jàcych w 1928 r. robotników. Zarzàd zobowiàza∏ si´ w nim do nale˝ytego
zaopatrzenia apteki fabrycznej.
W tym samym czasie pracowa∏ w KroÊnie mgr farmacji Stefan Bogacki,
w∏aÊciciel nowej drogerii, w której mo˝na by∏o te˝ nabywaç Êwie˝e medykamenty.
Nadal jednak najbardziej popularne i cieszàce si´ renomà by∏y apteki
Jana Mieszkowskiego przy Placu 3 Maja i Wojtynkiewicza w Rynku.
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J.Mieszkowski ca∏y czas budowa∏ swój
lokalny autorytet rzetelnà pracà i aktywnoÊcià
spo∏ecznà. Szereg lat by∏ ∏awnikiem w mieÊcie,
a przez 6 lat radnym miejskim. Mia∏ on tak˝e swój
powa˝ny udzia∏ w pracach komitetu przygotowujàcego uroczystoÊç poÊwi´cenia kamienia
w´gielnego pod pomnik (fot.), którym chciano
uczciç pami´ç Ignacego ¸ukasiewicza. UroczystoÊç ta odby∏a si´ w KroÊnie 30 wrzeÊnia 1928 r.
W latach 30. wspiera∏ finansowo Fundusz
Obrony Narodowej. Wspó∏pracujàc z Dyrekcjà
Kolei Paƒstwowych w Krakowie, wydawa∏ leki na
koszt kolejowej Kasy Chorych, za co otrzymywa∏
najpierw 50-procentowy, a nast´pnie 100-procentowy dodatek od ogólnej sumy rachunków za leki. Umow´ w tej sprawie
zawar∏ J.Mieszkowski jeszcze w listopadzie 1909 r. i ca∏y czas jà realizowa∏.
W Êwietle zachowanego pisma Dyrekcji Kolei rachunek za leki wydane
przez aptek´ w I kwartale 1922 r. wyra˝a∏ si´ kwotà 60.760,26 marek polskich.
Fundusz Obrony Narodowej, FON, utworzony na mocy dekretu Prezydenta RP
z 9 kwietnia 1936 r. w celu uzyskania dodatkowych Êrodków na dozbrojenie
armii i wojskowy program inwestycyjny. Gromadzi∏ Êrodki pochodzàce ze
sprzeda˝y nieruchomoÊci i ruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç paƒstwa, a pozostajàcych pod zarzàdem wojska, dotacji skarbu paƒstwa (g∏ównie z po˝yczki
uzyskanej przez rzàd we Francji) oraz darów i zapisów osób prywatnych i instytucji.
¸àcznie na FON zgromadzono oko∏o 1 mld z∏otych, z czego wartoÊç wp∏at
i darowizn od ludnoÊci wynios∏a do maja 1939 oko∏o 37,7 mln z∏otych. Ârodki
gotówkowe zu˝yto na dozbrajanie armii, dary rzeczowe w z∏ocie i srebrze
wywieziono 1939 za granic´. W czasie II wojny Êwiatowej zbiórk´ na FON
kontynuowano g∏ównie wÊród Polonii amerykaƒskiej i kanadyjskiej. 1945 r.
minister obrony narodowej rzàdu na emigracji przeznaczy∏ Êrodki FON na pomoc
dla by∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej i pozosta∏ych po nich rodzin.
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Marka polska sta∏a si´ prawnym Êrodkiem p∏atniczym na
terenie ca∏ej Polski dopiero
ustawà z dnia 15 stycznia
1920 r.

PKKP wyda∏a te˝ tzw. przekazy o nomina∏ach 50.000.000 i 100.000.000
mkp, datowane na 20 listopada 1923 r.

Apteka „Pod Barankiem” Jana Mieszkowskiego wykonywa∏a na miejscu
wszystkie tinctury, percolaty, gdy˝ specyfików wówczas zbyt wiele nie by∏o.
Aptekarz sprowadza∏ np. z Austrii wina lecznicze jako surowiec, zaÊ zio∏a
skupowa∏ od okolicznych zielarzy. Suszono je potem w aptece. Nieliczne
specyfiki i niektóre surowce sprowadza∏ tak˝e z firmy ZORIA w Krakowie.
Utrzymywa∏ te˝ kontakt m. in. z fabrykà pude∏ek aptecznych Jana Pacanowskiego w Krakowie, która wyrabia∏a ( jeszcze przed I wojnà Êwiatowà)
maszynowo kapsu∏ki na proszki.
Majàc 75 lat, w 1933 r. J. Mieszkowski wydzier˝awi∏ aptek´ Sebastianowi
Szczepaƒskiemu. Dzier˝awa trwa∏a do 1938 r.
W zawodzie aptekarskim przepracowa∏ ponad 50 lat, za co zosta∏
wyró˝niony odznakà honorowà. Jan Mieszkowski zmar∏ w KroÊnie 23 listopada
1944 roku (pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu komunalnym),
kiedy apteka by∏a ju˝ w∏asnoÊcià jego córki Janiny.
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Janina z Mieszkowskich
- Merska
Urodzi∏a si´ 2 czerwca 1910 r. Po ukoƒczeniu
gimnazjum, studiowa∏a farmacj´ w Uniwersytecie
Jagielloƒskim w Krakowie. Tytu∏ mgr farmacji
uzyska∏a w 1932 r.
Od stycznia 1933 r. zacz´∏a prac´ w aptece
Rysaka w JaÊle, a po roku pracowa∏a ju˝ w KroÊnie
pod okiem ojca. W 1938 r. przej´∏a po nim t´
aptek´ na w∏asnoÊç i prowadzi∏a jà przez okres
okupacji niemieckiej (w tym czasie pomaga∏a
partyzantom, wydajàc im leki, a szczególnie opatrunki) oraz po wojnie do paêdziernika 1950 r.
Widzàc nieuchronnoÊç zbli˝ajàcego si´
upaƒstwowienia apteki i w zwiàzku z tym pozbawienia jej rodzinnej w∏asnoÊci, kilka miesi´cy
przed oficjalnà decyzjà odda∏a jà paƒstwu. Wprawdzie otrzyma∏a propozycj´
kierowania ju˝ paƒstwowà aptekà, lecz propozycj´ t´ odrzuci∏a.
Z archiwum rodzinnego ...

J.Merska z m´˝em

Janina z Mieszkowskich – Merska
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W ten sposób dobieg∏y koƒca losy apteki „Pod Barankiem” zwiàzanej
w KroÊnie z Janem Mieszkowskim i jego córkà. Nieoficjalnie w spo∏ecznym
obiegu jej nazwa funkcjonowa∏a nadal, a god∏o apteki nad dawnym wejÊciem
do niej zachowa∏o si´ do chwili obecnej.

Apteka realna „Pod Jednoro˝cem”
W okresie mi´dzywojennym nadal zwiàzana by∏a z rodzinà Wojtynkiewiczów. Aptek´, której w∏aÊcicielem by∏ Stanis∏aw Cz. Wojtynkiewicz
dzier˝awi∏a od 1918 r. Janina Wojtynkiewiczowa, wdowa po aptekarzu
W∏adys∏awie. Umowa dzier˝awna z bratem stryjecznym jej m´˝a by∏a co kilka
lat prolongowana, a aptek´ ca∏y czas prowadzili dyplomowani farmaceuci.
Od 18 kwietnia 1918 r. zarzàd apteki sprawowa∏ Józef Ch. Rubinstein, a w latach 1926-1928 Maksymilian Stankiewicz. W 1929 r. przejà∏ zarzàd Henryk
Tanzer, zaÊ w latach 1930 Sebastian Szczepaƒski. Od 1932 r. zarzàdza∏a aptekà
M. Czes∏awa Lorensowa, a w latach 1933 -1939 Feliks Sygali. Z koƒcem
okupacji niemieckiej kierowa∏ aptekà tak˝e Stanis∏aw Kuhnen.
Po okresie niedoli okupacyjnej nie nastàpi∏ koniec trudnych czasów dla
apteki. Ju˝ po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych w regionie kroÊnieƒskim,
Zarzàd Okr´gowej Izby Farmaceutycznej w Rzeszowie pismem z 27 grudnia
1944 r. powiadomi∏ Stanis∏awa Kuhnena, ˝e zatwierdzi∏ go w aptece na
stanowisku kierownika przymusowego. Uchwa∏à Izby Janina Wojtynkiewiczowa zosta∏a pozbawiona Natychmiast jakichkolwiek praw do dzier˝awy lub
innej formy posiadania i korzystania z tej apteki.
Kuhnen otrzyma∏ polecenie sprawowania ca∏kowitej opieki nad aptekà,
jej towarem i majàtkiem do czasu otrzymania szczegó∏owych instrukcji.
W Êwietle polecenia, jego zadaniem by∏o przeprowadzenie dok∏adnej
inwentaryzacji w obecnoÊci urz´dnika Starostwa Powiatowego i przedstawiciela obcej apteki.
Dzier˝awczyni apteki Jana Wojtynkiewicza otrzyma∏a tak˝e pismo
(datowane 28 grudnia 1944 r.) podpisane przez mgra Jana Lipk´,
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Okres najnowszy – Polska Ludowa
III Rzeczypospolita (1951 - 1995 )
Przygotowana od pewnego czasu decyzja przej´cia na w∏asnoÊç paƒstwa
wszystkich aptek zosta∏a ostatecznie wprowadzona w ˝ycie na mocy ustawy
z 8 stycznia 1951 r.
Przed 1951r. w nowo powsta∏ym po wojnie województwie rzeszowskim
funkcjonowa∏y 63 apteki prywatne. Wszystkie te apteki przej´∏o teraz przedsi´biorstwo – Centrala Aptek Spo∏ecznych Oddzia∏ Wojewódzki z siedzibà
w PrzemyÊlu.
Ustawa z 1951 r. dokona∏a zasadniczych zmian w ustroju polskiego
aptekarstwa, przekszta∏cajàc apteki w placówki spo∏ecznej s∏u˝by zdrowia.
Paƒstwo wzi´∏o na siebie pe∏nà odpowiedzialnoÊç za dostarczanie leków
pe∏nowartoÊciowych i dost´pnych dla ogó∏u spo∏eczeƒstwa.
W nowych warunkach ustrojowych farmaceuci w systemie aptek
uspo∏ecznionych realizowali w∏aÊciwe zabezpieczenie ludnoÊci w leki.

Represje wobec aptekarzy w poczàtkach PRL
Na terenie ca∏ego kraju urz´dy skarbowe dor´cza∏y do aptek wezwania do
podwy˝szania zadeklarowanych przez nie obrotów i dochodów oraz dokonywa∏y
obliczeƒ na podatek obrotowy i dochodowy za rok 1949 i 1950 w oparciu
o nierealne normy Êredniej zyskownoÊci netto – z pomini´ciem prawid∏owo
prowadzonych ksiàg aptecznych.
Urzàd Skarbowy w KroÊnie ustali∏ obroty apteki „Pod Barankiem” mgr
J. Merskiej w KroÊnie o 220% wy˝sze, ani˝eli osiàgni´te i prawid∏owo zeznane.
W zwiàzku z tym w∏aÊcicielce apteki wymierzono domiary za rok 1946, 1947
i 1948 w kwocie 2 646 709 z∏, grzywn´ w wysokoÊci 5 293 481 z∏ i koszty
egzekucyjne wynoszàce oko∏o 600 000 z∏.
Egzekucje przeprowadzano poprzez konfiskat´ utargu dziennego w okresie
od stycznia do lipca 1949, zablokowanie konta apteki w banku, przeprowadzanie rewizji domowych i osobistych, egzekucje ruchomoÊci i ich sprzeda˝
na licytacji. Komornicy zajmowali prywatne rzeczy w mieszkaniach (np. pianino,
stó∏, dywan, garnitury).
Tak obliczonymi domiarami za lata 1946-1950 obj´to na terenie kraju
341 aptek prywatnych. Pozbawione dochodów apteki nie by∏y w stanie nale˝ycie
dbaç o zaopatrzenie, g∏ównie z uwagi na brak Êrodków obrotowych ). Wskutek
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tego dalsze prowadzenie aptek nie zapewnia∏o najcz´Êciej nawet skromnego
utrzymania ich w∏aÊcicieli.
W konsekwencji w latach 1948 i 1949 likwidacji uleg∏o ok. 100 ma∏ych
aptek prowincjonalnych, przewa˝nie prowadzonych i zarzàdzanych przez
w∏aÊciciela i kierownika w jednej osobie i z regu∏y jedynych w danej miejscowoÊci.
W latach 50 powo∏ano w Rzeszowie oprócz wy˝ej wymienionego
przedsi´biorstwa tak˝e dwa oddzielne – „Centrosprz´t” (handel sprz´tem
medycznym) i „Centrofarm” Hurtownia terenowa nr 14 (handel hurtowy
artyku∏ami farmaceutycznymi i sanitarnymi; istnia∏a do 1956 r.).
W koƒcu 1950 r. w kraju by∏o 1878 aptek, w tym:
- prywatnych 1484
1484, co stanowi∏o 79% ogólnej liczby aptek w kraju;
- spo∏ecznych (paƒstwowych) 394 apteki co stanowi∏o 21%
Jedna apteka przypada∏a na 13 720 mieszkaƒców, tj. ponad 4 razy wi´cej, ni˝
obecnie.
W aptekach prywatnych zatrudnionych by∏o 3993 osób personelu fachowego
oraz ok. 4500 osób personelu pomocniczego. Ogó∏em w aptekach prywatnych
pracowa∏o 8500 osób.
Oddzia∏ Wojewódzki Przedsi´biorstwa Centrala Aptek Spo∏ecznych m. in.
zaopatrywa∏ apteki w leki i artyku∏y sanitarne, uruchamia∏ nowe apteki,
doposa˝a∏ je, uzupe∏nia∏ kadry i szkoli∏ personel, otwiera∏ apteki nieczynne
i rozwija∏ sieç punktów aptecznych.
W sierpniu 1953 r. CAS na woj. rzeszowskie zosta∏a przemianowana na
Rzeszowskie Przedsi´biorstwo Aptek z siedzibà w PrzemyÊlu (siedzib´ dyrekcji
przeniesiono w 1955 r. do Rzeszowa). Natomiast w lipcu 1956 r. z po∏àczenia
przedsi´biorstwa „Centrofarm” i Rzeszowskiego Przedsi´biorstwa Aptek
powsta∏ Rzeszowski Zarzàd Aptek 3 w Rzeszowie. W 1959 r. zosta∏ on podporzàdkowany Wydzia∏owi Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej Prezydium WRN
w Rzeszowie.
W ramach tych i póêniejszych przekszta∏ceƒ funkcjonowa∏y dotychczasowe lub powstawa∏y nowe apteki, tak˝e w mieÊcie (okresowo dzia∏a∏y tak˝e
punkty apteczne m. in. w niektórych zak∏adach przemys∏owych) oraz apteka
szpitalna i apteka MSW.
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El˝bieta Gierlach

Pharmacies and pharmacists from Krosno
from 16th to 20th century
In 1431 king W∏adys∏aw Jagie∏∏o issued a document permitting town
councilors from Krosno to buy one lan of land for the hospital needs. First
pharmaceutical stalls were documented to exist in Krosno in 1523, and in
1576 there were two pharmacists in town: Pawe∏ and Jan. In 17th century
there lived a few pharmacists in town, including Mutius Cantellus from Rome
and his son Hieronim. One of the most famous pharmacists was Jakub
Roskiewic from ¸om˝a. In 1614 monks from the Society of Jesus founded
a pharmacy in their college. Jan ¸agoƒski, the last monastic pharmacist and
a hospital caretaker, became an owner of the pharmacy after the society
dissolution in 1773. There was only one pharmacy in town throughout the
19th century. Apart from ¸agoƒski, there were two other pharmacists in
Krosno: Leopold Chodacki and, from August 1863, Wojciech Pik. Perhaps it
was the latter who named the pharmacy „pod Jednoro˝cem” („under the
unicornæ). Pik married Maria Stacherska, who was the sister of Ignacy
¸ukasiewicz’s wife Honorata. They had a son Franciszek Pik-Mirandola,
a pharmacist, a popular poet at that time and a translator. In 1885 the
pharmacy was leased by Aleksander ˚urawski. Karol Horitz was also one of
the leaseholders. Wincenty Wojtynkiewicz, Master of Science, bought
Wojciech Pik’s pharmacy in 1905. His successor was Stanis∏aw Czes∏aw
Wojtynkiewicz who was the pharmacy owner till his death in 1950. Jan
Mieszkowski founded the second pharmacy in Krosno named „pod Barankiem”
(„under the lamb”) and his daughter Janina Merska run it till the end of October
1950. The next pharmacy in town was founded by county health-insurance
fund and was governed by J. Bunzel, J. W. Herbat, C. Lorensow and W. Cyronek
and its traditions were continued by the pharmacy PZF „Cefarm” nr 37-003.
Perhaps in the 1920s there was a company pharmacy in glassworks.
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Mgr farm. El˝bieta Gierlach – ur. 13 czerwca 1963
roku w Brzozowie. Farmaceuta z zami∏owania, po maturze ukoƒczy∏a wydzia∏ farmaceutyczny na Medycznym Studium Zawodowym w PrzemyÊlu a nast´pnie
Wydzia∏ Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Krakowie. Swà prac´ magisterskà poÊwi´ci∏a historii aptek
kroÊnieƒskich. D∏ugotrwa∏a choroba nie pozwoli∏a jej
na podj´cie pracy zawodowej, niemniej jednak ca∏y
czas uczestniczy w ˝yciu farmaceutycznym.
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Janina Merska (z d. Mieszkowska)

Moje dwudziestolecie
(wspomnienia)
Po okropnych trzech dobach, sp´dzonych w piwnicy w czasie frontu, wÊród og∏uszajàcego huku
i dygotania ca∏ego naszego schronu, 8-go wrzeÊnia
1944 roku, nasta∏a cisza. NieÊmia∏o wychyliliÊmy g∏owy
przez ma∏e piwniczne okienko i pierwszà osobà, którà
ujrzeliÊmy by∏ m∏ody ˝o∏nierz sowiecki, stojàcy na
stra˝y przed domem. – A wi´c ju˝ nie ma Niemców.
Ranek by∏ spokojny, pogodny, blade ju˝ jesienne s∏oƒce ∏agodnie
oÊwietla∏o miasto. Jedynie od strony rynku widaç by∏o k∏´by dymu, unoszàce
si´ znad dachów niektórych kamienic, które trawi∏ po˝ar. Z kilkoma jeszcze
odwa˝niejszymi wyskoczy∏am z piwnicy i biegiem pognaliÊmy przez ulice,
do po˝aru, ratowaç co si´ jeszcze da. Pierwszy z brzegu rynku, wielki pi´trowy
dom wypalony od do∏u, gorza∏ jeszcze na strychach i ogieƒ móg∏ zeƒ ∏atwo
przerzuciç si´ na dalsze kamienice. Do dyspozycji mieliÊmy tylko dwie gaÊnice
wywleczone skàdÊ cudownym sposobem i kilkoro ludzi, którzy podobnie jak
my, starali si´ pomóc miastu. Utworzony wà˝ ze wszystkich do najbli˝szej
studni czynnej, pozwala∏ na podawanie wiadrami (by∏y te˝ tylko dwa) wody,
a˝ na strych p∏onàcego domu. Jak w takich warunkach mo˝na myÊleç
o ratunku?
A jednak. WalczyliÊmy wytrwale prawie ca∏à dob´ i zwyci´˝y∏a w koƒcu
dobra wola. I wytrwa∏oÊç. Prawie nie Êpiàc i nie jedzàc gasiliÊmy uparcie, a˝
wreszcie dachy przesta∏y dymiç i ogieƒ zosta∏ pokonany.
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Miasto by∏o wyludnione. Poza kilkunastu osobami, których okupanci nie
zdà˝yli wysiedliç lub którym wyjàtkowo pozwolili zostaç (starcy, s∏u˝ba
zdrowia, kaleki i chorzy), reszta mieszkaƒców tu∏a∏a si´ po okolicznych wsiach
i miasteczkach. W kilka dni jednak, po „przewaleniu” si´ ofensywy, ludzie
powoli zacz´li Êciàgaç z powrotem do miasta. Ci na piechot´, z mizernym
tobo∏kiem na plecach, jedynym majàtkiem, który uda∏o si´ uratowaç, drudzy
pchajàc przed sobà jakieÊ taczki czy wózeczki, za∏adowane rozmaitymi
rzeczami, inni szcz´Êliwsi, którzy zdobyli w jakiÊ sposób furk´, wje˝d˝ali do
miasta, oglàdajàc trwo˝nie po drodze leje wyrwane pociskami i zwalone,
cz´sto popalone domy.
Spokoju ca∏kowitego jednak jeszcze nie by∏o. Niemcy odrzuceni od miasta
kilkanaÊcie kilometrów, usadowili si´ w okolicy Prze∏´czy Dukielskiej i Tarnowca i stamtàd jeszcze prawie codziennie walili ku nam ze swoich dzia∏.
Z pomi´dzy osób, które wróci∏y wówczas do miasta, kilkoro zgin´∏o od zab∏àkanych pocisków lub od∏amków.
q q q
Kiedy wojna si´ rozpocz´∏a by∏am kierownikiem apteki
w naszym mieÊcie. OczywiÊcie
po ofensywie i zwiàzanych
z nià przejÊciach, musia∏am
zainteresowaç si´ mojà placówkà. Apteka nie uleg∏a
wprawdzie zburzeniu, ale by∏a
ca∏kowicie zdewastowana. Na
domiar z∏ego w laboratorium
Niemcy urzàdzili sobie stanowisko karabinu maszynowego i ca∏y lokal zasypany by∏ ∏uskami od pocisków
oraz nabojami.
Pami´tam moje pierwsze wra˝enie po wejÊciu do budynku. By∏o
niesamowite. Na samym Êrodku korytarza niedaleko drzwi magazynu le˝a∏
trup m∏odego Niemca ze sterczàcym z czo∏a od∏amkiem granatu. Przez trzy
dni obchodzi∏am zw∏oki dooko∏a, b∏agajàc wszystkich spotkanych po drodze
znajomych i nieznajomych, by mi pomogli usunàç zabitego, ale wiadomo –
w tym goràcym czasie powrotów na „w∏asne Êmiecie” i urzàdzania si´ od
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nowa na jakim takim gospodarstwie – ka˝dy zaj´ty w∏asnymi sprawami nie
mia∏ czasu ani ch´ci zajmowaç si´ drugimi. Nie znalaz∏am zatem altruisty
i zmuszona koniecznoÊcià, przy nik∏ej pomocy m∏odej mojej wychowanki,
a w przysz∏oÊci laborantki aptecznej, wzi´∏am Niemca pod ramiona a pomocnica za nogi i przenios∏yÊmy go z korytarza na schody przed budynkiem,
zawiadomiwszy tworzàca si´ w tym czasie w∏adz´ miejskà, ˝e nale˝y co
pr´dzej pochowaç zw∏oki. Na drugi dzieƒ rzeczywiÊcie ju˝ ich nie ujrza∏am.
Fot. Rynek kroÊnieƒski
(1945r.).

Apteka przedstawia∏a
op∏akany widok: wszystkie
szyby powybijane, wiele
pó∏ek po∏amanych lub
zwalonych, na pod∏odze
pe∏no gruzu i Êmiecia, pootwierane szafki i pot∏uczone lustra i naczynia.
Zobaczywszy takie spustoszenie po prostu opad∏y mi r´ce. Nie wiadomo by∏o od czego zaczàç, by
doprowadziç wszystko do porzàdku. Przy tym wszystkim brak by∏o zupe∏nie
jakiejkolwiek pomocy, by∏am zdana na w∏asne si∏y i przedsi´biorczoÊç. Na
razie oczywiÊcie pacjenci nie ukazywali si´, z rzadka tylko zab∏àka∏a si´ jakaÊ
˝ywa istota pytajàc o podstawowe leki jak aspiryna, pyramidon lub tym
podobne. O towarze nie by∏o w tym czasie nawet co marzyç. GdzieÊ z zakamarków, zza ocala∏ych pó∏ek, z piwnicy, powoli pozbiera∏am skàpe i mizerne
resztki i zacz´∏am „próbowaç” uruchomiç aptek´. Sz∏o to bardzo ci´˝ko.
Codziennie przed po∏udniem, s∏yszàc Êwist przelatujàcych jeszcze ciàgle
pocisków, bieg∏am z domu do pracy, usi∏ujàc nadaç aptece porzàdniejszy
wyglàd. Cz´sto zastawa∏am rozbite drzwi i z powrotem porozrzucany towar.
Widocznie podczas mojej nieobecnoÊci nieuczciwy „element” plàdrowa∏ lokal,
wybierajàc dla siebie, co uwa˝a∏ za wartoÊciowsze czy potrzebne.
Z biegiem czasu aptek´ zacz´li odwiedzaç sprzedawcy, oferujàc niektóre
specyfiki do sprzedania. Jak˝e cz´sto na wielu z nich znajdowa∏am pieczàtki
swojej apteki, nie mogàc jednak zwróciç uwagi sprzedajàcemu, ˝e towar
pochodzi z pewnoÊcià z kradzie˝y. Kupowa∏am wi´c zrabowane lekarstwa,
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bo aptek´ trzeba by∏o przecie˝ koniecznie zape∏niç, a innych êróde∏ na razie
nie by∏o.
GdzieÊ z koƒcem paêdziernika otrzyma∏am okazjà wiadomoÊç, ˝e
w Rzeszowie, który sta∏ si´ miastem wojewódzkim, tworzy si´ Izba Aptekarska
i ˝e powinnam tam pojechaç. Podobno mo˝na ju˝ nawet otrzymaç
w Rzeszowie troch´ lekarstw, które jednak nale˝a∏o zabraç ze sobà, jako ˝e
˝adnych Êrodków transportowych jeszcze nie by∏o, a korzysta∏o si´ tylko
z przygodnych okazji. Uda∏o mi si´ zdobyç w∏aÊnie taka okazj´, gdy˝
mieszkajàcy u nas kapitan jecha∏ gazikiem do Rzeszowa i ch´tnie zabra∏ mnie
ze sobà.
Dzieƒ by∏ Êliczny, prawdziwy dzieƒ „babiego lata”, ciep∏y i s∏oneczny.
JechaliÊmy najbli˝szà drogà przez Przybówk´, Frysztak i Strzy˝ów. Pi´kny
dzieƒ i pozorny spokój w atmosferze doskonale odpr´˝a∏ nerwy, napi´te
dotychczasowymi prze˝yciami. Puste doko∏a pola, zasnute paj´czynami
i oÊwietlone s∏oƒcem, by∏y ciche i pi´kne. JechaliÊmy bardzo szybko, gdy nagle,
przeleciawszy drog´, wybuch∏ opodal za nami w rowie niewielki pocisk. Spokój
opuÊci∏ mnie natychmiast. Siedzàc ty∏em do kierunku jazdy widzia∏am doskonale fontann´ ziemi i od∏amków, wystrzelajàcych w gór´ „wspania∏ym” fajerwerkiem. A gdyby tak w nas? ...
Szum motoru zag∏uszy∏ wprawdzie nieco huk wybuchu, ale nie mniej
taki widok nie nale˝a∏ do przyjemnoÊci. Przyjecha∏am do Rzeszowa ca∏kowicie
roztrz´siona.
Powrotnà drog´ jechaliÊmy na Lutcz´ i Domaradz, nie chcàc si´ nara˝aç
na ewentualny obstrza∏. W Rzeszowie rzeczywiÊcie zdoby∏am nieco towaru
i z triumfem porozk∏ada∏am zdobycz na pó∏kach. Zacz´∏y si´ teraz jednostajne
dni mozolnej pracy i ciàg∏ego jeszcze porzàdkowania. Z braku ustalonych
cen ci´˝ko by∏o kalkulowaç mar˝e, niektóre towary, kupowane prywatnie
sprzedawa∏o si´ inaczej, ni˝ nabyte w Rzeszowie, wielu, a w∏aÊciwie prawie
wszystkich, brakowa∏o.
1listopada lekarz powiatowy, tak zwany dawniej „fizyk”, kaza∏ oficjalnie
otworzyç aptek´, wyznaczy∏ godziny pracy, i wpada∏ od czasu do czasu na
kontrol´. ˚adnej si∏y pomocniczej nie by∏o dotàd. M´czy∏am si´ sama, biegnàc
rano otwieraç lokal, by w po∏udnie, znowu biegiem wpaÊç do domu na obiad,
doglàdnàç dzieci i z powrotem otworzyç aptek´. Ci´˝kie to by∏o ˝ycie.
Przy tym dr´czy∏a mnie niepewnoÊç o m´˝a, który od poczàtku wojny
zosta∏ zabrany do obozu i od którego od czasu ofensywy nie mia∏am zupe∏nie
˝adnych wiadomoÊci.
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Dopiero z poczàtkiem lutego zg∏osi∏ si´ do mnie magister repatriant ze
wschodu, którego po prostu przyj´∏am „z otwartymi r´kami”. Nareszcie
skoƒczy∏a si´ „mordownia”. Mo˝na teraz by∏o wprowadziç normalniejszà prac´ i normalniejszy tryb ˝ycia, prowadziç aptek´ na zmian´ i nieco wypoczàç.
W mi´dzyczasie, w styczniu, front przesunà∏ si´ dalej na zachód i nareszcie zapanowa∏, przynajmniej na tym odcinku, spokój. Przesta∏y ciàgle
gwizdaç nad g∏owà kule i pociski. Wysiedleni równie˝ Êciàgali coraz t∏umniej
do miast, zaludnia∏y si´ ulice, zacz´to, mimo zimowej pory, naprawiaç i ∏ataç
mieszkania i budynki, otwarto urz´dy i biura.
O towar dla apteki by∏o dalej dosyç ci´˝ko, ale przynajmniej od czasu do czasu moje
wyjazdy do Rzeszowa przyczyni∏y si´ do powi´kszenia asortymentu leków. Ju˝ w tych podró˝ach nareszcie nie grozi∏o rozszarpanie przez wybuchajàce
pociski na drodze. Zima tego
roku by∏a na ogó∏ ∏agodna, na
szcz´Êcie, gdy˝ uszkodzone piece apteczne nie bardzo na razie nadawa∏y si´
do u˝ytku, a ja w ogóle ba∏am si´ nawet do nich podejÊç od chwili, gdy
specjalna brygada sowieckich saperów skierowana do odminowywania terenu,
powyciàga∏a z naszych pieców kilka min, które przed swojà ucieczkà z miasta
Niemcy systematycznie tam umieszczali.
Pierwsza w okolicy ruszy∏a rafineria nafty w Jedliczu i jej pracownicy
prawie zaraz ponaprawiali poprzerywane gazowe rurociàgi, tak, ˝e w styczniu
ju˝ mo˝na by∏o doskonale opalaç piece gazem, natomiast elektrycznoÊci nie
by∏o jeszcze wcale, a ˝e i z naftà by∏o doÊç krucho, siedzieliÊmy przewa˝nie
wieczorami w ciemnoÊciach, korzystajàc tylko w aptece, która musia∏a byç
czynna mimo wszystko, ze skàpego i migotliwego Êwiat∏a skromnych
Êwieczek, których jeszcze kilka zdo∏a∏am „wygospodarowaç” z czasów przed
ofensywà.
Dni by∏y jednak ju˝ coraz d∏u˝sze a tak˝e powoli, powoli zacz´to otwieraç
niektóre sklepy, w których od biedy zaopatrzeç si´ da∏o w najniezb´dniejsze
do oÊwietlenia przybory, jak lampki naftowe, naft´ i Êwieczki. Na koniec
i elektrownia w pobliskiej M´cince zosta∏a uruchomiona i upragnione Êwiat∏o
zab∏ys∏o w mieszkaniach.
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W sierpniu, po pi´ciu latach nieobecnoÊci, wróci∏ nareszcie mà˝ z obozu
i chocia˝ po okropnych przejÊciach obozowych by∏ chory i w∏aÊciwie wi´cej
musia∏ le˝eç i odpoczywaç, poczu∏am si´ jednak „pod opiekà” i mimo dalszych
trudnoÊci, raêniej zabra∏am si´ do pracy. Ciàgle jeszcze trzeba by∏o wyje˝d˝aç
do Rzeszowa po towar i na ró˝ne zebrania Izby, ale czu∏o si´ coraz szybsze
powracanie normalnego ˝ycia.
Zacz´∏y ju˝ kursowaç pociàgi, wprawdzie ogromnie przepe∏nione, z oknami cz´sto bez
szyb lub zabitymi dyktà, wagony
niejednokrotnie poprzerabiane
z towarowych lub zwyk∏ych,
a tak˝e bydl´cych, ale zawsze
wagony, które wyrusza∏y z dworców w ró˝nych kierunkach i którymi, nie liczàc na ewentualnà
okazj´ mo˝na by∏o dostaç si´ do zaplanowanej miejscowoÊci.
Najwi´kszà radoÊç sprawi∏a mi pierwsza po wojnie podró˝ do Krakowa.
Jecha∏o si´ wówczas okr´˝nà drogà przez Nowy Sàcz, przez okropny objazd
nad przepaÊcià na wÊciekle wysokich wiàzaniach z niebotycznych sosen, które
stanowi∏y most ko∏yszàcy si´ i skrzypiàcy, gdy na niego w∏adowa∏ si´ pociàg.
Wspania∏y wiadukt pod Grybowem, jak równie˝ zawalony tunel nie istnia∏,
wysadzony w powietrze przez cofajàcego si´ okupanta. Na ich miejsce zbudowano w∏aÊnie takie prowizoryczne mosty, które jadàcych przyprawia∏y
o okropny dreszcz strachu. Jazda jednak odby∏a si´ jakoÊ szcz´Êliwie i z Krakowa przywioz∏am a cz´Êciowo przes∏a∏am, mnóstwo potrzebnych leków,
o które w niezniszczonym mieÊcie by∏o stosunkowo o wiele ∏atwiej.
Tak praca w aptece jak
i w domu poch∏ania∏a prawie
ca∏y czas bez reszty, jedynà przyjemnoÊcià by∏y niedzielne wyjazdy w okropnie zniszczone okolice. Jako stara, zapalona motocyklistka, zmontowa∏am jakiÊ
motor i s∏u˝y∏ nam do wspomnianych wypraw.
Pierwszy taki wypad zrobiliÊmy w okolice Dukli, która najwi´cej ucierpia∏a
podczas styczniowej ofensywy.
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Ju˝ samo miasteczko w∏aÊciwie prawie wcale nie istnia∏o. Na miejscu
dawnych zabudowaƒ widnia∏y g∏´bokie leje po bombach i pociskach, kilkoro
spotkanych ludzi snu∏o si´ jak cienie po wymar∏ym mieÊcie. Na drodze za
miastem, wzd∏u˝ drogi w polach, w stratowanym zbo˝u, przez prawie ca∏y
czas jazdy do Gorlic, spotyka∏o si´ popalone czo∏gi, sterczàce w niebo nieme
lufy dzia∏, porozbijane he∏my, a gdzieniegdzie nawet jeszcze nie uprzàtni´te
trupy koƒskie patrzàce zbiela∏ymi oczyma w s∏oneczne, jesienne niebo. Tyle
lat min´∏o ju˝ od tej pory, a ciàgle jeszcze widz´ ten straszny obraz,
nast´pstwo dzikich, morderczych walk w tamtych okolicach, skutki
niesprawiedliwej wojny.
W aptece praca sz∏a ju˝ normalnym trybem. Zmieniali si´ tylko pracownicy
i magistrzy, wielu z nich w´drowa∏o na zachód w poszukiwaniu albo lepszych
warunków pracy, albo nowoÊci, albo mo˝e „przygody”. Na ich miejsce
przychodzili inni, byli krócej lub d∏u˝ej, ale w tym czasie jakoÊ jeszcze zawsze
mo˝na by∏o dostaç si∏y zast´pcze. Na ogó∏ wspó∏praca uk∏ada∏a si´ nam dobrze
i dziÊ jeszcze spotykajàc niejednokrotnie w swoich w´drówkach wakacyjnych
dawnych magistrów czy laborantów, przyjemnie sp´dzam z nimi czas na
wspominaniu tamtych dziejów. Widocznie nie by∏am zbyt „srogim” szefem,
ale to ju˝ na marginesie.
Najgorsze dla mnie czasy jako kierownika zacz´∏y si´ mniej wi´cej w roku
1948. Z jednej strony, to jest od strony „fachowej” praca by∏a ju˝ unormowana,
asortyment leków coraz wi´kszy i szerszy, na ogó∏ przestawa∏o si´ odczuwaç
braki, ale z drugiej strony, tej od „finansów”, stawa∏o si´ coraz gorzej.
Utworzone w mi´dzyczasie ró˝ne komisje, kontrole, inspekcje skarbowe
i specjalne pocz´∏y n´kaç cz∏owieka. Prawie codziennie ktoÊ z cz∏onków
takowej komisji goÊci∏ w aptece i nie patrzàc na ruch pacjentów ani na zaj´cia
personelu, „buszowa∏” po lokalu, zaglàda∏ do wszystkich nieomal szuflad
i szuka∏, szuka∏ ... . W Êlad za tymi czynnoÊciami pocz´∏y si´ sypaç ró˝ne
domiary, mandaty, sprawy itp.
Praca, skàdinàd przyjemna, zacz´∏a stawaç si´ znowu coraz bardziej
nerwowa i niemi∏a. Dwa, czasem nawet trzy razy w roku zarzàdzano kontrolne
remanenty (zmora wszystkich fachowców, którzy tej czynnoÊci bardzo nie
lubià, jako ˝e remanent to straszne nudziarstwo), a potem znowu da capo:
domiary, grzywny, itd. Skutkiem takiego post´powania zacz´∏am zapadaç na
zdrowiu. Noce do tej pory spokojne (zasypia∏am, ledwo przy∏o˝y∏am g∏ow´
do poduszki) sta∏y si´ prawie bezsenne. Ranki wita∏am z biciem serca i Êciàgni´tà jak zmora twarzà, niewyspana sz∏am do pracy i oczekiwa∏am na kolejnà
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wizyt´ czy to kontrolera czy poborcy podatkowego, czy innej istoty z nowej
jakiejÊ „bran˝y”. Na koniec znajomy lekarz poradzi∏ mi Êwietnà rzecz:
– Rzuç to wszystko do licha, zdaj komuÊ aptek´, a sama idê do innej apteki na
zwyk∏ego pracownika, bo w tym tempie jak dalej pójdzie to i ciebie nie b´dzie –
za˝artowa∏.
By∏ w∏aÊnie rok 1950. Mój znajomy mia∏ zresztà w tej radzie tak˝e i swoje wyrachowanie. Istniejàca w mieÊcie apteka Ubezpieczalni Spo∏ecznej
przechodzi∏a na dwuzmianówk´ i koniecznie potrzeba tam by∏o jeszcze
jednego rutynowanego fachowca, który by móg∏ prowadziç drugà zmian´.
A, ˝e wspomniany lekarz by∏ w tamtym czasie w∏aÊnie kierownikiem
Ubezpieczalni, usi∏owa∏ mnie przekonaç, ˝e taka zamiana b´dzie z korzyÊcià
nie tylko dla nich, ale i dla mnie. Nied∏ugo si´ waha∏am. Moja apteka i tak
przesta∏a przynosiç dochód a sprawia∏a tyle k∏opotów i rujnowa∏a zdrowie,
˝e propozycja wyda∏a si´ raczej dobra.
Fot. Budynek ówczesnej
Ubezpieczalni Spo∏ecznej
(dzisiaj siedziba Sàdu
Okr´gowego).

25 paêdziernika 1950
roku porozumia∏am si´ telefonicznie z naszà w∏adzà
w Rzeszowie, proszàc by
przyjechali odebraç aptek´,
którà chc´ oddaç pod zarzàd paƒstwowy, gdy˝ sama id´ do pracy gdzie indziej. Obiecali rozpatrzyç
spraw´. 28-go rano zbudzi∏ mnie dzwonek. Przyjecha∏a komisja i delegacja
spo∏eczna z Rzeszowa. Zgodzili si´ na mojà koncepcj´. OczywiÊcie zaczà∏ si´
natychmiast remanent, ale tym razem czynnoÊç tà powita∏am bez przykroÊci.
1listopada 1950 roku, na w∏asnà proÊb´ „zosta∏am zdegradowana” i sta∏am
si´ zwyk∏ym, szarym pracownikiem apteki Ubezpieczalni Spo∏ecznej.

52

Od razu, z miejsca wesz∏am w rytm tamtejszej pracy i nie czu∏am si´
zupe∏nie pokrzywdzona. Mia∏am nareszcie upragniony spokój. Otoczenie,
to jest starzy tamtejsi pracownicy, przyj´li mnie bardzo przychylnie. Starali
si´ w miar´ swoich mo˝liwoÊci wszystko od razu mi pokazaç i objaÊniç, mo˝e
dlatego, ˝e w∏aÊciwie w tak niewielkim mieÊcie (choç powiatowym), prawie
wszyscy znajà si´ mi´dzy sobà i chocia˝ ja niekoniecznie zna∏am wszystkich,
jednak dla nich nie by∏am zupe∏nie obcà (przynajmniej z widzenia).
Pracy by∏o du˝o. Zanim do aptek uspo∏ecznionych dosz∏o zarzàdzenie
o dop∏atach do recept dawaliÊmy wówczas jeszcze wszystkie leki bezp∏atnie,
nie by∏o wi´c zw∏oki na liczenie, dlatego te˝ przyjmowanie odbywa∏o si´
szybko, a ˝e ubezpieczeni byli obowiàzani tylko w∏aÊnie w aptece Ubezpieczalni pobieraç lekarstwa, sterty recept na jednej zmianie ros∏y w zastraszajàcy
sposób. By∏y dni, w których wykonanie lekarstw w ciàgu 7-miu godzin pracy
przekracza∏o liczb´ 90-ciu recept. Du˝o wówczas przygotowywa∏o si´ w aptekach preparatów galenowych, wszystkich tinktur, spirytusy, maÊci itp. Musieli
wykonywaç magistrzy z kierownikiem w∏àcznie, bo fachowców nie by∏o zbyt
wielu i w∏aÊciwie apteki odczuwa∏y brak personelu.
By∏y dni, kiedy naprawd´ cz∏owiek wraca∏ po pracy mocno zm´czony,
ale przynajmniej spokojny, bo ÊwiadomoÊç, ˝e ˝adna, choçby ministerialna
kontrola ju˝ mnie nie dotyczy, b∏ogim spokojem nape∏nia∏a serce.
Kierownik (mgr farm. Witold Konstantynowicz), mimo ˝e straszny nerwus,
ale by∏ sympatyczny i kulturalny. W wolnych chwilach, o ile takie kiedykolwiek
si´ trafia∏y, potrafi∏ wspaniale opowiadaç o swoich perypetiach i prze˝yciach
w obozie jenieckim na W´grzech, a równie˝ umia∏ sypaç dowcipami, których
zawsze mia∏ sporo do dyspozycji.
I tak si´ uk∏ada∏y warunki do stycznia 1952 roku, kiedy to w ca∏ym kraju
zapanowa∏a straszna epidemia grypy. Jeszcze w grudniu poprzedniego roku
zacz´∏y si´ jej sygna∏y. W okresie Êwiàt ju˝ po kilka osób zacz´∏o chorowaç,
ale dopiero to, co sta∏o si´ w styczniu, wykoƒczy∏o mnie ostatecznie. Najpierw
kierownik z∏ama∏ nog´ i po∏o˝y∏ si´ na dobre kilka miesi´cy (komplikacje
z wysi´kiem), potem codziennie zacz´∏o kogoÊ z apteki ubywaç, a˝ wreszcie
u szczytu nasilenia grypy, kiedy przez poczekalni´ przewala∏y si´ dos∏ownie
t∏umy, zosta∏am w ca∏ej aptece samiuteƒka, tylko z jednà m∏odà magisterpraktykantkà, bo nawet obie sprzàtaczki po∏o˝y∏a grypa. Nie by∏o dos∏ownie
kiedy zjeÊç, kiedy si´ umyç, zapaliç papierosa.
Otwiera∏yÊmy aptek´ punktualnie o 8-mej, zamyka∏yÊmy dos∏ownie o 12tej w nocy, a i to jeszcze poczekalni´ oblega∏ zwarty t∏um ludzi, nie reagujàcy
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na perswazje, t∏umaczenia ani proÊby. Sterty przyjmowanych recept wzrasta∏y
w tempie przera˝ajàcym a niewiele z nich mo˝na by∏o wyrabiaç, bo w okienku
praktykantka, zdana na w∏asne si∏y i s∏abà jeszcze znajomoÊç nomenklatury,
co chwila w´drowa∏a na receptur´ z „zapytywaniami”. Na domiar z∏ego,
w naszej aptece wypad∏ tydzieƒ nocnych dy˝urów. Ludzie spali ju˝ wtedy
nieomal w poczekalni, nie dajàc si´ stamtàd w ogóle wyrugowaç i czekali na
lekarstwo.
Pami´tam, ˝e przysz∏a wreszcie taka jedna noc, ˝e po∏o˝y∏am si´ w niej
zaledwie na pó∏torej godziny i zerwawszy si´ podÊwiadomie po krótkiej
drzemce, wsadzi∏am dos∏ownie g∏ow´ pod kran i ocuciwszy si´ lodowatà
wodà, stan´∏am z powrotem do pracy.
Na drugi dzieƒ przyjecha∏ w∏aÊnie inspektor z Rzeszowa, stary praktyk –
magister, który zobaczywszy co si´ dzieje, zamiast inspekcji, zawinà∏ r´kawy,
stanà∏ przy okienku ekspedycyjnym i zwolniwszy na godzin´ praktykantk´,
by posz∏a zjeÊç obiad, zwróci∏ si´ do mnie s∏owami: Idê kobito troch´ wyrobiç
receptur´, bo z tej góry recept nigdy si´ nie wygrzebiesz, a potem zdrzemnij si´
troch´, ja ile si´ da, pomog´. Spojrza∏am na niego z wdzi´cznoÊcià, bo rzeczywiÊcie bez jego pomocy nie wiadomo jak by∏ybyÊmy w dalszym ciàgu
mog∏y w ogóle pracowaç.
Dwa dni inspekcji ten ludzki i wyrozumia∏y magister – inspektor robi∏ co
tylko móg∏, by jako tako roz∏adowaç napi´tà sytuacj´ i przynajmniej troch´
nas odcià˝yç. Na szcz´Êcie, jakoÊ niebawem po jego przyjeêdzie, kulminacyjny
punkt zachorowaƒ za∏ama∏ si´ i powoli chorych w poczekalni zacz´∏o ubywaç.
Wraca∏ te˝ stopniowo wyleczony personel i praca stawa∏a si´ zbli˝ona do
normalnej. Jednak˝e zast´pstwo chorego kierownika jeszcze kilka miesi´cy
cià˝y∏o mi na g∏owie.
Wspominajàc nieraz tamten okres dziwi´ si´ ogromnie, ˝e go przetrzyma∏am, ˝e nie tylko, ˝e si´ nie rozchorowa∏am ale, ˝e w ogóle nawet si´ nie
za∏ama∏am.
Z biegiem czasu przybywa∏o fachowców, wszystkie prawie „luki” zosta∏y
zape∏nione, praca by∏a coraz bardziej spokojna i unormowana.
Kilka lat póêniej zosta∏am przerzucona na zast´pstwo do mojej dawnej
apteki. Zasta∏am w niej du˝e zmiany. Najpierw lokal zosta∏ ca∏kowicie
wyremontowany, przebudowany i odnowiony, urzàdzenie sprowadzono
zupe∏nie nowe, szk∏o wszystko ciemne i jednolite. Nieraz zastanawia∏am si´,
˝e jakoÊ dziwnie nad wszystkimi zmianami przesz∏am do porzàdku dziennego
„bezboleÊnie”.
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Znam wielu starszych kolegów, którzy ci´˝ko prze˝ywali póêniejsze
zresztà od mojego, dobrowolnego upaƒstwowienia apteki. Ja czu∏am si´
wyzwolona od ró˝nych k∏opotów zwiàzanych z dawniejszym prowadzeniem
placówki. By∏am zwyk∏ym, szarym pracownikiem, który po wykonaniu swej
codziennej pracy, którà zresztà lubi´, szed∏ swobodnie do domu nie myÊlàc,
˝e jeszcze czekajà mnie ró˝ne „rozliczenia”, kontrole personelu, ewentualne
inspekcje, s∏u˝bowe wyjazdy, konferencje itp.

Mój powrót „na stare Êmiecie”, wielu dawnych klientów powita∏o
z radoÊcià, zdarzy∏o si´, ˝e ci stali bywalcy apteki, ujrzawszy mnie przy
ekspedycji serdecznie pytali mnie o zdrowie, cieszàc si´, ˝e widzà mnie znowu
i ˝e jak zwykle odnosz´ si´ do nich ˝yczliwie i wyrozumiale. Jak ogromnie
mi∏o cz∏owiekowi, gdy chorzy uznajà i oceniajà jego prac´. Naturalnie, ˝e i ja
odczuwa∏am zadowolenie cz´sto w takich razach i stara∏am si´ jeszcze
podwoiç wysi∏ki, by lek dok∏adnie przyrzàdzony szybko dosta∏ si´ do pacjenta
i by jak najkrócej ten˝e pacjent musia∏ czekaç „w ogonku”.
Przy stole ekspedycyjnym sta∏am jednak coraz rzadziej i w∏aÊciwie
bezpoÊredniego kontaktu z klientami mia∏am teraz o wiele mniej ni˝ dawniej.
Fachowcy – magistrzy byli zaj´ci raczej przy recepturze a wydawanie i przyjmowanie leków sta∏o si´ funkcjà techników, których wówczas na gwa∏t zacz´to
szkoliç, by uzupe∏niç brak personelu fachowego. Bo te braki znowu zacz´∏y
si´ dawaç odczuwaç. Dlaczego?
Od czasu stabilizacji w∏adze PRL zdà˝a∏y do rozbudowy nie tylko sieci
aptecznej ale zacz´∏y równie˝ tworzyç punkty apteczne ró˝nego typu, nowoÊç
nieznanà przed wojnà, do których znowu oczywiÊcie potrzeba by∏o, je˝eli
ju˝ nie magistrów, to przynajmniej techników. Z aptek wi´c, majàcych do tej
pory „komplet” zabierano po jednym pracowniku kwalifikowanym, by
skierowaç go do nowopowsta∏ych placówek. I w naszym mieÊcie zosta∏ otwarty Punkt Apteczny I Typu, do którego z dawnej apteki Ubezpieczalni przesz∏y
dwie osoby.
Miasto nasze ogromnie rozbudowujàce si´ po ostatniej wojnie i powi´kszajàce zarówno swój obszar jak i zag´szczenie ludnoÊci, t∏umnie nap∏ywajàcej
do fabryk i kopalƒ, wymaga∏o odpowiednio „poszerzonej” bazy, dostarczajàcej
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leków. Powsta∏ wi´c w Dyrekcji Aptek projekt otwarcia nowej apteki w nowo
zbudowanych blokach w okolicach dworca kolejowego. Uruchomienie tej
placówki zale˝ne by∏o od skompletowania ca∏ego personelu z kierownikiem
na czele. Co tam Dyrekcja kombinowa∏a i jakie na ten temat odbywa∏y si´
narady, nie jestem zorientowana, w ka˝dym razie pewnego pi´knego poranka
zjawi∏ si´ w aptece dyrektor wraz z personalnym i poprosi∏ mnie „na poufnà
rozmow´” przedstawiajàc cudowne perspektywy pozostania kierownikiem
w otwierajàcej si´ aptece. Po chwilowym zaskoczeniu i namyÊle zdecydowa∏am, ˝e jednak raczej zostan´ w dalszym ciàgu zwyk∏ym, szarym pracownikiem i podzi´kowa∏am za zaufanie, wysuwajàc na to stanowisko kandydatur´
mojej m∏odszej kole˝anki. Poniewa˝ w mi´dzyczasie inna osoba stara∏a si´
usilnie o otrzymanie kierownictwa, w rezultacie wszystkie plany dyrekcji
w koƒcu si´ zmieni∏y.
W paêdzierniku 1958 roku zosta∏a nareszcie otwarta trzecia apteka,
w której od poczàtku jej istnienia zacz´∏am pracowaç jako stary fachowiec.
Na razie nie zanosi∏o si´ na zbyt wiele pracy, wi´c i personel by∏ szczup∏y,
w∏aÊciwie by∏am jedna na zmianie i musia∏am przez poczàtkowe miesiàce
„ciàgnàç” zarówno ekspedycj´ jak i receptur´, co jednak w koƒcu tak mnie
zm´czy∏o i zdenerwowa∏o, ˝e a˝ „przemówi∏am si´” z kierowniczkà, a w duchu
po cichutku zacz´∏am ˝a∏owaç, ˝e nie przysta∏am na propozycje obj´cia
kierownictwa, które da∏oby mi przecie˝ o wiele wi´cej swobody.
Po owej jednak „awanturze” moje s∏uszne racje zosta∏y uwzgl´dnione
i do ekspedycji przysz∏a nowa magister, wprawdzie zupe∏nie „surowa” i bez
praktyki. Szkolenie jej wi´c znów mnie przypad∏o w udziale, jednak zawsze
ju˝ by∏o o tyle l˝ej, ˝e przynajmniej w wielu wypadkach mo˝na si´ by∏o
wyr´czyç a gdy opanowa∏a w nied∏ugim czasie sztuk´ taksowania recept,
mog∏a ju˝ z powodzeniem samodzielnie stanàç przy okienku ekspedycyjnym,
co mnie oczywiÊcie ogromnie odcià˝y∏o.
Pracy przybywa∏o coraz wi´cej, ruch wzmaga∏ si´, okoliczne bloki Êwie˝o
zamieszka∏e pe∏ne by∏y zw∏aszcza dzieci, które przecie˝ cz´Êciej chorujà ni˝
doroÊli i wymagajà wi´cej opieki.
W 1960 roku apteka mia∏a ju˝ pe∏nà obsad´, pracowaliÊmy wszyscy
spokojnie na dwie zmiany. Stosunki zupe∏nie si´ unormowa∏y. Równie˝
i u mnie w domu przez ten czas zasz∏o wiele zmian. Dzieci podorasta∏y
w szybkim tempie, najpierw jedna, póêniej druga córka wysz∏y za mà˝
a ch∏opcy, chocia˝ jeszcze chodzà do szko∏y, stali si´ bardziej samodzielni
i „doroÊli”.
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Od czasu tych zmian, mam wiele wolnych chwil dla siebie, powróci∏am
wi´c do swoich dawnych upodobaƒ i odda∏am si´ z zapa∏em spo∏ecznej pracy
w Oddziale PTTK w naszym mieÊcie.
Tak szcz´Êliwie si´ zdarzy∏o, ˝e prawie zaraz po wojnie, gdy tylko
w naszym mieÊcie zosta∏o utworzone wspomniane Towarzystwo, wpisa∏am
si´ doƒ, nie majàc wówczas jeszcze nadziei na rych∏e „wykorzystanie” swojego
czasu tamtej placówce. Poniewa˝ jednak jeszcze za czasów studenckich by∏am
cz∏onkiem podobnego w Krakowie, by∏o mi przyjemnie chocia˝ w roli
nieaktywnej, przypominaç sobie dawne chwile.
Tymczasem nied∏ugo potem wybrano mnie do Zarzàdu, w którym by∏am
tylko goÊciem na zebraniach, bo inna praca poch∏ania∏a moje si∏y. Teraz
wszystko si´ zmieni∏o.
W aptece idzie robota zwyk∏ym trybem, po zmianie ma si´ wolne dla siebie, zawsze kilka godzin mo˝na „wygospodarowaç” na w∏asne przyjemnoÊci.
„Odbijam” wi´c sobie niewykorzystane ongiÊ momenty i stwarzam relaks na
p∏aszczyênie turystycznej. W ka˝dà wolna niedziel´ ju˝ od wczesnej wiosny
organizuj´ przyjemne wycieczki, na które prócz moich synów chodzà ich
koledzy i inni znajomi. Urlop w zupe∏noÊci poÊwi´cam na dalsze w´drówki
a w jesieni, gdy zacznà si´ szarugi i chlapy, organizuje w Klubie Turysty odczyty
i pogadanki na tematy krajoznawcze. W zimie, kiedy tylko jest du˝o dobrego
Êniegu, jeszcze do dziÊ dnia uprawiam narciarstwo, a w miejscowym
radiow´êle wyg∏aszam pogadanki i odczyty oraz dziel´ si´ wspomnieniami
z odbytych wycieczek.
W bardzo pogodne i upalne dni siadam czasem nawet jeszcze na
motocykl, który prowadz´ z przyjemnoÊcià, musz´ jednak po cichu przyznaç,
˝e na tym rumaku wyje˝d˝am w∏aÊciwie „konspiracyjnie” w niedzielne
po∏udnia, gdy na ulicach ruch zamiera, bo wstydz´ si´ troch´, ˝e taka stara
babka (a babkà ju˝ jestem naprawd´, poniewa˝ mój wnuk liczy sobie ju˝ trzy
lata ˝ycia) pokazuje si´ na drodze na tak typowo m∏odzie˝owym pojeêdzie,
jakim jest bez wàtpienia motor.
Ale mimo wszystko nie mog´ sobie odmówiç tej przyjemnoÊci, gdy˝
wspania∏e obecnie drogi same zapraszajà do jazdy.
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Pami´tam jeszcze dobrze nasze przedwojenne wyprawy motocyklowe,
kiedy oboje z m´˝em prowadziliÊmy motocykl na zmian´, zm´czeni ciàg∏ym
wypatrywaniem ogromnych dziur i wyboi na bitych szosach i gdy do domu
wracaliÊmy z bólem koÊci, mocno „wytrzepanych” na wertepach. A dziÊ?
Wspania∏e, asfaltowe drogi przecinajà kraj w ró˝nych kierunkach i jazda po
nich poprawi∏a przyjemnoÊç.
Czasem, gdy pogoda gorsza lub nie mam ochoty przebieraç si´ specjalnie
do motocykla, korzystam z autobusu i robi´ krótkie wypady do znajomych
w okolic´. Równie˝ i t´ zdobycz (to jest komunikacje autobusowà) prócz
doskona∏ych szos bardzo sobie chwal´ i jestem zadowolona, ˝e w krótkim
czasie i wygodnie mog´ dojechaç do prawie ka˝dej miejscowoÊci, co przed
wojnà w ogóle by∏o nie do pomyÊlenia.
W tym spokojnym, unormowanym trybie ˝ycia dr´czy mnie tylko czasem
niekulturalne zachowanie si´ lub co najmniej dziwne ˝àdania pacjentów na
nocnych dy˝urach. Zdaje mi si´, ˝e ludzie na ogó∏ sà êle wychowani i nie
zdajà sobie po prostu sprawy z pracy cz∏owieka, ani nie cenià jego czasu.
Nierzadko bowiem zdarzajà si´ takie wypadki, ˝e dzwoni pacjent o godzinie
mocno spóênionej (na przyk∏ad o 24:30 – w nocy) i przynosi recept´ sprzed
trzech dni na witamin´ C i akron. T∏umacz´ wtedy takiemu, ˝e to nie jest
wypadek nag∏y a recepta nie dzisiejsza a klient zaczyna si´ awanturowaç, ˝e
od tego sà dy˝ury nocne, by wydawaç leki i ˝e jeÊli jemu tak si´ podoba
przyjÊç, to ja musz´ byç do jego dyspozycji. Jeszcze straszy milicjà. Albo
podobny casus: dzwonek dzwoni jakby przynajmniej usiad∏o na nim pi´ciu
ludzi. Godzina 2:15 w nocy. Dopiero co zasn´∏am, po wyekspediowaniu
chorego, któremu robi∏am dwanaÊcie czopków z pantopanem. Zrywam si´
na równe nogi i biegn´ „galopem” do okienka, a przy okienku m∏ody cz∏owiek
prosi o maÊç cynkowà bo zrobi∏ mu si´ na nosie pryszczyk i on nie mo˝e
jutro iÊç do biura, bo jak b´dzie wyglàda∏!, ... MyÊli, ˝e po jednorazowym
posmarowaniu ten pryszczyk mu zniknie?
Zauwa˝y∏am, ˝e najgrzeczniej zachowujà si´ ci, którzy naprawd´ przyszli
w wa˝nej sprawie i rzeczywiÊcie potrzebujà tego leku jak najszybciej, takich
naturalnie za∏atwiam z ca∏ym „pietyzmem” i wspó∏czuciem, ale tych drugich
ch´tnie bym nieraz „wyt∏uk∏a”, ˝eby w przysz∏oÊci pami´tali, ˝e praca w aptece
jest jednak pracà wyt´˝onà i odpowiedzialnà, ˝e pracownik po nocnym
dy˝urze pe∏ni dy˝ur dzienny przez nast´pne siedem godzin i ˝e apteka nie
nadaje si´ do kpin czy ˝artów. Na szcz´Êcie podobne wypadki zdarzajà si´
sporadycznie i sà coraz rzadsze.
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Na ogó∏ praca jest przyjemna i nie sprawia mi wi´kszych k∏opotów. Jest
urozmaicona, bo mo˝na zmieniaç zaj´cia z recepturowych na ekspedycyjne
czy defekturowe, czasami nawet zastàpiç ksi´gowego w pisaniu rachunków
a zresztà jak ka˝da praca dobrze spe∏niona daje du˝o zadowolenia. Wracajàc
do naszych dy˝urów, wspomn´ jeszcze, ˝e niekiedy, póênà ju˝ porà, gdy
doko∏a zapanuje g∏´boka cisza, cz∏owiek jeszcze nie czuje si´ Êpiàcy
i zm´czony, puszcza wodze fantazji czy rozmyÊla i w takich chwilach próbuje
swoich si∏ na zupe∏nie innej niwie.
Rezultatem takich wieczorów sà rzucone na papier „literackie utwory”
czy to z gatunku prozy z wakacyjnych w´drówek czy nawet wierszy, nie
majàcych wprawdzie pretensji do „literatury”, niemniej oddajàce w∏asne
prze˝ycia, radoÊci i zmartwienia ...
I na zakoƒczenie przytocz´ jeden z nich, jako reminiscencje owych dumaƒ:

Dy˝ur nocny
Pó∏ki pe∏ne lekarstw – flaszki, s∏oje
Niespokojne czuwanie – oczekiwany dzwonek...
Nie powiem, ˝e si´ boj´
Ale – nie odmykajàc powiek
Wychodz´ w ciemny korytarz i chwil´ stoj´...
Czekam. Czas – mgnienie oka – a jednak si´ d∏u˝y:
Czy si´ wezwanie powtórzy?
Jest. Drzwi za kratà, okienko – cz∏owiek.
Recepta: zastrzyk, proszki, krople na serce.
Dr˝à r´ce, które chciwie po ratunek Êpieszà.
– Taksa nocna – Ju˝ p∏ac´, byle pr´dzej, pr´dzej
powróciç do chorego, uÊpiç i pocieszyç.
Pacjent wnet za∏atwiony. Znów cicho... Co wi´cej?
W sercu w∏asne zmartwienia, których nikt nie dzieli.
Obco, pusto, daleko...
MyÊli w chaos sk∏´bione, wrogie i nieswoje...
I wyblak∏e marzenia
WÊród mroków i cienia...
Godzina duchów: dwunasta.
Na szybie smu˝ka blasku odleg∏ego miasta
Ci´˝kie, duszne powietrze...
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Sylwety drzew za oknem rozko∏ysane na wietrze...
Znu˝ona g∏owa opada na ch∏odnej poÊcieli.
Z g∏´bokiego snu znowu dzwonek mnie wyrywa.
Kto? – wsz´dzie cicho – nikt si´ nie odzywa...
Serce w piersiach trzepoce...
Âwit szarawy z pomroki si´ dêwiga –
KtoÊ si´ zdoby∏ na dowcip niemàdry –
Uliczna lampa przygasa i miga...
Ostatnia noc w aptece. Skoƒczy∏y si´ dy˝ury nocne.

Mgr farm. Janina Merska (z domu Mieszkowska), urodzona 10 czerwca
1910 r. w KroÊnie, dyplom otrzyma∏a po ukoƒczeniu studiów na Uniwersytecie Jagielloƒskim w Krakowie w roku 1932, w∏aÊcicielka apteki
„pod Barankiem” w KroÊnie Pl. 3-go Maja, którà to aptek´ odziedziczy∏a
po swym Ojcu, Janie Mieszkowskim.
Zmar∏a w roku 1973.
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Janina Merska (née Mieszkowska)

Master of Science in Pharmacy
Twenty-year period from my life - memories
Battles in July and August 1944 in famous Valley of Death near Krosno,
Dukla and Âwidnik destroyed not only that region but also the town of Krosno
including a pharmacy „under a lamb” („pod Barankiem”). By the time displaced
residents returned to the town, the pharmacy was renovated by its owner
and restored to its activities. It was very hard, however, to supply the pharmacy
with medicines which were transported with an effort from wholesale
companies from Rzeszów and Cracow and often stolen along the way. In the
late 1940s, the pharmacy was well supplied and it served the town and its
residents. However, the authorities of the state caused numerous difficulties
like stocktaking, workplace inspections or fines which made Janina Merska,
MA, resign from managing her own pharmacy and start work as a pharmacist
in Social Insurance Company in Krosno on 26th October 1950. In that period,
the majority of prescribed medicines was prepared in pharmacies, and, at
the time of flu epidemic, pharmacists needed to work almost twenty-four
hours a day.
In October 1958, Janina Merska began work in a new, third in Krosno,
pharmacy on Kolejowa Street. Night shifts in pharmacies were not always
treated as the help in emergencies and sometimes a pharmacist was
unnecessarily bothered by casual passers-by. Janina Merska had a very
interesting and unusual hobby which was riding a motorcycle near Krosno. It
was not particularly safe in the post-war period because the roads had been
destroyed by military activities. Later in life, Janina Merska was an activist in
the Polish Tourist and Sightseeing Society and an author of short literary
forms.

61

Teresa Kazalska-Kielar, Andrzej Kosiek

Franciszka Pika-Mirandoli kontakty z farmacjà
Franciszek Pik (fot.), znany powszechnie
pod pseudonimem Mirandola zyska∏ szeroki
rozg∏os w okresie M∏odej Polski jako poeta,
nowelista i t∏umacz. Na postaç Mirandoli
nale˝a∏oby jednak spojrzeç odmiennie ni˝
dotàd o nim pisano. Sk∏ania do tego fakt, ˝e
by∏ on nie tylko literatem, ale farmaceutà. Pod
tym drugim aspektem – pracy zawodowej,
jego sylwetka wymaga charakterystyki.
Liczne bowiem wi´zy ∏àczy∏y Mirandol´
z dziejami aptek w Galicji i w niepodleg∏ej
Polsce. Niestety, do tej pory dzia∏alnoÊç ta
jeÊli by∏a zauwa˝ana i eksponowana w opracowaniach, to z pewnoÊcià w sposób marginalny, niepe∏ny, a cz´sto b∏´dny.
Od chwili Êmierci w 1930 r. na ∏amach czasopism farmaceutycznych
przypominano Mirandol´ kilkakrotnie. Najpierw w „WiadomoÊciach
Farmaceutycznych” ukaza∏ si´ nekrolog redakcyjny, w którym zebrane zosta∏y
pokrótce najistotniejsze szczegó∏y ˝ycia uwzgl´dniajàce g∏ównie dzia∏alnoÊç
literackà. W zakresie prac aptekarskich nekrolog Mirandoli przytacza∏ jedynie
bardzo nieliczne szczegó∏y.
W dwa lata póêniej, w 1932 r., to samo czasopismo zamieÊci∏o obszerny
artyku∏ Herlaine’a, wydany póêniej w formie ksià˝ki wraz z antologià twórczoÊci pisarza. Porusza∏ on przede wszystkim ˝yciowe koleje Mirandoli,
ujmujàc zagadnienie w miar´ szeroko, choç trudno zeƒ, wskutek braku
pewnych i wyczerpujàcych szczegó∏ów, wydobyç konkrety pracy w aptekach.
Najbardziej rzeczowym g∏osem w dotychczasowych pracach zamieszczanych w czasopismach farmaceutycznych by∏ artyku∏ Henryka Romanowskiego.
Jednak˝e i tu autor ograniczy∏ si´ jedynie do encyklopedycznego uj´cia
problematyki farmaceutycznej w ˝yciu Mirandoli, podkreÊlajàc, ˝e...
obowiàzkiem polskiej farmacji jest opracowanie na nasz farmaceutyczny u˝ytek jak
najbardziej szczegó∏owej jego biografii z uwzgl´dnieniem momentów farmaceutycznych jego nauki i pracy....
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Propozycja, a zarazem zach´ta Romanowskiego zosta∏a podj´ta przez
nas w niniejszej rozprawie. Jest ona próbà uj´cia zasadniczych i podstawowych
wiadomoÊci o kolejach farmaceutycznej dzia∏alnoÊci Mirandoli, na podstawie
materia∏ów archiwalnych dotàd nie publikowanych.
Tradycje aptekarskie w rodzinie Mirandoli by∏y ˝ywe. Poprzez Mari´ ze
Stacherskich, matk´ Mirandoli znaleêli si´ Pikowie w kr´gu osoby Ignacego
¸ukasiewicza. Ojciec Mirandoli, Wojciech Pik, ukoƒczy∏ studia farmaceutyczne
we Lwowie w 1856 r. Prawdopodobnie z poczàtkiem lat 60-tych XIX wieku
osiedli∏ si´ w KroÊnie, gdzie w marcu 1867 r. zakupi∏ od Leopolda Chodackiego
aptek´ realnà „Pod Jednoro˝cem”. MieÊci∏a si´ ona na parterze naro˝nej
kamienicy w Rynku. Wojciech Pik prowadzi∏ jà wzorowo do 1885 r. i tylko
wskutek przewlek∏ej choroby wydzier˝awi∏ jà Aleksandrowi ˚urawskiemu,
który ju˝ w 1884 r. by∏ jej zarzàdcà.
RównoczeÊnie obok apteki kroÊnieƒskiej od 1871 roku Wojciech Pik by∏
w∏aÊcicielem sezonowej apteki w Iwoniczu Zdroju. Pomimo braku bli˝szych
szczegó∏ów, dotyczàcych pracy Pika w obu aptekach, warto odnotowaç fakt
jego wystàpienia w KroÊnie przeciw praktykowanej od wieków tradycji
rozsy∏ania przez aptekarzy na Nowy Rok klientom apteki i znajomym kadzide∏,
trociczek, marcepanów i morsulek. Pik og∏osi∏ w 1877 r., ˝e ...zamiast rozsy∏ania
kadzid∏a ofiaruje rocznie pewnà sum´ pieni´˝nà na potrzeby miejscowej szko∏y.

Fot. Wojciech Pik w towarzystwie
˝ony i Honoraty ¸ukasiewiczowej
- ˝ony I. ¸ukasiewicza.

Po Êmierci Wojciecha Pika
koniecznoÊç zabezpieczenia dalszej opieki posiadanym aptekom
sk∏oni∏a ˝on´ do wytyczenia kariery Franciszka, najstarszego syna, w kierunku zawodu aptekarskiego. Sugesti´ t´ podsunà∏ jej
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ks. Jan Szabaj, proboszcz z Korczyny pod Krosnem, przyjaciel i kurator sàdowy
rodziny Pików. Decyzja ta wynik∏a tak˝e z koniecznoÊci szukania drogi
˝yciowej dla ch∏opca. Franciszek wskutek uzyskania ocen niedostatecznych
z j´zyka ∏aciƒskiego i greckiego oraz matematyki w pierwszym pó∏roczu 5 klasy gimnazjalnej zosta∏ oddany na praktyk´ aptekarskà za zgodà Gremium
Aptekarzy Galicji Zachodniej w Krakowie. Zgoda gremium wyra˝ona zosta∏a
nieformalnie, gdy˝ wed∏ug ówczesnej obowiàzujàcej ustawy przyjmowano
na praktyk´ uczniów, którzy ukoƒczyli pe∏nà szóstà klas´ gimnazjalnà.
Odst´pstwo od tej zasady mo˝na t∏umaczyç dawnà pozycjà zarówno
¸ukasiewicza, honorowego cz∏onka Towarzystwa Aptekarskiego, jak i Wojciecha Pika, znanego i cenionego aptekarza.
W decyzji matki uwidoczni∏y si´ dalekowzroczne plany skierowania
póêniej syna Franciszka na wy˝sze studia. Rozporzàdzenie bowiem Ministra
C.K. Rzàdu w Wiedniu z dnia 10 maja 1850 r. mówi∏o wyraênie, ˝e jedynie
dwuletnia dobra praktyka w publicznej aptece, w charakterze pomocnika
aptekarskiego, po ukoƒczeniu egzaminu tyrocynalnego, warunkuje praktyczne
przygotowanie do rozpocz´cia studiów farmaceutycznych na uniwersytecie.
Jakkolwiek zainteresowania farmacjà u Mirandoli w tym okresie by∏y
problematyczne, niemniej jednak zrozumia∏ potrzeb´ podj´cia zawodu
wybranego przez matk´. 1 lutego 1888 r. wstàpi∏ na praktyk´ do apteki „Pod
Nadziejà” Antoniego Karpiƒskiego w Rzeszowie. Ojciec Karpiƒskiego by∏
dawnym wspó∏pracownikiem ¸ukasiewicza z czasów jego pracy w Rafinerii
w Kl´czanach ko∏o Nowego Sàcza. Zapewne i to spowodowa∏o, ˝e Karpiƒski
przyjà∏ z ch´cià m∏odego Mirandol´ na praktyk´ do siebie. Praktyka trwa∏a
do 31 czerwca 1890., a wi´c do czasu, kiedy matka przenios∏a si´ z rodzinà
do Krakowa. Fakt ten znalaz∏ potwierdzenie w dwóch Êwiadectwach wydanych
Pikowi przez Karpiƒskiego. W obydwóch wyraênie podkreÊla∏, ˝e Franciszek
przez ca∏y czas by∏ pilnym, pracowitym uczciwym i moralnym oraz do zawodu
uzdolnionym. Pe∏niàc obowiàzki z pe∏nym zadowoleniem Karpiƒskiego i klientów apteki, a tylko „ze wzgl´dów familijnych” przeniós∏ si´ na dalszà praktyk´ do Krakowa.
W Krakowie, bezpoÊrednio po przyjeêdzie z Rzeszowa, rozpoczà∏ Mirandola 1 lipca 1890 r. praktyk´ u Fortunata Gralewskiego w aptece „Pod Z∏otym
Tygrysem” przy ul. Szczepaƒskiej 1. Gralewski znany by∏ wówczas jako jeden
z wybitnych farmaceutów krakowskich. Przewodniczy∏ w tym czasie Gremium
Aptekarzy Galicji Zachodniej, by∏ zas∏u˝onym obywatelem kraju, wi´êniem
stanu i opiekunem m∏odzie˝y. W latach studenckich przyjaêni∏ si´ z Ignacym
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¸ukasiewiczem. Przyjaêƒ trwa∏a dozgonnie. Gdy w 1882 r. zmar∏ ¸ukasiewicz,
Gralewski wystàpi∏ z p∏omiennà mowà jako przewodniczàcy Gremium Krakowskiego, podkreÊlajàc zas∏ugi ¸ukasiewicza i w∏asne z nim kontakty. Dlatego
te˝ zapewne przyjà∏ bez wahania na praktyk´ do swej apteki siostrzeƒca
Honoraty, ˝ony ¸ukasiewicza.
Mirandola musia∏ ju˝ wówczas myÊleç powa˝niej o zawodzie aptekarza,
skoro w czasie praktyki u Gralewskiego wiele czyta∏ i dokszta∏ca∏ si´. Potwierdzeniem tego by∏o z∏o˝enie dnia 17 lutego 1891 r. egzaminu tyrocynalnego
przed komisjà Gremium Krakowskiego z∏o˝onà z aptekarzy: Fortunata
Gralewskiego, Ernesta Stockmara i Feliksa Sobierajskiego. Liber Gremium
Pharmacopolum Cracoviensium podaje, ˝e zda∏ go z post´pem celujàcym,
odbierajàc dyplom mianujàc go „artis pharmaceuticae assistenten”.
Dalsza praktyka u Gralewskiego, ju˝ w stopniu podaptekarza, trwa∏a
krótko, gdy˝ do koƒca lutego 1891 r. Uzyskawszy pozytywnà opini´ u Gralewskiego, przeniós∏ si´ Mirandola na w∏asnà proÊb´, celem doskonalenia
si´ w zawodzie, do apteki „Pod gwiazdà” Konstantyna Wiszniewskiego przy
ul. Floriaƒskiej 9 w Krakowie. Praktyka u Wiszniewskiego trwa∏a od 18 marca
do koƒca sierpnia 1891 r. 28 wrzeÊnia tego˝ roku wpisa∏ si´ na studium
farmaceutyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Na
pierwszym roku 1891/92 Mirandola studiowa∏ chemi´ nieorganicznà u prof.
Olszewskiego, chemi´ organicznà u prof. Schramma, botanik´ u prof. Rostafiƒskiego, mineralogi´ u prof. Kreutza, geologi´ u prof. Szajnochy, zoologi´
u prof. Winejskiego i fizyk´ u prof. Witkowskiego. Egzaminy pierwszoroczne
z fizyki, chemii i botaniki z∏o˝y∏ Mirandola z post´pem dostatecznym, natomiast z zoologii z post´pem celujàcym.
W czasie drugiego roku studiów w latach 1892/93 obok wymienionych
przedmiotów s∏ucha∏ Mirandola dodatkowo wyk∏adów z chemii farmaceutycznej u prof. Schramma i farmakognozji u prof. ¸azarskiego oraz z chemii
sàdowej u prof. Schramma oraz z chemii sàdowej u prof. Olszewskiego.
Schramm i ¸azarski podkreÊlali, ˝e wykazywa∏ si´ pilnoÊcià w zaj´ciach.
W dniach 1 i 7 lipca 1893 r. Mirandola z∏o˝y∏ koƒcowe egzaminy
praktyczne w pracowni chemicznej i farmakognostycznej u prof. Olszewskiego
i prof. ¸azarskiego. 11 lipca przystàpi∏ do egzaminu teoretycznego z wymienionych przedmiotów oraz z farmacji u prof. ¸azarskiego. Z∏o˝ywszy te
egzaminy z post´pem dostatecznym uzyska∏ tytu∏ magistra farmacji.
BezpoÊrednio po ukoƒczeniu studiów Mirandola wróci∏ ponownie do
apteki Wiszniewskiego. Pracowa∏ w niej w charakterze prowizora do koƒca
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sierpnia 1893 r. Z dniem 1 paêdziernika powo∏any zosta∏ do odbycia s∏u˝by
wojskowej na stanowisko kierownika apteki w Szpitalu garnizonowym nr 3
w PrzemyÊlu. Emil Haecker, przyjaciel Mirandoli, wspomina∏ po latach jego
wizyt´ w redakcji „Naprzodu” „... w mundurze aptekarza wojskowego,
ciemnozielonym z ciemnoczerwonymi wy∏ogami, „przy szpadzie” i paradnym „pierogu
na g∏owie”.
W latach 1894-1895 dzieli∏ Mirandola czas na prac´ w aptece z jednej
strony, z drugiej zaÊ kontynuowa∏ studia za granicà w Heidelbergu, Berlinie
i Pary˝u w zakresie chemii, filozofii i nauk spo∏ecznych.
KoniecznoÊç ratowania podupad∏ej apteki rodzinnej w KroÊnie sk∏oni∏a
go jednak do powrotu i zaj´cia si´ nià osobiÊcie. Poczàtkowo, od 1 sierpnia
1895 r. Mirandola pracowa∏ w aptece kroÊnieƒskiej jako wspó∏pracownik.
Z dniem 1 stycznia 1896 r. po odejÊciu A. ˚urawskiego przejà∏ osobiÊcie dzier˝aw´ apteki, a zarzàd jej odda∏ Janowi Mieszkowskiemu. Sytuacja taka istnia∏a
do koƒca 1902 r. , tzn. do momentu wygaÊni´cia kontraktu dzie˝awnego.
1 kwietnia 1902 r. dzier˝aw´ apteki przejà∏ Karol Horitza. Apteka, b´dàca
do 1905 r. w∏asnoÊcià rodziny Pików (w tym roku naby∏ jà Wincenty Wojtynkiewicz), dzier˝awiona by∏a przez Horitz´ do 1908 r. Mirandola pracowa∏
w niej z przerwami jako wspó∏pracownik od 1 paêdziernika 1902 r. do 31
grudnia 1903 r., a nast´pnie od 1 grudnia 1904 r. do listopada 1907 r. Gdy
w marcu 1908 r. Horitza objà∏ dzier˝aw´ apteki „Pod Gwiazdà” W∏adys∏awa
Grabowskiego w pobliskiej Korczynie, Mirandola wraz z nim przeniós∏ si´
tak˝e do pracy w tej aptece, gdzie przebywa∏ do koƒca kwietnia 1909r.

Fot. Apteka w Bukowsku ok. 1910 r.
n/z: Franciszek Pik
– Mirandola z ˝onà
El˝bietà z Lewakowskich
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