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Prezesa

W zwiàzku z nadchodzàcym XX-leciem samorzàdu aptekarskiego
prezentujemy Paƒstwu nowà seri´ wydawniczà naszej Izby o charakterze
historycznym – „Thesaurus Apothecarii” (Skarbiec Aptekarski ), w której b´dà
zamieszczane prace dotyczàce historii aptekarstwa i samorzàdu aptekarskiego
na Podkarpaciu.
Thesaurus – oznacza tak˝e „...dawnà nazw´ publikacji przynoszàcych
komplet wiedzy z danej dziedziny”, co w naszym przypadku znaczy – garÊç
wiedzy historycznej dotyczàcej dziejów podkarpackich aptekarzy i aptekarstwa.
Przy tej okazji nie sposób nie powróciç do starej a cz´sto powtarzanej
màdrej sentencji
„Historia est magistra vitae”.
Chcemy bowiem si´gnàç w naszym wydawnictwie do pami´ci, zapisków
i wspomnieƒ ˝yjàcych aptekarzy, by zachowaç je od zapomnienia.
Chcemy zamieszczaç prace badawcze oparte o istniejàce jeszcze dokumenty historyczne.
Chcemy utrwaliç wszelkie Êlady pozostawione przez nasz zawód w s∏u˝bie spo∏eczeƒstwa, podnoszàce rang´ zawodu aptekarza zgodnie z Kartà
Aptekarstwa Europejskiego.

W paêdzierniku 2011roku obchodziç b´dziemy XX-lecie samorzàdu
aptekarskiego na Podkarpaciu.
Pami´tam, jak po licznych przygotowaniach w ramach Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego 28 paêdziernika 1991 r. w sali wyk∏adowej Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie odby∏ si´ I Zjazd Tymczasowej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, w którym uczestniczy∏o 50 delegatów
z terenu trzech by∏ych województw: rzeszowskiego, kroÊnieƒskiego i przemyskiego. Zosta∏em wtedy wybrany pierwszym prezesem nowoutworzonej
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, jako szef dziewi´cioosobowej
Rady Aptekarskiej.
Ale na wspomnienia przyjdzie czas...
Dlatego, obok tego wydawnictwa, og∏aszamy równie˝ konkurs wspomnieniowy przeznaczony dla wszystkich aptekarzy, zrzeszonych w Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej. Zadaniem Konkursu, okreÊlonym w jego
regulaminie, jest stworzenie prac dotyczàcych historii farmacji na Podkarpaciu,
od reaktywowania dzia∏alnoÊci aptek prywatnych i samorzàdu aptekarskiego
do dni wspó∏czesnych. Teksty nagrodzone w nim stanowiç b´dà integralnà
cz´Êç Thesaurusa Apotecarii.

Pierwszemu numerowi naszej serii wydawniczej nadaliÊmy tytu∏: „Galicja
i jej Aptekarze”.

W numerze tym Lidia Maria Czy˝ pod trafnym tytu∏em „A tak si´ to
zacz´∏o...” opisuje prapoczàtki podkarpackiego aptekarstwa oraz losy „Aptekarskiej rodziny Daƒczaków w Soko∏owie Ma∏opolskim” a tak˝e ukazuje „Przyczynek
do dziejów apteki w Dynowie nad Sanem”.

Natomiast Bogdan Ziobro opowiada histori´ „Apteki pod Anio∏em” we
Frysztaku nad Wis∏okiem a Zbigniew Biliƒski „Histori´ aptek jaros∏awskich”.
O galicyjskich organizacjach aptekarskich, które koncentrowa∏y si´
w dwóch du˝ych oÊrodkach miejskich – we Lwowie i Krakowie pisze Maciej
Bilek w artykule „Towarzystwo Aptekarzy prowincjonalnych w Galicyi”.

Zach´camy do lektury, majàc nadziej´, ˝e ten oraz kolejne tomy
wydawnictwa Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej znajdà poczesne
miejsce nie tylko w biblioteczkach historyków, ale zainteresujà m∏odych
adeptów naszego zawodu, którzy „p´dzàc w wirze codziennych spraw” ku
lepszej przysz∏oÊci, znajdà czas na chwil´ refleksji nad korzeniami w∏asnego
zawodu.

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Lidia Maria Czy˝

A tak si´ to zacz´∏o...

Na poczàtek szczypta etymologii i pigu∏ka historii. Co to jest Galicja
i dlaczego tak nazywa si´ ziemie polskie zaj´te w wyniku zaboru austriackiego,
chocia˝ nazywaç tak zupe∏nie si´ nie powinno? Otó˝ Galicja nazwana tak
zosta∏a od Halicza, a Halicz to szczyt górski, który choç nie najwy˝szy w Bieszczadach, to jednak jego trójkàtna sylwetka ponad êród∏owym kot∏em
Wo∏osatki widoczna ze wszystkich stron, by∏a wed∏ug starych kronik
w´gierskich miejscem, gdzie schodzi∏y si´ trzy granice paƒstwowe – Polski,
Rusi i W´gier. A sama nazwa szczytu pochodzi – jak jedni mówià – od rusiƒskiej
nazwy kawki lub gawrona, ptaka popularnego na tych ziemiach i w∏aÊnie
kawka – po tutejszemu – „ga∏ka” lub po ukraiƒsku „ha∏yç”, da∏a poczàtek
okreÊleniu Galicja, i taki te˝ ptaszek figurowa∏ w jej herbie. Inni, nazw´ tych
ziem, wià˝à z nazwà najwi´kszego grodu – Halicza w∏aÊnie o którym pierwsza
wzmianka pochodzi z roku 898 i jest autorstwa nieznanego z imienia
kronikarza. Wzmianka ta uÊwiadamia, ˝e w grodzie tym byli wówczas W´grzy.
Jak ka˝de ziemie pograniczne tak i ta przechodzi∏a raz w jedne, raz w drugie a innym czasem jeszcze w inne w∏adanie. W IX wieku ca∏a Ma∏opolska
znajdowa∏a si´ mniej lub bardziej bezpoÊrednio w zasi´gu plemiennego paƒstwa WiÊlan, które poczàtkowo zdominowane przez Wielkie Morawy, przesz∏o
wreszcie we w∏adanie Polan. Paƒstwo Mieszka I graniczy∏o grzbietem Karpat
z W´grami a na dzia∏ach wodnych Sanu i Dniestru – z Rusià. W 981 roku, jak
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podaje Nestor (fot.) w swej „Dorocznej powieÊci”: „W∏odzimierz szed∏ ku Lachom i zajà∏ grody
ich PrzemyÊl, Czerwieƒ i inne grody mnogie, które
i do dziÊ sà pod Rusià”. Wprawdzie Boles∏aw
Chrobry odbi∏ te ziemie i si´gnà∏ jeszcze dalej,
bo po znacznà cz´Êç dzisiejszej S∏owacji ze êród∏ami Udawy i Topli, ale po jego Êmierci ponownie utraci∏a Polska te ziemie na rzecz Rusi.
Po wielu latach podzia∏u paƒstwa Rurykowiczów na szereg ksi´stw dzielnicowych i nast´pnie zale˝noÊci od chanów tatarskich, w roku
1238 na czele Rusi Halicko-Wo∏yƒskiej stanà∏
ksià˝´ Daniel. Za∏o˝y∏ on grody we Lwowie
i Che∏mie, gdzie ustanowi∏ swà stolic´. By∏ on
pierwszym królem Rusi Halicko-Wo∏yƒskiej –
koronowany w Drohiczynie, pochowany w Che∏mie. Syn jego, Lew Halicki przeniós∏ stolic´ do
Lwowa w roku 1272. Jego to wojska zosta∏y pokonane przez rycerstwo
krakowskie i sandomierskie w bitwie pod Goêlicami, gdy usi∏owa∏ opanowaç
ziemi´ lubelskà. Lew toczy∏ te˝ walk´ z Ma∏opolanami o Przeworsk. Jego
z kolei syn i nast´pca, Jerzy, ponownie zmieni∏ siedzib´ stolicy, zosta∏ nià
W∏odzimierz Wo∏yƒski. Ostatnim w∏adcà, po Êmierci z ràk tatarskich, synów
Jerzego – Andrzeja i Lwa II, zosta∏ Boles∏aw Jerzy II, otruty przez bojarów
w roku 1340. Paƒstwo halicko-wo∏yƒskie uleg∏o rozpadowi. Cz´Êç wo∏yƒska
przesz∏a pod panowanie Litwy, cz´Êç halicka i che∏mska zosta∏a w∏àczona do
królestwa polskiego.
* * *
Przez trzy wieki, gdy granica polskiej paƒstwowoÊci cofn´∏a si´ z linii Sanu i Dniestru a˝ po Jasio∏k´
i Wis∏ok, jak to na pograniczu, burzliwe by∏y dzieje
tych ziem. Ksià˝´ta ruscy RoÊcis∏awowicze toczyli ze
sobà walki o w∏adz´ i szukali pomocy u sàsiadów –
Polaków i W´grów.
Dopiero Kazimierz Wielki (fot.) w latach 1340-49
zajà∏ RuÊ Halickà, ziemi´ przemyskà i sanockà i w∏àczy∏ je do swojego paƒstwa. Lecz i to nie koniec –
ziemia ta ponownie sta∏a si´ w´gierska i jako takà,
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z ramienia króla w´gierskiego, rzàdzi∏ nià W∏adys∏aw Opolczyk. Dopiero za
czasów królowej Jadwigi definitywnie skoƒczy∏y si´ spory graniczne
i terytorium to, na przesz∏o cztery wieki, wesz∏o w sk∏ad królestwa polskiego.
A˝ na cztery wieki i tylko, bo w roku 1772, roku pierwszego rozbioru Polski,
Austria zaj´∏a ca∏e po∏udnie Rzeczypospolitej, argumentujàc, ˝e skoro w XII
wieku król Koloman W´gierski panowa∏ nad ruskimi ksi´stwami halickim
i w∏odzimierskim – noszàc tytu∏ Gallitiae Lodomeriaque Rex – to cesarz
austriacki, jako i˝ W´grzy znajdujà si´ pod jego panowaniem, jest spadkobiercà praw w´gierskich i nie jest to zabór lecz rewindykacja. Mimo, ˝e taki
wywód zapowiada∏by przy∏àczenie tych ziem do W´gier, Galicja i Lodomeria
pozosta∏a prowincjà osobnà.
˚aden podzia∏ administracyjny nie wyznaczy∏ granic mi´dzy tymi ksi´stwami i potocznie u˝ywano nazwy Galicja, chocia˝ pe∏nà nazwà oficjalnà
by∏o Królestwo Galicji i Lodomerii z Ksi´stwami OÊwi´cimskim i Zatorskim.
Na ziemiach w∏àczonych do Austrii w wyniku pierwszego zaboru, ˝y∏o
oko∏o 2.650 tysi´cy Polaków i Rusinów. W II rozbiorze ziem Rzeczypospolitej

Austria nie bra∏a udzia∏u, w III zaÊ wzbogaci∏a si´ o tak zwanà Galicj´ Nowà,
którà zresztà utraci∏a po krótkim czasie, bo ju˝ w chwili utworzenia Ksi´stwa
Warszawskiego, w 1809 roku. Ziemie przy∏àczone do Austrii znalaz∏y si´
w bardzo z∏ym po∏o˝eniu geograficznym. Nowe granice odci´∏y jà od dost´pu
do Wis∏y, drogi transportowej z Polskà i Gdaƒskiem. Z drugiej strony granicà
9

by∏y stoki karpackie, naturalna przegroda z po∏udniem. Wszystko to
spowodowa∏o gospodarczà izolacj´ a tym samym ruin´ finansowà wszystkich
warstw ludnoÊci, pog∏´bionà tym, ˝e dwór wiedeƒski nie dowierza∏, ˝e zdo∏a
utrzymaç ten nowy nabytek terytorialny przez d∏u˝szy czas i traktowa∏ Galicj´
jak swego rodzaju koloni´. Stàd i popularne okreÊlenie tych ziem, oga∏acanych
z ich plonów i g∏odnych, czasem w sensie dos∏ownym – Golicja i G∏odomeria.
Ciekawy jest Uniwersa∏ jaki cesarzowa Maria
Teresa (fot.) wyda∏a w roku rozbiorowym.
Oto krótki wyjàtek: ...My Maria Teresa, z ∏aski
Bo˝ej Cesarzowa Rzymska etc., wszem wobec
i ka˝demu z osobna, komu o tym wiedzieç
nale˝y lub wiedzieç b´dzie nale˝a∏o, uniwersa∏
ten widzàcym, czytajàcym albo czytajàcych s∏yszàcym, ∏ask´ i dobroczynnoÊç Naszà, Cesarskà,
Królewskà i wszystko dobro. Poniewa˝ przejrzawszy niniejszy Polski stan, My z imperatorowej rosyjskiej i króla pruskiego dworem
z∏àczywszy si´, rad´ uczyniliÊmy, które z osobna
nam do niektórych tego królestwa prowincji
z dawna nale˝à si´ i rzeczà samà teraz odebraç. My ten kraj jako czàstk´ Naszym
prawom powinnà, wojsku naszemu objàç kazaliÊmy, który w nast´pujàcych
granicach zawiera si´ ...” – tu nast´puje dok∏adne wyszczególnienie przebiegu
granic i treÊç mianujàca komisarza pe∏nomocnego, którym zosta∏ graf Pergen.
I dalej – „... rozkazujemy wi´c wszystkim, którzy si´ tylko mi´dzy tymi granicami
znajdujà, ho∏downikom, posesorom jakiegokolwiek stanu, obrzàdku i kondycji
sà, duchownym i Êwieckim, magistratom miejskim, wszystkim na koniec i ka˝demu
z osobna, nikogo nie wy∏àczajàc, spokojnie i pos∏usznie sprawowaç si´ powinni
a tym sposobem na ∏ask´ Naszà królewska zas∏u˝à. JeÊli by zaÊ (czego si´ nie
spodziewamy) rozkazom naszym sprzeciwiç si´ wa˝y∏, ten niech wie, ˝e lubo
niech´tni, ale przynagleni, z∏o˝ywszy wrodzonà nam ∏askawoÊç, surowo z nimi
post´powaç b´dziem przymuszeni. Na co dla wi´kszej wagi uniwersa∏ ten podpisaliÊmy i piecz´cià nasza wi´kszà stwierdziç rozkazaliÊmy. Dan w mieÊcie naszym
Wiedniu dnia 11 wrzeÊnia roku paƒskiego 1772, królestw naszych 32. Maria
Teresa ....
Taki poczàtek ziem tutejszych, które z wielkim sentymentem i t´sknotà
za „starymi i dobrymi czasy” nazywa si´ popularnie Galicjà a przecie˝ to
okreÊlenie zosta∏o wprowadzone aby uzasadniç zabór.
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Herb austriackich prowincji Galicji i Lodomerii (1782 r.)

W dziedzinie aptekarstwa, w zaborze austriackim obowiàzywa∏o ustawodawstwo monarchii austro-w´gierskiej, w którym wprowadzono akty normatywne polskie. Ustawy austriackie to przede wszystkim Generalny Zdrowotny
Normatyw z 2 stycznia 1770 roku i Dodatek do niego z 10 kwietnia 1773
roku oraz Instrukcja Aptekarska. Wybiegajàc naprzód, w 1906 roku na ca∏ym
terytorium zaboru austriackiego wprowadzono nowy akt prawny – Ustaw´
o aptekach, która obowiàzywa∏a na terenie Galicji i potem oczywiÊcie w by∏ej
Galicji, a˝ do roku 1951. Potwierdza∏a ona istnienie aptek koncesjonowanych
i realnych, umo˝liwia∏a otwieranie aptek filialnych, sezonowych i szpitalnych. Apteka realna (publiczna) by∏a
sprzeda˝na i jej w∏aÊcicielem nie musia∏ byç fachowiec.
Apteki te podzielone by∏y na tzw. umiejscowione – „przywiàzane do realnoÊci” oraz wolno sprzeda˝ne.
Ale nim o tym, jak pierwszy protomedyk czyli naczelny
lekarz w autonomii galicyjskiej J´drzej Krupiƒski, rozpoczà∏ porzàdkowanie spraw medycznych w nowej
prowincji cesarstwa, kilka zdaƒ o poczàtkach aptekarstwa
na ziemiach podkarpackich.
Prawdopodobnie pierwszà aptekà godnà tego miana,
by∏a oficyna za∏o˝ona przez Marcina Bariana Rokickiego
w Bieczu, w roku 1549.
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Aptekarze w PrzemyÊlu 12 czerwca 1591 roku, od króla Zygmunta
II Wazy, otrzymali przywilej wy∏àcznej sprzeda˝y towarów znajdujàcych
si´ w oficynach i kramach aptekarzy
i kramarzy. Witold W∏odzimierz
G∏owacki (fot.), powo∏ujàc si´ na
wydane przez Adama Przybosia akta
radzieckie – rzeszowskie oraz Jana
P´ckowskiego – dzieje miasta Rzeszowa– podaje, i˝ w Rzeszowie,
w poczàtkach wieku XVII istnia∏
wspólny cech lekarzy, chirurgów
i aptekarzy. Prze∏om wieków XVI
i XVII by∏ jednym z najlepszych okreKamienica Marcina Bariana Rokickiego
sów rozwoju tego miasta i w∏aÊnie
z tego czasu pochodzà pierwsze wiadomoÊci o aptekach i aptekarzach miejskich. Pierwszymi,
wymienionymi z imion, aptekarzami byli: B∏a˝ej,
okreÊlany jako pharmacopola; Jan Dutkowic i jego syn
Sebastian, ∏awnik miejski; Krzysztof Nowakowski
i Icek aptekarz. W Rzeszowie zawsze by∏o du˝o
mieszkaƒców pochodzenia ˝ydowskiego, zatem
musia∏ byç wÊród nich równie˝ aptekarz.
Bardzo ciekawy, jako obraz ówczesnej oficyny,
„spisek rzeczy w towarze pozosta∏ych po nieboszczyku Janie Dutkowicu, aptekarzu, mieszczaninie
rzeszowskim” przytacza W.W. G∏owacki. Spis ten, sporzàdzony w domu
zmar∏ego 30 kwietnia 1613 roku, przez dwóch aptekarzy: lwowskiego
Moj˝esza Zglobickiego i jaros∏awskiego Stanis∏awa Matyskowica w obecnoÊci
dwóch opiekunów testamentowych i delegowanych ∏awników miejskich,
obejmuje 127 pozycji z podaniem ich iloÊci i cen. Wymieniony w nim zosta∏
imbir bia∏y i czerwony, ziele tatarskie, kminek, pieprz, migda∏y, ja∏owiec,
any˝, koperek, lukrecja, cynamon, wosk, guma arabska, kamfora, terpentyna,
myd∏a lubelskie oraz wiele innych pozycji nazwanych po ∏acinie. WartoÊç
tego towaru aptecznego oceniono na 133 z∏ote i 18 groszy. Dla oceny wartoÊci
tych˝e artyku∏ów warto porównaç jà z wynagrodzeniem pomocnika
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aptekarskiego, aptekarczyka jak go zwykle nazywano, który otrzymywa∏ 100
- 200 z∏otych rocznie. Takich oficjantów pracowa∏o w aptece zazwyczaj dwóch,
a aptekarze zawierali z nimi na ogó∏ roczne kontrakty.
Na wyposa˝enie wn´trza apteki rzeszowskiej sk∏ada∏o si´ 50 szuflad, 59
wi´kszych puszek, 50 mniejszych, jedna waga szalkowa mosi´˝na, druga
dziurawa, która by∏a tylko pro forma, jeden moêdzierz, jedne no˝yce stare
˝elazne, trzy sitka, alembik z pokrywà i „rurniczka”. Nie by∏o to wyposa˝enie
odpowiednie, tym bardziej, ˝e wn´trza owych szuflad i puszek by∏y czasem
puste. Tà ma∏à zawartoÊç aptek wypominajà sobie cz´sto sami w∏aÊciciele,
wojujàc ze sobà nieustannie. I tak jeden o drugim wyra˝a si´ pogardliwie, ˝e
ma u siebie tylko troch´ Chini, Salsi, Sassafrani i Lign. Sanctum – to jest Cortex
Chinae, Radix Sarsaparillae, Lignum Sassafras i Lignum Guaiaci. Drugi zaÊ
aptekarz, opisujàc aptek´ sàsiada, wyra˝a si´ o jej skromnych zapasach
s∏owami: ˝e w torbie mo˝na jà wynieÊç. Ale oczywiÊcie nie wszystkie apteki
rzeszowskie by∏y tak s∏abo zaopatrzone. Aptekarze Strasserowie czy Gilmaistrowie dbali bardzo o swoje placówki, co ksi´˝na Joanna Lubomirska
stwierdza: apteka po Strasserze zosta∏a we wszelkie medykamenty tak obficie
i dostatecznie zaopatrzona, ˝e jej wcale na niczym nie schodzi.
Byli te˝ w Rzeszowie aptekarze szczególnie w literaturze rozmi∏owani.
Maciej Aleksandrowicz pozostawi∏ po sobie zbiór dzie∏ medycznych liczàcy
trzydzieÊci pozycji, po polsku i po ∏acinie. By∏y to mi´dzy innymi: „Nauka
leczenia”, „Thesaurus pharmaceuticus”, „De secretum mulierum”, “Institutionum
pharmaceuticarum libri octo”.
Nie tylko jednak z obrotu Êrodkami leczniczymi ˝yli aptekarze. O wyszynkach w aptekach mo˝na dowiedzieç si´ z kilku testamentów znajdujàcych
si´ w aktach sàdowych. Egzekutorzy testamentu wspomnianego aptekarza,
Macieja Aleksandrowicza, w roku 1682, opisujàc urzàdzenia apteczne,
wymieniajà sprz´t domowy do szynku nale˝àcy. Inne dokumenty wyliczajà
dok∏adnie szklanki na piwo i miód, garnce i pó∏garnce, beczki i beczu∏ki
znajdujàce si´ w oficynie. Rzeszowskie akta karne dostarczajà jeszcze innych
dowodów na to, ˝e w aptece powszechnie mo˝na by∏o dostaç piwo, wino
czy miód. Sprzeda˝à tych napojów zajmowa∏y si´ te˝ ˝ony aptekarzy: dziÊ
dwie niedziele pili tam u pani aptekarki czy gdy pani aptekarzowa nie chcia∏a wi´cej
postawiç miodu – takie relacje znajdujà si´ w zeznaniach sàdowych.
Aptekarze posiadali specjalne zezwolenia na obrót lekami, koncesj´
ka˝dorazowo wydawa∏ dziedzic miasta, tak samo zresztà wyra˝a∏ zgod´ na
nowego w∏aÊciciela apteki. W przywileju dla aptekarza Jakuba Gillmaistra
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Widok Rzeszowa z 1762 r. Wed∏ug planu K.H. Wiedemanna.

z roku 1764, wspomniana ju˝ Joanna z baronów de Stein Lubomirska stwierdza, ˝e inszy w tutejszym mieÊcie nie b´dzie móg∏ nikt inny zak∏adaç apteki ani
˝adnych sprzedawaç lub podawaç skàdinàd lekarstw tak z katolików jako i ˚ydów
tudzie˝ skàdkolwiek przechodniów.
W okresie tu˝ przedrozbiorowym, w Rzeszowie by∏y dwie apteki oraz
trzecia na zamku, prawdopodobnie tylko do u˝ytku panów miasta, ich
urz´dników i za∏ogi.
Zawód aptekarza, byç mo˝e, ∏àczono czasem z zawodem chirurga – akta
sàdowe notujà w kilku miejscach jednà i tà samà osob´ wykonujàcà obydwa
zawody w jednym czasie. Takim by∏ na przyk∏ad Nataniel Anderson (Andryson)
w koƒcu XVII wieku.
Jako mieszczanie lub incolae czyli mieszkaƒcy nie majàcy praw obywatelskich, aptekarze dysponowali nieprzeci´tnym majàtkiem i cechowali si´
ofiarnoÊcià na cele ogólnospo∏eczne. Aptekarz Maciej Aleksandrowicz
przeznaczy∏ srebrne guziki od ˝upanów na sukienk´ NPMarii, 30 z∏otych na
wpuszczenie obrazu w g∏àb aby si´ zasuwa spuszcza∏a, 100 z∏otych polskich na
figur´ albo Bo˝à M´k´ przed koÊcio∏em Bernardynów oraz 100 z∏otych dla
bractw koÊcielnych. By∏ on jednoczeÊnie fundatorem jakiegoÊ bli˝ej nieokreÊlonego szpitalika w mieÊcie, byç mo˝e kompleksu szpitalnego zak∏adu
dla ubogich, który od 1469 roku istnia∏ w okolicy obecnego koÊcio∏a Êwi´tego
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Ducha a zniszczony w czasie najazdu wojsk siedmiogrodzkich Jerzego
Rakoczego w lutym 1657 roku, wymaga∏ szybkiej odbudowy.
W.W. G∏owacki podaje te˝ zestawienie aptekarzy rzeszowskich XVII i XVIII w.:
1611
B∏a˝ej pharmacopola
1610-1613 Jan Dudkowic (Dutkowic)
1618-1621 Sebastian Dudkowic – syn Jana
1637
Krzysztof Nowakowski
1637
Icek aptekarz
1649
Sebastian Lachowicz
1654
Sebastian Gajdzik
1666
Jan Wodecki
1670
Leopold Naymer
1676
Maciej Aleksandrowicz
1679
Anderson (1677 Nataniel Andryson chirurg)
1686
Sebastian Lebowic
1692
Jakub Gynni
1700
Tomicelli
1714
Micha∏ Tincelius z Yorku
1715
Józef Petelko z Pas∏´ka inaczej Holàdu Pruskiego
1718
Grzegorz T´czyƒski z wsi G∏ogowa
1748
Franciszek Strasser
1764
Jakub Gillmaister
W aktach rzeszowskiego zamku (fot.) z tamtych czasów pochodzi te˝
krótki zapisek: za lekarstwa dla Pacho∏ków B∏a˝owskich in praesidio w Zamku
Rzeszowskim zostajàcym do Apteki pana D˝iynniego 12,-.
Wspomniany ju˝ protomedyk Galicji
J´drzej Krupiƒski obejmowa∏ swój urzàd
na terenach wyjàtkowo zacofanych pod
wzgl´dem medycznym. Nawet w miastach
powiatowych brak by∏o chocia˝by cyrulików, nie mówiàc o lekarzach, po∏o˝nych
czy aptekarzach. 20 marca 1793 roku przekaza∏ do rzàdu wiedeƒskiego opracowany
przez siebie Patent sanitarny, w którym
postulowa∏ zreformowanie istniejàcych przepisów sanitarnych, w tym tak˝e
obj´cie opiekà lekarskà ludnoÊci wiejskiej. J. Krupiƒski wymóg∏ te˝, nie bez
oporów austriackiej administracji, aby ka˝dy uprawiajàcy zawód medyka z∏o˝y∏
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ponowny egzamin przed paƒstwowà komisjà, bowiem jak pisa∏, lepiej jest
chorowaç bez pomocy lekarza ni˝ z pomocà lekarza nieumiej´tnego.
By∏ Krupiƒski organizatorem Szko∏y Medycznej we Lwowie, która przesz∏a
do historii jako Collegium Medicum (a szko∏a ta by∏a podstawà Uniwersytetu
Lwowskiego, utworzonego ustawà cesarza Józefa II w roku 1781), gdzie swoje
umiej´tnoÊci zdobywali przede wszystkim cyrulicy ale kszta∏cili si´ równie˝
pomocnicy aptekarscy. Ten energiczny administrator porzàdku sanitarnego
postulowa∏ te˝ utworzenie aptek prowincjonalnych i ustanowienie cen
poszczególnych lekarstw. By∏a to rzecz wa˝na, bowiem w tamtych czasach,
jak na wi´kszoÊci zresztà ziem polskich, chorych zaopatrywa∏y w leki dworskie
apteczki, równie˝ w zwyczaju by∏o przekazywanie leków na kuracj´ przez
leczàcych lekarzy i cyrulików. W´drujàcy po wsiach „olejkarze” udzielajàcy
tak˝e porad zdrowotnych, kramy zielarskie podczas jarmarków, odpustów
czy targów dostarcza∏y medykamentów o wyszukanych wprawdzie nazwach
w rodzaju l’eau des Carmes, pulvis d’Alliod czy medicamenta Hallensia lecz nie
posiadajàcych ˝adnej wartoÊci leczniczej.
Pierwszà na ziemiach polskich prawdziwà szko∏à wy˝szà, kszta∏càcà
farmaceutów, by∏a Katedra Farmacji i Materii w Szkole G∏ównej Koronnej
(czyli Uniwersytecie Jagielloƒskim) powsta∏a w roku 1783. Pierwszym szko∏y
tej profesorem farmacji by∏ aptekarz i lekarz krakowski Jan Szaster, oÊrodkiem
naukowo-dydaktycznym by∏a jego apteka „pod S∏oƒcem”.
Aptek, którym faktycznie taka nazwa przys∏ugiwa∏a w owym czasie na terenie ca∏ego obszaru
Galicji (zaj´tego w wyniku I zaboru) by∏o oko∏o
dwudziestu. W samym Lwowie pracowa∏o ich siedem – dwie klasztorne (jezuicka i dominikaƒska)
i pi´ç prowadzonych przez Êwieckich w∏aÊcicieli:
Franciszka Ksawerego Solskiego, Jana Kantego
Muratowicza, Wojciecha Behma, Tomasza Zi´tkiewicza i Jana Jachimowicza. WÊród nich jedynie
Tomasz Zi´tkiewicz by∏ wykszta∏conym aptekarzem. Na galicyjskiej prowincji by∏y te˝ apteki
jezuickie w Stanis∏awowie, PrzemyÊlu, Jaros∏awiu
Tablica graniczna Galicji
i KroÊnie. W Sokalu mia∏ aptek´ Jan Chodorowicz,
w Bia∏ej by∏y dwie apteki – Stefana Cha∏upy i Jana Schlissa, w Brodach –
Fryderyka Gottlieba Schergego oraz w Horodence prowadzona przez ojców
misjonarzy. W Rzeszowie aptek´ w klasztorze oo.Pijarów prowadzi∏ Antoni
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Cynarski, po kasacie zakonu odkupi∏ on jej wyposa˝enie i pracowa∏ ju˝ na
w∏asny rachunek, dajàc poczàtek najstarszej rzeszowskiej aptece, przy obecnej
ulicy 3-go Maja, placówce o ponad dwustuletniej tradycji.
W aptekach galicyjskich panowa∏y ró˝ne zwyczaje pracy, nie zawsze
przestrzegano w nich zasad prawid∏owej praktyki aptecznej i nie zawsze
stosowano si´ do prawide∏ sztuki aptekarskiej. W∏adys∏aw Szumowski podaje
ciekawe tego przyk∏ady: gdy aptekarz umar∏, to aptek´ prowadzi∏a aptekarzowa,
która czu∏a si´ do tego dostatecznie uzdolnionà i prowizora nie szuka∏a. W nocy
trudno by∏o z apteki lekarstwo wydostaç, a nawet i w dzieƒ aptekarz tak d∏ugo
robi∏ lekarstwo, jak mu si´ podoba∏o. Wszelkie leki, nawet trucizny, wydawano
z apteki ka˝demu, kto tylko za˝àda∏.
Taki stan nie móg∏ trwaç zawsze, administracja paƒstwowa sukcesywnie
przejmowa∏a kontrol´ równie˝ nad rozprowadzaniem Êrodków leczniczych.
12 maja 1773 roku aptekarze lwowscy otrzymali polecenie wyboru spoÊród
siebie seniora i wiceseniora, sporzàdzenie spisu wszystkich leków krajowych
i sprowadzanych spoza kraju oraz podanie cen wszystkich medykamentów
aby „samowol´ w nak∏adaniu cen, do jakiej byli przyzwyczajeni, ukróciç”.
Ale i aptekarze mieli swoje postulaty – zmniejszyç liczb´ aptek we Lwowie,
do czterech, aby ka˝dy aptekarz móg∏ z samych jedynie dochodów z apteki
przyzwoicie si´ utrzymaç; dopilnowaç, ˝eby lekarze, cyrulicy i inne osoby prywatne
leków nie sprzedawa∏y oraz zabroniç kupcom i przekupniom trzymania wszelkich
leków jak równie˝ nakazaç, aby wojskowa apteka tylko wojsku swoje leki
sprzedawa∏a, sprzedaje bowiem taniej, ni˝ lwowskie apteki, a mo˝e to czyniç, bo
˝adnych ci´˝arów nie ponosi i ma za darmo prawie ca∏e urzàdzenie z piecami, Êpi˝arniami ... . Wygrali – apteka wojskowa zaopatrywa∏a tylko wojsko, a tak˝e wraz
z kasatà zakonu jezuitów przesta∏a pracowaç ich apteka. Zamkni´to te˝ aptek´
Jachimowicza, który aptekarzem nie by∏ „a jedynie trzyma∏ u siebie prowizora”.
Ze wzgl´du na jednoÊç interesów – tak zawodowych jak i finansowych, powsta∏a koniecznoÊç utworzenia wspólnych organizacji aptekarskich. Zgodnie z prawodawstwem austriackim powstawa∏y gremia aptekarskie. Pierwszym z nich
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by∏o utworzone w Krakowie w roku 1802. By∏a to oryginalna, samodzielna
i niezale˝na organizacja aptekarzy polskich. G∏ównym jej zadaniem by∏o
zak∏adanie nowych aptek i ochrona ich interesów. Po 1831 roku powstawa∏y
gremia obwodowe, w∏àczone do nich by∏y równie˝ apteki przemyskie,
sanockie i jaros∏awskie, administracyjnie podleg∏e w∏adzy lwowskiej,
poniewa˝ Galicja ju˝ w tym okresie podzielona zosta∏a na Zachodnià (ze swà
stolicà w Krakowie) i Wschodnià z centrum we Lwowie. W 1874 roku, po
reformach autonomicznych – („Dyplom paêdziernikowy” i „Patent lutowy”
– Franciszka Józefa I) powsta∏y dwa gremia – Gremium Aptekarzy Galicji
Zachodniej z prezesem Gabrielem Muellingiem i Gremium Aptekarzy Galicji
Wschodniej, na którego czele stanà∏ Fortunat Gralewski. Obydwa te gremia
przetrwa∏y a˝ do koƒca drugiej Rzeczpospolitej, a w latach 1919-1939 nosi∏y
nazwy: Gremium Aptekarzy Ma∏opolski Zachodniej i analogicznie, Ma∏opolski
Wschodniej, obejmujàc te same tereny co w chwili powstania. M∏odzi
aptekarze te˝ mieli swe organizacje. Ju˝ w roku 1883 powsta∏o Towarzystwo
M∏odzie˝y Aptekarskiej, którego g∏ównym celem by∏o ... wdra˝anie m∏odych
adeptów farmacji w akcje spo∏eczne oraz udzielanie im zasi∏ków pieni´˝nych ... Od
zawsze jak widaç – m∏odzi mieli k∏opoty finansowe i nie kwapili si´ swym
udzia∏em w ˝yciu zawodowym.
Pierwsze zwiàzki zawodowe, to znaczy takie, których g∏ównym zadaniem
by∏a przede wszystkim obrona praw zawodowych, powstawa∏y na tym terenie
we Lwowie. Najpierw by∏o to Towarzystwo Aptekarskie w latach 1868-1939
a nast´pnie praca post´powych farmaceutów Ratusiƒskiego i Steina prowadzàca do za∏o˝enia stowarzyszenia zwiàzkowego. WÊród farmaceutów dzia∏ali
równie˝ ludzie o zdecydowanie, w owych czasach,
ekstremalnych poglàdach. WÊród oskar˝onych
bowiem w procesie krakowskim, którego g∏ównym
bohaterem by∏ Ludwik Waryƒski, znalaz∏ si´ równie˝
aptekarz magister Adolf Inlender, w∏aÊciciel apteki
w Brodach. A wi´c socyalista !
Towarzystwo Aptekarskie we Lwowie grupowa∏o
zarówno w∏aÊcicieli jak i pracowników aptek. Pierwszy
okres jego dzia∏ania by∏ niezbyt pomyÊlny – jak zwykle brakowa∏o pieni´dzy.
Podj´to jednak akcje, które przynios∏y powodzenie – zorganizowano
czytelni´, bibliotek´, odbywa∏y si´ kursy dla praktykantów, dzi´ki projektowi
Towarzystwa powsta∏y komisje upowa˝nione do przyjmowania egzaminów
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tyrocynialnych czyli pierwszego stopnia wykszta∏cenia pe∏noprawnego
pracownika farmaceutycznego. Dzia∏alnoÊç tego Towarzystwa, ponad siedemdziesi´cioletnia, by∏a szczególnie istotna dla pozycji aptekarstwa w Galicji.
Do najbardziej znanych dzia∏aczy nale˝a∏ mi´dzy innymi aptekarz ze
Strzy˝owa nad Wis∏okiem, Wilhelm Zajàczkowski (wspó∏autor dwutomowego
dzie∏a w szeÊciu j´zykach pod tytu∏em „Lexicon synonymorum pharmaceuticorum...” – 1892-1918 oraz obszernego „Komentarza do VII wydania
farmakopei austriackiej” 1895). Towarzystwo wydawa∏o te˝ swoje czasopismo,
które wychodzi∏o a˝ dwa razy w tygodniu. Bogate by∏o ˝ycie zawodowe
i naukowe w tym okresie jeÊli ∏amy czasopisma wype∏niano tak cz´sto i tak
szczelnie. Pierwsze stowarzyszenie pracowników aptek powsta∏o w Krakowie
w 1892 roku, by∏o to Galicyjskie Towarzystwo Farmaceutyczne Unitas.
Ciekawostkà na temat personelu aptecznego a szczególnie jego damskiej
cz´Êci, mo˝e byç pomieszczone w „Zbiorze ustaw i rozporzàdzeƒ sanitarnych”
wydanym we Lwowie w roku 1902 – „Rozporzàdzenie Prezydenta Ministrów
jako kierownika ministerstwa spraw wewn´trznych tudzie˝ ministra wyznaƒ
i oÊwiecenia z dnia 3 wrzeÊnia 1900 roku o dopuszczeniu niewiast do zawodu
farmaceutycznego”. Na mocy owego rozporzàdzenia kandydatka do zawodu
farmaceutycznego musia∏a posiadaç: 1) obywatelstwo austriackie, 2) dowód,
˝e w czasie wstàpienia do zawodu skoƒczy∏a przynajmniej szesnasty rok ˝ycia,
3) Êwiadectwo lekarskie wydane lub potwierdzone przez lekarza urz´dowego
w∏adzy politycznej miejsca zamieszkania, wed∏ug którego kandydatka jest
pod wzgl´dem fizycznym odpowiednio uzdolniona. Pod wzgl´dem wykszta∏cenia przygotowawczego wymaga∏o si´ od niewiast dowodu, ˝e ubiegajàca
si´ skoƒczy∏a z dobrym skutkiem pierwsze szeÊç klas gimnazjum publicznego
tutejszokrajowego. Z postanowieƒ szczególnych co do wykonywania s∏u˝by
aptecznej przez farmaceutki stosowa∏y si´ do nich w równej mierze wszystkie
przepisy ogólne tyczàce si´ nauki aptekarstwa, egzaminu tyrocynialnego nauk
farmaceutycznych w uniwersytecie i egzaminów do uzyskania dyplomu na
magistra. Dyplom magistralny upowa˝nia∏ posiadaczk´ do pe∏nienia s∏u˝by
aptecznej w przymiocie dyplomowanego asystenta farmaceutycznego. A˝eby
uzyskaç uprawnienie do samodzielnego kierowania apteka publicznà, do tego
oprócz odbycia przepisanego pi´ciolecia potrzebne by∏o osobne pozwolenie
ministra spraw wewn´trznych.
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Galicja to oczywiÊcie nie tylko Kraków i Lwów, Jaros∏aw, PrzemyÊl i inne
miejscowoÊci, b´dàce oÊrodkami w∏adzy a tym samym majàce kontakt z ca∏ym
ówczesnym Êwiatem. Nostalgiczna Galicja to przede wszystkim niewielkie
miejscowoÊci majàce po kilkuset mieszkaƒców, gdzie dominujàcà rol´ grali
owi przys∏owiowi: ksiàdz, lekarz i aptekarz.

Spis wydatków w aptece wg. „historii domowej soko∏owskiej”.

D∏ugo mówiç by przysz∏o o aptekarzach w takich miasteczkach b´dàcych
oÊrodkami dla swego terenu ale o promieniu czasem doÊç szerokim. Aptekarz
galicyjski nie zamyka∏ si´ w kr´gu swych obowiàzków zawodowych, nie by∏
tylko pigularzem liczàcym ka˝dy grosz sp∏ywajàcy do kasy. Apteka by∏a jednym
z najwa˝niejszych miejsc „na mieÊcie” a to nie tylko z racji kontaktów aptekarza ze swymi hurtowniami farmaceutycznymi, majàcymi swe siedziby nierzadko w stolicach prowincji a tak˝e cesarstwa, ale i z racji wielu innych powodów. Przede wszystkim farmaceuta by∏ jednà z nielicznych osób w takiej
miejscowoÊci, która mog∏a pochwaliç si´ wy˝szym wykszta∏ceniem – z tego
te˝ powodu nie tylko leczy∏ (chocia˝ nie mia∏ do tego prawa), wielokrotnie
zast´pujàc nieobecnego lub w ogóle nie praktykujàcego na danym terenie
lekarza, by∏ równie˝ propagatorem nowinek we wszystkich dziedzinach ˝ycia
codziennego, autorytetem dla klasy Êredniej. Aptekarz by∏ wielokrotnie
posiadaczem, oprócz oczywiÊcie swego podstawowego êród∏a utrzymania –
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apteki, gruntu rolnego na którym wprowadza∏ nowe gatunki roÊlin, przede
wszystkim zió∏ leczniczych, dla uprawy których sprowadza∏ nieznane wÊród
miejscowych rolników nawozy sztuczne.
Warto w tym miejscu przytoczyç fragment „historii domowej apteki
soko∏owskiej”: to pewne, ˝e ogromnej iloÊci leków chemicznych, dziÊ uwa˝anych
za nieodzowne i odwieczne, jeszcze wówczas nie wyrabiano,
na przyk∏àd aspiryny nie by∏o. Zdaje si´ za to, ˝e wi´cej zwracano uwagi na leki roÊlinne, zbierane nawet w∏aÊnie przez
prowincjonalne apteki i odsy∏ane do hurtowni. Tak wi´c Dziadek
na wielkà skal´ zakupowa∏ sporysz czyli „czarne ˝yto”,
przynoszone zw∏aszcza przez dzieci wiejskie, pastuchów.
Uzbierawszy ca∏y, wielokilogramowy transport, odsy∏a∏ go do
firmy wiedeƒskiej. ... Prócz tego apteka zbiera∏a liÊcie orzecha
w∏oskiego, kwiat lipowy, gorczyc´.
Aptekarz, jako cz∏owiek majàcy tzw. realnoÊç – chocia˝ czasem w naszym mniemaniu te realnoÊci nie spe∏nia∏yby nawet roli godnego mieszkania, móg∏ wydzieliç
miejsce na poczt´ i cz´stokroç ∏àczy∏ w jednej osobie obowiàzki aptekarza
i pocztmistrza (ponownie „historia domowej ...”): ... do apteki wchodzi∏o si´
drzwiami przez ganeczek i rodzaj przedpokoju, z przedpokoju skr´ca∏o si´ na prawo
do apteki – albo sz∏o si´ dalej, przez sieƒ, do lokalu poczty, który by∏ w∏aÊnie na
miejscu dzisiejszej materialni. Stawiam tymczasowà hipotez´, ˝e poczta i materialnia
mieÊci∏y si´ razem w jednej izbie. Apteki b´dàce na skrzy˝owaniach dróg,
a jeszcze lepiej – goÊciƒców cesarskich, czerpa∏y z tego niema∏e zyski.
Soko∏ów Ma∏opolski to droga z Rzeszowa na Kamieƒ i Nisko oraz z Le˝ajska
na Kolbuszowà, Dynów ekspediowa∏ codziennie przesy∏ki do B∏a˝owej (i dalej
do Rzeszowa i ¸aƒcuta) oraz do Dubiecka i stamtàd do PrzemyÊla a tak˝e do
Krzemiennej w drodze
na Sanok.

Apteka – sklep
farmaceuty sanockiego
J. Hydzika

Ap
a
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W∏aÊciciel apteki prowadzi∏ tak˝e obserwacje meteorologiczne, czy to
formalnie b´dàc obserwatorem niejako „urz´dowym” czy te˝ amatorsko.
Zachowany (w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)
do dzisiejszych czasów barometr, b´dàcy elementem „wyposa˝enia” apteki
Baranieckich w Dynowie, pierwotnie usytuowany w ogrodzie aptecznym, by∏
jednà z najwi´kszych atrakcji miasta, do której schodzili si´ ciekawi. Aparat
zrobiony zosta∏ przez rzemieÊlników dynowskich z ró˝nokolorowych kamieni
znalezionych w Sanie oraz drewna. Przedstawia∏ pustelni´ i zakonnika, który
na p∏ycie drewnianej, przymocowanej do podstawy strunà, w czasie zmian
ciÊnienia atmosferycznego wchodzi∏ i wychodzi∏ z pustelni. W czasie s∏onecznej pogody zbli˝a∏ si´ do krzy˝a, pod którym by∏a ksi´ga i czyta∏ a w razie
deszczu chroni∏ si´ w pustelni. W dni targowe prawie wszyscy odwiedzajàcy
miasto przychodzili do apteki i patrzyli na prognoz´ zakonnika, co nie pozostawa∏o bez wp∏ywu na obroty apteki.
Jako osoba majàca ogromne zaufanie spo∏eczne, aptekarz pe∏ni∏ te˝
wielorakie funkcje w kasach zapomogowo-po˝yczkowych, które w koƒcu
dziewi´tnastego wieku powstawa∏y na ziemiach Galicji. Bywa∏ tak˝e burmistrzem miasta, aczkolwiek niech´tnie ulega∏ swym wyborcom. Funkcja ta,
chocia˝ ogromnie presti˝owa, wiàza∏a si´ prawie z odejÊciem od zawodu.
Postacià aptekarza, który osiàgnà∏ najwi´kszy
sukces i najszerszà s∏aw´ pracujàc na Podkarpaciu,
by∏ aptekarz, przedsi´biorca i dzia∏acz spo∏eczny
Ignacy ¸ukasiewicz (n/z). Nie by∏ jedynym farmaceutà, o którym warto pami´taç w kontekÊcie XIXwiecznych aptekarzy. W pobli˝u Sanoka - Bukowsku
˝y∏ i pracowa∏ Franciszek Pik-Mirandola, pisarz
i t∏umacz a z Leskiem zwiàzana jest znana rodzina
Moszczeƒskich.
W Sanoku od roku 1760 istnia∏a apteka, którà w póêniejszym
wprawdzie okresie ale przez kilka
pokoleƒ prowadzili aptekarze Kawscy (fot.: Zuzanna i Stanis∏aw).
Dynów nad Sanem to domena Baranieckich, Kaƒczuga – Tokarzewskich, Soko∏ów Ma∏opolski – Daƒ24

czaków a Frysztak nad Wis∏okiem – Zasielskich i Zaniewskich. By∏y to rodziny
powiàzane wspólnymi interesami a i wspólnymi zainteresowaniami a wszystko
po to, aby ich apteki by∏y placówkami coraz bardziej po˝ytecznymi. Najs∏ynniejszym z aptekarzy galicyjskich, cenionym w wielu Êrodowiskach, równie˝
naukowych by∏ oczywiÊcie Ignacy ¸ukasiewicz ale znani szeroko sà równie˝
Jan Zeh, urodzony w ¸aƒcucie wspó∏odkrywca procesu destylacji ropy
naftowej, pracujàcy wraz z I. ¸ukasiewiczem w lwowskiej aptece „Pod Z∏otà
Gwiazdà”, w póêniejszych latach aptekarz w Borys∏awiu – czy Teodor Torosiewicz, który na Podkarpaciu bada∏ wody mineralne i szczególnie przyczyni∏
si´ do s∏awy wód w Iwoniczu. T. Torosiewicz by∏ tym, który stwierdzi∏ wp∏yw
fotochemicznego dzia∏ania Êwiat∏a o ró˝nej d∏ugoÊci fal na preparaty farmaceutyczne przechowywane w naczyniach szklanych. Jego zas∏ugà jest wprowadzenie do praktyki aptecznej szk∏a oran˝owego.
Druga po∏owa XIX wieku przynosi rozwój, jakby mo˝na to by∏o okreÊliç,
sieci aptek. Nowa apteka mog∏a powstaç tam, gdzie dotychczas jej nie by∏o,
tam, gdzie wzros∏a liczba ludnoÊci ponad ustalonà liczb´ oraz tam, gdzie
osiedli∏ si´ lekarz. Na otwarcie nowej apteki ka˝dorazowo og∏aszany by∏
konkurs a ... 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. Posiadacze
aptek publicznych nie majà legitymacji do wyst´powania
z zarzutami co do osobistych
kwalifikacji kandydatów ubiegajàcych si´ o koncesj´. Popatrzmy na wykaz aptek, które
swe lata otwarcia liczà od
tego czasu:
Baligród (1895),
Cieszanów (1870),
Frysztak (1860),
Korczyna (1894), Lutowiska (1878),
PrzemyÊl – dwie nowe apteki 1874 i 1892, oprócz czterech ju˝ istniejàcych,
Rzeszów 1870, 1897 (oprócz pracujàcej apteki „Pod Or∏em”, majàcej rok
za∏o˝enia 1720 a b´dàcej kontynuatorkà wszystkich poprzednich placówek
rzeszowskich),
Soko∏ów Ma∏opolski 1856, Ustrzyki Dolne 1870.
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U schy∏ku okresu panowania dynastii habsburskiej,
w roku 1910, na ziemiach
obecnego Podkarpacia by∏y
szeÊçdziesiàt cztery apteki.
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Selected episodes from the Subcarpathian
Voivodeship’s pharmacies tradition
The oldest pharmacy in the Subcarpathian region was probably an outhouse
founded by Marcin Barian-Rokicki in Biecz in 1549. B∏a˝ej, Jan Dutkowic and his son
Sebastian, Krzysztof Nowakowski and Icek, the pharmacist, were first mentioned by
names pharmacists in Rzeszów. Pharmacists from PrzemyÊl were granted a privilege
concerning the exclusive sale of goods supporting health by the king Sigismund III
Vasa on June, 12, 1591. From the time of incorporating this region into a new Austrian
province, Kingdom of Galicia and Lodomeria, Subcarpathian pharmaceutics was
subjected to the legislation of its invader. Such acts of laws, modified throughout
the Austrian rule in Poland, survived in that region even till 1951. J´drzej Krupiƒski,
designated by the empress Maria Theresa as The Chief Medical Officer, put a lot of
effort in organizing medical matters, including pharmaceutical matters, as the rules
of running a pharmacy were not always obeyed, especially when a pharmacy was run
by a deceased pharmacist’s widow without necessary qualifications. People started
appointing pharmaceutical governments with the main aim to protect pharmacists’
business. Pharmacists from Lviv led to the reduction of pharmacies in town by limiting
medicines distribution by military and convent pharmacies as well as these run by
non-pharmacists. There also existed pharmaceutical societies which were active in
many fields. The most famous pharmacists in the Subcarpathian region were: Ignacy
¸ukasiewicz and Jan Zeh - authorities in the field of crude oil distillation; Teodor
Torosiewicz - mineral waters researcher; Wilhelm Zajàczkowski - a pharmacist from
Strzy˝ów and a publisher in the field of applied pharmaceutics; Franciszek PikMirandola - a poet and a translator. The first, and for long, the one pharmacy in
Rzeszów was a district pharmacy of Edward Hibl, the inheritor of a convent pharmacy.
In 1881, in the town with eleven thousand inhabitants there were two pharmacies
running and in 1910 their number exceeded to five. The sixth one was founded in
1934 by Ferdynand Lipczyƒski, the first and the only president of the regional
Pharmaceutical Chamber.
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Aptekarska rodzina Daƒczaków
w Soko∏owie Ma∏opolskim
Odznaczony w wojnach „rotmistrz fortuny” Jan Pilecki w 1569 r. od króla
Zygmunta Augusta przywilejem, w którym król zezwoli∏ mu, aby móg∏ sobie
w Ziemi Przemyskiej w Powiecie Przeworskim z go∏ego korzenia dziedzictwa wsiów
Trzebowniczka i ¸àki dóbr swoich dziedzicznych miasteczko Soko∏ów nazwane de
novo lokowaç... Taki by∏ poczàtek Soko∏owa Ma∏opolskiego, niewielkiego miasta
po∏o˝onego 25 km na pó∏noc od Rzeszowa (fot. herb miasta).
Pierwszym, odnotowanym w 1787 r. przedstawicielem zawodów medycznych (pomijajàc po∏o˝ne) w Soko∏owie by∏ felczer Stanis∏aw Kumaniecki.
W po∏owie XIX wieku osiedli∏ si´ w mieÊcie chirurg Singer. Potem w Soko∏owie
ordynowa∏o stale dwóch, a czasem trzech lekarzy. Do po˝aru w 1904 r. istnia∏
równie˝, ufundowany razem z parafià, przytu∏ek dla starców.
Apteka soko∏owska zosta∏a za∏o˝ona w 1856 r. przez pierwszego magistra
farmacji w rodzinie Daƒczaków – J´drzeja, który prowadzi∏ jà ponad czterdzieÊci lat, tzn. do swojego zgonu w dniu 3 lipca 1897 r.
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J´drzej urodzi∏ si´ w Skomielnej Czarnej 30 listopada 1819 r. jako syn
Jakuba Daƒczaka. Po ukoƒczeniu gimnazjum oo. Pijarów w Podoliƒcu na
S∏owacji praktykowa∏ w latach czterdziestych XIX wieku w aptece. Nast´pnie
odby∏ studia na uniwersytecie w Wiedniu i tam te˝ otrzyma∏ tytu∏ magistra
farmacji w dniu 2 sierpnia 1851 r. BezpoÊrednio po studiach pracowa∏ w aptece
w Sanoku i tam o˝eni∏ si´ w 1854 roku z 15-letnià Marià Podstawskà. Wkrótce
potem, po nieudanej próbie uzyskania koncesji na aptek´ w Rzeszowie, dekretem Rzàdu Krajowego z 24 lipca 1856 roku, otrzyma∏ prawo za∏o˝enia apteki
w Soko∏owie. Akt koncesji wydany przez starostwo w Rzeszowie nosi dat´
9 sierpnia 1856 r. W tym˝e roku J´drzej Daƒczak za∏o˝y∏ aptek´. FormalnoÊci
zwiàzane z jej otwarciem zosta∏y zakoƒczone 13 grudnia 1856 r. po orzeczeniu
lekarza powiatowego, co zosta∏o odnotowane na dokumencie koncesyjnym.
Poczàtkowo apteka mieÊci∏a si´ w wynaj´tych pomieszczeniach
w domach mieszczan soko∏owskich – Kaufmana i Kaltera, a nast´pnie –
w domu nale˝àcym do w∏aÊcicielki dóbr soko∏owskich, hrabiny Alviny von
Schlieppenbach. Apteka nosi∏a god∏o „Pod Êw. Janem Chrzcicielem”, od
wezwania parafii soko∏owskiej. God∏o to zosta∏o wprowadzone w chwili
otwarcia apteki, jednak pierwszym zachowanym dokumentem, w którym
zosta∏o u˝yte, jest zaÊwiadczenie o pracy syna Stanis∏awa wystawione
w 1886 r. Cz´Êciej jednak u˝ywano nazwy „Apteka J´drzeja Daƒczaka”.
Niewiele wiadomoÊci zachowa∏o si´ na temat urzàdzenia tej pierwszej
apteki. Szafy frontowe by∏y g∏adkie, szuflady fornirowane. Przez przypadek
zachowa∏a si´ cz´Êç umeblowania z materialni. Gdy spali∏a si´ apteka
w Ulanowie, J´drzej Daƒczak pos∏a∏ swemu starszemu koledze, aptekarzowi
Wroƒskiemu, dwie szafy ze starego wyposa˝enia apteki. Gdy z kolei spali∏
si´ Soko∏ów, meble te wróci∏y do apteki Daƒczaków i dobrze s∏u˝y∏y a˝ do
momentu przeniesienia apteki do nowego lokalu.
Jak widaç na fotografii domu sprzed 1904 r., apteka mieÊci∏a si´ w prawej
jego cz´Êci. Wchodzi∏o si´ do niej przez ganek i rodzaj przedpokoju. W tylnej
cz´Êci domu by∏ lokal pocztowy, gdy˝ J´drzej Daƒczak oprócz apteki prowadzi∏
agencj´ pocztowà i w∏asnymi koƒmi wozi∏ poczt´ i pasa˝erów.
Z naczyƒ u˝ywanych w aptece przed 1904 r., ocala∏o z po˝aru niewiele:
trzy s∏oje na maÊci, kilkanaÊcie naczyƒ szklanych, mosi´˝ny moêdzierz ze
stopionym z jednej strony brzegiem, moêdzierz ˝elazny. Trudno powiedzieç,
jaki by∏ zasób leków w aptece w tym pierwszym okresie jej istnienia.
Najbardziej dost´pne by∏y wówczas leki roÊlinne. Prowincjonalne apteki
skupowa∏y surowce roÊlinne i odsy∏a∏y je do hurtowni. J´drzej Daƒczak na
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du˝à skal´ skupowa∏ sporysz, tzw. „czarne ˝yto”, przynoszone przez dzieci
wiejskie. Oprócz tego apteka prowadzi∏a skup liÊci orzecha w∏oskiego, kwiatu
lipowego, gorczycy. Surowce te wysy∏ane by∏y do wiedeƒskiej firmy Philip
Roder, z której z kolei sprowadzano inne leki do Soko∏owa. Najstarszym
dostawcà apteki, firmà z którà J´drzej utrzymywa∏ codziennie niemal kontakty,
by∏a hurtownia Schaittra w Rzeszowie. Wiele leków, które w póêniejszych
latach sprowadzane by∏y w stanie gotowym lub w postaci pó∏produktów z fabryk, w czasach J´drzeja Daƒczaka przyrzàdzano w aptece we w∏asnym zakresie. Nie ocala∏y, niestety, z po˝aru ˝adne dokumenty typu ksiàg laboratoryjnych
lub faktur. Jedyna zachowana recepta pisana r´kà J´drzeja to „maÊç na oczy”,
w której jako vehiculum u˝yte jest Butyrum recens – Êwie˝e mas∏o.
JeÊli chodzi o pracowników fachowych apteki, to pominàwszy krótkie
okresy zast´pstw na czas nieobecnoÊci w∏aÊciciela i w jednej osobie zarzàdcy
– byli nimi wy∏àcznie cz∏onkowie rodziny Daƒczaków. Krótkie wzmianki we
wspomnieniach wymieniajà nazwiska niektórych zast´pców, w tym Brzesia.
Prawdopodobnie chodzi tu o A. Brz´sia, póêniejszego w∏aÊciciela apteki w B∏a˝owej.
Oko∏o roku 1860 oprócz wymaganych ksià˝ek fachowych abonowano
do apteki „Pharmazeutische Zeitung”. W tych latach g∏ównymi dostawcami
apteki by∏y firmy Schaitter w Rzeszowie (która otrzyma∏a od apteki soko∏owskiej w l862 r. co najmniej 350 florenów) oraz Sothen, Wanderer, Voigt
i Fusch z Wiednia. Sprowadzano leki równie˝ innych firm.
J´drzej Daƒczak ju˝ 27 czerwca 1863 r. zakupi∏ od w∏aÊcicielki dom,
w którym mieÊci∏a si´ apteka, a w 1874 r. w ksi´gach hipotecznych miasta
Soko∏owa zanotowano, ˝e jest on ponadto w∏aÊcicielem 3-morgowej parceli
gruntowej za miastem.
Gdy w 1867 r. wprowadzano w ˝ycie ustaw´
samorzàdowà, J´drzej Daƒczak zosta∏ wybrany
przez rad´ miejskà naczelnikiem gminy i burmistrzem Soko∏owa i z tego tytu∏u wchodzi∏ w sk∏ad
powsta∏ej wówczas Rady Powiatowej w Kolbuszowej.
J´drzej Daƒczak, za∏o˝yciel pierwszej apteki
w Soko∏owie, zmar∏ w wieku 76 lat – 3 lipca 1897 r.
Mia∏ pi´cioro dzieci, spoÊród których dwaj synowie – Kazimierz i Stanis∏aw – poszli w wyborze
zawodu w Êlady ojca. Starszy Kazimierz Józef
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urodzony 3 stycznia 1860 r., przewidziany na spadkobierc´ ojcowskiej apteki,
rozpoczà∏ w niej praktyk´ w latach siedemdziesiàtych XIX wieku. W dyplomie
z egzaminu tyrocynialnego, zdanego 2 paêdziernika 1876 r., zawarta jest
informacja, ˝e uczy∏ si´ w aptece „Pod Anio∏em” Antoniego Tenczyna
w Tarnowie, jednak˝e wydaje si´, ˝e wi´kszoÊç czasu sp´dza∏ w ojcowskiej
aptece w Soko∏owie. Po pewnym okresie pracy razem z ojcem, rozpoczà∏
studia na Uniwersytecie Jagielloƒskim.
W Muzeum Farmacji w Krakowie zachowa∏ si´ wÊród preparatów chemicznych wykonanych przez studentów, jeden oznaczony nazwiskiem
Kazimierza Daƒczaka i datà „1883 Roku”. Niestety, post´pujàca choroba nie
pozwoli∏a Kazimierzowi ukoƒczyç studiów. Zmar∏ w Soko∏owie 6 kwietnia
1894 r. w wieku 34 lat.
Drugi z synów, najm∏odszy z rodzeƒstwa – Stanis∏aw Konstanty J´drzej
Daƒczak, urodzi∏ si´ 19 lutego 1865 r. Po zaliczeniu czterech klas pijarskiego
gimnazjum w Rzeszowie wstàpi∏ formalnie 16 sierpnia 1882 r. na praktyk´
do apteki swojego ojca. Oficjalne zaÊwiadczenie g∏osi, ˝e pracowa∏ tam do
2 paêdziernika 1886 r. W ciàgu tych lat wyje˝d˝a∏ jednak równie˝ do obcych
aptek. Uczy∏ si´ m. in. u kolegi ojca – aptekarza Fuscha w Bielsku, a tak˝e
w aptece Edwarda Ranka w Tarnowie. Zachowa∏ si´ list E. Ranka skierowany
do J´drzeja Daƒczaka, w którym Rank wychwala uczciwà i rzetelnà prac´
Stanis∏awa oraz radzi, aby natychmiast „za zezwoleniem ministerialnym”
rozpoczà∏ on studia na uniwersytecie . W dniu 28 lipca 1885 r. Stanis∏aw
Daƒczak zda∏ egzamin tyrocynialny przed komisjà wyznaczonà przez Gremium
Aptekarzy w Krakowie i wkrótce potem wstàpi∏ na Uniwersytet Jagielloƒski.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e w dokumentach dotyczàcych nauki Stanis∏awa sà pewne
nieÊcis∏oÊci. ZaÊwiadczenie J´drzeja Daƒczaka mówi o nieprzerwanej jego
pracy w aptece „Pod Êw. Janem Chrzcicielem” w Soko∏owie Ma∏opolskim od
16 sierpnia 1882 r. do 2 paêdziernika 1886 r.: dyplom z egzaminu
tyrocynialnego liczy poczàtek jego praktyki od 1 sierpnia 1882 r. – w „Arkuszu
legitymacyjnym” Uniwersytetu Jagielloƒskiego jako data rozpocz´cia studiów
figuruje 1 paêdziernika 1885 r. Po wys∏uchaniu wyk∏adów pierwszego kursu
farmaceutycznego Stanis∏aw Daƒczak uzyska∏ 14 lipca 1886 r. „Âwiadectwo
z pierwszego egzaminu Êcis∏ego „na stopieƒ magistra farmacji” z post´pem
celujàcym”. Studia uniwersyteckie z dyplomem magistra farmacji ukoƒczy∏
z datà 24 czerwca 1889 r.
Z poczàtkiem lipca 1889 r. zosta∏ powo∏any do wojska w randze
pomocnika aptekarskiego do szpitala garnizonowego nr 3 w PrzemyÊlu,
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a 3 wrzeÊnia tego˝ roku otrzyma∏ nominacj´ na stopieƒ Militar-Medikamenten
Accest. Wi´kszoÊç rocznej s∏u˝by wojskowej sp´dzi∏ w Krakowie, przydzielony
do apteki wojskowej nr 15, mieszkajàc na Wawelu, gdzie mieÊci∏y si´
austriackie koszary.
Od chwili zakoƒczenia s∏u˝by wojskowej w 1890 r. Stanis∏aw pracowa∏
a˝ do 1893 r. w aptekach obcych, m.in. w Stryju i Podhajcach. Brak niestety
dokumentów ilustrujàcych szczegó∏owo owe lata.
W tym czasie rodzinnà aptek´ w Soko∏owie prowadzi∏ nadal s´dziwy
ju˝ ojciec Stanis∏awa – J´drzej wraz z jego starszym bratem Kazimierzem.
Ale Êmierç Kazimierza w 1894 r. stworzy∏a nowà sytuacj´. Stanis∏aw wróci∏
na sta∏e do Soko∏owa i pracowa∏ razem z ojcem w aptece. Zast´powa∏ równie˝
aptekarzy w okolicy, stàd te˝ przez pewien czas pracowa∏ w aptece
Wroƒskiego w Ulanowie. Bra∏ te˝ czynny udzia∏ w ˝yciu kulturalnym
i towarzyskim miasteczka: nale˝a∏ do komitetów organizacyjnych obchodów
narodowych, jubileuszów, balów, majówek i przedstawieƒ. Wyst´powa∏ na
scenie soko∏owskiego teatru amatorskiego. By∏ bardzo zdolnym malarzem –
amatorem i wieloletnim gospodarzem tzw. kasyna, lokalu o wielorakim
przeznaczeniu mieszczàcego si´ w budynku Ratusza.
Pismem CK Starostwa kolbuszowskiego z dnia 12 paêdziernika 1892 r.
Stanis∏aw Daƒczak zosta∏ uprawniony do „samodzielnego zarzàdzania
jakàkolwiek aptekà publicznà”, a na trzy lata przed Êmiercià J´drzeja, w 1894 r.,
aktem notarialnym – formalnym aktem kupna wszed∏ w posiadanie apteki
soko∏owskiej.
Stanis∏aw Daƒczak 10 sierpnia 1895 r. zawar∏ pierwsze ma∏˝eƒstwo ze
Stanis∏awà Zofià Chodziƒskà, a po jej Êmierci ponownie o˝eni∏ si´ 2 lutego
1908 r. z ciotecznà siostrà pierwszej ˝ony, Zofià Niewolkowiczównà. Z obu
tych ma∏˝eƒstw Stanis∏aw doczeka∏ si´ dwanaÊciorga dzieci, z których troje
posz∏o w Êlady dziadka i ojca i ukoƒczy∏o studia farmaceutyczne.
Po obj´ciu apteki Stanis∏aw uporzàdkowa∏ sprawy finansowe apteki
i rodziny. Zaciàgnà∏ w 1903 r. po˝yczk´ w wysokoÊci 8 tys. koron w kasie
zaliczkowej w Rzeszowie, wyremontowa∏ dom i sp∏aci∏ zobowiàzania spadkowe. Wszystkie te wysi∏ki zniweczy∏ jednak ogromny po˝ar w dniu 25 lipca
1904 r., który objà∏ ca∏e miasto, w tym równie˝ dom rodziny Daƒczaków
∏àcznie z aptekà.
Stanis∏aw z ca∏à energià rozpoczà∏ odbudow´. Nazajutrz po po˝arze
pojecha∏ do Rzeszowa, gdzie w aptekach zakupi∏ najpotrzebniejsze leki i ju˝
na trzeci dzieƒ znów pracowa∏ jako aptekarz, rozgoÊciwszy si´ w ocala∏ym
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Po∏udniowo-zachodni naro˝nik w Soko∏owie M∏p. po po˝arze 25-26 lipca 1904 r.
Po lewej ruiny apteki, zdj´cie wykonane przez Edwarda Janusza z Rzeszowa
„Cesarskiego i królewskiego nadwornego fotografa”.

z po˝ogi budynku Kasy Zaliczkowej Stefczyka. Âwiadczy o tym ksi´ga recept
z 1904 r., w której pod datà 28 lipca zapisano trzy recepty: dwa infusa i czopki.
Nast´pnego dnia 29 lipca apteka ekspediowa∏a cztery recepty.
Stanis∏aw Daƒczak jako pierwszy z pogorzelców odbudowywa∏ dom
i aptek´. Nowy dom stanà∏ bardzo szybko. Roboty stolarskie w aptece wykonali
miejscowi majstrowie. Meble apteczne z d´biny zakupionej w dobrach
∏aƒcuckich politurowane by∏y na ciemny kolor wpadajàcy w wiÊniowy.
Ozdobne filarki zosta∏y sprowadzone z Budapesztu. Ca∏oÊç wykonana by∏a
wed∏ug modeli katalogów wiedeƒskiej firmy Hermann Steinbuch. Pod∏ogi
u∏o˝ono z desek jod∏owych i sosnowych, przywiezionych specjalnie z Karpat
Wschodnich.
W owych czasach apteki urzàdzane by∏y wed∏ug osobistych ˝yczeƒ i gustów, a tak˝e zasobnoÊci aptekarzy. JednoczeÊnie Stanis∏aw Daƒczak zawar∏
umow´ z firmà Gustaw Heii et Company – Troppau (Opawa na Âlàsku Opawskim), na podstawie której bra∏ ca∏y czas towar na kredyt, a w nast´pnym
roku sp∏aca∏ go ratami kwartalnymi. System ten trwa∏ a˝ do 1917 r., kiedy to
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zosta∏a sp∏acona ostatnia rata. Oprócz g∏ównego dostawcy, jakim by∏ Heii,
apteka przed 1914 r. utrzymywa∏a tak˝e kontakty z firmami: Bruder Ci˝ek
Nachfolger – Prag; Berger Yolk et Co – Wien (wina, koniaki); Wachmuth –
Wien (szk∏o apteczne); Willmer – Prag; Fritz Petzoldt et Suss Hermann SteinchWien (meble i urzàdzenia apteczne).
Stanis∏aw Daƒczak bra∏ czynny udzia∏ w ˝yciu spo∏eczno-kulturalnym
miasta. By∏ wybierany cz∏onkiem Rady Miejskiej w ka˝dej jej kadencji. W dniach
5-30 listopada 1918 r. aprowizowa∏ w∏asnym kosztem oddzia∏ wojskowy
powsta∏y przy Komendzie Miejscowej Wojsk Polskich, bra∏ udzia∏ w pracach
Komitetu Zjazdu Inteligentów, pochodzàcych z Soko∏owa, a w lipcu 1929 r.
przy organizacji ochronki i przy fundacji figury upami´tniajàcej odzyskanie
niepodleg∏oÊci. Zmar∏ nagle w dniu 24 listopada 1936 r. w wieku 71 lat.
Syn Stanis∏awa – Seweryn, urodzony 8 stycznia 1904 r. w Soko∏owie
M∏p, studiowa∏ w latach dwudziestych farmacj´ na Uniwersytecie Jagielloƒskim. Po uzyskaniu dyplomu magistra farmacji w 1927 r. rozpoczà∏ 1 stycznia
1928 prac´ w aptece W∏adys∏awa Âwitalskiego „Pod Êw. Duchem”
w Przeworsku i pracowa∏ tam do 30 czerwca tego˝ roku, gdy powo∏any zosta∏
do s∏u˝by wojskowej trwajàcej do 20 wrzeÊnia 1929 r. Po zwolnieniu z wojska
pracowa∏ w aptece swojego ojca w Soko∏owie, a nast´pnie od 1 czerwca
1930 r. w aptece Jana Angermana „Pod G∏owà” w Rzeszowie.
W dniu 4 grudnia kupi∏ w Le˝ajsku aptek´ „Pod Gwiazdà” od spadkobierców Henryka Kijasa i kierowa∏ tà aptekà a˝ do swojej Êmierci 4 maja 1961 r.
W rodzinie Daƒczaków w chwili Êmierci Stanis∏awa brak by∏o nast´pcy
do kierowania aptekà soko∏owskà. Syn Seweryn mia∏ ju˝ w∏asnà aptek´
w Le˝ajsku, córka Zofia dopiero studiowa∏a farmacj´ na Uniwersytecie
Jagielloƒskim, najm∏odsza zaÊ Wanda wstàpi∏a w∏aÊnie na Wydzia∏ Lekarski
tego˝ Uniwersytetu. W jesieni 1937 r. przenios∏a si´ na Oddzia∏ Farmaceutyczny tej samej uczelni.
W tym stanie rzeczy po Êmierci Stanis∏awa Daƒczaka aptek´ w Soko∏owie
M∏p. prowadzi∏ poczàtkowo mgr Karol Szyper, pochodzàcy z Brzuchowic ko∏o
Lwowa (od chwili Êmierci w∏aÊciciela do poczàtku grudnia 1936 r.) a nast´pnie
mgr Eugeniusz K´skiewicz. Od 15 lutego 1937 r. zarzàd apteki przej´∏a mgr
Stefania Rotter-Zarembina i sprawowa∏a go do 15 paêdziernika 1939 r.
Po wyjeêdzie mgr Zarembiny w poczàtkach II wojny Êwiatowej do Lwowa
zarzàd apteki w Soko∏owie przeszed∏ ponownie w r´ce rodziny Daƒczaków,
a mianowicie córki Stanis∏awa – Zofii, która po otrzymaniu dyplomu magistra
farmacji na Uniwersytecie Jagielloƒskim w dniu 8 listopada 1937 r. pracowa∏a
34

kolejno w aptekach: w Soko∏owie (od 1. XII. 1938 r. do 31. VI . 1939 r.)
i w Le˝ajsku (od 1. VI. 1939 r. do 15. X. 1939 r.).
W dniu 17 lipca 1940 r. otrzyma∏a ona oficjalnà zgod´ (koncesj´) na
prowadzenie apteki w Soko∏owie Ma∏opolskim, wydanà przez Urzàd Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie – referat Aptek i Ârodków Leczniczych.
Mgr Zofia Daƒczakówna zmar∏a przedwczeÊnie w dniu 17 wrzeÊnia
1944 r. po d∏ugotrwa∏ej ci´˝kiej chorobie.
W aptece soko∏owskiej pracowa∏a równie˝ najm∏odsza córka Stanis∏awa
– Wanda. W chwili wybuchu wojny mia∏a ona zaliczone dwa lata studiów
farmaceutycznych. Nast´pnie ukoƒczy∏a kursy fachowe dla farmaceutów we
Lwowie, otrzymujàc 23 marca 1944 r. Êwiadectwo egzaminu koƒcowego
z ocenà dobrà.
Po Êmierci swojej siostry, pomimo braku formalnych kwalifikacji, zosta∏a
kierowniczkà apteki w Soko∏owie. Gdy po wyzwoleniu wznowione zosta∏y
zaj´cia na Uniwersytecie Jagielloƒskim, Wanda Daƒczak-Roykiewicz uzupe∏ni∏a
swoje wykszta∏cenie farmaceutyczne i 14 grudnia 1945 r. uzyska∏a dyplom
magistra farmacji, a 30 maja 1947 r. otrzyma∏a oficjalne zezwolenie na
zarzàdzanie aptekà w Soko∏owie Ma∏opolskim. Po upaƒstwowieniu aptek
8 stycznia 1951 r. zosta∏a etatowà kierowniczkà tej˝e apteki (apteka spo∏eczna
nr 36) i pe∏ni∏a t´ funkcj´ a˝ do przejÊcia na emerytur´ w 1981 r. Dzisiaj ma
92 lata i mieszka u córki w Krakowie.
(Przedruk z „Farmacja Polska” nr 6/1988 wraz z uaktualnieniami).
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KoÊciól i p∏yty nagrobne cz∏onków rodziny Daƒczaków na cmentarzu
w Soko∏owie M∏p.
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Pharmaceutical Daƒczak family
in Soko∏ów Ma∏opolski
J´drzej Daƒczak, Master of Science in Pharmacy (he graduated from university
in Vienna), founded his first pharmacy in Sanok. Encouraged by the local plans to
build the railway, he moved to Soko∏ów Ma∏opolski to the north of Rzeszów, where
he opened a pharmacy under the patronage of St John the Baptist on December, 13,
1856. In 1867 Daƒczak was the mayor of Soko∏ów, a district governor as well as a
member of the County Council in Kolbuszowa. His two sons were learning a trade.
The older son, Kazimierz, passed a professional qualifying exam on October, 2, 1876
and, after a short practice, went to college in Cracow. He died at an early age on
April, 6, 1894. The younger son, Stanis∏aw, received a Master degree in Pharmacy on
June, 24, 1889. He was a gifted amateur painter, active town citizen, member of the
Town Council, organizer of patriotic celebrations as well as amateur theatre performer.
He took over the pharmacy in Soko∏ów in 1894 by a formal deed of purchase. After
a huge fire, on July, 25, 1904 the pharmacy needed to be completely rebuilt, but
from the next day after the disaster the medicines were produced there from the
remaining resources. From 5 to 30 November 1918 Stanis∏aw supplied at his own
expense the unit of the Polish Army local command with goods. He died on November,
24, 1936 at the age of 71. Three of Stanis∏aw’s children chose their father’s profession
and all of them went to university in Cracow. Seweryn, born on January, 8, 1904 got
a Master degree in 1927 and worked in Przeworsk and Rzeszów. In 1935 he bought
a pharmacy named “under a star” in Le˝ajsk managing it till his death on May, 4,
1961. Zofia received a Master degree in 1937, but she was granted full rights to
work in her profession by the department of pharmacies and medicaments in the
General Government in Cracow on July, 17, 1940. Zofia died on September, 17, 1944
after long illness. Wanda Daƒczak-Roykiewicz at the time of World War II outbreak
had accomplished two years of studies and had finished the professional course for
pharmacists in Lviv. On December, 14, 1945 she was granted a diploma and she
started running a family pharmacy. After the law of nationalizing the pharmacies,
she became its manager and continued working till her retirement in 1981.
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Przyczynek do dziejów Apteki
w Dynowie
W maju 1838 r. w chwili aresztowania Szymona Konarskiego, zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç spiskowà Feliks Bazyli Baraniecki musia∏ uciekaç z granic
cesarstwa rosyjskiego na ziemie Galicji, podleg∏e w∏adzy cesarza austriackiego.
Urodzony w 1816 r. w Kniaêpolu na Podolu rosyjskim, nowy dom znalaz∏
w Dynowie, gdzie aptek´ prowadzi∏ jego daleki krewny – Wojciech Okoƒski.
Fot. mapa z 1634 roku.

Dynów ( fot. wy˝ej - herb) jest
miastem o starym rodowodzie
(prawa miejskie uzyska∏ w XV wieku) w obecnym wojewodztwie
podkarpackim. Po∏o˝ony jest na
skrzy˝owaniu wa˝nych dróg, wiodàcych z PrzemyÊlu do Krosna
i z Rzeszowa do Sanoka, nad szeroko w tym miejscu rozlanym Sanem. W XVIII i XIX w. znany by∏ z jarmarków
koƒskich i bydl´cych oraz targów lnianym p∏ótnem i prz´dziwem. W mieÊcie
by∏ browar ,wytwórnia smarów do wozów, oczyszczalnia ropy naftowej. Znane
by∏y w okolicy Êwiece woskowe robione w Dynowie.
Wed∏ug rodzinnego przekazu Baranieckich apteka w tym mieÊcie
powsta∏a w XVIII w., byç mo˝e za∏o˝ona przywilejem króla Stanis∏awa Augusta
Poniatowskiego. Dokument lokacyjny niestety nie zachowa∏ si´. Z 1817 r.
pochodzi∏, równie˝ zaginiony, dokument nadajàcy aptece Wojciecha
Okoƒskiego prawa dziedzicznoÊci, podpisany przez cesarza austriackiego
Franciszka I.
W tym miejscu wart jest zacytowania fragment wspomnieƒ magistra
Kazimierza Baranieckiego (prawnuk Feliksa Bazylego), ostatniego z rodu
Baranieckich, kierownika apteki w Dynowie, na temat okolicznoÊci utraty
tych dokumentów: ... W 1922 roku przyjecha∏ na inspekcj´ apteki starszy inspektor
Walery W∏odzimirski, kawaler wielu orderów, radca sanitarny. Zobaczy∏ aptek´, pe∏no
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ksiàg starych, dokumentów i powiedzia∏, ˝e te rzeczy marnujà si´ w zaciszu, nale˝y
je udost´pniç ... Mój Ojciec, rygorysta wielki, dawny oficer autriacki bezwzgl´dnie
w∏adzy pos∏uszny, wzià∏ to dos∏ownie ... Dokumentu lokacyjnego nie widzia∏em, ale
w czasie gdy go Ojciec starannie opakowywa∏, przeglàda∏em drugi dokument
z 1817 r., którym cesarz austriacki Franciszek I nadaje aptece Wojciecha Okoƒskiego
w Dynowie prawa dziedzicznoÊci na wiecznoÊç, apteka zosta∏a wi´c, jak si´ dawniej
mówi∏o, „realna”. By∏ to bardzo pi´kny dyplom ... Nadto by∏o wiele ksiàg i przepisów,
pisanych w∏asnor´cznie przez Feliksa ... ca∏y zestaw Farmakopei Autriackich.
Dok∏adne odtworzenie biegu nauki i praktyki Feliksa Baranieckiego jest
trudne, niemniej jednak wiadomo, ˝e studia odby∏ na Uniwersytecie Jagielloƒskim, a dyplom magistra farmacji otrzyma∏ prawdopodobnie w 1842 r.,
poniewa˝ – po czterech latach praktyki w zawodzie – w 1846 r. przejà∏ z ràk
Wojciecha Okoƒskiego aptek´ w Dynowie. By∏ to prezent Êlubny dla Feliksa
Baranieckiego od dotychczasowego w∏aÊciciela apteki i opiekuna m∏odego
aptekarza, gdy˝ w tym w∏aÊnie roku Feliks o˝eni∏ si´ z Karolinà Papst ze
znanej krakowskiej rodziny. Mgr Feliks Baraniecki prowadzi∏ aptek´ tylko
dziesi´ç lat. Przezi´biony w czasach m∏odoÊci ,podczas ró˝nych przygód
w pracy konspiracyjnej, by∏ ci´˝ko chory na nerki. Zmar∏ 1 sierpnia 1856 r.
w Prerowie na Morawach, gdzie w drodze powrotnej do domu, po kuracji
w Karlsbadzie, zatrzyma∏ si´ u swojego przyjaciela z czasów studiów w Krakowie – aptekarza Jakubowicza.

Dworzec kolejowy w Dynowie, fot. z roku 1910
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W czasach Wojciecha Okoƒskiego, Feliksa Baranieckiego i ich nast´pców
zaopatrzenie apteki w surowce roÊlinne nast´powa∏o na miejscu. Przy aptece
znajdowa∏ si´ du˝y ogród, w którym uprawiano zio∏a (m. in. w du˝ej iloÊci
wysiewano Êlaz). Skupowano je równie˝ od okolicznych zielarzy. Apteka
posiada∏a w∏asnà suszarni´ zió∏, na miejscu przygotowywano te˝ ich mieszanki. W aptece wykonywano Êwiece, do czego s∏u˝y∏ specjalny stó∏
z otworami ró˝nej Êrednicy. Wosk pochodzi∏ z w∏asnej pasieki, która dostarcza∏a równie˝ miodu; z niego i z zió∏ wyrabiano tak zwane konfekty.
Produkowano tak˝e myd∏a z zawartoÊcià ró˝nych substancji leczniczych.
Aptekarz dynowski, podobnie jak wielu innych w owych
czasach, by∏ równoczeÊnie pocztmistrzem. Poczta konna
(fot.) codziennie by∏a wysy∏ana do B∏a˝owej (i dalej do ¸aƒcuta i Rzeszowa) oraz do Dubiecka, a stamtàd do PrzemyÊla,
a tak˝e do Krzemiennej w drodze na Sanok. Feliks Baraniecki za∏o˝y∏ Kas´ Zaliczkowà, która jeszcze d∏ugo po jego
Êmierci istnia∏a w mieÊcie, zawsze w jakiÊ sposób zwiàzana
z aptekà. Czynna natura Feliksa pozwala∏a mu jeszcze znajdowaç czas na
prace w urz´dzie gminnym.
Zachowany do czasów wspó∏czesnych barometr (fot.) – obecnie znajdujàcy si´ w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – nasuwa równie˝
przypuszczenie, ˝e w dynowskiej aptece
(podobnie jak w niedaleko po∏o˝onej
aptece w Kaƒczudze) prowadzono obserwacje meteorologiczne.
W chwili swojej Êmierci (1856 r.)
Feliks pozostawi∏ szeÊcioro niepe∏noletnich dzieci, wÊród nich pi´ç córek
i jednego syna – W∏adys∏awa Marcelego.
Aptekà zarzàdzali obcy. W 1863 r. zmar∏a
˝ona Feliksa – Karolina Baraniecka.
Najstarsza córka, Wanda Salomea, mia∏a
wtedy czternaÊcie lat.
Jednym z zarzàdzajàcych by∏ August Frischman, syn komisarza Starostwa
w Zaleszczykach, urodzony w 1828 r. By∏ on Austriakiem z pochodzenia,
lecz Polakiem z przekonania. Studia uniwersyteckie odby∏ w Krakowie
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i w marcu 1858 r. otrzyma∏ dyplom magistra farmacji. Aptek´ dynowskà
prowadzi∏ ju˝ na pewno w roku 1863, poniewa˝ jego to staraniem placówka
ta sta∏a si´ bazà zaopatrzeniowà dla uczestników powstania styczniowego,
którzy przekraczali granic´ zaboru rosyjskiego. August werbowa∏ ochotników,
stara∏ si´ o zakup broni. W domu Wanda Baraniecka i jej siostry szy∏y bielizn´,
przygotowywa∏y opatrunki i szarpie. Po upadku powstania jego uczestnicy
ponownie przekraczali granic´. Odpr´˝enie po ci´˝kich przejÊciach
powodowa∏o, ˝e nie zawsze zachowywali si´ tak, jak przysta∏o ˝o∏nierzom.
Nastàpi∏y represje ze strony rzàdu austriackiego. August zosta∏ aresztowany
i osadzony w twierdzy Spielberg, gdzie wi´ziony by∏ przez pó∏tora roku. Po
jego powrocie z wi´zienia w 1866 r. odby∏ si´ jego Êlub z córkà Feliksa Baranieckiego, siedemnastoletnià wówczas Wandà.
Niestety, równie˝ August Frischman nied∏ugo pracowa∏ w aptece dynowskiej. Ci´˝kie przejÊcia w wi´zieniach zniszczy∏y jego zdrowie i spowodowa∏y, ˝e zmar∏ w wieku 52 lat, w dniu 1 listopada 1880 r.. Apteka ponownie
przesz∏a w zarzàd obcych. Prawdopodobnie pierwszym z zarzàdzajàcych po
Êmierci Augusta Frischmana by∏ Ludwik Giebu∏towicz, ojciec chrzestny
najstarszego syna Augusta – Franciszka. L. Giebu∏towicz by∏ na pewno
dzier˝awcà apteki w okresie od 20 lipca 1889 r., kiedy to m∏ody Franciszek
Frischman rozpoczà∏ swojà drog´ zawodowà, podejmujàc praktyk´ w aptece
w Dynowie. Nast´pnymi zarzàdzajàcymi byli: Franciszek Biechoƒski
(póêniejszy – od 1903 r. – w∏aÊciciel apteki w ˚o∏yni). Jan Cetera (od 1 maja
1900 r.) oraz Czes∏aw Chorubski.
Gdy zmar∏ August Frischman, jego syn Franciszek mia∏ zaledwie szeÊç
lat. Po ukoƒczeniu nauk ogólnych i odbyciu praktyki w aptece dynowskiej
wyjecha∏ do Krakowa, gdzie w aptece „Pod Gwiazdà” przyjaciela ojca, mgra
farm. Konstantyna Wiszniewskiego, odby∏ praktyk´ w okresie od 29 lipca
1890 r. do 20 lipca 1892 r. W latach 1893-1895 studiowa∏ na Uniwersytecie
Jagielloƒskim, pracujàc jednoczeÊnie nadal w aptece swojego opiekuna mgra
K. Wiszniewskiego. Otrzymany przez niego dyplom magistra sztuki farmaceutycznej nosi dat´ 15 lipca 1895 r.
Warto tu odnotowaç, ˝e w chwili odbierania dyplomu Franciszek
Frischman podpisa∏ „Rot´ Êlubowania” o nast´pujàcej treÊci :
Gdy Pan uczyni∏eÊ z post´pem zadoÊç warunkom przepisanym w celu uzyskania
akademickiego stopnia Magistra farmacyi, przeto wzywam Pana, abyÊ
przedemnà jako Dziekanem Wydzia∏u Lekarskiego w Uniwersytecie Jagielloƒskiej
w Krakowie, a w obecnoÊci zwyczajnego profesora Chemii/farmakolognozyi
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Êlubowa∏, ˝e spe∏niajàc powo∏anie swoje jako farmaceuta przestrzegaç zawsze
b´dziesz ÊciÊle i sumiennie nakazów i zakazów zawartych w tej mierze w ustawach i rozporzàdzeniach, tudzie˝, ˝e od tych obowiàzków swoich nie dasz si´
odwieÊç nigdy jakiemikolwiek wzgl´dami. Podaniem r´ki stwierdzisz Pan, i˝
zawsze pomny b´dziesz tych swoich obowiàzków. Wr´czam Panu niniejszym
dyplom Magistra Farmacyi. Kraków dnia 15 lipca 1885 r.
Po otrzymaniu dyplomu Franciszek Frischman pracowa∏ m. in. w aptekach
w ¸aƒcucie, w Krzeszowicach, w Cieszynie i Krakowie a z dniem 15 lipca
1900 r. objà∏ kierownictwo apteki w Dynowie, przejmujàc jà od mgra Cz. Chorubskiego.
Apteka w Dynowie przez
ca∏y okres swojej dzia∏alnoÊci
nosi∏a god∏o „Pod OpatrznoÊcià”. God∏o to, w formie trójkàta z okiem symbolizujàcego
OpatrznoÊç Boskà, w postaci
tafli szklanej, umieszczone by∏o na szczycie szafy w izbie ekspedycyjnej (fot.). Figurowa∏o ono tak˝e na
pieczàtkach aptecznych, których wi´kszoÊç przepad∏a niestety podczas
napadu nacjonalistów ukraiƒskich na Dynów w dniu 17 listopada 1946 r. Jedna
z tych pieczàtek mia∏a nast´pujàcà treÊç: „Apteka pod OpatrznoÊcià Franciszka
Baranieckiego w Dynowie”, co wzbudza∏o mimowolny uÊmiech czytajàcego,
gdy˝ kojarzy∏a opatrznoÊç z osobà Franciszka Baranieckiego.
WyjaÊnienia wymaga nazwisko umieszczone na pieczàtce. Franciszek
Baraniecki – to Franciszek Frischman. Feliks Bazyli Baraniecki by∏ ojcem jednego syna – W∏adys∏awa Marcelego i tylko on nosi∏ zatem nazwisko Baranieckich. Córka Feliksa – Wanda przekaza∏a swojemu synowi Franciszkowi oczywiÊcie nazwisko m´˝a Augusta Frischmana. Jednak z uwagi na to, ˝e apteka
by∏a formalnie w∏asnoÊcià spadkobierców Feliksa Baranieckiego, a przecie˝
Franciszek Frischman by∏ jego wnukiem – w celu utrzymania nazwiska w firmie
apteki W∏adys∏aw Marceli Baraniecki usynowi∏ prawnie swojego siostrzeƒca
Franciszka Frischmana (majàcego wówczas ju˝ 46 lat). Dlatego od dnia 7 kwietnia 1920 r. Franciszek i jego potomkowie noszà nazwisko Baranieckich.
Franciszek Baraniecki prowadzi∏ aptek´ do koƒca 1944 r. kiedy to choroba
serca nie pozwoli∏a mu kontynuowaç pracy. Zmar∏ w dniu 26 marca 1955 r.
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Fragment: Urz´dowego spisu lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów,
felczerów...:
Baraniecki Franciszek, 1874, 1900, mgr. Dynów.
Baraniecki Kazimierz, 1909, 1930, mgr. Dynów.
(w):Przepisy prawne:
Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o wykonywaniu zawodu aptekarskiego
(Dz. D. R. P. Nr .23, poz. 202). (Patrz tekst przy dziale: Apteki).
Rozporzàdzenie wykonawcze do ustawy w opracowaniu.
Aptek´ przejà∏ syn Franciszka – Kazimierz . Urodzony 27 lutego 1909 r.,
otrzyma∏ dyplom magistra farmacji na Uniwersytecie Jagielloƒskim w 1930 r.
Samodzielnà prac´ w rodzinnej aptece podjà∏ w bardzo trudnym okresie.
Wojna na tym terenie trwa∏a jeszcze, a walki z nacjonalistami ukraiƒskimi
powodowa∏y wielkie straty w mieÊcie. Apteka nios∏a nieprzerwanà pomoc
wszystkim potrzebujàcym, ale sama nie by∏a chroniona przed zniszczeniami.
Ogromne szkody materialne poniesione w czasie napadu ukraiƒskiego na
miasto w listopadzie 1946 r., jak równie˝ nie zawsze trafne decyzje
ówczesnych w∏adz zwierzchnich spowodowa∏y, ˝e trzeba by∏o w∏o˝yç wiele
wysi∏ku, aby przywróciç aptece jej znaczenie.
Mgr Kazimierz Baraniecki pracowa∏ w aptece w Dynowie do 27 stycznia
1980 r. kiedy to przeszed∏ na emerytur´ po pi´çdziesi´ciu latach pracy
w zawodzie. W ciàgu tych lat wychowa∏ wielu fachowych pracowników s∏u˝by
farmaceutycznej, którzy w chwili
obecnej prowadzà samodzielne placówki i wspominajà mgra K. Baranieckiego jako tego, który zawsze potrafi∏
znaleêç w przepastnych szufladach
w∏aÊciwy lek na ka˝dà dolegliwoÊç –
nawet kozi ∏ój na otarte pi´ty.
Apteka dynowska (fot.) b´dàca
w trudnych technicznych, warunkach dziÊ jeszcze przypomina dawne
oficyny. Wyposa˝ona jest w stare meble z ciemnego drewna, a jej
pomieszczenia majà kolorowe posadzki, w ka˝dym z nich inne.
Cz´Êç wyposa˝enia apteki znajduje si´ w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, a wiele eksponatów zosta∏o przekazanych do Muzeum
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Regionalnego w Bieczu. Naczynia szklane otrzyma∏o organizujàce si´ w latach
szeÊçdziesiàtych Medyczne Studium Zawodowe w PrzemyÊlu.
Apteka – staruszka – s∏u˝y nadal mieszkaƒcom Dynowa.
(Przedruk z „Farmacja Polska” nr 6/1988 wraz z uaktualnieniami).

Fragment wn´trza starej apteki. Muzeum Ziemi Bieckiej.
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Lidia Maria Czy˝

A monograph on the history of a pharmacy
in Dynów by San
Dynów is a small town on the San which has had a town charter from the 15th
century. According to the oral tradition, a pharmacy in this town was opened in the
18th century, and perhaps it was granted a privilege by the king Stanis∏aw August. It
is certain that a document granting Wojciech Okoƒski’s pharmacy the principles of
heredity, was signed in 1817 by an Austrian emperor Franz Joseph I. In 1842 Feliks
Baraniecki received the pharmacy as a wedding present from his relative Wojciech
Okoƒski. Feliks was a pharmacist educated in Cracow and born in Russian Podolia.
When young, he participated in the underground activity of Szymon Konarski. He
was active in various social activities in Dynów: he founded an advance payment
fund (Kasa Zaliczkowa), he was a postmaster and a local government clerk. He died
in 1856 without an educated pharmacist successor. The pharmacy was run by an
Austrian August Frischmann, its manager. He was actively supporting the January
Uprising fighters and taken to Spielberg prison by the Austrians. After being released
he married Wanda, one of Feliks’s daughters. August died when his son, Franiszek,
was only six years old, so the pharmacy needed to be taken by the strangers. Franciszek
graduated from the university in Cracow and received a Master degree on July, 15,
1895. His oath formula, the unique document which every diploma receiver needed
to sign, has been preserved till nowadays. For practical as well as sentimental reasons
Franciszek changed his surname Frischman to his granfather’s one: Baraniecki. The
last owner, and, after the law of nationalizing, the manager of the pharmacy was
Kazimierz, Franciszek’s son. Kazimierz graduated from the Jagiellonian University in
1930. He worked in the pharmacy in Dynów from 1944 till his retirement on January,
27, 1980. The beautiful pharmacy with colourful stone floors in every room does not
exist nowadays. Its fittings including a famous barometer with a hermit and the
pharmacy „under the patronage of the Providence” emblem can be found in Sanok
ethnographic outdoor museum and in Biecz regional museum.

45

Mgr farm. Lidia Maria Czy˝ - historyk zawodu,
autor wielu publikacji w periodykach farmaceutycznych
i opracowaƒ zwartych dotyczàcych przede wszystkim
historii aptek na Podkarpaciu. Kolekcjoner zabytków
aptekarskich, wspó∏autor scenariusza wielu wystaw
dotyczàcych pracy aptek w przekroju dziejowym.

Wn´trze apteki-ekspozycja w Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie.
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Bogdan Ziobro

Apteka „Pod Anio∏em”
Historia apteki „Pod Anio∏em” we Frysztaku, (fot. herb
miasta) którà moja rodzina prowadzi∏a od lat osiemdziesiàtych
wieku XIX jest jednoczeÊnie historià rodziny i rozpoczyna si´ od nazwiska
Zaniewski Jan, tj. od mojego prapradziada.
Wed∏ug przekazu rodzinnego Zaniewscy herbu „Lubicz” wywodzili si´
z Litwy. Jan Zaniewski urodzi∏ si´ natomiast na Podlasiu w roku 1842. Jako
uczestnik Powstania Styczniowego, po jego upadku ,zmuszony by∏ do
wyemigrowania. Wyje˝d˝a wi´c ,jak wi´kszoÊç m∏odzie˝y polskiej zagro˝onej
represjami carskimi ,do Francji.
Tu w Pary˝u, na Sorbonie odbywa studia farmaceutyczne. Liczne
dokumenty z okresu studiów paryskich i póêniejsze zwiàzane z jego osobà
sà w posiadaniu jego wnuczki mgr farm. Anny Zasielskiej- Adamowej,
zamieszka∏ej we Wroc∏awiu, o której b´dzie jeszcze mowa w dalszej cz´Êci
artyku∏u. A sà to m.in. takie dokumenty jak:
– paszport francuski Jana Zaniewskiego,
– dyplom Towarzystwa Botanicznego w Pary˝u z dn. 26 .XI .1869 r.,
– list Komitetu Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Pary˝u z dnia 17. VIII.
1869 roku o przed∏u˝eniu pomocy materialnej dla J. Zaniewskiego do koƒca
1869 roku,
– dyplom farmaceuty z dn. 17. I .1871 roku,
– odpis dyplomu wykonany w Zborowie ko∏o Z∏oczowa w dniu 28. VII. 1873
roku,
– list z proÊbà o nadanie obywatelstwa austriackiego dla Jana Zaniewskiego
po powrocie z emigracji do Austro- W´gier,
– pozwolenie na pobyt tymczasowy w Zborowie z dn. 16 .V. 1872 r. (zgoda
ministra dla uchodêcy polskiego) – i wiele innych jeszcze dokumentów,
b´dàcych w posiadaniu rodziny.
Jan Zaniewski po ukoƒczeniu studiów na Sorbonie w Pary˝u, stara si´
o powrót na ziemie polskie. Wybór pada na Galicj´, jako najliberalniejszy
z zaborów polskich.
Po uzyskaniu pozwolenia na pobyt tymczasowy J. Zaniewski via Rumunia
(kilkumiesi´czny pobyt) wraca i osiedla si´ w Zborowie woj. tarnopolskie,
47

a póêniej we Frysztaku (Ma∏opolska Wschodnia, woj. Lwów). Tu przyje˝d˝a
wraz z ˝onà Helenà z domu Niecielskà i zak∏ada w 1881 roku aptek´ „Pod
Anio∏em”. Apteka ta znajdowa∏a si´ na rynku frysztackim. Prowadzi∏ jà do
dnia 21. IV .1900 roku, tj. do roku swojej Êmierci.
Córka Jana i Heleny Zaniewskich – Jadwiga – moja prababka urodzi∏a si´
12. IX. 1875r. w Zborowie k/Z∏oczowa, zmar∏a w roku 1960 i ca∏e swoje ˝ycie
zwiàza∏a z Frysztakiem. Wysz∏a bowiem za mà˝ za mgr farm. Romana
Zasielskiego (mój pradziad).
Urodzi∏ si´ on 25. II .1866 roku w Nowym Sàczu. Studia farmaceutyczne
odbywa∏ we Lwowie, nast´pnie praktykowa∏ w Aptece Micholasa we Lwowie
i w aptekach na terenie Czech. Potem los rzuci∏ go do Frysztaka, gdzie
pracowa∏ w aptece Jana Zaniewskiego. I tu ˝eni si´ z jego córkà Jadwigà
w dniu 12 .IX. 1896roku.
Po Êmierci Jana Zaniewskiego w roku 1900, mgr farm. Roman Zasielski
dzier˝awi aptek´ od Heleny Zaniewskiej. W latach 1905-1906 buduje we
Frysztaku dom, do którego w roku 1906 przenosi aptek´.
Rok póêniej (1907) do pi´knego domu (fot.) z du˝ym
ogrodem przenosi si´ ca∏a rodzina Zasielskich wraz z Helenà Zaniewskà.
W aptece pracuje wi´c mg
farm. Roman Zasielski jako jej
dzier˝awca, a tak˝e jego ˝ona
Jadwiga jako si∏a przyuczona.
W prowadzeniu Apteki przez
Romana Zasielskiego nast´puje jednak rok przerwy. Za s∏ownà obraz´
majestatu cesarza Franciszka Józefa I R. Zasielski zostaje zes∏any i osadzony
w twierdzy Teresienstadt.
Âmierç Franciszka Józefa I ratuje mu jednak ˝ycie i wraca wolnoÊç – by∏
to rok 1916. Przez okres nieobecnoÊci Romana Zasielskiego aptek´ prowadzi∏
mgr farm. Stanis∏aw Natter, syn lekarza z Frysztaka.
Mija I wojna Êwiatowa, nastaje okres niepodleg∏oÊci – II Rzeczypospolitej.
Apteka we Frysztaku rozwija si´, jest ju˝ znanà placówkà w ca∏ej okolicy.
W roku 1933 R. Zasielski odkupuje aptek´ od swej teÊciowej Heleny
Zaniewskiej, która póêniej umiera w Tarnowie.
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Roman Zasielski przez pewien czas sprawuje te˝ urzàd burmistrza miasta
Frysztaka.

Widok na miasteczko (od strony drogi do Krosna).

Roman Zasielski to barwna postaç, o której do dziÊ starsi mieszkaƒcy Frysztaka
opowiadajà historie – o jego wysokiej wiedzy fachowej, jako ˝e farmaceuta
w owym czasie musia∏ byç niejednokrotnie lekarzem, o jego przywiàzaniu
do swej pracy, o ch´ci niesienia pomocy innym.
W roku 1931 rozpoczyna studia farmaceutyczne w Krakowie jedna z córek
Romana Zasielskiego – Anna ( ur. 29 .I .1907 roku we Frysztaku). Studia koƒczy
w roku 1935, pracuje pó˝niej w Aptece Kazimierza Zygmuntowicza we
Lwowie, w Aptece Ubezpieczalni Spo∏ecznej, nast´pnie w Aptece Wojskowej.
We Lwowie wychodzi za mà˝ za dr. praw Les∏awa Adama. W roku 1939
w sierpniu wracajàc ze Szwajcarii, mgr farm. Anna Zasielska – Adamowa
przyje˝d˝a do Frysztaka i tu zastaje jà wojna.
W latach 1939-1942 aptek´ prowadzi nadal Roman Zasielski.
Jestem w posiadaniu Ausweisu (legitymacji) Romana Zasielskiego wydanego
22. IV. 1941 przez w∏adze niemieckie o przynale˝noÊci mgr. farm. Romana
Zasielskiego do Apothekerkammer – Izby Aptekarskiej w Krakowie jako w∏aÊciciela apteki we Frysztaku.
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W latach 1939 -1942 Anna Adamowa pracuje w aptece jako mgr farmacji,
a od 1942 jako wspó∏w∏aÊciciel. W kwietniu 1942 roku umiera Roman Zasielski,
który ca∏e swoje ˝ycie poÊwi´ci∏ pracy w aptece, zaskarbiajàc sobie szacunek
i wdzi´cznoÊç mieszkaƒców Frysztaka i okolic.
Mgr farm. Anna Adamowa prowadzi wi´c od kwietnia 1942 r. samodzielnie
aptek´. Natomiast mà˝ jej, Les∏aw Adam (póêniej prof. Uniwersytetu
Wroc∏awskiego) nie mogàc wróciç do Lwowa, otwiera w drugiej po∏owie 1940
roku Fabryk´ Pude∏ek ¸ubianych „Ada”. Po zlikwidowaniu w Rzeszowie
˝ydowskiej fabryki pude∏ek aptecznych nastàpi∏ brak opakowaƒ aptecznych,
m. in. do maÊci, do proszków. Tak wi´c Fabryka Pude∏ek ¸ubianych „Ada”
by∏a jedynym producentem opakowaƒ aptecznych na tym terenie. Wysy∏a∏a
tak˝e opakowania do aptek w Ma∏opolsce Wschodniej.
W fabryce pracowa∏a w charakterze referenta, a póêniej kierowniczki
biura w latach 1942 r. - lipiec 1944 r. moja matka Anna Rudziƒska, urodzona
w Tarnowie 14 .VI .1925 roku, córka Zofii Zasielskiej – najstarszej córki
Romana Zasielskiego.
Mà˝ Zofii Zasielskiej-Rudziƒskiej – Stanis∏aw Rudziƒski b´dàc legionistà,
rotmistrzem (kapitanem) V Pu∏ku Strzelców Konnych w Tarnowie, jako oficer
zginà∏ w Katyniu w 1940 roku. (posiadam list´ ofiar z Katynia wydrukowanà
w „Goƒcu Krakowskim” w 1943 roku przez w∏adze niemieckie z nazwiskiem, jako
ofiary, Stanis∏awa Rudziƒskiego, mojego dziada.)

Przez ca∏à okupacj´ apteka
„Pod Anio∏em” pod kierownictwem mgr farm. Anny Adamowej jak i Fabryka Pude∏ek ¸ubianych „Ada” we Frysztaku sprawnie funkcjonowa∏y, niejednokrotnie chroniàc zatrudnionych
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tam pracowników przed wywiezieniem do Niemiec. Niestety, po wojnie,
a dok∏adnie 15. III .1949 roku zostaje zlikwidowana.
Nast´pna tragiczna data to 5. I .1951 roku ,kiedy to nastàpi∏o w Polsce
upaƒstwowienie aptek. Od tego dnia apteka przesta∏a byç w∏asnoÊcià rodziny
Zasielskich. Zabrano tak˝e meble, zabytkowe utensylia apteczne. Mgr farm.
Anna Zasielska - Adamowa pracuje wtedy jako kierownik apteki do sierpnia
1952 roku, tj.do chwili wyjazdu do Wroc∏awia. Jako referent finansowy pracuje
przez rok tak˝e Zofia Zasielska-Rudziƒska (moja babka). Najd∏u˝ej, bo do
1968 roku pracuje w aptece trzecia córka Romana Zasielskiego – Irena
Zasielska-Iwaƒska, technik farmaceutyczny. Wraz z jej Êmiercià w 1972 roku
cz∏onkowie rodziny Zasielskich nie pracujà ju˝ w aptece we Frysztaku.
Tak wi´c od 1881 roku do 1951 roku apteka znajdowa∏a si´ w r´kach
jednej rodziny, a do 1968 roku cz∏onkowie jej pracowali w tej aptece.
Poczàwszy od mgr. farm. Jana Zaniewskiego, mgr. Romana Zasielskiego po
mgr farm. Ann´ Zasielskà-Admowà. Piszàcy te s∏owa mgr farm. Bogdan Ziobro
jest czwartym pokoleniem farmaceutów w rodzinie, która od tak wielu lat
zwiàzana by∏a z polskim aptekarstwem. Jej patriotyzm, postawa moralna,
pracowitoÊç, gotowoÊç do niesienia pomocy innym w ró˝nych okresach naszej
burzliwej historii – zawsze by∏y godne podziwu.
Do dzisiaj pami´ç o mieszkaƒcach domu przy przedwojennej ulicy Brzostowskiej 136 jest ˝ywa wÊród mieszkaƒców Frysztaka i okolic.

Obraz Chrystusa – Aptekarza
(pocz. XVIII w.,
Muzeum Aptekarstwa w Heidelbergu)
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Bogdan Ziobro

Pharmacy „under the Angel” in Frysztak on the
Wis∏ok river
A pharmacy was run by Zaniewski family from 1880s. Jan Zaniewski, the January
Uprising fighter, received a Master degree in Pharmacy in exile at the Sorbonne in
Paris on January, 17, 1871. After receiving the Austrian authorities’ permission, he
came back to Poland through Romania in the late 1870s and settled in Galicia, first in
Zboriv (Ternopil Oblast), then in Frysztak where he bought the pharmacy „under the
Angel” in 1881. He was running the pharmacy till his death on April, 21, 1900. His
daughter Jadwiga married a pharmacist Roman Zasielski in 1896. After Jan Zaniewski’s
death, Roman Zasielski leased the pharmacy from its inheritors and then in 1933 he
bought it formally. Roman Zasielski received a Master degree in Pharmacy in Lviv in
1891. He was a very colourful person and an outstanding patriot put in Theresienstadt
prison, deprived of his degree for criticizing the emperor Franz Joseph I and then
released thanks to the emperor’s amnesty from November, 5, 1916. He died suddenly
in April 1942. His daughter Ann received a degree in Cracow in 1935 and started
working in Lviv. She came back to Frysztak in 1939 just before World War II outbreak.
At the end of the year 1940 Anna Zasielska-Adamowa, together with her husband,
Doctor of Law, founded in Frysztak a prosperous manufacturing company producing
pharmacy packaging (Fabryka Pude∏ek ¸ubianych „Ada”), open till March, 15, 1949.
Anna Adamowa was managing the family pharmacy, nationalized on January, 8, 1951,
till August 1952 when she joined her husband Les∏aw Adam working at the university
in Wroc∏aw. Two daughters of Roman Zasielski: Zofia Zasielska-Rudziƒska (financial
officer) and Irena Zasielska-Iwaƒska (Pharmacy technician) also worked in the
nationalized pharmacy in Frysztak. Irena’s husband, cavalry captain of 5th mounted
rifles regiment in Tarnów was killed in Katyƒ. The representative of the fourth
generation of Zaniewski family is Bogdan Ziobro, Master of Science in Pharmacy,
Zofia’s grandson, who works in a hospital pharmacy in Rzeszów.
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Mgr farm. Bogdan Ziobro – farmaceuta w czwartym pokoleniu, potomek aptekarzy z Frysztaka nad
Wis∏okiem – Zasielskich i Zaniewskich. Dyplom magistra
uzyska∏ po studiach na Âlàskiej Akademii Medycznej
w Katowicach w roku 1981. Pracuje w aptekach
szpitalnych, obecnie w Aptece Szpitala Wojewódzkiego
nr 2 w Rzeszowie.
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Zbigniew Biliƒski

HISTORIA APTEK JAROS¸AWSKICH
Jaros∏aw jest jednym z najstarszych zabytkowych miast
w po∏udniowo-wschodniej Polsce (fot. herb miasta). Miasto
zawdzi´cza∏o swoje istnienie i rozwój po∏o˝eniu na skrzy˝owaniu szlaków handlowych i nad Sanem, który poprzez
Wis∏´ stanowi∏ drog´ wodnà do Gdaƒska.
By∏y w dziejach miasta czasy ÊwietnoÊci i upadku a liczne kl´ski ˝ywio∏owe, epidemie i wojny hamowa∏y rozwój miasta i jego rozkwit.
Pierwsza êród∏owa wzmianka o grodzie Jaros∏awiu pochodzi z 1152 r.
W∏aÊciwy rozwój miasta rozpoczyna si´ od 1375 r., kiedy to ksià˝´ W∏adys∏aw
Opolski przenosi je na nowe miejsce, tym razem nadajàc prawa miejskie
wed∏ug zwyczaju magdeburskiego.
Pierwszy historyk Jaros∏awia ksiàdz F. Siarczyƒski pisze, ˝e ju˝ w XV w.
kwit∏o w Jaros∏awiu kupiectwo i s∏awne by∏y jarmarki, na które przybywali
kupcy z ró˝nych stron Polski i z zagranicy.
Okres szczytowego rozwoju miasta przypad∏ na wiek XVI i pierwszà
po∏ow´ XVII w..
O rozwoju rzemios∏a Êwiadczy liczba 22 organizacji cechowych.
W 1562 r. powsta∏a w Jaros∏awiu pierwsza szko∏a . W 1573 r. przybyli na
pobyt sta∏y do Jaros∏awia jezuici. Oprócz kolegium jezuickiego (którego
jednym z pierwszych rektorów by∏ ks. Piotr Skarga) istnia∏y : szko∏a muzyczna,
teatr szkolny, oficyna drukarska i ksi´garnia. Przez 6 lat prowadzi∏ o˝ywionà
dzia∏alnoÊç wydawniczà s∏ynny drukarz Jan Szeliga. W 1615 r. powsta∏o
opactwo Benedyktynek, w 1669 r. koÊció∏ i klasztor Franciszkanów, a w 1700 r.
– klasztor Reformatów. Na prze∏omie XVI i XVII wieku istnia∏o tu 9 koÊcio∏ów
rzymsko-katolickich.
W XVII wieku miasto rujnujà dwa olbrzymie po˝ary, a ponadto najazdy
tureckie, napady tatarskie, d˝uma i potop szwedzki. Na prze∏omie XVII
i XVIII w. istnieje w mieÊcie dzielnica ˝ydowska i liczni sà mieszkaƒcy innych
narodowoÊci.
W 1772 r. wkraczajà Austriacy – rozpoczyna si´ pó∏torawiekowa niewola,
a polityka zaborcy austriackiego przyczynia si´ do upadku miasta. W 1854 r.
Jaros∏aw sta∏ si´ stolicà powiatu.
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Jesienià 1918 r. Jaros∏aw uzyska∏ wolnoÊç. Mi´dzywojenny Jaros∏aw
niewiele ró˝ni∏ si´ od innych oÊrodków miejskich powiatów rolniczych,
pozbawionych przemys∏u. Po drugiej wojnie Êwiatowej miasto zaczyna si´
coraz bardziej rozwijaç. Powstaje wiele zak∏adów przemys∏owych, a równoczeÊnie z wielkim pietyzmem odnawia si´ zabytki.
Na tle tej jak˝e pobie˝nej historii miasta pragn´ przedstawiç dzieje aptek
jaros∏awskich w Êwietle dost´pnych mi dokumentów.

POCZÑTKI APTEKARSTWA JAROS¸AWSKIEGO
Nie wiadomo, czy istnia∏a jakaÊ apteka na terenie miasta w XIV w.
Ks. Siarczyƒski pisze o stawianiu bud ko∏o Ratusza po roku 1375 m.in.
przez aptekarzy. Poczàtków aptekarstwa jaros∏awskiego nale˝a∏oby wi´c
doszukiwaç si´ w jego rozwini´ciu w∏aÊnie z tych bud sta∏ych. Sprzyjaç temu
móg∏ fakt du˝ego o˝ywienia handlowego. Do miasta oprócz kupców mogli
przybywaç olejarze, zielarze lub kramarze korzenni. Rozwijajàcy si´ coraz
bardziej handel i rzemios∏o mog∏y stwarzaç korzystne warunki dla pobytu w
mieÊcie lekarzy i aptekarzy.
W pierwszej po∏owie XV w. przy kaplicy Êw. Krzy˝a, ¸ukasza i Jana powsta∏
prepozyt szpitalny dla ubogich i chorych. Ten najstarszy w mieÊcie szpital
zosta∏ hojnie wyposa˝ony w latach 1462 i 1467 przez Spytka z Jaros∏awia.
W 1495 r. na miejscu kaplicy zbudowany zosta∏ koÊció∏ szpitalny pod
wezwaniem Êw. Ducha. Poczàtki powstania aptek zakonnych w Jaros∏awiu
byç mo˝e nale˝y wiàzaç z powstaniem szpitala przy tym koÊciele, póêniej
powstawa∏y apteki przy klasztorach, o czym ju˝ Êwiadczà dokumenty.
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Aptekarze prywatni i ich apteki.
NajwczeÊniejszà datà, pod którà uda∏o mi si´ znaleêç nazwisko aptekarza
w dokumentach miejskich, by∏ rok 1600. W tym roku zmar∏ aptekarz Stanis∏aw,
zatem jego ˝ycie i dzia∏alnoÊç przypad∏y na drugà po∏ow´ XVI wieku.
W archiwum miasta Krakowa jest podana nast´pujàca wzmianka: z drugiej
strony ruskiej Bramy domów jedenaÊcie od domu Stanis∏awa aptekarza. Informacja
ta pochodzi z 1594 r. Byç mo˝e jest to ten sam Stanis∏aw.
W latach 1600 - 1645 w Jaros∏awiu musia∏o pracowaç co najmniej 15
aptekarzy, w tej liczbie nie mniej ni˝ pi´ciu równoczeÊnie. Byli to (w nawiasach
podano lata wzmianek o nich w aktach miejskich): wspomniany ju˝ Stanis∏aw
(zmar∏ 1600), jego syn Stanis∏aw Matyskowicz (1602 - 1632), Jan Szynwa∏d
(zm. 1613), Melchior (1613), Zachariasz (1613), Stanis∏aw Szczepanowicz
(1613), Marcin Jarochowic (1618-1631), Marcin Bie˝anowski (1618-1647), Jan
Samochwa∏ (zm. 1620), Walenty Brodziƒski (1622), Walenty Zawisza (16231644) , Maciej Grabowicz (1627-1641), Jan Wumewicz (1630-1643), Andrzej
(1645) i Jan Jasiewic (1645-1646). Na dworze ksi´˝ny Anny Ostrogskiej
przebywa∏ aptekarz Melchior, który nosi∏ oficjalny tytu∏ „aptekarz Ksi´˝ny Jej
MoÊci”.
Niektórzy aptekarze byli w∏aÊcicielami domów, a nawet niekiedy okaza∏ych
kamienic „rynkowych”. Apteki zajmowa∏y pomieszczenia parterowe w domach
prywatnych, niekiedy jednak rezerwowano dla aptekarzy sklepy w Ratuszu.
W∏aÊcicielami domów byli aptekarze: Stanis∏aw, Jan Wumewicz i Jan Gruszewicz.
Aptekarz Gruszewicz dodatkowo czerpa∏ dochody z przechowywania towarów
w okresie jarmarków, lecz uchyla∏ si´ od p∏acenia podatków, co by∏o powodem
z∏o˝enia skargi na niego przez „pospólstwo jaros∏awskie”. Pod datà 1673 r.
w jednym z testamentów figuruje wzmianka, ˝e pan Walenty aptekarz naprzód
winien nam jest za wino z∏otych 130, zaÊ pan Maciej aptekarz winien nam tak˝e
z∏otych 50 za wino.
Aptekarze musieli byç ludêmi zamo˝nymi. O skutecznej ich dzia∏alnoÊci
handlowej mo˝e Êwiadczyç tak˝e fakt, ˝e przy sporzàdzaniu inwentarza
oficyny ksi´garskiej Andrzeja Cichoƒczyka wymienione sà m. in. Lekarstwa
domowe w pierwszej skrzyni 23, w drugiej 21.
Zawód aptekarski w owym czasie byt bardzo ceniony wÊród mieszczan.
Aptekarzom powierzano funkcje burmistrzów, rajców i ∏awników. Burmistrzami i rajcami miasta byli: Stanis∏aw (przed 1600 r.) jego syn, równie˝ Stanis∏aw (w latach 1619-1623), „s∏awetny Marcin Jarochowicz Aptekarz Mieszczanin Rayca jaros∏awski” (w latach 1627-1631), Jan Wumewicz (w 1630 r.)
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i Maciej Grabowicz (w 1641 r.) ¸awnikami, czyli przysi´˝nikami jaros∏awskimi
byli: M. Grabowicz (1627-1628) i Walenty Zawisza 1643-1644).
Aptekarzy jaros∏awskich czyniono wykonawcami
testamentów lub powo∏ywano ich na Êwiadków przy
ich sporzàdzaniu. W 1620 r. Miko∏aj Szynwa∏d
sporzàdzi∏ testament, w którym m. in. dla szpitala
jaros∏awskiego ofiaruje z∏otych dwadzieÊcia, a wykonawcà (czyli, jak napisano w aktach miejskich, egzekutorem) tego testamentu uczyni∏ „Pana Stanis∏awa
Matyskowica Aptekarza”. W 1622 r. dwaj inni aptekarze W.Brodziƒski i M. Jarochowicz byli powo∏ani
na Êwiadków przy spisywaniu testamentu.
Apteki przechodzi∏y zazwyczaj w spadku z ojca
na syna. Tak na przyk∏ad Stanis∏aw Matyskowic
odziedziczy∏ aptek´ po swoim ojcu Stanis∏awie i matce Jadwidze. Jadwiga,
wdowa po aptekarzu i by∏ym „raycy”, prowadzi∏a aptek´ przez dwa lata (16001602) i testamentum Honesta Heduigis Aptekarka spectabilis olim Stanislai
Aromatarii Civis et antiqui Cosulis Jaroslavien (sis).. – przekaza∏a aptek´ synowi,
a jednoczeÊnie poleci∏a zap∏aciç kucharce Dorocie „zas∏u˝onego z∏otych 14”.
Wielu mieszczan ofiarowywa∏o pewne kwoty na cele publiczne – byli
wÊród nich tak˝e aptekarze. Jakub Prywicki, aptekarz i ∏awnik jaros∏awski,
ofiarowywa∏ w 1663 r. sum´ 200 florenów na orkiestr´ w kolegiacie.
W aktach miejskich z XVII w. okreÊlenie zawodu aptekarskiego ma ró˝ne
brzmienie. Obok imienia i nazwiska bywa dopisek pharmacopola, apothecario,
rzadziej aromatarii lub aptekarz.
W pierwszej po∏owie XVIII w. burmistrz Kwolek przenosi handel apteczny,
uprawiany przez kramy rozstawiane wokó∏ Ratusza, do swojej kamienicy przy
ul. Krakowskiej (obecnie Grodzka 8).
W 1724 r. w jednej z kamienic stojàcych w po∏udniowej pierzei Rynku,
mieszka∏a „Sztengerowa aptekarka”. W latach 1728-1729 aptekarz Jakub
zajmowa∏ si´ wyrobem piwa. Oko∏o 1740 r. wymieniany jest Jan Grybanow,
aptekarz i rajca.
Na uwag´ zas∏ugujà wiadomoÊci o realizacji recept przywo˝onych
z Krasiczyna. W zestawieniu wydatków dworu krasiczyƒskiego z lat 17651766 znajdujà si´ cztery notatki informujàce o zakupie lekarstw. Dokonywanie
zakupu lekarstw nie w pobliskim PrzemyÊlu, a w Jaros∏awiu, Êwiadczy najprawdopodobniej o dobrej renomie tutejszego Êrodowiska farmaceutycznego.
W latach 1773-1776 apteki w Jaros∏awiu nie by∏o.
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Ciekawostkà jest fakt, ˝e z pobliskiego Zarzecza (13 km od Jaros∏awia) pochodzi∏ profesor farmacji i toksykologii na UJ w Krakowie, Józef Sawiczewski
(1762-1825).
Józef Tomasz Sawiczewski (ur. 1762 w Zarzeczu ko∏o Jaros∏awia, zm. 20
stycznia 1825 w Krakowie), farmaceuta polski, profesor Uniwersytetu
Jagielloƒskiego.
Wprowadzi∏ deontologi´ i histori´ farmacji jako przedmioty wyk∏adowe.
By∏ jednym z pionierów przemys∏ów farmaceutycznego i chemicznego oraz
za∏o˝ycielem pierwszej w Polsce fabryki cukru z krochmalu.
By∏ trzykrotnie ˝onaty, z jego jedenaÊciorga dzieci (dziewi´ciu synów
i dwóch córek) wyró˝nili si´ szczególnie Florian, Julian i Konstanty
Sawiczewscy.
Pod koniec XVIII w. zaznacza si´ wp∏yw zaborcy austriackiego tak˝e na
dzia∏alnoÊç aptek. Od 1777 r. obowiàzuje na terenie dawnej Galicji nakaz posiadania nowej farmakopei austriackiej, zaÊ memoria∏ Raigersfielda nakreÊla
aptekarzom galicyjskim normy post´powania.
W posiadaniu Wojewódzkiego Archiwum w PrzemyÊlu sà akta apteki jaros∏awskiej z lat 1816-1877, pisane r´cznie w j´zyku niemieckim. Na dokumencie
z 1842 r. widnieje w∏asnor´czny podpis aptekarza Józefa Rohma. Akta z lat
1842-1872 zawierajà najwi´cej wiadomoÊci dotyczàcych apteki: sà tu zarzàdzenia w∏adz paƒstwowych w sprawie wydawania leków dla zak∏adów opieki
spo∏ecznej, odpisy zarzàdzeƒ cyrku∏u, korespondencja w sprawie wyborów
do Gremium Aptekarzy, og∏oszenia konkursów na prowadzenie aptek
publicznych. Korespondencja aptekarzy jaros∏awskich z Urz´dem Miasta
dotyczy sprawy dostarczania leków dla szpitala miejskiego i ˝ydowskiego.
W grudniu 1869 r. wymienieni sà trzej aptekarze: Józef Rohm, Aleksander
Bonus i Edmund Maƒkowski.
W 1826 r. przy ul. Sobieskiego 91 istnia∏a apteka koncesyjna „Pod Boskà
OpatrznoÊcià”, której w∏aÊcicielem by∏ S.L. Wis∏ocki, a dzier˝awcà Angerman.
Stanis∏aw Proƒ podaje, ˝e na wystawie w Krakowie w 1887 r. prezentowa∏
swoje wyroby aptekarz z Jaros∏awia – Wis∏ocki, który za wod´ koloƒskà, balsam
na odmro˝enie, krople od bólu z´bów, wod´ do ust, pudry, p∏yn przeciw odciskom,
syrop zio∏owy i wódk´ francuskà zosta∏ nagrodzony listem pochwalnym. Ten sam
aptekarz w 1893 r. zamieszcza og∏oszenie w miejscowej gazecie, ˝e apteka
jego otrzyma∏a Êwie˝à przesy∏k´ wód mineralnych.
W posiadaniu muzeum jaros∏awskiego sà dwa ciekawe dokumenty napisane w∏asnor´cznie przez aptekarza Rohma, znalezione podczas remontu
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kamienicy nale˝àcej niegdyÊ do niego. Jeden nosi dat´ 1.VII. 1856, drugi 15.V.
1872. Podpisane sà nast´pujàco: „ Józef Rohm Aptekarz i w∏aÊciciel tego Domu
pod L. 51”.
W ksi´gach metrykalnych figuruje tak˝e inny, m∏odszy Józef Rohm,
urodzony w 1857 r., który równie˝ zosta∏ aptekarzem, o czym Êwiadczy
dopisek „pharmacopola civis Jaroslaviensis” z datà 1881.
Józef Juliusz Rohm – aptekarz, radny i wiceburmistrz Jaros∏awia.
Urodzi∏ si´ w 1857 w Wiedniu jako syn Wiktora i wnuk Józefa. Po
Êmierci ojca w 1881 zosta∏ w∏aÊcicielem apteki ,,Pod Czarnym Or∏em’’.
W 1891 naby∏ dwie trzecie cz´Êci kamienicy od spadkobierców po ciotce
Tekli. Eksportowa∏ leki do Watykanu. Jednym z jego klientów by∏ Jego
Âwi´tobliwoÊç Papie˝ Pius X. Oprócz prowadzenia apteki w∏àczy∏ si´
aktywnie w ˝ycie spo∏eczno-samorzàdowe miasta. By∏ on cz∏onkiem
Miejskiej Komisji Zdrowia, od 1881 a˝ do Êmierci pe∏ni∏ funkcj´ radnego
Rady Miasta, a w latach 1912-1915 wiceburmistrza Jaros∏awia. Na okres
sprawowania funkcji wiceburmistrza wydzier˝awi∏ aptek´ innym
aptekarzom. ˚onaty z Natalià (1861-1885) z którà mia∏ troje dzieci, dwóch
synów Józefa Henryka (1884-1925), Stanis∏awa (1891-1969) i córk´. Zmar∏
w grudniu 1915 w Jaros∏awiu.
Po nim odziedziczy∏y aptek´ jego dzieci, m. in. Józef Henryk Rohm.
W sk∏ad wspomnianej Komisji Zdrowia wchodzi∏ te˝ aptekarz Jan Angerman,
który ponadto zosta∏ w losowaniu wybrany s´dzià przysi´g∏ym.
W dzienniku rozporzàdzeƒ nr 5 natknà∏em si´ na og∏oszenie reklamowe
interesujàcej treÊci: Droguerya Jana Linka magistra farmcyj w Jaros∏awiu, sk∏ad
materya∏ów aptecznych, perfumerya.
W 1900 r. starostwo
og∏osi∏o konkurs na koncesj´ apteki, która mia∏a
byç otworzona przy ul. Krakowskiej – fot. (obecnie
Grodzkiej). Konkurs najprawdopodobniej wygra∏
Jakub Wyszacki, któr y
zosta∏ w∏aÊcicielem apteki
“Pod Gwiazdà”. W pewnym
okresie dzier˝awcà jego
apteki by∏ Scheinbach Ba59

ruch. W szematyzmie z 1908 r. spotykamy ponadto nazwisko aptekarza
Izydora Mahla, zaÊ z 1911 r. wymienia si´ poza Rohmem i Mahlem – nazwisko
aptekarza Edwarda Kucharskiego, który najprawdopodobniej przejà∏ aptek´
po Wyszackim.
Od lipca 1911 r. pracowa∏a u Rohma w charakterze
aspirantki farmaceutycznej
Czes∏awa Szofer (potem po
m´˝u Zemanowa), legitymujàca si´ dyplomem. Pani Zemanowa nast´pnie pracowa∏a u Pfaua potem u Kucharskiego – razem nieprzerwanie
przez 29 lat.
W 1922 r. w Jaros∏awiu istnia∏y trzy apteki: Rohma, Kucharskiego i Wojciechowskiego. W 1925 r. aptek´ po Rohmie przejà∏ Szymon Pfau. Wed∏ug
ksiàg wieczystych realnoÊç Rohmów przesz∏a na w∏asnoÊç aptekarza Pfaua
ju˝ wczeÊniej, dnia 5.III. 1923 r. Wed∏ug wiadomoÊci prasowej Szymon Pfau
przekaza∏ w 1934 r. do archiwum zbiór dokumentów z XIX w., pozostajàcych
w ∏àcznoÊci z historià jego apteki. Zdaniem technika farmaceutycznego Anieli
Goryl apteka „Pod Or∏em” Pfaua by∏a naj∏adniejsza w Jaros∏awiu.
W 1926 r. powsta∏a apteka „Nowa”, której w∏aÊcicielkà by∏a Julia Mirkiewiczowa, a zarzàdzajàcym mgr farm. Jonasz Hamber – Izraelita. W rok póêniej
Hamber sta∏ si´ jej w∏aÊcicielem. Apteka Hambera by∏a skromnie wyposa˝ona.
Wewnàtrz apteki znajdowa∏y si´ klatki z kanarkami. Hamber za nielegalnà
sprzeda˝ morfiny robotnikowi, który w koƒcu pope∏ni∏ samobójstwo, spotka∏
si´ w 1927 r. z surowà krytykà prasy lokalnej. Apteka „Nowa” istnia∏a do wybuchu II wojny Êwiatowej.
DziÊ pozosta∏ po niej jedynie
napis na Êcianie budynku przy
ul. Pe∏kiƒskiej.
Aptekarz Edward Kucharski prowadzi∏ swojà aptek´
„Pod Gwiazdà” (na rogu ulic
Grunwaldzkiej i Kraszewskiego - fot.) do koƒca ˝ycia,
tj. do 1935 r. By∏a to jedyna
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apteka (byç mo˝e w ca∏ej Polsce) o okràg∏ej izbie ekspedycyjnej. Po Edwardzie
aptek´ „Pod Gwiazdà” odziedziczy∏ jego syn, mgr farm. Tadeusz Mieczys∏aw
Kucharski. By∏ on cz∏owiekiem pogodnego usposobienia, bardzo lubianym
przez personel, niezwykle dowcipnym. Przytocz´ tylko jednà zabawnà
sytuacj´ spoÊród wielu, jakie mia∏y miejsce: „W aptece Kucharskiego w leki
zaopatrywali si´ w∏aÊciciele ziemscy. Do apteki przyby∏a pewna hrabina.
– Panie aptekarzu – zwróci∏a si´ do Kucharskiego – mój piesek po∏knà∏ 20 z∏.
– Pani hrabino –odpowiedzia∏ Kucharski – damy pieskowi na przeczyszczenie,
tylko jak piesek b´dzie wydawa∏ po z∏otówce?”.
W aptece Kucharskiego, poza pogodà ducha – panowa∏a niezwyk∏a
dba∏oÊç o to, aby lek by∏ prawid∏owo wykonany. Mgr T. Kucharski by∏ cz∏onkiem
Powiatowego Ko∏a Walki z Gruêlicà. Farmaceuta ten prowadzi∏ aptek´ do
czasu uspo∏ecznienia; nast´pnie by∏ jej kierownikiem, po czym przeniós∏ si´
do Pruchnika. Zmar∏ w 1966 r. W dawnych pomieszczeniach aptecznych mieÊci
si´ obecnie zak∏ad fryzjerski.
Ciekawà i barwnà postacià by∏ aptekarz Feliks Wojciechowski, w∏aÊciciel
„drogomeryi i perfumeryi” oraz apteki „Pod OpatrznoÊcià Boskà” przy ul. Grunwaldzkiej 2 (w domu w∏asnym). Mgr F. Wojciechowski by∏ znanym dzia∏aczem
spo∏ecznym i charytatywnym, wielkodusznym i hojnym. Pe∏ni∏ funkcj´ prezesa
Stowarzyszenia Kupców Polskich i Mieszczaƒskiej Kasy Zaliczkowej. W 1928 r.
zosta∏ radnym miejskim. W 1931 r. zosta∏ wydelegowany z ramienia Izby
Aptekarskiej we Lwowie na konferencj´ do Warszawy w sprawie projektu
nowej ustawy aptekarskiej. Konferencja odby∏a si´ 7.VII.1931 r. w sali posiedzeƒ Departamentu V S∏u˝by Zdrowia. W 1935 r. wszed∏ w sk∏ad zarzàdu
Powiatowego Ko∏a Walki z Gruêlicà. W 1937 r. zosta∏ wybrany wiceburmistrzem Jaros∏awia – na tym stanowisku czyni∏ starania o budow´ kanalizacji
i wodociàgów w mieÊcie.
Feliks Wojciechowski – aptekarz, radny i wiceburmistrz Jaros∏awia.
Urodzi∏ si´ w 1870 r. w Ro˝nowie, w powiecie Êniatyƒskim. Gimnazjum
ukoƒczy∏ w Ko∏omyi, a studia na uniwersytecie we Lwowie. W Jaros∏awiu
zamieszka∏ oko∏o 1896 r. Pierwszà jego firmà, którà prowadzi∏ z ˝onà Helenà
w 1906 by∏a ,,parowa pralnia i prasowalnia z po∏yskiem’’ przy placu
Mickiewicza. Na wystawie przemys∏owej i rolniczej, która odby∏a si´
w 1908 r. w Jaros∏awiu, wszechstronny przedsi´biorca otrzyma∏ srebrny
medal za konserwy (prawdopodobnie z ogórkami, których upraw´
propagowa∏ w okolicach Jaros∏awia). W 1912 r. prowadzi∏ aptek´ ,,Pod
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OpatrznoÊcià Boskà’’ przy ulicy Grunwaldzkiej 2. W czasie inwazji rosyjskiej
podczas I wojny Êwiatowej wyjecha∏ do Piwnicznej. Pomimo sprzeciwu
w∏adz austriackich zaczà∏ na nowo organizowaç aptek´ w 1915 r. W latach
1925-1929 piastowa∏ funkcj´ prezesa Stowarzyszenia Kupców Polskich.
Ponadto by∏ prezesem Kasy Mieszczaƒskiej, wiceprezesem Towarzystwa
,,Gwiazda’’ i w 1928 r. prezesem Towarzystwa Muzycznego. W 1929 r.
wybrany zosta∏ do Izby Przemys∏owo-Handlowej we Lwowie. By∏ jednym
z najwybitniejszych przedstawicieli przemys∏u drogeryjnego i aptekarskiego
we Wschodniej Ma∏opolsce. Od 1928 do 1939 r. by∏ radnym miejskim
i przewodniczàcym klubu radnych chrzeÊcijaƒskich. W 1934 wybrany zosta∏
cz∏onkiem zarzàdu Rady Miejskiej, a w 1937 r. jednog∏oÊnie wiceburmistrzem. Nale˝a∏ do Stronnictwa Narodowego. Podczas II wojny Êwiatowej
by∏ cz∏onkiem Powiatowej Spó∏dzielni Rolniczo-Handlowej. Aptek´, którà
prowadzi∏ zwano potocznie ,,aptekà Wojciechowskiego’’. ˚onaty z Helenà
Ostrowskà (1860-1947) mia∏ z nià czwórk´ dzieci, trzech synów Mariana
Stanis∏awa (1881-1935), Feliksa (1896-1915) i Stanis∏awa (1901-po 1951)
oraz córk´.
Zmar∏ 28 paêdziernika 1947 r. w Jaros∏awiu.
Ca∏a rodzina Wojciechowskich mia∏a bardzo chlubne tradycje i znana
by∏a z g∏´bokiego patriotyzmu. Mgr Feliks Wojciechowski pracowa∏ nieprzerwanie w zawodzie 60 lat. Jego synowie zostali równie˝ farmaceutami.
Wn´trze apteki Wojciechowskiego i jej wyposa˝enie by∏o bogate i cenne
pod wzgl´dem artystycznym (marmury, drewniane rzeêby, lustra). Feliks
Wojciechowski zmar∏ w wieku 77 lat. Po nim aptek´ objà∏ syn Stanis∏aw.
Jaros∏awski farmaceuta Wiktor Brillant prowadzi∏ w mi´dzywojennym
okresie drogeri´ i perfumeri´ pod „Czarnym psem”, nagrodzonà w 1928 r. na
wystawie higienicznej w Berlinie. Nie wiadomo, jak d∏ugo istnia∏a owa drogeria.
Trzej farmaceuci jaros∏awscy okresu mi´dzywojennego: Kucharski, Wojciechowski i Pfau, to postacie o ciekawych i szlachetnych cechach charakterów,
godne osobnej monografii. Poziom aptek, których byli w∏aÊcicielami, by∏ wysoki.
Z ustnych relacji pracowników pami´tajàcych te czasy wynika, ˝e styl
pracy w aptekach jaros∏awskich z lat trzydziestych naszego stulecia by∏ inny
ani˝eli obecnie, co jest zresztà zupe∏nie zrozumia∏e. Charakteryzowa∏ si´
niezwyk∏ym szacunkiem dla aptekarza ze strony pacjentów, dobrym i na
wysokim poziomie wyposa˝eniem w∏asnego laboratorium galenowego, produkujàcego maÊci, nalewki, syropy, „wina ˝elazne” na oryginalnej maladze,
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przyk∏adaniem wielkiej wagi do estetyki lokalu aptecznego i absolutnà ciszà
obowiàzujàcà w aptece.
ÓwczeÊni aptekarze prowadzili szerokie ˝ycie towarzyskie, wymieniali
upominki z okazji Êwiàt, a jeden dzieƒ w tygodniu, tj. sobot´ przeznaczali na
wr´czanie najubo˝szym ja∏mu˝ny. Przyj´te by∏o uczestnictwo w akcjach dobroczynnych. Na przyk∏ad w 1930 r. czterech aptekarzy jaros∏awskich z∏o˝y∏o
25 z∏ na fundusz wdów i sierot.
W okresie okupacji hitlerowskiej aptek´ „Pod Or∏em” w Rynku prowadzi∏
mgr Jaros∏aw Hoszowatiuk (do 1942r.), a potem mgr Jerzy Wasyluk (do grudnia
1944 r.), obydwaj narodowoÊci ukraiƒskiej. Nast´pnie aptek´ przej´∏a mgr
Maria Waƒczycka. W∏aÊciciele aptek (Kucharski, Wojciechowski i Waƒczycka)
oraz niektórzy ich pracownicy (tech. farm. A. Goryl i W. Jasiewicz) prowadzili
akcj´ dostarczania leków i materia∏ów opatrunkowych dla partyzantów okr´gu
jaros∏awskiego, co stanowi jednà z najpi´kniejszych kart w historii aptekarstwa
naszego miasta.
Mgr Maria Waƒczycka prowadzi∏a aptek´ „Pod Or∏em” do 1951 r., póêniej
by∏a kierownikiem apteki nr 23 i 25. By∏a cenionym pracownikiem i wychowawcà wielu m∏odych adeptów zawodu farmaceutycznego. Zmar∏a w 1969 r.

Apteki klasztorne
Apteki klasztorne w Jaros∏awiu
powstawa∏y prawdopodobnie przez stopniowe powi´kszanie podr´cznego zasobu
lekarstw posiadanych przez klasztor. Co
roku dla ka˝dego klasztoru sporzàdzano
wykazy zakonników, w których obok
nazwiska podawane by∏y pe∏nione
funkcje. Niestety katalogi Kolegium
jezuickiego Êw. Jana sà niekompletne, zaÊ
archiwum jezuitów jaros∏awskich zagin´∏o. W katalogu „aptekarz” jest wymieniony po raz pierwszy w 1616 r. By∏ to
Maciej Szczepankowski, nazwany jako
„infirmarius, apothecarius” majàcy wówczas zaledwie 19 lat. Roku tego nie mo˝na
jednak uwa˝aç za dat´ za∏o˝enia apteki
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jezuickiej, gdy˝ Maciej Szczepankowski pracowa∏ jako aptekarz w ró˝nych
kolegiach (pharmacopaeeam Didicit in Societate).
Wed∏ug Gottrieda najbiedniejszych zakonnicy ratowali u furty klasztornej,
zaÊ swoich chorych leczyli u siebie w infirmeriach –tymi szpitalami klasztornymi zarzàdzali w obu jezuickich kolegiach bracia infirmarze.
W czasie epidemii d˝umy w 1622 r. jezuici wraz z uczniami wyjechali na
wieÊ do Paw∏osiowa i tylko pozostali dla rozdawnictwa leków z apteki
klasztornej.
Krótkie wzmianki o aptece jezuickiej wyst´pujà z rzadka w sprawozdaniach ust´pujàcych rektorów. Pod datà 1652 r. jest w sprawozdaniu wzmianka,
˝e apteka jest dostatecznie zaopatrzona w sprz´t i lekarstwa. W 1700 r. napisano, ˝e nowy budynek dla celów apteki jeszcze nie zosta∏ wykoƒczony.
W 1760 r. podano, ˝e przed aptekà wprawione sà nowe okna wed∏ug pierwotnego stanu.
W 1655 r. zmar∏ i zosta∏ pochowany w koÊciele Êw. Jana Sebastian Bitomski
znakomity aptekarz. Aptekarzem by∏ tak˝e Sebastian Bielanowski, zmar∏y
w 1670 r. i tak˝e pochowany w podziemiach koÊcio∏a. W 1685 r. zmar∏ aptekarz
oo. Jezuitów Jan Polaƒski w wieku 37 lat.
Ks. Makara pisze, ˝e w 1680 r. jezuici zacz´li prowadziç w Jaros∏awiu póêniejszà s∏awnà aptek´ Rohmów. Szumowski podaje, ˝e pojezuickiej apteki
nikt nie naby∏. Obydwaj autorzy nie podajà êróde∏ na których si´ opierajà. Nie
wydaje si´ prawdopodobne, aby majàc w∏asnà aptek´ przy kolegiacie, jezuici
zak∏adali nowà aptek´ prawdopodobnie publicznà w mieÊcie. Godna uwagi
jest wzmianka z 1732 r. o farmaceucie kolegium jezuickiego Janie
Czechowiczu.
W pobli˝u kolegiaty odnaleziono 20 naczynek aptecznych. Sà one eksponatami w Muzeum w Jaros∏awiu. Ustalono, ˝e pochodzà one z XVII wieku.
Naczyƒka te uleg∏y naturalnej iryzacji. Wszystkie zosta∏y znalezione w wykopie
ziemnym przeprowadzonym w poprzek ul. Jezuickiej, do szko∏y im. Piotra
Skargi i do podwórza Liceum Sztuk Plastycznych, na g∏´bokoÊci 2 metrów.
Nie wiadomo na pewno, czy przy powsta∏ym w 1615 r. Opactwie Benedyktynek od razu znajdowa∏a si´ apteka. Wiemy, ˝e by∏a w póêniejszym czasie.
Wed∏ug Rychlika apteka urzàdzona w∏aÊciwie tylko na w∏asne potrzeby
klasztoru, by∏a wielkim dobrodziejstwem dla ubogich, „nie godzi∏o si´ bowiem
z udzielania leków obcym ciàgnàç zysków” Gottfiried pisze, ˝e ... zdarza∏o
si´, ˝e niekiedy aptekarki – zakonnice chowa∏y w apteczce swej olejki ˝ytnie tj.
gorza∏k´ celem traktowania ludzi Êwieckich za klauzurà, a nawet co gorsza
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sprzedawa∏y napój ów kwartami, czego póêniej surowo zabroniono. Benedyktynki
sprzedawa∏y równie˝ maÊci i konfitury z apteki klasztornej. ÓwczeÊni aptekarze jaros∏awscy skar˝yli si´ na konkurencje klasztorów w wytwarzaniu
i sprzedawaniu leków.
Tak˝e oo. Reformaci w zwiàzku z zarazà panujàcà w 1705 r. nie tylko
duszny ale y cielesny pokarm dawali, lekarstwa i plastry na zlecenie opatrowali.
Wed∏ug ks. Sroki statut Reformatów poleca∏, by w ka˝dym klasztorze i to
w jego cz´Êci najzdrowszej, nas∏onecznionej, urzàdzano izby chorych, tzw.
infirmerie (valetudinaria) oraz wyposa˝ano je w niezb´dny sprz´t sanitarny
z ambulatorium lekarskim i aptekà. Z zasobów apteki klasztornej nierzadko
korzystali ludzie Êwieccy, a bracia farmaceuci klasztorni byli cenni i popularni, a ze
wzgl´du na obowiàzek, jaki wype∏niali, cieszyli si´ wi´kszà swobodà ze strony
prze∏o˝onych.
Infirmerià i przyleg∏à do niej aptekà zarzàdza∏ jeden z zakonników, bieg∏y
w sztuce leczenia i majàcy do swej dyspozycji liczne ksià˝ki medyczne.
Lekarstwa sporzàdzano przewa˝nie z roÊlin zbieranych lub sprzedawanych
z innych aptek zakonnych. Zdaniem ks. Sroki w prowincji ma∏opolskiej,
a póêniej galicyjskiej, infirmerie klasztorne przetrwa∏y d∏u˝ej. Trudno
powiedzieç, czy dotyczy to tak˝e miasta Jaros∏awia.
Pod koniec XVIII w. zakon Jezuitów, a tak˝e klasztory Franciszkanów
i Benedyktynek przesta∏y istnieç. Zamkni´to te˝ szpitalny koÊció∏ Êw. Ducha,
a szpital zosta∏ zburzony. Mog∏y nadal istnieç apteki tylko przy klasztorach
Dominikanów i Reformatów.

Apteka Wojskowa
W Jaros∏awiu by∏a tak˝e apteka wojskowa dla garnizonu austriackiego,
który stacjonowa∏ tam ju˝ od 1873 r. W sk∏ad garnizonu wchodzi∏o m. in.
kilka batalionów sanitarnych, szpital wojskowy zbudowany przy ul.
Krakowskiej, a od 1902 r. – szpital powiatowy. Apteka wojskowa mog∏a istnieç
tylko w okresie zaboru austriackiego.

Apteki Spo∏eczne *
Obecnie miasto Jaros∏aw ma cztery apteki otwarte (w tym jednà aptek´
leków gotowych) i dwie apteki szpitalne (przy szpitalach miejskim i okr´gowym psychiatrycznym).
Aptekà w Rynku, dawnà aptekà „Pod Or∏em” kieruje obecnie mgr farm.
Stefania Majsterkiewicz.
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W lutym 1962 r. wielu mieszkaƒców kamienic po∏udniowej pierzei w Rynku zosta∏o ewakuowanych w zwiàzku z zapadaniem si´ niezabezpieczonych
podziemnych lochów i piwnic. Ewakuacja obj´∏a tak˝e aptek´. Przez okres
dwóch lat personel fachowy apteki zatrudniony by∏ w pozosta∏ych aptekach
Jaros∏awia. W 1964 r. decyzjà w∏adz miejskich przydzielono aptece lokal
w Kamienicy nr 13, zwanej na podstawie legendy „kamienicà Marysieƒski
Sobieskiej”.
W dawnych zabytkowych pomieszczeniach apteki „Pod Or∏em” urzàdzono
sklep chemiczny; pozosta∏ jedynie napis na zewnàtrz budynku, g∏oszàcy
„Za∏o˝ona w r. 1680”. Zdaniem autora êle si´ sta∏o, ˝e aptek´ przeniesiono
do nowych, na pewno wygodniejszych pomieszczeƒ, pomimo racji obiektywnych, które nakazywa∏y to uczyniç. Stare przys∏owie ∏aciƒskie mówi: „Nil
prodest, quod non laedere possit idem” – nie ma takiej korzyÊci, która by
zarazem nie mog∏a przynieÊç szkody. Moim zdaniem nale˝a∏o zachowaç
oryginalne wn´trze apteczne (a przypominam, ˝e by∏a to naj∏adniejsza apteka
– dawna, Rohma) urzàdzajàc w nim sklep zielarski bàdê aptek´ leków
gotowych. W izbie ekspedycyjnej obecnej apteki w Rynku nr 13 na pó∏kach
stojà rzeêby g∏ów zas∏u˝onych m´˝ów greckich (Sokratesa i Teokryta), na
Êcianie wisi zabytkowy barometr, zaÊ w recepturze znajduje si´ zabytkowa
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waga – sà to przedmioty zachowane z dawnej apteki „Pod Or∏em”. Niektóre
inne przedmioty zosta∏y przekazane Muzeum Farmacji w Krakowie, trzy g∏owy
greckie przekazano do apteki nr 6 w Rzeszowie. Wspomniany barometr
znajdowa∏ si´ w witrynie wystawowe starej apteki – wielu przechodniów
idàcych przez Rynek zatrzymywa∏o si´, aby sprawdziç, jaka b´dzie pogoda.
Aptekà przy ul. Kraszewskiego kieruje mgr farm. Irena Jasiewicz. Apteka
ta zosta∏a przeniesiona do nowego budynku z dawnego lokalu apteki „Pod
Gwiazdà” T. Kucharskiego. W starym lokalu, jak ju˝ wspomnia∏em, urzàdzono
zak∏ad fryzjerski.
Kierownikiem apteki przy ul. Grunwaldzkiej jest mgr farm. Emilia Pluta.
Apteka ta mieÊci si´ w dawnych pomieszczeniach apteki nale˝àcej do mgra
Wojciechowskiego, które zosta∏y poszerzone i odpowiednio adaptowane.
Aptekà leków gotowych na Osiedlu 1000-lecia kieruje mgr farm. Halina
Pituch. Apteka ta powsta∏a w 1963 r., a organizowa∏ jà nie˝yjàcy ju˝ mgr.
Marczyk. W aptece tej znajduje si´ cz´Êç mebli z dawnej apteki „Pod Gwiazdà”
T. Kucharskiego.
Apteka przy Okr´gowym Szpitalu Psychiatrycznym otwarta zosta∏a
w 1956 r.
Apteka przy Szpitalu Miejskim otwarta zosta∏a 16.XI.1960 r.
Na marginesie opisanej historii aptek jaros∏awskich chcia∏bym zaprezentowaç jeszcze dwa wartoÊciowe eksponaty, znajdujàce si´ w Muzeum jaros∏awskim. Sà to: tygielek pochodzàcy z XV wieku oraz moêdzierz aptekarski
z XVII wieku.
Niestety nie ma ˝adnej wiadomoÊci, gdzie je znaleziono i gdzie by∏y
dawniej u˝ywane. Mo˝na si´ co najwy˝ej domyÊlaç, ˝e pochodzà z wyposa˝enia dawnych aptek jaros∏awskich.

* Od wydawcy:

Dzisiaj w Jaros∏awiu jest 25 aptek (w tym 2 szpitalne). Autor jest
w posiadaniu nowych materia∏ów archiwalnych ale ze wzgl´du na obecny stan
zdrowia nie mo˝e ich opublikowaç.
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(Przedruk z Biuletynu POIA nr 10/2001 wraz z uaktualnieniami)
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Zbigniew Biliƒski

History of pharmacies from Jaros∏aw
First note concerning Jaros∏aw on the San comes from 1152 and first notes
about pharmacists are mentioned in the town documents from 1600, the year of the
death of Stanis∏aw, the first pharmacist. In the first half of the 17th century 15
pharmacists serving as mayors, councillors, jurors and often donating money to public
expenditure (Jakub Prywicki, pharmacist, donated 200 florins to a collegiate church
orchestra) were working in Jaros∏aw. Also, notes about dispensing of prescriptions
from Krasiczyn deserve to be mentioned. Józef Sawiczewski (1762-1825), a famous
professor of Pharmacy at the Jagiellonian University came from the nearby Zarzecze.
In December 1869 three pharmacists were mentioned in the municipal records: Józef
Rohm, Aleksander Bohus and Edmund Maƒkowski. In 1922 three pharmacies were
still working: a pharmacy by Józef Rohm („under the Eagle” - under Austrian rule the
name was changed into „under a black eagle with double heads”) which was afterwards
run by Szymon Pfau, a pharmacy by Edward Kucharski („under a Star”) and a pharmacy
by Feliks Wojciechowski („under the patronage of the Providence”). Edward Kucharski
was managing his pharmacy till his death in 1935 and this place was the only one in
Poland with a round selling room. Edward’s son, Tadeusz, is a central figure of many
anecdotes quoted by professor W. Roesky, historian of Pharmacy. Feliks Wojciechowski
was a delegate of Eastern Galicia Pharmacists Committee to a conference on pharmacy
bill (July, 7, 1931, Warsaw) and as a deputy mayor of Jaros∏aw he was fighting for
water supply and sewage system construction. He was professionally active for 60
years and died in 1947. During the World War II the pharmacies were providing
partisans from Jaros∏aw area with medicines. There were also convent pharmacies
(Jesuit, Benedictine, Reformati and Dominican ones) and an army pharmacy of Austrian
garrison working in Jaros∏aw. In the museum in Jaros∏aw there are two valuable exhibit
items: a melting pot from the 15th century and a mortar from the 17th century.
Additionally, in the earthwork nearby the collegiate 20 pharmacy vessels from the
17th century were found. In the late 1980s there were four public pharmacies and
two hospital ones open in Jaros∏aw.
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Dr n. farm. Zbigniew Biliƒski – ur. 18.XI 1936 r.
Aptekarz jaros∏awski, d∏ugoletni pracownik s∏u˝by
sanitarno-epidemiologicznej, zbierajàcy wiadomoÊci
o ˝yciu i dzia∏alnoÊci tej s∏u˝by na przestrzeni dziejów.
Jako badacz historii swego miasta opracowa∏ histori´
aptek w Jaros∏awiu. Jest równie˝ autorem historii s∏u˝by
farmaceutycznej w klasztorach.
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Maciej Bilek

Towarzystwo Aptekarzy Prowincjonalnych
w Galicyi
W drugiej po∏owie XIX wieku galicyjskie organizacje aptekarskie koncentrowa∏y si´ w dwóch du˝ych oÊrodkach miejskich – we Lwowie i Krakowie.
By∏y to: pr´˝nie dzia∏ajàce Galicyjskie Towarzystwo Aptekarskie, dwa gremia,
reprezentujàce w∏aÊcicieli aptek – Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej
i Gremium Aptekarzy Galicji Wschodniej oraz Towarzystwo Farmaceutyczne
„Unitas”, zrzeszajàce pracowników aptek. Dwie pierwsze instytucje mia∏y
swà siedzib´ we Lwowie, zaÊ dwie kolejne – w Krakowie. Ârodowisko farmaceutów by∏o silnie spolaryzowane: wrogie sobie obozy – pracowników i w∏aÊcicieli aptek, toczy∏y ciàg∏e boje o wymiar godzin pracy, urlopy, dodatki pracownicze... Dominujàce g∏osy w tym konflikcie zabierali farmaceuci, pochodzàcy
z wymienionych dwóch du˝ych miast. W∏aÊciciele i pracownicy ma∏ych, prowincjonalnych aptek pozostawali w cieniu ˝ycia zawodowego. Tymczasem
coraz wyraêniej zaznacza∏a si´ potrzeba obrony ich interesów, powa˝nie
zagro˝onych na skutek szybko zachodzàcych zamian w ówczesnej farmacji.

Idea zrzeszenia galicyjskich aptekarzy prowincjonalnych
1900-1902
W roku 1900 po raz pierwszy wy∏oni∏a si´ w Galicyi myÊl za∏o˝enia
Stowarzyszenia, któreby za g∏ówny swój cel mia∏o obron´ aptekarzy rozsianych po
ca∏ym kraju, a którzy z pe∏nym zaufaniem los swój i rodzin swoich oddali w r´ce
kolegów wielkomiejskich ku ogólnemu niestety rozczarowaniu – pisa∏ redaktor
„Kroniki Farmaceutycznej”, magister Boles∏aw Jawornicki w numerze z maja
1902. Jak jednak zaznacza∏, myÊl ta, której g∏ównym inicyatorem by∏ (...) p. Mr
Oberlaender, nie znalaz∏a pos∏uchu, bo stosunki jeszcze nie by∏y odpowiednio
przygotowane.
Istotnie: do powstania stowarzyszenia aptekarzy prowincjonalnych
potrzebny by∏ odpowiedni moment historyczny oraz umiej´tnie przekazany
impuls. Okaza∏ si´ nim pe∏en buntu i ˝aru artyku∏ „Do aptekarzy prowincjonalnych”, opublikowany w roku 1902, na ∏amach styczniowego numeru
„Kroniki Farmaceutycznej”, organu prasowego Towarzystwa „Unitas”,
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zrzeszajàcego post´powych pracowników aptek galicyjskich. Artyku∏ podpisano anonimowo X. Y. Z., jednak z póêniejszych wypowiedzi prasowych,
mo˝emy si´ domyÊlaç, ˝e jego autorem by∏ wspomniany ju˝ redaktor „Kroniki...” – magister Jawornicki. W momencie publikacji artyku∏u z powodzeniem
organizowa∏ on strajk pracowników aptek, który ca∏kowicie odmieni∏ oblicze
galicyjskiej farmacji i przyczyni∏ si´ do uznania wi´kszoÊci postulatów pracowniczych. Aptekarzy prowincjonalnych budzi∏a do ˝ycia osoba o wielkim
talencie przywódczym i charyzmie, ca∏kowicie triumfujàca nad bardzo silnym
i niezwykle trudnym do pokonania Êrodowiskiem w∏aÊcicieli aptek.1

Magister Boles∏aw Jawornicki, redaktor „Kroniki
Farmaceutycznej”, propagator idei powstania Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych. Zdj´cie pochodzi z nekrologu, zamieszczonego w „Farmacji
Polskiej”, nr 1/1950.

Artyku∏ „Do aptekarzy prowincjonalnych” redakcja og∏osi∏a jako reakcj´ na
kilka listów przedstawiajàcych rozpaczliwe po∏o˝enie aptekarzy ma∏omiasteczkowych
Galicyi, które zamieÊci∏o austriackie pismo zawodowe „Pharmaceutische
Rundschau”. Na poczàtku redakcja nie omieszka∏a wyraziç zdziwienia, co
sk∏oni∏o autorów do chronienia si´ pod szeroki p∏aszcz redaktora „Pharmaceutische
Rundschau”, który w piÊmie swem nieraz drastycznie dawa∏ dowody swego „antigalicyjskiego” usposobienia. Szukanie pomocy u obcych bogów jest u nas objawem
(...) zwyk∏ym. Redaktorzy „Kroniki Farmaceutycznej” trafnie zdiagnozowali
1. Wspominajàc postaç magistra Boles∏awa Jawornickiego warto dodaç kilka s∏ów na temat
wzmiankowanego powy˝ej strajku pracowników aptek galicyjskich z 1902 roku. Jawornicki
by∏ nie tylko wspó∏organizatorem strajku, ale tak˝e jednym z g∏ównych negocjatorów strony
strajkujàcej. Farmaceuci, ustami i ostrym piórem Jawornickiego, grozili, ˝e w wypadku odmowy
spe∏nienia ich postulatów przez w∏aÊcicieli aptek, “gotowi sà uciec si´ do Êrodka radykalnego,
masowego wypowiedzenia posad”. Strajk, po trudnych rozmowach z przedstawicielami Namiestnictwa oraz Gremium Galicji Wschodniej i Zachodniej, zakoƒczy∏ si´ sukcesem pracowników
aptek i podpisaniem z Namiestnictwem ugody. Jawornicki, jako jeden z delegatów komitetu
strajkowego, podpisa∏ „Umow´”, precyzujàcà nowy wymiar p∏ac dla magistrów farmacji.
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przyczyny rozpaczliwego po∏o˝enia aptekarzy prowincjonalnych. Wynika∏o
ono z powierzenia kierownictwa (...) zawodu (...) aptekarzom wielkomiejskim,
których interesa nietylko ˝e si´ nie identyfikujà, ale sà wprost sprzeczne z interesami
aptekarzy prowincyonalnych i wogóle z interesami ca∏ego zawodu.
Ponadto „Kronika Farmaceutyczna” pot´pia∏a postaw´ aptekarzy
prowincjonalnych, którzy w swoich miasteczkach sà wszystkiem, burmistrzami,
dyrektorami Kas zaliczkowych, poczmistrzami, naczelnikami stra˝y ogniowej i t.d.,
tylko nie aptekarzami. Panowie ci myÊlà o wszytskiem, nie myÊlà tylko o zawodzie,
który im daje chleb do r´ki, znajà si´ na wszystkiem, ale nie majà poj´cia o tem, co
dzieje si´ w aptekarstwie. W wypowiedzi redaktorów „Kroniki...” nie zabrak∏o
akcentów politycznych, gdy˝ aptekarzy prowincjonalnych oskar˝ono o nie
sprzyjanie ruchowi pracowniczemu, który wbrew pozorom chroni nie tylko
interesy szeregowych pracowników aptek, ale tak˝e nadszarpni´tà powag´
zawodu. Wystarczy∏oby – zdaniem redakcji – po∏àczyç si∏y pracowników aptek
oraz aptekarzy prowincjonalnych, aby stworzyç pot´g´ w zawodzie, której
oprzeçby si´ nic nie zdo∏a∏o. Jednak zamiast po∏àczyç si∏y z ruchem pracowniczym, aptekarze prowincjonalni powierzyli ochron´ swych interesów aptekarzom wielkomiejskim, skutkiem czego bieda ich pozosta∏a tà samà, a u wielu
ju˝ jutro mo˝e zamieniç si´ w n´dz´.
Jako przyk∏ad ignorowania problemów aptekarzy prowincjonalnych przez
wielkomiejskich podano brak zaprowadzenia spoczynku niedzielnego, który
dla w∏aÊcicieli aptek w du˝ych miastach by∏ niekorzystny. Zdaniem redakcji
„Kroniki Farmaceutycznej”, w celu poprawy swego bytu, aptekarze
prowincjonalni powinni (...) zorganizowaç si´ i za∏o˝yç Towarzystwo aptekarzy
prowincjonalnych, któreby mia∏o na celu obron´ ich interesów. Dodajmy, ˝e trzy
tego typu organizacje istnia∏y ju˝ w innych regionach cesarsko-królewskiej
Monarchii: „Towarzystwo aptekarzy prowincyonalnych Austryi wy˝szej
i Solnogrodu”, „Towarzystwo aptekarzy prowincjonalnych Styryi” oraz
„Towarzystwo aptekarzy prowincjonalnych Austryi dolnej”. Na koniec redakcja
zastrzeg∏a, ˝e artyku∏ ten podyktowa∏a nam szczera ˝yczliwoÊç dla naszego zawodu,
którego aptekarze prowincyonalni, gdy byt ich si´ poprawi, mogliby staç si´ podporà i ozdobà.
Ponadto efektem strajku by∏o zagwarantowanie pracownikom prawa do 14-dniowego urlopu
w ciàgu roku i dodatków pracowniczych. Magistra Jawornickiego, jako wspó∏inicjatora strajku,
dotkn´∏y przykre konsekwencje: na skutek zmowy w∏aÊcicieli aptek nie by∏ w stanie podjàç
pracy! W okresie dwudziestolecia mi´dzywojennego, dzi´ki niepospolitym talentom organizacyjnym i wielkiej energii, za∏o˝y∏ firm´ „Pharma”, która odnios∏a na rynku farmaceutycznym
du˝y sukces. Wybudowa∏ dla niej tak˝e nowoczesnà siedzib´ przy ulicy D∏ugiej.
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Strona tytu∏owa „Kroniki Farmaceutycznej” z artyku∏em „Do aptekarzy prowincyonalnych”.

Na cytowany powy˝ej artyku∏ b∏yskawicznie odpowiedzia∏ organ prasowy Towarzystwa Aptekarskiego –
„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”, w którym ostro pot´piono redakcj´ „Kroniki Farmaceutycznej”. Ta
z kolei kpi∏a z tej nieproporcjonalnej
reakcji i dalej atakowa∏a w∏aÊcicieli aptek wielkomiejskich wlokàcych za sobà
ca∏à falang´ swych popleczników.

Strona tytu∏owa „Kroniki Farmaceutycznej” z artyku∏em magistra Boles∏awa Jawornickigo „Towarzystwo aptekarzy
prowincyonalnych dla Galicyi, Âlàzka
i Bukowiny”.

Tymczasem w Êrodowisku aptekarzy prowincjonalnych zawrza∏o.
Najaktywniejszymi okazali si´ aptekarze z Podkarpacia: magister Raab
z Bukowska oraz Ha∏adewicz z Rymanowa, którzy – wedle relacji „Kroniki
Farmaceutycznej” – zdajàc sobie
spraw´ ze stojàcej u wrót reformy,
wywalczonej przez silnie zorganizo76

wanych wspó∏pracowników, postanowili dzia∏aç! Wraz z dwunastoma innymi,
najbardziej czynnymi w∏aÊcicielami i dzier˝awcami aptek prowincjonalnych,
wystosowali do swych kolegów poruszajàcà odezw´, opublikowanà
w marcowej „Kronice Farmaceutycznej” z roku 1902. Rozpoczyna∏a si´ ona
od s∏ów: post´pujàc Êladem kolegów innych krajów koronnych naszego paƒstwa,
którzy zawiàzawszy wspólne organizacye ju˝ odczuwajà dodatnie skutki tych˝e,
podpisani postanowili utworzy∏ dla Galicyi, Âlàzka i Bukowiny Towarzystwo aptekarzy
prowicyonalnych. (...) Nadzwyczaj ci´˝kie warunki, wÊród jakich pracujemy, brak
wszelkich widoków poprawy, gnuÊnoÊç naszych reprezentacyi zniewalajà nas do tego,
˝e i my musimy z∏àczyç si´ razem, a silni jednoÊcià rozpoczàç walk´ o popraw´
bytu. Nast´pnie aptekarze prowincjonalni odwo∏ali si´ do wypowiedzianych
kilka tygodni wczeÊniej argumentów redakcji „Kroniki Farmaceutycznej”
i obarczyli tym stanem rzeczy Kolegów, którzy ˝yjàc w innych warunkach,
stosunków naszych nie znajà, tem mniej zatem broniç nas nie mogà. My aptekarze
ma∏ych miasteczek galicyjskich musimy ostatecznie sami zatroszczyç si´ o los nasz
i naszych dzieci, je˝eli nie chcemy samowolnie skazaç si´ na ruin´ i n´dz´ pukajàcà
ju˝ do drzwi domostw naszych. Wed∏ug podpisanych pod odezwà aptekarzy,
najwi´kszymi zagro˝eniami ich bytu byli: lekarze z apteczkami domowemi,
droguiÊci, kramarze, kó∏ka rolnicze, sprzedajàce leki – oto widma, gro˝àce nam
ruinà. Zapytujemy wi´c Was, czy wolno nam staç z za∏o˝onemi r´koma i skazywaç
si´ na zag∏ad´? Nie! Apatya z naszej strony by∏aby ju˝ zbrodnià wobec rodzin naszych
i wobec zawodu, któremu poÊwi´ciliÊmy najlepsze dni ˝ycia naszego. Ocknijmy si´
i ochoczo, choç tak póêno, weêmy si´ do dzie∏a, stwórzmy w∏asne ognisko, wybierzmy
spoÊród nas ludzi ch´tnych do pracy i Êmia∏o dopominajmy si´ praw naszych. Odezw´
koƒczy∏ apel: zwracamy si´ do Wielmo˝nego Pana Kolegi i wzywamy Go do podpisania za∏àczonej deklaracyi, ˝e solidaryzuje si´ z nami i w chwili zatwierdzenia statutu
przez c.k. w∏adze, przystàpi do Towarzystwa jako cz∏onek czynny. Jako pierwsze
miejsce wspólnego zebrania wyznaczono miasto PrzemyÊl w dniu 10 maja 1902
roku. Pod odezwà podpisali si´ nast´pujàcy w∏aÊciciele, dzier˝awcy i zarzàdcy
aptek, magistrowie: Ha∏adewicz z Rymanowa, Raab z Bukowska, Oberlaender
z Halicza, Nowicki z Peczeni˝yna, Gogela z Bóbrki, Pomeranz z Podkamienia,
Weiss z Bochni, Zbyszewski z Buska, Reczyƒski z Dukli, Raab z Pomorzan,
Blum z Sàdowej Wiszni, Sandauer z Doliny, Faliszewski z Baligrodu oraz
Ganszer ze Strumienia na Âlàsku.
Cytowanà powy˝ej odezw´ zamieÊci∏y organy prasowe obydwu
zwalczajàcych si´ obozów: „Kronika Farmaceutyczna” oraz „Czasopismo
Towarzystwa Aptekarskiego”. Redaktor „Kroniki...”, magister Boles∏aw
77

Jawornicki, w specyficzny sobie z∏oÊliwy sposób fakt powstania Towarzystwa
przypisywa∏ przede wszystkim Towarzystwu „Unitas”: Idea samoobrony tak
dziÊ powszechna i przyj´ta nawet przez proletaryat robotniczy, trafi∏a nareszcie i do
aptekarzy po zapad∏ych kàtach naszego kraju, a pierwszym jej odruchem, ten g∏os
14-tu aptekarzy, skierowany do Kolegów, równemi troskami obarczonych i jednakowo
odczuwajàcych na w∏asnej skórze tyloletnià gnuÊnoÊç. Podpisani aptekarze powo∏ujà
si´ na nas, ˝e my zorganizowawszy si´, stoimy u wrót reformy.(...) Lat temu nie tak
wiele wstecz, z tych samych szeregów, które sobie nas dziÊ za przyk∏ad biorà,
i z których pada has∏o „rami´ do ramienia”, sypa∏y si´ na nas najci´˝sze pociski, na
nas „socjalistów”, „burzycieli porzàdku”, „kalaczy w∏asnego gniazda”. A dziÊ jak˝e
pr´dko nastàpi∏o otrzeêwienie i reakcya, dzi´ki tej, jak lawina toczàcej si´ destrukcyi,
i nap∏ywowi Êwie˝ych pierwiastków, które wysz∏y z poÊród nas – znienawidzonych.
Jednak – w wyrazie poparcia nowej inicjatywy – dla dzier˝awców i w∏aÊcicieli
aptek prenumerujàcych „Kronik´...” do∏àczono odezw´ i karty zwrotne zawiàzujàcego si´ Towarzystwa aptekarzy prowincyonalnych.
Redakcja „Czasopisma...” z kolei, w znacznie bardziej powÊciàgliwym
tonie, bez jakichkolwiek nawiàzaƒ do toczàcej si´ od kilku tygodni wojny
z „Kronikà...”, pisa∏a: Egzystencya aptekarza prowincyonalnego, szczególnie
w ma∏ych miasteczkach, jest bardzo
chwiejna, zale˝na od rozmaitych czynników, zdolnych odrazu podkopaç byt
jego. Tote˝ s∏uszny jest zupe∏nie zamiar
utworzenia stowarzyszenia celem obrony interesów aptekarzy prowincyonalnych.
Stronica z „Czasopismo Towarzystwa
Aptekarskiego” z odezwà za∏o˝ycieli
Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych.

Od momentu wydania odezwy,
sprawa Towarzystwa Aptekarzy
Prowincjonalnych sta∏a si´ jednym
z wiodàcych tematów dla dwóch cytowanych powy˝ej czasopism. Ana78

lizowano i komentowano najdrobniejsze nawet kroki za∏o˝ycieli Towarzystwa.
A za∏o˝yciele ci losy swe zwiàzaç chcieli z pracownikami aptek i Towarzystwem
Farmaceutycznym „Unitas”.
Ju˝ w kilka tygodni póêniej „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”
zamieÊci∏o relacj´ ze spotkania najaktywniejszych aptekarzy prowincjonalnych
(nazywanych póêniej „cz∏onkami-za∏o˝ycielami”), którzy 26 kwietnia,
w przemyskim hotelu „Victoria”, spotkali si´, aby przedyskutowaç najwa˝niejsze kwestie zwiàzane z za∏o˝eniem nowego stowarzyszenia. Spotkaniu
przyglàda∏ si´ tak˝e magister Boles∏aw Jawornicki, redaktor „Kroniki Farmaceutycznej”. Wed∏ug relacji „Czasopisma...” wybrany zosta∏ wówczas przewodniczàcy zebrania (magister Alfred Weiss, dzier˝awca c.k. „Apteki Salinarnej”
w Bochni) oraz dwóch sekretarzy (magister Szczepaƒski z Zab∏ocia oraz
redaktor Jawornicki). W otwierajàcym spotkanie przemówieniu Weiss streÊci∏
(...) cele Towarzystwa i wykaza∏ koniecznoÊç takowego, jako organizacyi która jedynie
potrafi przy energicznem zarzàdzaniu podnieÊç upadajàcà ju˝ zupe∏nie moralnie
i materyalnie farmacj´. Omówione zosta∏y tak˝e dwa statuty, pierwszy
opracowany przez magistra Maurycego Oberlaendera na wzór (...) istniejàcych
ju˝ Towarzystw aptekarzy prowincyonalnych w Austryi dolnej, górnej i Styrii oraz
drugi, autorstwa Boles∏awa Jawornickiego, opierajàcy si´ na statucie Towarzystwa „Unitas”, po czym przystàpiono do dyskusyi nad ka˝dym pojedyƒczym § obu
statutów i w ten sposób u∏o˝ono statut. Nast´pnie w dyskusji nader o˝ywionej
zabierali wszyscy koledzy g∏os i uchwalono odbyç 14 czerwca (...) w PrzemyÊlu walne
zgromadzenie, celem ukonstytuowania Towarzystwa i wyboru Zarzàdu i wydzia∏u.
SpoÊród zebranych wy∏oniono komitet z∏o˝ony z kolegów Weissa, Oberlaendera
i Raaba z Bukowska i tym˝e poruczono wnieÊç statut do Namiestnictwa. Ponadto
redakcja „Czasopisma...” zaznacza∏a, ˝e dotychczas 120 kolegów zg∏osi∏o swoje
przystàpienie do Towarzystwa, mo˝na wi´c uwa˝aç takowe jako ju˝ istniejàce.
Z grona cz∏onków-za∏o˝ycieli wy∏oniona zosta∏a lista kandydatów do
Wydzia∏u, który mia∏ zostaç wybrany 14 czerwca w PrzemyÊlu, przez I Walne
Zgromadzenie. I tak prezesem mia∏ zostaç magister Alfred Weiss z Bochni,
pierwszym zast´pcà prezesa – Maurycy Oberlaender z Halicza, drugim
zast´pcà prezesa - Mieczys∏aw Reichenberg z Niepo∏omic. Pierwszym
sekretarzem mia∏ byç magister Matula z RadomyÊla, zaÊ drugim - Adolf Raab
z Bukowska. Na skarbnika planowano powo∏aç Jana Radwaƒskiego z Trzebini,
wydzia∏owymi mieli zaÊ zostaç: W∏odzimierz Allerhand z Korolówki, Albert
Izierski z Lipnika, W∏adys∏aw Âwitalski z Przeworska i Alfons Jastrz´bski
z Ustrzyk Dolnych. Na zast´pców wydzia∏owych planowano powo∏aç Stanis∏awa Szczepaƒskiego z Zab∏ocia i Juliusza Nowickiego z Peczeni˝yna.
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W kolejnym numerze redakcja „Czasopisma...” zamieÊci∏a „Sprostowanie”
g∏oszàce, ˝e omówiony zjazd w PrzemyÊlu by∏ tak naprawd´ ÊciÊlejszem
zebraniem podpisanych na odezwie aptekarzy, celem poczynienia pewnych poprawek
w statucie dla majàcego si´ za∏o˝yç Towarzystwa aptekarzy prowincyonalnych oraz
celem wyboru komitetu, majàcego si´ zajàç dalszemi tego˝ Towarzystwa sprawami,
a nie – jak podano – ogólnym zjazdem aptekarzy prowincyonalnych.
Na temat pierwszego spotkania aptekarzy prowincjonalnych niezwykle
ciekawy reporta˝ opublikowa∏ na ∏amach „Kroniki Farmaceutycznej” wspomniany ju˝ wielokrotnie magister Boles∏aw Jawornicki. Artyku∏ liczy sobie kilka
stron i zawiera liczne reminiscencje z wczeÊniejszych pobytów Jawornickiego
w PrzemyÊlu – samym sercu naszej ukochanej Galicyi, (...) grodu Przemys∏awa.
Boles∏aw Jawornicki wspomina∏, ˝e wiele lat temu, podczas kondycyonowania
tam˝e, na samotnych spacerach po górze zamkowej, nieraz rozmyÊla∏em, jakby to
du˝o w naszym zawodzie nale˝a∏o zmieniç, aby on dziÊ (...) zajà∏ stanowisko równe
innym. Redaktor „Kroniki Farmaceutycznej” zaznacza, ˝e ju˝ wówczas
pracownicy aptek ∏àczyli nadziej´ na reform´ zawodu ze wspólnym zwiàzaniem
si´ z aptekarzami ma∏omiasteczkowymi. Dzi´ki relacji Jawornickiego mo˝emy
si´ dowiedzieç, ˝e czternastu farmaceutów, o˝ywionych najlepszymi intencyami,
zgromadzonych w przemyskim hotelu „Victoria”, dyskutowa∏o m.in. nad
ostatecznà nazwà Towarzystwa. Mia∏a ona brzmieç „Towarzystwo Aptekarzy
Prowincjonalnych w Galicji”. Dyskutowano tak˝e nad kwestyà, gdzie ma byç
siedziba Towarzystwa. Planowano, aby siedzibà by∏o miejsce zamieszkania
ka˝dorazowego prezesa. Z kolei, dla dania sposobnoÊci do udzia∏u w Walnych
Zgromadzeniach wszystkim cz∏onkom, odbywaç si´ one b´dà co rok w innej
miejscowoÊci Galicyi. Ustalono tak˝e wysokoÊci wk∏adek cz∏onkowskich:
24 korony dla aptekarzy, dzier˝awców i zarzàdców oraz 10 koron dla wspó∏pracowników aptek.
Prace nad powstaniem Towarzystwa zacz´∏y post´powaç b∏yskawicznie:
ju˝ w tydzieƒ po spotkaniu w PrzemyÊlu, delegacja z∏o˝ona z magistrów
Weissa, Oberlaendera i Raaba z∏o˝y∏a 5 egzemplarzy statutu (...) Towarzystwa
dotyczàcemu referentowi w c.k. Namiestnictwie do zatwierdzenia. „Kronika
Farmaceutyczna” przedrukowa∏a treÊç kolejnej, pe∏nej entuzjazmu odezwy,
wystosowanej do aptekarzy prowincjonalnych: Zjednoczenie si´ nasze jest
koniecznoÊcià, bo tylko wspólnemi si∏ami mo˝emy osiàgnàç pi´kny cel wzajemnej
pomocy, do którego dà˝yç jest naszym obowiàzkiem. Dotychczas, rozdzieleni po
miastach i miasteczkach, pozbawieni nale˝ytej organizacyi, nie mogliÊmy
ujednostajniç naszych ˝yczeƒ i praw zawodowych, bez nale˝ytego przygotowania
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si´, stawialiÊmy nasze postulaty zarzàdom gremialnym, które nieraz mimo
najlepszych ch´ci, nie poparte nale˝ycie przez nas samych, nie mog∏y si´ wywiàzaç
ze swojego zadania. Cele Towarzystwa sà wznios∏e, statut praktycznie za∏atwiony,
to te˝ korzyÊci naszej organizacyi b´dà niewàtpliwe, jeÊli sami tego zechcemy, pracujàc
wytrwale. Jakie˝ by∏y te wznios∏e cele? Otó˝ aptekarze prowincjonalni
obiecywali dà˝yç do dobra zawodu, wzajemnie si´ wspomagaç w najobszerniejszym
tego s∏owa znaczeniu, staraç si´ o stanowcze usuni´cie z∏ego, które (...) zawód
w oczach spo∏eczeƒstwa w nienale˝ytym Êwietle postawi∏o, a tak˝e wywalczyç nale˝ne
nam prawa i wyswobodzenie si´ z „paƒszczyzny” i serwilizmu czynników nic
z aptekarstwem nie majàcych wspólnego. Co ciekawe, wznios∏ym celom
towarzyszy∏a du˝a doza samokrytyki: nikt nie zrobi∏ „z∏e” w naszym zawodzie
tylko my sami!!! Ospa∏oÊç, gnuÊnoÊç niczem nie dajàca si´ usprawiedliwiç, powiedzmy
szczerze dobrobyt niektórych, a nie wszystkich, wyrobi∏y stosunki dzisiejsze...
obrzydliwe. (...) Obowiàzkiem sumienia ka˝dego aptekarza najpierw myÊleç o doli
swojego zawodu, bo jeÊli tego nie spe∏ni, nazwiemy go... wrogiem! „S∏omiany zapa∏”
nie jest dla nas, ale praca ciàg∏a, rzetelna, ofiarna!
Jakie˝ musia∏o byç rozczarowanie aptekarzy prowincjonalnych, gdy
okaza∏o si´, ˝e c.k. Namiestnictwo zwróci∏o celem uskutecznienia poprawek wniosek
o zarejestrowanie Towarzystwa! Wprawdzie w kilka dni póêniej statut Towarzystwa zosta∏ ju˝ zatwierdzony, ale I Walny Zjazd, naznaczony w przemyskim
hotelu „Victoria”, zosta∏ przedwczeÊnie odwo∏any... Odby∏ si´ dopiero 26 lipca
1902 roku.

Powstanie Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych
i lata ÊwietnoÊci 1902-1904
Za oficjalnà dat´ powstania Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych
powinniÊmy uznaç dzieƒ 26 lipca 1902. W PrzemyÊlu mia∏o wówczas miejsce
wielkie, farmaceutyczne Êwi´to; wydarzenie, które zebra∏o kilkudziesi´ciu
aptekarzy, pe∏nych entuzjazmu i zapa∏u do pracy na rzecz nowo za∏o˝onego
Towarzystwa. Obecni byli na nim nie tylko aptekarze prowincjonalni, ale tak˝e
przedstawiciele Gremium Aptekarzy Galicji Wschodniej i Towarzystwa
Farmaceutycznego „Unitas”. Jak przekazywa∏a redakcja „Kroniki
Farmaceutycznej” magister Weiss w swym otwierajàcym posiedzenie,
p∏omiennym przemówieniu powo∏ywa∏ si´ na s∏owa samego Stanis∏awa
Augusta Poniatowskiego, wyrzeczone przez niego po z∏o˝eniu przysi´gi na
Konstytucy´ 3-go Maja w r. 1791: (...)„Przysi´ga∏em Bogu, ˝a∏owaç tego nie b´d´”.
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(...) Sàdz´, ˝e i my, cz´Êç spo∏eczeƒstwa u˝yteczna, ˝a∏owaç nie b´dziemy kroku,
jaki zrobiliÊmy zak∏adajàc Tow. apt. prow. w Galicyi. Czy˝ my stojàc na stra˝y
interesów farmacyi, nie powinniÊmy pami´taç na przysi´g´ przez nas z∏o˝onà przy
odbiorze magistra farmacyi, ˝e wszystko nale˝y nam zrobiç, co dobro naszego zawodu
wymaga! (...) Je˝eli kiedy, to w∏aÊnie teraz czas po temu, byÊmy jak bracia jednej
rodziny, podali sobie ˝yczliwie d∏oƒ do pracy wielkiej, ci´˝kiej, a przecie˝ szlachetnej,
bo koniecznej dla naszego zawodu. Tylko praca organiczna, dziÊ za jedynie racyonalnà
uznana, mo˝e nam dopomódz. Farmacya, nauka tak pi´kna, która da∏a niemal
podwalin´ dzisiejszym naukom przyrodniczym, w swoim czasie czczona przez
spo∏eczeƒstwo dla swojej treÊci, dziÊ spad∏a niestety z piedesta∏u swojej wielkoÊci,
dzi´ki nikomu innemu, ale nam samym i ustàpi∏a naukom, które si´ dopiero z niej
rozwin´∏y. Tego faktu wypada nam ˝a∏owaç, ale nie gnuÊnieç, tylko staraç si´ o
przywrócenie do dawnego blasku ukochanego przez nas zawodu. Je˝eliÊmy weszli
na drog´ odrodzenia i ch´ci poprawy stosunków w naszym zawodzie, poprawmy si´
przede wszystkim sami.
W dalszej cz´Êci posiedzenia magistra Alfreda Weissa mianowano przewodniczàcym Zebrania, zaÊ sekretarzami – magistrów Oberlaendera i Tarczyƒskiego. Odczytany zosta∏ statut Towarzystwa, zatwierdzony przez c.k. Namiestnictwo i niezliczone nadesz∏e z powodu Zgromadzenia telegramy i listy z Galicji
i ca∏ej monarchii austriackiej. Dokonano tak˝e wyborów w∏adz samego
Towarzystwa: prezesem zosta∏ Alfred Weiss z Bochni, pierwszym zast´pcà
Alfons Jastrz´bski z Ustrzyk Dolnych, drugim – Adolf Raab, sekretarzem –
Maurycy Oberlaender, skarbnikiem – Józef Rohm z Jaros∏awia. W sk∏ad
Wydzia∏u wchodzili: Stanis∏aw Lachowicz z Jaworowa, W∏adys∏aw Âwitalski
z Przeworska, Jan Radwaƒski z Trzebini i Stanis∏aw Faliszewski z Baligrodu.
Zast´pcami wydzia∏owych wybrano: Stanis∏awa Szczepaƒskiego z Zab∏ocia
i Juliana Nowickiego z Peczeni˝yna. W komisyi rewizyjnej zasiedli magister
Kotowicz z Brzozowa, magister Zubrzycki z Rzeszowa oraz magister Ettinger
z PrzemyÊla. Dyskutowana by∏a tak˝e mo˝liwoÊç za∏o˝enia w∏asnego organu
prasowego, jednak ostatecznie zdecydowano si´ komunikaty Towarzystwa
umieszczaç w „Kronice Farmaceutycznej” i „CzasopiÊmie Towarzystwa Aptekarskiego”. Aptekarze prowincjonalni poruszyli jeszcze szereg innych problemów, zaÊ na zakoƒczenie Walnego Zgromadzenia – uchwalono telegraficznie
zawiadomiç WP. Radc´ Dworu Dra J. Merunowicza o ukonstytuowaniu si´
Towarzystwa i podzi´kowano w s∏owach serdecznych inicyatorom i za∏o˝ycielom
Towarzystwa, a w szczególnoÊci kol. Weissowi, Oberlaenderowi i Raabowi, za ich
trudy oko∏o za∏o˝enia Towarzystwa, co te˝ uÊciÊni´ciem kole˝eƒskim d∏oni
uskuteczniono.
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Magister Alfred Weiss, wspó∏inicjator powstania i d∏ugoletni prezes Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych.
Zdj´cie zamieszczone w „Kronice Farmaceutycznej”, nr 12/
1902.

Dnia 12 paêdziernika 1902 cz∏onkowie Wydzia∏u
Towarzystwa spotkali si´ raz jeszcze, ponownie
w salach hotelu „Victoria”. Przebieg zgromadzenia
referowa∏a „Kronika Farmaceutyczna”. Omówiono
pierwsze osiàgni´cia, m.in. wniesienie memorya∏u do Namiestnictwa, w którym
Tow. aptek. prow. jako reprezentacya aptek. prow. prosi i ˝àda, aby Namiestnictwo
do odbyç si´ majàcej w dniu 7 listopada konferencyi w Namiestnictwie, powo∏ano
reprezentantów aptek. prow. Pojawi∏y si´ te˝ i pierwsze problemy, gdy˝ na 130
zg∏oszonych cz∏onków ledwo kilkudziesi´ciu wp∏aci∏o wk∏adki roczne, wskutek czego
stan Kasy jest niepomyÊlny. (...) Wskutek za˝alenia kilku kolegów, ˝e wk∏adki sà za
wysokie uchwala Wydzia∏ na razie wstrzymaç si´ ze zni˝eniem tych˝e, gdy˝ nie
mo˝na przewidzieç, jakie b´dà wydatki z powodu za∏o˝yç si´ majàcego w∏asnego
organu i ustanowienia jednego, lub nawet i 2 asystentów obje˝d˝ajàcych.
Towarzystwo w pierwszym roku swego istnienia rozporzàdza∏o sumà ponad
692 koron, którà to uchwalono z∏o˝yç (...) w Kasie Oszcz´dnoÊci miasta Jaros∏awia.
Relacj´ z omawianego posiedzenia zamieÊci∏o tak˝e „Czasopismo
Towarzystwa Aptekarskiego”, które ponad informacje przedstawione na
∏amach „Kroniki...” doda∏o tak˝e zdanie sprawy z (...) referatu w sprawie (...)
za˝alenia z powodu konkurencyi wyrzàdzonej jednej z aptek przez obywatela, który
wydawaniem leków si´ zajmuje. Wydzia∏ ˝àda∏ od skar˝àcego si´ aptekarza
nowych (...) dowodów, gdy˝ pos∏ane referentowi sà ju˝ zadawnione.
W kilkanaÊcie dni póêniej prezes Weiss i sekretarz Oberlaender wzi´li
udzia∏ w jubileuszowym Zgromadzeniu Cz∏onków Galicyjskiego Towarzystwa
farmaceutycznego „Unitas” w Lwowie, co by∏o zapewne sposobem na wyra˝enie
poparcia i solidarnoÊci dla pracowników aptek. Z kolei – jak podawa∏a „Kronika
Farmaceutyczna” – wiceprezes Raab wystosowa∏ depesz´ gratulacyjnà: przykuty zawodem zdala ˝ycz´ Towarzystwu pomimo niezmiernych trudnoÊci Êwietnie
rozwini´temu jak najlepszych rezultatów.
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Na poczàtku roku 1903, 24 stycznia w Rzeszowie, spotkali si´ farmaceuci
nale˝àcy do Wydzia∏u Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych. Wed∏ug
relacji „Kroniki Farmaceutycznej” tematem posiedzenia by∏ g∏ównie wspominany ju˝ wczeÊniej strajk pracowników aptek oraz koƒczàce go ustalenia
pomi´dzy w∏aÊcicielami aptek, a komitetem strajkowym. Dodajmy, ˝e
przedstawiciele Towarzystwa nie zostali zaproszeni przez c.k. Namiestnictwo
na ostatecznà „konferency´”, co bardzo dotkn´∏o jego cz∏onków. Towarzystwo
postanowi∏o pokazaç, ˝e trzeba si´ z nim liczyç: postawiono wniosek, ˝e
uchwa∏y na tej˝e konferencyi powzi´te cz∏onków Towarzystwa obowiàzywaç nie
mogà (oznacza∏o to, ˝e aptekarze prowincjonalni nie akceptujà praw
wywalczonych z wielkim trudem przez pracowników aptek). Wydzia∏
Towarzystwa nie darowa∏ sobie tak˝e okazji do pot´pienia Gremium Aptekarzy
Galicji Wschodniej, wytykajàc Zarzàdowi tego˝, ˝e jest nielegalny, jego bowiem
urz´dowanie zgas∏o jeszcze we wrzeÊniu 1902 r. W ostatecznie zredagowanym
liÊcie do c.k. Namiestnictwa Towarzystwo zaznacza∏o, ˝e jako reprezentacya
6/8 aptekarzy galicyjskich z powodu, ˝e na ostatnià konferency´ dnia 19 grudnia
1902 r. w c.k. Namiestnictwie we Lwowie odbytej, nie zosta∏o zaproszone, czuje si´
tym pomini´ciem dotkni´te i prosi, by c.k. Namiestnictwo w sprawach ogólnozawodowych, raczy∏o Towarzystwa naszego nie pomijaç, gdy˝ rad i wskazówek
w sprawie aptekarzy prowincyonalnych, nie mogà dawaç aptekarze wielkomiejscy.
Nast´pnie sekretarz Towarzystwa – magister Maurycy Oberlaender rzuci∏
intrygujàcy projekt, b´dàcy odpowiedzià na zach´ty prezydenta ministrów, który
oÊwiadczyç mia∏, ˝e natychmiast przystàpi do reformy farmacyi, skoro tylko ˝àdania
stron interesowanych b´dà ujednostajnione. Wed∏ug Oberlaendera Towarzystwo
mog∏oby wspólnie z obu Gremiami i Tow. farm. „Unitas” zwo∏aç wiec aptekarzy
galicyjskich do Lwowa w czasie jak najkrótszym, aby na tem wiecu powziàç
ostatecznà decyzy´, jakiego rodzaju reforma ma byç projektowanà i aby po uchwale
zapad∏ej na wiecu, wnieÊç odpowiednie memorya∏y, po poprzedniem porozumieniu
si´ z innemi Gemiami i Towarzystwami zawodowemi. Ponadto Wydzia∏ zleci∏
wiceprezesowi Towarzystwa, magistrowi Adolfowi Raabowi opracowanie
referatu w sprawie kreowania nowych aptek i nieuczciwej konkurencyi.
Adolf Raab do sprawy referatu podszed∏ z najwy˝sza powagà, zamieszczajàc w „CzasopiÊmie Towarzystwa Aptekarskiego” i „Kronice Farmaceutycznej”
liczne odezwy, z których jedna zosta∏a przedstawiona na ilustracji.
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Odezwa magistra Adolfa Raaba „w sprawie nieetycznej konkurencyi i kreowania
nowych aptek”, zamieszczona w „Kronice Farmaceutycznej”, nr 3/1903.

Kolejne posiedzenie Wydzia∏u Towarzystwa w roku 1903 odby∏o si´ 25
lipca w Bochni. Relacjonowa∏a je „Kronika Farmaceutyczna”. Porzàdek dzienny
przewidywa∏ m.in. odczytanie protokó∏u, sprawozdanie sekretarza, sprawozdanie
skarbnika oraz przygotowanie prac i wniosków dla Wydzia∏u dla Walnego
zgromadzenia. GoÊciem posiedzenia by∏ magister Bronis∏aw Koskowski,
przysz∏y profesor warszawskiego Wydzia∏u Farmaceutycznego, a wówczas –
redaktor „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”. Przez powstanie z miejsc
uczczono zmar∏ych cz∏onków Towarzystwa – magistrów Giebu∏towicza z Krakowca i Nowakowskiego z Nowego Sàcza. Celem dopomo˝enia rodzinie zmar∏ego Ludwika Giebu∏towicza Towarzystwo zainicjowa∏o szerokà zakrojonà
akcy´, której rezultaty omówiono na posiedzeniu. Najwa˝niejszym jednak
punktem obrad by∏a burzliwa dyskusja nad dwoma za˝aleniami. Pierwsze
z∏o˝one zosta∏o przez magistra Czes∏awa Zubrzyckiego z Rzeszowa, w sprawie
dostaw opatrunków i leków dla tamtejszego powszechnego szpitala, który mimo
zobowiàzania artyku∏y te sprowadza, a nie od aptekarzy miejscowych pobiera.
Ostatecznie zdecydowano, ˝e Towarzystwo wystàpi na drodze urz´dowej
do Wydzia∏u krajowego, by ten˝e poleci∏ zarzàdom szpitali w kraju pobieraç leki
i opatrunki tylko od aptekarzy miejscowych po poprzednim obopólnem zakontraktowaniu. Po rozstrzygni´ciu tego za˝alenia rozpatrywano drugie – magistra
Englendera z PrzemyÊlan, który nades∏a∏ Wydzia∏owi reklam´ i odpis listu
niejakiego p. Piotra Krokiewicza, który rozsy∏a do klasztorów przez niego sporzàdzony Êrodek leczniczy, tak zwanà „Olin´”. Tym razem Wydzia∏ Towarzystwa
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za˝àda∏ kolejnych dowodów, obiecujàc, ˝e po ich otrzymaniu skieruje spraw´
do sàdu.
Jednak nie same skargi by∏y tematem posiedzenia, bowiem prezes Weiss
z satysfakcjà stwierdzi∏, ˝e w wi´kszych i mniejszych miastach poprawi∏y si´
stosunki kole˝eƒskie w znacznej cz´Êci pod wzgl´dem nieetycznej konkurencji. Mimo
wszystko postanowiono stanowczo upominaç tych kolegów, którzyby nie wyleczyli
si´ z zastarza∏ych nawyczek tego rodzaju. Ciekawe wystàpienie wyg∏osi∏ tak˝e
magister Raab, który zaproponowa∏, aby Towarzystwo (...) zaj´∏o si´ utworzeniem
centralnego sk∏adu materya∏ów i towarów aptecznych z siedzibà we Lwowie.
Dzi´ki obecnoÊci na posiedzeniu redaktora „Czasopisma Towarzystwa
Aptekarskiego”, na ∏amach tego periodyku ukaza∏o si´ kilka cennych artyku∏ów
na temat posiedzenia Wydzia∏u w Bochni. Obok zamieszczenia programu
posiedzenia, opublikowano tak˝e list dzi´kczynny do Szanownej Redakcyi, za
∏askawe, bezinteresowne og∏oszenie (...) odezwy (...) dotyczàcej proÊby o datki dla
rodziny po zmar∏ym koledze Ê.p. Giebu∏towiczu. Redakcja zamieÊci∏a tak˝e
obszerny spis ofiarodawców, którzy ∏àcznie przekazali 1381 koron. Najciekawszy by∏ jednak barwny reporta˝, spisany przez samego redaktora
Koskowskiego, dzi´ki któremu szczegó∏owo dowiadujemy si´, jak wyglàda∏o
posiedzenie m∏odego, lecz ju˝ doÊç silnie zorganizowanego Towarzystwa.
Koskowski szczegó∏owo wyjaÊnia∏ czytelnikom, ˝e Towarzystwo to nie posiada
sta∏ej siedziby a posiedzenia wydzia∏owe odbywajà si´ kolejno w ró˝nych miastach,
aby ˝adnemu z cz∏onków wydzia∏u, zamieszkujàcych ró˝ne strony kraju nie sta∏a si´
krzywda. Autor zaznacza∏ tak˝e, ˝e Wydzia∏, zmieniajàc miejsca posiedzeƒ, dzia∏a
poniekàd agitacyjnie, werbujàc innych cz∏onków do swego towarzystwa. W dalszej
cz´Êci reporta˝u znajdujemy szczegó∏owy opis wydarzeƒ towarzyszàcych
posiedzeniu Wydzia∏u: Po przywitaniu przyby∏ych goÊci na dworcu kolejowym
przez prezesa koleg´ Weissa, i sekretarza Oberlaendera, pokrzepieniu si´ w miejscowej
kawiarni, zjechaliÊmy do prastarych salin bocheƒskich. Nie tu miejsce opisywania
wra˝eƒ doznanych na przesz∏o 300 metrów w g∏àb ziemi, nie pozwala na to charakter
pisma ani ramy niniejszej notatki. Po paru godzinnem chodzeniu podziemnymi
korytarzami wykutymi w soli, opuÊciliÊmy podziemia pod wra˝eniem g∏´bokiego
szacunku dla ogromu pracy ludzkiej. Posiedzenie Wydzia∏u podzielone zosta∏o
na dwie cz´Êci, odbywajàce si´ w Sali Rady miejskiej. W czasie pierwszej cz´Êci,
po treÊciwem, j´drnem przemówieniu prezesa, który umie sprawom zawodowym
nadaç charakter bardziej ogólny, obywatelski, nastàpi∏o sprawozdanie sekretarza
i skarbnika. Nast´pnie zarzàdzono przerw´, w czasie której kolega Weiss, g∏owa
Towarzystwa, staropolskim zwyczajem goÊci∏ wszystkich cz∏onków zjazdu u siebie
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w domu. Do sto∏u oprócz kolegów zawodowych zasiada∏a rodzina prezesa, prezydent
miasta i zast´pca starosty. Obiad o charakterze rodzinnym pozostawi∏ mi∏e
wspomnienie zacieÊnienia si´ w´z∏ów kole˝eƒskim. Po obiedzie przystàpiono do
drugiej cz´Êci posiedzenia Wydzia∏u, na której omawiano zmiany w statucie
i oznaczono termin Walnego Zgromadzenia na grudzieƒ. Z innych, wybitnych
momentów, magister Koskowski wymieni∏ za∏atwienie sporu kolegi Farba
z miejscowym lekarzem. Wydzia∏ uprosi∏ koleg´ Lachowicza z Jaworowa, aby pojecha∏
na miejsce i zwaÊnionych pogodzi∏. Kol. Lachowicz misy´ przyjà∏, czem okaza∏
niezwyk∏à gotowoÊç s∏u˝enia sprawom kole˝eƒskim. Kolejnym, istotnym momentem
posiedzenia, wydaje si´ poddanie przez magistra Raaba projektu za∏o˝enia we
Lwowie wspólnemi si∏ami sk∏adu materya∏ów aptecznych. Aptekarz z Bukowska
planowa∏, ˝e w sk∏adzie tym pracowaç by mieli tylko magistrowie farmacyi,
obowiàzani w razie nag∏ej potrzeby wyje˝d˝aç na zast´pstwo. Dyskusj´ nad projektem za∏o˝enia sk∏adu, jako bardzo donios∏à i trudnà do przeprowadzenia,
postanowiono przenieÊç na Walne Zgromadzenie.
Pomys∏ Adolfa Raaba zainteresowaç musia∏ niejednego aptekarza, gdy˝
ju˝ w kilka tygodni po posiedzeniu Wydzia∏u w Bochni ukaza∏ si´ na ∏amach
„Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego” list Raaba, szczegó∏owo wyjaÊniajàcy t´ ide´. Ju˝ na samym wst´pie korespondencji, opatrzonej adnotacjà
Bukowsko w sierpniu, autor zastrzega∏: Wiem z doÊwiadczenia, ˝e zanim rzecz
jakà zrobiç mo˝na si∏ami zbiorowemi, trzeba du˝o czasu na to, aby myÊl w formie
pierwotnej t.j. takiej, w jakiej wyl´g∏a si´ w mózgu projektodawcy trafi∏a do
wszystkich. Gdy si´ to stanie sprawa wygrana. Je˝eli jednak nie zostan´ zrozumiany,
zamawiam sobie prawo zabrania g∏osu ponownie, bo sprawa poruszona przezemnie
wydaje mi si´ wa˝nà i bardzo naglàcà. „G∏ówny Sk∏ad materya∏ów aptecznych
we Lwowie” pe∏niç mia∏ dwojakie funkcje. Po pierwsze stanowi∏by rodzaj
centralnej hurtowni, do której jedni aptekarze sprzedawaliby wytwarzane
przez siebie produkty, inni zaÊ – kupowali je. Dzi´ki takiej organizacji pieniàdz
pozosta∏by na miejscu, a na gigantycznych kwotach, przeznaczanych przez
aptekarzy na towary importowane, w koƒcu nie zarabia∏by kapita∏ obcy
i pracownicy obcy. Magister Raab retorycznie pyta∏ swych kolegów-farmaceutów: Czy zarobek ten nie móg∏by pozostaç u nas i nie móg∏by przybyç jeszcze
jeden warsztat pracy? Jako przyk∏ad korzyÊci z takiej instytucyi, wymienia∏ Raab
rozwini´cie si´ ró˝nych produkcji jak n.p. zbieranie i suszenie zió∏, czego prawie
ka˝dy aptekarz móg∏by si´ podjàç, gdyby mia∏ u∏atwiony zbyt. Autor projektu
„G∏ównego Sk∏adu materya∏ów aptecznych” chcia∏ tak˝e, aby pracownicy
sk∏adu – kilku magistrów farmacyi, czuwali w ciàg∏ym pogotowiu i w razie nag∏ej
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potrzeby wyje˝d˝ali na prowincy´ i zast´powali któregoÊ ze stowarzyszonych. Zdaje
mi si´, ˝e by∏oby to mo˝liwe, bo wÊród kilku wspó∏pracowników ubytek jednej si∏y
na czas krótki nie wiele by zawa˝y∏ i dyrektor sk∏adu w ka˝dym takim wypadku
da∏by sobie rad´. Swój wywód autor koƒczy∏ optymistycznie: znajàc znakomicie
kraj jestem pewny, ˝e projekt mój ma najzupe∏niejszà racy´ bytu i do wykonania
jego potrzeba dobrej woli i zrozumienia interesu ze strony kolegów, którym to spraw´
t´ goràco polecam.
Ostatnie posiedzenie Wydzia∏u Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych
w roku 1903, opisane przez redaktorów „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, odby∏o si´ 14 listopada w sali Rady miejskiej w Przeworsku. Sal´ t´
udost´pni∏ Towarzystwu burmistrz Przeworska, a zarazem... tamtejszy aptekarz – magister Âwitalski, jeden z najaktywniejszych cz∏onków Towarzystwa.
„Porzàdek dzienny” posiedzenia tradycyjnie ju˝ sk∏ada∏ si´ z odczytania
protoko∏u z ostatniego posiedzenia oraz sprawozdania: sekretarza i skarbnika.
Ponadto omawiano spraw´ „funduszu ˝elaznego” oraz „projekt zmiany
statutu”. Cz∏onkowie Wydzia∏u przygotowali ponadto plan prac i wniosków
(...) dla walnego zgromadzenia. Tym razem goÊciem na posiedzeniu by∏ senior
Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej, magister ¸uczko z Podgórza. Wydzia∏
Towarzystwa ponownie rozpatrywa∏ skargi na niejakiego Piotra Krokiewicza
z Wieliczki, który si´ wyrobem i sprzeda˝à leków na porowincy´ rozsy∏anych trudni.
Sprawa ta zosta∏a skierowana do Wydzia∏u Krajowego we Lwowie. Zast´pca
prezesa – magister Jastrz´bski zda∏ (...) sprawozdanie z przydzielonych Mu
referatów, a mianowicie a) w sprawie wydawania przez apteki leków na kartki
znachorów, wró˝bów i t.p. indywiduów i b) w sprawie zatargu kol. A. z zarzàdem
kasy chorych. Z pierwszego referatu jasno wynika∏o, ˝e praktyka taka si´ niestety
utar∏a i istnieje. Sprawozdawca zastrzega∏ jednak, ˝e nie mo˝na wszystkich
kolegów wydajàcych na tego rodzaju kartki pi´tnowaç jako zawód kalajàcych,
niektórzy bowiem sà do tego rozmaitemi okolicznoÊciami wprost zmuszeni. Nie
mniej nale˝y stanowczo dà˝yç do usuni´cia tej anomalii i to wszelkimi sposobami.
Wydzia∏ zredagowa∏ w tej sprawie odezw´ do wszystkich cz∏onków Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych, aby ze wzgl´du na dobro spo∏eczne i godnoÊç
naszego zawodu, zaniechali zdro˝nej praktyki wydawania Êrodków leczniczych na
kartki i polecenia znachorów i t.p. kurfuszerów. Ponadto zwrócono si´ do galicyjskich Izb Lekarskich, aby poleci∏y swoim cz∏onkom, którzy spraw´ kurfuszerstwa
przez znachorów uprawianà przewa˝nie bardzo oboj´tnie traktujà, a˝eby wspólnie
z nami dzia∏ali nad t´pieniem tych paso˝ytów ludnoÊci, zw∏aszcza biedniejszej, a to
przez zwracanie baczniejszej na nich uwagi i ˝eby o poszczególnych wypadkach,
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Izbie lekarskiej lub Towarzystwu naszemu donosili. Natomiast w sprawie za˝alenia
kolegi A. na zarzàd kasy chorych cz∏onkowie Wydzia∏u postanowili wstrzymaç
si´ od dzia∏ania, jako ˝e ów „A” spraw´ odda∏ na drog´ prawa.
Omawiajàc dokonania Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych w roku
1903, wspomnieç nale˝y tak˝e o zaszczycie, którego Towarzystwo sta∏o si´
udzia∏em: Alfreda Weissa mianowano bowiem wiceprezesem nowopowsta∏ego
Zwiàzku Towarzystw aptekarzy prowincjonalnych w Austryi. Rok 1903 musia∏ byç
dla magistra Weissa bardzo pracowity, gdy˝ w paêdziernikowej „Kronice
Farmaceutycznej” zamieÊci∏ dramatyczne og∏oszenie o nast´pujàcej treÊci:
B´dàc przecià˝ony pracà, a w dodatku d∏u˝szy czas s∏abym, nie mog∏em doÊç wczeÊnie
i wyczerpujàco za∏atwiaç spraw kole˝eƒskich. By nie pisaç do ka˝dego zosobna w tej
drodze przepraszam tych kolegów, którzy si´ do mnie zwracali z rozmaitemi
sprawami.
Walne Zgromadzenie Towarzystwa w roku 1903 odby∏o si´ 12 grudnia
w Rzeszowie, w sali p. Androlethego. Jego przebieg prasa farmaceutyczna
omówi∏a jednak dopiero na poczàtku 1904 roku. Z obszernej relacji „Kronik
Farmaceutycznej” dowiadujemy si´, ˝e w Zgromadzeniu udzia∏ wzi´∏o
35 cz∏onków, a od 33 nadesz∏y upe∏nomocnione karty g∏osowania z usprawiedliwieniem nieobecnoÊci. Prezes Weiss omówi∏ opisany ju˝ powy˝ej ca∏y rok dzia∏alnoÊci Towarzystwa, przedstawi∏ przyczyny i rezultaty pierwszych interwencji
Wydzia∏u, a tak˝e odczyta∏ rozes∏ane do ró˝nych instytucji pisma urz´dowe.
Szczególnà uwag´ zwrócono na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci bezp∏atnego biura
poÊrednictwa posad, które okaza∏o si´ bardzo praktyczne, gdy˝ korzystajà z niego
nietylko cz∏onkowie, ale i wspó∏pracownicy, którzy ch´tnie do takowego si´ zg∏aszajà.
W krótkim stosunkowo czasie, biuro nasze umieÊci∏o 7 praktykantów. Walne
Zgromadzenie zdominowa∏y jednak problemy finansowe, bowiem stan kasy
(...) pozostawia∏ bardzo wiele do ˝yczenia. By∏a to wina niesolidnoÊci skarbnika
Towarzystwa – magistra Rohma, który mimo kilkakrotnego upomnienia i urgensu
zamkni´cia rachunkowego nie przed∏o˝y∏ i na zgromadzenie przybyç nie raczy∏,
a ksi´gi kasowe, jeden dzieƒ przed Walnem zgromadzeniem prezesowi per express
nades∏a∏.
Nast´pnie przystàpiono do dramatycznych w swym przebiegu wyborów
w∏adz: prezesem wybrano przez aklamacy´ ponownie Weissa, a gdy ten˝e mimo
usilnych proÊb wszystkich obecnych i specyalnie do tego przez Walne zgromadzenie
uproszonych kolegów Jastrz´bskiego, Oberlaendera i Lachowicza, godnoÊci prezesa
absolutnie przyjàç nie chcia∏, usprawiedliwiajàc si´ brakiem zdrowia i zdenerwowaniem, wybrano stosownie do wniosku Weissa, prezesem apt. Jastrz´bskiego, a na
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zast´pc´ uproszono apt. Weissa, który ulegajàc namowom i proÊbom kolegów,
godnoÊç t´ przyjà∏ i dalej dla dobra Towarzystwa pracowaç obieca∏. Sekretarzem
Towarzystwa wybrano przez aklamacy´ ponownie Oberlaendera a skarbnikiem
Lachowicza. Do Wydzia∏u wybrano Zajàczkowskiego, Âwitalskiego, Adlera
i Szancera, zaÊ na zast´pców wydzia∏owych Radwaƒskiego i Faliszewskiego,
który równoczeÊnie objà∏ prowadzenie bezp∏atnego biura poÊrednictwa Towarzystwa.
Do zaopiniowania omówionego powy˝ej projektu autorstwa magistra Raaba
centralnego sk∏adu materya∏ów aptecznych dla aptekarzy galicyjskich powo∏ano
specjalnà trzyosobowà komisj´ oraz jako eksperta, wnioskodawc´. Podobny los
spotka∏ projekt magistra Szczepaƒskiego o za∏o˝enie w∏asnego organu, aby wszyscy koledzy o dzia∏aniu Towarzystwa cz´Êciej i dok∏adniej poinformowaniu byli. Projektodawca wnosi∏ nawet o zorganizowanie komitetu redakcyjnego, jednak po
krótkiej dyskusyi, uchwalono spraw´ t´ przekazaç Wydzia∏owi do zastanowienia si´.
Ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia by∏ referat magistra Adolfa
Raaba w sprawie kreowania nowych apteki i nieetycznej konkurencyi. Prelegent,
po naÊwietleniu ca∏oÊci zagadnienia, przedstawi∏ swe niepokojàce wnioski:
zawód nasz szybkim tempem dà˝y do zupe∏nego upadku, co wkrótce nastàpiç mo˝e,
je˝eli wspólnemi si∏ami, zupe∏nie bez ob∏udy nie zabierzemy si´ do sanacyi niemo˝liwych obecnych stosunków. Drog´ do uzdrowienia widzia∏ magister Raab
w realizacji pi´ciu punktów: po pierwsze aptekarze powinni mieç reprezentacj´ spraw aptekarskich u w∏adz politycznych; po drugie – kondycj´ finansowà
aptek mo˝e polepszyç powierzenie im badania Êrodków spo˝ywczych; po trzecie
– powinien obowiàzywaç i byç bezwzgl´dnie egzekwowanym ca∏kowity zakaz
sprzeda˝y leków przez osoby nieukwalifikowane; po czwarte – wprowadziç nale˝y
zakaz wszelkich opustów w aptekach i po piàte – powinno si´ zaniechaç otwierania
aptek po ma∏ych miejscowoÊciach, póki nie oka˝e si´ konieczna potrzeba
a równoczeÊnie zupe∏ne zapewnienie, ˝e aptekarz w tej miejscowoÊci odpowiednio
˝yç b´dzie w stanie, natomiast staraç si´ o nowe apteki w wi´kszych miastach.
* * *
W roku 1904 odbywa∏y si´, podobnie jak i w latach ubieg∏ych, posiedzenia
Wydzia∏u Towarzystwa. Pierwsze, opisane przez redaktorów „Czasopisma
Towarzystwa Aptekarskiego”, odby∏o si´ 15 lutego w Tarnowie, w mieszkaniu
wydzia∏owego kolegi Adlera. Tematem posiedzenia by∏a planowana przez rzàd
we Wiedniu reforma zawodu, dotyczàca m.in. zmiany kszta∏tu studiów farmaceutycznych, nowego sposobu koncesjonowania aptek i prowadzenia przez
lekarzy aptek domowych. Dzi´ki ciekawemu wnioskowi magistra Weissa
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uchwalono wystosowaç do wi´kszych firm i fabryk wiedeƒskich pisma, aby si´ stara∏y
korespondowaç z odbiorcami w Galicyi po polsku i ˝eby o ile mo˝noÊci wysy∏ali
podró˝ujàcych po polsku mówiàcych. Zajmowano si´ tak˝e za˝aleniem na
zarzàdc´ przemyskiej apteki Bajera, uprawiajàcego nieetycznà, nieuczciwà
i zawodowi naszemu wysoce ubli˝ajàcà konkurency´. Cz∏onkowie Wydzia∏u, przed
podj´ciem Êrodków energiczniejszych, zdecydowali si´ wys∏aç do PrzemyÊla
dwóch przedstawicieli (w tym prezesa Jastrz´bskiego), aby sk∏oniç koleg´ (...)
zawód dyskredytujàcego, aby si´ opami´ta∏ i niecnych praktyk zaniecha∏.
Po raz drugi, dnia 16 kwietnia, cz∏onkowie Wydzia∏u spotkali si´ w PrzemyÊlu, w salach hotelu „Victoria”, a ich dyskusja skupi∏a si´ ponownie na planowanej reformie zawodu i wypracowaniu stanowiska aptekarzy prowincjonalnych w omawianych kwestiach. Relacj´ z tego spotkania zamieÊci∏a
zarówno „Kronika Farmaceutyczna”, jak i „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”. Wydzia∏ zadeklarowa∏ osobistà interwencj´ w c.k. Namiestnictwie
w sprawie za˝alenia aptekarza Kucharskiego wniesionego na lekarza, który mu robi
konkurency´ przez wydawanie leków nawet dla instytucyi publicznych jak dla kolei.
Z kolei aptekarz rzeszowski, magister Karpiƒski, wystàpi∏ do Wydzia∏u, a˝eby
laborantowi w jego aptece zaj´temu ku zupe∏nemu zadowoleniu przez 25 lat bez
przerwy wyrobiono u W∏adz jakieÊ odznaczenie, aby przezto innych laborantów do
uczciwej i sumiennej pracy zach´ciç. Wydzia∏ nie tylko zgodzi∏ si´ na podj´cie
takich kroków u W∏adz, ale tak˝e obieca∏ przedstawiç t´ spraw´ Gremiom, aby
i one takich laborantów nagradza∏y.
Trzecie i ostatnie posiedzenie Wydzia∏u Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych, zrelacjonowane przez „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”,
odby∏o si´ w Ustrzykach Dolnych, w mieszkaniu prezesa kolegi Jastrz´bskiego.
Jeszcze przed przystàpieniem do porzàdku dziennego (...) uczczono przez powstanie
z miejsc pami´ç przedwczeÊnie zmar∏ego b∏. pam. Kol. Piepes-Poratyƒskiego. Na
posiedzenie przyby∏o niestety niewielu cz∏onków Wydzia∏u, na co uwag´
zwróci∏ prezes Jastrz´bski. Z kolei kolega skarbnik narzeka∏, ˝e bardzo wielu
kolegów zalega z wk∏adkami, ˝e wielu nawet za pierwszy rok nie zap∏aci∏o, oraz na
upomnienie wcale nie reagujà i wk∏adek nie p∏acà.

Zmierzch Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych
1905-1910
Na samym poczàtku 1905 roku, dnia 21 stycznia, odby∏o si´ w PrzemyÊlu
posiedzenie wydzia∏u Towarzystwa aptekarzy prowincjonalnych w Galicyi, którego
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przebieg relacjonowa∏o „czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”. Miejscem
posiedzenia by∏ tradycyjnie hotel „Victoria”. Posiedzenie to mia∏o byç wed∏ug
zamierzeƒ Zgromadzeniem Walnym, jednak ze wzgl´du na nieznacznà iloÊç
przyby∏ych cz∏onków nie odby∏o si´. Nie przyby∏ nawet prezes Towarzystwa, a to
z powodu choroby ˝ony. W jego zast´pstwie wyst´powa∏ wiceprezes, magister
Alfred Weiss, który ju˝ na poczàtku swego przemówienia nie omieszka∏ nadmieniç, ˝e wielu cz∏onków jeszcze ciàgle z wk∏adkami zalega. Nast´pnie
zgromadzeni pozytywnie ustosunkowali si´ do apelu cz∏onków Gremium
Galicji Wschodniej i uchwalili kwot´ 50 koron na powstajàcy fundusz im. PiepesPoratyƒskiego dla wdów i sierot po farmaceutach. Kolejnym punktem posiedzenia
by∏o wyra˝enie uznania laborantowi Wojciechowi Naleziƒskiemu w Tarnowie, który
przez 30 lat nieprzerwanie w jednej i tej samej aptece pracuje. Energicznie zaj´to
si´ sprawà u˝ywania zakonnic w szpitalach i aptekach szpitalnych do wyrabiania
leków (...) ze szkodà dla zdrowia i ˝ycia ludzkiego, choç ustawa wyraênie postanawia,
˝e sporzàdzaç leki mogà jedynie osoby ukwalifikowane t.j. aptekarze. Pot´piono
tak˝e fabryk´ farmaceutycznà „Tlen”, za wnoszenie ofert wprost do zarzàdów
szpitali na opatrunki. Zebrani uchwalili zwróciç si´ do fabryki (...) z przedstawieniem, ˝e to spowodowaç mo˝e niech´ç do fabryki ze strony aptekarzy.

Magister Stanis∏aw Faliszewski. Zdj´cie z artyku∏u
jubileuszowego, zamieszczonego w „WiadomoÊciach
Farmaceutycznych” nr 47/1931.

W roku 1905, na ∏amach „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, ukaza∏y si´ tak˝e dwa listy,
autorstwa cz∏onków Towarzystwa. Magister Stanis∏aw Faliszewski z Baligrodu narzeka∏ na prze∏o˝onego
pewnej tutejszej w∏adzy, który zarzuca∏ mu uniemoralnianie ludu, poprzez wydawanie w odr´cznej sprzeda˝y
Spir. Aeth. Sulf., s∏u˝àcy do wprowadzania si´ w stan
narkotycznego zamroczenia. Niewymieniony z nazwiska urz´dnik grozi∏
aptekarzowi, ˝e pociàgnie do go odpowiedzialnoÊci sàdowej i ˝e ten na pewno
b´dzie ukarany. Magister Faliszewski w swojej obronie zaznacza∏, ˝e na kieliszki
w aptece nigdy eteru nie wydawa∏, sprzedawa∏ go jedynie jako lek i t∏umaczy∏,
˝e przecie˝ to wszystko co nie jest w taksie aptekarskiej oznaczone t∏ustym drukiem,
wolno wydawaç bez przepisu lekarza.
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Z kolei znany ju˝ czytelnikowi magister Adolf Raab, aptekarz w ˚egiestowie, poruszy∏ kolejny kontrowersyjny temat: doboru korespondencji od
czytelników, umieszczanej w „CzasopiÊmie Towarzystwa Aptekarskiego”.
Magister Raab retorycznie zapytywa∏ redakcj´, czy w zawodzie aptekarskim
stosunki tak Êwietnie si´ u∏o˝y∏y, ˝e absolutnie nie jest potrzebnà wymiana zdaƒ lub
wystàpienie z niektórymi niew∏aÊciwoÊciami, jakie si´ zdarzyç muszà w ka˝dym
zawodzie. Raab apelowa∏ do kolegów-aptekarzy, abyÊmy si´ cz´Êciej spotykali
w dziale korespondencyjnym Czasopisma, gdy˝ w naszym zawodzie jest tyle kwestyi
nie omówionych, jest tyle spraw nie za∏atwionych, ˝e ciàg∏a, nieustanna wymiana
myÊli jest bodaj najradykalniejszà potrzebà, aby myÊleç mo˝na by∏o o jakimkolwiek
post´pie.
Jak widaç, w roku 1905 aktywnoÊç Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych wyraênie zmala∏a. Jakby ku przestrodze, „Czasopismo Towarzystwa
Aptekarskiego” donosi∏o, ˝e z powodu braku wspó∏dzia∏alnoÊci cz∏onków
rozwiàzane zosta∏o wspomniane ju˝ wczeÊniej „Towarzystwo aptekarzy
prowincyonalnych Austryi wy˝szej i Solnogrodu”...
* * *
W roku 1906 jedynà przekazanà przez pras´ wiadomoÊcià, dotyczàcà
Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych, by∏o zamieszczone w „CzasopiÊmie
Towarzystwa Aptekarskiego” sprawozdanie z marcowego posiedzenia
Wydzia∏u Towarzystwa, które odby∏o si´ w Tarnowie. Towarzystwo liczy∏o
118 cz∏onków, posiada∏o 1059 koron i 14 halerzy gotówki, nale˝ytoÊci u cz∏onków
wynosi∏y 1733 korony. Jako najwa˝niejsze czynnoÊci Towarzystwa wymieniono
spraw´ nadania konwentowi Braci Mi∏osierdzia w Zebrzydowicach koncesyi na
otwarcie publicznej apteki w Kalwarii. Ponadto uchwalono przekazanie 50 koron
dla redakcji „Kroniki Farmaceutycznej”.
* * *
Rok 1907 rozpoczà∏ si´ dla idei aptekarstwa prowincjonalnego bardzo
dobrze. W drugim numerze „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego” Jan
Wies∏aw Radwaƒski og∏osi∏ obszerny artyku∏ „Zadania aptekarza na
prowincyi”, w którym proponowa∏ ka˝demu koledze z prowincji wzi´cie
udzia∏u w „Wystawie przyrodniczo-lekarskiej”. Mia∏a si´ ona odbywaç
w dniach od 16 czerwca do 25 lipca. Magister Radwaƒski sugerowa∏, ˝e
prowincjonalny aptekarz mo˝e na wystawie eksponowaç to, co produkuje na
wi´kszà skal´. Szczególnie zainteresowa∏oby szerszà publicznoÊç poglàdowe
przedstawienie zió∏ lekarskich, jakie sà uprawiane lub zbierane, dziko rosnàce.
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Aptekarz zajmujàcy si´ uprawà zió∏ lekarskich lub ich zbieraniem mia∏by wdzi´czne
pole zaprezentowania wyników swej pracy i pouczenia ogó∏u, ile to bogactwa
narodowego idzie na marne.

Reklama „Bezp∏atnego biura poÊrednictwa”
Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych, zamieszczana w roku 1907 w „CzasopiÊmie
Towarzystwa Aptekarskiego”.

Dnia 19 stycznia, w hotelu „Royal” w PrzemyÊlu, odby∏o si´ posiedzenie
Wydzia∏u Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych. Ze sprawozdania,
zreferowanego na ∏amach „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”,
dowiedzieç si´ mo˝na by∏o, ˝e liczba cz∏onków wzros∏a do 120 osób. Tak˝e
sprawy finansowe nie pozostawia∏y nic do ˝yczenia, gdy˝ fundusz kasowy
wzrós∏ do 1942 koron i 91 halerzy. Na czele Towarzystwa sta∏ w roku 1907
ponownie magister Alfred Weiss, wiceprezesem by∏ magister Wilhelm
Zajàczkowski ze Strzy˝owa, a sekretarzem magister Adler. Cz∏onkowie
Towarzystwa informowali o wszelkich formach aktywnoÊci: interweniowano
w sprawie spornej aptekarzy przemyskich; – w rezultacie kolegialnie zgodzono si´
ze strony tych ostatnich na rozbicie turnusów w dostawach leków dla instytucyi
publicznych. Rezultat odniós∏ wspólny protest Towarzystwa „Unitas”, Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych oraz Gremium Aptekarzy Galicji
Zachodniej w sprawie apteki w Kalwarii. Ponadto delegaci Towarzystwa brali udzia∏
w posiedzeniach wiedeƒskich komitetu wykonawczego, w ankiecie „o Êrodkach
uniwersalnych”, w deputacyi do Ministra Prezydenta i do dotyczàcych szefów
sanitarnych. Równie˝ wniesiono protest do Ministerstwa w sprawie zniesienia §11
nowej taksy.
Kolejne, opisane przez „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”
posiedzenie Wydzia∏u, odby∏o si´ 11 maja w Bochni, w domu p. Alfreda Weissa
aptekarza i prezesa Towarzystwa. Obecni byli na nim miejscowi aptekarze oraz
przewodniczàcy Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej. Tematyka posiedzenia
nie odbiega∏a jednak znacznie od posiedzenia styczniowego i dotyczy∏a m.in.
apteki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wieczorem uczestnicy przyjmowani byli
w goÊcinnym domu paƒstwa prezesostwa.
Walne Zgromadzenie Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych w roku
1907 zorganizowano w Rzeszowie, w dniu 22 czerwca. Przewodniczy∏
94

magister Weiss, a przebieg posiedzenia opisa∏o „Czasopismo Towarzystwa
Aptekarskiego”. Po przedstawieniu sprawozdania z czynnoÊci administracyjnych
i kasowych i udzieleniu Wydzia∏owi absolutoryum, omówiono sprawy bie˝àce
zawodowe. (...) Od wyboru nowego zarzàdu odstàpiono – ze wzgl´du ˝e mandaty
obecnych cz∏onków zarzàdu jeszcze nie wygas∏y. Ostatnie spotkanie Aptekarzy
Prowincjonalnych w roku 1907 odby∏o si´ w paêdzierniku w Jaworowie.
Omawiajàc dzia∏alnoÊç Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych w roku
1907 warto zauwa˝yç, ˝e przez ca∏y ten rok na ∏amach „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego” ukazywa∏o si´ og∏oszenie „Bezp∏atnego biura
poÊrednictwa Towarzystwa apt. prowinc.”, które mia∏o do umieszczenia kilku
aspirantów farmacyi. „Biurem” tym kierowa∏ ju˝ od kilku lat magister Faliszewski z Baligrodu.
* * *
W dniu 27 czerwca 1908 roku, w salach jaros∏awskiego „Towarzystwa
Muzycznego”, odby∏o si´ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa
Aptekarzy Prowincjonalnych, które „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”
zrelacjonowa∏o bodaj najdok∏adniej ze wszystkich dotychczasowych. By∏o
ono ostatnim walnym posiedzeniem, które opisano na ∏amach prasy
zawodowej, nie ma jednak absolutnej pewnoÊci, czy takowe si´ nie odby∏y,
choç zwa˝ywszy dok∏adnoÊç redaktorów „Korniki Farmaceutycznej” i „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, mo˝na przypuszczaç, ˝e by∏o to ostatnie
walne zgromadzenie Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych. Tym bardziej,
˝e zwo∏ane na godzin´ trzecià Zwyczajne Walne Zgromadzenie dla braku kompletu
nie przysz∏o do skutku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpocz´∏o si´ o godzinie 16. Przewodniczy∏ mu prezes Towarzystwa – Alfred Weiss, protoko∏owa∏
zaÊ magister Adler. Na wst´pie magister Weiss poÊwi´ci∏ goràce s∏owa zmar∏emu
cz∏onkowi Towarzystwa kol. Wiszniewskiemu, w∏aÊcicielowi apteki „Pod Gwiazdà”
przy ulicy Floriaƒskiej 15 w Krakowie. Nast´pnie wskaza∏ na smutne zajÊcie z
dnia 12 kwietnia, to jest oburzajàcy i bolesny fakt zamordowania namiestnika Ê.p.
hr. Potockiego. Protokolant nie omieszka∏ zauwa˝yç, ˝e obu (...) ostatnich
przemówieƒ Zgromadzenie wys∏ucha∏o stojàc. Kolejnym punktem Walnego
Zgromadzenia by∏o sprawozdanie z czynnoÊci Wydzia∏u Towarzystwa, który
odby∏ w roku 1908 dwa posiedzenia – w Jaworowie i Tarnowie, a tak˝e za∏atwi∏
92 sprawy bie˝àce, m.in. spraw´ taksy i regulacyi p∏ac wspó∏pracowników. Za
szczególny sukces Towarzystwa prezes Weiss uzna∏ wprowadzenie przez rzàd
taksy ju˝ nie z przeznaczeniem na ca∏y rok, dzi´ki czemu prowincjonalni
aptekarze b´dà mogli uniknàç strat finansowych, zwiàzanych z ciàg∏ymi
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podwy˝kami cen, przy jednoczeÊnie sta∏ych cenach w taksie. Zdaniem Weissa
by∏ to skutek agitacyi jak najszerszej prowadzonej przez Towarzystwo Aptekarzy Prowincjonalnych, licznych og∏oszeƒ zamieszczanych w czasopismach
zawodowych oraz odezw do towarzystw i gremiów aptekarskich z proÊbà
o wniesienie podaƒ do Ministerstwa, aby w przysz∏oÊci taksa by∏a w miar´
fluktuacyi cen w ciàgu roku zmienianà. Kolejnym punktem posiedzenia by∏o
omówienie sprawozdania kasowego przez skarbnika Towarzystwa – magistra
Stanis∏awa Faliszewskiego z Baligrodu.
„Sprawozdanie skarbnika” Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych,
zamieszczone w „CzasopiÊmie
Towarzystwa Aptekarskiego” nr 6/
1909.

Ze sprawozdania z Walnego
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych dowiadujemy si´, ˝e
aptekarz ze Strzy˝owa – magister Wilhelm Zajàczkowski, autor
„Komentarza do VII. wydania farmakopei austriackiej”, by∏ delegatem
Towarzystwa do wiedeƒskiego „Komitetu dla osobliwek”. Przypomnijmy, ˝e
osobliwkami – w du˝ym uproszczeniu – okreÊlano na prze∏omie XIX i XX
wieku gotowe preparaty lecznicze, produkowane masowo przez fabryki
farmaceutyczne. Walka prowincjonalnych farmaceutów z pot´˝nym
przemys∏em by∏a walkà z wiatrakami, jednak... komitet osobliwek ciàgle pracowa∏
i rokowa∏ z fabrykantami, ale wobec ogromnej iloÊci odmian osobliwek nie mo˝na
przewidzieç kiedy praca ta b´dzie ukoƒczona. Cz∏onkowie Towarzystwa, po
specjalnym podzi´kowaniu dla magistra Zajàczkowskiego za uczestnictwo
w posiedzeniach „Komitetu dla osobliwek”, zapytywali go czy jest mo˝liwym
wynegocjowanie z fabrykantami 25% upustu oraz czy mogà oni nie umieszczaç
na pude∏kach cen, jako ˝e umieszczanie cen nieraz nie tylko materyalnà ale i moralnà szkod´ przynosi aptekarzowi. Jako przyk∏ad wymieniono drastycznà ró˝nic´
w cenie pomi´dzy wykonywanymi na recepturze proszkami diuretynowymi,
aspirynowymi, thiokolowymi, a cenami umieszczanymi przez fabrykantów na takich
samych tabletkach. Co ciekawe, obecny na Walnym Zgromadzeniu delegat Gremium Aptekarzy Galicji Wschodniej – doktor Jan Poratyƒski ze Lwowa, twier96

dzi∏, ˝e lepiej b´dzie jednak, aby ceny by∏y umieszczane na opakowaniach,
gdy˝ w innym wypadku prowadzi∏oby to do sprzedawania po ró˝nych cenach, co
wywo∏uje przykrà i niegodnà walk´ konkurencyjnà. Po raz kolejny zaznaczy∏a si´
wielka ró˝nica w interesach aptekarzy prowincjonalnych i wielkomiejskich...
Magister Wilhelm Zajàczkowski, wiceprezes Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych. Zdj´cie z nekrologu, zamieszczonego w „CzasopiÊmie Towarzystwa
Aptekarskiego” nr 6/1909.

Po kolejnych dyskusjach pad∏ na Walnym
Zgromadzeniu bardzo wa˝ki w skutkach wniosek
magistra Maurycego Oberlaendera, aby Towarzystwo Aptekarzy Pwowincyonalnych zlaç ze Sekcyà
ogólnej organizacyi aptekarzy austryackich. Wniosek
ten zosta∏ odrzucony przez prezesa Weissa, argumentujàcego, ˝e nie pozwala na to statut Towarzystwa; jednak najbli˝sza przysz∏oÊç mia∏a
pokazaç, ˝e wi´kszoÊç cz∏onków Towarzystwa sama wstàpi∏a do „Sekcyi
ogólnej organizacyi aptekarzy austryackich”.
Ponadto na Walnym Zebraniu zapad∏y jeszcze dwa wa˝ne wnioski.
Cz∏onkowie Towarzystwa ufundowali dwa stypendia w wysokoÊci 100 koron,
przeznaczone dla s∏uchaczy uniwersytetu Jagielloƒskiego i Lwowskiego na
rok akademicki 1908/1909. Z kolei prezes Weiss przedstawi∏ spraw´
3 tygodniowego kursu dokszta∏cajàcego, który Towarzystwo planowa∏o urzàdziç
w Krakowie. Walne Zgromadzenie zakoƒczy∏o si´ o godzinie 19, po czym kol.
Prezes (...) zamknà∏ Zgromadzenie dzi´kujàc wszystkim za przybycie i gorliwy udzia∏
w obradach.
„Trzytygodniowy kurs chemiczno-analityczny i bakteryologiczny dla
kolegów z prowincji” urzàdzony zosta∏ w Krakowie. Informacje o planach
urzàdzenia kursu opublikowa∏o zarówno „Czasopismo Towarzystwa
Aptekarskiego”, jak i „Kronika Farmaceutyczna”. Prezes Towarzystwa, magister
Alfred Wiess, w liÊcie datowanym na 18 czerwca 1908, tak oto motywowa∏
koniecznoÊç urzàdzenia tego kursu: ˝àdania nowej farmakopei sà dla bardzo
wielu kolegów, szczególnie starszych za wygórowane, bo prawd´ mówiàc, na staroÊç
ka˝à si´ znowu uczyç i to rzeczy trudnych, a co gorsze bez pomocy nauczyciela.
Prezes Weiss s∏usznie jednak zauwa˝a∏, ˝e ka˝dy kolega winien jest staraç si´
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uzupe∏niç swoje wiadomoÊci, jeÊli sumiennie ma spe∏niaç swoje obowiàzki, a co równie
jest wa˝nà rzeczà, jeÊli nie chce byç biernà figurà przy rewizyi apteki wobec lekarza
rzàdowego. Nasz honor, nasze spo∏eczne stanowisko wymaga, byÊmy znali swojà
rzecz gruntownie, inaczej nara˝eni b´dziemy na bolesnà ocen´ ze strony
spo∏eczeƒstwa, i to s∏usznie. Przedstawiciele Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych by umo˝liwiç (...) kolegom nauk´, podj´li si´ rozmów z pracownikami
c.k. Zak∏adu Badania Ârodków ˚ywnoÊci – farmaceutami: magistrami Józefem
Hetperem i Matejkà. Zaproponowali oni zorganizowanie trzytygodniowego
kursu dokszta∏cajàcego, który odbyç si´ mia∏ we wrzeÊniu lub paêdzierniku
1908 roku. Warunkami uczestnictwa w kursie by∏o wp∏acenie 60 koron tytu∏em
honoraryum. Kurs odbywaç si´ mia∏ w jednym ciàgu po 6-8 godzin dziennie.
Magister Weiss, z kole˝eƒskim pozdrowieniem, prosi∏ o poÊpiech w zg∏oszeniach
gdy˝ i panowie prelegenci chcieliby obecnie wiedzieç, jak si´ majà zastosowaç wobec
zbli˝ajàcych si´ wakacji, po czym dodawa∏: Prawie ka˝dy z kolegów na 3-4 tygodni
wyje˝d˝a gdzieÊ celem odpoczynku, wi´c w tym roku mo˝e zechce ofiarowaç na
pobyt w Krakowie.
Kurs sk∏ada∏ si´ z trzech cz´Êci. Cz´Êç pierwszà, chemiczno-fizykalnà,
prowadzi∏ magister Matejo, adiunkt Zak∏adu. Z∏o˝y∏y si´ na nià wiadomoÊci
m.in. z ogólnych zasad chemii analitycznej, jakoÊciowej i iloÊciowej oraz
prezentacje badaƒ chemicznych surowców, preparatów galenowych,
opatrunków, chemikaliów, moczu oraz Êrodków spo˝ywczych. Ponadto
instruowano jak praktycznie mo˝na urzàdziç w aptece pracowni´ analitycznà,
jak nastawia si´ aparaty analityczne i jak nale˝y czyÊciç naczynia laboratoryjne.
Cz´Êç drugà, mikroskopowà, makro- i mikroskopowo-botanicznà prowadzi∏
inspektor Zak∏adu, magister Józef Hetper. Przedstawi∏ on m.in. ogólne zasady
mikroskopii, zasady przygotowywania roÊlinnych cz´Êci do badania, zastosowanie
odczynników chemicznych do badaƒ mikroskopowych, opis anatomiczny
poszczególnych cz´Êci roÊlin, badania mikrochemiczne oraz pokaz sporzàdzania
trwa∏ych preparatów.
Ostatnià cz´Êç, bakteryologicznà, prowadzi∏ nadinspektor Zak∏adu – doktor
Leonard Bier. Wyk∏ada∏ on temat ogólnych zasad bakteryologii, sterylizacyi,
pasteuryzacyi, Êrodków odka˝ajàcych, metod badaƒ bakteryologicznych, oznaczania
wartoÊci surowic oraz bakteryologicznych badaƒ wody i leków.
Opisany kurs by∏ ostatnim przejawem ˝ywotnoÊci Towarzystwa Aptekarzy
Prowincjonalnych. Do os∏abienia, a wreszcie do ca∏kowitego zaniku
aktywnoÊci Towarzystwa przyczyni∏ si´ niewàtpliwie fakt utworzenia dla Galicyi
wspomnianego ju˝ powy˝ej “oddzia∏u paƒstwowej organizacyi aptekarzy
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w Austryi” w dniu 5 paêdziernika 1907 roku. Oddzia∏ ten okreÊlany by∏
dwojako: najcz´Êciej nazywano go Sekcyà galicyjskà ogólno-paƒstwowej
organizacji aptekarzy austryackich, rzadziej – galicyjskà filià Paƒstwowej
Organizacyi aptekarzy w Austryi. Inicjatorem i za∏o˝ycielem „Sekcyi” by∏
wspó∏za∏o˝yciel i aktywny cz∏onek Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych
– magister Maurycy Oberlaender, zarzàdca apteki w Rzeszowie, a od roku
1912 – w∏aÊciciel apteki we Lwowie przy ulicy Piekarskiej. Zosta∏ on pierwszym
prezesem „Sekcyi” i pe∏ni∏ t´ funkcj´ jeszcze w roku 1913. We w∏adzach
zasiadali niemal wy∏àcznie aptekarze z Podkarpacia – zast´pcà prezesa by∏
aptekarz Jakliƒski z Dembicy, sekretarzem – aptekarz Gizelt z Tyczyna, zaÊ
skarbnikiem – aptekarz Wróblewski z ¸aƒcuta.
W Êlad za magistrem Oberlaenderem, do „Sekcyi galicyjskiej ogólnopaƒstwowej organizacji aptekarzy austryackich” wstàpi∏a wi´kszoÊç cz∏onków
Towarzystwa. Wàtpliwym jednak wydaje si´, aby pomi´dzy Towarzystwem
Aptekarzy Prowincjonalnych, a „Sekcyà galicyjskiej ogólno-paƒstwowej
organizacji aptekarzy austryackich” istnia∏a jakakolwiek forma rywalizacji,
gdy˝ cz∏onkowie Towarzystwa, którzy zapisali si´ do „Sekcyi” nadal
pozostawali w szeregach Towarzystwa. Najlepszym przyk∏adem mo˝e byç tu
prezes Towarzystwa – magister Alfred Weiss, który nie doÊç, ˝e uczestniczy∏
we wszystkich posiedzeniach „Sekcyi”, to jeszcze przygotowywa∏ na nie
referaty. Niewàtpliwà zas∏ugà „Sekcyi” by∏o zjednoczenie w jednej organizacji,
cytujàc s∏owa redaktorów „Kroniki Farmaceutycznej”, tak pracodawców, jak
i wspó∏pracowników, celem wspólnego za∏atwiania najwa˝niejszych spraw. Prezes
Oberlaender nie tylko zorganizowa∏ t´ instytucj´, ale tak˝e w roku 1910,
zainicjowa∏ na ∏amach „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego” dyskusj´
nad za∏o˝eniem samodzielnego udzia∏owego towarzystwa wzajemnego zakupu,
które rozpoczynajàc od specyfików, rozszerza∏oby swój zakres dzia∏ania w miar´
rozwoju na wszystkie artyku∏y i Êrodki apteczne. Towarzystwo to by∏o rodzajem
dzisiejszych aptecznych grup zakupowych i mia∏o zapobiegaç coraz bardziej
zmniejszajàcym si´ dochodom aptek.
* * *
W roku 1909 dzia∏alnoÊç Alfreda Weissa, prezesa Towarzystwa Aptekarzy
Prowincjonalnych, b´dàcego wówczas w∏aÊcicielem apteki w JaÊle, zosta∏a
nagrodzona w sposób wyjàtkowy. Jak donosi∏o „Czasopismo Towarzystwa
Aptekarskiego” sam cesarz Franciszek Józef nada∏ Weissowi tytu∏u „radcy
cesarskiego”. By∏a to jedyna informacja na temat Towarzystwa, zamieszczona
w tym roku w prasie farmaceutycznej.
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* * *
Ostatnie informacje na temat Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych
pochodzà z roku 1910. „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego” wymieni∏o
wówczas magistra Adlera, jako przedstawiciela Towarzystwa Aptekarzy
Prowincjonalnych, bioràcego udzia∏ obok delegatów Gremium Aptekarzy
Galicji Zachodniej i Wschodniej, w „II Zjeêdzie przewodniczàcych Gremiów
i Towarzystw aptekarskich”. Zjazd ten odbywa∏ si´ w dniach 24 i 25 lutego
1910 w Wiedniu, a dyskutowano g∏ównie nad projektem ustawy o izbach
aptekarskich.

Maciej Bilek

The Provincial Pharmacists Association
in Galicia
The following article describes the history of the Provincial Pharmacists
Association and general atmosphere amongst pharmacists from Galicia in the first
decade of the 20th century. The Provincial Pharmacists Association was founded in
1902 with the aim of protecting the interests of pharmacists from small towns,
neglected by official pharmaceutical organizations from Lviv and Cracow. The
Association didn’t have a permanent seat and its members met with Association’s
authorities in towns from the Subcarpathian region: PrzemyÊl, Rzeszów, Ustrzyki
Dolne, Przeworsk. The majority of Association’s members and authorities also came
from the present Subcarpathian region. The remarkable aspect of the Provincial
Pharmacists Association’s history is a disparity between very ambitious plans of its
authorities, including the pharmaceutical profession reform, and slight success of its
activities. The article also mentions financial problems, members’ insubordination
and press conferences of the Association’s authorities. The article explains why the
Association stopped its activities. Among source texts used in the following article
there are yearbooks of pharmaceutical magazines from Galicia describing board
meetings and members’ conventions, Pharmaceutical Association Journal
(„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”) and Pharmaceutical Chronicle („Kronika
Farmaceutyczna”).
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Dr n. farm. Maciej Bilek – aptekarz z rodziny krakowskich farmaceutów, historyk farmacji specjalizujàcy
si´ w dziejach aptek Polski po∏udniowo-wschodniej,
opisujàcy prace towarzystw aptekarskich w Galicji,
dokumentujàcy dane na temat przebiegu pracy aptekarzy
Ma∏opolski Wschodniej i Zachodniej.
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