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S∏owo prezesa...
Kole˝anki i Koledzy!
Nie zapominamy o korzeniach naszego zawodu
– „Nasz samorzàd bez korzeni nie rozkwitnie” –
powinniÊmy utrwalaç wszystkie Êlady pozostawione
przez nasz zawód w s∏u˝bie spo∏eczeƒstwa, podnoszàce rang´ zawodu aptekarza zgodnie z Kartà Aptekarstwa Europejskiego.
Tymi s∏owami podsumowa∏em swoje sprawozdanie z dzia∏alnoÊci POIA na dorocznym XXVI
Zjeêdzie naszej Izby w dniu 7 kwietnia br.
Kontynuujemy wi´c naszà historycznà seri´
„Thesaurus Apothecarii” i po dwóch kolejnych
tytu∏ach:
k „Apteki sanockie 1839-1939” (biuletyn specjalny POIA),
k „Galicja i jej aptekarze” (cz.I),
prezentujemy Paƒstwu drugà cz´Êç „Galicja i jej aptekarze” poÊwi´conà przede
wszystkim aptekom Krosna i jego okolic.
Krosno – zosta∏o lokowane przez Kazimierza Wielkiego oko∏o po∏owy
XIV stulecia na obszarze, który wczeÊniej zajmowa∏a osada o charakterze
rolniczym. Jej najstarsze Êlady – potwierdzone badaniami archeologicznymi
– si´gajà X i XI wieku. Natomiast pierwsze kramy aptekarskie odnotowane
sà w KroÊnie w roku 1523, a w roku 1576 miasto mia∏o dwóch aptekarzy,
Paw∏a i Jana. O tych dziejach aptek przeczytamy w pierwszej cz´Êci tego
wydania zatytu∏owanej:
„Apteki i aptekarze miasta Krosna od XVI do XX wieku” autorstwa El˝biety
Gierlach – emerytowanej farmaceutki z Domaradza.
Z XIX wiecznym Krosnem zwiàzany by∏ te˝ Franciszek Pika-Mirandola –
aptekarz, wynalazca, pisarz a tak˝e t∏umacz dzie∏ literatury Êwiatowej o czym
piszà Teresa Kazalska-Kielar i Andrzej Kosiek
Kosiek.
Jak tu mo˝na pisaç o historii aptekarstwa Podkarpacia nie wspominajàc
wielkiego aptekarza jakim by∏ Ignacy ¸ukasiewicz
¸ukasiewicz. Dyplom magistra farmacji
uzyska∏ na Uniwersytecie Wiedeƒskim 30 lipca 1852 r.

Ca∏e ˝ycie zwiàzany z Podkarpaciem, zrobi∏ wiele dla tego regionu, uznawany za jednego z jego najwi´kszych dobroczyƒców. Pod Krosnem kupi∏ wieÊ
Chorkówka, gdzie za∏o˝y∏ nowoczesnà rafineri´. By∏ konstruktorem prototypu
lampy naftowej, a w 1854 r. za∏o˝y∏ pierwszà na Êwiecie kopalni´ ropy naftowej
w Bóbrce ko∏o Krosna (spó∏ka naftowa Trzecieski-¸ukasiewicz). Kopalnia jest
czynna do dzisiaj.
Pomnik Ignacego ¸ukasiewicza (postaç odlana z bràzu na granitowym
cokole), znajduje si´ w KroÊnie przy pl. Konstytucji 3 Maja, na skwerze przy
siedzibie ówczesnej Rady Powiatowej.
Muzeum Ziemi Bieckiej to jedno z najstarszych muzeów na terenie Polski
po∏udniowo-wschodniej. Muzeum „Dom z basztà” zlokalizowane jest w zabytkowej kamienicy z 1523 r. W budynku tym mieÊci∏a si´ pierwsza na
Podkarpaciu apteka, za∏o˝ona w 1557 r.
„Z dziejów aptek bieckich” autorstwa Teresy Kazalskiej-Kielar to opowieÊç
o Bieczu i jego aptekarzach, która zaczyna si´ w∏aÊnie w tym historycznym
budynku.
Swoje aptekarskie wspomnienia „Moje dwudziestolecie” – Janina Merska
(z d. Mieszkowska) rozpoczyna od wojennych dni wrzeÊnia 1944r. w KroÊnie
a nast´pnie opowiada o trudnych poczàtkach pracy aptek.
Natomiast Maciej Bilek swoje „In memoriam” poÊwi´ca magistrowi farmacji Tadeuszowi Ha∏adewiczowi (1898 - 1945) urodzonemu w Rymanowie
na Podkarpaciu, pierwszemu Prezesowi Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Krakowie, który równoczeÊnie pe∏ni∏ wiele funkcji w przedwojennym
Krakowie.
Mamy nadziej´, ˝e ta kolejna garÊç aptekarskich wspomnieƒ zainteresuje
naszych Czytelników.
Przyjemnej lektury!
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Aleksander Czarniawy

El˝bieta Gierlach

Apteki i Aptekarze miasta Krosna
od XVI do XX wieku
(zarys problematyki historycznej)

Okres Staropolski do 1772 roku
Zgodnie z odwiecznà tradycjà apteki by∏y zak∏adane wy∏àcznie w miastach. Ludne i ˝ywotne królewskie miasto Krosno, rozwijajàce si´ systematycznie od czasu lokalizacji w po∏owie XIV wieku od poczàtku, styka∏o si´
z problemem leczenia mieszkaƒców, choç zachowane êród∏a pozwalajà
poruszyç t´ kwesti´ tylko w sposób ogólny.
Podobnie jak inne miasta, równie˝ Krosno dotyka∏y kl´ski ˝ywio∏owe,
jakimi by∏y epidemie – obok po˝arów i powodzi. Ju˝ Jan D∏ugosz odnotowa∏
w KroÊnie lekkà zaraz´ w 1456 r. Zarazy nawiedza∏y miasto m.in. w latach
1482, 1588, czy w 1600 r. Wielka zaraza wybuch∏a w 1622 r. W aktach
∏awniczych zapisano, ˝e ...w czasie tej zarazy umar∏o kilku ks. Mansyonarzy,
wielu najznakomitszych obywateli, czcigodnych dziewic, ma∏oletnich dzieci, s∏owem
umar∏o wi´cej jak tysiàc ludzi.
Zaraza ta powtórzy∏a si´ w latach 1652-1656. Epidemie powodowa∏y spadek
liczby ludnoÊci, która w obawie przed Êmiercià opuszcza∏a miasto.
Sprawà zawsze wa˝nà w mieÊcie by∏a odpowiednio zorganizowana
opieka spo∏eczna. KroÊnieƒscy „pauperes” mieszkali w szpitalach czyli
ówczesnych przytu∏kach zwanych te˝ domami ubogich. W czasach
przedrozbiorowych Krosno mia∏o trzy szpitale. Bardzo dawny szpital zwany
wielkim od XV wieku znajdowa∏ si´ na przedmieÊciu krakowskim. Poczàtek
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zawdzi´cza∏ on królowi W∏adys∏awowi Jagielle, który w 1431 r. wyda∏
w Tyczynie dokument zezwalajàcy rajcom na zakup, na potrzeby szpitala,
jednego ∏anu. ¸an ten uwolni∏ król od wszelkich ci´˝arów w postaci stacji,
czynszów, kontrybucji itp.
Z tym szpitalem (dwa domy dla 12 ubogich) zwiàzany by∏ koÊció∏ Âw.
Ducha. Szpital mia∏ swojego prebentarza, który nim zarzàdza∏.
Drugi szpital, zwiàzany z koÊcio∏em franciszkaƒskim, nazywano
mniejszym. Znajdowa∏ si´ on w obr´bie murów, naprzeciw klasztoru. Nie
wiadomo kiedy zosta∏ za∏o˝ony. Przed wielkim po˝arem miasta w 1638 r.
mia∏ dosyç wygodne zabudowania. Utrzymywany by∏ dzi´ki ró˝nym
fundacjom. W XVIII wieku, od czasów bpa przemyskiego Wac∏awa Sierakowskiego (fot. 1), pracowa∏ w nim prowizor szpitalny, który zajmowa∏ si´
pos∏ugà na rzecz staruszek. W 1792 r. szpital zosta∏ zlikwidowany przez rzàd
austriacki, a jego uposa˝enie przeniesiono do szpitala parafialnego.
W trzecim szpitalu, istniejàcym przy koÊciele parafialnym, noszàcym imi´ Êw.¸azarza i zorganizowanym dla ˝ebraków i starców, dzia∏a∏o
z koƒcem XVI w. bractwo Êw. ¸azarza. Szpital
ten istnia∏ zapewne wczeÊniej ni˝ bractwo, którego statut u∏o˝ony przez proboszcza kroÊnieƒskiego Feliksa de Valle (by∏ tak˝e kanonikiem
przemyskim) zatwierdzi∏ w 1595 r. bp przemyski
Wawrzyniec GoÊlicki (fot. 2,3). Bractwo ˝ebracze
mia∏o charakter religijny. Mieli do niego nale˝eç
1
wszyscy ˝ebracy, z wyjàtkiem ubogich szpitala
Âw. Ducha i szpitala mniejszego.
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Nagrobek Wawrzyƒca GoÊlickiego
w katedrze poznaƒskiej

W szpitalach, tak˝e b´dàcych zak∏adami dobroczynnymi, niezbyt cz´sto
zajmowano si´ zak∏adami dobroczynnymi i samym leczeniem. Sprawowano
w nich raczej tylko opiek´ nad najbiedniejszymi, zapewniajàc im byt –
wy˝ywienie i dach nad g∏owà. Natomiast porady lekarskiej ludzie szukali
zwykle u cyrulików (w êród∏ach sà okreÊlani te˝ jako chirurdzy), których
zamawiano do domu. Cyrulik czyli tak˝e ówczesny fryzjer, zajmujàcy si´
g∏ównie goleniem i strzy˝eniem, wykonywa∏ jednak równie˝ lecznicze zabiegi
felczerskie, np. upuszcza∏ krew, rwa∏ z´by, sk∏ada∏ z∏amane koƒczyny, stawia∏
ci´te baƒki. Z jego us∏ug korzystano cz´sto w ∏aêni miejskiej.
¸aênia w KroÊnie istnia∏a ju˝ w XIV w. Jest o niej mowa w pierwotnym
dokumencie lokacyjnym. Nale˝a∏a do uposa˝enia dziedzicznego wójta. ¸aêni´,
która w czasach staropolskich by∏a tak˝e miejscem towarzyskich spotkaƒ,
prowadzi∏ p∏acàcy czynsz ∏aziebnik (balnear) czyli ∏aêny miejski. Równie˝ on
trudni∏ si´ drobnymi us∏ugami z zakresu lecznictwa oraz opatrywa∏ ludziom
rany. Krosno, w zwiàzku z otrzymanym w 1461 r. przywilejem króla na
za∏o˝enie wodociàgów, mia∏o w jakimÊ stopniu rozwiàzany wa˝ny problem
zaopatrzenia w wod´. Mimo to, stan zdrowotno-sanitarny miasta by∏ ciàgle
problemem.
Z obecnoÊcià i dzia∏alnoÊcià golarzy,
balwierzy oraz medyków i aptekarzy (pharmacopolae), a wi´c tej grupy, która mia∏a
zwiàzek ze zdrowiem ludzkim, spotykamy
si´ w KroÊnie doÊç póêno, bo dopiero oko∏o
po∏owy XVI w. kiedy miasto prze˝ywa∏o
czasy rozkwitu.
Wówczas to do wybitnych profesorów
krakowskich nale˝a∏ lekarz Marcin z Krosna
od 1534 r. doktor medycyny, który w latach
1544-1561 kierowa∏ katedrà medycznà
Akademii Krakowskiej. W tym samym czasie
natomiast (1549 r.), w Êwietle informacji
z ksi´gi ∏awniczej, dzia∏a∏ w KroÊnie leczàcy
wady wzroku Karol medicus de Franconia. W 1556 r. rada miejska zatwierdzi∏a
umow´ mi´dzy Walentym, cyrulikiem (barbitonsor) i Kasprem, chirurgiem.
Cyrulik, który do˝ywotnio wydzier˝awi∏ ∏aêni´ miejskà, zgodnie z dawniejszymi umowami mia∏ prawo anga˝owaç do pracy cyrulików i chirurgów,
zarówno krajowych jak i cudzoziemskich. Za jego zgodà mogli oni ...sztuk´
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fryzjerskà i chirurgicznà w KroÊnie uprawiaç, chorym nieÊç ulg´ lub krew upuszczaç.
W 1596 r. dzia∏a∏ w KroÊnie chirurg Jan Chelt.
Na aptekarzy w KroÊnie po raz pierwszy
zwraca ogólnie uwag´ Anna Lewicka piszàc,
˝e w zwiàzku z wykupem wójtostwa w 1523 r.
z ràk Jana Bonera zyska∏o miasta m. in. kramy
aptekarzy i czynsz, który p∏acili. Wskazywa∏oby to na fakt zaistnienia kramów aptekarskich w mieÊcie w bli˝ej nieokreÊlonym czasie
ju˝ przed 1523 r.
Józef Garbacik pisze, nie podajàc daty
rocznej, ˝e ...w przed∏u˝eniu ulicy Piekarskiej
ju˝ w samym rynku mieszkali jak si´ zdaje
aromatarius, t.j. handlarz korzenny i chirurg.
Byç mo˝e, i˝ pierwszy z nich pe∏ni∏ funkcj´ aptekarza, gdy˝ poj´ciem „aromatarius”
okreÊlano wtedy nie tylko kupców korzennych, lecz tak˝e aptekarzy. Natomiast ks. W∏adys∏aw Sarna stwierdzi∏ krótko,
˝e ...aptek´ ma Krosno od XVI stulecia... oraz poda∏ wyraênie, ˝e w 1576 r.
miasto mia∏o dwóch aptekarzy – Paw∏a i Jana. W miejskich ksi´gach
radzieckich, w 1579 r., wyst´puje pharmacopola.
Informacje o aptekarzach, znajdujàce si´ w êród∏ach, które cytujà autorzy
opracowaƒ z dziejów Krosna, sà w zasadzie fragmentaryczne. Wspomniany
wy˝ej aptekarz Pawe∏ jest zapewne to˝samy z Paw∏em Piotrowskim,
wzmiankowanym w 1592 r. o którym pisze tak˝e Stanis∏aw Cynarski, ˝e
pracowa∏ w KroÊnie w latach 1590 - 1599. W 1581 r. aptekarz Pawe∏ zagro˝ony
by∏ karà aresztu, gdy˝ ociàga∏ si´ z p∏aceniem nale˝nych miastu podatków.
W latach 1584 - 1588 pe∏ni∏ on jednak funkcj´ ∏awnika w kroÊnieƒskim urz´dzie wójtowsko-∏awniczym i wÊród zawodów rzemieÊlniczych by∏ jedynym
aptekarzem, który jako mieszczanin reprezentowa∏ t´ profesj´ we w∏adzach
kroÊnieƒskich na przestrzeni d∏ugiego okresu Odrodzenia (ok. 1500 - 1630 r.).
Jego zajad∏ym antagonistà by∏ kuÊnierz Stanis∏aw Pud∏owski.
W 1588 r. Pawe∏ ubiega∏ si´ o wejÊcie w sk∏ad rady miejskiej lecz
adwersarz przeszkodzi∏ mu w tym skutecznie. KroÊnieƒski aptekarz by∏
wówczas sta∏ym i ucià˝liwym klientem miejscowego sàdu. W 1591 r. wójt
Maciej Zimon w progu urz´du przywita∏ go obraêliwie i stronniczo s∏owami:
8

– Witaj panie ˚elazny. Pawe∏ by∏ w KroÊnie w∏aÊcicielem kamienicy. O˝eni∏ si´
z Annà Ruszel, córkà Marcina, szewca. Ruszelowie nale˝eli do najstarszych
rodzin kroÊnieƒskich.
W tym czasie w aktach miejskich sà tak˝e informacje o aptekarzu
Tomaszu Domaƒskim, który o˝eni∏ si´ z Dorotà, wdowà po Miko∏aju Kaszany,
dzier˝awcy m∏yna kroÊnieƒskiego. Dorota by∏a córkà bogatego i wp∏ywowego
kupca Jana Marara. Tomasz Domaƒski, b´dàc tak˝e cz∏owiekiem bogatym,
d∏ugie lata procesowa∏ si´ z Tymoteuszem Kanofolskim, szlachcicem
w´gierskim w s∏u˝bie starosty sanockiego.
W XVII w. wyst´puje w KroÊnie kilku aptekarzy. W 1609 r. przyby∏ z daleka,
traktowany z wyraênym szacunkiem doktor medycyny Mutius Cantellus,
W∏och rodem z Rzymu. W mieÊcie zosta∏ w∏aÊcicielem niebawem zakupionej
kamienicy w rynku i apteki. Wzmianki o jego pobycie pochodzà z lat 1609 1628. Syn Mutiusa, Hieronim, tak˝e aptekarz i doktor medycyny, kontynuowa∏
po ojcu tradycje aptekarskie.
W 1629 r. w∏aÊcicielem domu w Rynku by∏ aptekarz Filip Korbanowicz,
którego córka zosta∏a ˝onà Donata, W∏ocha pochodzàcego z Ruvy. Osiedli∏
si´ on w KroÊnie, gdzie jego obecnoÊç odnotowujà êród∏a w latach 1614 1620. Donat, wspó∏pracujàcy z Mutiusem Cantellusem, mia∏ ma∏y folwark na
przedmieÊciu za bramà w´gierskà, a od 1615 r. by∏ lokatorem kamienicy Jana
Chodorowicza, zamo˝nego kupca i d∏ugoletniego rajcy kroÊnieƒskiego.
W drugiej po∏owie XVII w. aptekarzem w KroÊnie by∏ pochodzàcy z ¸om˝y
Jakub Roskiewic, który zmar∏ w 1674 r. majàc 33 lata. By∏ on zi´ciem Stefana
Czarnosza, d∏ugoletniego rajcy i wójta kroÊnieƒskiego, w∏aÊciciela okaza∏ej
kamienicy wójtowskiej w Rynku. Apteka, którà prowadzi∏, znajdowa∏a si´ na
parterze tej kamienicy, w sklepionej izbie od strony podcienia.
Inwentarz apteczny z 1680 r. wymienia s∏oiki i trzy pude∏ka, w których
by∏y „ró˝ne ingrediencje”, puzdra, fask´ z suchymi tarkami, faseczki cum ligno sancto,
tar∏o ˝elazne kr´czone do tarcia korzenia, ruszt ˝elazny .... sitko aptekarskie i t∏uczek
sam ˝elazny. Ro˝en ˝elazny z noszkami ˝elaznymi. W papierach znajdowa∏y si´
ró˝ne zio∏a. Na wyposa˝eniu apteki by∏o te˝ 13 ksià˝ek w j´zyku niemieckim,
fascyków oraz zawierajàca notatki aptekarskie „ksià˝ka pisana”. Do sporzàdzania farb, które sprzedawano w aptece, s∏u˝y∏y kamienie i t∏uczki do
ucierania barwników. Majàtek (w tym aptek´ z wyposa˝eniem) po Stefanie
Czarnoszu przej´∏o jego liczne potomstwo. Z nieznanych powodów ojciec
wydziedziczy∏ jednak córk´ Zofi´, wdow´ po aptekarzu Jakubie Roskiewiczu.
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Z poczàtkiem XVIII w. „Ordo defunctorum” wymienia si´ Piotra Chwalkowskiego, aptekarczyka, który w 1704 r. by∏ sprawcà zabójstwa burmistrza
Stanis∏awa Abratowicza, a w 1712 r. dokument ten wspomina zmar∏e dziecko
aptekarza Wawrzyƒca.

W dawnych wiekach prowadzenie aptek znajdowa∏o si´ tak˝e w gestii
zakonów. Po Êredniowiecznych opactwach benedyktyƒskich, tradycj´ t´
przej´li dominikanie i bazylianie, a w czasach nowo˝ytnych tak˝e bernardyni
oraz jezuici (fot.).
Zakonnicy Towarzystwa Jezusowego, którzy przybyli do Krosna w 1614 r.,
tak˝e za∏o˝yli w swoim kolegium aptek´. Poczàtkowo prowadzili jà nie dla
zysku, lecz dla wewn´trznego, domowego u˝ytku. Bezp∏atnie te˝ rozdawali
leki ubogim i dobrodziejom. W 1651 r. apteka jezuicka i wspó∏istniejàca z nià
infirmeria czyli klasztorna izba chorych nie posiada∏y ˝adnych fundacji.
W 1659 r. wydali jezuici na infirmeri´ 40 z∏p. W 1675 r. apteka i infirmeria
nie funkcjonowa∏y, choç posiada∏y ju˝ zapis na majàtku podmiejskim,
z którego otrzymywa∏y 50 z∏p. rocznie. W 1678 r. suma ta wynosi∏a oko∏o
80 z∏p. Aptek´ otwarto ostatecznie, tak˝e dla publicznoÊci, prawdopodobnie
w 1678 r., choç za ks. Stanis∏awem Za∏´skim w literaturze dotàd cytowany
jest rok 1685 jako data otwarcia apteki. W 1690 r. apteka posiada∏a folwark
Ciepleniówka (Guzikówka ?) z rocznym dochodem 150 z∏p.
Materia∏y jezuickie wymieniajà nast´pujàcych aptekarzy zakonnych,
którzy zatrudnieni byli w aptece: Jan Byszewski (1678 - 1700), Pantaleon
Dàbrowski (1684 - 1689), Andrzej Kowalski (1689 - 1700), Grzegorz Medela
(1700 - 1701), Jakub Bajerski (1701 - 1712), Marcin Kamiƒski (1712 - 1714),
Stanis∏aw Zajàczkowski (1714 - 1715), Maciej Ciszkowski (1716 - 1717), Marcin
Pieniewski (1717 - 1718), Jan Odorowski (1718 - 1719),Wojciech Osmaƒski
(1719 - 1721), Jan Brzuszkiewicz (1721 - 1723), Maciej Ciszkowski (1723 1730), Stanis∏aw Chudziƒski (1730 - 1731), Józef Kartauz (1732 - 1736), Miko∏aj
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Drozdowski (1737 - 1743), Wojciech Sm´tkiewicz (1743 - 1748), Marcin
Czekaƒski (1748 - 1749), Wac∏aw Brosch (1749 - 1755), Miko∏aj Drozdowski
(1756 - 1765), Franciszek Remisch (farmaceuta, 1765 - 1768 i 1769 - 1770),
Micha∏ Moskalski (1768 - 1790), Jan ¸agoƒski (farmaceuta, 1770 - 1774).
Prowadzona przez jezuitów apteka – oprócz szkó∏, które za∏o˝yli
i rozwin´li w mieÊcie – zdoby∏a sobie du˝e uznanie, a zakonnicy wkrótce
dali si´ poznaç, tak˝e w okolicy jako specjaliÊci sztuki farmaceutycznej
i lekarskiej. Najbardziej znani byli bracia zakonni – Miko∏aj Drozdowski
i Franciszek Remisch. M. Drozdowski w 1763 r. wys∏any zosta∏, jak si´ przypuszcza po zakup leków a˝ do Wroc∏awia, gdzie wyda∏ na nie 6 tys. z∏p.
Poniewa˝ wydatek by∏ wi´kszy, ni˝ przeznaczy∏ na ten cel zleceniodawca
Aleksander Romer, kolegium mia∏o spory k∏opot, gdy˝ musia∏o zwróciç
Romerowi 900 z∏p. Bardziej jeszcze znany by∏ Fr. Remisch, na którego pogrzeb
w 1770 r. przyby∏a licznie szlachta ziemi sanockiej.
W Êlad za kasacjà zakonu jezuitów, og∏oszonà w 1773 r. mocà breve
papie˝a Klemensa XIV, biskup przemyski Kierski wys∏a∏ 6 paêdziernika 1773 r.
list do ks. Go∏aszewskiego, proboszcza w Odrzykoniu. List zawiera∏ m. in.
polecenie przeprowadzenia inwentaryzacji majàtku jezuickiego. Biskup
nakazywa∏ proboszczowi, aby po og∏oszeniu jezuitom dokumentu papieskiego
...odb´dziesz rewizy´ wszystkich rzeczy w tem˝e kolegium znajdujàcych si´, ( ... )
przejrzysz ( ... ) aptek´ i kosztowniejsze lekarstwa i przyprawy”. Komisarze zajmujàc
jezuickie posiad∏oÊci – jak zanotowano w kronice klasztoru kapucyƒskiego –
wszystkie sprz´ty tak domowe jak i koÊcielne spisali i otaksowali i wi´cej dajàcemu
sprzedali.
Jan ¸agoƒski, ostatni zakonny aptekarz i opiekun infirmerii, zosta∏ w∏aÊcicielem sprzedanej apteki. Wolaƒski pisze, ˝e ¸agoƒski nabywszy pojezuickà
aptek´, wystàpi∏ z zakonu.
Przetarg na sprzeda˝ apteki, og∏oszony 7 grudnia 1773 r., odby∏ si´ 31
stycznia 1774 r. wed∏ug informacji Wolaƒskiego, aptek´ kroÊnieƒskà kupi∏ (... )
braciszek zakonny ¸agowski, lecz nie wiadomo mi wiele zap∏aci∏. W r. 1776 prosi∏,
aby jeszcze w kollegium pozostaç mog∏a.
Z informacji znajdujàcej si´ w krakowskim archiwum jezuickim obecnie
wiadomo nam, ˝e po kasacie zakonu aptek´ wyceniono na 4800 z∏p. Akt jej
sprzeda˝y, choç mia∏ ju˝ miejsce w dobie niewoli po I rozbiorze, nale˝y uznaç
za ostatnie wydarzenie, które mia∏o zasadniczy zwiàzek z dziejami aptekarstwa kroÊnieƒskiego, dotyczàcymi jeszcze doby przedrozbiorowej.
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Czasy niewoli narodowej
(1772 - 1918)
W 1772 r. Krosno znalaz∏o si´ pod panowaniem austriackim. Przewlek∏y proces sàdowy
miasta z Jerzym Mniszchem, likwidacja kolegium
jezuickiego wraz z majàtkiem zakonu, rozgrabienie majàtków koÊcielnych oraz ulokowanie
w Dukli (1774 - 1782), a nast´pnie na szereg lat
w JaÊle urz´du cyrkularnego spowodowa∏y upadek Krosna. Szczególnie trudne sta∏o si´ jego
po∏o˝enie ekonomiczne. Miasto, które wczeÊniej
by∏o lokalnym centrum gospodarczym ze wzgl´du
na rozwini´ty handel tranzytowy z W´grami,
wesz∏o ju˝ w latach 80. XVIII wieku w stan wegetacji. Kurczy∏a si´ liczba
mieszkaƒców coraz bardziej zaniedbanego grodu, w którym ulice nie by∏y
brukowane, brakowa∏o kanalizacji, a brud i nieczystoÊci by∏y smutnà rzeczywistoÊcià.

Taki stan ogólny miasta trwa∏ nie tylko z koƒcem XVIII stulecia, lecz tak˝e
przez d∏ugie dziesi´ciolecia XIX w. Cesarstwo austriackie, którego cz´Êç
sk∏adowà stanowi∏a Galicja, przez d∏ugie dziesi´ciolecia stosowa∏o rzàdy
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biurokratyczne. By∏o paƒstwem zacofanym. Wewn´trznà spoistoÊç chcia∏o
sobie zapewniç przez stosowanie bezwzgl´dnej polityki centralistycznej
i germanizacyjnej, zw∏aszcza w szkolnictwie. Metodami tymi paƒstwo stara∏o
si´ ukszta∏towaç w spo∏eczeƒstwie, bez wi´kszego skutku, postawy wiernopoddaƒczej lojalnoÊci i serwilizmu wobec monarchii. Istniejàcy stan rzeczy
wywo∏ywa∏ dlatego ogólny marazm spo∏eczny, podkopywa∏ narodowà kultur´
i oÊwiat´, lecz równie˝ rodzi∏ bunt i postawy kontestacyjne. Stan ten trwa∏
prawie do koƒca lat 60. XIX wieku, kiedy w Galicji wprowadzono wreszcie
szerszà autonomi´.

Krosno, ma∏e miasto galicyjskie (fot.), od poczàtku lat niewoli poddane
zosta∏o, podobnie jak inne oÊrodki, nowym i specyficznym rygorom
administracyjnym. Dotyczy∏y one równie˝ stosunków panujàcych w aptekach
cesarstwa austriackiego. Apteki te znajdowa∏y si´ pod Êcis∏ym nadzorem
urz´dników lekarsko – administracyjnych. By∏y poddane kontroli wed∏ug
wyraênie okreÊlonego regulaminu. Stanowi∏y w∏asnoÊç prywatnà i zak∏adano
je tylko tam, gdzie swoim istnieniem nie zagra˝a∏y ju˝ istniejàcym aptekom.
W cesarstwie obowiàzywa∏ system koncesyjny. Osobistà koncesj´ na jednà
aptek´ uzyskaç móg∏ tylko aptekarz pe∏nokwalifikowany. W jego r´kach lub
w r´kach wykwalifikowanego dzier˝awcy spoczywa∏ zarzàd apteki. W∏aÊciciel
lub dzier˝awca odpowiedzialni byli za sprawne funkcjonowanie i wyposa˝enie
oraz stan urzàdzeƒ apteki.
Na tle tej ogólnej charakterystyki mo˝na tylko bardzo fragmentarycznie
opisaç lub zaakcentowaç sytuacj´ aptekarstwa w KroÊnie. Przez ca∏e XIX stulecie, a wi´c przez bardzo d∏ugi okres czasu, w mieÊcie funkcjonowa∏a wy∏àcznie jedna apteka. Rzàd austriacki, realizujàc stosunki typowe dla tzw. absolutyzmu oÊwieconego, u∏atwia∏ z jednej strony zak∏adanie aptek w Galicji,
z drugiej jednak chroni∏ w∏aÊcicieli ju˝ istniejàcych aptek przed wspó∏zawodnictwem i konkurencjà ze strony klasztorów, lekarzy czy innych aptekarzy.
Los podobny do wczeÊniej omawianej apteki pojezuickiej w KroÊnie spotka∏
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w tym samym czasie (styczeƒ 1774 r.) tak˝e apteki pojezuickie w Jaros∏awiu,
PrzemyÊlu i Stanis∏awowie. Nowi w∏aÊciciele aptek w tych miastach zyskiwali
pi´cioletnià wolnoÊç od podatków oraz mo˝liwoÊç sp∏acenia ceny kupna po
uiszczeniu jej po∏owy w rocznych ratach. J. Garbacik podaje, ˝e w 1779 r.
aptekarz Jan ¸agoƒski wprowadzi∏ si´ dzi´ki otrzymanej darowiênie do
stojàcej w rynku kamienicy aptekarskiej ¸ukasiewiczów tytu∏em – jak mówi
dokument – donatio per successores olim Elia ¸ukasiewicz et Rosaliae (uxor) in
circulo civit, Crosnensis. Rozalia ¸ukasiewiczowa natomiast zamieszka∏a ko∏o
dawnego klasztoru jezuitów. Miejscem, gdzie ¸agoƒski ulokowa∏ aptek´ by∏a
– jak mo˝na sàdziç – kamienica naro˝na w rynku.
O stanie tej apteki,
która istnia∏a w pierwszej po∏owie XIX w.
i znajdowa∏a si´ w r´kach rodziny ¸agoƒskich, nie mo˝na zbyt
wiele powiedzieç, ze
wzgl´du na brak danych
êród∏owych. Z treÊci
zachowanych informacji
wiadomo, ˝e by∏a to apteka realna, która „prawo sprzedajne” uzyska∏a dekretami gubernialnymi z 6 czerwca 1837 r. i 20
grudnia 1844 r. Drugà z tych dat potwierdza odpis pisma Namiestnictwa,
z którego wiadomo, ˝e reskryptem c.k. Gubernium we Lwowie apteka Jana
¸agoƒskiego uznana za „przemys∏ sprzedajny”. Wiadomo te˝, ˝e w okresie
Wiosny Ludów, w 1848 r., gdy w KroÊnie utworzono Gwardi´ Narodowà, na
jej czele stanà∏ – jako kapitan – miejscowy aptekarz ¸agoƒski wraz z nim –
jako porucznik – wspó∏pracowa∏ nieznany z imienia i zawodu Kamiƒski oraz
lekarz Juliusz Kallay, W´gier z pochodzenia, który przewodniczy∏ utworzonej
wtedy w KroÊnie Radzie Narodowej. O patriotycznym nastawieniu zwiàzanych
z Krosnem cz∏onków Êrodowiska aptekarskiego Êwiadczy tak˝e praca
w organizacji powstaƒczej w 1863 r., Anastazego Jagielskiego, który urodzi∏
si´ w KroÊnie w 1834 r.
W latach 60. XIX wieku w KroÊnie mieszka∏ aptekarz Leopold Chodacki,
w∏aÊciciel kamienicy wójtowskiej, którà naby∏ od Skibiƒskiego i odrestaurowa∏. Prowadzi∏ tutaj zak∏ad farmaceutyczny pod nazwà „Apteka Pod Jednoro˝15

cem”. Do dzisiaj ta kamienica
nr 8 stoi na kroÊnieƒskim Rynku na rogu ul. Sienkiewicza (fot).
Tak˝e w tym okresie pojawi∏o si´ w dokumentach
zwiàzanych z historià Krosna
nazwisko Wojciecha Pika. By∏
to aptekarz o którym wiemy
nieco wi´cej, gdy˝ z miastem
zwiàzany by∏ przez oko∏o 20
lat. Miros∏awa Stachoƒ pisze,
˝e Wojciech Pik ju˝ w sierpniu 1863 r. by∏ w KroÊnie w∏aÊcicielem apteki
„Pod Jednoro˝cem”, którà prowadzi∏ do koƒca 1884 r. i 1 stycznia 1885 r.
wydzier˝awi∏ jà Aleksandrowi ˚urawskiemu.

A p t e k a realna „P o d J e d n o r o ˝ c e m”
Jak wierzono, rogi jednoro˝ca neutralizujà wszelkie trucizny. Mia∏y one
tak˝e pozytywnie oddzia∏ywaç na m´skà potencj´. Rzekome cz´Êci cia∏a
i wydzieliny jednoro˝ców, takie jak mleko, skóra i podroby, uwa˝ano za
afrodyzjaki. Twierdzono tak˝e, ˝e stworzenia te by∏y w stanie wskazaç, które
kobiety by∏y dziewicami, a które nie. Sproszkowane rogi jednoro˝ca mia∏y
byç tak˝e niezawodnym Êrodkiem przeciw goràczce, epilepsji i bólom ˝o∏àdka.
W Êredniowieczu Êrodek ten by∏ dwukrotnie dro˝szy od pere∏ i trzykrotnie od
rubinów. Handlowa∏ nim m.in. ˝yjàcy w XVII w. gdaƒski kupiec Eustachy
Holwell.
Nie wiadomo, kto i kiedy nada∏ aptece kroÊnieƒskiej nazw´ „Pod
Jednoro˝cem”. Jednoro˝ec jako swoiste monstrum znany by∏ ju˝ w Êredniowiecznych legendach. Wyobra˝ano go sobie w postaci konia z d∏ugim,
skr´conym i ostro zakoƒczonym rogiem, parzystymi kopytami i ogonem na
wzór wieprza. Mia∏o to byç zwierz´, które uchodzi∏o za czyste. „Róg
jednoro˝ca” (Cornu unicornus) uznali dawniej aptekarze za rodzaj odtrutki
i leku wielce cenionego, s∏u˝àcego do wyrobu naczyƒ i ∏y˝eczek do dozowania
leków. Zarówno proszek uzyskiwany z „rogu” i stosowany jak lekarstwo, jak
te˝ wszystko, co mia∏o stycznoÊç z „rogiem” uznano za czyste, wolne od
trucizny i jadu.
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Umieszczenie jednoro˝ca w godle apteki
kroÊnieƒskiej jako tak
znamiennego panaceum trzeba uznaç za
posuni´cie oryginalne
i nie majàce odpowiednika w znanych aptekach.
O samej aptece
W. Pika niewiele wiadomo. Mo˝na nato miast i wypada krótko
scharakteryzowaç samà
postaç aptekarza, który
w KroÊnie osiàgnà∏ znaczàcà pozycj´ i popularnoÊç.
W. Pik

W. Pik
z ˝onà
– Marià ze
Stacherskich

Wojciech Pik urodzi∏ si´ w 1832 r.
w Baranowie Sandomierskim jako syn
Franciszka i Katarzyny z Zieleƒskich
(o rodzicach nic bli˝ej nie wiadomo).
W 1856 r. ukoƒczy∏ studia farmaceutyczne we Lwowie. Wiadomo, ˝e
w jasielskiej aptece, której dzier˝awcà od 1857 r. by∏ Ignacy ¸ukasiewicz,
W. Pik objà∏ stanowisko prowizora. Jego s∏u˝bowy kontakt z ¸ukasiewiczem
przerodzi∏ si´ z czasem w wi´ê rodzinnà. ¸ukasiewicz bowiem zawar∏ w 1857 r.
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w Gorlicach zwiàzek ma∏˝eƒski z Honoratà Stacherskà, a W. Pik w 1870 r.
o˝eni∏ si´ z jej m∏odszà siostrà Marià, która wówczas mia∏a 17 lat.
W. Pik, zostajàc szwagrem ¸ukasiewicza, wchodzi∏ w rodzin´ o bogatych tradycjach patriotycznych.
Zarówno wÊród ¸ukasiewiczów (herb
¸ada, fot.1) jak i Stacherskich (herb
Ostoja, fot.2) byli uczestnicy powstaƒ
narodowych oraz konspiracji niepodleg∏oÊciowej.
Józef ¸ukasiewicz, ojciec Ignacego, uczestniczy∏ w powstaniu koÊciuszkowskim. Za udzia∏ w nim otrzyma∏ pierÊcieƒ z napisem „Ojczyzna – swemu
obroƒcy”. Ignacy – magister farmacji, wynalazca lampy naftowej i twórca
przemys∏u naftowego by∏ cz∏onkiem organizacji konspiracyjnej przed
wybuchem powstania krakowskiego (1846 r.), nast´pnie wi´êniem stanu,
a póêniej finansowo i moralnie wspiera∏ tak˝e powstanie styczniowe, a po
powstaniu jego uczestników.
Z rodziny Dydak-Stacherskich Jan by∏
równie˝ ˝o∏nierzem insurekcji koÊciuszkowskiej, a jego syn Ernest, adwokat i w∏aÊciciel dóbr w Królestwie Polskim, uczestniczy∏ w Sprzysi´˝eniu Waleriana ¸ukasiƒskiego (fot.) oraz w powstaniach: listopadowym i styczniowym. To Ernest, o˝eniwszy si´ z Emilià z ¸ukasiewiczów, siostrà Ignacego, po∏àczy∏ obie rodziny,
z którymi z czasem zwiàza∏ si´ tak˝e kroÊnieƒski aptekarz.
Wojciech Pik osiad∏ w KroÊnie zapewne z poczàtkiem lat 60. XIX w.
Andrzej Kosiek podaje, ˝e dopiero w marcu 1867 r. zakupi∏ on od Eufemii
i Leopolda Chodackich kamienic´ naro˝nà w Rynku wraz z aptekà realnà „Pod
Jednoro˝cem”.
Niewàtpliwie w drugiej po∏owie lat 60. ubieg∏ego stulecia Pik by∏ ju˝
osobà znanà i cieszàca si´ zaufaniem Êrodowiska, skoro w paêdzierniku 1887 r.
Rada Miejska wybra∏a go burmistrzem w KroÊnie i godnoÊç t´ piastowa∏ przez
dwa lata.
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By∏ on z pewnoÊcià cz∏owiekiem przedsi´biorczym i aktywnym, gdy˝
przez d∏ugie lata piastowa∏ mandat radnego w Radzie Miejskiej i w Radzie
Powiatowej. Tak˝e kapita∏, który wniós∏ w upad∏à finansowo rodzin´
Stacherskich by∏ powa˝ny.
Z badaƒ, A. Kosieka wynika, ˝e W. Pik by∏ zwolennikiem reaktywowania
w KroÊnie gimnazjum (w zwiàzku z tym uczestniczy∏ w pracach, których celem
by∏o podniesienie z ruin dawnego kolegium jezuickiego), za∏o˝enia szpitala
oraz utrzymania stanu sanitarnego miasta na odpowiednim poziomie. W 1873
roku., w walce z grasujàcà wtedy cholerà, dzia∏a∏ w specjalnie powo∏anej
komisji. W mieÊcie zarzàdzono wówczas ostre Êrodki sanitarno-policyjne.
Rozumiejàc sytuacj´, W. Pik ofiarowa∏ miastu Êrodki dezynfekcyjne du˝ej
wartoÊci materialnej.

KroÊnieƒskiego aptekarza interesowa∏a tak˝e sztuka i literatura, gromadzi∏ ksià˝ki. Z Warszawy sprowadza∏ czasopisma – „Tygodnik Ilustrowany”
i „Bluszcz”, które ch´tnie czytywali domownicy.
Lata 70. XIX wieku by∏y okresem powodzenia rodziny Pików. W 1871 r.
starosta powiatowy Pfau, kierujàc si´ troskà o dobro zak∏adu kàpielowozdrojowego w Iwoniczu, zwróci∏ si´ z pismem do Namiestnictwa we Lwowie
o wydanie zezwolenia na otwarcie tam filii apteki. Koncesj´ mia∏ otrzymaç
jeden z aptekarzy z powiatu kroÊnieƒskiego. Poniewa˝ zgoda niebawem
nadesz∏a, ju˝ w 1871 r. Starostwo wyda∏o Pikowi koncesj´ na otwarcie apteki
sezonowej w uzdrowisku, b´dàcej filià apteki kroÊnieƒskiej. Obie apteki
dobrze prosperowa∏y.
W 1874 r. Pik sta∏ si´ w∏aÊcicielem drugiej kamienicy w Rynku (obecnie
nr 5). B´dàc cz∏owiekiem zamo˝nym, Êwiadczy∏ odsetki od sumy po˝yczkowej
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na rzecz robotniczej kasy brackiej w kopalni ropy naftowej w Bóbrce.
Odwa˝nie z∏ama∏ odwiecznà tradycj´, treÊcià której by∏o rozsy∏anie klientom
i znajomym apteki w dniu Nowego Roku kadzide∏, trociczek, marcepanów
i morsulek. W.Pik oÊwiadczy∏, ˝e ... zamiast rozsy∏ania kadzid∏a ofiaruje rocznie
pewnà sum´ pieni´˝nà na potrzeby miejscowej szko∏y... Do szko∏y tej z koƒcem
lat 60. XIX w. ucz´szczali póêniejsi farmaceuci – Franciszek Gàsiorowski,
Henryk Âwiàtkiewicz i Alfred Weis.
W zwiàzku z pogarszajàcym si´ stanem zdrowia W. Pik z dniem 1 stycznia
1885 r. wydzier˝awi∏ swojà aptek´ Aleksandrowi ˚urawskiemu, który
prowadzi∏ jà tak˝e po Êmierci w∏aÊciciela.
W 1891 r. dzier˝awcà apteki by∏ Stanis∏aw Tokarzewski, przysz∏y
w∏aÊciciciel apteki w Kaƒczudze, pow. przeworski.

Na tle rozwa˝aƒ zwiàzanych z aptekà kroÊnieƒskà nale˝y tu
zasygnalizowaç pewne ogólniejsze zjawiska istotne dla ówczesnych
aptek.
W Êwietle danych statystycznych z 1890 r. ludnoÊç Galicji (obszar
78.532 km kw.) liczy∏a 6.607.816 mieszkaƒców. Obs∏ugiwa∏y jà 253 apteki, w tym 3 filie i 2 apteki szpitalne. Jedna apteka przypada∏a wi´c
statystycznie w Galicji na 25.634 mieszkaƒców. Teren starostwa kroÊnieƒskiego z liczbà 73.381 mieszkaƒców obs∏ugiwa∏y 3 apteki – w KroÊnie, Dukli i Iwoniczu. Do apteki kroÊnieƒskiej, która obs∏ugiwa∏a g∏ównie miasto i okoliczne wsi (Bia∏obrzegi, G∏owienka, KroÊcienko Ni˝ne,
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KroÊcienko Wy˝ne, Odrzykoƒ, Polanka, Suchodó∏, Szczepaƒcowa, Turaszówka) nale˝a∏o ponad 15,5 tyÊ mieszkaƒców, a wi´c i tak statystycznie
sytuacja w regionie przedstawia∏a si´ korzystniej ni˝ w ca∏ej Galicji.
Warunki zdrowotne w KroÊnie i okolicy z koƒcem XIX w. nie
przedstawia∏y si´ najlepiej. ÂmiertelnoÊç w KroÊnieƒskiem przez ca∏e
ubieg∏e stulecie wykazywa∏a tendencj´ wzrostowà i zosta∏a zahamowana dopiero z poczàtkiem XX w.
W 1890 r. w powiecie jeden lekarz przypada∏ na 9.604 mieszkaƒców
i 91 km kw. obszaru. Z koƒcem XIX w. w powiecie by∏o tylko 8 lekarzy,
w tym 3 pracowa∏o w KroÊnie.
Gorzej wyglàda∏a sytuacja z aptekarzami, gdy˝ w kroÊnieƒskiej aptece
pracowa∏ tylko jeden aptekarz.
Z dniem 1 sierpnia 1895 r., wobec potrzeby ratowania podupad∏ej apteki
rodzinnej, pojawi∏ si´ w niej i zatrudni∏ jako wspó∏pracownik Aleksandra
˚urawskiego – syn w∏aÊciciela mgr farm. Franciszek Pik.
Na zdj. Honorata ¸ukasiewiczowi z siostrzeƒcem Franciszkiem Pikiem (1880r.).

By∏ on najstarszym dzieckiem Wojciecha i Marii ze Stacherskich. Inteligentny, o delikatnym usposobieniu, nie
zdradza∏ poczàtkowo zainteresowaƒ farmacjà. Matka zdecydowa∏a jednak skierowaç syna do zawodu aptekarskiego.
Praktyk´ odbywa∏ w aptekach „Pod
Nadziejà” Antoniego Karpiƒskiego w Rzeszowie ( 1888 - 1890) i „Pod Z∏otym Tygrysem” Fortunata Gralewskiego w Krakowie (1890-1891). Po z∏o˝eniu egzaminu
tyrocynalnego, ju˝ w stopniu podaptekarza praktykowa∏ w 1891 r. przez kilka
miesi´cy w krakowskiej aptece „Pod gwiazdà” Konstantyna Wiszniewskiego.
W jesieni 1891 wpisa∏ si´ Fr. Pik na studium farmaceutyczne na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Po dwóch latach studiów,
z∏o˝ywszy egzaminy praktyczne i teoretyczne w pracowni chemicznej
i farmakognostycznej oraz egzamin z farmacji, uzyska∏ tytu∏ magistra farmacji.
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Po ukoƒczeniu studiów w Krakowie Fr. Pik (fot.)
nadal pracowa∏ w aptece K. Wiszniewskiego jako
prowizor. Nast´pnie odby∏ s∏u˝b´ wojskowà w armii
austriackiej na stanowisku kierownika apteki w Szpitalu Garnizonowym w PrzemyÊlu. Po jej zakoƒczeniu
kontynuowa∏ studia za granicà, w Heidelbergu,
Berlinie i Pary˝u (chemia, filozofia, nauki spo∏eczne),
by w koƒcu z racji wy˝ej wspomnianych k∏opotów
z aptekà rodzinnà przybyç znów do Krosna.
Z dniem 1 stycznia 1896 r., po odejÊciu A. ˚urawskiego, Fr. Pik przejà∏
osobiÊcie dzier˝aw´ apteki kroÊnieƒskiej, a zarzàd jej odda∏ w r´ce Jana
Mieszkowskiego. Poniewa˝ kontrakt dotyczàcy dzier˝awy apteki przez Fr.
Pika, wygas∏ z koƒcem marca 1902 r., od 1 kwietnia tego roku aptek´ „Pod
Jednoro˝cem” wraz z filià w Iwoniczu, stanowiàca w∏asnoÊç spadkobierców
Wojciecha Pika, wzià∏ w dzier˝aw´ mgr farmacji Karol Horitza. Kontynuowa∏
on w niej prac´ do koƒca marca 1908 r. W tym czasie Fr. Pik wspó∏pracowa∏
z Horitzà nie tylko w KroÊnie, lecz równie˝ w pobliskiej Korczynie, gdzie
w marcu 1908 r. przejà∏ w dzier˝aw´ tamtejszà aptek´ „Pod Gwiazdà”. Jej
w∏aÊcicielem by∏ – zgodnie z otrzymanà koncesjà – mgr farm. W∏adys∏aw
Grabowski.
W 1905 roku aptek´ „Pod Jednoro˝cem” w KroÊnie wraz z filià w Iwoniczu
naby∏ na w∏asnoÊç od spadkobierców Wojciecha Pika mgr farmacji Wincenty
Wojtynkiewicz.
Za zgodà Starostwa w KroÊnie z listopada 1911 r. apteka „Pod Jednoro˝cem” przeniesiona zosta∏a do domu Wojtynkiewiczów w Rynku. Na
podstawie dekretu dziedzictwa Sàdu Obwodowego w JaÊle z 3 lutego 1912 r.
prawo w∏asnoÊci tej „sprzedajnej” apteki realnej wraz z filià iwonickà odziedziczy∏ jego syn Stanis∏aw Czes∏aw Wojtynkiewicz, równoczeÊnie w∏aÊciciel
dóbr w Trzcinicy. Dekretem Namiestnictwa we Lwowie otrzyma∏ on niebawem
przyznanie prawa w∏asnoÊci apteki realnej w KroÊnie z prawem prowadzenia
apteki sezonowej w Iwoniczu i nadmienieniem, ˝e ka˝dy w∏aÊciciel tej apteki
jest uprawniony do prowadzenia sezonowej apteki w Iwoniczu.
Stanis∏aw Czes∏aw Wojtynkiewicz urodzony 9 czerwca 1884 r. w Rymanowie by∏ synem Wincentego i Bronis∏awy z Polaków. Studia farmaceutyczne
odbywa∏ na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie w 1908 r.
ukoƒczy∏ je, uzyskujàc tytu∏ mgr. farmacji.
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W Êwietle badaƒ Miros∏awy Stachoƒ aptek´ „Pod Jednoro˝cem” po
K. Horitzy dzier˝awili: Wac∏aw Bezucha (1 kwietnia (1908 - 1 stycznia 1910 r.),
Stefan Gutowski (przez 3 miesiàce). Ponadto od 1 paêdziernika 1912 r.
pracowa∏a w niej Maria Szczepionka, a od 1 listopada 1913 r. Józef Chaim
Rubenstein. W okresie od 1 listopada 1913 r. do 1 kwietnia 1914 r. zarzàd
apteki przejà∏ Jan Zygmunt Klein, a nast´pnie od 1 maja do paêdziernika
1914 r. zarzàdza∏ nià Zygmunt Alfred Walkowski. M. Stachoƒ podaje dalej,
˝e w dniu 27 lutego 1917 r. aptek´ „Pod Jednoro˝cem” wraz z jej filià
w Iwoniczu naby∏ od wdowy Janiny po W∏adys∏awie Wojtynkiewiczu –
Stanis∏aw Czes∏aw Wojtynkiewicz. Informacja ta wymaga korekty. Z dokumentu, który zachowa∏ si´ w zbiorach rodziny Wojtynkiewiczów w KroÊnie,
wynika jednoczeÊnie, ˝e w marcu 1912 r. w∏aÊcicielem apteki „Pod
Jenoro˝cem” by∏ Stanis∏aw Czes∏aw Wojtynkiewicz (nota bene by∏ w∏aÊcicielem
apteki a˝ do Êmierci w 1950 r.) Aptek´ z filià w Iwoniczu oraz dom pi´trowy
i domek parterowy w KroÊnie odda∏ on wtedy w dzier˝aw´ W∏adys∏awowi
Wojtynkiewiczowi, swojemu bratu stryjecznemu, na okres 5 lat, tj. od
1 kwietnia 1912 r. do 31 marca 1917 roku. W∏adys∏aw Wojtynkiewicz nigdy
nie by∏ w∏aÊcicielem apteki w KroÊnie.
Urodzi∏ si´ on 10 czerwca 1882 r. w Tyczynie i by∏ synem Józefa oraz
Marianny Olech. 15 lipca 1909 r. ukoƒczy∏ studia na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie i otrzyma∏ dyplom magistra farmacji. Poniewa˝
W. Wojtynkiewicz zmar∏ w KroÊnie 15 listopada 1918 r. jego ˝ona Janina ze
Szczerbów (1886-1950) nie mog∏a byç wdowà w lutym 1917 r.

A p t e k a „P o d B a r a n k i e m”
Jeszcze w okresie niewoli pojawi∏a si´ w KroÊnie druga apteka, która
w odró˝nieniu od apteki realnej (o niej dotàd by∏a mowa) by∏a aptekà
koncesyjnà. Jej za∏o˝enie w 1909 r. mia∏o zwiàzek z osobà farmaceuty Jana
Mieszkowskiego, który ju˝ wczeÊniej pracowa∏ w KroÊnie.
Jan Mora Mieszkowski urodzi∏ si´ 16 maja 1858 r. w ˚yrakowie ko∏o
Ropczyc. Jego rodzice po powstaniu styczniowym w Kongresówce stracili
majàtek. Ch∏opiec majàc lat 16 rozpoczà∏ praktyk´ w aptece „Pod Z∏otym
S∏oniem” Ernesta Stockmara w Krakowie. Z∏o˝ywszy tam egzamin tyrocynalny,
zatrudni∏ si´ jako asystent w aptece Andrzeja Czerneckiego w Rozwadowie,
a nast´pnie w latach 1879 -1880 u Marcelego Axentowicza w Horodence.
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15 lipca 1882 r. uzyska∏ magisterium w zakresie farmacji na Uniwersytecie
Jagielloƒskim w Krakowie.
Po ukoƒczeniu studiów Mieszkowski pracowa∏ jako magister w aptece
w D´bicy, potem znów w Horodence, a od 1 lipca 1884 r. do 31 grudnia
1895 r. u Aleksandra ˚u∏awskiego, ówczesnego dzier˝awcy apteki w KroÊnie
i Iwoniczu. Ju˝ wówczas zyska∏ sobie Mieszkowski najlepszà opini´ w pracy
zawodowej, ˝yciu publicznym i w kontaktach z ludêmi. Aptek´ w Iwoniczu
prowadzi∏ samodzielnie od 1886 do 1895 r., zdobywajàc uznanie goÊci
„kàpielowych”. PodkreÊli∏ to dr D´bicki, lekarz zak∏adu zdrojowego
w Êwiadectwie wystawionym mu 20 wrzeÊnia 1895 r.
Po ustàpieniu ˚urawskiego, Mieszkowski zarzàdza∏ aptekà spadkobierców Wojciecha Pika i bezpoÊrednio wspó∏pracowa∏ w niej z Franciszkiem
Pikiem. Wiosnà 1902 r. przeniós∏ si´ na dwa miesiàce do apteki Edwarda
Brucknera we Lwowie, a nast´pnie do Krakowa, gdzie od 15 sierpnia 1902 r.
zatrudni∏ si´ znów u Aleksandra ˚urawskiego w jego aptece „Pod Anio∏em”
na Zwierzyƒcu. Mieszkowski myÊla∏ ju˝ wtedy o uzyskaniu koncesji na
samodzielne „prowadzenie przemys∏u aptekarskiego”. W 1903 r. z∏o˝y∏
w zwiàzku z tym pisemnà deklaracj´, w treÊci której zobowiàzywa∏ si´
prowadziç osobiÊcie aptek´ przynajmniej przez 10 lat. W 1907 r. Mieszkowski
wniós∏ równoczeÊnie dwa podania do Namiestnictwa „na udzielenie prawa
kreowania i samoistnego prowadzenia apteki publicznej”. Pierwsze z nich
dotyczy∏o drugiej apteki w KroÊnie, a drugie podanie apteki w Krakowie przy
ul. Lubicz .W odr´cznie skreÊlonej deklaracji z maja 1907 r. podkreÊla∏, ˝e
bardziej zale˝a∏oby mu
na prowadzeniu apteki
w KroÊnie. 30 czerwca
1908 r. Mieszkowski
istotnie otrzyma∏ t´ koncesj´. Aptek´ „Pod Barankiem” otworzy∏ w paêdzierniku 1909 r. w pomieszczeniach parteru
kamienicy dr praw Feliksa
Czajkowskiego, burmistrza kroÊnieƒskiego
(fot.).
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W Muzeum Farmacji w Krakowie znajdujà si´ nast´pujàce przedmioty
pochodzàce z powy˝szej apteki:
- prasa stolnicowa dwuÊrubowa na podstawie,
- nó˝ ksi´˝ycowy podwójny,
- okaza∏y moêdzierz z marmuru wysokoÊci 37 cm.
W tym czasie Mieszkowski by∏ ju˝ ˝onaty
z Emilià z Zamoyskich (Êlub w Krakowie, 19 czerwca 1908 r.), z którà mia∏ dwoje dzieci. Syn zmar∏
w bardzo m∏odym wieku, a córka Janina posz∏a
póêniej zawodowym Êladem ojca.
W∏aÊciciel apteki, po jej otwarciu, przyjà∏ do
pracy Stefana Gutowskiego (sam by∏ aktywnym
spo∏ecznikiem w mieÊcie). W aptece zatrudnia∏
magistra, laboranta i si∏´ pomocniczà.
Wspó∏czeÊnie w aptekach i laboratoriach u˝ywa si´ ju˝ jedynie ma∏ych
moêdzierzyków z porcelany, szk∏a czy agatu. Rodzaj materia∏u, z jakiego
wykonany by∏ moêdzierz, rzutowa∏ równie˝ na wykonywane w nim mikstury.
Niektóre surowce w moêdzierzach metalowych zmienia∏y kolor, wchodzi∏y
w reakcje z metalami, co powodowa∏o uzyskanie nie takich odczynów. W takich
przypadkach konieczne by∏o u˝ycie do pracy moêdzierzy kamiennych czy
z serpentynitu. W wielu aptekach posiadano wi´c moêdzierze z ró˝nych
tworzyw. W Anglii za czasów królowej El˝biety I obowiàzywa∏ wr´cz przepis
wydany przez w∏adczyni´ aby ka˝dy aptekarz posiada∏ ró˝norakie moêdzierze.
Poczàwszy od koƒca XIX w. moêdzierze odchodzà w zapomnienie, tracà na
znaczeniu. Zast´pujà je inne urzàdzenia znacznie ∏atwiejsze w obs∏udze, jak
chocia˝by m∏ynki. Nast´puje masowa produkcja i rozwój fabryk, które
przejmujà rol´ mniejszych wytwórców czy aptek, które równie˝ us∏ugowo
wykonywa∏y prace majàce na celu rozdrobnienie i sproszkowanie powierzonych
im materia∏ów. Nast´puje zmierzch moêdzierzy, które majà wartoÊç g∏ównie
sentymentalnà dla znawców i kolekcjonerów.
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Od 1918 do 1951 roku
Po I wojnie Êwiatowej warunki bytowosanitarne ludnoÊci Krosna pozostawia∏y wiele do
˝yczenia. G∏ód i niewystarczajàce do˝ywianie
obni˝y∏y zdrowotnoÊç i spowodowa∏y rosnàcà
ÊmiertelnoÊç, a epidemie chorób zakaênych (odra,
krztusiec, Êwinka, p∏onica) dotyka∏y zw∏aszcza
dzieci i m∏odzie˝ przez szereg lat po wojnie.
Wielkie by∏o zagro˝enie ze strony niebezpiecznie
szerzàcej si´ gruêlicy.
Mimo podj´tej profilaktyki i walki z tà chorobà
wyniki przedsi´wzi´ç nie dawa∏y zadowalajàcych
rezultatów. Ówczesna s∏u˝ba zdrowia nie by∏a przygotowana do opanowania chorób ze wzgl´du na
ma∏e mo˝liwoÊci w zakresie lecznictwa zamkni´tego.
W KroÊnie by∏o wówczas kilku zdolnych i zaanga˝owanych w pracy
i s∏u˝bie spo∏ecznej lekarzy. Nale˝a∏ do nich m.in. dr Adam Jasiƒski, d∏ugoletni
radny i lekarz miejski oraz lekarz Powiatowej Kasy Chorych. Po wojnie na
dawnej targowicy miejskiej wzniesiony zosta∏ gmach Ubezpieczalni
Spo∏ecznej, w której pracowa∏o kilku lekarzy. Od 1920 roku Powiatowà Radà
Kasy Chorych kierowa∏a PPS. Kasa dysponowa∏a w∏asnym budynkiem,
w którym znalaz∏a miejsce tak˝e apteka i zak∏ad leczenia „fizykalnego”.
WiadomoÊci o tej aptece sà skromne. Wiadomo, ˝e dzia∏a∏a ona w Kasie
Chorych ju˝ przed 1924 r. W Êwietle danych zawartych w „Kalendarzach
Farmaceutycznych” w 1927 r. zarzàdza∏ nià Józef Bunzel, w 1929 r. Jan Wojciech
Herbat, w latach 1939-1932 M. Czes∏awa Lorensowa, a póêniej W∏adys∏aw
Cyronek. Apteka ta w budynku Kasy Chorych dzia∏a∏a nieprzerwanie przez
ca∏y okres mi´dzywojenny, okupacj´ niemieckà i po II wojnie Êwiatowej do
upaƒstwowienia w 1951 r.
W Muzeum Farmacji w Krakowie w ekspozycji znajduje si´ typowa dla
wszystkich aptek du˝a kasa metalowa (fot. str. 30) , która pochodzi z apteki
nr 82 w KroÊnie (dawniej przy ulicy Marksa, obecnie ulica Paderewskiego 6a).
By∏a to i jest nadal apteka ogólnodost´pna pod zarzàdem CEFARMU nr 37-003.
W latach 20. dzia∏a∏a te˝ apteka w KroÊnieƒskiej Hucie Szk∏a. WiadomoÊç
o niej znalaz∏a si´ w porozumieniu zawartym z zarzàdem huty przez strajku-
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