rupieciarniach, jako ˝e by∏y to ju˝ przedmioty wycofane z u˝ycia, a bardzo przydatne dla tworzàcego si´ muzeum.
Kolejna zmiana organizacyjna nastàpi∏a w sierpniu 1952 roku. Decyzjà
Ministra Zdrowia zgromadzone zbiory w sensie formalnym przej´∏a G∏ówna
Biblioteka Lekarska w Warszawie, w zwiàzku z czym
przez nast´pnych 8 lat MuSiedziba G∏ównej Biblioteki Lekarskiej,
zeum funkcjonowa∏o pod
Warszawa, ul. Chocimska 22
nazwà: OÊrodek Dokumentacji Farmaceutycznej G.B.L. z siedzibà w Krakowie.
Uroczyste otwarcie sta∏ej ekspozycji odby∏o si´
20 wrzeÊnia 1956 roku. W przygotowanym dla goÊci
opracowaniu dr Proƒ zaznaczy∏, ˝e ekspozycja obj´∏a
oko∏o 40% zbiorów i ˝e pozosta∏e muzealia, zw∏aszcza te wymagajàce zabiegów konserwatorskich,
przebywajà w muzealnym magazynie. Od tego czasu
z bogatych zasobów bibliotecznych i archiwalnych zacz´li korzystaç specjaliÊci, naukowcy, badacze i studenci, a liczba osób zwiedzajàcych zbiory,
zarówno indywidualnie, jak i w grupach, które przybywa∏y z kraju i z zagranicy,
stale ros∏a.
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Po pi´ciu latach,
konkretnie 1 stycznia
1961 roku, decyzjà
Ministerstwa Zdrowia,
zbiory muzealne zosta∏y w∏àczone do Wydzia∏u Farmaceutycznego ówczesnej Akademii Medycznej w Krakowie, pod nazwà:
Muzeum Farmacji.
Zbiory obejmowa∏y
wówczas oko∏o 15 tysi´cy eksponatów,
biblioteka liczy∏a oko∏o 5 tysi´cy woluminów, zaÊ archiwum 230 tematycznych
tek.
Warunki ekspozycyjne w kamienicy przy ul. Basztowej 3 nie by∏y
optymalne, g∏ównie z powodu zbyt ma∏ej powierzchni. Stàd starania zarówno
dra Pronia, jak i jego nast´pców, o innà lokalizacj´, która lepiej odpowiada∏aby
ekspozycyjnym potrzebom zgromadzonych zbiorów. Starania te zosta∏y
uwieƒczone sukcesem dopiero w 1978 roku, przydzieleniem przez ówczesne
w∏adze miasta kamienicy przy ul. Floriaƒskiej 25 wraz z oficynà. RównoczeÊnie
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zosta∏a te˝ podj´ta decyzja, ˝e za pieniàdze
miasta zostanie przeprowadzony jej gruntowny remont, po∏àczony ze zmianami struktury budynku, dostosowujàcymi jà do potrzeb ekspozycyjnych, jak równie˝ prace
konserwatorskie nad zabytkowymi elementami tej czternastowiecznej kamienicy.

Stan budynku przy Floriaƒskiej 25
w 1978 roku.
Remont, prowadzony przez
Zarzàd Rewaloryzacji Zespo∏ów
Zabytkowych Krakowa, trwa∏
blisko 10 lat. Przyczynà by∏y
liczne prace adaptacyjne i d∏ugotrwa∏e prace konserwatorskie unikalnych, zabytkowych elementów
architektonicznych i elementów wystroju – takich m.in. jak kamienne

Fragment renesansowego sufitu.

Jeden z renesansowych portali w nowej
siedzibie Muzeum przy Floriaƒskiej 25.
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Barokowy strop - fragment

renesansowe portale, zabytkowe drewniane stropy czy dziewi´tnasto-wieczny
fresk przedstawiajàcy stylizowany ogród.

XIX-wieczny fresk przedstawiajàcy stylizowany
ogród
Uroczyste otwarcie sta∏ej ekspozycji
w nowej siedzibie nastàpi∏o 9 marca 1991
roku. Przekazanie
Muzeum Farmacji
kamienicy przy ul.
Floriaƒskiej 25 radykalnie zmieni∏o jego
rang´: trzykrotnie
wi´ksza od poprzedniej powierzchnia
u˝ytkowa nowej siedziby umo˝liwi∏a wyeksponowanie prawie wszystkich posiadanych zbiorów, a nowa lokalizacja –
przy Trakcie Królewskim – sprawi∏a, ˝e Muzeum zacz´∏o odwiedzaç
nieporównanie wi´cej osób ni˝ poprzednio, w szczególnoÊci z zagranicy. Przy
okazji remontu elementy dekoracyjne na fasadzie Muzeum, tzw. klucze,
otrzyma∏y form´ symboli aptekarskich – co w sensie równie˝ symbolicznym
na sta∏e wpisa∏o krakowskie Muzeum Farmacji w kulturalny pejza˝ Krakowa.
23

W 2010 roku zbiory krakowskiego Muzeum Farmacji wzbogaci∏y si´ o komplet zabytkowych mebli ze zlikwidowanej rok wczeÊniej krakowskiej apteki
Pod Z∏otym S∏oniem. Meble te sà obecnie eksponowane w holu Muzeum.

Sta∏a ekspozycja Muzeum Farmacji jest rozmieszczona na wszystkich
pi´ciu poziomach, od gotyckich piwnic poczàwszy, na strychu koƒczàc – co
w przypadku piwnic i strychu ma równie˝ merytoryczne uzasadnienie.
W piwnicach dawnych aptek zawsze przechowywano materia∏ ∏atwo ulegajàcy
zepsuciu w pomieszczeniu suchym lub pod wp∏ywem Êwiat∏a, a nie psujàcy
si´ w wilgoci i w miejscu ciemnym – a wi´c wosk, oliw´ itd., zaÊ w czasach
nowszych, jeszcze w 1. po∏. XX wieku, materia∏y ∏atwopalne – np. fosfor.
Z kolei strych apteczny, jako miejsce suche i przewiewne, zawsze by∏ wykorzystywany do suszenia i przechowywania zió∏ leczniczych.
24

W krakowskim Muzeum Farmacji sà dwie piwnice ekspozycyjne. W jednej
g∏ównymi eksponatami sà beczki na wino i ko∏o do robienia Êwiec (tradycyjny
apteczny asortyment), w drugiej piwnicy zosta∏y zgromadzone przedmioty

zwiàzane z pracà laboratoryjnà (retorty, aparaty destylacyjne, szklane alembiki,
filtry, tygle, prasy itp.) – czyli przedmioty s∏u˝àce do rozdzielania, topienia,
rozdrabniania i oczyszczania substancji leczniczych. W sali na parterze sà
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eksponowane meble z dawnych aptek
klasztornych, a tak˝e god∏a w∏asne
dawnych aptek – np. god∏o Murzyn,
symbolizujàce surowce lecznicze
sprowadzane z krajów egzotycznych.
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Na pierwszym pi´trze, w sali po lewej, sà eksponowane meble apteczne
w stylu Empire, a tak˝e portrety pierwszych profesorów farmacji w krakowskiej uczelni i portrety seniorów Gremium Aptekarzy Krakowskich. W sali

Meble apteczne w stylu empirowym (pocz. XIX wieku)

Portret Jana Szastera
(1746-1793) pierwszego
profesora farmacji
na Uniwersytecie
Jagielloƒskim (1783).
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po prawej stronie zosta∏y umieszczoine meble apteczne w stylu neobarokowym i w stylu biedermeierowskim, a tak˝e kolekcja moêdzierzy; zaÊ
w przylegajàcym do tej sali pokoju, ozdobionym roÊlinnymi freskami

28

– kolekcja wag aptecznych. Na
tym samym pi´trze jest te˝ ma∏y
pokój poÊwi´cony Ignacemu
¸ukasiewiczowi i Janowi Zehowi – farmaceutom, którzy pierwsi na Êwiecie, w lwowskiej
aptece Piotra Mikolascha,
wydestylowali z ropy naftowej
naft´, która nadawa∏a si´ do
stosowania w lampie naftowej.

Ignacy
¸ukasiewicz

Jan Zeh

Lwowska apteka
Piotra Mikolascha
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W klatce schodowej, na pierwszym
pi´trze, eksponowane sà m.in. portret Hygiei
autorstwa krakowskiego artysty Piotra
Stachiewicza, witra˝ ze s∏awnej wroc∏awskiej
pracowni Adolfa Seilera, a na Êcianach ca∏ej
klatki schodowej portrety wybitnych
polskich farmaceutów, a tak˝e dyplomy
ukoƒczenia studiów farmaceutycznych, nadane polskim absolwentom
przez uniwersytety krajowe i zagraniczne. Natomiast
na Êcianie mi´dzy
drugim i trzecim
pi´trem sà prezenPiotr Stachiewicz
(1858-1938) Hygieia
Rysunek w´glem
Witra˝ przedstawiajàcy moêdzierz aptekarski
w otoczeniu roÊlin leczniczych (naparstnica,
tojad, mak i u do∏u pokrzyk wilcza jagoda).
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towane portrety cz∏onków pierwszej Rady Wydzia∏u Farmaceutycznego
Uniwersytetu Jagielloƒskiego (1947), kalendarium historii nauczania farmacji
na tej uczelni (od 1783 roku) i, w gablocie, insygnia dziekaƒskie.

Gablota z insygniami dziekaƒskimi: ber∏o i ∏aƒcuch.
Posà˝ek u do∏u to replika statuetki wieƒczàcej ber∏o,
odlana z bràzu z okazji 225-lecia nauczania
farmacji na UJ.
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W pierwszej z dwóch sal drugiego pi´tra mo˝na podziwiaç dawne
naczynia apteczne, w tym bardzo cennà kolekcj´ majoliki aptecznej, jakà
w 1976 roku ofiarowa∏ Muzeum magister farmacji i kolekcjoner dzie∏ sztuki,
Mateusz Grabowski z Londynu. W tej samej sali sà te˝ eksponowane dawne

surowce lecznicze pochodzenia zwierz´cego,
w tym ludzkiego, a tak˝e surowce mineralne.

Naczynie apteczne z napisem
„Mumia vera” (“Mumia
prawdziwa”)
XVIII wiek
WysokoÊç: 37 cm
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W drugiej sali drugiego pi´tra mo˝na obejrzeç m.in. komplety dawnych odwa˝ników
ró˝nych typów, szklane i cynowe miary pojemnoÊci, a tak˝e utensylia apteczne, s∏u˝àce do
Tadeusz Pankiewicz,
magister farmacji, w∏aÊciciel produkcji ró˝nych postaci leków, takie jak:
pigulnica, tabletkarka, dra˝etkarka czy zestaw
apteki „Pod Or∏em”,
do produkcji proszków w op∏atkach. Cz´Êç
autor ksià˝ki pt. Apteka
ekspozycji w tej sali jest poÊwi´cona osobie
w getcie krakowskim.
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magistra farmacji Tadeusza Pankiewicza, w∏aÊciciela krakowskiej apteki Pod
Or∏em, autora przet∏umaczonej na kilka j´zyków ksià˝ki pt. Apteka w getcie
krakowskim, w której opisa∏ swoje przejmujàce wspomnienia z okresu
niemieckiej okupacji. W trzecim pokoju na tym pi´trze znajduje si´ ekspozycja
pt. Co zosta∏o z dawnych krakowskich aptek.

Ostatnia sala ekspozycyjna w krakowskim
Muzeum Farmacji zosta∏a urzàdzona na strychu – co, jak ju˝ wspomnia∏em, mia∏o swoje merytoryczne uzasadnienie,
poniewa˝ jako miejsca
przestronne i suche, by∏y
cz´sto wykorzystywane
przez dawnych aptekarzy
do suszenia i przechowywania zió∏ leczniczych. W tym samym pomieszczeniu znajdujà si´ te˝ drewniane ramy obciàgni´te grubym p∏ótnem, s∏u˝àce do suszenia zió∏, ró˝nego
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rodzaju krajalnice
do krojenia zió∏, sita
ro˝nej g´stoÊci, prasy do wyciskania soku, perkolatory s∏u˝àce do sporzàdzania wyciàgów ro Êlinnych, repozytoria z wiejskich
aptek, z szufladami
do przechowywania
poszczególnych cz´Êci zió∏, skrzynie i s∏omiane stàgwie na
zio∏a, a tak˝e przyk∏ady
surowców leczniczych
pochodzenia roÊlinnego.
Natomiast w oficynie
Muzeum, w jednym z pomieszczeƒ na parterze,
znajduje si´ biblioteka,
w której przechowywane
sà dawne zielniki, farmakopee i inne druki zwiàzane z historià lekoznawstwa i historià
aptekarstwa, wspó∏czesne albumy i podr´czniki z historii medycyny i farmacji, teki
archiwalne, w których
gromadzone sà dokumenty i fotografie dotyczàce wybitnych polskich farmaceutów,
a tak˝e filmy i slajdy,
które pod ró˝nymi kà35

tami ilustrujà dzieje aptekarstwa polskiego i europejskiego.
Oprócz udost´pniania
zbiorów publicznoÊci pracownicy Muzeum prowadzà te˝ dzia∏alnoÊç naukowà i popularyzatorskà. Dzia∏alnoÊç naukowa to
publikowanie ksià˝ek i artyku∏ów dotyczàcych historii aptekarstwa i historii farmacji, w tym
równie˝ wyg∏aszanie referatów
na krajowych i mi´dzynarodowych sympozjach i konferencjach.
Natomiast dzia∏alnoÊç popularyzatorska to m.in. udzia∏
w corocznej imprezie o nazwie
„Noc Krakowskich Muzeów”
i wydawanie Êciennego kalendarza edukacyjnego. W „Nocach Krakowskich Muzeów” Muzeum Farmacji
bierze udzia∏ od 2005 roku, czyli od poczàtku funkcjonowania tej imprezy
w Krakowie. Udzia∏ ten, oprócz udost´pnienia Muzeum zwiedzajàcym w godzinach nocnych,
polega te˝ na
prezentacji, na
ustawionej przed
Muzeum scenie,
pokazów na wybrane tematy z historii aptekarstwa (na przyk∏ad
jak si´ w przesz∏oÊci robi∏o
i poz∏aca∏o pigu∏ki). W 2006 roku
zosta∏o te˝ zapoczàtkowane wy36

dawanie Êciennych kalendarzy edukacyjnych, poÊwi´conych wybranemu
zagadnieniu historii farmacji. Na przyk∏ad kalendarz na 2013 rok nosi tytu∏
Skarby z kolekcji Grabowskiego i jest poÊwi´cony wspomnianej wy˝ej dawnej
aptecznej majolice.

37

Kraków

The Kraków Museum of Pharmacy
The originator, organizer and first director of the Kraków Museum of
Pharmacy was Stanis∏aw Proƒ (1892-1971). The impulse to create the museum
was the collection of a pharmacist from Cz´stochowa that was requisitioned
and brought to Kraków by German officials of Apothekerkammer in 1943. As
President of the Regional Chamber of Pharmacists in Kraków, Stanis∏aw Proƒ
began to organize the museum in 1945. After the Ministry of Health took
over the museum, Stanis∏aw Proƒ was granted the query rights in pharmacies
across the country. The museum was moved from Basztowa Street to a newly
renovated tenement building located at Floriaƒska Street in 1991. The museum
is governed by the Faculty of Pharmacy of the Jagiellonian University and
occupies five floors. Among the most valuable items gathered in the museum
are: the furniture from the Pod Z∏otym S∏oniem pharmacy, various souvenirs
of prominent pharmacists, and a collection of apothecary majolica donated
to the museum by a collector and Master of Pharmacy Mateusz Grabowski
from London in 1976. The museum has an extensive library of works devoted
to pharmacy, operates a website www.muzeumfarmacji.pl, participates in the
Night of Museums in Kraków and publishes educational calendars.
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Zbigniew Rudzicki

Apteka-Muzeum w Lublinie
Drugà, utworzonà po 1944 r., w Polsce, sta∏à placówkà muzealnictwa
farmaceutycznego, po Muzeum Farmacji w Krakowie, by∏a otwarta w 1975 r.
w Lublinie – Sala Historyczna Farmacji Lubelszczyzny, przekszta∏cona w 1984 r.

w Aptek´-Muzeum. Poczàtkowo zajmowa∏a cz´Êç pomieszczeƒ nowej apteki
w tym mieÊcie, przy ulicy Mieszka I 2. Lokalizacja ta, poza centrum miasta,
nie sprzyja∏a rozwojowi zbiorów. Dopiero likwidacja apteki leków zagranicznych przy ulicy Bramowej, w samym centrum starego miasta, pozwoli∏a na
przeniesienie eksponatów i wyeksponowanie ich w specjalnie przygotowanym
i wyposa˝onym lokalu. W aptece-muzeum wyeksponowane sà, w sàsiedztwie
naczyƒ i utensylii aptecznych, orygina∏y dyplomów specjalnie oprawionych: Kajetana Osadcy Kajetanowicza z 1905 r. i Wincentego Kazimierza
Nurowskiego z 1923 r. wydane przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie
oraz Mariana Bronis∏awa Oktawiana Kowskiego z 1897 r., uzyskany na
Uniwersytecie Jagielloƒskim. Muzeum znane jest tak˝e z wystaw wspó∏czesnych obrazów o tematyce farmaceutycznej: Barbary Iwanowskiej, Krystyny
G∏owniak czy farmaceutek malarzy-amatorów, z Alinà Wawrzonek przede
wszystkim.
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Lublin

Pharmacy Museum in Lublin
The second permanent museum devoted to pharmacy created in Poland
after the year 1944, following the Kraków Museum of Pharmacy, was the
Historical Hall of Pharmacy in Lubelszczyzna created in Lublin in 1975. In
1984, it was converted into the Pharmacy Museum. At the beginning, it was
located in several rooms of a new pharmacy at 2 Mieszka I street. However,
the pharmacy was outside the city center and did not attract much attention.
The closure of a pharmacy selling foreign drugs at Bramowa Street, in the
very center of the old town, allowed the collection to be moved and properly
displayed in a specially designed and equipped museum. The pharmacy
museum exhibits include vessels, pharmaceutical utensils, and framed
diplomas of: Kajetan Osadca-Kajetanowicz from 1905 and Wincenty Kazimierz
Nurowski from 1923 issued by the Jan Kazimierz University in Lviv, and Marian
Bronis∏aw Oktawian Kowski from 1897 from the Jagiellonian University. The
museum is also well known for its exhibitions of contemporary painting
devoted to pharmacy by: Barbara Iwanowska, Krystyna G∏owniak and various
pharmacists and amateur painters such as Alina Wawrzonek.
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