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A capite...

czyli

Kole˝anki i Koledzy,

s∏owo

Prezesa

„historia est magistra vitae”, jak pisa∏ dr n. farm. Aleksander Czarniawy
w pierwszym numerze naszego „Skarbca Aptekarza”. Niniejsze wydanie
przynosi kilka refleksji doktora A. Czarniawego na temat pracy podkarpackiej
izby, która dzia∏ajàc w myÊl zasad Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej
Polskiej, a szczególnie jego paragrafu szesnastego, o treÊci: „Aptekarz otacza
szacunkiem histori´ i tradycj´ zawodu oraz dba o wszelkie zabytki kultury materialnej
farmacji” stara si´ zadoÊç mu uczyniç.
Bardzo wa˝ne jest zachowanie wiedzy i zabytków jà popierajàcych,
dla rozwoju naszego zawodu. W naszych czasach, gdy niejednokrotnie strona
finansowa bierze gór´ nad sentymentalnà, „lekkà r´kà” wyrzucamy
na „Êmietnik historii” wszystko co obcià˝a nasze przedsi´wzi´cia bie˝àce.
Oby tylko na „Êmietnik historii” ! Niejednokrotnie nasze pamiàtki trafiajà
na faktyczny Êmietnik jako niepotrzebne nikomu „starocie”. A przecie˝ ka˝de
naczynie apteczne, nawet uszkodzone, ka˝dy „papier” – okólnik w∏adzy
wiedeƒskiej, gremium aptekarskiego mi´dzy wojnami, wiadomoÊci z pierwszej naszej izby aptekarskiej z pionierskich, dramatycznych dla zawodu lat
czterdziestych XX wieku, sà dokumentami wolnoÊci i niezale˝noÊci Aptekarza
na niwie zawodowej. Dlatego tak wa˝ne sà gesty w∏aÊcicieli aptek, którzy
nie baczàc na trudnoÊci transportu, na problemy z pakowaniem chocia˝by
tych „resztek”, na ich wartoÊç finansowà, którà niejeden „kolekcjoner”
widzia∏by jako „lokat´ kapita∏u”, bezinteresownie oddajà je do zbiorów.
M∏odzi aptekarze a tak˝e ci, którzy z aptekarstwem stykajà si´ tylko poprzez
recept´ lekarskà, widzà te˝ ich wartoÊç sentymentalnà i estetycznà.
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Apelujemy i prosimy: nie niszczmy niepotrzebnych „szparga∏ów”, przeka˝my je do miejsc, gdzie zostanà tak, jak na to zas∏ugujà, odczyszczone
nie z patyny, która zas∏uguje na szacunek, ale z zapomnienia i uszanowane
jako „seniorzy” dzisiejszych „unguatorów” czy „ló˝ z laminarnym nawiewem”.
Na nich czuje si´ dotyk r´ki APTEKARZA.
Warto te˝ przypomnieç ludzi oddanych wykonywaniu zawodu, ochronie
i ratowaniu najcenniejszych wartoÊci – ˝ycia i zdrowia. Markowa to ma∏a
miejscowoÊç a du˝a wieÊ z wielkà historià. To miejsce, które szczyci si´ swymi
inicjatywami dla dobra wielu, o czym Êwiadczà prace i inicjatywy Towarzystwa
Przyjació∏ Markowej, wspó∏czesne i historyczne. Jest w Markowej skansen
budownictwa ludowego, jest pomnik LUDZI z wojennego, tragicznego
pokolenia – rodziny Ulmów.
Na koniec bie˝àcego numeru, ciàg dalszy „Kszta∏towania Aptekarza”,
tym razem na prze∏omie wieków XVIII i XIX w Krakowie.
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska
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dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Muzealne Inicjatywy
Podkarpackiego Samorzàdu Aptekarskiego
Odrodzony, na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, samorzàd aptekarski, od poczàtku swojego dzia∏ania opiera∏ si´
na tradycji polskiej samorzàdnoÊci aptekarskiej wed∏ug zasady, którà przypomnia∏em na jednym z okr´gowych zjazdów:
• „Nie zapominamy o korzeniach naszego zawodu – Nasz samorzàd bez korzeni
nie rozkwitnie”
Od poczàtku naszego dzia∏ania uwa˝aliÊmy, ˝e samorzàd aptekarski winien
utrwalaç wszystkie Êlady pozostawione przez nasz zawód w s∏u˝bie spo∏eczeƒstwa, podnoszàce rang´ zawodu aptekarza.
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e wÊród naszych cz∏onków jest grupa osób, dla których
odkrywanie aptekarskiej przesz∏oÊci sta∏o si´ pasjà:
mgr farm. Lidia Czy˝ – wybitny znawca historii farmacji na Podkarpaciu, autor
wielu na ten temat opracowaƒ i wydawnictw;
dr dr n. farm. Lucyna Samborska (D´bica), Zbigniew Biliƒski (Jaros∏aw), Maciej
Bilek (Kraków);
mgr mgr farm Teresa Kazalska-Kielar (Krosno), El˝bieta Gierlach (Krosno),
Bogdan Ziobro (Rzeszów), Krystyna Plewako (Rzeszów);
mgr El˝bieta Zwoliƒska (Rzeszów)
dzi´ki opracowaniom których, mogliÊmy jako Podkarpacka Okr´gowa Izba
Aptekarska, wydaç seri´ biuletynów historycznych Thesaurus Apothecarii.
Ciesz´ si´, ˝e mia∏em w tym swój udzia∏.
To nasze zainteresowanie historyczne obejmuje równie˝ muzealnictwo
aptekarskie poniewa˝ uwa˝amy, ˝e nale˝y otaczaç szczególnà opiekà dziedzictwo kulturowe aptekarzy i materialne zabytki aptekarstwa.
Wybrana 28 paêdziernika 1991 r., na I Okr´gowym Zjeêdzie Aptekarzy,
PORA podejmowa∏a ró˝ne formy dzia∏ania w tym zakresie.
Na terenie dzia∏ania ówczesnej Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej obejmujàcej trzy województwa: rzeszowskie, przemyskie i kroÊnieƒskie, funkcjonowa∏o jedno muzeum, w którym znajdowa∏y si´ aptekarskie
zabytki. By∏o to Muzeum Regionalne w Bieczu.
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Muzeum Ziemi Bieckiej
Muzeum Ziemi Bieckiej to jedno z najstarszych muzeów na terenie Polski
po∏udniowo-wschodniej. Muzeum w „Domu z basztà”, zlokalizowane jest
w zabytkowej kamienicy z 1523 r. W budynku tym mieÊci∏a si´ pierwsza
na Podkarpaciu apteka, za∏o˝ona w 1555 r. przez aptekarza Marcina Bariana
z Rokitnicy.
Ekspozycja poÊwi´cona jest historii aptekarstwa i aptek ze szczególnym
uwzgl´dnieniem Biecza. Pokazane sà dawne piwnice aptekarskie z wyposa˝eniem, laboratorium, wn´trze apteki z XIX w. oraz surowce do sporzàdzania
leków, naczynia i sprz´ty u˝ywane w aptekarstwie XVI – XX w. Ekspozycje
uzupe∏niajà portrety bieckich aptekarzy, dyplomy, starodruki o treÊci medycznej, ksi´gozbiór aptekarskiej rodziny Fusków z Biecza.

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska postanowi∏a, w porozumieniu
z dyrekcjà muzeum, objàç patronat nad aptekarskimi zbiorami.
Prezydium PORA
PORA, na posiedzeniu w dniu 8 marca 1994 r. postanowi∏o,
˝e kolejne posiedzenie Rady odb´dzie si´ w Bieczu i b´dzie po∏àczone z zapoznaniem si´ ze zbiorami muzealnictwa aptekarskiego w Bieckim Muzeum
Regionalnym.
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12 kwietnia 1994 r. odby∏o si´ w Muzeum Regionalnym w Bieczu posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
Histori´ zabytków aptekarstwa w Bieczu omówi∏a Dyrektor Muzeum,
mgr Marta BartuÊ. Po prelekcji nastàpi∏o zwiedzanie Muzeum. W spotkaniu
uczestniczyli Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni z Krosna i PrzemyÊla,
dyrektor Przedsi´biorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Rzeszów,
mgr farm. Teresa Borówka oraz dyrektor Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie, dr Leszek Ekiert, który przedstawi∏ wyk∏ad na temat
„Polskie muzealnictwo aptekarskie”. W Polsce jest kilka oÊrodków posiadajàcych zbiory porcelany, starodruków, farmakopei, opakowaƒ. Zdaniem
dr L. Ekierta powinna powstaç Rada Patronacka d/s Farmacji koordynujàca
dzia∏alnoÊç tych oÊrodków.
Uzgodniono równie˝, ˝e Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie przejmie patronat nad Muzeum. Na wniosek PORA, IV Okr´gowy Zjazd
Delegatów POIA w dniu 21 czerwca 1994 r., podjà∏ uchwa∏´ „w sprawie powo∏ania Rady Patronackiej przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
w Rzeszowie do spraw zbiorów zabytków aptekarskich w Muzeum Regionalnym w Bieczu”.
Wià˝e si´ to z kultywowaniem tradycji i ciàg∏oÊci zawodu aptekarza.
UCHWA¸A Nr 7
IV Okr´gowego Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 1994 r.
w sprawie powo∏ania Rady Patronackiej przy
Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
do spraw zbiorów zabytków aptekarskich w Muzeum Regionalnym w Bieczu
§ 1.
Zjazd postanawia powo∏aç Rad´ Patronackà do spraw zbiorów zabytków aptekarskich w Muzeum Regionalnym w Bieczu, w sk∏ad której zaprasza pe∏nomocników:
Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, Przewodniczàcego
Zarzàdu Oddzia∏u Rzeszowskiego PTFarm., Dyrektora PZF „Cefarm” w Rzeszowie,
Burmistrza Miasta Biecza, Dyrektora Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w KroÊnie, Dyrektora Muzeum
Regionalnego w Bieczu.
§ 2.
Zadaniem Rady Patronackiej b´dzie opieka nad zbiorami aptekarskimi, fachowa
konsultacja w zakresie opisu i ekspozycji zabytków, pomoc w dokumentacji,
7

przeciwdzia∏anie rozproszeniu a tak˝e popularyzacja Dzia∏u Aptekarskiego Muzeum
Regionalnego w Bieczu w celu powi´kszania i uzupe∏niania zbiorów.
Sekretarze Zjazdu
mgr Urszula Mrozek
mgr Lidia Czy˝

Przewodniczàcy Zjazdu
mgr Andrzej Grech

Niestety nie uda∏o si´ zrealizowaç ambitnych planów Rady Patronackiej,
poniewa˝ na skutek korekty granic województw w czasie reformy administracyjnej paƒstwa, z dniem 1 stycznia 1999 r., Biecz znalaz∏ si´ poza terenem
naszego dzia∏ania, przekazany do województwa ma∏opolskiego.
Kiedy muzeum w Bieczu, si∏à administracyjnych decyzji wypad∏o z terenu
dzia∏ania POIA, nasz g∏ówny historyk, mgr Lidia Czy˝, doprowadzi∏a do przygotowania aptekarskiej ekspozycji w Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie
Rzeszowie.

Muzeum Okr´gowe w Rzeszowie
Wed∏ug Wikipedii, Muzeum Okr´gowe w Rzeszowie
wie, powsta∏o w 1935 r., gromadzi ponad 240 000 eksponatów.
Gmach g∏ówny muzeum
to dawny budynek klasztorny
konwentu Pijarów (16551784) wzniesiony w latach
1644-1649 przez Jana Cangera. Rozbudowany i przebudowany w latach 1695-1708, wed∏ug projektu Tylmana z Gameren. Fasada
póênobarokowa. Po kasacji zakonu budynek przeznaczono na cele Êwieckie.
Od 1954 r. siedziba muzeum. Mieszczà si´ dzia∏y: Archeologii, Sztuki, Historii
oraz Biblioteka, Administracja i Pracownia Konserwacji Dzie∏ Sztuki.
Do najcenniejszych zbiorów muzeum nale˝y tzw. „Galeria rodziny Dàbskich”,
zbiory malarstwa, które zosta∏y podarowane miastu.
I w∏aÊnie w tym muzeum, w jednej z sal dawnego konwentu Pijarów –
zwanej ma∏ym refektarzem, w której na stropie znajduje si´ jedna z najstarszych polichromii Êciennych, przedstawiajàcych sceny leczenia, z inicjatywy
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naszej kole˝anki, mgr Lidii Czy˝ – wokó∏ najcenniejszych zabytków, nie tylko
aptekarskich – „Zielnika” Szymona Syreƒskiego (Syreniusza) z roku 1613
i „Herbarza Polskieqo” Marcina z Urz´dowa z roku 1595, powsta∏a wystawa
naczyƒ i utensylii aptecznych, autentycznych przedmiotów z aptek podkarpackich.

Zielnik z 1595 r.
Polichromia z koƒca XVII w.
Wystawie towarzyszy publikacja pod tytu∏em „Apteczne Reminiscencje”
trojga Autorów: Lidii Czy˝, Damiana Dràga i Teresy Drupki. Wystawa „Apteczne
Reminiscencje”, ze wspó∏udzia∏em Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, otwarta zosta∏a 21 kwietnia 2010 r.

Cz∏onkowie Prezydium PORA w Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie
na wystawie aptecznych eksponatów
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Ogromny wk∏ad organizacyjny wnieÊli pracownicy Muzeum Farmacji
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, którzy nie tylko udost´pnili
eksponaty, ale równie˝ zgodzili si´ na potrzeby wystawy udost´pniç meble
apteczne z jednej z najstarszych krakowskich aptek „Pod Z∏otà G∏owà”.
Pomimo, ˝e same meble pochodzà z ostatniego okresu i nie nale˝à do najstarszych przyk∏adów meblarstwa aptecznego, dzi´ki pracowni konserwacji
Muzeum Okr´gowego w Rzeszowie doskonale wpisujà si´ w charakter
aptecznych reminiscencji w∏aÊnie.

Podkarpaccy aptekarze liczà, ˝e b´dzie to ekspozycja trwa∏a.

Park Etnograficzny w Sanoku nale˝y do najpi´kniejszych muzeów na wolnym
powietrzu w Europie (malownicze po∏o˝enie na prawym brzegu Sanu u podnó˝a Gór Sanocko-Turczaƒskich doÊç wiernie odzwierciedla fizjografi´ Podkarpacia). Na obszarze 38 ha prezentowana jest kultura polsko-ukraiƒskiego
pogranicza we wschodniej cz´Êci polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski)
wraz z Podkarpaciem. Poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, ¸emkowie, Pogórzanie i Dolinianie) posiadajà oddzielne sektory ekspozycyjne
znakomicie dostosowane do fizjografii terenu.
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Odtwarzajàc typowe uk∏ady zabudowy wsi i zagospodarowania zagród
na terenie Muzeum zgromadzono ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku, gdzie obok budynków mieszkalnych,
mieszkalno-gospodarczych i gospodarczych, w Parku znajdujà si´ równie˝
obiekty sakralne (XVII-wieczny koÊció∏, dwie XVIII-wieczne cerkwie bojkowskie, jedna okaza∏a cerkiew ∏emkowska z samego poczàtku XIX w. i kilka
malowniczych kapliczek), budynki u˝ytecznoÊci publicznej (szko∏a wiejska,
zajazd) oraz obiekty przemys∏owe (m∏yn wodny, wiatraki, kuênie).

Kiedy w listopadzie 2009 rozpocz´to na terenie MBL budow´ miasteczka
galicyjskiego, w którym mia∏a znajdowaç si´ apteka, jako ówczesny prezes
PORA, podjà∏em rozmowy z Burmistrzem Miasta Sanoka oraz Dyrektorem
Muzeum Budownictwa Ludowego z propozycjà wspó∏pracy POIA w tworzeniu
aptekarskiej ekspozycji.
Równie˝ przy okazji odbywajàcego si´ w dniach 24-27 czerwca 2010 r.
r.,
w Sanoku w siedzibie Urz´du Miasta XIX Sympozjum Historii Farmacji,
organizowanego przez Zespó∏ Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, razem z mgr Lidià Czy˝ w rozmowie z burmistrzem Wojciechem Blecharczykiem, wróciliÊmy do tego tematu.
25 lutego 2010 r.
r., wraz z mgr Lidià Czy˝, z∏o˝yliÊmy na r´ce do Dyrektora
MBL mgr Jerzego Ginalskiego pismo, w którym w imieniu cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej wyraziliÊmy radoÊç, ˝e w projektowanym
przez Muzeum Budownictwa Ludowego kompleksie „Galicyjski Rynek”,
uwzgl´dniona zosta∏a równie˝ apteka.
PoinformowaliÊmy równie˝, ˝e w zakresie dzia∏ania samorzàdu aptekarskiego znajduje si´ dba∏oÊç o dziedzictwo kulturowe aptekarzy oraz zachowanie materialnych zabytków aptekarstwa. W piÊmie tym pisaliÊmy te˝, ˝e:
„koncepcja odtworzenia jednej z wielu aptek, jakie na terenie Galicji powstawa∏y
przede wszystkim w drugiej po∏owie XIX wieku, cieszy nas podwójnie, bo w chwili
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obecnej brak jest na terenie Podkarpacia placówki uwidaczniajàcej wysokie umiej´tnoÊci zawodowe aptekarza, jego uczestnictwo w ˝yciu kulturalnym Êrodowiska
i przede wszystkim pokazanie spo∏eczeƒstwu zabytków materialnych tego zawodu
zaufania publicznego.
JeÊli bylibyÊmy w jakiÊ sposób pomocni – jako samorzàd – przy projektowanej
ekspozycji MBL, szczególnie w zakresie konsultacji merytorycznej oraz rozpropagowaniu tej idei, jesteÊmy do Paƒstwa dyspozycji. Prosimy wi´c o sugestie w tym
wzgl´dzie. Mam nadziej´, ˝e nawiàzana wspó∏praca zaowocuje finalnym obrazem
„Galicyjskiego Rynku”.
Galicyjski Rynek – sektor miejski w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, zosta∏ oficjalnie otwarty 16 wrzeÊnia 2011 r.
r., przez ministra Bogdana
Zdrojewskiego[1].

Muzeum Budownictwa Ludowego zaprasza specyficznym tekstem, oddajàcym klimat tamtych lat, na Galicyjski Rynek
Rynek:
„gdzie zapach taniej wody koloƒskiej u miejscowego fryzjera miesza si´ z zapachem
wozowni. Blask szabasowych Êwiec pada na pulsujàcà karczm´, a stukot odje˝d˝ajàcego w mrok pó∏koszka przypomina, ˝e dzisiaj by∏ targ” (http://skansen.mblsanok.pl).
Wokó∏ rozleg∏ego rynku ze studnià poÊrodku, zlokalizowano ró˝ne ówczesne
sklepy i us∏ugi, w których równoczeÊnie mieÊci∏y si´ mieszkania w∏aÊcicieli
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ma∏omiasteczkowego rynku. W domach z podcieniami mieszczà si´: sklep
kolonialny, piekarnia, poczta, fotograf, szewc i apteka.
Po udost´pnieniu Galicyjskiego Rynku dla zwiedzajàcych, nadal prowadziliÊmy rozmowy zarówno z dyrektorem Jerzym Ginalskim, jak i z kustoszem
tego muzeum, mgr Danutà Blin-Olbert
Blin-Olbert, rozmowy doprowadzi∏y do uzgodnieƒ,
majàcych na celu podpisanie stosownego porozumienia pomi´dzy MBL a POIA.
Bogate zbiory apteki w Miasteczku Galicyjskim mo˝na uzupe∏niç – wzbogaciç je o eksponaty, których tu brakuje.
To jest jeden z g∏ównych celów zawiàzania wspó∏pracy pomi´dzy POIA
w Rzeszowie a MBL w Sanoku. A wszystko to po to, by na terenie województwa
podkarpackiego stworzyç kompletnà placówk´ muzealnà poÊwi´conà historii
aptekarstwa.
Posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 10 sierpnia 2012 r. na terenie Miasteczka Galicyjskiego
w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
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Zgodnie ze wczeÊniejszymi uzgodnieniami pomi´dzy Prezesem Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej i Dyrektorem Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku, w dniu w dniu 10 sierpnia 2012 r.
r., na terenie Miasteczka
Galicyjskiego w Muzeum Budownictwa Ludowego odby∏o si´ uroczyste posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej w celu podpisania
porozumienia mi´dzy PORA a MBL w sprawie obj´cia patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa Podkarpacia, które
znajdujà si´ w Aptece, usytuowanej w Rynku Miasteczka Galicyjskiego
na terenie skansenu sanockiego.
W posiedzeniu uczestniczyli:
ze strony Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
k dyrektor mgr Jerzy Ginalski i mgr Danuta Blin-Olbert z Dzia∏u Kultury Ludowej,
oraz goÊcie:
k Wojewódzki Podkarpacki Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Monika
Urbaniak oraz Inspektor Delegatury w KroÊnie mgr farm. Halina Sikorska;
k Zast´pca Burmistrza Wolnego Królewskiego Miasta Sanoka, Ziemowit
Borowczak;
k asystentka pani Pose∏ do Parlamentu Europejskiego, El˝biety ¸ukacijewskiej,
Katarzyna Rysz-J´czkowska.

Prezydium na posiedzeniu PORA

Sala obrad
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Gospodarze zaprezentowali zebranym film, dokumentujàcy powstawanie
i otwarcie Galicyjskiego Rynku – zabudowany autentycznymi, zabytkowymi
budynkami, przeniesionymi w ca∏oÊci z miejscowoÊci Podkarpacia, z jego
obszaru Pogórza Karpackiego, Beskidu Niskiego czy Bieszczadów.

Podpisanie umowy o budowie
min. B.Zdrojewski i dyr. J.Ginalski

Budynki w trakcie budowy

Mgr farm. Lidia Czy˝
Czy˝, zast´pca Prezesa PORA omówi∏a najwa˝niejsze muzea farmaceutyczne w Polsce oraz
warte utrwalenia miejsca
w województwie podkarpackim, zwiàzane z pracà aptekarzy, którzy do dzisiaj wspominani sà przez „wdzi´cznych pacjentów”.

Mgr El˝bieta Zwoliƒska
Zwoliƒska, Dyrektor Biura przedstawi∏a podstawowe akty
prawne obowiàzujàce dawniej aptekarzy podczas pracy zawodowej.
Asystentka pani Pose∏ do Parlamentu Europejskiego, El˝biety ¸ukacijewskiej, Katarzyna Rysz-J´czkowska, odczyta∏a list gratulacyjny Pani Pose∏
skierowany do zebranych, w którym wyra˝a gratulacje i podzi´kowanie
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za dzia∏alnoÊç zmierzajàcà do zachowania eksponatów i tradycji podkarpackiego aptekarstwa.

Katarzyna Rysz-J´czkowska

Mgr Danuta Blin-Olbert
Blin-Olbert, kustosz muzeum, opowiedzia∏a jak urzàdza∏a
aptek´ w Galicyjskim Rynku.
Stwierdzeniem ˝e „strasznie si´ w∏aÊciwie Paƒstwa ba∏am, bo nie znam si´ na aptekarstwie” – wywo∏a∏a salw´
Êmiechu zebranych – „jeÊli jest
coÊ nie tak jak trzeba, to prosz´
wybaczyç. Mam nadziej´, ˝e
w ramach wspó∏pracy poprawimy co nale˝y”.
W uroczysty sposób zosta∏ podpisany akt porozumienia pomi´dzy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, reprezentowanym przez Dyrektora
mgr Jerzego Ginalskiego
Ginalskiego, a Podkarpackà Okr´gowà Radà Aptekarskà w Rzeszowie reprezentowanà przez Prezesa PORA dr n. farm. Lucyn´ Samborskà
Samborskà,
w sprawie obj´cia patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa Podkarpacia, celem wzbogacenia wystawy znajdujàcej si´
w aptece Galicyjskiego Rynku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
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Dyrektor J. Ginalski podzi´kowa∏ za zainteresowanie samorzàdu aptekarskiego placówkà muzealnà, jakà w Rynku Galicyjskim jest apteka. Wyrazi∏
przy tym nadziej´, ˝e nawiàzana wspó∏praca nie ograniczy si´ tylko do wymiaru formalnego oraz ˝e liczy na ÊciÊlejszà wspó∏prac´ w popularyzacji
i wzbogacaniu zbiorów Rynku Galicyjskiego, w tym apteki.
POROZUMIENIE – APEL – UCHWA¸A
POROZUMIENIE
zawarte w Sanoku w dniu 10 sierpnia 2012r
pomi´dzy
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, ul. Traugutta 3 38-500 Sanok
reprezentowanym przez Dyrektora mgr Jerzego Ginalskiego, zwany dalej MBL
a
Podkarpackà Okr´gowà Izbà Aptekarskà w Rzeszowie ul. Jagielloƒska 23/5 35-025
Rzeszów – reprezentowanà przez Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyn´ Samborskà, zwany dalej POIA
w sprawie:
obj´cia patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa
Podkarpacia, celem wzbogacenia wystawy znajdujàcej si´ w aptece Galicyjskiego
Rynku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
§1
Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska jest organizacjà zrzeszajàcà farmaceutów
na terenie województwa podkarpackiego. Obowiàzkiem ka˝dego farmaceuty jest
utrwalanie historii swojego zawodu, zgodnie z Kartà Aptekarstwa Europejskiego.
Elementami tego dzia∏ania jest równie˝ wspó∏praca z muzeami aptekarskimi
w Polsce.
§2
1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jest jednym z najstarszych i najwi´kszych pod wzgl´dem iloÊci zgromadzonych obiektów, muzeum etnograficznym
w Polsce.
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2. WÊród zbiorów etnograficznych, zbudowanego na tym terenie sektora miejskiego
muzeum – Galicyjskiego Rynku – znajduje si´ apteka wyposa˝ona w meble, sprz´t
i utensylia apteki galicyjskiej z prze∏omu XIX I XX w.
§3
Realizujàc zadania wynikajàce z powinnoÊci zawodu aptekarza, Podkarpacka
Okr´gowa Izba Aptekarska, obejmuje patronat nad gromadzeniem i ekspozycjà
zabytkowych zbiorów farmacji Podkarpacia, celem wzbogacenia wystawy w aptece
Galicyjskiego Rynku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Patronat b´dzie polega∏ na:
k wspó∏pracy przedstawicieli POIA z pracownikami MBL sprawujàcymi piecz´
nad aptekarskimi zbiorami, w tym fachowa konsultacja, w zakresie opisu i wyeksponowania zabytków oraz pomoc w sporzàdzaniu dokumentacji ich dotyczàcej:
k popularyzacja zbiorów w Êrodowisku aptekarskim,
k upowszechnianiu wiedzy na temat roli zabytków poprzez ich gromadzenie, prezentacj´ oraz publikacj´ w wydawnictwach POIA,
k organizacji konferencji dotyczàcych historii podkarpackiego aptekarstwa na terenie
MBL
Ze strony POIA nadzór nad realizacjà opisanych wy˝ej dzia∏aƒ sprawowaç b´dzie
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska w ramach bie˝àcej dzia∏alnoÊci.
§4
Muzeum Budownictwa Ludowego, w ramach wspó∏pracy z POIA, zapewni w miar´
posiadanych mo˝liwoÊci:
k merytorycznà wspó∏prac´ w zakresie doposa˝enia i prezentacji pomieszczeƒ aptecznych i organizacji bielarni w celu popularyzacji zio∏olecznictwa (planuje si´ poszerzenie ekspedycji o bielarni´ usytuowanà na strychu budynku aptecznego oraz
uzupe∏nienie i weryfikacj´ ekspozycji w recepturze o przedmioty niezb´dne do jej
funkcjonowania, np. pigularka, alembik, itp.),
k merytorycznà wspó∏prac´ przy przygotowaniu publikacji o zbiorach aptecznych
eksponowanych w aptece w rynku galicyjskim.
Ostateczny wp∏yw na rodzaj i charakter wyposa˝enia wn´trz aptecznych b´dzie mia∏
Dzia∏ Kultury Ludowej MBL w Sanoku.
§5
Porozumienie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w Rzeszowie
dr n. farm. Lucyna Samborska

18

Dyrektor
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku
mgr Jerzy Ginalski

RównoczeÊnie
PORA przygotowa∏a
informacj´ – apel do
swoich cz∏onków nast´pujàcej treÊci:

Nast´pnie zebrani
zwiedzili Rynek Galicyjski oraz mieszczàcà si´ tam aptek´.
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Na kolejnym posiedzeniu PORA w dniu 6 grudnia 2012 r. podj´to uchwa∏´, która niejako spina nasze dotychczasowe dzia∏ania majàce na celu obj´cie
patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa
Podkarpacia, by równoczeÊnie dà˝yç do wzbogacenia zbiorów znajdujàcych
si´ w aptece Galicyjskiego Rynku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Przyj´to równie˝ informacj´, ˝e na apel PORA do MBL w Sanoku przekazano ju˝ oko∏o dwustu eksponatów w tym g∏ównie stare naczynia apteczne
pochodzàce mi´dzy innymi z likwidowanej apteki w Markowej ko∏o ¸aƒcuta
(oko∏o 160 eksponatów).

UCHWA¸A NR 14/2012
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
z dnia 6 grudnia 2012 roku
w sprawie: obj´cia patronatu nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków
aptekarstwa Podkarpacia w aptece Galicyjskiego Rynku w Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku.
Na podstawie art. 29 pkt. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 z póên. zm.) oraz art. 16 Kodeksu
Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska
w Rzeszowie uchwala, co nast´puje:
§1
Samorzàd aptekarski obejmuje swoim zakresem dzia∏ania trosk´ o dziedzictwo kulturowe aptekarzy oraz zachowanie materialnych zabytków aptekarstwa.
§2
Porozumienie zawarte pomi´dzy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku a Podkarpackà Okr´gowà Izbà Aptekarskà w Rzeszowie, podpisane w dniu 10 sierpnia
2012 roku, daje podstaw´ wspó∏pracy przedstawicieli POIA z pracownikami MBL
w zakresie podstawowych funkcji muzeum – ochronnych, edukacyjnych i estetycznych, dotyczàcych zabytków aptekarstwa Podkarpacia i obj´cia patronatem dzia∏aƒ
w tym zakresie.
Patronat b´dzie polega∏ na:
k wspó∏pracy przedstawicieli POIA z pracownikami MBL sprawujàcymi piecz´ nad
aptekarskimi zbiorami, w tym fachowej konsultacji w zakresie opisu i wyeksponowania zabytków oraz pomocy w sporzàdzaniu dokumentacji ich dotyczàcej;
k popularyzacji zbiorów w Êrodowisku aptekarskim;
k upowszechnianiu wiedzy na temat roli zabytków w Êrodowisku aptekarskim poprzez
ich gromadzenie, prezentacj´ oraz publikacj´ w wydawnictwach POIA;
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k organizacji konferencji dotyczàcych historii podkarpackiego aptekarstwa na terenie
MBL.
§3
Ze strony POIA nadzór nad realizacjà dzia∏aƒ w zakresie ca∏okszta∏tu opieki nad zabytkami zawodu sprawowaç b´dzie Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska w ramach bie˝àcej dzia∏alnoÊci.
§4
Dla realizacji za∏o˝onych celów patronatu, PORA zwraca si´ do wszystkich Aptekarzy,
którzy zwiàzani sà uczuciowo z zabytkami zawodu, tych, którzy w przedmiotach
o wielowiekowej tradycji widzà urod´, równie˝ tych, którzy chcieliby zachowaç
pami´ç o swoich Przodkach – z Apelem:
przeka˝my swoje pamiàtki do miejsca, gdzie b´dà z ca∏ym pietyzmem przechowane
a ich wartoÊç omówiona i udost´pniona dla wszystkich zainteresowanych historià
farmacji. Wszystkich, którzy posiadajà dokumenty, naczynia apteczne i inne utensylia,
ksià˝ki tematycznie zwiàzane z dzia∏alnoÊcià aptek w wieku XIX i XX zach´camy by
swoje zbiory lub pojedyncze egzemplarze chocia˝by starych recept przekazali dla
wyeksponowania w ogólnodost´pnych muzeach, przede wszystkim w Aptece w Rynku
Miasteczka Galicyjskiego w Sanoku.
Nie czekajmy – ka˝dy zniszczony zabytek pomniejsza wiedz´ o naszej tradycji !
§5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
Sekretarz
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej

Apteka w Galicyjskim Rynku
Ju˝ na etapie planowania zagospodarowania budynków zlokalizowanych
wokó∏ Galicyjskiego Rynku, rozwa˝ano koncepcj´ zlokalizowania w budynku
obecnej apteki – gabinetu lekarza lub apteki. Zwyci´˝y∏a koncepcja apteki
mi´dzy innymi ze wzgl´du na posiadane w magazynach MBL eksponaty.
W budynku, w którym obok apteki znajduje si´ mieszkanie aptekarza, wokó∏
Êrodkowej sieni, zlokalizowano pi´ç pomieszczeƒ:
ekspedycja apteczna, receptura-laboratorium z wejÊciem na stryszek, gdzie
ma znajdowaç si´ zielarnia, salon, sypialnia i kuchnia. Wszystkie pomieszczenia wyposa˝one sà w odpowiednie sprz´ty z poczàtku XX w.
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Apteka w Miasteczku
Galicyjskim jest prawie
idealnà kopià jednej
z aptek z Dynowa.
Uda∏o si´ jà odtworzyç
dzi´ki fotografii z 1912
roku. Z Dynowa pochodzà g∏ównie meble.
Przedmioty szklane oraz narz´dzia aptekarskie pochodzà z kilku miejsc
m.in. z sanockich aptek: apteki „Pod Gwiazdà”, z apteki Kawskich czy apteki
„Pod OpatrznoÊcià”.

Ekspedycja w aptece mgr M. Kawskiego

Sygnatura
z apteki „Pod Gwiazdà”

Danuta Blin-Olbert – kustosz MBL w Sanoku
Sanoku, która uk∏ada∏a eksponaty
w budynku apteki, opowiada:
„MyÊmy gromadzili wyposa˝enie apteki ju˝ od lat osiemdziesiàtych. Tak˝e wtedy
nabyliÊmy meble a ca∏y czas zbieraliÊmy naczynia aptekarskie, narz´dzia i wszystkie
potrzebne przedmioty”.
EKSPEDYCJA
Nad wejÊciem do izby ekspedycyjnej apteki od strony sieni, jest umieszczony
szyld dynowskiej apteki „Pod OpatrznoÊcià”.
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Uczestnicy posiedzenia PORA
w ekspedycji apteki
Na ekspedycyjnych rega∏ach ustawione sà oryginalne sztandy, naczynia
porcelanowe na surowce farmaceutyczne oraz s∏oje apteczne z apteki
mgr Stanis∏awa Kawskiego. Niektóre z nich mgr farm. S. Kawski przekaza∏
jeszcze osobiÊcie w latach osiemdziesiàtych do MBL dla konserwatorów,
którzy przechowywali w nich ró˝ne preparaty.
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Na na stole ekspedycyjnym stoi stara kasa rejestrujàca oraz waga.

Dyr J.Ginalski i uczestnicy spotkania przy zabytkowej kasie Anker.
Takimi maszynami liczàcymi, podsumowujàcymi na taÊmie wydatki za leki pacjentów,
wspomagali si´ w swojej pracy aptekarze na prze∏omie XIX i XX w.
RECEPTURA – laboratorium
Na drewnianych rega∏ach ustawione sà oryginalne utensylia apteczne:
k porcelana laboratoryjna: moêdzierze z wylewem i bez wylewu, t∏uczki (pistle)
do moêdzierzy, parownice porcelanowe
k szk∏o laboratoryjne: zlewki, lejki, bagietki, cylindry miarowe
k butelki i s∏oje recepturowe z korkiem na szlif (sztandy)
k ∏y˝eczki i ∏opatki apteczne, dwustronne, metalowe

meble z apteki w Dynowie
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naczynia laboratoryjne

areometry z apteki
w Przeworsku

mikroskop, dar dr Kaczorowskiej z Sanoka

Pi´kne drewniane, zdobione meble znajdujà si´ we wszystkich pomieszczeniach apteki.

waga Berangera i moêdzierz mosi´˝ny
z t∏uczkiem z apteki mgr S. Kawskiego

zegar ze zbiorów numizmatyka
sanockiego Tadeusza Ortyla
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Ostatnio do zbiorów do∏àczy∏ zestaw do sporzàdzania pigu∏ek z apteki
w Markowej. Pigu∏ka – poprzedniczka dzisiejszej tabletki mia∏a kszta∏t kulki
i by∏a „kr´cona“ r´cznie, w taki sposób, aby ka˝da zawiera∏a dok∏adnie t´
samà iloÊç substancji czynnej. Pos∏ugiwano si´ w tym celu moêdzierzem i pigulnicà – drewnianà deskà sk∏adajàcà si´ z dwu cz´Êci – p∏askiej i rowkowanej.
Odwa˝one sk∏adniki (substancj´ czynnà i lepiszcze) ucierano w moêdzierzu.
Z otrzymanego ciasta za pomocà listewki formowano, na p∏askiej cz´Êci pigulnicy, prostokàtny placek. Przek∏adano go na cz´Êç rowkowanà i przyciskajàc
rowkowanà listewkà, a nast´pnie dzielàc no˝em, otrzymywano 30 równych
wa∏eczków; ka˝dy z nich mia∏ dok∏adnie ten sam sk∏ad. Z ka˝dego wa∏eczka
aptekarz „kr´ci∏” kulk´ – najpierw w palcach, nast´pnie wyrównywa∏ kszta∏t,
toczàc jà po p∏askiej cz´Êci pigulnicy drewnianym stempelkiem (grzybkiem).
Aby zapobiec sklejaniu, pigu∏ki obsypywano zarodnikami wid∏aka (lycopodium)
pos∏ugujàc si´ stosownym pojemnikiem.

Ciekawym eksponatem jest przyrzàd do
produkcji Êwiec, sk∏adajàcy si´ z metalowego ko∏a, do którego przyspawane
sà haczyki oraz szerokiej misy, do której
sp∏ywa lany wosk.
Ko∏o przekaza∏o Muzeum Historyczne
w Sanoku a misa pochodzi z koÊcio∏a
w Haczowie.
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Jako ciekawostk´ mo˝na tu przytoczyç nast´pujàcà
informacj´:

Od prawie siedemdziesi´ciu lat w parafii pod wezwaniem Êw. Jadwigi
we wsi Bia∏a Stara pod P∏ockiem istniej Bractwo Ró˝aƒcowe
Ró˝aƒcowe.
Od poczàtku istnienia bractwa spoÊród jego cz∏onków wy∏aniano kilku m´˝czyzn, zwanych „brastewnymi”
„brastewnymi”, którzy odpowiadali za „Êwiat∏o na o∏tarzu”.
Z tego te˝ wzgl´du zacz´li oni odlewaç Êwiece sami i trwa to do chwili obecnej.
Surowcem do odlewu Êwiec jest chrust woskowy (sà to sople sp∏ywajàce z palonych Êwiec i ogarki, gromadzone w skrzyni stojàcej w zakrystii) zbierany
ca∏y rok oraz czysty wosk i prz´dza na knoty. Warsztat pracy i zwiàzany z tym
zestaw narz´dzi jest niezbyt bogaty. Podstawowym narz´dziem jest ko∏o
do lania Êwiec Na knoty najlepsza jest prz´dza bawe∏niana, której u˝ywano
do lat pi´çdziesiàtych. Obecnie jest ona nieosiàgalna, dlatego te˝ knoty robi
si´ z konopnego sznurka, który kroi si´ na kawa∏ki oko∏o 80-centymetrowej
d∏ugoÊci a na jednym z koƒców wià˝à 8-centymetrowe p´telki i które zak∏adajà
na haczyki ko∏a. Wrzàcy wosk cedzi si´ przez sito do misek p∏ywajàcych w wodzie, skàd wybierany jest metalowym dzbankiem, a z nich wylewany równym,
wàskim strumieniem na wiszàce knoty. / http://krainaswiec.pl /
SALON – biuro

Salon pe∏ni∏ rol´ pokoju biurowego, z podr´cznà fachowà biblioteczkà.
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W aptecznym oknie wystawiony jest oryginalny
barometr z apteki w Dynowie z zakonnikiem,
który chowa si´ w swojej pustelni na niepogod´.

Tak urzàdzona apteka czeka na o˝ywienie. Domaga si´ zró˝nicowanych
zapachów dawnej apteki i p´ków suszonych zió∏, które by∏y podstawà dawnej
terapii.
Mamy nadziej´, ˝e podj´ty przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà
patronat oraz liczne grono odwiedzajàcych aptekarzy pomogà nie tylko w doposa˝eniu tego muzealnego obiektu, ale i utrwaleniu historii aptekarstwa
na Podkarpaciu.

Sanockie Media
Na Posiedzeniu PORA
W dniu 10 sierpnia 2012 r. odby∏o si´ uroczyste posiedzenie Podkarpackie
Okr´gowej Rady Aptekarskiej na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku z okazji obj´cia przez P0RA patronatu
nad gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa Podkarpacia,
celem wzbogacenia wystawy znajdujàcej si´ w aptece Galicyjskiego Rynku
w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Informacj´ medialnà z tego spotkania przygotowa∏ portal internetowy
tvPodkarpacie.pl, (esanok) oraz Tygodnik Sanocki.
I. Posiedzenie PORA w sanockim skansenie
na portalu internetowym tvPodkarpacie.pl, (esanok)
Na portalu ukaza∏ si´ film p.t. „Sanok uczy historii aptekarstwa”. ZanotowaliÊmy jego fragmenty z uczestnikami spotkania w rolach g∏ównych.
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„Miasteczko Galicyjskie w Sanoku zachwyca swym pi´knem.
Doceniajà to turyÊci.
Na koniec lipca tego
roku skansen odnotowa∏ rekordowà liczb´
zwiedzajàcych, by∏o
ich o oko∏o 25 tysiecy
wi´cej ni˝ w roku ubieg∏ym.

Wiceprezesi PORA: mgr Lidia Czy˝ i dr Aleksander Czarniawy w rozmowie z kustoszem MBL Danutà Blin-Olbert.
Ka˝dy budynek miasteczka to inna historia, inne przeznaczenie. Zapach
przesz∏oÊci czuç jednak za ka˝dym razem gdy przekroczy si´ próg danego
obiektu.
Nie inaczej jest w przypadku apteki.
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Danuta Blin-Olbert – kustosz MBL w Sanoku:
„ Jest to po prostu zapach mebli, naczyƒ, w których by∏y przechowywane
farmaceutyczne Êrodki”

Bogate zbiory apteki w Miasteczku Galicyjskim mo˝na jednak uzupe∏niç
– wzbogaciç je o eksponaty których tu brakuje. To jest jeden z g∏ównych
celów zawiàzania wspó∏pracy pomi´dzy POIA w Rzeszowie a MBL w Sanoku.
A wszystko to po to, by na terenie województwa podkarpackiego stworzyç
kompletnà placówk´ muzealnà poÊwi´conà historii aptekarstwa.

Uczestnicy
spotkania
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Podpisanie porozumienia
przez Prezesa PORA dr n. farm. Lucyn´ Samborskà oraz dyrektora MBL mgr Jerzego Ginalskiego.

Czarniawy Aleksander – wiceprezes PORA
„SkierowaliÊmy apel, g∏ównie do
aptekarzy naszego województwa
– ale nie tylko – aby osoby, które
majà jakieÊ sprz´ty apteczne, czy
ksià˝ki dotyczàce dawnego aptekarstwa, gromadzi∏y je tak – by
mog∏y trafiç do tej apteki – wzbogacajàc zbiory, które tutaj si´
znajdujà”.
W zarzàdzie Podkarpackiej Izby Aptekarskiej wa˝ny wk∏ad wnosi
wiceprezes PORA Lidia Czy˝, która jest zarazem sekretarzem w Zespole Sekcji
Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Polsce.
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Lidia Czy˝ – wiceprezes PORA:
„A my tak naprawd´ b´dàc
aptekarzami, byliÊmy wykonawcami bezpoÊrednimi dla
pojedynczego pacjenta a nie
pacjenta, który w tej chwili
przychodzi z receptà i dostaje lek który zrobi∏a fabryka
dla milionów pacjentów. Lekarz to by∏ ktoÊ do kogo si´
sz∏o faktycznie w ci´˝kiej
chorobie a takich porad codziennych udziela∏ aptekarz”.
Sà ju˝ pierwsze pomys∏y, które dzi´ki porozumieniu z POIA b´dzie
zdecydowanie ∏atwiej zrealizowaç.
Danuta Blin-Olbert – kustosz MBL w Sanoku:
„ChcielibyÊmy urzàdziç zielarni´ i problem jest na razie taki ˝e zielarnia mieÊci∏a si´ zwykle na strychach specjalnie urzàdzanych. A my tutaj dysponujemy
doÊç wàskim wejÊciem – ale przemyÊlimy ten problem i mamy nadziej´,
˝e w jakiÊ sposób to zielarstwo poka˝emy.”

Cz∏onkowie PORA
wychodzàcy z obrad

i zwiedzajàcy aptek´
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Porozumienie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania – tak brzmi ostatni
paragraf tego porozumienia.
Miejmy wi´c nadziej´, ˝e szybko us∏yszymy o bogatych zbiorach aptekarskich Rynku Galicyjskiego.

II. TYGODNIK SANOCKI

Pod OpatrznoÊcià
i patronatem farmaceutów
Za g∏ównego pomys∏odawc´
przedsi´wzi´cia mo˝na uznaç
dr. n. farm. Aleksandra Czarniawego, wiceprezesa POIA.
– Przed dwoma laty zacz´liÊmy szukaç miejsca na stworzenie pewnej namiastki muzeum aptekarstwa podkarpackiego. WczeÊniej rol´ takà
znakomicie spe∏nia∏ Biecz,
który – niestety – odszed∏ od
nas do województwa ma∏opolskiego. Poczàtkowo myÊle-

liÊmy o nowym skrzydle zamku sanockiego, potem jednak
oczy nas wszystkich zwróci∏y
si´ na powstajàcy w skansenie
Rynek Galicyjski, jako ˝e dowiedzieliÊmy si´, ˝e jednym
z eksponowanych tam obiektów ma byç apteka wraz z domem aptekarza.
Ide´ naszego w∏àczenia si´ do
tego tematu z pe∏nà ˝yczliwoÊcià popar∏ dyrektor MBL
Jerzy Ginalski i dziÊ w∏aÊnie jà

formalizujemy – mówi∏ Aleksander Czarniawy.
Na uroczyste posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej stawili si´ m.in.:
Ziemowit Borowczak, zast´pca burmistrza miasta Sanoka,
Lidia Czy˝ z Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
a zarazem wiceprezes POIA,
Katarzyna Rysz-J´czkowska
z Biura europose∏ El˝biety ¸ukacijewskiej, dr n. farm. Lucy-
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na Samborska, prezes POIA.
W roli gospodarzy wystàpili:
Jerzy Ginalski, dyrektor MBL
oraz Danuta Blin-Olbert, kustosz MBL, etnograf.
„Pod OpatrznoÊcià”
Inspiracjà by∏o niewàtpliwie
pojawienie si´ w Rynku Galicyjskim sanockiego skansenu
obiektu XIX-wiecznej apteki
wraz z mieszkaniem aptekarza. W pomieszczeniu ekspedycji aptecznej znalaz∏y si´
meble z nieistniejàcej ju˝ apteki Baranieckich w Dynowie,
nad wejÊciem wyeksponowane jest god∏o tej apteki „Pod
OpatrznoÊcià”.
Na zabytkowych pó∏kach szaf
aptecznych umieszczone zosta∏y naczynia szklane i porcelanowe, na ladzie ekspedycyjnej wagi, obok apteczna kasa.
W pomieszczeniu laboratorium zgromadzono mikroskopy apteczne, jest tam tak˝e bardzo rzadkie urzàdzenie
do produkcji Êwiec woskowych.
– Obiekt robi wra˝enie i jest
dla nas mi∏ym, pozytywnym
zaskoczeniem.
Jestem przekonana, ˝e w nied∏ugim czasie uda si´ nam
ekspozycj´ t´, skàdinàd ju˝
wspania∏à, wzbogaciç o nowe
sprz´ty i utensylia apteczne.
To pi´kny i bardzo wa˝ny
dzieƒ dla podkarpackiej farmacji – stwierdzi∏a Lidia Czy˝,
przewodniczàca sekcji historii
farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a zarazem wiceprezes POIA.
Ten obiekt mo˝e ˝yç!
Prezes POIA dr n. farm. Lucyna
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Samborska nie kryje radoÊci pozorom, szans´ takà wià˝ei zadowolenia z zawartego my równie˝ z obiektem apteki.
porozumienia.
ChcielibyÊmy bowiem posze– Utrwalanie historii swego rzyç aptecznà ekspedycj´
zawodu jest obowiàzkiem ka- o zielarni´, usytuowanà na
˝dego farmaceuty, wynikajà- strychu budynku aptecznego.
cym z Karty Aptekarstwa Euro- By∏aby to forma popularyzacji
pejskiego, a gromadzenie za- zio∏olecznictwa, które ma
bytkowych zbiorów farmacji wielu autentycznych zwolenjednym z zadaƒ wynikajàcych ników – ujawni∏ pierwsze plaz powinnoÊci zawodu apte- ny i tajemnice wspó∏pracy dykarza. Tu trafiamy na muzeal- rektor Ginalski.
ników, którym te˝ na tym za- Wszyscy zadowoleni
le˝y. Czy˝ mo˝na chcieç cze- Jak widaç, z zawartego porogoÊ wi´cej? My b´dziemy sta- zumienia zadowolone sà obie
rali si´ pomna˝aç zbiory tej strony, a tak˝e wszyscy uczeapteki, zapewnimy pracowni- stnicy uroczystoÊci jego podkom MBL fachowà konsultacj´ pisania.
oraz pomoc w sporzàdzaniu Z gratulacjami poÊpieszy∏a
dokumentacji – powiedzia∏a europose∏ El˝bieta ¸ukaciprezes POIA. Z kolei dyrektor jewska, z∏o˝y∏ je tak˝e wiceMBL Jerzy Ginalski nie kry∏ burmistrz Ziemowit Boroprzekonania, ˝e porozumie- wczak.
nie znacznie wykroczy poza - Jest to kolejna cegie∏ka przyjego wymiar formalny.
czyniajàca si´ do pot´gi tego
– Staramy si´ jak najmocniej niezwyk∏ego miejsca.
o˝ywiç nasz Rynek i wbrew

Ten uÊcisk d∏oni mówi
sam za siebie; pod takim patronatem apteka
„pod OpatrznoÊcià”
b´dzie jednym z najpi´kniejszych obiektów
Rynku Galicyjskiego.

Rynek Galicyjski mocno wpisa∏ si´ ju˝ w krajobraz nie tylko skansenu, ale
tak˝e naszego miasta. Wiele jest w nim wspania∏ych obiektów, a jednym
z nich jest niewàtpliwie apteka wraz z domem aptekarza. Dzi´ki porozumieniu, historia podkarpackiego aptekarstwa b´dzie o˝ywaç i ˝yç mi´dzy nami.
Gratuluj´!
RadoÊci nie kry∏a kustosz Danuta Blin-Olbert, która urzàdza∏a obiekt apteki.
– Ba∏am si´ tego wn´trza, bowiem nie znam si´ na aptekarstwie i nie mia∏am
na tyle wiedzy, ˝eby nie obawiaç si´ pope∏nienia b∏´du. Ale jakoÊ wysz∏o.
Wierz´, ˝e dzi´ki porozumieniu, wzbogacimy t´ aptek´ o dodatkowe zbiory
– powiedzia∏a.
Na zakoƒczenie Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska w Rzeszowie wystosowa∏a do ca∏ego swego Êrodowiska apel, w którym zwraca si´ o przekazywanie posiadanych zabytków. „...Przeka˝my swoje pamiàtki do miejsca, gdzie
b´dà z ca∏ym pietyzmem przechowane, a ich wartoÊç omówiona i udost´pniona spo∏eczeƒstwu. Wszystkich, którzy posiadajà dokumenty, ksià˝ki
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià aptek w wieku XIX i XX, naczynia apteczne i inne
utensylia informujemy, ˝e biuro POIA czeka na zg∏oszenia. Wszystkie
eksponaty przeka˝emy w r´ce fachowców pracowników muzeum i potwierdzimy akt darowizny. Nie czekajmy! Ka˝dy zniszczony zabytek pomniejsza
wiedz´ o naszej tradycji”.
Marian StruÊ
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Aleksander Czarniawy

Museum initiatives of the District
Pharmaceutical Chamber of Podkarpacie Province
Following the principles of Pharmaceutical Code of Ethics of the Republic
of Poland (Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej), especially its
16th article: „Pharmacist respects the history and tradition of the profession and
cares for any monuments of material culture of pharmacy,” the District
Pharmaceutical Chamber of Podkarpacie Province has always tried to preserve
and exhibit all mementoes of pharmacist profession in Podkarpackie
Voivodeship. At first, Biecz Regional Museum has been the only museum
collecting pharmacy mementoes (and still is, although currently located within
Lesser Poland territory). Another museum to appreciate the value and beauty
of pharmaceutical utensils as well as historical qualities of professional
documents was The District Museum of Rzeszow. The youngest, but promising
to be the best known in Poland, is the Pharmacy in Galician Town Square
located in The Rural Architecture Museum of Sanok. It is the District
Pharmaceutical Chamber of Podkarpacie Province that has supported or even
originated all initiatives aiming to expand and promote the collection.
Pharmacists and members of self-government of Podkarpacie Voivodeship
are the authors of publications dedicated to this topic. They also issue
a special, periodical magazine „Thesaurus Apothecarii” where one can find
texts about the history of the profession. Finally, they organize initiatives to
preserve as many mementoes of the profession as possible. In August 2012
an agreement was signed between the District Pharmaceutical Chamber of
Podkarpacie Province and The Rural Architecture Museum of Sanok regarding
the patronage over the pharmacy collection. The District Pharmaceutical
Chamber has addressed all those who support the idea of retaining
remembrance of the past to donate pharmacy mementoes to the museum
collection.
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Dr n. farm. Aleksander Czarniawy jest aptekarzem,
specjalistà farmacji aptecznej a jednoczeÊnie dzia∏aczem
spo∏ecznym w najlepszym tego s∏owa znaczeniu. Zawsze
tam, gdzie wykonuje swój zawód, tam stara si´ zorganizowaç prac´ swojà i swoich kolegów, tak aby przynosi∏a
najlepszy obraz farmacji w spo∏eczeƒstwie. Jeden z pierwszych w kraju, którzy przyczynili si´ do reaktywacji
samorzàdu aptekarskiego, w strukturach izb aptekarskich, Naczelnej i Okr´gowej pe∏ni najwy˝sze funkcje.
Z jego inicjatywy powsta∏o wiele opracowaƒ historycznych dotyczàcych tak rozwoju farmacji i aptekarstwa, jak i struktur tym
dziedzinom towarzyszàcych. Zas∏u˝ony na wielu polach dzia∏ania, cieszy si´
te˝ wysokimi wyró˝nieniami paƒstwowymi i, niemniej honorowymi,
zawodowymi.

38

Lidia Maria Czy˝

Markowa ko∏o ¸aƒcuta
– idea spó∏dzielni zdrowia
Markowa (Markenhof, a nawet Markenhow, co oznacza por´b´ Markowà)
– wieÊ obecnie du˝a i znaczàca w okolicy, tak jak Albigowa (Helwigau), Dynów
(Duehnhof), Harta (Harth) czy Dylàgówka (Dillingshau) korzeni swych szuka
w czasach Kazimierza III Wielkiego. Wielki ten król, na pograniczach swych
w∏oÊci zak∏ada∏ osady na prawie niemieckim nie tylko na granicy ze Âlàskiem,
u podnó˝a Beskidów czy wokó∏ MyÊlenic, Tymbarku, Grybowa, osadnictwo
na pograniczu z Rusià Czerwonà by∏o jednym ze znaczniejszych. T´dy wiód∏
szlak handlowy Âlàsk-Kraków-Lwów-Morze Czarne, dlatego te˝ oprócz celów
obronnych, miano na uwadze zagospodarowanie ziem pogranicza. A ch´tnie,
przy drodze kupieckiej osiedlali si´ w∏aÊnie mieszkaƒcy Âlàska (okolice Nysy)
i Krakowa, nie tracili bowiem kontaktów ze swymi dotychczasowymi miejscami ˝ycia i pracy. Za panowania Ludwika W´gierskiego, w XIV w. dosz∏o
na tych terenach do lokacji oko∏o dwudziestu wsi, w czasach bli˝szych
W∏adys∏awowi Opolczykowi i Ottonowi z Pilczy, w okolicach ¸aƒcuta powsta∏a
wr´cz „wyspa niemiecka” obejmujàca sam ¸aƒcut i dziewi´ç wsi na po∏udnie
od niego. Ta odr´bnoÊç etniczna obserwowana by∏a a˝ po wiek XVIII.
„Ca∏e Podgórze Ruskie i Ma∏opolskie, tudzie˝ inne miejsca pograniczne,
ró˝nych teraz rzemieÊlników pe∏ne, sà to osady pierwiastkowe tego dobroczynnego króla (Kazimierza Wielkiego). J´zyk tych ludzi nieco przygrubszy,
a jakieÊ ze Szlàskiem, Morawskiem, Czeskim i Pruskim podobieƒstwem
majàcy, dowodem tej pierwszej ich ojczyzny. Stàd te˝ posz∏y owe zniemczone
od nowych osadników, lub na nowo nadane miastom Polskim i Ruskim,
Lambergi, Frawensztadu, ¸aƒcuta, Pilsna, Gorlicy i tym podobne nazwiska1.
O osadnikach tych jest wiele wzmianek pochodzàcych nie tylko z czasów
im wspó∏czesnych, równie˝ literatura naukowa, szczególnie z zakresu
etnografii. Nazywano ich cz´sto G∏uchoniemcami, a okreÊlenie to prawdopodobnie pochodzi z niemieckiego „Walddeutsche”, dos∏ownie „leÊni Niemcy” czyli
„Niemcy w g∏uszu”2.
1
2

A. Naruszewicz, Historya narodu polskiego, 1836 r.
J. Szujski, [w:] S. Rymar Haczów, wieÊ ongiÊ królewska, 1962 r.
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„O Miko∏aju Tarle chorà˝ym Przemy∏skim w liÊcie Jana Czermiƒskiego
do Marcina Kromera koadjutora na ówczas biskupstwa Warmiƒskiego,
pisanym z Krakowa 5 czerwca roku 1571 jest wzmianka takowa: < pan Miko∏aj
Tar∏o chorà˝y Przemy∏ski pisa∏ do ksià˝´cia Bawarskiego ˝eby mu ludzi rzemieÊlników wypuÊci∏ do jego maj´tnoÊci, co oznajmi∏ to ch´cià, rad wypuÊci∏ mu
ludzi z ˝onami i dzieçmi, których jest czterysta, i ju˝ tam przez Kraków przeszli
i wiedzie ich Pan chorà˝y, kosztem swym >. Wielkie jest podobieƒstwo, i˝
naówczas chorà˝y by∏ dziedzicem wsi niedaleko Jaros∏awia, i ta jego osada
trwa dotàd, w tamtejszych obywatelach z Niemiec przysz∏ych, których dotàd
pospolicie w tamtejszych okolicach g∏uchemi Niemcami zowià. Maj´tnoÊci
zaÊ te nazywajà si´ Markowa, Albigowa, Bia∏oboki ...3
Jak to na pograniczu, wieÊ mia∏a burzliwà histori´, w dziejach swych
prze˝y∏a równie˝, bardzo groêny dla swego istnienia, napad tatarski wiosnà
1624 r. Wyprawa ta, pod wodzà murzy Kantymira, spustoszy∏a Êrodkowà
Ma∏opolsk´ a˝ po S´dziszów i Krosno. LudnoÊç wsi, nie tylko Markowej, tak˝e
Urzejowic, Gniewczyny, Sieteszy i Gaci, ofiary jasyru tatarskiego, zosta∏a odbita
przez hetmana Stanis∏awa Koniecpolskiego w bitwie pod Martynowem
nad Dniestrem, 20 czerwca 1624 r. Bitwa ta mia∏a równie˝ ogromne znaczenie w przebiegu wojen polsko-tatarskich, do tej pory bezkarna, Orda zosta∏a
rozbita i po raz pierwszy ponios∏a tak du˝e straty4.
Na poczàtku XX w., w Markowej sukcesywnie powstawa∏y kó∏ko rolnicze,
kasa po˝yczkowa, stra˝ po˝arna, kó∏ko teatralne, spó∏dzielnia mleczarska
oraz, w 1935 r., jako jedna z pierwszych w niepodleg∏ej ju˝ Polsce, spó∏dzielnia
zdrowia.
Idee spó∏dzielczoÊci zdrowia to w Europie inicjatywy, co ciekawe,
jugos∏owiaƒskie. W∏aÊnie w Jugos∏awii, w 1922 r., powsta∏a pierwsza taka
organizacja. Propagatorami tej formy spó∏dzielczoÊci byli w Polsce dzia∏acze
Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej Wici, w tym Kazimierz Wyszomirski.
W pobliskiej Markowej Gaci, od roku 1932 pracowa∏ Wiejski Uniwersytet
Ludowy im. W∏adys∏awa Orkana, którym kierowa∏ Ignacy Solarz. On to,
po wnikliwych rozmowach z miejscowymi dzia∏aczami ruchu ludowego,
podda∏ pod rozwag´ utworzenie w Markowej Spó∏dzielni Zdrowia. I. Solarz
powiedzia∏: „Ch∏op w chorobach swoich, swej ˝ony i dzieci, boskà moc
i ch∏opskà wytrzyma∏oÊç mia∏ za g∏ówne lekarstwo, ratunek i obron´.
3 G∏uchoniemcy, http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82uchoniemn [dost´p: 03.03.2013].
4 Bitwa pod Martynowem, http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Martync [dost´p:

03.03.2013].
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Cz∏onkowie Zarzàdu i Rady Nadzorczej Spó∏dzielni Zdrowia w Markowej – 1936 r.
Fot. z archiwum Historii Farmacji Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
Nie z rzekomej ciemnoty, ale losów swej spo∏ecznej doli i warunków”5.
Po poczàtkowych trudnoÊciach z rejestracjà nowej instytucji, dzia∏alnoÊç
leczniczà spó∏dzielnia, która obejmowa∏a ludnoÊç nie tylko Markowej lecz
tak˝e Gaci, Bia∏oboków, Sieteszy, Chodakówki, Lipnika i Husowa – podj´∏a
15 wrzeÊnia 1936 r., w domu, do dzisiaj istniejàcym, Anieli i Micha∏a Kluzów6.
Jej Statut zosta∏ ostatecznie zatwierdzony 6 paêdziernika 1936 r. przez Sàd
w Rzeszowie. A w statucie zapisana by∏a nie tylko dzia∏alnoÊç ÊciÊle zdrowotna, spó∏dzielnia mog∏a, w miar´ mo˝liwoÊci, udzielaç po˝yczek lub wsparcia w przypadkach koniecznych. Mog∏a te˝ organizowaç i organizowa∏a prelekcje, odczyty, wyk∏ady, korzystajàc z doÊwiadczeƒ Uniwersytetu Ludowego
w Gaci. Jak zwykle w poczàtkach dzia∏alnoÊci, nowa placówka mia∏a pewne
problemy, pierwszymi lekarzami przyjmujàcymi pacjentów byli emeryci z pobliskiego ¸aƒcuta czy Przeworska, nie dysponujàcy odpowiednim czasem
dla chorych. W poszukiwania lekarza dla Markowej zaanga˝owa∏ si´ Jan
Wiktor, prozaik i publicysta zwiàzany z ZMW „Wici”, umieszczajàc nie tyle
5
6

25 lat Spó∏dzielni Zdrowia w Markowej. Warszawa 1960 r.
Na Êcianie budynku, z inicjatywy Towarzystwa Przyjació∏ Markowej, zosta∏a
umieszczona tablica z napisem „W tym budynku mieÊci∏a si´ od roku 1936 pierwsza
w Polsce Spó∏dzielnia Zdrowia w Markowej”.
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og∏oszenia, co cykl artyku∏ów przedstawiajàcych ca∏oÊç dzia∏alnoÊci spó∏dzielni i jej cele, na ∏amach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, jednej z gazet
o najwy˝szym nak∏adzie w kraju. Zg∏aszajàcych si´ lekarzy zniech´ca∏o
po∏o˝enie wsi, zbyt niskie w ich mniemaniu wynagrodzenie (a spó∏dzielnia
nie przewidywa∏a dodatkowej praktyki prywatnej lekarza) i „prymitywne”
warunki mieszkaniowe.
Pierwszym lekarzem zatrudnionym
przez spó∏dzielni´ od dnia 1 listopada 1937 r.,
by∏ W∏adys∏aw Ciekot, syn Szczepana Ciekota7, lekarz wojskowy, który przyby∏ do Markowej wraz z ˝onà Hannà. Byli to nowi mieszkaƒcy wsi, którzy w sposób wyjàtkowy przys∏u˝yli si´ miejscowej spo∏ecznoÊci swà pracà,
oprócz dzia∏alnoÊci ÊciÊle zawodowej, zak∏adali tak zwane dzieciƒce, podobne obecnym
przedszkolom, In˝ynier rolnik Hanna Ciekot
by∏a redaktorem ogólnopolskiego miesi´cznika „Kobieta Wiejska”, wydawanego w Markowej od kwietnia 1939 r. Wybuch II wojny
Êwiatowej przerwa∏ prac´ wszystkich instytucji – W∏adys∏aw Ciekot zginà∏ w Katyniu8,
Ignacy Solarz zosta∏ zamordowany przez okupanta niemieckiego. Spó∏dzielnia
zdrowia przetrwa∏a najtrudniejszy okres wojenny, oprócz dzia∏alnoÊci podstawowej na jej bazie organizowano równie˝ kursy sanitarne dla Batalionów
Ch∏opskich. W okresie powojennym siedziba spó∏dzielni znajdowa∏a si´
w Lipniku. W Archiwum Wojewódzkim w Rzeszowie przechowywana jest
dokumentacja z roku 1947, dotyczàca budowy nowej siedziby spó∏dzielni,
w której projektowano równie˝ aptek´. Niestety, ta spó∏dzielnia utworzona
i prowadzona przez dzia∏aczy miejscowych dla mieszkaƒców lokalnej
7 Szczepan Ciekot by∏ nauczycielem, dzia∏aczem gospodarczym i spo∏eczno-politycz-

nym, pos∏em na Sejm w 1919-20 r. W powiecie siedleckim, w jego miejscu zamieszkania odbywa∏y si´ zloty kó∏ m∏odzie˝y wiciowej i zjazdy powiatowe, w konferencji ogólnokrajowej w 1937 r. uczestniczy∏ równie˝ I. Solarz, a jedna z sióstr
W. Ciekota by∏a s∏uchaczka kursu UL w Gaci.
8 O tym wyjàtkowym lekarzu i jego dzia∏alnoÊci w Markowej mo˝na przeczytaç artyku∏
Na takiego cz∏owieka czeka∏a wieÊ, czyli o lekarzu W∏adys∏awie Ciekocie. Anna Kàtnik,
na stronie http://gimgorliczyna.szkolnastrona.pl/index.php [dost´p: 03.03.2013]
42

spo∏ecznoÊci, w roku 1951 zosta∏a zlikwidowana, jej dzia∏alnoÊç przej´∏a
instytucja paƒstwowa. Ponownie zosta∏a odtworzona w styczniu 1957 r.
i pracowa∏a do 1974 r., gdy tym razem radykalnie zosta∏a zlikwidowana a ca∏y
majàtek przekazano na rzecz Skarbu Paƒstwa. Budynek Spó∏dzielni Zdrowia
by∏ i jest wykorzystywany na dzia∏alnoÊç leczniczà.
Apteka w Markowej zosta∏a uruchomiona po raz pierwszy dopiero 1 lipca 1957 r., przez ówczesny Rzeszowski Zarzàd Aptek jako jego czterdziesta
dziewiàta placówka w „du˝ym” województwie rzeszowskim, w budynku
zbudowanym na potrzeby spó∏dzielni zdrowia. Pierwszym jej kierownikiem
by∏ mgr farm. Jan Borówka, 15 lipca 1968 r. kierownictwo przej´∏a mgr farm.
W∏adys∏awa T´cza-Babula. Prowadzi∏a jà przez lat czterdzieÊci cztery (od maja
1991 r. jako w∏asnà), mimo ˝e coraz bardziej spadajàce obroty i brak mo˝liwoÊci dostosowania lokalu do wspó∏czesnych wymogów, a tym samym koniecznoÊç ograniczenia czynnoÊci do zakresu punktu aptecznego, nie sprzyja∏y
jej rozwojowi. Mgr W. T´cza-Babula nie „zlikwidowa∏a” starego wyposa˝enia
apteki, mimo i˝ niewiele ze sprz´tów, w jakie wyposa˝a∏ swe placówki
paƒstwowy w∏aÊciciel, by∏o u˝ytecznych we wspó∏czesnej recepturze. W chwili
likwidacji swej placówki wszystkie utensylia apteczne przekaza∏a do Apteki
w Rynku Miasteczka Galicyjskiego Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku.
O Markowej, Spó∏dzielni Zdrowia i ludziach, którzy tworzyli jej histori´ mo˝na
te˝ znaleêç wiadomoÊci w innych artyku∏ach i opracowaniach, m. in. sà to:
Franciszek Gil, Rodzi si´ nowa wieÊ, http://lewicowo.pl/rodzi-si´-nowa-wies/
[dost´p: 03.03.2013]
Józef Tejchma, Refleksje, http://www.tadeusz.binek.pl/6_l.htm
Ma∏gorzata Pos∏uszna, ÂwiadomoÊç zdrowotna a troska o zdrowie kobiet
wiejskich w Polsce w okresie dwudziestolecia mi´dzywojennego, http://
www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/
Doktora Judyma z Markowej zamordowali w Katyniu, kpt. W∏adys∏aw Ciekot
http://podkarpackahistoria.manifo.com/doktora
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Lidia Maria Czy˝

Markowa, Lancut County
– the idea of Health Cooperative
Markowa – a village located south of Lancut is one of the oldest villages
in present Podkarpacie Province. It was founded in the 14th century, in the
reign of King Casimir III the Great, and it has a very interesting history.
Inhabitants of this area, including people from such villages as Siejesz,
Albigowa, Dynow, Harta or Dylagowka, were of German descent. The settlers
came here via trading route of Silesia-Cracow-Lvov-The Black Sea. Since the
newcomers typically lived in settlements deep in the wood, other people
used to call them „the Germans from the wilderness”, i.e. „Gluchoniemcy”
or „Walddeutsche”. They preserved their cultural identity until the 18th
century. The Tartar military incursions posed the biggest threat for people
living in this area. One of such incursions, led by Khan Temir, took place in
June 20th, 1624. Defeated by the Polish hetman Stanislaw Koniecpolski, Khan
Temir was forced to free the local people held in captivity. Between World
War I and World War II, Markowa village was developing faster than any
other former Galician village. There were various organizations, including
the first Health Cooperative in Poland which was a clinic and a social allowance
fund at the same time. This organization was established on the initiative of
Ignacy Solarz who also founded and ran People’s University in nearby village
of Gac. A military doctor, captain Wladyslaw Ciekot, worked in the health
cooperative. His wife, Hanna, was an editor of a monthly magazine „Kobieta
Wiejska” („A Country Woman”). Unfortunately, the outbreak of World War II
thwarted this promising work. Captain Ciekot died in Katyn. In post-war Poland
the health cooperative was reactivated and taken over by the state. In the
1950s a new building was built which could be seen from the distance. The
building houses medical facilities until this day. In the late 50s, the
Management of Pharmacies in Rzeszow set up a pharmacy there. The
pharmacy was closed in autumn 2012. MPharm Wladyslawa Tecza-Babula
worked there for forty-four years. The equipment and dispensing have been
donated by the owner to The Rural Architecture Museum of Sanok where
they expand the exhibition of the Pharmacy in Galician Town Square.
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Mgr farm. Lidia Maria Czy˝ – historyk zawodu,
autor wielu publikacji w periodykach farmaceutycznych
i opracowaƒ zwartych dotyczàcych przede wszystkim
historii aptek na Podkarpaciu. Kolekcjoner zabytków
aptekarskich, wspó∏autor scenariuszy wielu wystaw
dotyczàcych pracy aptek w przekroju dziejowym.
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Lucyna Samborska
apteka Melisa

Lata 1793-1804
Obj´cie Katedry Farmacji przez Antoniego Szastera
Po Êmierci Jana Szastera podj´to starania majàce na celu znalezienie
odpowiedniego kandydata na wakujàcà Katedr´ Farmacji i Materii Medycznej.
Niestety, wÊród grona profesorów nie by∏o ˝adnego farmaceuty. Wówczas,
dzi´ki zabiegom prymasa Micha∏a Poniatowskiego 6 paêdziernika 1793 r.
w∏adze Szko∏y G∏ównej Koronnej wyda∏y postanowienie, w którym napisano,
mi´dzy innymi: „Naprzód do czytania Rezolucyi P.(rzeÊwietnej) Komissyi
E.(dukacji) przeznaczajàcey IP Antoniego Schastera M.(edycyny) D.(oktora)
do brakujàcey Katedry Farmacyi i Materyi Lekarskiey tudzie˝ do oddania
temu˝ JP Schasterowi nades∏anego od Komisyi Patentu.” 62

Ryc. 30. Pismo pt. Posiedzenie Extra Ordynaryjne
Pe∏ne z dnia 10 lipca
1793 r., gdzie napisano
m.in. o „jednomyÊlnym
rekomendowaniu Kommisyi Edukacyi do wydarzonego wakansu” w Katedrze Farmacji i Materii
Lekarskiej „ JP Antoniego Schastera Filozofii
i Medycyny Doktora”.
(Archiwum UJ, Rkp 8,
s.502).

62
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Archiwum UJ, rkp. 8, ss. 503 - 504; rkp 6, ss. 222.

Ryc. 31. Pismo pt. Posiedzenie Extra Ordynaryjne Pe∏ne z dnia 20 lipca 1793 r., gdzie
napisano m.in. o tym , ˝e „Szko∏a G∏. In pleno zgromadzona zgodzi∏a si´ iednomyÊlnie,
aby upraszaç P. Kommissyi Edukacyi Koronney o niezw∏oczne przys∏anie Patentu do
Katedry Farmacyi i Materyi Lekarskiey dla wspomnianego JP Antoniego Schastera”.
(Archiwum UJ, Rkp 8, s. 502)
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Ryc. 32. Pismo pt. Posiedzenie Extra Ordynaryjne Pe∏ne z dnia 6 paêdziernika 1793 r.,
gdzie napisano m.in. „Naprzód Do czytania Rezolucyi P.(przeÊwietney) Kommissyi
E.(dukacyi) przeznaczajàcey JP Antoniego Schastera M.(edycyny) D.(oktora) do
wakuiàcey Katedry Faramcyi i Materyi Lekarskiey tudzie˝ do oddania temu˝
JP Schasterowi nades∏anego od Kommissyi Patentu”. (Archiwum UJ, Rkp 8, s.503).
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Antoni Szaster (1759-1837), syn Miko∏aja, doktora medycyny, urodzi∏ si´
w Krakowie. Studiowa∏ na Wydziale Filozoficznym krakowskiej uczelni, gdzie
w 1775 r. uzyska∏ stopieƒ baka∏arza filozofii, a rok póêniej magisterium z tego
samego przedmiotu. Na doktora zosta∏ promowany w 1776 r. Dalszà nauk´
kontynuowa∏ na studiach zagranicznych. W 1785 r. korzystajàc ze stypendium
S∏owikowskiego, wyjecha∏ na studia do Wiednia, Bolonii i Pary˝a. Dyplom
doktora medycyny uzyska∏ na uniwersytecie boloƒskim w 1789 r. Cztery lata
póêniej, po Êmierci swego kuzyna Jana objà∏ Katedr´ Farmacji i Materii
Medycznej.63 Kierowa∏ tà Katedrà i prowadzi∏ wyk∏ady dla farmaceutów a˝
do przejÊcia na emerytur´ w 1805 r. W latach 1807-1809 pe∏ni∏ obowiàzki
dyrektora wydzia∏u lekarskiego. Antonii Szaster anga˝owa∏ si´ w dzia∏alnoÊç
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, gdzie wystàpi∏ z rozprawà pod
tytu∏em O si∏ach natury leczàcych.64 Antoni Szaster zmar∏ 10 wrzeÊnia 1837 r.

Program nauczania farmacji w latach 1793-1804
W latach 1793- 1804, kiedy Katedrà Farmacji i Materii Medycznej kierowa∏
Antoni Szaster kurs dla studiujàcych farmacj´ trwa∏ dwa lata. W programie
studiów przewidziano wyk∏ady w farmacji i materii medycznej, oryktologii65
zoologii, botaniki i chemii. Farmacj´ i materi´ medycznà wyk∏ada∏ Antonii
Szaster, natomiast orykologi´, botanik´, zoologi´ i chemi´ prowadzi∏ Franciszek Scheidt.66 W roku 1804 w∏adze austriackie podj´∏y decyzj´ o skróceniu
kursu dla farmaceutów w Szkole G∏ównej Krakowskiej do jednego roku.
Wed∏ug postanowienia wiedeƒskiej Izby Nadwornej z dnia 17 lutego 1804 r.
„Uczniowie Farmacyi, chcàc otrzymaç stopieƒ Magistra, obowiàzani byli przez
jeden rok ucz´szczaç na lekcje Oryktologii, Botaniki, Zoologii i Chemii;
poczem poddawali si´ Êcis∏emu z tych nauk examinowi.”67 Istotna zmiana
w kszta∏ceniu farmaceutów dotyczy∏a obowiàzku zdawania egzaminu przed
Wydzia∏em Lekarskim co okreÊlono w nast´pujàcych s∏owach: „Wszystkim
63

Archiwum UJ, rkp. 8, s. 502.

64 Rozprawa o terapii natury, czyli o si∏ach natury leczàcych przez... czytana na posiedzeniu

dnia 15 grudnia 1817r. i 15 kwietnia 1818, „Rocznik Towarzystwa Naukowego
z Uniwersytetu Krakowskiego po∏àczonego”, Kraków, 1820, t.5
65 oryktologia – nauka o kopalinach, póêniejsza mineralogia.
66 Archiwum UJ, WL I 80.
67 F. Skobel, WiadomoÊç o stanie Wydzia∏u Lekarskiego w Szkole G∏ównej Krakowskiej za

Rzàdu Austriackiego, Kraków, 1842, s.9.
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dawniejszym Aptekarzom, w nowo nabytym kraju polecono zdawaç examina
przed Wydzia∏em lekarskim.”68
W omawianym okresie mia∏y miejsce pierwsze promocje magisterskie
w Katedrze Farmacji i Materii Medycznej. Pierwszy w Polsce dyplom i tytu∏
magistra farmacji otrzyma∏ 10 wrzeÊnia 1797 roku Samuel Hoppen. W tym
samym roku, 5 listopada, aptekarz Józef Sawiczewski, (póêniejszy profesor
Katedry), po zdaniu stosownych egzaminów uzyska∏ w Szkole G∏ównej
Koronnej drugà promocj´ magisterskà. W okresie 1797-1804 wydano 51
dyplomów magistra farmacji, co zosta∏o odnotowane w materia∏ach archiwalnych pt. Protocolum Pharmacopoeorum in Universitate caesareo-Regia
aprobatorum, quorum initium in anno 1797 coeptum est. 69

Ryc. 33. Dyplom
pierwszego w Polsce
magistra farmacji
Samuela Hoppena
z dnia 10 wrzeÊnia
1797 r. (Archiwum
UJ, WL I 80).

68

F. Skobel, WiadomoÊç o stanie Wydzia∏u Lekarskiego w Szkole G∏ównej Krakowskiej
za Rzàdu Austriackiego, Kraków, 1842, s. 21-22
69 Archiwum UJ, WL I 80.
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Ryc. 34. Strona tytu∏owa Protocolum Pharmacopoeorum in Universitate caesareo-Regia
aprobatorum, quorum initium in anno 1797 coeptum est. (Archiwum UJ, WL I 80).

51

Ryc. 35. Ok∏adka Protocolum Pharmacopoeorum in Universitate caesareo-Regia
aprobatorum, quorum initium in anno 1797-1804 coeptum est. (Archiwum UJ, WL I 80).
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Nauczanie „materii medycznej” przez Antoniego Szastera
w latach 1793-1803
Wyk∏ady z farmacji i materii medycznej Antoni Szaster rozpoczà∏ 11 paêdziernika 1793 r. Tematyka i zakres nauczania materii medycznej wyk∏adanej
przez Antoniego Szastera niewiele ró˝ni∏a si´ od tej podawanej przez Jana
Szastera. Prawdopodobnie dodatkowo Antoni Szaster informowa∏ studentów
o w∏aÊciwoÊciach kory angustury, na temat której opublikowa∏ w 1791 r. polski
przek∏ad broszury angielskiego lekarza Simmonsa.70 Zawarte w niej wiadomoÊci dotyczà budowy zewn´trznej i wewn´trznej oraz smaku i zapachu.
Autor informowa∏ mianowicie, ˝e kora angustury z zewnàtrz jest bia∏a, posiada
bardzo gorzki, szczypiàcy smak oraz s∏abo aromatyczny zapach. Kora angustury by∏a w tym czasie surowcem wprowadzanym do u˝ycia leczniczego.
Znalaz∏a zastosowanie zamiast kory chininy i kory wierzby, poniewa˝ okaza∏a
si´ byç surowcem taƒszym i skuteczniejszym ani˝eli kora chininy. Ze wzgl´du
na swoje w∏aÊciwoÊci lecznicze kora angustury by∏a wtedy stosowana z dobrym skutkiem we wszystkich schorzeniach przebiegajàcych z wysokà
goràczkà, przede wszystkim w febrze, dolegliwoÊciach ˝o∏àdkowych, bólach
brzucha, g∏owy i z´bów. Surowiec ten by∏ szczególnie polecany we wszelkiego
rodzaju goràczkach, którym towarzyszy∏ ból ˝o∏àdka uniemo˝liwiajàcy stosowanie chininy. Wa˝nym argumentem przemawiajàcym za wykorzystaniem
leczniczym nowego Êrodka by∏ fakt, ˝e kora angustury dawa∏a mniej dzia∏aƒ
ubocznych ni˝ kora chininy. Podawano wtedy, ˝e surowiec ten mo˝e byç u˝ywany wewn´trznie w postaci odwaru, wyciàgu i nalewki. Opisano równie˝
ró˝ne sposoby przygotowania wymienionych wy˝ej form leku.71 Zewn´trznie
surowiec ten polecano w owrzodzeniach i stanach zapalnych skóry.72 W celu
zbadania to˝samoÊci surowca podawano reakcje barwne z spirytusowym
i wodnym roztworem kory angustury.73

70

O korze drzewa angustury doÊwiadczenia doktora Simmons Wciàgnione w Dziennik
Medyczny Londynski, t∏omaczenie Antoniego Szastra, doktora medycyny, Warszawa,
1791.
71 j.w., s. 30
72 j.w., s.14
73 j.w., s.13
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Ryc. 36. Strona tytu∏owa pracy A. Szastera O korze drzewa angustury doÊwiadczenia
doktora Simmons Wciàgnionew Dziennik Medyczny Londynski, t∏omaczenie Antoniego
Szastra, doktora medycyny, Warszawa, 1791.
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Ryc. 37. Pierwsza strona pracy A. Szastera O korze drzewa angustury doÊwiadczenia
doktora Simmons Wciàgnione w Dziennik Medyczny Londynski, t∏omaczenie Antoniego
Szastra, doktora medycyny, Warszawa, 1791.
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Prowadzàc wyk∏ady z materii medycznej Antoni Szaster napotyka∏ liczne
trudnoÊci zwiàzane z brakiem odpowiednich zbiorów farmakognostycznych
oraz funduszy na ich zakup. Stàd usilnie zabiega∏ o zapewnienie niezb´dnych
surowców do demonstracji podczas zaj´ç z materii medycznej. W efekcie
tych staraƒ uda∏o mu si´ wzbogaciç zbiór farmakognostyczny wieloma
gatunkami ˝ywic i liposoków. Fakt ten zas∏uguje na podkreÊlenie, poniewa˝
lata kiedy Antoni Szaster kierowa∏ Katedrà Farmacji i Materii Medycznej by∏y
okresem trudnym dla krakowskiej uczelni i Krakowa; Powstanie KoÊciuszkowskie - 1794 r., wkroczenie wojsk pruskich 15 czerwca 1794 r., a 5 stycznia
1792 r. przejÊcie pod zabór austriacki w wyniku III rozbioru Polski.

Podsumowanie
Podobnie wyglàda∏y zaj´cia z materii medycznej, prowadzone po Êmierci
Jana Szastera przez jego brata stryjecznego, Antoniego Szastera. Z tà mo˝e
ró˝nicà, ˝e Antoni Szaster prawdopodobnie dodatkowo informowa∏ studentów o w∏aÊciwoÊciach kory angustury, na temat której w 1791 roku opublikowa∏ polski przek∏ad broszury angielskiego lekarza Simmonsa. Zawarte
w niej informacje dotyczà budowy zewn´trznej i wewn´trznej, smaku i zapachu, sposobu badania to˝samoÊci (reakcje barwne ze spirytusowym i wodnym roztworem kory angustury) i dzia∏ania leczniczego (wszystkie schorzenia
przebiegajàce z wysokà goràczkà, ale przede wszystkim febra, dolegliwoÊci
˝o∏àdkowe, bóle brzucha, g∏owy i z´bów). O uzupe∏nianiu przez Antoniego
Szastera zbioru farmakognostycznego i aparatury çwiczeniowej nie zachowa∏y
si´ ˝adne informacje.
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Lata 1804-1825
Przerwa w nauczaniu farmacji na Uniwersytecie Jagielloƒskim
(1804-1809)
W 1804 r. we wszystkich uczelniach monarchii austriackiej, w tym równie˝
w Szkole G∏ównej Krakowskiej, studia farmaceutyczne zosta∏y skrócone do
jednego roku. Program studiów dla farmaceutów podany 17 lutego 1804 r.
z postanowienia wiedeƒskiej Izby Nadwornej przewidywa∏, ˝e uczniowie
farmacji obowiàzani byli w ciàgu jednego roku zaliczyç wyk∏ady z oryktologii,
botaniki, zoologii i chemii. W celu otrzymania stopnia magistra farmacji
studenci po zakoƒczeniu kursu obowiàzani byli zdaç egzaminy teoretyczne
z wymienionych przedmiotów i wykonaç dwa lekarstwa wskazane przez
egzaminatorów.
Od roku akademickiego 1804/1805 do stycznia 1810 r. nastàpi∏a przerwa
w dzia∏alnoÊci Katedry Farmacji i Materii Medycznej. WiadomoÊci praktyczne
z zakresu farmacji i materii medycznej studenci zdobyli w czasie czteroletniej
praktyki w aptece. Taki stan rzeczy utrzymywa∏ si´ do 1809 roku, kiedy po
przy∏àczeniu Krakowa do Ksi´stwa Warszawskiego podj´to prób´ przywrócenia autonomii krakowskiej uczelni oraz podniesienia poziomu nauczania,
w tym równie˝ farmacji.
OkolicznoÊci historyczne i sytuacja polityczna wywiera∏y istotny wp∏yw
na funkcjonowanie uczelni krakowskiej, a wi´c tak˝e na nauczanie farmacji
i materii medycznej. Zmiana w uk∏adzie si∏ politycznych w Europie po przegranej wojnie Austrii z Napoleonem w 1809 r. i wkroczeniu wojsk polskich
do Krakowa w dniu 15 lipca tego roku sprawi∏y, i˝ Kraków zosta∏ przy∏àczony
do Ksi´stwa Warszawskiego. Po∏o˝y∏o to kres post´pujàcej germanizacji
i upadkowi uniwersytetu. Nast´pstwem za∏amania si´ w∏adzy austriackiej by∏a
równie˝ trudna sytuacja szkolnictwa, w tym Szko∏y G∏ównej Koronnej. Z tego
powodu pierwsze zarzàdzenia dotyczàce tej uczelni nakazywa∏y zachowaç
obowiàzujàcà dotàd organizacj´ i uk∏ad nauk, wprowadzajàc jedynie wyk∏adowy j´zyk polski i takie przedmioty jak, historia i geografia. W celu organizacji szkolnictwa, w pierwszych dniach sierpnia 1809 r. powo∏ana zosta∏a
Komisja do Interesów Akademii. Do jej zadaƒ nale˝a∏o przej´cie, zabezpieczenie i zweryfikowanie majàtku uniwersyteckiego. Prace Komisji mia∏y doprowadziç do rozpocz´cia wyk∏adów w nowym roku akademickim 1809/1810 i nie
dopuÊciç do przerwy w funkcjonowaniu Szko∏y G∏ównej Koronnej. Niestety,
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dzia∏ania Komisji zwiàzane z przejmowaniem krakowskiej uczelni z ràk
Austriaków prowadzone by∏y tak nieudolnie, ˝e Komisja uleg∏a rozwiàzaniu
24 listopada 1809 r.
Zainteresowany losami uniwersytetu i w nadziei, ˝e po raz drugi odegra
rol´ reformatora, do Krakowa przyby∏ Hugo Ko∏∏àtaj. Przystàpi∏ on natychmiast
do ponownej organizacji Uniwersytetu (tzw. druga reforma Ko∏∏àtajowska),
w której nawiàzywa∏ do tradycji Komisji Edukacji Narodowej, ale wiele te˝
pozostawia∏ z urzàdzeƒ austriackich w tym podzia∏ na cztery wydzia∏y. Pod
koniec listopada 1809 r. Ko∏∏àtaj ukoƒczy∏ pisanie nowego statutu Urzàdzenie
Szko∏y G∏ównej. Ksiàdz Józef Poniatowski, sprawujàcy w∏adz´ w Krakowie
w imieniu rzàdu centralnego, z∏o˝y∏ podpis pod nowym statutem 2 grudnia
1809 r. Trzy dni póêniej, 5 grudnia 1809 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu
Szko∏y G∏ównej Krakowskiej do wiadomoÊci profesorów zosta∏y podane nowe
zasady funkcjonowania Uniwersytetu.74
Oto niektóre jego fragmenty: „Gdy pokój zawarty mi´dzy najjaÊniejszymi
cesarzami francuskim i austriackim powróci∏ do Ksi´stwa Warszawskiego
kraje, które od roku 1795 zacz´to nazywaç Galicjà Zachodnià, nale˝y do w∏adzy teraz postanowionej, a˝eby w tych krajach nie by∏ przerwany ciàg dobrego
wychowania m∏odzie˝y obywatelskiej, sposobiàcej si´ do wszelkich pos∏ug
w ojczyênie (...). Przez ten wzglàd Rzàd Centralny przedsi´wzià∏ utrzymaç
wszystkie postanowienia uczone w takim przynajmniej stanie, w jakim znajdowa∏y si´ u rzàdu austriackiego. Lecz gdy nauczyciele od wspomnianego
rzàdu postanowieni, swe obowiàzki opuÊcili, a mimo dobroczynne teraêniejszego rzàdu namowy i zarzàdzania nie chcieli przyj´tych na siebie powinnoÊci
dope∏niç, (...) wypad∏o koniecznie zaradziç co rychlej potrzebom nauk w taki
sposób, jakiego przytomny stan nauk dozwala. W tym wzgl´dzie najpierw
troskliwoÊç mojà zwróci∏a na siebie Szko∏a G∏ówna Krakowska, to nieprzebrane umiej´tnoÊci i nauk pi´knych êród∏o, które dostarcza∏o ojczyênie naszej
od pó∏ pi´ta wieku dobrych nauczycieli i po˝ytecznych w ka˝dym stanie
obywateli. Aby wi´c to êród∏o oÊwiecenia powszechnego w biegu zatamowane
nie by∏o i aby w∏adza edukacyjna kraju na jeden moment przerwana nie
zosta∏a, postanowi∏em temu zaradziç przez niniejsze rozporzàdzenie.”75
Urzàdzenie Szko∏y G∏ównej Krakowskiej – nowy statut Uniwersytetu by∏
w ca∏oÊci dzie∏em Ko∏∏àtaja. Nadawa∏ on krakowskiej uczelni szerokà
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M. Chamcówna, K. Mrozowska, Dzieje Uniwersytetu Jagielloƒskiego w latach 17651850, Kraków, 1965, t. 2, cz. 1, ss. 100-105.
75 Archiwum UJ, S I 38, ss. 1-12.
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autonomi´ oraz przyznawa∏ jej zwierzchnictwo nad szkolnictwem Êrednim
w Ksi´stwie Warszawskim. Zosta∏a przywrócona dawna piecz´ç uniwersytecka; zachowano uprawnienia sàdownicze rektora oraz przyznano Szkole
G∏ównej Krakowskiej zarzàd nad majàtkami uczelni. Z dawnej organizacji
austriackiej Ko∏∏àtaj zachowa∏ stanowiska dyrektorów wydzia∏ów, czyli
reprezentantów w∏adz zwierzchnich, do których nale˝a∏o kontrolowanie
przebiegu prac dydaktycznych i kierowanie administracjà wydzia∏ów.
Natomiast realizacjà programów i przeprowadzaniem egzaminów kwalifikacyjnych zajmowali si´ dziekani. Obowiàzki rozwiàzanego senatu przej´∏a Rada
Akademicka, która pracowa∏a pod przewodnictwem rektora. W sk∏ad Rady
Akademickiej wchodzili dziekani i dyrektorzy wydzia∏ów, prokurator i sekretarz Szko∏y G∏ównej Koronnej oraz dyrektor gimnazjum uniwersyteckiego
i dyrektor szkó∏ elementarnych oraz zapraszani emerytowani profesorowie.
Zbyt du˝ej autonomii Szko∏y G∏ównej Koronnej i ambicjom krakowskiej
uczelni, aby staç si´ znowu szko∏à g∏ównà o takich uprawnieniach, jakimi
cieszy∏a si´ ona za czasów Komisji Edukacji Narodowej, stanowczo sprzeciwia∏a si´ Izba Edukacyjna Ksi´stwa Warszawskiego. Przyczynà konfliktu, do
jakiego dosz∏o pomi´dzy uczelnià krakowskà a Izbà Edukacyjnà, sta∏a si´
ró˝nica poglàdów na organizacj´ szkolnictwa. Ko∏∏àtaj, opracowujàc statut
Szko∏y G∏ównej w Krakowie, nawiàzywa∏ do tradycji KEN i zamierza∏ odbudowaç dawnà hierarchi´ szkolnà, w której g∏ównà w∏adzà inspekcyjnà mia∏
byç Uniwersytet Krakowski posiadajàcy niezale˝noÊç majàtkowà, uprawnienia
sàdownicze i tylko formalnie podlegajàcy paƒstwowej w∏adzy szkolnej, jakà
by∏a Izba Edukacyjna. Natomiast w∏adze Izby Edukacyjnej sta∏y na stanowisku,
i˝ ca∏e szkolnictwo powinno byç podporzàdkowane naczelnej w∏adzy szkolnej.
Dà˝y∏y do tego, aby Izba Edukacyjna by∏a nie tylko najwy˝szà instancjà dla
ca∏ego szkolnictwa, ale tak˝e jedynà w∏adzà decydujàcà o organizacji wewn´trznej szkó∏, ich programach i obsadzie kadrowej. Starania Izby Edukacyjnej
zmierzajàce do podporzàdkowania sobie Uniwersytetu Krakowskiego przynios∏y zamierzony efekt. Dekret Fryderyka Augusta z dnia 1 kwietnia 1810 r.
odda∏ Izbie Edukacyjnej zarzàd nad wszystkimi szko∏ami w nowo przy∏àczonych departamentach. Na mocy wspomnianego dekretu Izba Edukacyjna
uzna∏a Urzàdzenie opracowane przez Ko∏∏àtaja za tymczasowe, a Szkole
G∏ównej Krakowskiej pozostawi∏a zwierzchnictwo tylko nad szko∏ami
krakowskimi. Nast´pne zmiany wprowadzono 15 grudnia 1810 r., podczas
posiedzenia Rady Akademickiej Szko∏y G∏ównej Krakowskiej, na którym Izba
Edukacyjna uchyli∏a obowiàzujàce rozporzàdzenie pod nazwà Urzàdzenie
Szko∏y G∏ównej Krakowskiej i znios∏a samorzàd uczelni. W miejsce Urzàdzenia
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wprowadzono obowiàzujàcà odtàd Ogólnà organizacj´ rzàdu Szko∏y G∏ównej
Krakowskiej. Miejsce Rady Akademickiej zajà∏ Dozór Szko∏y G∏ównej Krakowskiej. Fakt ten zosta∏ odnotowany w materia∏ach archiwalnych: „Tak wi´c z woli
rzàdu Rada Szko∏y g∏. ustàpi∏a zwierzchnictwa nad Akademià innej w∏adzy,
zwanej Dozorem Szko∏y g∏., który, z∏o˝ony z biskupa krakowskiego, Prefekta
Departamentu krakowskiego, Rektora Szko∏y g∏., Prezesa Sàdu kryminalnego,
Prezesa Trybuna∏u Iszej Instancji, Dziekanów 4ch Wydzia∏ów i Sekretarza,
przez ten˝e Dozór wybranego, odtàd by∏ poÊrednikiem mi´dzy Uniwersytetem
a Izbà edukacyjnà, jako najwy˝szà w kraju magistraturà, czuwajàcà nad
oÊwieceniem narodowem.”76 W ten sposób ambicje Szko∏y G∏ównej zosta∏y
zniweczone przez odmiennà koncepcj´ Izby Edukacyjnej. Druga reforma Ko∏∏àtajowska zakoƒczy∏a si´ niepowodzeniem. Próby przywrócenia Szko∏y G∏ównej
Koronnej do dawnej ÊwietnoÊci nie powiod∏y si´ Ko∏∏àtajowi i zwiàzanym
z nim wspó∏pracownikom, a mimo to okres wyt´˝onej pracy nad odbudowà
Szko∏y G∏ównej, nad opracowywaniem projektów dotyczàcych funduszów,
kszta∏ceniem nauczycieli, zabezpieczeniem programów nauczania, a tak˝e
staraƒ o ich realizacj´ stanowi∏ istotny etap w historii nauczania farmacji
i Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

Obj´cie Katedry Farmacji przez Józefa Sawiczewskiego
W latach 1809-1811 kszta∏cenie farmaceutów odbywa∏o si´ na dwóch
wydzia∏ach: lekarskim i filozoficznym. W 1809 r. dokonano zmian w podziale
katedr: „katedra oryktologii,77 botaniki i zoologii tudzie˝ chemii, które w poprzedniej epoce zaliczono do Wydzia∏u Lekarskiego (...) zamieszczono w Wydziale Filozoficznym.”78 Natomiast na Wydziale Lekarskim funkcjonowa∏o
szeÊç katedr „I. Anatomia i Fizyologia z obowiàzkiem robienia preparatów.
II. Medycyna Wewn´trzna, to jest: Patologia wewn´trzna, Terapeutyka, Klinika,
Medycyna Legalna, Historia Medyczna. III. Chirurgia czyli Medycyna Zewn´trzna – operacye Kobiet i dzieci. V. Hygiena, Materies Medica, farmacja, z obowiàzkiem dawania Lekcyi Aptekarzom. VI. Nauka Weterynaryi, z Anatomià
porównywaiàcà. VII. Prosektor.”79
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F. Skobel, WiadomoÊci o stanie Wydzia∏u Lekarskiego w Szkole G∏ównej Krakowskiej
od r. 1809 do r. 1817. [w:] „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego”, 1842, t.5, s. 28.
77 Oryktologia – nauka o kopalinach, póêniejsza mineralogia.
78 F. Skobel, WiadomoÊç o stanie Wydzia∏u Lekarskiego w Szkole G∏ównej Krakowskiej,
od. r. 1809 do r. 1817 . [w:] „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego”, 1843, t. 6, ss. 47-48.
79 Archiwum UJ, S I 363, Plan Nauk w Szkole G∏ówney Krakowskiey z roku 1811.
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Wprowadzajàc reformy w Szkole G∏ównej Krakowskiej, Ko∏∏àtaj zmuszony
by∏ rozwiàzywaç szereg problemów. Najwi´kszym wyzwaniem, przed jakim
wówczas stanà∏, okaza∏o si´ obsadzenie katedr. Profesorowie austriaccy opuszczali Kraków, a próby nak∏onienia ich do pozostania nie dawa∏y rezultatów.
Z powodu braku kadry dydaktycznej Krakowskiej uczelni grozi∏o niebezpieczeƒstwo zamkni´cia. W takiej sytuacji Ko∏∏àtajowi nie pozostawa∏o nic innego
jak reaktywowanie emerytowanych profesorów, zatrudnianie polskich profesorów pracujàcych na Uniwersytecie w czasach austriackich oraz anga˝owanie
przypadkowych kandydatów.
Istotnym problemem dotyczàcym kszta∏cenia aptekarzy w Szkole G∏ównej
Koronnej w tym czasie by∏o ma∏e zainteresowanie studiami farmaceutycznymi.
Do szko∏y zg∏asza∏o si´ niewielu ch´tnych. WÊród nich znajdowali si´ tacy,
którzy byli ˝àdni wiedzy, lub liczyli w przysz∏oÊci, po ukoƒczeniu nauk, na
obj´cie apteki czy nawet ju˝ pracowali w aptece. Brak motywacji do zdobycia
uniwersyteckiego przygotowania do wykonywania zawodu aptekarza stanowi∏
problem przez wiele lat od poczàtków nauczania farmacji w Krakowie, czyli
od czasów Jana Szastera. W latach 1809-1825, kiedy wyk∏ady dla farmaceutów
prowadzi∏ Józef Sawiczewski, nap∏yw s∏uchaczy farmacji na studia na Wydziale
Lekarskim by∏ s∏aby, niewielki i nie przekracza∏ liczby kilku, najwy˝ej kilkunastu
uczniów.80
Innà wa˝nà kwestià by∏a wówczas sprawa obsadzenia stanowiska profesora w Katedrze Farmacji, Materii Medycznej i Higieny. W latach 1805-1806
rzàd austriacki zwraca∏ si´ do magistra farmacji Józefa Sawiczewskiego
o obj´cie Katedry Chemii, Botaniki i Oryktologii po prof. Scheidtcie81, a w roku
1809 o kierowanie tà katedrà po prof. Schultesie82, ale wówczas Sawiczewski
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Z. Gajda, Nauczanie medycyny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagielloƒskiego
w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej, Kraków, 1978, s. 88.
81 Franciszek Scheidt (1759-1807), chemik, fizyk, botanik, profesor w Szkole G∏ównej
Koronnej i Liceum Krzemienieckim. Jako pierwszy w Polsce przedstawi∏ odkrycia
Lavoisiera i zademonstrowa∏ je studentom. Napisa∏ pierwszy polski podr´cznik
o elektrycznoÊci zatytu∏owany O elektrycznoÊci uwa˝anej w cia∏ach ziemskich
i atmosferze. F. Scheidt prowadzi∏ wyk∏ady z historii naturalnej i oryktologii dla
studentów farmacji do 1795 r.
82 Józef August Schultes (1773-1831), urodzi∏ si´ w Austrii, lekarz, chemik, mineralog
i botanik, profesor chemii i botaniki (1806-1808) na UJ, póêniej profesor uniwersytecki w Insbruku i w bawarskim Landshut. Ze swojego pobytu w Krakowie pozostawi∏ rozbiór chemiczny wody krynickiej z 1807 r. Po opuszczeniu Krakowa w 1809 r.
przeniós∏ si´ do Tyrolu, a potem do Bawarii, gdzie by∏ profesorem kliniki lekarskiej.
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stanowczo odmówi∏.83 Zgodzi∏ si´ dopiero w grudniu 1809 r., gdy zaproponowano mu obj´cie Katedry Farmacji, Materii Medycznej i Higieny. Fakt ten
zosta∏ odnotowany przez prof. Fryderyka Skobla w Kronice Wydzia∏u
Lekarskiego: „W r. 1809-10 Wydzia∏ lekarski sk∏ada∏ si´ z nast´pujàcych osób:
Dr. Antoni Szaster Dyrektor; – Dr Franciszek Kostecki Dziekan Wydzia∏u, (...)
– Józef Sawiczewski Mgr. Farmacji, prof. Farmakologii, Chemii farmaceutycznej
i Toxykologii; (...) – Ci wszyscy od 6 grudnia r. 1809 przez Rad´ szko∏y g∏.
Wezwani zostali do zaj´cia katedr.”84 Dwa lata póêniej, 1 lipca 1811 r. nastàpi∏o
oficjalne zatwierdzenie Katedry Farmacji, Materii Medycznej i Higieny. Jednak
wyk∏ady dla aptekarzy z farmacji, materii medycznej i higieny Józef Sawiczewski rozpoczà∏ ju˝ 2 stycznia 1810 r.

Ryc. 38. Plan Nauk w Szkole
G∏ówney Krakowskiey z roku
1811. (Archiwum UJ, S I 363).
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B. Kuênicka, Ewolucja nauczania farmacji w Polsce w latach 1783-1930. [w:] „Monografie z Dziejów Nauk i Techniki”, 1968, t. 45, s. 49.
84 F. Skobel, op. cit., s. 45.
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Ryc. 39. Ogólna organizacja Szko∏y G∏ówney Krakowskiey z dnia 1 lutego 1811 r.
Dokument w którym odnotowano fakt obj´cia przez Józefa Sawiczewskiego
wyk∏adów z farmacji. (Archiwum UJ, S I 123).
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Józef Sawiczewski urodzi∏ si´ w 1762 r. w Zarzeczu ko∏o PrzemyÊla, jako
syn Andrzeja Sawiczewskiego i Wiktorii. Pierwsze nauki pobiera∏ w domu
rodzinnym, gdzie – jak wspomina Florian Sawiczewski – “w∏asny rodzic tak
naukà jako i przyk∏adem wpoi∏ weƒ zawczasu zami∏owanie cnoty i bogobojnoÊç. Tak uposa˝ony, z domu rodzicielskiego oddany zosta∏ do szkó∏ Jaros∏awskich, gdzie pierwsze i zasadnicze nauki odebra∏, celujàc wówczas z pomi´dzy
wspó∏uczniów obyczajami i rzadka pilnoÊcià.”85 Nauk´ kontynuowa∏ w PrzemyÊlu, gdzie jego brat Ignacy by∏ nauczycielem. W 1786 r. Józef Sawiczewski
przyby∏ do Krakowa, aby studiowaç nauki przyrodnicze; jego
nauczycielami byli wówczas
Jan JaÊkiewicz 86 i Franciszek
Scheidt.
Po ukoƒczeniu studiów
w r. 1788 odbywa∏ praktyk´ jako
uczeƒ, a nast´pnie pomocnik
u krakowskiego aptekarza J. Tichego. RównoczeÊnie z pracà
w aptece podjà∏ studia farmaceutyczne w krakowskiej Szkole
G∏ównej pod kierunkiem Antoniego Szastera, zakoƒczone
uzyskaniem dyplomu magistra
farmacji w dniu 5 listopada
Ryc. 40.
Józef Sawiczewski (1762-1825).
85

86
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F. Sawiczewski, Wspomnienie o Józefie Sawiczewskim doktorze medycyny niegdyÊ
profesorze farmacyi w Uniwersytecie Jagielloƒskim, „Pami´tnik Farmaceutyczny Krakowski”, Kraków, 1836, t.3, s. 355.
Jan JaÊkiewicz (1749-1809), lekarz, chemik, mineralog. Urodzi∏ si´ we Lwowie,
medycyn´ studiowa∏ na Uniwersytecie Wileƒskim, doktorat uzyska∏ w 1775 r.
W 1780 r. objà∏ Katedr´ Historii Naturalnej i Chemii w Szkole G∏ównej Koronnej.
Zajmowa∏ si´ organizowaniem gabinetu mineralogicznego. W 1783 r. kierowa∏
pracami zwiàzanymi z za∏o˝eniem Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Z terenu
tego ogrodu 1 kwietnia 1784 r. wraz z Janem Âniadeckim, J. Szasterem i Franciszkiem Scheidem wypuÊci∏ pierwszy w Polsce balon na ogrzane powietrze.

1797 r. 87 Wielu autorów podaje ró˝ne daty okreÊlajàce ten fakt. Nim jednak
z∏o˝y∏ przysi´g´ i otrzyma∏ dyplom magistra farmacji, Józef Sawiczewski
w dniu 24 paêdziernika 1797 r. przystàpi∏ do egzaminu koƒcowego (rigorosum), jaki wówczas obowiàzywa∏. Podobnie jak ka˝dy z ówczesnych studentów, na egzaminie teoretycznym odpowiada∏ z De Herbis (O zio∏ach), De Medicamentis simplicibus (O lekach prostych), De Chemicis et Pharmaceuticis operationibus
(O czynnoÊciach chemicznych i farmaceutycznych), De Assignatis ipsi praeparationibus
medicamentorum
compositorum
(O przygotowaniu
leków z∏o˝onych).
Natomiast na egzaminie praktycznym obowiàzany by∏ wykonaç
dwa preparaty.
Z egzaminu tego
otrzyma∏ stopieƒ:
bene (dobrze).88

Ryc. 41 Dyplom magistra farmacji Józefa Sawiczewskiego.
Kraków, 5 listopad
1797 r. (Archiwum
UJ, WL I 82).
87 Archiwum UJ, WL I 82, dyplom Józefa Sawiczewskiego; w pracy Renaty Dutkowskiej

pt. Uniwersytet Jagielloƒski w czasach Ksi´stwa Warszawskiego na s. 126 autorka
poda∏a, ˝e J. Sawiczewski uzyska∏ dyplom magistra farmacji w 1792 r. (w rzeczywistoÊci ten tytu∏ uzyska∏ on 5 listopada 1797 r.). Ta sama data (1792) uzyskania
tytu∏u magistra farmacji widnieje w „Pami´tniku Farmaceutycznym Krakowskim”
s. 355. Z kolei A. Stabrawa w rozprawie doktorskiej pt. Dawne apteki miasta Krakowa
od XIV do XVIII wieku okreÊli∏a dat´ uzyskania tytu∏u magistra farmacji przez
J. Sawiczewskiego, podajàc dzieƒ 8 paêdziernika 1797 r.
88 W. Roeske, Józef Sawiczewski. [w:] ˚yciorysy zas∏u˝onych farmaceutów, Kraków, 1964,
s. 6.
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Dyplom magistra farmacji Józef Sawiczewski otrzyma∏ 5 listopada 1797 r.
i by∏ to drugi taki dyplom wydany w Szkole G∏ównej Krakowskiej. Pierwszym
magistrem farmacji zosta∏ wspomniany wczeÊniej Samuel Hoppen, który
dyplom uzyska∏ 10 wrzeÊnia 1797 r.
Po otrzymaniu dyplomu magistra farmacji Józef Sawiczewski rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç w zawodzie aptekarza. Od 1798 r. zarzàdza∏ aptekà „Pod S∏oƒcem”
przy Rynku G∏ównym 43, którà nast´pnie w 1812 r. kupi∏ od spadkobierców
Jana Szastera. W latach 1806-1807 prowadzi∏ te˝ aptek´ „Pod wezwaniem
zbawiciela” przy ul. Stradom 6 w Krakowie. Dwa lata póêniej zgodzi∏ si´
pe∏niç funkcj´ Naczelnego aptekarza Lazaretu G∏ównego na Wawelu, gdzie
„bez ˝adnego prawie zasi∏ku ze strony rzàdu, przez kilka miesi´cy, z rzadkiem
poÊwi´ceniem majàtku i nara˝eniem zdrowia, 300 chorych zaopatrywa∏
w lekarstwa. Wszelako obok najlepszych ch´ci, nadzwyczajnemi pracami
zn´kane si∏y, tylu zatrudnieniom wydo∏aç nie mog∏y; przeto w szeÊç miesi´cy
po obj´ciu nadzoru aptek wojennych, z∏o˝y∏ ten urzàd.”89
Jak ju˝ wczeÊniej wspomniano, w 1809 r. Józef Sawiczewski przyjà∏ propozycj´ obj´cia Katedry Farmacji, Materii Medycznej i Higieny. Kierujàc tà Katedrà, prowadzi∏ wyk∏ady dla farmaceutów z zakresu: farmacji, materii medycznej, toksykologii, historii farmacji, deontologii i propedeutyki farmaceutycznej.
W 1815 r. Józef Sawiczewski otrzyma∏ propozycj´ obj´cia stanowiska
dziekana Wydzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Jednak ze
wzgl´du na liczne obowiàzki dydaktyczne i organizacyjne oraz z∏y stan zdrowia musia∏ odmówiç. Wyrazem uznania dla jego dzia∏alnoÊci dydaktycznej
i naukowej by∏o przyznanie mu w dniu 6 lutego 1819 r. tytu∏u doktora medycyny i chirurgii honoris causa.90
89

F. Sawiczewski, Wspomnienie o Józefie Sawiczewskim Medycyny Doktorze, niegdyÊ
profesorze farmacji w uniwersytecie Jagielloƒskim. [w:] „Pami´tnik Farmaceutyczny
Krakowski”, Kraków, 1836, t. 3, s. 356.
90 Archiwum UJ, WL I 84, pismo rektora nr 630: „Rektor Uniwersytetu Jagielloƒskiego
po wys∏uchaniu zdaƒ Rady Rektorskiej na posiedzeniu dnia 30 stycznia Br., i po
odczytanej uchwale Wydzia∏u Lekarskiego w dniu 30 paêdziernika 1818 r. zapad∏ej,
przychyla si´ do tej˝e, potwierdzajàc postanowienie nadania stopnia Doktora honorowego Chirurgii, tudzie˝ stopnia honorowego Doktora Medycyny, W. Sawiczewskiemu, profesorowi farmacji. Dnia 6 lutego 1819 r.”; Cz. Fink-Finowiecki, w pracy
pt. Zarys historii i propedeutyki farmacji poda∏, ˝e J. Sawiczewski tytu∏ honorowego
doktora medycyny i chirurgii uzyska∏ w 1818 r. Ta sama data widnieje w artykule
H. Romanowskiego pt. Józef Sawiczewski. W dwusetnà rocznic´ urodzin 1762-1825,
s. 266 opublikowanym w „Farmacji Polskiej”, 1962, 11.
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Pozostajàc w kr´gu pracy dydaktycznej Józefa Sawiczewskiego, warto
przypomnieç fakt, i˝ to jego zas∏ugà by∏o przygotowanie sióstr Filipiny
i Konstancji Studziƒskich pierwszych kobiet w Polsce do uniwersyteckiego
stopnia naukowego.91 Niestety, dzia∏alnoÊç dydaktyczna i naukowa Józefa
Sawiczewskiego zakoƒczy∏a si´ 20 stycznia 1825 r., wraz z jego Êmiercià,
która nastàpi∏a w wyniku wypadku podczas pracy w laboratorium uniwersyteckim. O zdarzeniu tym wspomina∏ jego syn Florian Sawiczewski w nast´pujàcych s∏owach: „Wszak˝e los nieub∏agany nie dozwoli∏ nam korzystaç
z jego pracy, albowiem pracujàcego niemal do upad∏ego, Józefa Sawiczewskiego, w∏aÊnie podczas doÊwiadczeƒ chemicznych zaskoczy∏a nagle Êmierç
w dniu 20 stycznia r. 1825.”92

Ryc. 42.
Testament
Józefa
Sawiczewskiego
z dnia
5 grudnia
1824 r.
(fot. materia∏y
Muzuem
Farmacji
w Krakowie).

91

W. Roeske, Farmacja w dziejach Uniwersytetu Jagielloƒskiego. [w:] „Acta Poloniae
Pharmaceutica”, 1964, t. 21, z. 1, s. 1.
92 F. Sawiczewski, op. cit., s. 358.
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W zbiorach archiwalnych Muzeum Farmacji w Krakowie znajduje si´
materia∏ r´kopiÊmienny – skan testamentu Józefa Sawiczewskiego, datowany
5 grudnia 1824 r. W tekÊcie testamentu wymienieni zostali, mi´dzy innymi,
jego synowie Julian i Florian, którzy tak˝e wpisali si´ w karty historii farmacji
i farmakognozji. PodkreÊliç nale˝y, ˝e to dzi´ki staraniom jego m∏odszego
syna Floriana farmakognozja pojawi∏a si´ wÊród przedmiotów wyk∏adanych
dla farmaceutów w Krakowie.

Program nauczania farmacji w latach 1810-1825
Po obj´ciu przez Józefa Sawiczewskiego Katedry Farmacji, Materii Medycznej i Higieny program studiów farmaceutycznych oprócz wyk∏adów
z farmacji obejmowa∏ nauczanie tzw. fizjografii (mineralogia, zoologia, botanika) oraz chemii organicznej i nieorganicznej. Nauczanie aptekarzy w tym
czasie przedstawi∏ prof. F. Skobel w nast´pujàcych s∏owach: „Uczniowie
Farmacyi, chcàc otrzymaç stopieƒ Magistra, obowiàzani byli przez rok jeden
ucz´szczaç na lekcye Oryktologii, Botaniki, Zoologii i Chemii; poczem poddawali si´ Êcis∏emu z tych nauk examinowi (...) i wykonawszy przysi´g´, dostawali
patent na Magistra Farmacyi”.93 Nauczaniem trzech pierwszych przedmiotów
wchodzàcych w zakres fizjografii zajmowa∏ sie prof. Alojzy Estreicher,
natomiast chemi´ organicznà i nieorganicznà wyk∏ada∏ prof. Józef Markowski.
W Kronice Wydzia∏u Lekarskiego odnoÊnie programu nauczania farmaceutów
w 1810 r. wpisano: „W tym˝e roku szk. Uczy∏ Oryktologii, Botaniki i Zoologii
Dr Aloizy Rafa∏ Estreicher, poprzednio w r. 1805/1806 Assystent Professora
Weterynarii”.94
Prof. Aloizy Rafa∏ Estreicher (1786-1852), botanik, entomolog95 polski,
profesor i rektor Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Urodzi∏ si´ w Krakowie, jako
syn malarza Dominika Oesterreichera i Rozalii z Prakeschów. W 1802 r.
rozpoczà∏ studia na UJ, zakoƒczone magisterium z chirurgii i po∏o˝nictwa
(1805), stopniem doktora medycyny (1807) oraz doktoratem z filozofii (1810).
Pracowa∏ jako adiunkt w Katedrze Weterynarii UJ, a od 1809 r. w Katedrze
Botaniki i Zoologii UJ. By∏ kierownikiem gabinetu zoologicznego i Ogrodu
93

F. Skobel, WiadomoÊç o stanie wydzia∏u lekarskiego w Szkole G∏ównej Krakowskiej,
od. r. 1809 do r. 1817. [w:] „Rocznik Wydzia∏u Lekarskiego”, 1843, t. 6, s.9.
94 j.w., s.47.
95 Entomologia (z gr. entomon – insekt, owad i logos – wiedza, nauka) – dzia∏ zoologii
zajmujàcy si´ owadami.
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Botanicznego Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Dwukrotnie pe∏ni∏ funkcje
dziekana Wydzia∏u Filozoficznego, a w latach 1831-1833 rektora UJ. W 1843 r.
zrezygnowa∏ z pracy na uczelni i przeszed∏ na emerytur´. Dzia∏a∏ w Towarzystwie Naukowym Krakowskim (by∏ mi´dzy innymi jego prezesem), a tak˝e
w innych towarzystwach naukowych, równie˝ zagranicznych: w Anglii, Belgii,
Holandii i Czechach. Od 1826 r. pe∏ni∏ mandat senatora Rzeczypospolitej Krakowskiej. Po∏o˝y∏ zas∏ugi dla rozwoju Ogrodu Botanicznego UJ; doprowadzi∏
do powi´kszenia terenu ogrodu, budowy nowego pawilonu i szklarni oraz
wzbogaci∏ zbiory zielnikowe. Z gabinetu historii naturalnej wyodr´bni∏ zbiory
zoologiczne, a tak˝e zgromadzi∏ bogatà kolekcje chrzàszczy (ponad 31 tysi´cy
okazów). Na zaj´ciach z mineralogii prof. Estreicher korzysta∏ z podr´czników
Jonsa Jacoba Berzeliusa96 i Leonharda Eulera97. Natomiast wyk∏ady z zoologii
opiera∏ o dzie∏a, mi´dzy innymi Johanna Friedriecha Blumenbacha98.
Od stycznia 1811 r. wyk∏ady z chemii dla farmaceutów prowadzi∏ prof.
Józef Markowski. Jego sylwetk´ prof. Skobel przedstawi∏ w nast´pujàcych
s∏owach: „ J.M. ur. na Ukrainie w mieÊcie Pikowie dnia 4 kwietnia 1758, od
r. 1781-1785 przyk∏ada∏ si´ w Szkole g∏. Krak. do nauk przyrodniczych i lekar96 Jons Jacob Berzelius (1779-1848), szwedzki chemik , lekarz, mineralog. Wprowadzi∏

poj´cie izometrii oraz dzisiejsze symbole chemiczne oraz pierwszà systematyk´
zwiàzków chemicznych. W roku 1828 odkry∏ pierwiastek chemiczny, który otrzyma∏
nazw´: Tor (Th, ∏ac. Thorium). Autor wielu odkryç z zakresu chemii organicznej
(np. w 1808 r. wydzieli∏ kwas mlekowy z mi´sa) i nieorganicznej (np. w 1817 r.
otrzyma∏ kwasy antymonu i w´glanu litu). Poda∏ budow´ wielu kwasów organicznych oraz opisa∏ cer i selen. By∏ autorem podr´czników fizyki, chemii i mineralogii, wydanych w latach 1806-1818. Ponadto opracowa∏ metody pomiaru mas
atomowych.
97 Leonhard Euler (1707-1783), szwajcarski matematyk i fizyk. Euler jest uwa˝any za
czo∏owego matematyka XVII w. Dokona∏ wielu odkryç w tak ró˝nych ga∏´ziach
matematyki jak rachunek ró˝niczkowy ca∏kowy oraz teorie grafów. Wniós∏ du˝y
wk∏ad w rozwój terminologii i rotacji matematycznej. Jako pierwszy w historii
u˝y∏ na przyk∏ad poj´cia i oznaczenia funkcji. Opublikowa∏ wiele wa˝nych prac
z zakresu mechaniki, optyki i astronomii. Na jego czeÊç jedna z asteroid zyska∏a
miano „2002 Euler”.
98 Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), niemiecki fizjolog i antropolog.
Studiowa∏ medycyn´ na uniwersytecie w Jenie, stopieƒ doktora medycyny uzyska∏
w 1775 r. na podstawie rozprawy doktorskiej De Genesis humani varietate nativa
(O naturalnych ró˝nicach w charakterze ludzi). Rozprawa ta jest uwa˝ana za jednà
z najwa˝niejszych prac w historii rozwoju ras ludzkich. Inne wa˝ne jego prace to:
Institutiones Physiologicae (1787) i Handbuch der vergleichenden Anatomie (1804).
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skich z takà pilnoÊcià i post´pem, i˝ Kommissya eduk. przeznaczywszy go na
przysz∏ego nauczyciela, dla wydoskonalenia si´, wys∏a∏a go nak∏adem Rzpltej
na 4 lata do Pary˝a, wydawszy mu ju˝ przy wyjeêdzie z kraju patent na Prof.
Chirurgii w Szkole g∏. Atoli póêniejsze wypadki zatrzyma∏y go w Pary˝u d∏u˝ej,
jak pierwotnie zamyÊla∏. W ciàgu 25 letniego pobytu w stolicy Francyi
przyk∏ada∏ si´ nie tylko do nauk lekarskich ale i przyrodzonych; uczy∏ si´
mianowicie chemii u s∏awnych wówczas Prof. Vauquelina99 i Thenarda.100
Dowiedziawszy si´ w r. 1809 o utrzymaniu przez Rzàd Ksi´stwa Warszawskiego Szko∏y g∏. Krak., jako dawny Akademik postanowi∏ niezw∏ocznie
wróciç do Krakowa, porzucajàc zaszczytny obowiàzek lekarza przybocznego
Cesarzowej Józefiny. Zaopatrzony listami, bawiàcych wtedy w Pary˝u Jenera∏a
Dywizji Zajàczka, póêniej Ksi´cia Namiestnika Królewskiego w Polsce i Ordynata Hr. Zamojskiego, polecajàcych oddawc´ Hr. Stan. Potockiemu, Prezesowi
izby eduk., stanà∏ w Warszawie d. 18 Lipca 1810. Wkrótce te˝, bo d. 31 t. m.
i r. mianowany zosta∏ Prof. Chemii w Szkole g∏. Krak.”101
Z zachowanych materia∏ów archiwalnych uzyskano informacje, jak szeroki
by∏ zakres wiedzy, którà poznawali studenci w ciàgu poczàtkowo jednego
roku nauki. Przekazywana wówczas wiedza farmaceutyczna obejmowa∏a
zakres wspó∏czesnej farmacji stosowanej, preparatyki chemiczno-farmaceutycznej, toksykologii, dietetyki i propedeutyki farmaceutycznej. W treÊci
swoich wyk∏adów Józef Sawiczewski zawar∏ tak˝e wiadomoÊci z materii
medycznej. I tak, z zakresu farmacji rozpoczà∏ od wyk∏adania propedeutyki
99

Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829), profesor chemii w Pary˝u (1809). Zajmowa∏
si´ analizà chemicznà; ulepszy∏ metody analizy minera∏ów i iloÊciowego rozdzielania metali. Do najwa˝niejszych jego osiàgni´ç nale˝y odkrycie chromu (1797)
i beryl (1798). Otrzyma∏ tak˝e eter dietylowy przez odwodnienie etanolu. W 1799 r.
wyda∏ pierwszy podr´cznik chemii analitycznej.
100 Louis Jacques Thenard (1777-1857), profesor chemii na uniwersytecie i politechnice
w Pary˝u w latach 1809-1840. Prowadzi∏ badania metali alkalicznych próbujàc je
otrzymaç przy zastosowaniu ˝elaza. Dokona∏ odkrycia nadtlenków oraz b∏´kitu
thenarda (1807). B∏´kit okreÊlany jego nazwiskiem jest glinianem kobaltowym
powstajàcym podczas pra˝enia zwiàzków kobaltu. W roku 1809 odkry∏ wp∏yw
Êwiat∏a na przebieg reakcji wodoru z chlorem. Ponadto prowadzi∏ badania kwasów
t∏uszczowych - odkry∏ kwas sabacynowy, przeprowadzi∏ fermentacj´ cukru
trzcinowego i estrów kwasów t∏uszczowych. Pozostawi∏ szereg prac z dziedziny
chemii analitycznej.
101 F. Skobel, WiadomoÊç o stanie Wydzia∏u Lekarskiego w Szkole G∏ównej Krakowskiej,
od. r. 1809 do r. 1817, op.cit., ss.47-48.
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farmaceutycznej, jak podano w spisie wyk∏adów z tego czasu: „ Józef Sawiczewski Medycyny doktor Farmacyi i Toxykologii Profesor P.O. – Przyst´pujàc
do wyk∏adania poczàtków tej Nauki wskazuie Naprzód iey Cel, wyliczajàc
Nauki (...) z nià zwiàzku b´dàce, ich wp∏yw, potrzeb´ znaiomoÊç a szczególniey
Nauki Chemii bez którey ˝adne dzia∏anie i ziawiska tu zachodzàce nikt wyt∏umaczyç nie mo˝e”. WiadomoÊci z farmacji stosowanej obejmowa∏y nast´pujàcà tematyk´: „Dalej mówiç b´dzie o Budowach, wymieniajàc co dobre urzàdzenie Aptek wymaga, a tu opisanie dok∏adne pracowni Farmaceutycznej
pieców ró˝nego rodzaiu a w ogóle wszystkich Narz´dzi Chemiczno-Farmaceutycznych ma miejsce. Opisawszy powy˝sze szczegó∏y mowi dalej o dzia∏aniach Mechanicznych i Chemicznych zachodzàcych w Farmacyi.” Nast´pnie
mówi∏ o zagadnieniach dotyczàcych dzisiejszej dietetyki, które okreÊli∏ jako:
„zdrowiu ludzkiemu pomocnych i szkodliwych.” Natomiast z chemii farmaceutycznej opisa∏ „wszystkie preparaty chemiczno-farmaceutyczne wyk∏adajàc
zmiany zachodzàce i wskazujàc nowe teorie”. 102
Z chwilà rozpocz´cia zaj´ç dla farmaceutów Sawiczewski wyk∏ada∏
równie˝ toksykologi´, jednak oficjalnie jako osobny przedmiot zosta∏a ona
wprowadzona, jak ju˝ wspomniano wczeÊniej, w 1814 r. Je˝eli chodzi o tematyk´ wyk∏adów z toksykologii, to prof. Sawiczewski dzieli∏ t´ wiedz´ na trzy
dzia∏y: „Co do Toxicologii czyli Nauki o Iadach i Truciznach t´ wyk∏ada∏em
stosownie do Dzie∏a M.P. Orfila (...) Dzielàc ca∏à t´ Nauk´ na trzy Dzia∏y w pierwszym mowie o Iadach i Truciznach z Rz´du Zwierzàt, w Drugim z Rz´du RoÊlin, w trzecim z Rz´du Minera∏ów, podà˝aiàc sposoby nay∏atwiejsze
i naypr´dzej dzia∏ajàce ku dobru utrzymania Iestestwa naszego, wymieniajàc
podobnie˝ znaczniejszych Pisarzy ich prace Âwiatu Uczonemu znaiome.”103
O nauczaniu toksykologii pisa∏ równie˝ Sawiczewski w swoim programie
wyk∏adów z 1814 r.: „Stosownie do zesz∏ych Kursów w Farmacji post´powaç
b´dzie i w roku tym, ∏àczàc do tego Toxykologi´. Autora zaÊ do pominonego
Obiektu, tak iak i w dawney trzymaç si´ b´dzie, ile ˝e ten˝e znayduie si´
w Narodowym J´zyku /Fiszer/ co tym ∏atwiejszà da sposobnoÊç Kandydatom
do gruntownieyszego poj´cia. Mimo tego staraniem podpisanego b´dzie
czyniç ró˝ne uwagi tak z innych Autorów iako i w∏asnym doÊwiadczeniem
udowodniç.”104 Prof. Józef Sawiczewski podczas wyk∏adów z toksykologii
102 Archiwum UJ, WL I 49, program wyk∏adów z r. 1810/1811.
103 Archiwum UJ, WL I 49, Programma, z dnia 3 paêdziernika 1814 r. podpisane przez
104

Józefa Sawiczewskiego.
Archiwum UJ, WL I 49, plan wyk∏adów z 1814 r., w którym Józef Sawiczewski
przedstawi∏ program nauczania toksykologii.
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opiera∏ si´ na podr´czniku Plenka105, a póêniej na nowym podr´czniku
Orfila106. W programie wyk∏adów z roku 1810/1811 znalaz∏a si´ informacja
na ten temat: „Co do Toxicologii czyli Nauki o Iadach i Truciznach t´ wyk∏ada∏em stosownie do Dzie∏a M. P. Orfila przez Zyg. F. Hermbstada na Niemiecki
a przez innych na ró˝ne J´zyki prze∏o˝onego.”107 Prof. Sawiczewski wyk∏ada∏
toksykologi´ do roku akademickiego 1823/1824, kiedy to przedmiot ten
zniknà∏ z oficjalnego programu wyk∏adów, a nast´pnie zosta∏ w∏àczony do
wyk∏adów z materii medycznej. W tym roku Józef Sawiczewski rozszerzy∏
wyk∏ady z farmacji o wiadomoÊci na temat wód mineralnych i ich dzia∏ania.108

Ryc.43. Programa – program wyk∏adów z 3 paêdziernika 1814 r. podpisany przez
Józefa Sawiczewskiego, w którym mowa o rozpocz´ciu wyk∏adów z toksykologii.
(Archiwum UJ, WL I 49).
105 J. J. Plenk, Toxicologie oder Lehre von den Giften und Gegengiften, Wiedeƒ, 1785.
106 M.P. Orfila, Allegemeine Toxicologie oder Giftkunde, Hrsg. U. Überstz S. F. Hermbstädt,
107
108
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Berlin, 1818-1819.
Archiwum UJ, WL I 49, pismo F 14.56.
Z. Gajda, op. cit., s. 141.

Mówiàc o tematyce wyk∏adów prowadzonych przez Józefa Sawiczewskiego, podkreÊliç nale˝y, ˝e jako pierwszy w Polsce wprowadzi∏ w zakres
studiów farmaceutycznych wyk∏ady z historii farmacji. Mia∏o to miejsce
w 1818 r. W programie studiów z 8 listopada tego roku czytamy, ˝e: „ Józef
Sawiczewski Profesor Farmacyi i Toxicologii Mówiç b´dzie o Historyi tey Nauki,
o iey dawnieyszem Stanie porównywaiàc Jà z dzisieyszem.”109 Jako pierwszy
w Polsce Sawiczewski prowadzi∏ od 1818 r. wyk∏ady z deontologii farmaceutycznej, co odnotowa∏ w swoim programie studiów z tego roku: „Mówiç
b´dzie (...) o powinnoÊciach tego Stanu wzgl´dzie porównawczem z innemi;
a wyszczególniwszy powy˝sze obowiàzki(...).”110
Poch∏oni´ty pracà dydaktycznà i organizacyjnà prof. Sawiczewski pozostawi∏ niewiele prac naukowych. Józef Sawiczewski by∏ pierwszym wyk∏adowcà historii farmacji na wy˝szych uczelniach w Polsce, stàd te˝ jedna z jego
nielicznych prac drukowanych – najwi´ksza – poÊwi´cona by∏a w∏aÊnie tej
dziedzinie. Historia Farmacji 111 Sawiczewskiego by∏a drugim po Janie
Wolfgangu drukowanym opracowaniem z tej dziedziny wiedzy.
Jednak przewy˝sza∏a t´ pierwszà prawie trzykrotnie wi´kszà obj´toÊcià,
zakresem uj´tych w niej problemów, uporzàdkowanà systematykà faktów
oraz trafnà i krytycznà ich ocenà.112 Pracami o tematyce chemicznej by∏y:
Rozprawa o dwóch (tak dawniej zwanych) alkaliach sta∏ych (Alcalia fixa) i pota˝u
i sodzie113 i pozostawiony w r´kopisie tekst rozprawy Krótki rys o wodzie, czyli
∏atwy sposób doÊwiadczania wód mineralnych z ró˝nych autorów zebrany, a dla
wygody ciekawych w j´zyku ojczystym przez ... do druku podany w Krakowie 1817 r.
Józef Sawiczewski pozostawi∏ równie˝ prace pt.: O celach i zadaniach farmacji.
109

Archiwum UJ, WL I 49, Programma, z dnia 8 listopada 1818 r. podpisane przez
Józefa Sawiczewskiego, profesora farmacji i toksykologii.
110 j.w.
111 J. Sawiczewski, Historia farmacji czytana na posiedzeniu zwyczajnym Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego przez Józefa Sawiczewskiego M. D. Prof. zw. Farmacji na
Uniwersytecie Krakowskim, „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem
Krakowskim po∏àczonego”, Kraków, 1825, t. 10, ss. 272-318;
P. Górski, Wymiana naukowej myÊli farmaceutycznej pomi´dzy uniwersyteckimi
oÊrodkami naukowymi w Polsce i Erfurcie na prze∏omie XVIII i XIX wieku, Sosnowiec,
1994, s. 80.
112 W. Roeske, Józef Sawiczewski. [w:] ˚yciorysy Zas∏u˝onych Farmaceutów, Kraków,
1964, s. 12.
113 Z. Kosiek, Józef Sawiczewski. [w:] Polski S∏ownik Biograficzny, Warszawa-Kraków,
1994, t. 35/3, Z. 146, s. 355. (rozprawa J. Sawiczewskiego zosta∏a opublikowana
w „Rocznikach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, 1822, t. 7).
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Ryc. 44. Strona tytu∏owa podr´cznika Herrna M.P. Orfila pt. Allgemeine Toxilocologiae
oder Giftkunde, Berlin, 1819.
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Ryc. 45. Akt przyznania Józefowi Sawiczewskiemu doktoratu honorowego z medycyny.
Kraków, 30 stycznia 1819 r. Oryginalny akt wypisany na papierze lub pergaminie,
opatrzony przywieszonà piecz´cià „wi´kszà” Uniwersytetu, podpisany przez Rektora
UJ i grono profesorskie. (fot. materia∏y Muzeum Farmacji w Krakowie).

Dzia∏alnoÊç naukowà Józefa Sawiczewskiego przybli˝y∏ jego syn, Florian
Sawiczewski w „Pami´tniku Farmaceutycznym”, piszàc: „...pisma bowiem jego
acz szczuplej liczbie, odznaczajà si´ dobitnà jasnoÊcià i czystoÊcià j´zyka.
Z tych, które wysz∏y na widok publiczny wymieniç nale˝y mow´ uroczystà,
którà w r. 1811 dnia 15 Lipca w amfiteatrze Nowodworskim powita∏ Stanis∏awa
Potockiego ministra oÊwiecenia, zwiedzajàcego Kraków. Oprócz tego „roczniki
towarzystwa naukowego krakowskiego”, mianowicie Tom VII zawiera
Rozpraw´ o dwóch alkaliach sta∏ych, potasu i sodzie napisanà w r.1822, Tom X,
tych˝e roczników, krótki rys Historyi Farmacyi odczytany w r. 1825 na
posiedzeniu prywatnym tego˝ towarzystwa. Oprócz tego, jako nauczyciel
Farmacji, czujàc najbardziej potrzeb´ dzie∏a, które by uczniom za przewodnika
s∏u˝yç mog∏o, stosowne do obecnego stanu nauk..., na kilka lat przed zgonem,
zajà∏ si´ Sawiczewski wypracowaniem Chemii lekarskiej i rzeczywiÊcie, mimo
jawnego upadku zdrowia, tom pierwszy dzie∏a tyle po˝àdanego prawie
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przywiód∏ do koƒca. Wszak˝e los nieub∏agany nie dozwoli∏ nam korzystaç
z ostatniej jego pracy literackiej, albowiem pracujàcego niemal do upad∏ego,
Józefa Sawiczewskiego, w∏aÊnie podczas doÊwiadczeƒ chemicznych zaskoczy∏a nagle Êmierç w dniu 20 stycznia r. 1825.”114
Obok pracy dydaktycznej i naukowej wspomnieç nale˝y dzia∏alnoÊç prof.
Sawiczewskiego zmierzajàcà do tworzenia podstaw przysz∏ego przemys∏u
chemiczno – farmaceutycznego. W okresie trwajàcych wojen napoleoƒskich,
gdy dostawy cukru z Ameryki by∏y utrudnione, za∏o˝y∏ w 1810 r. w Krakowie
pierwszà na ziemiach polskich fabryk´ cukru z krochmalu.115 Nast´pnie
rozpoczà∏ on na skal´ przemys∏owà produkcj´ w´glanu amonu (Ammonium
carbonicum), a w 1921 r. jako pierwszy z Polaków zajà∏ si´ otrzymywaniem
siarczanu chininy (w rok po jej wyodr´bnieniu przez J. Caventou116 i J. Pelletiera117 z kory drzewa chinowego).118 Fakt ten zjedna∏ mu uznanie wÊród
spo∏eczeƒstwa i farmacji polskiej.
114 F. Sawiczewski, Wspomnienie o Józefie Sawiczewskim Medycyny Doktorze niegdyÊ
profesorze farmacji w Uniwersytecie Jagielloƒskim, „Pami´tnik Farmaceutyczny”,
Kraków, 1836, t. 3, ss. 357-358, Biblioteka PTF, Muzeum Farmacji w Krakowie,
teka 1869.
115 W artykule pt. Józef Sawiczewski. W dwusetnà rocznic´ urodzin 1762-1825, s. 266,
autor H. Romanowski poda∏, ˝e J. Sawiczewski za∏o˝y∏ fabryk´ cukru w Krakowie
w 1800 roku (a w rzeczywistoÊci mia∏o to miejsce w 1810 r.).
116 Joseph Bienaime Caventou (1795-1877), chemik i farmaceuta francuski. W latach
1835-1860 pracowa∏ jako profesor chemii Ecole de Pharmacie w Pary˝u. Odkry∏
i opisa∏ zielony barwnik roÊlin – chlorofil (1819). Wspólnie z P.J. Pelletierm wyodr´bni∏ alkaloidy: strychnin´ (1818) i chinin´ (1820).
117 Pierre Joseph Pelletier (1788-1842), francuski farmaceuta i chemik, cz∏onek
Francuskiej Akademii Nauk. Razem z J. Caventou wniós∏ znaczàcy wk∏ad w badania
alkaloidów. P. J. Pelletier otrzyma∏ po raz pierwszy zwiàzek polijodkowy – trójjodek strychniny. Joseph Caventou i Pierre Pelletier za swoje osiàgniecia uhonorowani zostali pomnikiem ustawionym na placu u zbiegu bulwaru Saint-Michel
i ulic Auguste-Comte, Denfert-Rochereau oraz Abbe de l’Eppe w Pary˝u (w czasie
okupacji niemieckiej postaci badaczy z bràzu zosta∏y przetopione na amunicj´;
obecnie pomnik ma charakter symboliczny).
118 Z. Gajda, Nauczanie medycyny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagielloƒskiego
w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej, Wroc∏aw, 1978, s. 58; Cz. Fink-Finowicki,
Zarys historii i propedeutyki farmacji, PZWL, Warszawa, 1959, s. 63; R. Rembieliƒski,
Drogi rozwoju farmacji naukowej w Polsce, „Farmacja Polska”, 1961, 6, s. 115;
J. Muszyƒski, Farmacja i nauki farmaceutyczne w Polsce, „Farmacja Polska”, 1948,
10, s. 417.
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Sposób i zakres nauczania „materii medycznej”
przez Józefa Sawiczewskiego
W grudniu 1809 r. kierownictwo Katedry Higieny, Farmacji i Materii
Medycznej zosta∏o przekazane Józefowi Sawiczewskiemu, magistrowi
farmacji, profesorowi farmakologii, chemii farmaceutycznej i toksykologii.
W styczniu 1810 r. profesor Sawiczewski rozpoczà∏ wyk∏ady dla farmaceutów
obejmujàce równie˝ farmacj´ i materi´ medycznà. Farmacja, ∏àcznie z materià
medycznà, stanowi∏a wówczas podstawowy przedmiot w nauczaniu farmaceutów. Rok póêniej, w 1811 r. prof. Józef Sawiczewski przedstawi∏ znaczenie
nauczania farmacji i zdefiniowa∏ równie˝ zadania „materii medycznej”
w nast´pujàcych s∏owach: „èród∏o, z którego Farmacya czerpa potrzebne sobie
zasi∏ki, i wybiera materia∏y do swego warsztatu; sà wszystkie bogactwa natury:
nie masz gatunku istot, z którychby niebra∏a dla siebie co potrzebnego.
Wszystko iest poddane u˝yciu cz∏owieka stosownie do iego potrzeb, co tylko
go otacza; nie ma w ca∏ym zbiorze rzeczy, coby by∏o bez przeznaczenia; a nie
ma innego celu tylko cz∏owieka; bez niego wszystko by by∏o nieu˝yteczne
i nie czynne: ˝e zaÊ ca∏oÊç, a ieszcze tak wielka iak iest ziemia ze wszystkimi
iey mieszkaƒcami, owocami, minera∏ami trudni∏aby poi´cie chcàcego iey
bogactwa ceniç: przeto cz∏owiek, tak wiele maiàc s∏ug, tak rozliczne gatunki
ich po˝ywienia, tak wielorakie bogactwa, ˝e nawet nazwisk im nadaç, wiedzieç
i pami´taç nie mo˝e: ˝eby sobie u∏atwi∏ przecie ich rozrzàdzenie, znajomoÊç
i uczyni∏ porzàdek w tym niezmiernym zbiorze darów, któremi iest obsypany,
robi nayprzód najogólniejszy ich podzia∏ na trzy Królestwa: na Królestwo
zwierzàt, roÊlin i minera∏ów”. Dalej wyjaÊni∏: „Farmacya z ka˝dego królestwa
natury, wybiera do wa˝nego zamiaru ratowania nadwyr´˝onego zdrowia, co
tylko dostrzeg∏a u˝ytecznego. (...) Nie dosyç, ˝e osobno k∏adzie, co wzi´∏a
od zwierzàt, roÊlin, minera∏ów, znowu ka˝de z nich podziela. (...) Sama
ró˝norodnoÊç tych gór, co do gatunków ziemi, kamieni, wód z nich wytryskajàcych, po∏o˝enia, wydaie koniecznie ró˝ne roÊliny, które nie sà bez przeznaczenia, brakuje tylko bacznego cz∏owieka, któryby to przeznaczenie
odkry∏.” 119
Nauczajàc „materii medycznej” Józef Sawiczewski wyk∏ada∏ o lekach
pochodzenia roÊlinnego, zwierz´cego i mineralnego. Sawiczewski dokona∏
119

J. Sawiczewski, Mowa w Kollegium Nowodworskim Szko∏y G∏ównej Krakowskiej
w rocznic´ wniyÊcia woysk zwyci´skich, Kraków, 1811, s. 4.
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podzia∏u tej nauki („materii medycznej”), dzielàc jà na trzy królestwa: roÊlin,
zwierzàt i minera∏ów. Takie podejÊcie Sawiczewskiego do nauczania tej
dziedziny wiedzy farmaceutycznej by∏o przestarza∏e, poniewa˝ w miejsce
„materii medycznej” pochodzàcej z „trzech królestw przyrody” wprowadzono
w tym czasie w Europie nowy termin – „farmakognozja”. Zakres tego terminu
odnosi∏ si´ do badania i opisywania leków g∏ównie pochodzenia roÊlinnego,
a tylko w niewielkim stopniu dotyczy∏ surowców zwierz´cych lub mineralnych.
Jak ju˝ wczeÊniej wspomniano, termin „farmakognozja” po raz pierwszy
zosta∏ u˝yty przez austriackiego profesora Johanna Adama Schmidta (17591809) w 1811 r. Prof. Schmidt w swoim podr´czniku zatytu∏owanym Lehrbuch
der Materia medica, pos∏u˝y∏ si´ tym terminem dla okreÊlenia jednej z nauk
o lekach, wówczas jeszcze tylko pochodzenia naturalnego. W swojej pracy
prof. Schmidt stwierdzi∏, ˝e nauka o materii medycznej obejmuje: „Pharmacognosis” i „Pharmacodynamic”. Pierwsza jeszcze przed zastosowaniem
w lecznictwie jakiegoÊ surowca, wymaga, aby zosta∏ zidentyfikowany (zapach,
kolor, koherencja) przez badacza przy pomocy takich dyscyplin, jak nauki
przyrodnicze, chemia i fizyka. Farmakognozja musi wi´c wykazaç, po potwierdzeniu jego to˝samoÊci i w∏aÊciwoÊci, czy jakiÊ surowiec naturalny mo˝e byç
zastosowany jako lek. Natomiast okreÊlenie Schmidta „Pharmacodynamik”
zosta∏o ograniczone do nauki o zakresie i mechanizmie dzia∏ania leków i do
klasyfikacji ich wed∏ug narzàdów, na które dzia∏ajà.
Kiedy prof. Józef Sawiczewski obejmowa∏ Katedr´ Higieny, Farmacji i Materii Medycznej, w innych oÊrodkach naukowych w Polsce nast´powa∏ rozwój
wiedzy farmakognostycznej. W 1809 r. w Warszawie powsta∏ Wydzia∏
Akademicko-Lekarski. Prowadzono w nim w Katedrze Materii Lekarskiej
wyk∏ady z materii medycznej. Zaj´cia z tego przedmiotu odbywa∏y si´ w poniedzia∏ki i czwartki od godziny 11 do godziny 12. Materi´ medycznà wyk∏ada∏
Jan Bogumir Jerzys∏aw Freyer (1778-1828), lekarz, botanik, syn aptekarza
Jerzego Freyera. Medycyn´ studiowa∏ w Królewcu i Getyndze, gdzie w 1802
r. uzyska∏ stopieƒ doktora medycyny i chirurgii. W 1810 r. zosta∏ mianowany
fizykiem powiatowym warszawskim i b∏oƒskim. Rok póêniej, w 1811 r. objà∏
Katedr´ Materii Lekarskiej i rozpoczà∏ wyk∏ady z materii medycznej i formularza. Nauczanie materii medycznej na Wydziale Akademicko-Lekarskim
w Warszawie prowadzone by∏o w oparciu o najnowsze podr´czniki z tego
zakresu. W 1817 r. prof. Freyer opracowa∏ pierwszy w j´zyku polskim
podr´cznik przeznacznony do nauczania tego przedmiotu, zatytu∏owany
Materyia medyczna czyli nauka o sposobie skutkowania Êrodków lekarskich.
Podr´cznik powsta∏ na podstawie prowadzonych przez prof. Freyera wyk∏adów
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z materii medycznej i stanowi∏ wierny obraz nauczania tego przedmiotu na
Wydziale Akademicko-Lekarskim w Warszawie. Zajmujàc si´ materià medycznà, Freyer omówi∏ Êrodki lecznicze roÊlinne, zwierz´ce i chemiczne, które
podzieli∏ na szereg gromad w zale˝noÊci od pochodzenia, rodzaju i gatunku.
W sumie w swojej pracy prof. Freyer przedstawi∏ 24 gromady Êrodków
leczniczych; w tomie pierwszym omówi∏ 10 gromad, a w tomie drugim
gromady od 11 do 24. Przy opisywaniu poszczególnych Êrodków leczniczych
autor poda∏ ich ogólnà charakterystyk´, a tak˝e szczegó∏owe zastosowanie
w lecznictwie.

Ryc. 46. Strona tytu∏owa
pracy Johanna Adama
Schmidta pt. Lehrbuch der
Materia medica, Wiedeƒ,
1811.
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Drugim podr´cznikiem wykorzystywanym na Wydziale AkademickoLekarskim i zawierajàcym treÊci o tematyce farmakognostycznej, by∏ Farmacya
czyli Nauka doskona∏ego przygotowania Lekarstw z trzech Królestw natury
wybranych. Podr´cznik autorstwa prof. Józefa Celiƒskiego zosta∏ wydany
w 1811 r. w Warszawie. Ju˝ w jego wst´pie autor wyrazi∏ poglàd, ˝e surowce
z trzech królestw pochodzàce – Êwiata roÊlin, zwierzàt i kopalin sà w sposób
naturalny przeznaczone do wykorzystania jako leki. W pierwszej cz´Êci tego
podr´cznika prof. Celiƒski przedstawi∏, mi´dzy innymi, zagadnienia z zakresu
farmakognozji, a mianowicie roÊliny lecznicze najcz´Êciej u˝ywane w farmacji,
surowce naturalne nale˝àce do Êwiata zwierz´cego oraz cia∏a nie nale˝àce
do ˝adnego z trzech królestw natury, takie jak gàbka lub bursztyn.
Niestety, w tym czasie zupe∏nie inaczej wyglàda∏a sytuacja nauczania farmakognozji w Szkole G∏ównej Koronnej w Krakowie. Prof. Józef Sawiczewski,
który nie mia∏ za sobà studiów zagranicznych i nie móg∏ zapoznaç si´ z wiedzà
z dziedziny farmakognozji, wyk∏ada∏ farmacj´ z materià medycznà w sposób
archaiczny. Prof. Sawiczewski, pozbawiony dost´pu do najnowszych podr´czników i czasopism z zakresu farmakognozji, zapoznawa∏ farmaceutów z materia∏em obejmujàcym jedynie materi´ medycznà. Oznacza∏o to wi´c, ˝e nie
wykorzystywa∏ podczas zaj´ç ze studentami aktualnej wówczas wiedzy farmakognostycznej. WiadomoÊci z dziedziny materii medycznej Józef Sawiczewski
podawa∏ w czasie wyk∏adów z farmacji w miar´ wolnego czasu.
W latach 1811-1825, kiedy Józef Sawiczewski prowadzi∏ wyk∏ady dla farmaceutów, w Europie by∏ ju˝ znany termin „farmakognozja”. Stosowanie tego
okreÊlenia dla jednej z nauk farmaceutycznych zajmujàcych si´ surowcami
naturalnymi i ich zastosowaniem leczniczym by∏o wyrazem nowoczesnego
nauczania farmaceutów. Bez wzgl´du na to czy przyjmiemy stanowisko, ˝e
termin „farmakognozja” pojawi∏ si´ w 1811 r. czy w 1815 r., pos∏ugiwano si´
nim w okresie, kiedy w Krakowie naucza∏ farmaceutów Józef Sawiczewski.
Niestety, wiedza prof. Sawiczewskiego, jeÊli chodzi o dokonania naukowe
z dziedziny farmakognozji w Europie, by∏a bardzo uboga. Poniewa˝ nie zna∏
on terminu „farmakognozja”, w programach studiów przedstawianych przez
niego w latach 1811-1818, nie znalaz∏a si´ wzmianka dotyczàca nauczania
farmakognozji. Wszystkie przytoczone wczeÊniej argumenty wskazujà na to,
˝e farmakognozja nie stanowi∏a odr´bnego przedmiotu wyk∏adowego w latach
1811-1825, kiedy nauczaniem farmaceutów kierowa∏ prof. Józef Sawiczewski.
WiadomoÊci na temat surowców naturalnych pochodzenia roÊlinnego,
zwierz´cego i mineralnego oraz ich zastosowania leczniczego wchodzi∏y
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w zakres nauczania „materii medycznej”. Zagadnienia dotyczàce „materii
medycznej” by∏y wa˝nym elementem, by nie powiedzieç podstawowym,
w edukacji farmaceutów. W programie nauczania dla studentów farmacji
z 1810 r., napisanym przez Józefa Sawiczewskiego, informujàcym o planowanej tematyce wyk∏adów czytamy: „Po tym rozpocznie (profesor) mówiç
o istotach z wszystkich trzech wydzia∏ów natury.”120 Z programu nauczania
z 1814 r. wynika, ˝e profesor Sawiczewski wyk∏ada∏ materi´ medycznà „dzielàc
ca∏à t´ nauk´ na trzy cz´Êci, (...) traktuje w pierwszej Cz´Êci o Lekach Zwierz´cych,w drugiej o RoÊlinnych a w trzeciej o Mineralnych”.121 Program wyk∏adów
z 1818 r. równie˝ zamieszcza wiadomoÊç o nauczaniu „materii medycznej”
dla farmaceutów: „Post´pujàc aby stosownie do Podzia∏u tey Nauki na 3 oddzia∏y Natury mówiç b´dzie o preparatach Chemiczno-farmaceutycznych tak
prostych iako i zlo˝onych composita trzymajàc si´ Dzie∏a J. W. Fischera.”122
Kiedy prof. Józef Sawiczewski kierowa∏ Katedrà Higieny, Farmacji i Materii
Medycznej, miejsce nauczania „materii medycznej” nie ulega∏o zmianom.
Niemniej jednak „materia medyczna” – jako wa˝ny element dydaktyki farmacji
– stanowi∏a podstaw´ do nauczania innych przedmiotów, na przyk∏ad toksykologii. Zwróci∏ na to uwag´ Józef Sawiczewski w programie wyk∏adów z 1814 r.,
przedstawiajàc zakres wiedzy z toksykologii dla aptekarzy, gdzie pisa∏: „Co
do Toxicologii czyli Nauki o Jadach i Truciznach t´ wyk∏ada∏em stosownie do
Dzie∏a M. P. Orfila przez Zyg. F. Hermbstadta na Niemiecki a przez innych na
ró˝ne J´zyki prze∏o˝onego. Dzielàc ca∏à t´ Nauk´ na trzy Dzia∏y w pierwszym
mówiç o Iadach i Truciznach z Rz´du Zwierzàt, w Drugim z Rz´du RoÊlin,
w trzecim z Rz´du Minera∏ów, podaiàc sposoby nay∏atwiejsze i naypr´dzey
dzia∏ajàce ku dobru utrzymania Iestestwa Naszego.” 123
Sposób nauczania farmacji, a zw∏aszcza materii medycznej, przez Józefa
Sawiczewskiego mo˝na zrekonstruowaç na podstawie informacji, ˝e swoje
zaj´cia w latach 1820-1825 prowadzi∏ on w oparciu o podr´cznik pt. Farmacya
Józefa Celiƒskiego z 1811 r. Skoro Sawiczewski korzysta∏ z podr´cznika
Celiƒskiego, to nie móg∏ u˝ywaç jeszcze nazwy farmakognozja, spopularyzowanej ju˝ w Austrii i Niemczech. Wyk∏adajàc na podstawie podr´cznika
Celiƒskiego, prof. Sawiczewski nie naucza∏ farmakognozji, ale materii medy120
121

Archiwum UJ, WL I 49, plan wyk∏adów Józefa Sawiczewskiego z 1810 r.
Archiwum UJ, WL I 49, plan wyk∏adów Józefa Sawiczewskiego z 1814 r., pismo
F.14/56.
122 Archiwum UJ, WL I 49, plan wyk∏adów Programma z 8 listopada 1818 r.
123 Archiwum UJ, WL I 49, plan wyk∏adów Józefa Sawiczewskiego z 1814 r.
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cznej. Wynika to z faktu, ˝e autor podr´cznika Farmacya poda∏, ˝e w zakresie
zainteresowania omawianego przez niego materia∏u znajdowa∏y si´ w jednakowym stopniu surowce roÊlinne, zwierz´ce i mineralne. Józef Celiƒski okreÊli∏
to w nast´pujàcych s∏owach: „Cia∏a Królestwom zwierz´cemu, roÊlinnemu
i kopalnemu w∏aÊciwe, sà prawie jakby gotowe w naturze na wieki”. Surowce
roÊlinne stosowane leczniczo Celiƒski przedstawi∏ w pierwszej cz´Êci, rozdziale drugim podr´cznika. Podzieli∏ opisywane roÊliny na 24 gromady wed∏ug
systemu Linneusza. Monografia ka˝dego surowca sk∏ada∏a si´ z nast´pujàcych
informacji: wyst´powanie, pozyskiwanie, budowa zewn´trzna, smak, zapach,
sposób przygotowania preparatu leczniczego z danego surowca i mo˝liwe
zafa∏szowania. Przyk∏adowo, w charakterystyce kulczyby wronie oko (Strychnos
nux vomica) autor poda∏, ˝e surowiec leczniczy stanowià nasiona drzewa rosnàcego w Malaborze i Cejlonie. Nasiona te majà kszta∏t okràg∏y, nieco sp∏aszczony, koloru bia∏o-szarego i posiadajà gorzki smak. Lecznicze zastosowanie
znalaz∏ wyciàg wodny i proszek z rozdrobnionego surowca. Wiadomo by∏o
ju˝ wtedy, ˝e nasiona surowca wykazujà bardzo silne dzia∏anie, co autor
okreÊli∏ w nast´pujàcych s∏owach: „Dla ich gwa∏townych skutków, mieszczà
si´ w rz´dzie jadowitych lekarstw”.124 Z zakresu materii medycznej, dzisiejszej
farmakognozji wiadomo by∏o wtedy, ˝e surowce roÊlinne dzia∏anie lecznicze
zawdzi´czajà zwiàzkom chemicznym, które prof. Celiƒski nazywa∏ pierwiastkami roÊlinnymi.125 Podstawowe znane wtedy sk∏adniki surowców to: cukry,
gumy, ˝ywice, „gumy ˝ywiczne”, woski, kamfora, garbniki (przy czym nie definiowano jeszcze dok∏adnie tej grupy surowców), „pierwiastek ostry gryzàcy”,
„pierwiastek opaiajàcy”, czyli narkotyczny, bia∏ko roÊlinne itd. Charakteryzujàc
surowce roÊlinne, autor informowa∏, ˝e niektóre roÊliny zawierajà sk∏adniki
silnie dzia∏ajàce. W∏aÊciwoÊci toksyczne takich surowców Celiƒski okreÊla∏
jako „skutki odurzajàce w które obfitujà”. Do roÊlin leczniczych o takim dzia∏aniu zalicza∏ on wtedy, mi´dzy innymi: pokrzyk wilczà jagod´ (Atropa
belladonna), kulczyb´ wronie oko (Strychnos nux vomica), bielunia dzi´dzierzaw´
(Datura stramonium). Do sk∏adników wymienionych w roÊlinach leczniczych
nale˝a∏y równie˝ olejki eteryczne. Surowce olejkowe wyszczególnione przez
Celiƒskiego to, na przyk∏ad: rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis), sza∏wia
lekarska (Salvia officinalis), pieprz czarny (Piper nigrum), itd.
Surowce zwierz´ce scharakteryzowane zosta∏y w pierwszej cz´Êci podr´cznika Farmacya, w rozdziale trzecim, który nosi∏ tytu∏: O lekach surowych na124 J. Celiƒski, Farmacya czyli Nauka doskona∏ego przygotowania Lekarstw z trzech Królestw
125
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natury wybranych, Warszawa, 1811, cz.1, ss.115-116.
j.w., s.52.

le˝àcych do królestwa zwierz´cego. Opisane surowce zosta∏y podzielone na
gromady wed∏ug systemu Linneusza. Sk∏ad surowców zwierz´cych by∏
podobny do wymienionego w surowcach roÊlinnych.

Ryc. 47. Strona tytu∏owa podr´cznika
J. Celiƒskiego pt. Farmacya, Warszawa,
1811.

Ró˝nica polega∏a na tym, ˝e surowce pochodzenia zwierz´cego zawiera∏y
w swoim sk∏adzie dodatkowe pierwiastki, najcz´Êciej siark´ lub fosfor.
Pozosta∏oÊci po spaleniu surowców zwierz´cych zawiera∏y wi´cej wapnia,
natomiast popió∏ po roÊlinach leczniczych posiada∏ przewag´ sk∏adników
alkalicznych. Przyk∏adowy surowiec zwierz´cy, olbrot (Cetaceum) – jak poda∏
autor – by∏ otrzymywany z jamy g∏owowej waleni (zwanych wtedy wielorybami
dziwnog∏owymi). Celiƒski opisa∏ wyst´powanie surowca, sposób jego pozyskiwania, w∏aÊciwoÊci chemiczne, smak i zapach oraz sposób przechowywania.126 Do innych surowców zwierz´cych które znalaz∏y szerokie zastoso126

j.w., ss. 321-322.
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wanie w farmakognozji w tym czasie nale˝a∏y: strój bobrowy, ∏ój jeleni, ∏ój
koz∏owy, mrówki, stonogi i inne.
Powy˝sze wiadomoÊci na temat leków naturalnych przedstawionych
w podr´czniku Farmacya, autorstwa Józefa Celiƒskiego pozwalajà stwierdziç,
˝e tematyka wyk∏adów Sawiczewskiego prowadzonych w oparciu o ten podr´cznik dotyczy∏a zarówno surowców roÊlinnych, jak i zwierz´cych. Surowce
pochodzenia zwierz´cego odgrywa∏y w tym czasie istotne znaczenie w farmakognozji. Z czasem ich rola mala∏a na korzyÊç leków pochodzenia roÊlinnego.
Wiedza z zakresu farmakognozji wyk∏adana przez Józefa Sawiczewskiego
obejmowa∏a opis budowy zewn´trznej surowca, jego smak i zapach. WiadomoÊci te umo˝liwia∏y identyfikacj´ surowca i zapobiega∏y jego ewentualnym
zafa∏szowaniom. Bardzo ogólnie podawano dzia∏anie lecznicze i efekty
toksyczne surowców. Nic wi´c dziwnego, ˝e o podr´czniku Celiƒskiego, syn
Józefa Sawiczewskiego, Florian, w swoim wspomnieniu o ojcu napisa∏, ˝e
w latach dwudziestych XIX wieku by∏ to ju˝ podr´cznik przestarza∏y.127

Zbiór surowców leczniczych w Katedrze Farmacji
na poczàtku lat dwudziestych XIX wieku
Wa˝nà pomocà naukowà wykorzystywanà na zaj´ciach dotyczàcych
wiadomoÊci z zakresu „trzech wydzia∏ów natury” by∏y surowce zgromadzone
w gabinecie farmakognostycznym. Józef Sawiczewski docenia∏ znaczenie
praktycznej demonstracji surowców naturalnych podczas wyk∏adów z „materii
medycznej”, co znalaz∏o swój wyraz w jego dà˝eniach do wzbogacenia zbioru
farmakognostycznego. W materia∏ach archiwalnych zachowa∏y si´ dokumenty
przedstawiajàce starania prof. Sawiczewskiego o fundusze na surowce lecznicze i preparaty chemiczne, a korespondencja mi´dzy jego nast´pcà, Julianem, a Senatem, ujawniajà, jak wiele wykonywano doÊwiadczeƒ i demonstracji
okazów leków surowych. Niestety, wieloletnie starania Józefa Sawiczewskiego
o przyznanie wi´kszych Êrodków finansowych na potrzeby Katedry Higieny,
Farmacji i Materii Medycznej nie przynios∏y oczekiwanych efektów. W 1811 r.
inwentarz „Znajdujàcych si´ w Szkole G∏ównej Krakowskiej Cia∏ z trzech
królestw pochodzàcych i ró˝nych preparatów Chemicznych, które na dniu
127
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dzisiejszym do dawania Lekcyi publicznych Materyi Lekarskiej i Farmacyi W.J.P.
Sawiczewskiemu Profesorowi wraz z Naczyniami, iakoto z Szk∏em, pude∏kami
i Szafami” zawiera∏ zbiór surowców naturalnych znacznie wzbogacony od
czasów prof. Szastera. Przekazanie prof. Sawiczewskiemu zbioru surowców
z „trzech królestw pochodzàcych” i preparatów chemicznych wyszczególnionych w inwentarzu, nastàpi∏o w obecnoÊci profesora J. Markowskiego
ówczesnego Dziekana Wydzia∏u Lekarskiego w styczniu 1811 r.128
Ówczesny zbiór zawiera∏ wiele surowców, o których nauczano na
zaj´ciach z materii medycznej i które mia∏y zastosowanie lecznicze, a obecnie
nie sà znane i u˝ywane. Do takich surowców nale˝à, na przyk∏ad: Cortex
Geoffroyae – kora tamaryny, Geoffroya retusa – tamaryna czarnolica; Cx Cascarillae
– kora kaskaryli, Croton eleuteria C. cascarilla – kroton korkodajny; Rx Colombo
– korzeƒ kolombinowy, Iateorrhiza columbo – rybitrutka; Rx Contraierrae
(Contrayerrae) – korzeƒ kontrajerowy, Dorstenia brasiliensis – dorstenia brazylijska; Rx Gratiolae – korzeƒ konitrutu, Gratiola officinalis – konitrut b∏otny;
Rx Imperatoriae – korzeƒ mistrzownika, Peucedanum ostruthium (Imperatoria
ostruthium) – garynmian; Rx Polig. Amarae (Polygalae) – korzeƒ krzy˝ownicy
gorzkiej, Polygala Amara – krzy˝ownica gorzka; Rx Scorzonellae (Scorzonerae)
– korzeƒ skorzonery, Scorzonera hispanica – w´˝ymord czarny korzeƒ; Rh
Zedoariae (rhizoma) – korzeƒ kurkumy plamistej (ostry˝u cytwarowego),
Curcuma zedoaria – ostry˝ cytwarowy; Oleum Macis (Macidis) – olejek z kwiatu
muszkato∏owego, Myristica fragrans – muszkato∏owiec wonny; Cantharides –
mucha hiszpaƒska, Lytta vesicatoria – majka kantaryda.
Niektóre surowce o znaczeniu leczniczym, zgromadzone przez prof.
Józefa Sawiczewskiego sà znane i stosowane obecnie. WÊród takich surowców
wyró˝niç mo˝na: Cortex Cinnamomi – kora cynamonowa, Cinnamomum
zeylanicum – cynamonowiec cejloƒski; Cortex Aurantiorum – naowocnia
pomaraƒczy, Citrus aurantium – pomaraƒcza; Cortex Cinchonae – kora chinowa,
Cinchona succirubra – chinowiec czerwonosoczny; Radix Angelicae – korzeƒ
arcydzi´gla, Archangelica officinalis – arcydzi´giel litwor; Radix Althaeae – korzeƒ
prawoÊlazu, Althaea officinalis – prawoÊlaz lekarski; Radix Bardanae – korzeƒ
∏opianu, Arcticum lappa – ∏opian wi´kszy; Radix Cichorii – korzeƒ cykorii,
Cichorium intybus – cykoria podró˝nik; Radix Ononidis spinosae – korzeƒ wil˝yny,
Ononis spinosa – wil˝yna ciernista; Radix Rhei – korzeƒ rzewienia, Rheum
palmatum – rzewieƒ d∏oniasty, itd.
128 Archiwum UJ, WL 50, spis inwentarza Katedry Farmacji i Materii Medycznej nr
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przekazanego Józefowi Sawiczewskiemu w 1811 r.
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W spisie surowców z 1811 r. przeznaczonych do nauczania farmacji
i materii medycznej znajdowa∏y si´ surowce, które sà obecnie stosowane,
ale wtedy wyst´powa∏y pod innà nazwà lub posiada∏y odmiennà pisowni´.
I tak, majàcy obecnie zastosowanie w farmakognozji korzeƒ (k∏àcze) perzu,
Agropyron repens – perz w∏aÊciwy, wyst´powa∏ pod nazwà Rx Graminis. Inny
surowiec, korzeƒ lukrecji, Glycyrrhiza glabra –
lukrecja g∏adka, nazywany by∏ Rx Liquiritiae. Korzeƒ koz∏ka, Valeriana officinalis
– koz∏ek lekarski, znany by∏ wtedy jako Rx Valer sylvestris, korzeƒ omanu,
Inula helenium – oman wielki, w spisie surowców widnia∏ pod nazwà Rx Enulae.
Na stanie inwentarza licznie wyst´powa∏y olejki eteryczne. Niemajàcy obecnie
zastosowania olejek z kwiatu muszkato∏owego, Myristica fragrans – muszkato∏owiec wonny nosi∏ wtedy nazw´ Oleum Macis. Natomiast do dzisiaj wykorzystywane sà leczniczo nast´pujàce olejki eteryczne: olejek rumiankowy – Oleum
Chamomillae vulgaris, Matricaria chamomilla – rumianek pospolity; olejek
ja∏owcowy – Oleum Juniperi, Juniperus communis – ja∏owiec pospolity; olejek
lawendowy – Oleum Lavanduale, Lavandula officinalis – lawenda lekarska i inne.
Przytoczone przyk∏ady surowców wyst´pujàce w spisie inwentarza Katedry Higieny, Farmacji i Materii Medycznej obrazujà licznie wyst´pujàce egzemplarze ró˝nych gatunków kory i korzeni roÊlin leczniczych. Wiele z tych surowców wyst´powa∏o pod innà nazwà lub zosta∏y wycofane z u˝ycia i obecnie
nie sà stosowane. Cz´Êç surowców pochodzenia roÊlinnego, w tym liczne
przyk∏ady olejków eterycznych, znalaz∏a zastosowanie równie˝ we wspó∏czesnej farmacji.
Brak odpowiednich funduszy na zakup nowych leków surowych lub uzupe∏nienie i wymian´ surowców naturalnych uszkodzonych albo zepsutych
powodowa∏ systematyczne ubo˝enie zbioru farmakognostycznego. W efekcie,
po kilku latach na stanie inwentarza Katedry znajdowa∏o si´ niewiele surowców nadajàcych si´ do przygotowania preparatów lub demonstrowania ich
w czasie wyk∏adów z materii medycznej. Skromne Êrodki finansowe przekazywane na potrzeby Katedry Higieny, Farmacji i Materii Medycznej wystarcza∏y
tylko na bie˝àce funkcjonowanie Katedry Farmacji i zakup niezb´dnych
sprz´tów do prowadzenia çwiczeƒ.
Zbiór farmakognostyczny przekazany w 1825 r. nast´pcy Józefa Sawiczewskiego, jego m∏odszemu synowi Florianowi, by∏ bardzo ubogi w surowce
farmakognostyczne, cz´sto uszkodzone lub zepsute. Z tego powodu nie
nadawa∏ si´ do demonstrowania podczas zaj´ç z „materii medycznej”. Fatalne
warunki, w jakich funkcjonowa∏ ówczesny gabinet farmakognostyczny, opisa∏
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prof. Fryderyk Skobel nast´pujàcymi s∏owami: „Zbiór bowiem leków, który
pozosta∏ z czasów dawniejszych przeznaczony do okazywania takowych uczniom podczas wyk∏adu, by∏ nader ubogi; a wi´c nie odpowiada∏ swemu celowi.
MieÊci∏ si´ bowiem w dwóch szafach p∏ytkich, nawet nie zupe∏nie zape∏nionych; a sk∏ada∏ si´ w cz´Êci tylko z leków surowych; w cz´Êci zaÊ z leków
przerobionych; które, gdy z czasem coraz wi´cej ulega∏y zepsuciu; ju˝ na lat
kilka przed zupe∏nym uprzàtnieniem takowych, uczniom wcale pokazywane
nie by∏y.”129
W dorobku naukowym Józefa Sawiczewskiego znalaz∏o si´ niewiele
publikacji. Tematyka jego prac obejmowa∏a g∏ównie problematyk´ analizy
chemicznej i historii farmacji. WÊród nielicznych prac naukowych prof.
Sawiczewskiego nie znajdziemy ˝adnej z zakresu „materii medycznej”.

Podsumowanie
Od roku akademickiego 1804/1805 do stycznia 1810 roku Katedra Farmacji
nie funkcjonowa∏a z powodu braku ch´tnego do prowadzenia takich zaj´ç
profesora. Dopiero pod koniec 1809 roku zgodzi∏ si´ je prowadziç Józef Sawiczewski. Zaj´cia te prowadzi∏ w latach 1810-1825. Za profesury Józefa Sawiczewskiego kurs farmacji w Akademii Krakowskiej zosta∏ skrócony do jednego
roku. Taki jednoroczny kurs farmacji zosta∏ wprowadzony w 1804 roku we
wszystkich uczelniach monarchii austriackiej. Podczas tego kursu starano
si´ przekazaç studentom farmacji wiadomoÊci z tzw. fizjografii (botanika,
zoologia i mineralogia), chemii organicznej i nieorganicznej i z farmacji,
w sk∏ad której w dalszym ciàgu wchodzi∏a tzw. materia medyczna i tzw. formularz, czyli receptura.
Józef Sawiczewski zaj´cia z materii medycznej prowadzi∏ w oparciu o podr´cznik Józefa Celiƒskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, pt. Farmacya z 1811 roku. Wed∏ug Celiƒskiego substancje lecznicze z surowców
naturalnych pozyskuje si´ za pomocà „dzia∏aƒ mechanicznych” i „dzia∏aƒ
chemicznych”. „Dzia∏ania mechaniczne” to t∏uczenie, na przyk∏ad „gniecenie
i wyciskanie” (np. soków z zió∏ i owoców), natomiast dzia∏ania chemiczne to
na przyk∏ad „rozmi´kczanie”, czyli maceracja, i destylacja. Swoje dzia∏anie
surowce lecznicze zawdzi´czajà zwiàzkom chemicznym, które Celiƒski
129

F. K. Skobel, Gabinet farmakognostyczny. [w:] Zak∏ady Uniwersyteckie w Krakowie,
Kraków, 1864, s. 415.
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nazywa „pierwiastkami roÊlinnymi”. Podstawowe znane wtedy „pierwiastki
roÊlinne” to m.in. cukry, ˝ywice, woski, garbniki, „pierwiastek ostry gryzàcy”
i „pierwiastek opajajàcy”, czyli narkotyczny.
W oparciu o podr´cznik Celiƒskiego z 1811 roku Józef Sawiczewski prowadzi∏ swoje zaj´cia do roku 1825, mimo ˝e w 1817 roku by∏ ju˝ opublikowany
nowoczeÊniejszy podr´cznik innego warszawskiego profesora farmacji,
Bogumi∏a Freyera, pt. Materya medyczna. O podr´czniku Celiƒskiego syn Józefa
Sawiczewskiego, Florian, w swoim wspomnieniu o ojcu napisa∏, ˝e w latach
dwudziestych XIX wieku by∏ to ju˝ podr´cznik przestarza∏y.
Józef Sawiczewski nie u˝ywa∏ jeszcze terminu farmakognozja – choç na
poczàtku lat dwudziestych XIX wieku by∏ on ju˝ w Niemczech i w Austrii
spopularyzowany. Nie u˝ywa∏ te˝ jeszcze nazwy alkaloidy, którà Meissner
wprowadzi∏ w 1819 roku (do tego czasu alkaloidy nazywano „pierwiastkami
gorzkimi”). A co najwa˝niejsze, w dalszym ciàgu w∏aÊciwoÊci lecznicze
surowców leczniczych Józef Sawiczewski okreÊla∏ na podstawie tradycji –
mimo ˝e ju˝ w 1805 roku ksiàdz Krzysztof Kluk pisa∏ w swoim Dykcyonarzu,
˝e „teraz innym prawid∏em rzàdzi si´ lekarska sztuka: nie dosyç teraêniejszym
lekarzom na tym, ˝e ktoÊ powiedzia∏. Rozbierajà jak najÊciÊlej ka˝dej rzeczy
przyrodzenie, a przez Chemi´ poznawszy jej w∏asnoÊci, doÊwiadczeniem
skutków potwierdzajà.”
Zbiór farmakognostyczny przekazany przez Józefa Sawiczewskiego
w 1825 roku swojemu nast´pcy by∏ bardzo ubogi, a poszczególne surowce
uszkodzone lub zepsute które „uczniom wcale pokazywane nie by∏y.” (F. K.
Skobel, Gabinet farmakognostyczny. [w:] Zak∏ady Uniwersyteckie w Krakowie,
Kraków, 1864, s. 415)
W dorobku naukowym wszystkich trzech wymienionych dotàd profesorów farmacji nie ma ˝adnej pracy z zakresu materii medycznej, jeÊli nie
liczyç wspomnianego przed chwilà przek∏adu przez Antoniego Szastera broszury Simmonsa o korze angostury.
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Lucyna Samborska

The beginnings of the Chair in Pharmacy
and Medical Affairs of Jagiellonian University
– 1793-1825: Antoni Szaster and Jozef Sawiczewski
to take the Chair in Pharmacy.
The next study concerns pharmacy teaching in the Jagiellonian University
between 1793 and 1825. During that period the Chair in Pharmacy was taken
by Antoni Szaster and Jozef Sawiczewski. The curriculum included two years
of lectures in mineralogy, zoology, botany and chemistry. The first diploma
was awarded to Samuel Hoppen on September 10th, 1797. The next person
to receive the diploma was Jozef Sawiczewski (on November 5th), future
professor of medical affairs and a pharmacist from Cracow. It was a difficult
time for the Jagiellonian University due to Kosciuszko Insurrection which
meant another occupation of Cracow by Austrian and Prussian partitioners.
According to the reforms of the Austrian government, pharmacy studies were
shortened to one year. They finished with a theoretical exam and preparation
of two medicines. During the Napoleonic Wars, studies at the university were
suspended. The new statute „Urzàdzenie Szko∏y G∏ównej” („Establishment
of the Main School”) prepared by Hugo Kollataj was adopted in December
5th, 1809. The Main Crown School was reopened. Between 1809 and 1825
Jozef Sawiczewski taught at the School. He was born in Zarzecze, Przeworsk
County, and graduated from secondary schools in Jaroslaw and Przemysl.
Sawiczewski based his lectures on the textbook „Farmacya” by Jozef Celinski,
but he also introduced hygiene to the curriculum and used pharmacognostic
collections for demonstrations.
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Dr n. farm. Lucyna Samborska
Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w obecnej, VI kadencji. Doktor nauk farmaceutycznych,
czynny zawodowo aptekarz o zainteresowaniach zwiàzanych z historià zawodu. Aktywne poszukiwanie nowych
umiej´tnoÊci zawodowych i ch´ç utrwalania przesz∏oÊci
farmaceutycznej, powodujà, ˝e cz´sto publikuje opracowania dotyczàce przede wszystkim ˝yciorysów aptekarzy.
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