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Wstęp
Tytuł niniejszej pracy brzmi: Historyczne apteki południowej Małopolski. Określenie
„historyczne” odnosi się do aptek prywatnych, które powstały i funkcjonowały na obszarze
południowej Małopolski przed rokiem 1951 – zwykle w XIX wieku i w okresie międzywojennym. Rok 1951 to, jak wiadomo, data upaństwowienia aptek – który to akt całkowicie
i nieodwracalnie odmienił charakter polskiego aptekarstwa, a w szczególności uczynił je ahistorycznymi.
Przez określenie „południowa Małopolska” rozumiem powiaty: suski (Sucha Beskidzka), myślenicki, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki oraz gorlicki. Wyodrębnienie tego obszaru było możliwe dlatego, że charakteryzuje się on stosunkowo wysoką spójnością, zarówno geograficzną (teren górzysty), historyczną (przynależność do Galicji, a po
I wojnie światowej do województwa krakowskiego), jak i kulturową (wspólne organizacje
kulturalne, jednolita struktura społeczna). Apteki i aptekarzy na opisanym obszarze łączyło
wiele związków – zawodowych, osobistych i społecznych. Opisywani farmaceuci należeli do
Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej, do Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas” i do
Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólnie
organizowali te instytucje i uczestniczyli w ich posiedzeniach. Aptekarze z opisywanego terenu w ciągu swego życia zawodowego pracowali zazwyczaj w kilku aptekach, w miejscowościach ze sobą sąsiadujących – by wspomnieć choćby magistra Tomasza Karasia i magistra
Ludwika Pieguszewskiego, którzy po krótkim okresie pracy aptece w Mszanie Dolnej zaczęli
prowadzić własne apteki w pobliskim Łącku i Tymbarku. Związki pomiędzy aptekarzami
miały także i inny charakter – wspólnie zakładali instytucje kulturalne i organizowali życie
społeczne w danej okolicy. Istniały także związki osobiste, rodzinne. Własność aptek przechodziła nie tylko z ojca na syna, bardzo często córka aptekarza wychodziła za mąż za pracownika ojcowskiej apteki lub za właściciela apteki w sąsiedniej miejscowości.
Na omawianym terenie w roku 1951 znajdowało się 28 aptek. Z niniejszego opracowania wyłączono pięć: w Krynicy, Jabłonce Orawskiej, Nowym Sączu, Bieczu i Zakopanem,
których historię przedstawili w wyczerpujący sposób inni autorzy. W tym kontekście na
szczególną uwagę zasługują artykuły Mirosławy Pabis-Braunstein, opisujące historię aptek
w Krynicy i Bieczu, oraz praca magisterska Damiana Brągla, opisująca historię aptek w Zakopanem. Szczegółową bibliografię, dotyczącą wymienionych aptek, znajdzie czytelnik w dodatku do niniejszej pracy.

Na temat historycznych aptek południowej Małopolski, traktowanych jako całość, pisało jak dotąd dwóch autorów. Mirosława Stachoń opublikowała pracę pt. Dzieje powstania
i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich w latach 1802
do 1939, natomiast Józef Świeboda w swojej książce pt. Historia farmacji w Polsce południowo-wschodniej od 1375 do 2006 roku zamieścił rozdział zatytułowany Apteki i farmaceuci
w Polsce południowo-wschodniej od 1375 do 1951 roku.
Pierwsza z tych prac w schematyczny sposób omawia najważniejsze wydarzenia z historii aptek, powstałych na terenie działania Gremium Aptekarzy Krakowskich w latach 18021939. Autorka ograniczyła się tu jedynie do zreferowania danych zamieszczonych w „Kalendarzach Farmaceutycznych”, bardzo rzadko przywołując liczne przecież czasopisma farmaceutyczne. Efektem takiej metodologii są liczne nieścisłości i błędy, których autorka nie była
w stanie zweryfikować nie odwiedzając opisywanych miejsc. Z kolei praca Józefa Świebody,
opisująca historię aptek na obszarze sąsiadującym z Małopolską – Podkarpaciem, porusza temat jedynie trzech aptek z terenu południowej Małopolski – w Grybowie, w Bobowej
i w Gorlicach. Praca ta skupia się raczej na przekazaniu historii danej miejscowości oraz dziejów opieki medycznej, zaś temat historii aptek traktowany jest w wielu przypadkach marginalnie. Błędem autora było bezkrytyczne przekazanie wiadomości za Mirosławą Stachoń oraz
oparcie się na pełnych błędów „Szematyzmach Galicyi”, „Almanachu Farmaceutycznym”
oraz „Roczniku Lekarskim RP na 1936 r.”. Efektem tego jest powtórzenie przekręconych nazwisk, powielanie błędnych informacji i przypisywanie wydarzeniom złych dat. Najlepszym
przykładem może tu być informacja o nabyciu w roku 1934 apteki w Gorlicach. Autor podaje,
że apteka należała wówczas do aptekarza Józefa Bardacha, nabył zaś ją magister Józef Batyński i był jej właścicielem także w czasie okupacji niemieckiej. Jest to oczywisty błąd. Wystarczyło bowiem pojechać do Gorlic i przeprowadzić kilka wywiadów z najstarszymi mieszkańcami miasta, tak jak zrobił to autor niniejszej pracy, aby dowiedzieć się, że w roku 1934 Józef
Bardach zmienił nazwisko na Batyński; i że w pierwszych dniach września 1939 Batyński popełnił samobójstwo, zaś apteka przeszła na własność wdowy po nim – Eleonory Batyńskiej.
Dla uzyskania pełnego i obiektywnego obrazu aptekarstwa na danym terenie – w tym
wypadku na terenie południowej Małopolski – potrzebne jest bowiem coś więcej niż tylko informacje zawarte w „Kalendarzach Farmaceutycznych” i czasopismach, choćby najrzetelniej
przepisane. Dlatego też autor przyjął sposób pracy, umożliwiający najdokładniejszy i najwierniejszy sposób odtworzenia informacji o dawnych aptekach południowej Małopolski. Pierwszym etapem była kwerenda w Archiwum UJ i bibliotece Muzeum Farmacji. Przypomnijmy,
że na tym właśnie etapie poprzestali autorzy wspomnianych wyżej dwóch prac. Drugi etap to
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prace terenowe, na które złożyły się kolejno: wywiady z potomkami dawnych aptekarzy, z ich
współpracownikami i pacjentami oraz kwerenda w archiwach i instytucjach lokalnych.
W archiwum uniwersyteckim autor skorzystał z komputerowych baz danych, w których znajdują się informacje o każdym studencie Uniwersytetu Jagiellońskiego – a więc również o studentach farmacji. Natomiast w archiwum Muzeum Farmacji autor odnalazł szereg
tek osobowych i tematycznych, związanych z opisywanymi postaciami i aptekami. W bibliotece Muzeum Farmacji autor przejrzał kilkudziesiąt tysięcy stron dostępnej prasy i periodyków farmaceutycznych, m.in. „Kalendarzy Farmaceutycznych” oraz roczników „Czasopisma
Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, „Wiadomości Farmaceutycznych”, „Farmacji
Współczesnej”, „Wiadomości Aptekarskich” i „Farmacji Polskiej”. W czasopismach tych autor odnalazł m.in. nekrologi opisywanych farmaceutów, wiadomości osobiste związane ze ślubami aptekarzy, informacje dotyczące kupna aptek lub przejęcia ich w dzierżawę. Prasa farmaceutyczna przekazywała także dane dotyczące nowych absolwentów farmacji, ukończenia
praktyk uczniowskich, uzyskania świadectw tyrocynalnych.
Z kolei praca terenowa to wywiady z potomkami dawnych aptekarzy, z ich współpracownikami i pacjentami. Ten etap pracy był najbardziej czasochłonny, wymagał pokonania
największej liczby przeszkód, wiązał się z szeregiem zabiegów i starań. Potomkowie aptekarzy mieszkają nie tylko w miejscach pobytu ich przodków, ale przeważnie są rozproszeni po
całej Polsce. Autor skontaktował się z potomkami aptekarzy z Jordanowa (Józef Kokoszka
i Emanuel Merz), Suchej Beskidzkiej i Zawoji (Grzegorz Proszowski i Barbara Jasińska-Wiktorowicz), Rabki (Maria Miętus-Ciszewska, Wanda Porazińska-Janik), Nowego Targu (Łucja
Sobkowska, Zofia Christ), Szczawnicy (Grzegorz Pilecki), Krościenka nad Dunajcem (Janina
Budnik, Dominik Dzianott), Łącka (Lucyna Dahlke), Starego Sącza (Danuta Lekczyńska),
Grybowa (Barbara Hodbod-Mordarska), Żegiestowa (Janina Szczelinowa), Muszyny (Jacek
Rudy), Myślenic (Andrzej Skowroński), Limanowej (Krystyna Bączkowska-Cynke), Tymbarku (Anna Pieguszewska), Mszany Dolnej (Anna Orman-Kaja), Gorlic (Jacek Batyński, Krystyna Tarczyńska). Do wszystkich wymienionych osób autor dotarł osobiście, przeprowadzał
z nimi długie, często kilkudniowe rozmowy, dokumentował też w formie cyfrowej wszelkie
związane z dawnymi aptekarzami pamiątki. Były to m.in. fotografie ukazujące apteki i ich
wnętrza, portrety aptekarzy, elementy wyposażenia i pamiątki pochodzące z dawnych aptek,
dokumenty związane z aptekarzami i prowadzonymi przez nich aptekami, pamiątki osobiste
i fotografie ukazujące zainteresowania aptekarzy.
Nie mniej owocne okazały się wywiady z najstarszymi mieszkańcami miast i miasteczek z opisywanego obszaru, wśród których znajdowali się dawni współpracownicy aptekarzy
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i ich pacjenci. Rozmowy takie autor przeprowadził w Makowie Podhalańskim, Suchej Beskidzkiej i Zawoji, Rabce, Szczawnicy, Czarnym Dunajcu, Krościenku nad Dunajcem, Łącku,
Starym Sączu, Piwnicznej, Żegiestowie, Krynicy, Muszynie, Tymbarku, Mszanie Dolnej,
Gorlicach, Dobczycach, Bobowej, Poroninie. Zarówno pacjenci jak i współpracownicy aptekarzy wspominają dawnych farmaceutów w słowach uwielbienia. Podkreślają wiedzę, doświadczenie, mądrość i zaangażowanie społeczne aptekarzy. Wymieniają także specjalności
aptek, ich wygląd i wystrój, sposób zachowania się aptekarzy, ich zwyczaje i opowieści. Dla
młodych farmaceutów, rozpoczynających pracę tuż po wojnie, opisywane postaci były i nadal
pozostają niedoścignionym wzorem. Dla pacjentów natomiast przedwojenny aptekarz pozostaje osobą z pogranicza rzeczywistości i mitu, tonącą we wspaniałych zapachach dawnej apteki, z pięknymi szklanymi i porcelanowymi naczyniami w tle. Wszystkie relacje autor skrzętnie spisał i przedstawił je formie zasłyszanej od rozmówców, starając się oddać uczuciowe
nacechowanie wspomnień.
Rezultatem opisanych prac terenowych, prowadzonych przez blisko dwa lata, było
przeprowadzenie 84 rozmów oraz uzyskanie blisko tysiąca dokumentów związanych z aptekami i aptekarzami południowej Małopolski. Autor zdobył bardzo bogatą, liczącą kilkaset
zdjęć, dokumentację ikonograficzna, przedstawiającą wnętrza aptek oraz portrety aptekarzy.
Równolegle do udokumentowania w postaci cyfrowej starych zdjęć i dokumentów, autor wykonał kilka tysięcy fotografii przedmiotów kultury materialnej dawnych aptek, zbiorów bibliotecznych, rękopisów oraz pamiątek osobistych po aptekarzach. Dzięki temu powstał swoisty i jednocześnie kompletny katalog zabytków dawnego aptekarstwa na terenie południowej
Małopolski.
Ostatnim etapem, uzupełniającym w stosunku do powyższych, była kwerenda w archiwach i instytucjach lokalnych. Autor prowadził badania w Bibliotece Centralnego Ośrodka
Turystyki Górskiej w Krakowie, Archiwum Państwowym w Nowym Targu, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, Muzeum Pienińskim w Szczawnicy, Muzeum Regionalnym w Starym
Sączu, Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach, Izbie Regionalnej w Piwnicznej, archiwach parafialnych w Szczawnicy, Poroninie i Muszynie, w Muzeum Ziemi Bieckiej oraz
w Urzędach Stanu Cywilnego w Łącku i Jordanowie.
W niniejszej pracy autor starał się również kłaść nacisk na zasługi omawianych farmaceutów dla lokalnych społeczności. Aptekarze byli wszechstronnie zaangażowani w życie
społeczne i kulturalne małopolskiej prowincji. W wielu małopolskich miastach i miasteczkach
wspominani są jako „mężowie opatrznościowi”, których głos traktowany była jak głos wyroczni. Aptekarze, obok lekarza, proboszcza, wikarego, naczelnika poczty i zawiadowcy stacji
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kolejowej, należeli do ścisłej elity tych miejscowości. Wedle wspomnień najstarszych mieszkańców byli oni osobami, od których promieniowała kultura, godność osobista, ofiarność,
patriotyzm. Aptekarze zasiadali we władzach miast i miasteczek, organizowali życie społeczne, zakładali pierwsze instytucje kulturalne. Magister Walery Rogawski i Feliks Tarczyński
z Gorlic oraz Walerian Zubrzycki z Limanowej byli niezmiernie zasłużonymi burmistrzami
w swych miejscowościach. Radnymi byli m.in. Adam Jasiński z Suchej Beskidzkiej, Józef
Hodbod z Grybowa, Ludwik Pieguszewski z Tymbarku, Ignacy Trybuła z Czarnego Dunajca,
Tadeusz Skowroński z Myślenic, Eugeniusz Brągiel z Piwnicznej. Aptekarze z opisywanego
terenu organizowali oddziały „Sokoła”, drużyny harcerskie, banki spółdzielcze, kasy zapomogowe, teatry amatorskie, szkoły zawodowe. Zakładali ochronki i instytucje charytatywne.
Bardzo aktywnie wspierali i uczestniczyli w rodzącym się ruchu turystycznym. Na najwyższą
uwagę zasługuje także udział aptekarzy w działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej, który został w tej pracy bardzo szczegółowo przedstawiony.
Zbierając materiały do niniejszej pracy autor natknął się również na szereg pasjonujących, dotąd nieznanych informacji, związanych z takimi na przykład postaciami jak Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Józef Haller, Jan Sztaudynger, Jan Kasprowicz i Władysław Orkan
oraz ich związków z omawianymi aptekarzami. Autor uzyskał także nieznane dotychczas informacje na temat jednego z filarów polskiej historiografii farmaceutycznej, profesora Wojciecha Roeske. Również te informacje znalazły swoje miejsce w niniejszej pracy.

Historia aptek
Powiatu Gorlickiego

Historia apteki w Bobowej
Historia aptek w Gorlicach

Historia apteki w Bobowej
Starania o otwarcie apteki w Bobowej podjęto już w 1895. Redakcja „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” 15 czerwca tegoż roku pisała: „Dowiadujemy się, że ostatnimi
czasy wdrożono usiłowania o otwarcie nowych aptek w Zwierzyńcu koło Krakowa, w Wadowicach,
w Czarnym Dunajcu i w Bobowie miasteczku Galicyi zachodniej (miedzy Grybowem a Ciężkowicami)”.1 Kolejne roczniki „Czasopisma...” i innych pism zawodowych
milczą na temat ewentualnych kandydatów do założenia apteki w Bobowej. Dopiero w roku 1908 „Magister farmacyi Albin Janicki, zatrudniony w aptece w Gorlicach, wniósł
podanie o koncesyę na nową aptekę
w Bobowej, powiat Grybów”.2
Koncesję na prowadzenie apteki w Bobowej magister Janicki
otrzymał dopiero w roku 1909. W
zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ
Ilustracja 1

znajduje się oryginalny dyplom ma-

Rodzina Janickich w czasie spotkania w Bobowej. Prawdopodobnie
Albin Janicki stoi w ostatnim rzędzie jako drugi od lewej. Zdjęcie ze
zbiorów Muzeum Ziemi Bieckiej.

gistra Janickiego, wydany w dniu 20
września 1888 roku.3 Także w archiwum krakowskiego Muzeum Far-

macji przechowywany jest dekret koncesyjny c.k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 10 maja 1909
roku. Czytamy w nim: „Na podstawie prawomocnej decyzyi z dnia 14 marca 1909, L. 172.128ex
1908, wydaje c.k. Namiestnictwo w myśl § 51 ustawy z 18 grudnia 1906, Dz. u. p. Nr 5 ex 1907,
Panu Magistrowi farmacyi Albinowi Janickiemu koncesyę na założenie i utrzymywanie apteki publicznej w Bobowej”.4
Jedynym i nieocenionym źródłem wiedzy o Albinie Janickim są archiwa Muzeum Ziemi Bieckiej, gdzie złożone zostały: korespondencja rodzinna, mowy pogrzebowe, referaty, wspomnienia,
pamiętniki i odręczne zapiski magistra Albina Janickiego. Notatki te nie są jednak w żaden sposób
zatytułowane. Z kilkoma zaznaczonymi w tekście wyjątkami stanowią plik kilkuset luźnych kartek,
1
2

3
4

„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1895, nr 12, s. 195.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1908, nr 6, s. 125 i „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1908, nr
11, s. 172.
Dyplom Magistra Farmacji Albina Janickiego w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 215, Albin Janicki).
Dokument nadania koncesji w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ w Krakowie (teka 215, Albin Janicki).
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niemożliwych do pogrupowania lub zatytułowania, stąd też autor w przypisach zaznacza jedynie, że
informacje pochodzą z „notatek, korespondencji i pamiętnika mgr Albina Janickiego w zbiorach
Muzeum Ziemi Bieckiej”. Magister Janicki wypowiada się w nich zwykle na swój temat w trzeciej
osobie, autorem jest jednak na pewno, ze względu na często używaną formę „najstarszy ze synów”.
W Muzeum Ziemi Bieckiej znajdują się także przedmioty pochodzące z bobowskiej apteki: blisko
dwieście buteleczek aptecznych szklanych i porcelanowych, prasa do sporządzania tinktur, kociołki,
forma do wyrobu cukierków ziołowych. Zdjęcia kilku eksponatów zamieszczono w niniejszym rozdziale.
Albin Janicki był synem Edmunda Janickiego i Korneli z Fiderkiewiczów. Edmund był kolejno nauczycielem ludowym w Wilczyskach koło Grybowa i Bobowej, a następnie w Błażkowej koło
Jasła, sekretarzem w Jaśle, pracownikiem notariatu i banku w Nowym Sączu i ponownie nauczycielem ludowym. Był postacią nietuzinkową – organizował teatry amatorskie, prawdopodobnie kolportował pisma rewolucyjne, jako nauczyciel był bardzo ostry, ale też cieszył się wielkim szacunkiem
uczniów. Magister Janicki wspomina w swych pamiętnikach, że pracując w bobowskiej aptece spotykał starców, którzy o jego ojcu z „wielką czcią (...) wspominali, że chociaż ostry, ale nauczył więcej jak dzisiejsi”. Janiccy mieli pięciu synów: „najdroższego i najukochańszego” Albina, zwanego
w rodzinie Binusiem (ur. 9 lub 29 lipca 1859, data dzienna nieczytelna), Bronisława (ur. 15 lutego
1861), Stanisława (ur. 1 listopada 1863), Juliana (ur. 1 sierpnia 1871) i Kazimierza (ur. 2 stycznia
1874) oraz siostrę Marię (ur. 12 stycznia 1866). Edmund Janicki bardzo kochał swe dzieci, kształtując jednocześnie w surowy sposób charakter i patriotyczne postawy (np. z tektury przygotowywał
ułańskie czapki, w których Albin z braćmi maszerowali przez Błażkową).5
Po śmierci ojca sytuacja finansowa rodziny stała się bardzo ciężka. Bronisław Janicki pobierał
nauki w Nowym Sączu, zaś Stanisław zaczął pracę w sklepie w Pilźnie. Kornelia Janicka przeprowadziła się wraz z najmłodszymi synami i córką do swej siostry w Nowym Sączu a następnie do
Krakowa, gdzie prowadziła stancję dla studentów. W Krakowie Bronisław rozpoczął studia w seminarium nauczycielskim. Albin zaś, po ukończeniu gimnazjum w Jaśle, wstąpił na praktykę aptekarską. Dzięki skromnym dochodom pomocnika aptekarskiego (20 florenów miesięcznie), mógł łożyć
na utrzymanie rodziny, przede wszystkim zaś na naukę ukochanego brata Juliana w tarnowskim
gimnazjum, który wykazywał wielkie zdolności i uchodził za cudowne dziecko.6
Ciężkie czasy dla Albina Janickiego miały jednak dopiero nadejść: zdecydował się bowiem
wstąpić na studia farmaceutyczne, a to wiązało się z koniecznością wysokich opłat. Jak sam wspomina, wraz matką niejednokrotnie musiał głodować i uciekać się do pomocy Krakowskiego Towarzystwa św. Wincentego à Paulo. Jedyną pomocną osobą był krewny żony Bronisława Janickiego –
5

6
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majster kominiarski Jan Bem, ofiarowujący często „wiktuały”. Oto jak wspominał te trudne czasy
po latach magister Janicki: „Wprawdzie i Albin uczęszczając na kursa farm. zarabiał ubocznie to pisaniną u adwokata, to zastępstwami po różnych aptekach, ale zarobek taki nie zaspakajał ani dziesiątej części wydatków i potrzeb domowych. (...) Aż wreszcie po trzyletnim borykaniu sie z losem
w 1887 r.7 Albin ukończył studia na magistra farmacyi i mógł już matce wydatniejszą nieść pomoc i
siostrze swej. Walka tych dwojga istot o byt serce mu krwawiła, bo i siostra na zdrowiu szwankowała. Krewka natura odziedziczona po ojcu była powodem, że Albin zmieniał często posady, poczęści nieumiejętna taktyka szefów wobec podwładnych”. Wiemy, że w tym czasie pracował magister
Janicki w aptece w Stryju i tam stał się ofiarą eksplozji w laboratorium aptecznym. „W 1895 za staraniem brata Bronisława udało się Albinowi kupić aptekę w Jaworzu (Ernsdorf) na Śląsku obok
Bielska wziąwszy matkę do siebie a brat Bronisław siostrę do Krzeszowic”.8
Wspomnienia z Jaworza spisał magister Albin Janicki w pamiętniku: „Miejscowość tj. okolica
urocza u stóp Beskidów z pięknym parkiem i zameczkiem ówczesnych właścicieli hr. St. Genois
właściwie Laszowskich, bo to ostatnie nazwisko wyryte na płycie grobowej ich antenatów na cmentarzu tamtejszym. Kilkanaście will rozsianych po wsi, służyły dla kuracyuszów – było to bowiem
miejsce klimatyczne z żętycarnią i zakładem hydropatycznym. Latem zjeżdżało około 2 tys. osób z
różnych stron, głównie z Królestwa. Główne centrum około którego skupiał się ruch cały był "kurhaus", gdzie była poczta, apteka, zarząd zakładu i pokoje gościnne”.9
Z okresu pracy Albina Janickiego w Jaworzu zachowało się rodzinne podanie, spisane po latach: „Albin sprowadzał towary apteczne z Opawy, ale czasem nagle czegoś brakło, to wówczas najął kogo i posłał do pobliskiego Bielska (około 7 kilometrów) do której z aptek. Otóż w tym czasie,
kiedy był Juljan brakło mu jakiegoś środka leczniczego Juljan mówi: ja Ci przywiozę z Bielska po
co masz płacić posłańca. To było w zimie, dzień dość piękny, tymczasem po południu zachmurzyło
sie i przyszła zawierucha śnieżna, Albina ogarnęła obawa o Juljana, jak on z Bielska wróci, dopiero
gdzieś około godz. 10 wrócił zmarznięty porządnie, wąsy zamienione w sople lodu, bo wprawdzie
pociągiem przyjechał z Bielska do Jaworza, ale ze stacji do apteki było blisko 2 kilom. i listonosz z
poczty Jaworz. radził mu aby teraz wieczór nie szedł podczas zadymki, tylko później pójdą razem
(a poczta była w tym samym domu gdzie apteka), jednak Juljan bał się, aby Albin nie był w kłopocie bez owego środka leczn. i ledwie żywy wrócił (po drodze wstąpił do chłopskiej chałupy cokol-

7

8

9
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wiek się zagrzać). Takie poświęcenie się było nawet Albinowi przykre, jakże tak można było narażać życie swoje!”.10
Wśród odręcznych notatek magistra Janickiego znaleźć możemy opis uroczystości państwowej, w czasie której zbierano składki na budowę niemieckojęzycznej szkoły na Śląsku. Magister Janicki przybył na tę uroczystość niezaproszony i ku oburzeniu zgromadzonych Niemców rzucił hasło
zbiórki pieniędzy na polskie gimnazjum w Cieszynie.11
Niestety Albinowi Janickiemu nie dane było pozostać w Jaworzu na dłużej: „Niekorzystne
ukształtowanie się stosunków z dzierżawcą Jaworza Fornerem, lekarzem dr Czoppem zmusiły Albina do sprzedaży apteki, na której stracił parę set flor. i musiał znów iść na tułaczkę po kondycyach,
matka zaś do Krakowa się przeniosła ze siostrą w r. 1900”.12
Przez krótki czas magister Janicki pracował w aptece w Bochni i – jak wcześniej wspomniano
– w roku 1909, po wielu latach starań, otrzymał własną koncesję na prowadzenie apteki w Bobowej. W starannie prowadzonych kajecikach i notatkach Janicki zapisał: „W 50-letnią rocznicę moich urodzin otrzymałem koncesję na aptekę w Bobowej w maju”. W innym miejscu zaś zanotował:
„Dnia 4 stycznia 1910 fizyk z Grybowa (...) przyjechał po południu koło 4-tej celem zbadania apteki i od tej chwili urządzona apteka otwartą”. Z tych samych notatek wiemy jednak, że apteka funkcjonowała już w grudniu 1909 roku, przynosząc za niecały miesiąc skromny dochód 493 koron.
Pierwsi pacjenci narodowości polskiej pojawili się w aptece 9 grudnia, zaś pierwszy z bobowskich
Żydów zawitał dopiero 17 grudnia. 26 stycznia 1910 roku wykonany i powieszony został apteczny
szyld. We wspomnianych kajecikach, pochodzących z lat 1909-1912, magister Janicki zapisywał
codzienny obrót apteki. Bobowska apteka początkowo przynosiła skromne dochody. Rosły one jednak sukcesywnie. Dowodzi tego porównanie miesięcznych utargów np. w styczniu i czerwcu. W
styczniu 1910 roku dochód magistra Janickiego wynosił 732 korony, w styczniu 1911 – już 1128
koron, zaś w styczniu 1912 aż 1308 koron. Z kolei w czerwcu 1910 Janicki zarobił 950 koron, w
czerwcu 1911 – 1105, w czerwcu 1912 – 907. Za cały rok 1910 bobowski aptekarz uzyskał 10406
koron, dochodu, za rok 1911 – 12334, zaś za 1912 – 11703 koron. Średni dzienny utarg apteki wynosił od kilkunastu do kilkudziesięciu koron, średni obrót miesięczny zwykle wahał się w granicach
1000 koron. W cytowanych notatkach uwagę zwracają usprawiedliwiające notatki Albina Janickiego przy dniach, w których dochód był bardzo niski – po kilka koron. Powodem tego były święta,
zarówno katolickie, jak i żydowskie.13 Meble do apteki sporządzano w krakowskiej „fabryce stolarskiej” Stanisława Burzyńskiego – „Specyalisty urządzeń aptek”.14
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W bobowskiej aptece magister Albin Janicki pracował sam, zazwyczaj jednak zatrudniał służących. Do magistra Janickiego o pomoc finansową często zwracała się bliższa i dalsza rodzina.
Życie domowe opisał sam magister Janicki: „Gospodarstwem zajmowała się siostra, gdyż matka
była już wiekiem przyciśnięta, mimo to pomagała siostrze, o ile mogła. Coraz mniej jednak była w
stanie jej pomagać z powodu słabnącego wzroku, tylko jeszcze w karty lubiała z nami zagrać najczęściej w 66, postawić kabałę lub pasjansa – czytać już nie mogła”.15
Albin Janicki cieszył się dużym szacunkiem jako aptekarz, zarówno wśród swoich pacjentów
jak i w rodzinie. Świadczyć o tym mogą chociażby adresowane do Bobowej listy z pytaniami, co
robić w obliczu opisanej choroby (np. strzykanie w kostce) lub z pytaniem „o środek na wytępienie
pluskiew”. W zbiorach Muzeum Ziemi Bieckiej odnaleźć można bardzo urozmaicony receptariusz
bobowskiego aptekarza. Magister Janicki zapisał w nim m.in. przepisy na: środek na porost włosów, środek do odwłasiania, środek przeciw łupieżowi, preparat do farbowania „włosów czarnych
i blond”, maść wybielająca skórę. Poczynił obszerne notatki dotyczące codziennej pielęgnacji włosów, dbania o „delikatną cerę”, zwalczania „pocenia się nóg” i „pocenia się kobiet pod łopatkami”.
Z innych ciekawych specyfików i metod leczniczych wymieńmy: „mieszaninę do użyźniania
ziemi”, „środek na szum w uszach”, „maść na krosty na twarzy”, „czyszczenie ust i zębów”, „maść
na wargi”, „cosmetica przeciw czerwonościom skóry”, „cosmetica na plamy czerwone na ręce”,
„maść twarzowa”, „maść na piegi”. Z innych ciekawostek można wspomnieć „tabaczkę mentolową” i „atrament czarny”.16
Wiele miejsca poświęcił magister Janicki lekom weterynaryjnym, opisując w swym receptariuszu sposób przyrządzania „proszku do tuczenia zwierząt domowych”, „proszku dla świń na apetyt”, „pigułek przeczyszczających dla koni”, „proszku przeczyszczającego dla krów”, „proszku na
mleko u krów” a także środków na biegunkę u krów, mocz krwawy u krów, zołzy, zatrzymanie moczu, robaki. Większość z opisanych leków opatrzona jest licznymi komentarzami. Magister Janicki
opisał także kilka receptur „własnej mieszaniny”, m.in. „Krople na zęby”.17
Samotne prowadzenie apteki było dla Albina Janickiego często bardzo uciążliwe. W zbiorach
Muzeum Ziemi Bieckiej znajduje się spisywany przez Janickiego zeszycik pod tytułem Dalsze notatki do opisu stosunków powojennych w naszym zawodzie aptekarskim. Możemy się z niego dowiedzieć o codziennych problemach nękających właściciela małej, prowincjonalnej apteki. Magister Janicki pisze: „Rząd polski kreował różnych opiekunów nad naszym zawodem: fizycy miejscy
jako organ przy starostwach, inspektorzy farmacyi jako organ przy okręgowym urzędzie zdrowia,
ministerstwo zdrowia. A gdy się człek udał z jaką "bolączką" to niewiadomo było, do której władzy
15
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się zwrócić. Raz udałem się do inspektora farmaceutycznego (w Krakowie miał siedzibę na wojew.
krak.), z zażaleniem, iż komisja szkół wojennych w Grybowie, pomimo tego, że wie, iż sam pracuję, wzywa mnie do deklaracji jakie szkody poniosłem w czasie wojny – a już raz protokularnie byłem przesłuchiwany w Bobowej przed nią. Zapytywałem więc Inspektorat, czy mogę aptekę zamknąć i jechać do Grybowa. Na to otrzymuję iście salomonową odpowiedź, że takie zapytanie należy ostemplować i wysłać do I instancji nie podając która jest I instancja. Nie pojechałem wcale i
obeszło się, że przyznano mi w parę miesięcy 3 tys. koron w złocie – które za pewne na księżycu
kiedyś odbiorę od rządu austr.”. Problemy stwarzały jednak nie tylko władze aptekarskie: „Jeszcze
mądrzej postępowały władze skarbowe, bo np. dochód z mojej apteki obliczyli mi cztery razy większy, aniżeli im moje notatki wykazywały i podatek wymierzali odpowiednio do tych cyfr. Mistrzem
w tych wymiarach był inspektor niejaki Meiss, syn byłego żandarma (Czecha) w Grybowie. Przeciw temu mistrzowi wnosiłem rekursa do różnych władz a nawet do posła sejmowego w Warszawie
Dra Matakiewicza”.18
Największym jednak wstrząsem dla finansów bobowskiej apteki była hiperinflacja na początku lat dwudziestych. Albin Janicki pisze: „Można łatwo zrozumieć w jak przykrem położeniu znalazła sie moja apteka spotęgowane niesłychanym wzrostem cen. I tak np. za litr spirytusu z początkiem r. 1923 płaciłem 20 tys. marek, a w lecie t. r. doszła cena litra do 150 tys. mar. Za 10 bandaży
z początkiem 1923 zapłaciłem 34 tys. mar. a w lecie tegoż roku za 6 bandaży 410 tys. marek. Podwyższało się cenę sprzedaży tych artykułów w aptece, to publika albo zupełnie przestała kupować,
albo w ograniczonej ilości. Taxy rządowe na leki wychodziły prawie co tydzień, lub co parę tygodni
– ale jako dodatki (płatne!) do czasopisma: Wiadomości Farmaceutyczne w Warszawie. Jak traktowany wogóle był nasz zawód przez rząd, dowodem jest zakaz sprzedaży sacharyny w aptekach
(taki "ukaz" otrzymałem z dyrekcji skarb. W Nowym Sączu w r. 1923) – ale łapserdakom, kramarzom i t.z. inwalidom wolno było "ad libitum" sprzedawać sacharynę i jej surogaty, podrabianą sacharynę, któremi truli ludzi. Od czego i po co było to ministerstwo zdrowia, to bogowie raczą wiedzieć, przyzwoitszą byłaby nazwa: ministerstwo chorób i wad narodowych”.19
Do Bobowej sprowadził Albin Janicki swą matkę i siostrę Marię. Jak wynika z korespondencji
rodzinnej, cała trójka przechodziła bardzo ciężkie chwile w czasie inwazji rosyjskiej w 1914 roku.
Nie brakło jednak i wydarzeń komicznych: rosyjscy żołdacy smarowali np. chleb skradzioną w bobowskiej aptece pastą do zębów, myśląc, że to smalec! Wówczas też siostra i matka Albina Janickiego musiały dla bezpieczeństwa wyjechać do Nowego Sącza. Po wkroczeniu do Bobowej wojsk
austriackich sytuacja wbrew pozorom wiele się nie zmieniła: „słychać było huk bitew zwł. w Staszkówce, Łużny, Gorlicach, od którego to huku trzęsły się domy w Bobowej, a kwatery wojskowe da18
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wały się wszystkim we znaki, ograniczano osobistą wolność, nawet o zakupno artykułów żywności
trzeba się było prosić o legitymacye”. Kornelia Janicka zmarła 31 sierpnia 1917 roku, pozostawiając pięciu synów i córkę w głębokiej żałobie.20
Z dokumentów zgromadzonych w Muzeum Ziemi Bieckiej wynika, że magister Albin Janicki
nie założył rodziny. Jednak jego dom w Bobowej był centrum życia dla bliższej i dalszej rodziny
„tem bardziej, że Albin zakupił domek tuż przy kościele i przy stacji (przystanku) kolej. I dobudował kilka stancyi”. Do magistra Janickiego rodzina przebywała zarówno przy okazji świąt jak też i ze zwykłymi wizytami. Towarzystwo dyskutowało na tematy polityczne, moralne, etyczne, roztrząsano zagadnienia poruszane na łamach znanych czasopism literackich.21
Do najczęstszych gości należeli brat Albina – Julian
wraz z żoną Walerią, który ukończył studia prawnicze i pracował w kancelariach notarialnych kolejno w Bochni, Starym Sączu, Głogowie Małopolskim, Żmigrodzie i Andrychowie. Julian Janicki podupadł jednak na zdrowiu w czasie
pobytu w obozach jenieckich w czasie I wojny światowej,
gdzie nabawił się malarii i próchnienia kości (gruźlicy kości) tak, że w pierwszej połowie lat dwudziestych przyjeżdżał do Bobowej tylko po to, aby leżeć w łóżku w pobliżu
Ilustracja 6
Rynek w Bobowej. W trzecim z kolei
domu mieściła się do 1973 roku bobowska
apteka. Następnie przeniesiona została
do nowo wybudowanego ośrodka zdrowia.
Ze zbiorów Barbary Kowalskiej.

grobu mateczki. Zmarł w roku 1925. W rodzinnych zapiskach Janickich przetrwał opis wizyty Juliana w Bobowej:
„Łatwo każdy pojmie, że przyjazd Juljana z żoneczką Walercią do Bobowy był dla jego boboskich krewnych (matki, brata i siostry) chwilą radosną i starano się ich przyjąć
"czem chata bogata", ale nie zawsze spotykały ich tu przy-

jemności, wynikłe nie z winy gospodarzy. Domek Albina był dość skromy, parterowy, i gdy w nocy
kto zapukał do apteki po lekarstw, dobrze słychać było. Raz przyjechali obydwoje wieczorem, ledwie się do łóżka ułożyli koło 11 w nocy, naraz żydostwo przepuściło taki szturm, że wszyscy się zerwali z łóżek. Rabinowi zachorowała żona, więc po lekarstwo się dobijano z ordynacji lekarskiej
(za szturm "dziki" dostali swoją drogą besztaninię należytą od Albina)”. Nierzadko do Bobowej
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przyjeżdżał także i drugi brat Albina – Bronisław, burmistrz Krzeszowic, kasjer tamtejszych majątków hrabiego Potockiego. Wizyty te ucięła śmierć Bronisława w roku 1927.22

Ilustracja 7
Rynek w Bobowej. W drugim z kolei domu mieściła się apteka. Na zdjęciu widoczny stary, przedwojenny szyld „Apteka”. Ze zbiorów Barbary Kowalskiej.

Magister Albin Janicki był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Bardzo wiele czytał,
czego świadectwem jest po dziś dzień skromny zeszycik przechowywany w Muzeum Ziemi Bieckiej, zatytułowany Okruchy z przeczytanych wiadomości. Część II. Autor podpisał się jako „Albin
Janicki, farmaceuta”. W zeszyciku magister Janicki spisywał najciekawsze cytaty i fragmenty
z przeczytanych książek, wierszy, czasopism, gazet, zasłyszanych rozmów i wiadomości. Pobieżny
przegląd nazwisk autorów i przytoczonych dzieł jest wprost imponujący. Albin Janicki czytał zarówno pisarzy polskich jak obcych – w oryginałach niemieckich i łacińskich. Wśród cytowanych
dzieł i autorów znaleźć możemy m.in. Antoniego Malczewskiego, Spinozę, Kanta, Horacego, Platona, Arystotelesa, Dantego, Heinego, Kraszewskiego, Trembeckiego, Thackeraya, Raleigha, Schillera, szereg utworów Mickiewicza, Słowackiego, Kochanowskiego, Szekspira.
Bardzo ciekawie przedstawia się także druga część książeczki – Własne uwagi i spostrzeżenia,
świadcząca o doskonale rozwiniętym zmyśle obserwacji ludzkich wad, zalet i zachowań. Obserwacje Janickiego dotyczyły nie tylko ludzi ale także i cech całego galicyjskiego społeczeństwa oraz
zagrożeń i szans, jakie przed nim stoją. Magister Janicki wiele miejsca poświęcił także obserwacji
swojej własnej osoby i drogi życiowej. Myśli i refleksje Janickiego są zarówno poważne i dotyczą
rozważań metafizycznych („Wielu zaprzecza istnieniu Bóstwa dlatego, że go nie widzi nikt. Wszak22
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że rozumu, prawdy, cnoty etc. też nikt nie widzi, a jednak nie śmie zaprzeczyć ich istnieniu”) czy
etycznych („Wszelkie objawy zewnętrzne występują kosztem wewnętrznych, np. człowiek płaczący
nie czuje tak głęboko, jak ten, który w sobie tłumi ból”), jak i bardzo przyziemne („Jednym zaimponuje tylko słowo, innym tylko pięść”). Autor zapisywał je w formie wierszowanej, często w sposób
bardzo udany („Geniusz wygrzebie się z błota, kiep ani ze złota”). Wiele z uwag i obserwacji dotyczy spraw lekarzy, leczenia i aptek („Różnica między apteką a knajpą jest ta, że w aptece ludzie
szukają zdrowia, w knajpach zaś gubią je”).23
W zbiorach Muzeum Ziemi Bieckiej zachowało się kilka listów adresowanych do bobowskiej
apteki przez znane firmy farmaceutyczne, zachwalające swoje najnowsze produkty. I tak Chemiczno-Farmaceutyczne Zakłady Przemysłowe Fr. Karpińskiego Sp. Akc. z Warszawy zachwalały nagrodzony na Wystawie Międzynarodowej „Sirop Famela z rozpuszczalnym mleczanem kreosotu zalecany w cierpieniach dróg oddechowych, przewlekłych zapaleniach oskrzeli, gruźlicy, grypie,
kaszlu uporczywym it.p.”. Co ciekawe, treść listu do złudzenia przypomina oferty, jakie obecnie
otrzymują w aptekach farmaceuci: „W celu zaznajomienia jaknajszerszej publiczności z SYROPEM FAMELA, środkiem powszechnie uznany przez P.P. Lekarzy w Polsce, mamy zaszczyt zaproponować W.P. co następuje: Wyślemy 2 fl. Syropu Famela 1/1 i 2 fl. Syropu Famela 1/2 po nadesłaniu zł. 3,50 na koszty przesyłki i opakowania (...). Wyrażając nadzieję, że Sz. P. łaskawie oceni inicjatywę propagandową, mającą na celu zwiększenie obrotów w dzisiejszej ciężkiej dla aptek i przemysłu dobie i oczekując cennych zleceń Jego, pozostajemy z poważaniem”. O ostrej konkurencji na
rynku farmaceutycznym świadczyć może oferta firmy Scott & Bowne S.A. z Warszawy, producenta
„bezwzględnie świeżego, pełnowartościowego, powszechnie znanego, oryginalnego norweskiego
tranu leczniczego GOLD MEDAL, który nie może być identyfikowany z cieczami, które przez
pewne, niefachowe firmy różnych branż proponowane są jako tran leczniczy”. Do magistra Janickiego pisała także sławna firma Sandoz, która mając na uwadze „popularność preparatów Sandoz”,
oznajmia o wprowadzeniu na rynek „nowej postaci "Calcium Sandoz", a mianowicie "CALCIUM
SANDOZ" tabletki musujące”. Na marginesie dodajmy, że tabletki te cieszą się po dziś dzień niesłabnącą popularnością! Swoje oferty przesyłały jednak nie tylko firmy farmaceutyczne, ale także i
producenci szkła laboratoryjnego i porcelany aptecznej (Huta Szklana „Ożarów” M. Nagela ze Stanisławowa).24
Magister Albin Janicki prowadził aptekę w Bobowej aż do swej śmierci w roku 1930. Doniosły o niej „Wiadomości Farmaceutyczne”: „Dnia 22 października 1930 r. zmarł ś.p. Albin Janicki,
właściciel apteki w Bobowej (woj. krakowskie)”.25 W sytuacji tej apteka w Bobowej przeszła na
23

24
25

Informacje i cytaty na podstawie luźnych notatek, korespondencji i pamiętnika mgr Albina Janickiego w zbiorach
Muzeum Ziemi Bieckiej (teka Apteka w Bobowej).
Ibidem.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1931, nr 5, s. 59.
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własność spadkobierców Albina Janickiego, którzy w roku 1933 oddali ją w zarząd magister farmacji Annie Hefnerównie.26 Niestety nie udało się ustalić, kto był zarządcą apteki w okresie 19311932, gdyż Kalendarz Farmaceutyczny z roku 193127 podaje jedynie ogólnikową informację, że apteka znajduje się w posiadaniu spadkobierców Albina Janickiego.

Ilustracja 8
Rynek w Bobowej. Na drugim z kolei domu widoczny powojenny, nowy szyld „Apteka”. Ze zbiorów
Barbary Kowalskiej.

Magister Anna Hefnerówna, urodzona w Rychwałdzie w roku 1907,28 absolwentka krakowskich studiów farmaceutycznych w roku 1929,29 pozostawała zarządcą apteki aż do roku 1939.30
Jedyne dostępne źródło z czasów II wojny światowej - Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa, wydany w Krakowie w roku 1942 przez Izbę Aptekarską, przy nazwie Bobowa wymienia
jedynie: „W. Janicka”, co oznacza zapewne właścicielkę apteki.31
26
27
28
29

30

31

Kalendarz Farmaceutyczny 1933. Warszawa 1933, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 354.
Kalendarz Farmaceutyczny 1931. Warszawa 1931, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 432.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kalendarz Farmaceutyczny 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 383 oraz „Kronika
Farmaceutyczna”, 1929, nr 24, s. 260.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 174.
Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 1942, Izba Aptekarska w Krakowie, s. 31.
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Dużo informacji udało się uzyskać autorowi niniejszej pracy doktorskiej o powojennych dziejach apteki w Bobowej. Otóż przez kilka miesięcy, od 15 grudnia 1952 roku do 15 lutego 1953 roku
pracowała tam na mocy nakazu pracy cytowana w rozdziale dotyczącym historii apteki w Starym
Sączu magister farmacji Mieczysława Jodłowska. Pani Jodłowska wspomina, że apteka mieściła się
wówczas nadal w miejscu swej przedwojennej lokalizacji – tuż przy kościele w wolno stojącym budynku. Posiadała stare wyposażenie: przedwojenne, ciemne meble, które nie były jednak rzeźbione,
jak miało to miejsce w większości wypadków. Sama zaś apteka była maleńka, wyposażona więcej
niż skromnie. Składała się zaledwie z dwóch pomieszczeń: izby ekspedycyjnej oraz receptury. Pacjentów było także niewielu. Kierownikiem i zarządcą bobowskiej apteki była nadal magister Hefnerówna,32 co potwierdza Rocznik Farmaceutyczny z roku 1949.33
Ponadto w aptece pracowała jeszcze laborantka i sprzątaczka. Początkowo Mieczysławę Jodłowską przyjęto niechętnie, starsze panie dawały jej do zrozumienia, że same sobie wystarczą i że
nikt do pomocy nie jest im potrzebny. Z czasem jednak stosunek ten zmienił się i Anna Hefner okazała się bardzo miła i sympatyczna. Magister Hefner wielokrotnie wspominała młodej farmaceutce,
że pracuje w aptece, która niegdyś należała do magistra Janickiego.34
Niezwykle cenne wspomnienia przedstawiła pani Zofia Ryzner, zatrudniona w bobowskiej aptece przez długie lata jako fasowaczka. Wspomina ona, że po zakończeniu II wojny światowej, ale
jeszcze przed upaństwowieniem, apteka należała do siostry magistra Albina Janickiego (zapewne
wspomnianej w cytowanym powyżej Roczniku Farmaceutycznym „W. Janickiej”), która choć farmaceutką nie była, często przebywała w aptece. Aptekę w Bobowej pani Janicka zapisała w spadku
Zofii Popowicz, ta zaś sprzedała ją pracowniczce apteki – mgr Annie Hefner. Wedle wspomnień
Zofii Ryzner pani Janicka zmarła w Bobowej.35
Pani Zofia Ryzner wspomina Annę Hefner bardzo pozytywnie. Przy pierwszym kontakcie
sprawiała wrażenie osoby surowej i ostrej. Jednak przy bliższym poznaniu okazywała się bardzo
grzeczna i miła. Potrafiła stworzyć wspaniałą atmosferę pracy. Osoby zatrudnione w aptece tworzyły swego rodzaju klan, poza który nie miała prawa wydostać się żadna poufna informacja np. na temat leków przyjmowanych przez pacjentów lub ich chorób. Była wielką miłośniczką kwiatów, z
upodobaniem dekorowała nimi apteczną witrynę. Szczególnie zaś lubiła fiołki alpejskie. W związku
z bliskim sąsiedztwem apteki i kościoła, krążyła w Bobowej złośliwa plotka, że bobowianie do kościoła chodzą tylko po to, aby oglądać nowe wystawy kwiatowe w aptecznej witrynie! Pracowniczką bobowskiej apteki była także Helena Trzpit, absolwentka czterech klas szkoły podstawowej, za32

33

34
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Wywiad przeprowadzony przez autora z mgr farm. Mieczysławą Jodłowską ze Starego Sącza, pracowniczką apteki
w Bobowej, w dniu 20 czerwca 2006.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego Naczelnej Izby Aptekarskiej, s. 376. Bobowa przynależała wówczas do województwa rzeszowskiego.
M. Jodłowska op. cit.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Zofią Ryzner z Bobowej, długoletnią fasowaczką apteki w Bobowej, w
dniu 7 października 2006.
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trudniona na etacie „opisywaczki”. Helena Trzpit był znaną w całej okolicy znachorką o fenomenalnych wprost zdolnościach diagnozowania i leczenia chorób. Co ciekawe – w swej praktyce używała
surowców dostępnych w aptece, sama np. kręciła maści, które potem polecała swym pacjentom!
Nieprawdopodobnym wprost wydaje się, że pomiędzy znachorką a magistrem farmacji nie dochodziło do żadnych konfliktów. Mało tego, Anna Hefner uznawała wyższość pani Trzpit i odnosiła się
do jej wiedzy i dokonań z wielkim szacunkiem. Helena Trzpit wsławiła się wielokrotnie wyleczeniem przypadków beznadziejnych, z którymi nie mogli poradzić sobie zarówno miejscowi lekarze
jak i znani naukowcy z wielkomiejskich klinik całej Polski. Pani Trzpit leczyła jednak nie tylko ludzi. Była znana ze wspaniałych rad, jak pomagać w razie choroby zwierzętom, jak je karmić i jak
postępować. Szczególną sympatią zaś darzyła koty.36
Magister Anna Hefner w latach sześćdziesiątych ciężko zachorowała. Wedle wspomnień pani
Ryzner przyjechali po nią wówczas ze Stalowej Woli bracia. Tam też ją zawieźli i tam zmarła.
W pogrzebie Anny Hefner wzięli udział także mieszkańcy Bobowej: m.in. pani Zofia Ryzner,
ksiądz proboszcz Jan Kurek, księgowa apteki pani Jadwiga Gryzło. W ostatniej woli magister Hefner przekazała bobowskiej parafii budynek apteki wraz z mieszkaniami dla personelu. W związku
z tym, aby przejąć budynek, proboszcz bobowskiej parafii musiał kupić pracownikom apteki nowe
mieszkania.37

36
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Z. Ryzner op. cit.
Z. Ryzner op. cit. Po śmierci magister Anny Hefner kierowniczką państwowej apteki w Bobowej została magister
farmacji Anna Rogala, która w latach dziewięćdziesiątych założyła pierwszą, działającą po dziś dzień, aptekę prywatną w Bobowej (Wywiad przeprowadzony przez autora z Barbarą Kowalską z Bobowej, emerytowaną nauczycielką i regionalistką, w dniu 7 października 2006).
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Ilustracja 2
Akt koncesji na prowadzenie apteki publicznej w Bobowej. Dokument ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ
(teka 215, Albin Janicki).

9

Ilustracja 3

Ilustracja 4

Metalowy kociołek z bobowskiej apteki. Ze zbiorów
Muzeum Ziemi Bieckiej.

Forma do wytwarzania cukierków ślazowych, z których
słynęła bobowska apteka. Miesięcznie magister Janicki
wytwarzał ich po kilkaset sztuk, sprzedawał zaś po pół
korony od sztuki. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Bieckiej.

Ilustracja 5
Stara prasa do wytwarzania wyciągów i nalewek ziołowych,
pochodząca z bobowskiej apteki. Ze zbiorów Muzeum Ziemi
Bieckiej.
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Historia aptek w Gorlicach
Historia apteki „Pod Opatrznością”

Koncesja na prowadzenie apteki „Pod Opatrznością” w Gorlicach nadana została w roku
1817.1 22 sierpnia 1840, w wieku 51 lat, zmarł właściciel gorlickiej apteki, Józef (vel Juliusz) Bartko. Nie wiadomo jednak, od kiedy pracował w Gorlicach. Wdowa po magistrze Bartko, Ludwika ze
Staroniewiczów, wydzierżawiła wówczas aptekę prowizorowi farmacji Janowi Tomaniewiczowi.
Apteka mieściła się wówczas w gorlickim Rynku, w parterowej kamienicy pod numerem 6, w miejscu obecnego ratusza.2
Dnia 15 sierpnia 1853 roku do Gorlic przybył Ignacy Łukasiewicz, którego losy i zasługi dla
polskiej farmacji były już wielokrotnie opisywane i są powszechnie znane. Jan Tomaniewicz zamierzał założyć własną aptekę w Brzesku, stąd też Ludwika Bartkowa poszukiwała kwalifikowanego
farmaceuty, który mógłby go zastąpić. Okazał się nim być Ignacy Łukasiewicz. W 1854, po przeszło roku pracy w charakterze prowizora, magister Łukasiewicz wydzierżawił gorlicką aptekę, natomiast 10 kwietnia 1858 roku kupił ją od Bartkowej. Stało się to możliwe, gdyż Bartkowa planowała
zamążpójście za Ignacego Haasa z Nowego Sącza, a tym samym traciła prawo do posiadania apteki
i koncesji.3 Łukasiewicz odstąpił jednak od starań o otrzymanie koncesji i 4 stycznia 1859 roku
sprzedał ją za 3000 florenów swemu dotychczasowemu pracownikowi i zastępcy – magistrowi farmacji Waleremu Rogaskiemu.4 Młody aptekarz planował ożenek, a przyszli teściowie decyzję o
zgodzie na ślub córki uzależnili od tego, czy pan młody będzie posiadał swoją własną aptekę.5 Sam
Łukasiewicz porzucił Gorlice i wyjechał do Brzostka, gdzie otrzymał pozwolenie na otwarcie apteki.6
Magister farmacji Walery Rogaski był nie tylko pracownikiem apteki Łukasiewicza, ale także
jego kolegą ze studiów (w latach 1850-1852), serdecznym przyjacielem, świadkiem na ślubie, w
późniejszych latach częstym gościem w domu Łukasiewiczów,7 na własne oczy oglądał eksperymenty i odkrycia, dokonywane przez Łukasiewicza w gorlickiej aptece.8
1

2

3
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Kalendarz Farmaceutyczny na rok 1900. Lwów 1900, staraniem i nakładem Bronisława Koskowskiego, redaktora
„Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, s. 186.
A. Wacławski: Szkic monograficzny o Ignacym Łukasiewiczu. Maszynopis w zbiorach Muzeum Regionalnego
PTTK w Gorlicach.
A. Wacławski op. cit.
Pisownię nazwiska „Rogawski” spotykaną we wszystkich źródłach pisanych, autor zastąpił formą „Rogaski”, gdyż
taka forma widnieje na pieczęciach Walerego Rogaskiego i tak sam się podpisywał.
W. Roeske: Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Warszawa 1962, nakładem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, s. 53.
R. Wolwowicz (red).: Historia polskiego przemysłu naftowego. T 1, Kraków 1994, Wydawnictwo Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie, ss. 20-21
A. Wacławski op. cit.
W. Roeske op. cit., s. 48.
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Walery Rogaski urodził się roku 1830,9 w 1852 ukończył studia farmaceutyczne w Krakowie.
Od roku 1857 pracował w gorlickiej aptece,10 jej właścicielem pozostawał przez bez mała pół wieku. Z czasem stał się jedną z najbardziej zasłużonych postaci w dziejach Gorlic. Był bardzo aktywny w życiu zawodowym. W roku 1880 należał już do członków Towarzystwa Aptekarskiego.11 Jako członek Gremium
Aptekarzy Galicji Zachodniej, od roku 1879, brał udział
w większości posiedzeń Gremium.12
Na posiedzeniach zabierał wielokrotnie głos, żądając
np. usprawiedliwień od członków nieprzybywających na coroczne posiedzenia albo wprowadzenia obowiązkowych
składek na rzecz aptekarzy-pogorzelców. Oskarżał władze
austriackie o niehonorowanie rachunków pisanych w języku
polskim. Postulował, aby zaostrzyć wymagania w stosunku
do uczniów aptekarskich „i żądać od kandydatów zrobienia
przynajmniej dwóch preparatów chemiczno-farmaceutycznych objętym lekospisem rakuskim”. Magister Rogaski wielokrotnie przedstawiał szereg drobnych propozycji, dotycząIlustracja 1
Magister Walery Rogaski. Zdjęcie
ze zbiorów Muzeum Regionalnego PTTK
w Gorlicach.

cych codziennej pracy w laboratorium aptecznym, np. aby
„dla uniknięcia nieporozumień (...) notować masę pigułkową
na receptach”.13
W roku 1884 magister Rogaski proponował na posiedzeniu Gremium, aby założono w Krakowie „praktyczną pra-

cownię chemiczno-analityczną, przeważnie dla użytku uczniów, ewentualnie dla miasta i dla publiczności – na wzór istniejących już we Lwowie i Warszawie”. Na zebraniu tym przedstawił także
zredagowany pisemnie wniosek, aby „wzbronić praktykę aptekarską w obrębie Monarchii austrowęgierskiej tym z obcokrajowców, którzy niepoddali się obowiązującym w kraju egzaminom”. Dodajmy, że na omawianym posiedzeniu magister Rogaski nie omieszkał „wyrazić ubolewania co do
szczupłej liczby zgromadzonych” oraz potępił „szkodliwy wpływ ogłoszeń podawanych w dziennikach przez niektórych pp. aptekarzy poszukujących uczniów, z nadmienieniem, że uczniowie z
pewną częścią odbytej praktyki mają pierwszeństwo”. Mało tego, sugerował nawet, aby „uczniom

9
10
11
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W. Sokolewicz: Farmaceuci w Powstaniu 1863 roku. „Wiadomości Farmaceutyczne”, 1931, nr 16, s. 209.
A. Wacławski op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1881, nr 1, ss. 23-27.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1879, nr 23, ss. 368-373.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1886, nr 23, ss. 411-417.
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zmieniającym bez żadnych nadzwyczajnych od nich niezależnych powodów praktykę przedłużyć o
pół roku”.14
Sprawa uczniów aptekarskich była stale obecna na posiedzeniach Gremium właśnie dzięki
Rogaskiemu, który np. w roku 1888 zabrał głos w „sprawie przyjmowania uczni do aptek z ukończoną 6 klasą”. Gorlicki aptekarz „dziwił się mocno, że to z taką trudnością przychodzi, skoro Władze państwowe żadnych niestawiają trudności” i żądał „powtórzenia przed dwoma laty zapadłej
uchwały, że koledzy tylko uczniów z ukończoną 6. klasą przyjmować będą”.15 Magister Rogaski
wyrobił sobie wśród kolegów duży respekt i szacunek, czego świadectwem może być wybranie go
na „prezesa honorowego” I Zjazdu Aptekarzy Polskich, który odbywał się we Lwowie w roku
1894.16
Walery Rogaski działał nie tylko na niwie zawodowej, ale także gospodarczej i społecznej. W
roku 1860 założył wraz ze swym kolegą Karolem Tulszyckim, przyszłym magistrem farmacji i założycielem apteki w Grybowie, destylarnię i rafinerię ropy naftowej w Siarach.17 W roku 1863, w
czasie Powstania Styczniowego, był naczelnikiem powstańczym miasta.18 Zwerbowany do pełnienia tej funkcji został przez działający w Gorlicach Powstańczy Komitet Organizacyjny, zainicjowany m.in. przez Jana Płockiego, właściciela Ropicy Polskiej, oraz Marcelego Łętowskiego, właściciela Glinika Mariampolskiego.19 Po upadku Powstania, przygarnął i zatrudnił w swej aptece wspomnianego Karola Tulszyckiego, którego losy opisano szczegółowo w rozdziale niniejszej pracy
doktorskiej dotyczącym historii apteki w Grybowie.
Na osobną uwagę zasługują rozliczne funkcje, jakie magister Rogaski pełnił w Gorlicach. Na
pierwszym miejscu wymienić należy piastowanie stanowiska burmistrza miasta w latach 1882188620 oraz wiceburmistrza w okresie 1891-1902. W latach 1873, 1874, 1875, 1877 i 1878 pełnił
funkcję asesora miejskiego w Urzędzie Miasta. W latach 1874, 1886 i 1888 był zastępcą prezesa
Wydziału Powiatowego zaś w 1877, 1882 i 1883 – członkiem Wydziału Powiatowego. Ponadto w
roku 1897 i 1902 wchodził w skład Rady Powiatowej „z grupy najwyżej opodatkowanych
kupców”.21
Magister Rogaski zaangażował się także w organizowanie powstającego w Gorlicach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które powstało jako filia Towarzystwa we Lwowie. Był „członkiem założycielem” gorlickiego „Sokoła”.22
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1884, nr 24, ss. 434-437.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1888, nr 23, ss. 370-373.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1894, nr 23, ss. 203-217.
W. Roeske op. cit., ss. 92-93.
W. Sokolewicz op. cit.
T. Pabis: Moje młode lata. Gorlice 1996, brak wydawcy, s. 19.
Burmistrzowie i naczelnicy Gorlic. Maszynopis udostępniony autorowi. Opracowanie Muzeum Regionalnego PTTK
w Gorlicach.
Informacje na podstawie notatek i opracowań Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach.
Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gorlicach filii lwowskiego Towarzystwa za czas
od 20 lipca 1892 roku, po koniec grudnia 1892 roku. Gorlice 1893, Nakładem Tow. Gimnastycznego „Sokół”.
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Rogaski zmarł w roku 1902,23 o czym doniosło „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” w numerze z 15 kwietnia 1902. Wdowa po Rogaskim, Maria, żyła w Gorlicach jeszcze
przez długie lata i słynęła z licznych ekstrawagancji, np.
w dobieraniu strojów.24
Dnia 1 lipca 1898 roku Walery Rogaski wydzierżawił
swą aptekę magistrowi farmacji Feliksowi Tarczyńskiemu.25
Feliks Tarczyński urodził się 16 marca 1861 roku w
Rzeszowie, jako syn Wojciecha. Opiekunem wcześnie osieroconego chłopca był proboszcz z Zagórzan – Mikołaj Tarczyński.26 Po ukończeniu gimnazjum w Jaśle, zdecydował
się poświęcić zawodowi aptekarskiemu. Przed wstąpieniem
na studia musiał odbyć wymaganą praktykę uczniowską. Początkowo, od 26 lipca 1877 do 1 stycznia 1880 roku, pracował w aptece w Jaśle.27 Następnie przeniósł sie do apteki Karola Jezierskiego w Szczawnicy i pozostawał tam zatrudnioIlustracja 7
Magister Feliks Tarczyński. Zdjęcie
ze zbiorów rodziny Tarczyńskich.

ny w okresie od 15 stycznia do 15 września 1880. 28 W dniu
30 września 1881 roku miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie w życiu młodego aptekarza – po pomyślnie zdanym

egzaminie został przyjęty do Gremium Aptekarskiego w Krakowie. Wśród członków komisji egzaminacyjnej zasiadały sławy ówczesnej farmacji, m.in. senior Gremium, magister Fortunat Gralewski, właściciel istniejącej po dziś dzień apteki „Pod Złotym Tygrysem”, oraz magister Adolf Siedlecki, właściciel apteki „Pod Białym Orłem”.29
Od 1 października 1881 do 30 kwietnia 1882 pracował Tarczyński w aptece w Podhajcach, 30
skąd ponownie przeniósł się do apteki Jezierskiego w Szczawnicy.31 Zabawił tu jednak zaledwie od
1 maja do 1 października, kiedy to rozpoczął praktykę w aptece „Pod Opatrznością” Walerego Rogaskiego. Od tego też momentu datują się związki Feliksa Tarczyńskiego z miastem, w którym w
przyszłości miał tak wiele dobrego zrobić i piastować najwyższe godności. W przeciągu roku pracy
w Gorlicach zyskał sobie zapewne sympatię i zaufanie surowego i wymagającego szefa, skoro Rogaski napisał, że „przez cały ten czas zachowaniem się swojem pod każdym względem zupełnie
23
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W. Roeske op. cit., ss. 92-93.
Wywiad przeprowadzony przez autora z wnuczką Feliksa Tarczyńskiego, Krystyną Tarczyńska oraz najstarszą
mieszkanką Gorlic, Marią Gumułką, w dniu 10 i 11 listopada 2005.
Świadectwo pracy w aptece w Gorlicach, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Świadectwo pracy Feliksa Tarczyńskiego w aptece w Jaśle, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
Świadectwo pracy Feliksa Tarczyńskiego w aptece w Szczawnicy, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
Świadectwo ingremiowania Feliksa Tarczyńskiego, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
Świadectwo pracy Feliksa Tarczyńskiego w aptece w Podhajcach, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
Świadectwo pracy Feliksa Tarczyńskiego w aptece w Szczawnicy, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
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mię zadowolił”.32 Można przypuszczać, że kontakt z gorącym społecznikiem, jakim był Walery Rogaski, bardzo głęboko wpłynął na młodego ucznia aptekarskiego. Już w listopadzie 1883, jako członek, Feliks Tarczyński brał udział w walnym zgromadzeniu „Towarzystwa aptekarskiej Młodzieży
w Krakowie”.33
W roku 1883 rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra farmacji
otrzymał 15 lub 17 lipca 1885,34 po przedstawieniu rozprawy O żelazocyjanku potasu i siarczanie
srebra.35 O przyznaniu dyplomu Feliksowi Tarczyńskiemu informowało „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z 1 sierpnia 1885.36 Dodajmy, że w tym samym czasie studia farmaceutyczne ukończył brat Feliksa – Karol Tarczyński.37
W niecałe dwa tygodnie po otrzymaniu dyplomu, świeżo upieczony magister Tarczyński rozpoczyna ponownie pracę w aptece „Pod Opatrznością” w Gorlicach. Początkowo jest zatrudniony
jako współpracownik, a następnie, od 1 kwietnia 1888, jako „zarządzający apteką”. W aptece Rogaskiego pracuje przez bez mała trzy lata, do 15 maja 1888 roku i w opinie lekarza – doktora Janika
„w ciągu wymienionego czasu utrzymuje tąż aptekę pod każdym względem wzorowo”.38 W jeszcze
większych pochwałach rozpływał się sam magister Rogaski: „Poprzez ten przeciąg czasu pedantyczną akuratnością w pełnieniu swych obowiązków, uprzejmością dla publiczności a życzliwością
dla mnie zaskarbił sobie moją zupełną przychylność i życzliwość”.39
Współpraca pomiędzy aptekarzami musiała układać się wyjątkowo dobrze, gdyż Rogaski
przedłużył Tarczyńskiemu czas zatrudnienia aż do 24 grudnia 1890 roku. W dniu tym magister Tarczyński zdecydował się opuścić Gorlice. Przed wyjazdem Walery Rogaski zaopatrzył go w kolejny
list polecający dla przyszłych pracodawców. Pisał w nim, że Tarczyński „okazał się w swoim zawodzie uzdolnionym, dla publiczności uprzejmym i cierpliwym”.40 Dodajmy, że w czasie opisywanego
pobytu w mieście Tarczyński poślubił Kazimierę Zaydel, rodowitą gorliczankę, córkę sekretarza
Starostwa Powiatowego.41
Z dniem 1 stycznia 1891 magister Tarczyński objął w dzierżawę aptekę spadkobierców Juliusza Elektorowicza w Żydaczowie i pozostawał na tym stanowisku aż do 20 stycznia 1893. 42 Tu, 30
lipca 1891 roku, na świat przyszedł syn państwa Tarczyńskich – Edward,43 w przyszłości doktor
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Świadectwo pracy Feliksa Tarczyńskiego w aptece w Gorlicach, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1883, nr 23, ss. 360-361.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dyplom Magistra Farmacji Feliksa Tarczyńskiego, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1885, nr 15 ,ss. 290-291.
Ibidem. Magister Karol Tarczyński, długoletni właściciel apteki w Zakliczynie nad Dunajcem, zmarł jesienią 1920
roku („Kronika Farmaceutyczna”, 1920, nr 13-14, s. 88).
Świadectwo Lekarskie pracy Feliksa Tarczyńskiego w aptece w Gorlicach, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
Świadectwo pracy Feliksa Tarczyńskiego w aptece w Gorlicach, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
Świadectwo pracy Feliksa Tarczyńskiego w aptece w Gorlicach, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
K. Tarczyńska: Feliks Tarczyński. Maszynopis udostępniony autorowi.
Świadectwo pracy Feliksa Tarczyńskiego w aptece w Żydaczowie, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
K. Tarczyńska op. cit.
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praw i adwokat (zm. 1957).44 Od 1 stycznia 1895 do 1 lipca 1898 był „zastępcą odpowiedzialnym”
w aptece w Zakliczynie, należącej do swego brata – magistra farmacji Karola Tarczyńskiego.45
Jak wcześniej wspomniano, 1 lipca 1898 roku wydzierżawił aptekę w Gorlicach i zapewne
pertraktował z magistrem Rogaskim warunki jej kupna, gdyż w zbiorach rodziny Tarczyńskich
znajdujemy Poświadczenie stanu majątkowego, wydane w dniu 20 stycznia 1899 roku przez Magistrat Miasta Gorlice. Czytamy w nim, że „p. Feliks Tarczyński dzierżawca apteki i właściciel realności w Gorlicach, wykazał się w kancelarji tutejszego Magistratu dowodami iż posiada ruchomy
majątek wartości dziesięciu tysięcy (10 000) koron austr. że zatem może urządzić odpowiednio aptekę w razie wydania mu koncesji”.46 Magistrat w Gorlicach wydał Tarczyńskiemu także niezbędne
do otrzymania koncesji Świadectwo moralności: „Magistrat miasta Gorlic stwierdza niniejszem, że
p. Feliks Tarczyński rel. rz. kat. lat 43 liczący, żonaty ojciec 1go dziecka, właściciel realności, magister farmacji i zastępca burmistrza w Gorlicach, zachowuje się zawsze pod każdym względem
wzorowo i moralnie”.47 Magister Tarczyński był doskonałym aptekarzem, wedle wspomnień rodziny często za darmo rozdawał leki potrzebującym, świetnie doradzał.48
Gorlicką aptekę Tarczyński dzierżawił do 1 sierpnia 1901.49 Do planowanego kupna apteki od
Rogaskiego nie doszło. Nowym dzierżawcą apteki został w roku 1901 magister farmacji Hipolit
Nowak.50
Tymczasem Feliks Tarczyński postanowił, że nie rozstanie się z Gorlicami. Wobec niemożności powstania kolejnej apteki, założył drogerię, która wedle wspomnień jego potomków niewiele
różniła się od apteki. „Drogeria Mgr Feliksa Tarczyńskiego” położona była w istniejącym po dziś
dzień budynku u zbiegu ulic 3 Maja i ks. Świeykowskiego.51
Magister Feliks Tarczyński poszedł w ślady swego dawnego przełożonego Walerego Rogaskiego i bardzo aktywnie zaangażował się nie tylko w życie zawodowe, o czym już wspomniano,
ale także w życie społeczne i kulturalne Gorlic. Na pierwszym miejscu wymienić należy piastowanie przez Tarczyńskiego godności burmistrza Gorlic w latach 1911-1916 52 oraz wiceburmistrza w
okresie 1903-1910.53 Jako burmistrz i wiceburmistrz wykazywał rzadką umiejętność godzenia zwaśnionych ze sobą stron. Był człowiekiem bez żadnych uprzedzeń, czego najlepszym świadectwem
może być nabożeństwo odprawione po jego śmierci przez gorlickich Żydów.54
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Informacje na podstawie płyty nagrobnej doktora Edwarda Tarczyńskiego, na cmentarzu parafialnym w Gorlicach.
Świadectwo pracy Feliksa Tarczyńskiego w aptece w Zakliczynie, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
Poświadczenie stanu majątkowego Feliksa Tarczyńskiego, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
Świadectwo moralności Feliksa Tarczyńskiego, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
K. Tarczyńska, M. Gumułka op. cit.
Świadectwo pracy Feliksa Tarczyńskiego w aptece w Gorlicach, w posiadaniu Krystyny Tarczyńskiej.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1901, nr 6, s. 115.
K. Tarczyńska op. cit.
Burmistrzowie i naczelnicy Gorlic op. cit.
Informacje na podstawie notatek i opracowań Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach.
K. Tarczyńska op. cit.
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Obok działalności w gorlickim magistracie, magister Tarczyński był aktywnym członkiem
„Sokoła”. Po raz pierwszy jako członek Towarzystwa wymieniony jest w sprawozdaniach w roku
1900.55 W roku 1904 wszedł w skład „komisji
budowlanej”, której powierzono „ocenę nadesłanych szkiców i wogóle sprawę budowy sokolni.
Komisya po odbyciu 2 posiedzeń, rozstrzygnęła
konkurs, przyznając pierwszą nagrodę 200 koron projektowi pod godłem „ciężarek narysowany”.56 Komisja ta działała także w czasie budowy siedziby gorlickiego „Sokoła” i odbyła „w
czasie sprawozdaniem niniejszem objętym 6 posiedzeń, zaś w ciągu całej budowy ogółem 27
posiedzeń”.57
Na cel budowy „Sokolni” magister Tarczyński ofiarował „pięć tysięcy sztuk cegieł
w naturze wartości K. 155, nadto gotówką K.
Ilustracja 11
Płyta nagrobna Feliksa Tarczyńskiego, z grobowca
rodziny Tarczyńskich, na cmentarzu parafialnym w
Gorlicach. Zdjęcie współczesne.

20, razem, K. 175.”58 Zaznaczyć należy, że był
to jeden z najwyższych spośród kilkudziesięciu
datków. W 1910 roku do gorlickiego „Sokoła”
zapisał się syn Feliksa – Edward.59 W roku 1911

nazwisko Tarczyńskiego, zapewne w uznaniu zasług, pojawia się wśród nazwisk członków-założycieli gorlickiego „Sokoła”.60
W działalność „Sokoła” angażował się nie tylko Feliks Tarczyński, ale także jego żona oraz
wspomniany wcześniej syn. Pani Kazimiera Tarczyńska w roku 1913 weszła w skład Zarządu „Samarytanina”, jako przewodnicząca. Jej syn zaś pełnił funkcję zastępcy sekretarza.61 „Samarytanin”
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Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gorlicach za czas od 9-go kwietnia lipca 1899 r.
do 1-go kwietnia 1900 r. Gorlice 1900, Nakładem Polskiego Towarzystwa gimnastycznego „Sokół”.
XIII. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gorlicach za czas od dnia 3. czerwca 1904
po dzień 18. kwietnia 1905. Gorlice 1905, Nakładem Polskiego Towarzystwa gimnastycznego „Sokół”.
XV. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gorlicach za czas od dnia 23. czerwca 1906
po dzień 15. czerwca 1907. Gorlice 1907, Nakładem Polskiego Towarzystwa gimnastycznego „Sokół”.
Ibidem.
XIX. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gorlicach za rok 1910 przedłożone Walnemu
Zgromadzeniu członków w dniu 2 kwietnia 1911 roku. Gorlice 1911, Nakładem Polskiego Towarzystwa gimnastycznego „Sokół”.
XX. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gorlicach za czas od dnia 1. stycznia 1911 do
końca marca 1912 przedłożone Walnemu Zgromadzeniu członków w dniu 31 marca 1912 roku. Gorlice 1912, Nakładem Polskiego Towarzystwa gimnastycznego „Sokół”.
Ibidem.
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stawiał sobie za cel „zorganizowanie pomocy sanitarnej na wypadek wojny, do czego mają służyć
kursa sanitarne t. zw. samarytańskie, pouczające o pielęgnowaniu rannych i chorych”.62
W dniu 26 sierpnia 1914 Feliks Tarczyński wszedł w skład Powiatowego Komitetu Narodowego w Gorlicach, którego celem było „przygotowanie kadr dla Legionów Polskich i wspieranie
ich materialnie. (...) Efektem jego działalności był utworzenie dwóch oddziałów legionowych o liczebności 68 i 38 osób, które skierowano do Krakowa.
Oddziały te składały się z ochotników: harcerzy, młodzieży gimnazjalnej (...) i sokolskiej. Oddziały te zostały wyekwipowane przez społeczeństwo gorlickie”.63
Do wymienionych powyżej funkcji dodać należy
jeszcze kilka, pozostających we wspomnieniach rodziny. Magister Tarczyński był członkiem Rady Miasta,
dyrektorem Towarzystwa Zaliczkowego, skutecznie
kontynuował starania poprzedniego burmistrza o budowę gorlickiego gimnazjum.64
Po wybuchu I wojny światowej Feliks Tarczyński, jako burmistrz miasta, został zobowiązany przez
decyzje władz centralnych, do ewakuacji magistratu w
głąb monarchii. Osiadł na krótko w Steibergu. Natychmiast po cofnięciu się linii frontu poza Gorlice, powróIlustracja 12

cił 3 czerwca 1915 roku do całkowicie zniszczonego

Jadwiga Maria Zaydel. Zdjęcie ze zbiorów rodziny Tarczyńskich.

miasta i rozpoczął gorączkowe prace, mające zmierzać
do jego odbudowy. W pierwszym rzędzie odbudowy-

wano domy, dostarczano żywność ocalałym mieszkańcom, zapewniano pomoc lekarską i finansową. Niestety, w czasie tych prac magister Tarczyński zaraził się panoszącą wówczas grypą tzw.
hiszpanką i 29 marca 1916 roku zmarł.65
W czasie działań wojennych całkowitemu zniszczeniu i rozgrabieniu uległa „Drogeria Mgr
Feliksa Tarczyńskiego”. Jej ponownym uruchomieniem zajęła się Jadwiga Maria Zaydel (ur. 14 lipca 1876), szwagierka Tarczyńskiego. Była jedną z pierwszych absolwentek kursów drogistowskich,
organizowanych we Lwowie. W gorlickiej drogerii pracowała już na kilka lat przed wybuchem I
wojny światowej, zyskując wielkie doświadczenie i uznanie w oczach pacjentów. Była bardzo sumienna i pracowita, dzięki czemu właściciel drogerii, magister Tarczyński, mógł bez przeszkód an62
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XX. Sprawozdanie op. cit.
W. Boczoń: Gorlice 1918-1990. Część pierwsza. Brak miejsca i daty wydania, nakładem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej, s. 35.
K. Tarczyńska op. cit.
K. Tarczyńska op. cit.
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gażować się w życie społeczne miasta. Jej postawa, pełna zapału i serdeczności, oraz dobroć dla ludzi i ukochanych zwierząt uczyniły z niej w Gorlicach postać niemal legendarną. Pomiędzy apteką
„Pod Opatrznością” a drogerią Tarczyńskich, pomimo podobnego asortymentu, nie było nigdy konkurencji i zawiści. Jadwiga Zaydel zmarła 11 października 1950, nie dożywając na szczęście nacjonalizacji aptek i drogerii.66
Powróćmy jednak do roku 1901, kiedy to, jak wcześniej wspomniano, kolejnym dzierżawcą
apteki w Gorlicach został magister Hipolit Nowak. Wcześniej, od roku 1896 do 15 czerwca 1901,
zarządzał grybowską apteką Kordeckiego,67 zaś do 1904 roku był właścicielem apteki i koncesji na
aptekę sezonową w Żegiestowie Zdroju.68
W roku 1906 Nowak kupił aptekę „Pod Opatrznością” od spadkobierców Rogawskiego. W
międzyczasie doszło do ostrego konfliktu Nowaka z wcześniejszym dzierżawcą apteki – magistrem
Tarczyński, który posiadał już drogerię. Hipolit Nowak pisał: „W Gorlicach prowadzona jest nielegalnie drogeria przez mgra farm. Feliksa Tarczyńskiego, przynosząca bez przerwy różne nadużycia
i hańbę dla zawodu farmaceutycznego”.69 Ile jednak prawdy było w tych oskarżeniach, nie dowiemy się nigdy. Można przypuszczać, że był to raczej wyraz nieuczciwej konkurencji, ponieważ gdyby rzeczywiście magister Tarczyński dopuszczał się jakichkolwiek nadużyć, nie mógłby zapewne
pełnić funkcji wiceburmistrza miasta!
Hipolit Nowak po kupieniu apteki „Pod Opatrznością” zdecydował się zmienić jej lokalizację
i przeniósł ją do gorlickiego rynku, do istniejącej po dziś dzień kamienicy ze starym napisem „Apteka”.70 Idąc w ślady swych poprzedników, także zaangażował się w życie społeczne Gorlic. W latach 1911-1913 był zastępcą burmistrza... Feliksa Tarczyńskiego,71 trudno sobie więc wyobrazić,
jak wyglądały stosunki w gorlickim magistracie w kontekście doniesień, które Nowak pisał przed
kilku laty! W roku 1908 i 1912 wybierany był do Rady Miejskiej. 72 W roku 1913 za swą pracę dla
Gorlic otrzymał Krzyż Jubileuszowy oraz Medal Pamiątkowy.73
Najwięcej sił i czasu włożył jednak magister Nowak w pracę dla gorlickiego „Sokoła”. Z braku danych nie wiadomo, od kiedy Nowak był członkiem tej organizacji, jednak już w roku 1903 został zastępcą prezesa wydziału „Sokoła”.74 Był już także pełnoprawnym członkiem „Sokoła”.
Członkiem tej organizacji byłą też jego żona Irena.75 Funkcję zastępcy prezesa wydziału „Sokoła”
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powierzono mu także w roku 1904.76 W latach 1906-1907, kiedy zbierano składki na budowę siedziby gorlickiego „Sokoła”, złożył datek w wysokości 5 koron.77 W roku 1910 „do inwentarza ofiarował druh Hipolit Nowak używaną czamarę”.78 Od tegoż roku figuruje w wykazach „członków
zwyczajnych”, jako posiadający „uroczysty strój sokoli”.79 W 1911 magister Nowak został wybrany
członkiem sądu honorowego „Sokoła”.80 W 1912, „pod korzystnymi dla Towarzystwa i członków
warunkami”, stanął na czele zarządu „tennisu na boisku w parku miejskim”. 81 W roku 1913 Nowak
posiadał „strój uroczysty” oraz „strój polowy”.82

Ilustracja 13
Apteka „Pod Opatrznością” w Gorlicach (pierwsza kamieniczka od prawej). Fragment pocztówki ze
zbiorów Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach.

Nazwiska Nowaka nie spotykamy w sprawozdaniach z posiedzeń Gremium Aptekarskiego
i innych organizacji farmaceutycznych. Natomiast w roku 1912 znalazł się wśród składających dat-
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34

ki na „aptekarski wieczór karnawałowy, odbyty dnia 18 lutego 1912, z którego dochód przeznaczono na wsparcia niezamożnych słuchaczów farmacyi uniwersytetu lwowskiego”.83
Jeszcze przed I wojną światową magistra Nowaka spotkała wielka tragedia. W czasie zabawy
w aptecznym laboratorium, jego nieletni syn doprowadził do eksplozji, w wyniku której zginął.84
W aptece Nowaka pracowali liczni aspiranci farmacji, m.in. od 1 kwietnia 1902 do 30 kwietnia 1904 August Jan Christ, zaś od 22 września 1907 do 15 września 1909 Jadwiga Meus.85
Magister Hipolit Nowak, w przeciwieństwie do większości gorlickiej elity i urzędników, pozostał w mieście w czasie inwazji rosyjskiej. Ksiądz Bronisław Świeykowski w swej słynnej książeczce Z dni grozy w Gorlicach wspomina nawet, że o aptece, że „podczas całej inwazyi była
wprawdzie otwartą, ale zupełnie bez lekarstw”.86 Ksiądz Świeykowski wspominał także, że „do
cmentarza (...) niema zupełnie dostępu, gdyż miejsce to na stokroć silniejsze wystawione strzały
aniżeli cmentarz katolicki; (...) chcąc nie chcąc muszą grzebać swoich w podwórzu obok apteki”.87
Natomiast pod datą 24 lutego 1915 roku zanotował: „Najgorętszy dzień ze wszystkich dotąd przez
nas przeżytych, od godz. wpół do 8. zrana przez cały dzień i całą noc granaty padają na miasto ze
wszystkich stron; pożary coraz częstsze, płoną domy jeszcze dotychczas istniejące przy ul. Cmentarnej, na Dworzysku, ul. Piekarskiej, ul. Stróżowskiej i w Rynku dookoła apteki, która sama jedna
ostała się niby oaza w tej stronie Rynku. — Tuż koło samej apteki komendant Czurskij prowadząc
oddział sołdatów do okopów, na Cmentarzu wieczorem o godz. 6. zostaje trafiony odłamkami
szrapnela czy granatu; odniesiony do szpitala, gdzie dokonana została amputacya obydwóch nóg, a
po tej "udałej" operacyi pacyent w 12. godzin później, już należał nie do tego padołu płaczu”. 88
Sama apteka stanęła w płomieniach dopiero w ostatnim dniu walk o Gorlice – 2 maja 1915 roku:
„Ledwo wszedłem do biura, ujrzałem po przeciwległej stronie Rynku padający granat i zapalający
kamienicę dawniej dworską obecnie będącą własnością Schwimmera, a następnie domy sąsiednie
jeden po drugim aż po aptekę”.89
Magister Hipolit Nowak zmarł w roku 1919.90 Na jego grobie, znajdującym się na cmentarzu
parafialnym w Gorlicach, umieszczona jest nadnaturalnych rozmiarów figura anioła, którego twarz
wedle zapewnień najstarszych gorliczan, przedstawia twarz magistra Hipolita Nowaka.91
Apteka spadkobierców Hipolita Nowaka do roku 1926 pozostawała pod zarządem magistra
farmacji Ferdynada Otha.92 Niestety na temat tej postaci nie wiadomo zbyt wiele. Urodził się w
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roku 1870.93 Studia farmaceutyczne ukończył w roku 1894.94 W 1908 objął zarząd apteki w Sieniawie.95 W roku 191096 i 1913 pracował jako adjunkt w aptece Amirowicza w Stanisławowie i występował o przyznanie koncesji na prowadzenie drugiej apteki Stanisławowie lub uruchomienie apteki w Knihinie.97 W roku 1921 wpłacił 1000
marek na rzecz „kursów maturycznych”, organizowanych przez Towarzystwo Farmaceutyczne „Unitas”.98 W latach trzydziestych był właścicielem apteki w Strykowie pod Łodzią.99 Zmarł 29 marca 1945. Jego
nekrolog zamieściła „Farmacja Polska”: „Po skonfiskowaniu apteki
przez okupanta, zmarły z powodu podeszłego wieku miał być oddany
do przytułku dla starców, ostatecznie pozostawiono go na miejscu,
gdzie zmuszony był pracować bez pomocy za 200 marek miesięcznie
Pracując resztkami sił marzył, kiedy ten znienawidzony wróg opuści
nasze ziemie. Niedługo jednak cieszył się wolnością, zmarł na posterunku, przeżywszy lat 75”.100
W dniu 7 kwietnia 1926 gorlicką aptekę spadkobierców Nowaka
kupił Józef Stanisław Bardach.101 Od wdowy po Nowaku wynajął również całą kamienicę102 i zamieszkał wraz z rodziną – żoną Eleonorą
(1893-1962) i dziećmi – Jadwigą i Zdzisławem.103 O czasach młodości
Józefa Bardacha wiemy niewiele. Pochodził z rodziny żydowskiej. W
roku 1911 we Lwowie zdał egzamin tyrocynalny.104 W 1912 otrzymał
dyplom magistra farmacji.105
Ilustracja 16
Odpis recepty wykonanej
w aptece Józefa Bardacha.
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach.
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W latach trzydziestych magister Bardach przeszedł na katolicyzm
i zmienił nazwisko na Batyński.106 W związku z tym zmianie uległa
także i koncesja. W oficjalnych wykazach nazwisko Batyński figuruje
dopiero od roku 1936.107 Warto zaznaczyć, że fakt porzucenia wiary
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przodków w żaden sposób nie wpłynął na ze wszech miar pozytywny wizerunek gorlickiego aptekarza.108
Magister Józef Batyński jest po dziś dzień postacią wspominaną przez gorliczan z wielką serdecznością. Apteka „Pod Opatrznością” cieszyła się wielką popularnością. Batyńscy zatrudniali w
niej kilka osób, m.in. do prowadzenia spraw administracyjnych i w recepturze. Wnętrze apteki było
bardzo jasne i przyjemne.109 Magister Batyński był
bardzo wyrozumiałym pracodawcą. Nigdy nie miał
pretensji, jeżeli ktoś z uzasadnionych powodów nie
przyszedł do pracy.110
Batyńscy byli ludźmi bardzo zamożnymi. Dochody z apteki pozwalały im na realizowanie pasji kolekcjonerskich. Magister Batyński był postacią wytworną i bardzo elegancką. Posiadał jeden z pierwszych samochodów w Gorlicach. Batyński, cieszący
się wielkim poważaniem i powszechnym szacunkiem,
należał do Akcji Katolickiej. Działał w „Sokole”, co
tydzień bywał w siedzibie Towarzystwa Kasynowego,
gdzie spotykała się gorlicka elita.111 Współfinansował
większość uroczystości – szkolnych, miejskich i organizowanych przez „Sokoła”. Z kolei pani Batyńska,
Ilustracja 17

podczas wszelakich zbiórek pieniędzy dostarczała

Magister Józef Batyński. Zdjęcie ze zbiorów
Grzegorza Batyńskiego.

kwestującym przygotowywane przez siebie energetyczne zupki.112 Była osobą bardzo wrażliwą. Już po II

wojnie światowej, widząc idącego ulicą bosego żołnierza, wzięła go za rękę do sklepu i kazała wybrać buty, za które sama zapłaciła.113
Różnorodne formy przybierała pomoc materialna, z jaką przychodzili Batyńscy gorliczanom.
Pani Władysława Jarkiewicz wspomina, że np. w czasie wakacji zatrudniali dzieci z rodzin wielodzietnych do zbierania drelowania wiśni na przetwory. Płacili podatki i rachunki osób najuboższych. Kupowali im kozy lub krowy „w zamian” za przekazywanie później niewielkich ilości mleka. Bywali często gośćmi na weselach i chrzcinach biedniejszych gorliczan i ofiarowywali bardzo

108
109
110
111
112
113

K. Tarczyńska, M. Gumułka op. cit.
K. Tarczyńska, M. Gumułka op. cit.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Władysławą Jarkiewicz, w dniu 9 stycznia 2006.
K. Tarczyńska, M. Gumułka op. cit.
K. Tarczyńska, M. Gumułka op. cit.
W. Jarkiewicz op. cit.

38

wartościowe prezenty. Dzieci Batyńskich – Jadwiga i Zdzisław, pomimo zamożności rodziców,
były bardzo skromne i nigdy nie wywyższały się.114
U Batyńskich zbierała się gorlicka młodzież na spotkania towarzyskie. Pani Batyńska troszczyła się o przybywających i nierzadko wspomagała finansowo. W razie potrzeby udzielała też
schronienia.115

Ilustracja 18
Rok 1939 – rodzina Batyńskich w czasie świąt Wielkanocnych. Zdjęcie ze zbiorów Grzegorza
Batyńskiego.

Cenne wspomnienia o Józefie Batyńskim przedstawił autorowi jego wnuk – pan Grzegorz Batyński. Wprawdzie urodził się w wiele lat po śmierci dziadka, ale wiele wspomnień przekazał mu
ojciec – Zdzisław Batyński, syn magistra Batyńskiego. Wspominał on, że roczny obrót apteki ojca
wynosił ponad 180.000 złotych. Była to kwota na owe czasy kolosalna. To zapewne dzięki temu
mógł pozwolić sobie na zakup luksusowych samochodów – początkowo Fiata 508 za cztery tysiące
złotych, a następnie nowoczesnego Citroëna za sześć tysięcy! Batyński dochody czerpał nie tylko z
apteki, ale także inwestował – głównie w akcje spółek naftowych. Posiadał udziały w rafinerii w
Gliniku. Jako człowiek zamożny mógł pozwolić sobie wielkie gesty – np. na fundowanie i wspieranie ochronek dla dzieci. Kolekcjonował także obrazy. Żona magistra Batyńskiego – Eleonora, pozornie apodyktyczna i twarda, w rzeczywistości była bardzo dobra i pomocna. Prowadziła księgowość apteki i utrzymywała w papierach wielki porządek. Ponadto sprawowała subtelną opiekę nad
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cała apteką. Batyńscy bardzo dbali o wychowanie i wykształcenie swych dzieci, które uczyły się języków obcych. Jako człowiek Józef Batyński był bardzo liberalny, subtelny, honorowy i miły, jako
aptekarz zaś – rzetelny i dokładny. Biegle władał językiem niemieckim.116
Po wybuchu II wojny światowej magister Batyński wyjechał do Krakowa, gdzie wedle wspomnień gorliczan, w obawie przed wojskami hitlerowskimi popełnił samobójstwo. Wersja oficjalna
mówiła o ataku serca. Prowadzenie apteki spadło w tej sytuacji na wdowę po Batyńskim – Eleonorę. Do kierowania apteką władze niemieckie wkrótce przysłały zarządcę, którym był Polak, aptekarz wysiedlony wraz z całą rodziną z okolic Poznania. Wspominany jest przez gorliczan bardzo
pozytywnie, jako solidny i fachowy aptekarz. Nigdy nie kolaborował z Niemcami, odmówił też
podpisania volkslisty. Przez całą wojnę apteka była bardzo dobrze zaopatrzona w leki i materiały
opatrunkowe, gdyż Eleonora Batyńska dbała o stałe przydziały.117 Niemcy nie odebrali apteki pani
Batyńskiej, która pozostawała pełnoprawną jej właścicielką przez cały okres okupacji.118 Po anonimowym donosie, Niemcy prześladowali jedynie dzieci magistra Batyńskiego, które okazały się
„dziećmi żydowskimi”.119 Jadwiga Batyńska była nawet więziona w obozie pracy, skąd udało jej się
jednak zbiec.120
Z apteki „Pod Opatrznością” Eleonora Batyńska przekazywała dla żołnierzy Armii Krajowej
leki i materiały opatrunkowe. Pani Jadwiga Ligarska, gorliczanka, wspomina, że jej ojciec – Józef
Stawiarski, pracownik urzędu miasta, dostarczał partyzantom leki i bandaże. Niósł je zawinięte,
idąc na piechotę wzdłuż Ropicy, do umówionego miejsca w pobliżu Szymbarku. Leki były przekazywane także przez miejscowych lekarzy – Rybickiego, Michalskiego i Krassowskiego.121 Eleonora
Batyńska wspierała polskie podziemie nie tylko lekami, ale także finansowo, finansując wykup
aresztantów z niemieckich więzień. Przekazywała także pokaźne sumy dla wdów i sierot po zabitych partyzantach.122
Apteka „Pod Opatrznością” funkcjonowała nadal po zakończeniu okupacji niemieckiej i należała nadal do Eleonory Batyńskiej.123 Zarządcą apteki była magister farmacji Irena z Dubickich
Klatka, absolwentka studiów farmaceutycznych w Wilnie w roku 1933, 124 przed wojną pracownik
aptek w Landwarowie.125 Ponadto w latach czterdziestych w aptece pracowały siostry – magister
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farmacji Helena Zofia Kulczycka-Augustyn oraz magister farmacji Adela Kulczycka-Michalska.126
W roku 1951 apteka została znacjonalizowana.
Zdzisław Batyński po wojnie ukończył studia medyczne i z nakazu pracy wyjechał na t.zw.
ziemie odzyskane. Początkowo praktykował w Zdunowie pod Szczecinem, a następnie rozpoczął
pracę w Koszalinie, jako ordynator szpitala miejskiego.127
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Historia apteki na Zawodziu
Sprawa otwarcia drugiej apteki w Gorlicach pojawiła się już w pierwszej dekadzie XX wieku.
Np. w roku 1910 o przyznanie koncesji na prowadzenie apteki w Gorlicach występowało kilkunastu
farmaceutów.128 Decyzje władz były jednak niezmiennie odmowne. Dopiero w
roku 1930 otwarta została druga apteka
w Gorlicach, na tzw. Zawodziu. Jej właścicielem był magister farmacji Michał
Leyko.129
Michał Leyko urodził się 6 marca
1884 roku w Mielcu, jako syn rolnika –
Tomasza. Po ukończeniu gimnazjum w
Tarnowie.130 W 1909 zdał w Krakowie egzamin tyrocynalny131 i w tym samym roku
Ilustracja 19
Kamieniczka, w której mieściła się apteka Michała Leyki.
Zdjęcie współczesne.

wstąpił na studia farmaceutyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył je w
roku 1911, otrzymując 7 lipca 1911 dyplom magistra farmacji,132 o czym poin-

formowało „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”.133
W 1925 zarządzał apteką spadkobierców Miczyńskiego w Wieliczce.134 W 1925,135 1926136 i
1928137 piastował godność prezesa Krakowskiego Oddziału Związku Zawodowego Farmaceutów
Pracowników. W roku 1930, jeszcze przed otrzymaniem koncesji na aptekę w Gorlicach, był pracownikiem „1-ej apteki Kasy Chorych w Krakowie”.138 Magister Leyko figuruje w niedatowanym,
przedwojennym wykazie, jako członek zwyczajny Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie.139
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 3, ss. 51-52.
M. Stachoń op. cit., s. 180.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 12, s. 201.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1911, nr 14, s. 143.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1925. Warszawa 1925, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 233.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1925, nr 7-8, s. 16.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1926. Warszawa 1926, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 227.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1928. Warszawa 1928, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 204.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1930, nr 23, s. 358.
Członkowie zwyczajni. Niedatowany maszynopis w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 56, Towarzystwo
Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie).
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Magister Leyko bardzo szybko zyskał sobie w Gorlicach wielkie uznanie. Był osobą niskiego
wzrostu i korpulentną, z baczkami, bardzo elegancką, o ujmującym sposobie rozmowy z pacjentami.140 Najczęściej widywano go we fraku oryginalnej muszce. W kontakcie z pacjentami był bardzo sympatyczny i
otwarty.141
Pani Jadwiga Ligarska zaznacza, że „pięknie reprezentował swój zawód”, na dowód tego przytacza historię z własnego życia. Otóż w czasie II wojny światowej zachorowała
na czerwonkę. Zwróciła się wówczas o pomoc do magistra
Leyko, który za darmo dał jej leki. Mało tego – do popicia
ofiarował koniak, który szczególnie skutecznie pomagał w
zwalczaniu tej groźnej choroby zakaźnej, a którego kupno w
czasie wojny graniczyło niemal z cudem.142
Z kolei pani Maria Gumułka wspomina magistra Michała Leyko, jako aptekarza traktującego swój zawód jako
służbę, „wspaniałego fachowca, ze starej generacji aptekarzy, człowieka arcyuczciwego”.143
Jeżeli tylko potrzebna była pomoc, magister Leyko natychmiast schodził do apteki. Niezależnie od tego, czy dzwoniono w święta czy w nocy.144
Najstarsi Gorliczanie wspominali także na prośbę autora niniejszej pracy doktorskiej wnętrze apteki. Lokal apteczny znajdował się w istniejącym po dziś dzień budynku przy
ulicy Mickiewicza, tuż za mostem na Ropie. Meble były barIlustracja 21

dzo eleganckie, brązowe, półki oszklone kremowym i mato-

Odpis recepty wykonanej w aptece Michała Leyki. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach.

wym szkłem z witrażami. We wnętrzu uwagę zwracał piękny, stary moździerz, wystawiony na ozdobę. W sali ekspedycyjnej stała także waga osobowa, dostępna dla pacjentów.145

We wnętrzu apteki znajdował się także obraz Matki Boskiej ze świecącą się lampką.146
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J. Ligarska op. cit.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Marią Giermak, w dniu 6 stycznia 2006.
J. Ligarska op. cit.
K. Tarczyńska, M. Gumułka op. cit.
M. Giermak op. cit.
M. Giermak op. cit.
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Magister Leyko, w przeciwieństwie do innych gorlickich aptekarzy, nie udzielał się społecznie. Rzadko widywano go chodzącego gdzieś z wizyta.147 Był jednak postacią bardzo popularną w
Gorlicach, pozwalającą sobie często na żarty. Pani Maria Gumułka opowiadała autorowi niniejszej
pracy, jak pewnego razu, jeszcze przed II wojną światową, przyszła decyzja, że we wszystkich witrynach sklepowych muszą znaleźć się portrety Marszałka Piłsudskiego i prezydenta Mościckiego.
Magister Leyko, będąc zobowiązanym do wypełnienia nakazu, owszem, wywiesił portrety, tuż
obok nich przywiesił jednak przekornie dużą kartkę: „Świeże pijawki!”. Z apteki na Zawodziu korzystali bardzo często Rusini, przybywający do Gorlic na targ. Byli wśród nich liczni alkoholicy,
którzy usilnie prosili aptekarza o wydanie spirytusu. Leyko zazwyczaj odmawiał, kiedy jednak delikwent był zbyt uparty – sprzedawał spirytus z dodatkiem... oleju rycynowego!148
W czasie II wojny światowej magister Leyko zaangażował się w działalność ruchu oporu.
Przekazywał partyzantom leki i materiały opatrunkowe,149 które trafiały m.in. do polowej izby chorych w Zagórzanach pod Gorlicami.150 Z gotowymi zamówieniami od partyzantów przychodził doktor Augustyn.151 Za zgromadzone oszczędności wykupywał o niemieckich strażników aresztowanych gorliczan.152
Aptekę magistra Leyki szczególnie brutalnie potraktowała komisja, prowadząca w 1951 roku
nacjonalizację aptek. Jak wspomina pani Maria Gumułka, pracownik apteki w latach 1952-1955,
komisja wpadła do apteki krzycząc: „Oddawać klucze, bo to wszystko już nasze!”. Upaństwowiono
także wszystkie prywatne rzeczy aptekarza, które w dużej ilości znajdowały się na strychu kamienicy. Komisja przeprowadziła także rewizję prywatnego mieszkania Leyki, wywracano łóżka i rozdzierano materace w poszukiwaniu książeczek czekowych i wyciągów z konta. Magistrowi Leyko
zabroniono po 9 stycznia 1951 pracować w aptece na Zawodziu. Przeniesiony został do dawnej apteki „Pod Opatrznością” w gorlickim Rynku. W swojej aptece pojawiał się bardzo rzadko, zwykle
przy okazji zastępstwa. Zmarł w latach sześćdziesiątych zeszłego stulecia.153
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Ilustracja 2
Aparat destylacyjny z gorlickiej apteki Ignacego Łukasiewicza, ofiarowany przez
Eleonorę Batyńską. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach.

Ilustracja 3
Budynek przy zbiegu ulic Podkościelnej i Mickiewicza,
w którym mieściła się apteka Walerego Rogaskiego. Zdjęcie
współczesne.
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Ilustracje 4-6
Żurnal recept 1881 z apteki Walerego Rogaskiego, wraz z pieczęciami apteki. Ze zbiorów Muzeum
Regionalnego PTTK w Gorlicach

26

Ilustracja 8
Drogeria Feliksa Tarczyńskiego. Pocztówka ze zbiorów Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach.

Ilustracja 9

Ilustracja 10

Firmowa torebeczka z „Drogerii magistra Feliksa
Tarczyńskiego”. Ze zbiorów rodziny Tarczyńskich.

Firmowa torebeczka z „Drogerii magistra
Feliksa Tarczyńskiego”. Ze zbiorów rodziny
Tarczyńskich.
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Ilustracja 14
Fragment pomnika nagrobnego z grobu Hipolita Nowaka na cmentarzu parafialnym w Gorlicach.
Zdjęcie współczesne.

Ilustracja 15
Apteka Hipolita Nowaka w gorlickim rynku. Fragment
pocztówki ze zbiorów Muzeum Regionalnego PTTK
w Gorlicach.

36

Ilustracja 20
Rachunek z apteki magistra Michała Leyki, wraz z pieczęciami apteki. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego
PTTK w Gorlicach.
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Historia aptek
Powiatu Limanowskiego

Historia apteki w Limanowej
Historia apteki w Mszanie Dolnej
Historia apteki w Tymbarku

Historia apteki „Pod Gwiazdą” w Limanowej
Apteka w Limanowej od początku swego istnienia należała do kolejnych przedstawicieli
jednej rodziny. Informacji o jej dziejach nie przekazują praktycznie żadne źródła, stąd też niniejszy rozdział oparty jest głównie na wspomnieniach pani mgr farm. Krystyny Bączkowskiej-Cynke, ostatniej z czteropokoleniowego rodu limanowskich farmaceutów.
Założycielem apteki w Limanowej był magister farmacji Antoni Müller, pradziad pani
mgr Krystyny Bączkowskiej-Cynke, który otrzymał koncesje na jej prowadzenie. Apteka powstała prawdopodobnie około roku 1850, gdyż matka pani Bączkowskiej-Cynke – mgr farm.
Klementyna Zubrzycka-Bączkowska obchodziła uroczyście w roku 1950 stulecie jej istnienia.1
Nie znane są żadne bliższe szczegóły, dotyczące młodości Antoniego Müllera. Wiadomo, że od roku 1835 zatrudniony był w „aptece obwodowej” Jana Woycikowskiego w Nowym Sączu.2 Następnie, wedle rodzinnego podania, Antoni Müller pracował przez długie lata
w aptece Mikolascha we Lwowie, wraz z Ignacym Łukasiewiczem. Magister Müller przybył
do Limanowej furmankami, wraz z całą rodziną i dużą częścią wyposażenia aptecznego. Już
w początkach istnienia apteka zyskała sobie nazwę „Pod Gwiazdą”. W rodzinie limanowskich
farmaceutów jako anegdotę, powtarza się, że Ignacy Łukasiewicz podarował swemu koledze
lampy naftowe, które w małym, prowincjonalnym miasteczku zrobiły wielką furorę.3
Apteka Müllera mieściła się tuż koło plebanii, na terenie gruntów parafii, od strony wyjazdu z Limanowej w stronę Krakowa. Początkowo magister Müller pracował w aptece sam,
pomagała mu jedynie żona Karolina, która w razie potrzeby (np. w czasie bytności męża na
polowaniu) zastępowała go.4 Antoni Müller szybko wrósł w lokalną społeczność i piastował
nawet funkcję wiceburmistrza.5 Aptekę w Limanowej wzmiankują Kalendarze Farmaceutyczne z roku 18786 i 1884.7
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Wywiad przeprowadzony przez autora z mgr farm. Krystyną Bączkowską-Cynke z Limanowej, prawnuczką
Antoniego Mullera, wnuczką Waleriana Zubrzyckiego oraz córką Klementyny i Zdzisława Bączkowskich, w
dniu 11, 12, 13 lutego 2006.
M. J. Nowak: Z dziejów nowosądeckiego aptekarstwa w XVI-XX wieku. „Rocznik Sądecki”, 1993, s. 36-43.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
F. Kiryk (red.): Limanowa. Dzieje miasta, t. 1, 1565-1945. Kraków 1999, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja,
s. 278.
Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1878. Lwów 1877, wydawnictwo Towarzystwa Aptekarskiego, s. 117.
Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1884. Lwów 1883, wydawnictwo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego, s. 131.
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Z danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że magister Müller miał
syna – także Antoniego, urodzonego w roku 1854 w Limanowej. Gimnazjum ukończył w Nowym Sączu, na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim wstąpił w roku 1876.
Uczył się tu jednak tylko jeden semestr8 i wszelki słuch po nim zaginął. O istnieniu tej postaci
nie wiedziała nawet rodzina.
Antoni Müller zgłosił do Gremium Aptekarskiego w Krakowie, że potrzebuje do pomocy przy pracy w aptece młodego magistra farmacji. Na ogłoszenie to odpowiedział magister
Walerian Zubrzycki, jak miała pokazać niedaleka przyszłość, postać o wielkim znaczeniu tak
dla Limanowej jak i całego regionu. Walerian Wieniawa-Zubrzycki urodził się w Brzostku w
roku 1857, jako syn Ignacego. Po wczesnej śmierci ojca, opiekunem jego został Julian Zubrzycki, właściciel dóbr w Rabce. Po nauce w gimnazjum w Rabce, Walerian rozpoczął w
roku 1880 dwuletnie studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył je w
roku 1882, otrzymując w dniu 15 lipca tytuł magistra farmacji. 9 Tytuł ten uzyskał po przedstawieniu rozprawy Kwas pikronowy i jodek potasu.10
Magister Zubrzycki bardzo szybko zdobył zaufanie swego przełożonego, mało tego –
córka magistra Müllera – Wiktoria (ur. 1838, zm. 13 czerwca 190511), przychylnie odpowiedziała na starania Zubrzyckiego o jej rękę! Małżeństwo miało się okazać bardzo szczęśliwe, a
magister Zubrzycki rozpieszczał żonę i dogadzał jej we wszelkich zachciankach.12
Antoni Müller zmarł w roku 1884. Pochowany jest w grobowcu na cmentarzu parafialnym w Limanowej. O jego śmierci doniosło „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z dnia 1 sierpnia 1884 roku: „Antoni Müller, właściciel apteki zmarł w dniu 13 lipca b.r. w Limanowie, przeżywszy lat 72. Cześć jego pamięci!”13 Na uwagę zasługuje archaiczna forma pisownia nazwy miasteczka – Limanowej. Przez okres jednego roku apteka pozostawała w rękach żony magistra Müllera, co potwierdzono ponownym nadaniem jej przywileju
koncesyjnego.14 Zubrzycki był zaś zarządcą apteki. Następnie, po śmierci Karoliny Müller w
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Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. O nadaniu
Zubrzyckiemu tytułu magistra farmacji donosiło także „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1882, nr 14-15, s. 243).
Informacje na podstawie Dyplomu Magistra Farmacji Waleriana Zubrzyckiego, w posiadaniu Krystyny
Bączkowskiej-Cynke.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej grobowca rodziny Zubrzyckich, na cmentarzu parafialnym w Limanowej.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1884, nr 15, s. 280.
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roku 1885, apteka z dniem 20 marca 1885, przeszła na własność magistra Waleriana Zubrzyckiego.15
Od tego momentu ciężar prowadzenia limanowskiej apteki spoczął jedynie na barkach
magistra Zubrzyckiego. Zakupił on działkę od limanowskiej parafii i zbudował nowy dom z
lokalem aptecznym, przesunięty w stosunku do poprzedniej lokalizacji bardziej w stronę
Sowlin.16 Magister Zubrzycki szkolił w swej aptece uczniów aptekarskich. I tak w roku 1886
w limanowskiej aptece zakończył naukę Stanisław Krzyżanowski i z powodzeniem zdał egzamin na podaptekarza.17 Istnienie apteki w Limanowej w roku 1884 potwierdza Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, w którym czytamy: „Jest tu parafia rzym.-kat., c.k. starostwo i urzędu z niem połączone, rada powiatowa, sąd powiatowy,
stacya telegraficzna i apteka”.18
Limanowską aptekę, jako własność Waleriana Zubrzyckiego, wymieniają Kalendarze
Farmaceutyczne z lat: 1900,19 1921,20 192221 oraz 1923.22 Istnienie apteki w Limanowej, należącej do Zubrzyckiego potwierdza także Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim
Księstwem Krakowskiem na rok 1894.23
Magister Walerian Zubrzycki, w życiu codziennym był człowiekiem niezwykle łagodnym i bardzo dobrym. Poza wzorowym prowadzeniem apteki znalazł także czas na głębokie
zaangażowanie się w życie społeczne Limanowej. Pani magister Krystyna Bączkowska-Cynke, w rozmowie z autorem niniejszej pracy z dumą wspominała liczne funkcje i inicjatywy
dziadka. Przede wszystkim zasłynął Walerian Zubrzycki jako długoletni burmistrz i reformator Limanowej, dzięki któremu rozbudowano miasto. Za jego kadencji wyznaczona została
dzisiejsza ulica Matki Boskiej Bolesnej, przy której bardzo szybo pobudowała swe piękne rezydencje limanowska elita. Oglądać można je po dziś dzień. Po śmierci Waleriana Zubrzyckiego ulica ta przez pewien czas nosiła jego imię.24 Dopiero uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19
lutego 1931, została przemianowana na ulicę Józefa Piłsudskiego.25
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Stachoń M.: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich
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Jako burmistrz doprowadził Zubrzycki do zarybienia stawów i rzek. Magister Zubrzycki
był także prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej i wcale nie traktował tej funkcji tylko jako
wyrazu uznania. Pani magister Bączkowska-Cynke wspomina, że pewnego razu, będąc na
wycieczce na górującej nad Limanową Łysej Górze, magister Zubrzycki zobaczył, że w Nowym Sączu szaleje potężny pożar i natychmiast zorganizował wyprawę limanowskiej OSP,
która przyszła w porę z pomocą nowosądeckim kolegom.26
Walerian Zubrzycki utrzymywał doskonałe kontakty z limanowskim księdzem – prałatem Łazarskim, który był jego najbliższym sąsiadem. Pomiędzy ogrodem Zubrzyckich a ogrodem plebanii, znajdowała się nawet specjalna furtka, dzięki której panowie mogli bardzo często się odwiedzać. Nic więc dziwnego, że kiedy rozebrany został stary, drewniany limanowski
kościółek, magister Walerian Zubrzycki wszedł w skład powołanego 3 maja 1891 Komitetu
Budowy Kościoła.27 Budowę rozpoczęto w roku 1911. Przez cały okres wznoszenia kościoła,
każdą najdrobniejszą nawet zmianę dokumentowała pierwszym w Limanowej aparatem fotograficznym córka Zubrzyckiego – Klementyna (matka Krystyny Bączkowskiej-Cynke).
Z prośbą o wykonywanie zdjęć przybiegał do niej ksiądz prałat Łazarski.28
Z innych funkcji społecznych magistra Zubrzyckiego należy wymienić wieloletnie pełnienie funkcji limanowskiego ajenta Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń z siedzibą w
Krakowie.29 Magister Zubrzycki był także zapalonym myśliwym, polował nie tylko w okolicy
Limanowej ale wyjeżdżał także do Jugosławii, która przypomnijmy, wchodziła wraz z Galicją
w skład jednego państwa.
Państwo Zubrzyccy mieli czworo dzieci. Najstarszy był syn – January. Później na świat
przyszły trzy córki: Klementyna (ur. 22 maja 1887 w Limanowej, matka Krystyny Bączkowskiej-Cynke), Wiktoria i Maria.30
Magister Zubrzycki pewnego dnia zaprowadził swych młodych jeszcze potomków do
apteki i kazał wykonać kilka najprostszych czynności laboratoryjnych. January stłukł wówczas kilka zlewek, natomiast Wiktoria i Klementyna poradziły sobie doskonale. Magister Zubrzycki postanowił, że zostaną one farmaceutkami i jego następczyniami. Przypomnijmy, że
na początku XX wieku na wyższych uczelniach studentki należały do wielkiej rzadkości, nie
stanowiło to jednak przeszkody dla upartych panien Zubrzyckich! Przed wstąpieniem na stu26
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K. Bączkowska-Cynke op. cit. Jako ciekawostkę dodajmy fakt, że ten sam pożar gasił zastęp straży ochotniczej z Jordanowa, na jego zaś czele stał jordanowski aptekarz – magister Marian Köhler.
S. J. Wroński: Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Kościół-Pomnik Konstytucji 3 maja. Limanowa
2001, brak wydawcy, s. 14.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
F. Kiryk (red.) op. cit, ss. 293-294.
Ukończyła w Krakowie do Konserwatorium Muzycznego w klasie fortepianu (K. Bączkowska-Cynke op.
cit.).
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dia ukończyły wymaganą praktykę w ojcowskiej aptece,31 w roku 1908 zdały egzamin tyrocynalny32 i rozpoczęły dwuletnie studia. W trakcie ich trwania często zwalniały się z zajęć i
przyjeżdżały do Limanowej, aby pomagać ojcu w prowadzeniu apteki.33 Studia ukończyły w
roku 1910, jako jedne z pierwszych farmaceutek, o czym informowała „Kronika Farmaceutyczna” w lipcowym numerze z roku 1910.34 W dniu 22 lipca 1910 roku magister Zubrzycki
zawiadamiał Gremium Aptekarskie w Krakowie, że już dnia 14 lipca w limanowskiej aptece
rozpoczęły pracę Wiktoria i Klementyna Zubrzyckie – jego córki.35
Panny Zubrzyckie pracowały głównie w aptece swego ojca, jednak w lecie często wyjeżdżały pomagać przyjacielowi magistra Zubrzyckiego – Józefowi Walterowi, który w
Szczawnicy prowadził aptekę sezonową, a w Krościenku nad Dunajcem całoroczną.36
Wobec zbliżającego się w roku 1914 frontu magister Zubrzycki zdecydował o wyjeździe
całej rodziny do Grazu. Jako swego zastępcę pozostawił w limanowskiej aptece młodego magistra Zdzisława Bączkowskiego, który miał się okazać w przyszłości jego godnym następcą,
zarówno na niwie zawodowej jak i społecznej.37
Zdzisław Bączkowski urodził się 28 marca 1878 roku w Krakowie, studia farmaceutyczne ukończył na Uniwersytecie Lwowskim w roku 1902.38 Pracował kolejno w aptekach w
Myślenicach, Jaśle oraz przez długie lata w aptece Nowakowskiego w Nowym Sączu, 39 gdzie
w 1910 został zarządcą.40 Potwierdza to wykaz członków „Wydziału kondycyonujących magistrów farmacyi Galicyi Zachodniej”, zamieszczony w „Kronice Farmaceutycznej” z roku
1908.41 W 1905 piastował funkcję zastępcy wydziałowego w Galicyjskim Towarzystwie Aptekarskim we Lwowie.42 W 1909 przez krótko był zarządcą apteki w Sieniawie.43 W roku 1912
został zarządcą apteki Jarosza w Nowym Sączu.44 W 1913 występował do władz miasta No-
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K. Bączkowska-Cynke op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1908, nr 12, s. 187. Dodać należy, że redakcja
„Czasopisma...” popełniła znaczący błąd, podając imiona panien Zubrzyckich: „Jadwiga i Zofia”.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1910, nr 7, s. 112.
M. Stachoń op. cit.
K. Bączkowska-Cynke op. cit. Postać magistra Waltera opisana została w rozdziałach poświęconych historii
apteki w Krościenku nad Dunajcem i w Szczawnicy.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
Informacja na podstawie Dyplomu Magistra Farmacji Zdzisława Bączkowskiego, w posiadaniu Krystyny
Bączkowskiej.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
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wego Sącza o udzielenie zgody na prowadzenie drogerii.45 Z dniem 16 października 1914
roku przyjął od Zubrzyckiego propozycję pracy w aptece w Limanowej.46
Po wkroczeniu wojsk rosyjskich apteka nie została zniszczona. Z szuflad powysypywano jedynie surowce ziołowe, zapewne w poszukiwaniu broni lub kosztowności. Magister
Bączkowski był jedną z nielicznych osób, z którymi żołnierze rosyjscy się liczyli. Gwałty i
rabunki były na porządku dziennym. Rosjanie w Limanowej stacjonowali bardzo krótko. W
grudniu 1914 roku, w czasie niezwykle zaciętych walk rosyjsko-austriackich w okolicach Limanowej, magister Bączkowski jako jeden z niewielu pozostał w Limanowej. Do ucieczki na
Tymbarskie Działy, zmusiło go podejście frontu już pod samo miasteczko i zaciekłe walki.47
Rosjanie wyparci zostali z Limanowej przez oddziały austriackie oraz piąty batalion Legionów pod dowództwem samego Józefa Piłsudskiego,48 który nawiązał z magistrem Bączkowskim bliską znajomość.
Tymczasem w dalekim Grazu, bezpieczne panny Zubrzyckie, uniesione patriotycznym
zapałem, zgłosiły się do miejscowego szpitala jako wolontariuszki. Do ich zadań należało
m.in. pisanie listów pod dyktando ciężko rannych, pomoc pielęgniarkom, pocieszanie rannych
(niezależnie od narodowości). Natomiast już po powrocie do Limanowej z zapałem robiły na
drutach skarpetki dla legionistów, darły poszwy i prześcieradła na opatrunki. Z okresu I wojny
światowej pochodzić będzie wiele serdecznych znajomości ze środowiskiem legionistów, które zaowocują licznymi, przyjacielskimi wizytami już w okresie dwudziestolecia międzywojennego.49
Po powrocie z Grazu panna Klementyna Zubrzycka poznała zastępcę swego ojca. Pomiędzy młodymi magistrami farmacji zbudziło się uczucie, które zaprowadziło ich na ślubny
kobierzec. Pobrali się 30 stycznia 1920 roku. Powtórzyła się więc sytuacja sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy to pracownik apteki pojmował za żonę córkę swego przełożonego! Limanowska apteka wraz z koncesją przeszła na własność Klementyny Zubrzyckiej-Bączkowskiej
11 września 1922 roku.50 W 1921 magister Zubrzycki ofiarował 500 marek na „cel kursów
maturycznych”, organizowanych przez Małopolskie Towarzystwo „Unitas” dla studentów farmacji nie posiadających matury.51 W roku 1924, jako właścicielka apteki wymieniona jest
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M. J. Nowak op. cit.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
F. Kiryk (red.) op. cit., s. 398-399.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
K. Bączkowska-Cynke op. cit. O otrzymaniu koncesji na prowadzenie „apteki publicznej w Limanowej, nabytej od Mra Walerjana Zubrzyckiego” przez Klementynę Zubrzycką-Bąckzowsk, informowała „Kronika
Farmaceutyczna” (1923, nr 2, s. 13).
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1921, nr 7-8, s. 69.
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Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, a jako kierownik Zdzisław Bączkowski.52 Podobnie jest
w Kalendarzach Farmaceutycznych w roku 1925,53 1926,54 1928,55 192956 i 1930.57 Kalendarz
Farmaceutyczny z roku 1931 wymienia magister Zubrzycką-Bączkowską jako właściciela,
zaś magistra Bączkowskiego jako zarządcę.58 Podobnie jest w roku 1933,59 1934,60 1935,61
1936,62 1937,63 193864 i 1939.65
Dom państwa Bączkowskich i prowadzoną przez nich aptekę zapamiętała doskonale
pani Krystyna Bączkowska-Cynke. Aptekę prowadziła głownie jej matka, magister Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, która była właścicielką apteki. Magister Zdzisław Bączkowski
zdecydowanie bardziej od pracy w aptece lubił pracę społeczną, realizując się w ten właśnie
sposób był najszczęśliwszy. Mimo to meble do limanowskiej apteki projektował właśnie on.
Zakup nowego sprzętu do apteki konsultował zawsze z krynickim aptekarzem – magistrem
Romanem Nitribittem. Naczynia apteczne (piękne, ciężkie, białe i zielonkawe kryształowe
szkło) zamówiono zaś w Wiedniu. Magister Bączkowskiej sprawy działalności społecznej
były całkowicie obojętne! Na ogół w aptece nie było zbyt wiele zajęć; magister Klementyna
Zubrzycka-Bączkowska miała więc wystarczająco dużo czasu, aby w pracy wykonywać przepiękne robótki ręczne, subtelne serwetki, sukienki, wreszcie kilimy i dywany, które po dziś
dzień ozdabiają mieszkanie pani Krystyny Bączkowskiej-Cynke. Ciężka praca zaczynała się
w... niedzielę, gdyż w poniedziałki, na limanowskim rynku, odbywały się wielkie jarmarki.
Cała rodzina niedzielne popołudnia spędzała na ważeniu i fasowaniu ziela rumianku, maści:
cynkowej, borowej, tranowej i przeciwświerzbowej (z siarką i dziegciem), proszku troistego.
W kamiennym, wielkim dzbanie przygotowywano duże ilości kwaśnej wody. Większość surowców ziołowych sprowadzano, wyjątek stanowiło herba Convallariae, które pozyskiwano
od... sąsiadki! Leki pakowano do firmowych kopert, pudełeczek i butelek z firmowym nadrukiem „Apteka w Limanowej” lub „Apteka w Limanowej mgr K. Bączkowska”. Apteka w Limanowej słynęła z doskonałych porad państwa Bączkowskich, którzy jednak w przeciwieństwie do innych aptek w okolicy, nigdy za porady te nie żądali pieniędzy. Przed wejściem do
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apteki, na małym ganku, umieszczono ławeczkę na której pacjenci czekali na swoją kolejność
lub na wykonanie leku. Leki kupowano w hurtowni farmaceutycznej „Zoria” z Krakowa.
Hurtownie nie dysponowały wówczas samochodami dostawczymi, dlatego też Bączkowscy
uciekli się do pomocy dwóch mieszkańców Limanowej, którzy własnym autobusem utrzymywali linię Kraków-Limanowa. Wjeżdżając do Krakowa zostawiali w „Zorii” zamówienie, natomiast w drodze powrotnej odbierali przygotowany już towar. Rzadziej zamówienie składano
w krakowskim oddziale firmy „Spiess”.66
Na osobne miejsce zasługuje omówienie działalności społecznej magistra Zdzisława
Bączkowskiego. Był przez wiele lat prezesem limanowskiego „Strzelca”, radnym miejskim,
członkiem Hurtowni Kupców Limanowskich. Magister Bączkowski, a wraz z nim męska
część elity limanowskiej, gromadziła się w owych czasach w restauracji, należącej do burmistrza. Bączkowski pasjonował się myślistwem i miał wykupiony specjalny karnet na polowania w okolicy Limanowej.67
Lipiec roku 1934 po dziś dzień wspominany jest przez najstarszych mieszkańców południowej Małopolski jako rok wielkiej powodzi, która pochłonęła kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych. Dotknęła on także i Limanową, w której utworzony został Limanowski Komitet Powiatowy, zajmujący się pomocą powodzianom. Przewodniczącym Komitetu został starosta Ludwik Małkowski. Magister Zdzisław Bączkowski pełnił bardzo odpowiedzialną funkcję
skarbnika. Do głównych zasług Komitetu zaliczyć należy zebranie 289 złotych i 51 groszy
oraz rozdzielenie pomiędzy 2632 potrzebujących ponad 866 złotych, 38661 kg mąki, 1000 kg
siana, 2819 kg pęczaku, 1119 kg słoniny.68
Około roku 1926 Zdzisław Bączkowski wszedł w skład komitetu budowy nowej szkoły
w Limanowej. Z dniem 20 lutego 1936 roku powołana została w Limanowej Gminna Komisja
Letniskowo-Turystyczna. Prezesem Komisji wybrano burmistrza Limanowej Tomasza Biedę.
Jednym z jej członków został magister Zdzisław Bączkowski. Do zadań Komisji należeć miało opracowywanie planów rozwoju ruchu turystycznego i letniskowego, badanie warunków
pobytu letników i turystów, współpraca z Powiatową Komisją Letniskową w propagowaniu
gminy, jako terenu letniskowego i turystycznego.69 Według wspomnień pani Krystyny Bączkowskiej-Cynke w aptece zaczął funkcjonować wówczas punkt informacji turystycznej,
w której porad udzielał jej ojciec – magister Bączkowski lub sama pani Krystyna Bączkowska-Cynke.70
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Dom państwa Bączkowskich był domem otwartym, przyjmowano licznych gości, rekrutujących się z wyższych sfer: naukowców, oficerów, limanowskich lekarzy, nauczycieli, radnych, rejenta, starostę, inżynierów z pobliskiej rafinerii w Sowlinach. Do Bączkowskich do
Limanowej przyjeżdżali profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w tej okolicy polowali. Częstym gościem był wspomniany już wcześniej syn magistra Zubrzyckiego – January, który po niefortunnych próbach w aptecznym laboratorium postanowił zostać lekarzem.
Nieprzeciętne zdolności, jakie wykazał w tym fachu, doprowadziły go do stanowiska profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.71 Z innych gości Krystyna Bączkowska-Cynke zapamiętała:
bliskiego przyjaciela magistra Bączkowskiego pułkownika Krygowskiego z I Pułku Strzelców
Podhalańskich, pułkownika Jelenia, adiutanta Piłsudskiego Wartę, a także kapelana Wojska
Polskiego księdza Zapałę. Bączkowscy przyjmowali wizyty i rewizytowali przedstawicieli
okolicznej arystokracji i ziemiaństwa: Romerów z Jodłownika, Śniałowskich ze Świdnika,
Michałowskich z Laskowej.72
Magister Klementyna Zubrzycka-Bączkowska słynęła z niecodziennych jak na owe czasy zainteresowań. Była kobietą bardzo postępową i nowoczesną, ciągle łakomą nowych wrażeń. Córkom pozwalała na wszystko. Podobnie jak mąż polowała, jednak tylko na kuropatwy.
Uwielbiała samochody i posiadała jedno z pierwszych aut w okolicy: piękną, dwucylindrową
czeską „Tatrę”. Samochód ten, w razie potrzeby, sama naprawiała. A potrzeba taka pojawiała
się zapewne bardzo często, gdyż drogi polskie były w okresie dwudziestolecia międzywojen71

January Zubrzycki (1885-1969) studia medyczne ukończył w roku 1909 na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczął błyskotliwą karierę naukową. Zaczynał jako asystent Kliniki Ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego u prof. Aleksandra Rosnera i u niego też się habilitował. W roku 1915 napisał pracę pt. Albumina pochodząca z łożyska i jej toksyczne właściwości. W roku 1931 został kierownikiem Kliniki Ginekologicznej UJ
i funkcję tę pełnił aż do wybuchu II wojny światowej. W dziejach Kliniki zapisał się jako inicjator drugiego etapu budowy jej nowej siedziby (od października 1933). Gmach, liczący 120 łóżek, oddano do użytku w roku
1936. Krakowska Klinika Ginekologii była wówczas jedną z najnowocześniejszych na świecie, często odwiedzali ją goście zagraniczni, m.in. z Japonii. Staranne wykończenie Kliniki było w dużej mierze zasługą profesora
Zubrzyckiego, który przez cały czas budowy dbał o najdrobniejsze szczegóły wykonania sal operacyjnych i pomieszczeń biurowych. W latach trzydziestych zaangażował się także w życie społeczności akademickiej pełniąc
m.in. od roku 1933 funkcję kuratora Korporacji Studentów Medycyny „Vesalia”. W drugiej połowie lat trzydziestych założył i wydawał wraz z grupą młodych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Tempka, Glatzel, Walter, Miodoński) pismo „Acta Balneologica Polonica”, w którym omawiano nie tylko o problematykę uzdrowiskową i leczenia uzdrowiskowego ale też przedstawiano najnowszą problematyką lekarską. Profesor Zubrzycki,
jako wykładowca i egzaminator, był bardzo wymagający i surowy.
6 listopada 1939 roku January Zubrzycki podzielił los wielu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został
aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau a następnie uwięziony w obozie koncetracyjnym Sachsenhausen. Do
Krakowa przybył wyniszczony głodem i karygodnymi warunkami, w jakich Niemcy więzili najwybitniejszych
przedstawicieli polskiej nauki. Po powrocie do zdrowia rozpoczął pracę jako ordynator Oddziału Ginekologicznego Szpitala Bonifratrów w Krakowie. Po II wojnie światowej prof. Zubrzycki opuścił Kraków i wyjechal do
Lublina, gdzie wziął udział w organizowaniu Kliniki Ginekologiczno-Położniczej. Wykazał się tam ogromną
wiedzą i dużym doświadczeniem operacyjnym. W roku 1948 wyjechał do Szczecina i był jednym z organizatorów Pomorskiej Akademii Lekarskiej (dziś Medycznej) w Szczecinie. Kierował tam Kliniką Ginekologiczno-Położniczą. W 1952 r. został kierownikiem Kliniki Ginekologii w Gdańsku. Biogram na podstawie relacji Krystyny
Bączkowskiej-Cynke.
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nego przystosowane raczej do jazdy furmanką, a nie samochodem. Stąd też do domu magister
Zubrzycka-Bączkowska powracał ze swych rajdów bez zderzaków i lamp! Oczekiwała na
najbłahszy powód, by móc wyruszyć w trasę, np. ażeby zapłacić za leki w „Zorii”. Przy tej
okazji spotykała się w Krakowie z gronem licznych krewnych i znajomych. „Tatra” została
skonfiskowana w roku 1939 przez Niemców.73
Inną pasją obok motoryzacji było dla Klementyny Zubrzyckiej-Bączkowskiej uprawianie sportu. Jako pierwsza w Limanowej jeździła na nartach. Aby jednak nie prowokować
mieszkańców, przez miasteczko szła w spódnicy, ściągała ją dopiero na stoku i wtedy okazywało się, że jest (o zgrozo) w spodniach! Na nartach państwo Bączkowscy jeździli wspólnie,
posługując się w tamtych czasach tylko jednym kijem. Ich córka, pani Krystyna BączkowskaCynke, jeździła na nartach już w wieku trzech lat i robi to po dziś dzień, mimo że od przeszło
dwudziestu lat jest na emeryturze! Klementyna Zubrzycka-Bączkowska jeździła także na łyżwach.74
Tuż przed wojną pani Zubrzycka-Bączkowska, po ciężkiej chorobie męża, przyjęła do
pracy magister farmacji Janinę Indyk,75 absolwentkę studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim z roku 1936.76 Magister Indyk poślubiła limanowskiego wicestarostę i wyjechała w roku 1939, nigdy nie powróciwszy.77
Rodzina Bączkowskich, dzięki motoryzacyjnej i podróżniczej pasji magister Klementyny Zubrzyckiej-Bączkowskiej, odbywała wojaże po całej Europie. Było to zjawisko w latach
trzydziestych nadzwyczajne, niezwykłe. Takich podróżujących rodzin w tamtych czasach
jeszcze nie było! Podróże ułatwiał fakt, że Zdzisław świetnie mówił po niemiecku, zaś Klementyna po francusku. Bączkowscy wraz z dwoma córkami: Janiną i wielokrotnie cytowaną
Krystyną odwiedzili m.in. Podole, Wilno wraz z całą okolicą, Lwów, polskie wybrzeże. Natomiast koleją wybrali się do Francji, Włoch i Jugosławii, gdzie zamieszkiwała rodzina Antoniego Müllera. We Francji odwiedzili Paryż, groty w Pirenejach oraz Bordeaux i Biarritz. W
Bordeaux Klementyna nurkowała i po dłuższym czasie wypływała z garścią piasku, czym
udowadniała, że dopłynęła do dna! Uprawiała tu także zupełnie nowy sport: jeździła na nartach za motorówką. Z kolei w Biarritz, w czasie balu kostiumowego dla dzieci, przebrała swe
córki w stroje krakowskie. Dziewczynki zajęły drugie miejsce. We Włoszech Bączkowscy
zwiedzili m.in. Wenecję i Florencję.78
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Bączkowscy często jeździli w Tatry. Zdzisław był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i jako taki posiadał pozwolenie na przekraczanie granicy państwa.
Dlatego też wycieczki w Tatry wiodły zwykle przez granicę Polsko-Czechosłowacką. Swoje
córki Zdzisław Bączkowski zapisał do PTT, kiedy miały kilka lat i od tego czasu wspólnie odbywali wycieczki. Z czasem rozpoczęły się i wspinaczki w rakach. W Tatrach rodzina Bączkowskich uprawiała także wspólnie narciarstwo.79
W 1937, magister Bączkowska wpłaciła kwotę 15 złotych na rzecz Funduszu Propagandy Zawodu.80 W roku 1939, podobnie jak i wielu innych polskich aptekarzy, przyłączyła się
do społecznej akcji dozbrajania Wojska Polskiego i wpłaciła kwotę 200 złotych na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.81
W roku 1939, starsza córka Bączkowskich – Janina, pomyślnie zdała egzamin na farmację, jednak ze względu na wybuch wojny do studiów oczywiście nie doszło. Okres okupacji
niemieckiej to czas, kiedy rodzina Bączkowskich zapisała kolejną chlubną kartę w dziejach
Limanowej. Magister Zdzisław Bączkowski zmarł tuż po wybuchu wojny, 16 października
1939 roku.82
W aptece pozostały więc trzy kobiety. Przez cały okres II wojny światowej właścicielką
apteki była magister Klementyna Zubrzycka-Bączkowska.83 Janina Bączkowska na temat
okresu okupacji napisała bardzo ciekawy esej wspomnieniowy pod tytułem Stały dyżur, który
ukazał się w pomnikowej książce Wspomnienia farmaceutów z lat 1939-45. W niniejszej pracy przytaczam go w całości: „W latach 1939-1945 pracowałyśmy obydwie z siostrą jako
praktykantki w aptece naszej matki mgr Klementyny Bączkowskiej w Limanowej, a więc na
terenie ówczesnej Generalnej Guberni. Oto garść wspomnień z tych lat, które pozostały w
mojej pamięci:
W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. panuje nastrój ogólnego podniecenia i napięcia
wśród społeczeństwa, co odbija się również na pracy w aptece. Ruch w niej wzrasta, ludzie
zaopatrują się w leki pierwszej pomocy. Na zapleczu apteki terkocze maszyna, która szyje
tampony z gazy w miejsce brakujących masek gazowych.
Nadchodzi dzień l września. Przez głośniki radiowe rozchodzi się wiadomość o wybuchu drugiej wojny światowej. A w małej prowincjonalnej aptece w podkarpackiej miejscowości pracy coraz więcej, ponieważ wzrasta liczba chcących zaopatrzyć się w niezbędne leki.
Przez miasteczko przechodzą pierwsi uciekinierzy. Za nimi podążają również mieszkańcy na79
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szej miejscowości. Wyjeżdżają też miejscowi lekarze. Pozostaje tylko mała garstka mieszkańców, a wśród nich farmaceutka na swoim posterunku.
Apteka jest cały czas czynna i ona przez parę tygodni, ciężkich pierwszych tygodni okupacji hitlerowskiej, jest ostoją i pomocą dla ludzi chorych. Wybucha epidemia czerwonki, nie
ma lekarzy, chorzy więc przychodzą po poradę do apteki. Z zapasu surowców wykonuje się
potrzebne lekarstwa, uświadamiając równocześnie chorych o podstawowych zasadach higieny
i ucząc ich, jak należy postępować, aby uniknąć rozszerzania się epidemii. Zmęczone i przeciążone już pracą w dniach wybuchu wojny pracujemy nadal ponad siły przez całe dnie i
noce, nie myśląc o jedzeniu i wypoczynku. Apteka nasza jest jedyną czynną placówką służby
zdrowia w mieście i okolicy.
Powoli epidemia wygasa, wracają uciekinierzy, okupant wprowadza twardy reżim hitlerowski. Okupacja trwa i mimo ciągłej nadziei, że wojna skończy się szybko, trwa długie lata.
Te pięć lat to dni ciągłych starań o należyte zaopatrzenie apteki w leki, to stałe pokonywanie
trudności transportowych, szukanie dostawców, aby tylko ludność polska mogła potrzebne
leki otrzymać w dostatecznej ilości i we właściwym czasie.
Do pracy w aptece zgłasza się zamieszkały w naszym miasteczku student pierwszego
roku farmacji UJ, Jan Rusin, i od tej chwili nasze grono liczy cztery osoby, w tym tylko jeden
magister farmacji.
Ale II wojna światowa na naszych terenach górskich to również walka na tyłach.
W Gorcach powstają oddziały partyzanckie, a ich dowódcy zwracają się do apteki z prośbą o
zaopatrywanie w konieczne leki, środki opatrunkowe, znieczulające i surowice. Nie można im
odmawiać, przecież to walczą polscy chłopcy o wolną Polskę. Z narażeniem życia pracownicy apteki dostarczają więc do lasu całe skrzynie leków, opatrunków i żywności. Mijają dni
trudnej pracy, obfitującej w dramatyczne, pełne napięcia nerwowe sytuacje, ale jakoś się
wszystko udaje. Okupant mimo wielkiej czujności nie zauważa stałych kontaktów apteki z
partyzantami. Walka podziemia trwa, coraz więcej chorych i rannych. Łącznicy przynoszą do
apteki zaszyfrowane recepty, a narkotyki i eter wydawane są na recepty lekarzy partyzantów
lub lekarzy weterynarii. Środki te są niezbędne do zabiegów operacyjnych przeprowadzanych
gdzieś w chacie wiejskiej w prymitywnych warunkach, przy lampie naftowej. Po odbiór leków zgłaszają się członkowie organizacji podziemnych w przebraniu góralskim i na oczach
wartownika niemieckiego przy znajdującej się obok apteki Ortskommandantur wynoszą ciężkie skrzynie na furmanki, zostawiając pokwitowania, bo pieniędzy na zapłacenie nie mają.
A w miasteczku życie toczy się niby normalnym torem. W pierwszym okresie przyjeżdżają kolejne transporty rodaków wysiedlonych z Poznania, potem z Warszawy i okolic przy-
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frontowych. Znajdują oni w aptece pomoc finansową i leczniczą. Apteka dostarcza również
żywność i leki do obozu jeńców radzieckich, wysyła paczki do oflagów i stalagów.
Sprawy młodzieży i jej przyszłości też nie są obce naszej matce. W mieszkaniu przyległym do apteki odbywają się wykłady i egzaminy z zakresu średniej szkoły, prowadzone
przez profesorów uniwersyteckich i gimnazjalnych. Przejście przez aptekę nie zwracało uwagi władz okupacyjnych na często odwiedzających nasze mieszkanie młodzież i profesorów.
Jest rok 1944 — wojna zbliża się do końca, a dla nas to jeszcze dni tragicznych przeżyć.
Pewnego dnia nie przychodzi do pracy wspomniany już kolega, Jan Rusin. Zostaje aresztowany przez gestapo za przynależność do AK i pod zarzutem wykonywania fotografii do fałszywych kennkart. Pomimo dzielnej postawy i nieprzyznania się do winy w czasie śledztwa rozstrzelano go wraz z kilkoma innymi towarzyszami walki 22 czerwca 1944 r. na Radziostowie
w Marcinkowicach pod Nowym Sączem.
Styczeń 1945 r. — front zbliża się do miasta, znowu kto żyw, ucieka w pobliskie lasy.
My zostajemy na miejscu. Wybucha pożar w centrum miasta. Bierzemy więc czynny udział w
jego gaszeniu i opatrujemy rannych. Wreszcie wkraczają pierwsze oddziały wojsk radzieckich, a z nimi nasi i radzieccy partyzanci. W aptece zakładają aptekę polową. Nasze białe fartuchy wyróżniają się na tle szarych mundurów wojskowych.
Ludzie chorują, wciąż potrzebują pomocy i leków. Nasza matka i my wraz z nią nigdy
nie opuściłyśmy swojego posterunku wykonując szarą codzienną pracę farmaceuty w poczuciu obowiązku wobec ojczyzny, społeczeństwa i zawodu. Stały dyżur, który pełniła miejscowa apteka, zawsze trwał”.84
Szereg cennych informacji dodała do powyższych wspomnień siostra pani Janiny Bączkowskiej, pani Krystyna Bączkowska-Cynke. Niemcy, często sami korzystający z usług apteki, do magister Klementyny Zubrzyckiej-Bączkowskiej podchodzili z wielkim szacunkiem,
tytułując ją nawet „Szanowna Pani”. Przez cały okres okupacji partyzanci zaopatrywali się w
aptece nie tylko w leki i materiały opatrunkowe, ale też i w żywność. I leki i chleb wystawiano do ogrodu, skąd odbierali je partyzanci.85
Klementyna Zubrzycka-Bączkowska z córkami całymi nocami kleiły torebki na leki dla
partyzantów z czystego, białego papieru. O wydaniu leków dla celów konspiracyjnych w opakowaniu firmowym nie mogło przecież być mowy! Poza lekami w limanowskiej aptece produkowano także i trucizny dla żołnierzy Armii Krajowej, które mogli zażyć w razie schwyta-
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nia przez Niemców i wobec groźby tortur. Morfinę, całkowicie niedostępną w legalnej sprzedaży, kupowano u handlarzy w Krakowie. Ustawiali się oni zawsze pod Sukiennicami.86
Pani Krystyna Bączkowska-Cynke opisała szczegółowo wspomnianą tylko przez jej siostrę akcję, która odbyła się „na oczach wartownika niemieckiego”. Akcję prowadziła panna
Czartoryska. Furmankę załadowano skrzyniami pełnymi leków, a robiono to w czasie gdy
obok przechodziły tłumy limanowian spieszących na nieszpory. Ponadto tuż przy aptece znajdował się posterunek niemieckiej żandarmerii... Do Limanowskiej apteki kierowane były
przydziały cukru do produkcji Sirupus Simplex. Wobec częstych braków w sklepach cukru
spożywczego, apteczny cukier przekazywano najbardziej potrzebującym.87
Po zakończeniu wojny Janina Bączkowska natychmiast wyruszyła do Krakowa, aby
podjąć studia farmaceutyczne. Ze względu na całkowity brak komunikacji, do Krakowa szła
na piechotę, nocując w aptece w Gdowie, w której choć nikogo nie znała została przyjęta jak
dawna znajoma. W Limanowej z kolei nocował aptekarz z kresów, który podróżował do Krakowa w celu załatwienia swemu dziecku wstępu na studia. Z czasu studiów pani Janina Bączkowska zapamiętała bardzo ciekawy wykład prowadzony przez profesora Tadeusza Estreichera, ucznia profesora Karola Olszewskiego, który jako pierwszy skroplił powietrze. Wykład
przebiegał w podniosłej atmosferze, a dotyczył właśnie skroplenia powietrza. Zarówno studenci jak i profesor ubrani byli na galowo. Jedna ze studentek wręczała profesorowi piękną
czerwoną różę, którą on zanurzał w pojemniku ze schłodzonym powietrzem, po czym wyciągał całkowicie białą i zamarzniętą. Janina Bączkowska studia ukończyła w roku 1948, dyplom otrzymała 25 października tegoż roku i natychmiast rozpoczęła pracę w aptece swej
matki.88
W okresie 1945-1950 właścicielką apteki była magister Klementyna Zubrzycka-Bączkowska.89 W roku 1946, na posiedzeniach Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, była reprezentantem aptekarzy powiatu limanowskiego.90 W styczniu 1951 roku miało miejsce upaństwowienie limanowskiej apteki. Panie Bączkowskie pozostały w jednej chwili bez jakichkolwiek pieniędzy, gdyż znacjonalizowano także kasę apteczną. Doszło to tego, że nie miały za
co kupić chleba! Pierwszym kierownikiem upaństwowionej apteki została magister Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, która nigdy jednak nie pogodziła się wyrządzoną rodzinie
krzywdą. Kolejnym kierownikiem apteki została magister Janina Bączkowska. W roku 1958
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funkcję tę przekazała swej siostrze Krystynie, sama zaś przeniosła się do pracy w Katowicach
(1958-1968). Następnie pracowała w sanatorium w Stalowniku (1967-1979) oraz w Bystrej
Śląskiej w Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy (1979-1990).91
Pani Krystyna Bączkowska-Cynke także zdecydowała się pójść w ślady swych przodków i zostać farmaceutą. Studia ukończyła w Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w roku 1953. Pracę zawodową rozpoczęła z nakazu pracy w aptece w Zielonej Górze. Tu spędziła cztery lata. Następnie na okres dwóch lat przeniosła się do Szprotawy. Przez
krótki okres czasu pracowała w Cieszynie i Bielsku-Białej.92
W maju 1958 roku zamieniła się ze swą siostrą i powróciła do rodzinnej Limanowej,
gdzie została kierownikiem apteki w której nadal pracowała jej matka. Wspólna prac trwała
jednak tylko dwa lata. Magister Klementyna Zubrzycka-Bączkowska zmarła 29 grudnia 1960
roku. Na stanowisku kierownika limanowskiej apteki pani Krystyna Bączkowska-Cynke pozostawała do 15 października 1984 roku, kiedy to przeszła na emeryturę. Krótko pracowała
jeszcze w aptekach w Rabie Wyżnej, Suchej Beskidzkiej i Krościenku. Przez cały okres pracy
w limanowskiej aptece, podobnie jak jej przodkowie, pracowała społecznie. Szczególnie zaś
upodobała sobie działalność turystyczną. W prowadzonej przez nią aptece przez długie lata
znajdował się punkt turystyczny, w którym można było zebrać punkty do Górskiej Odznaki
Turystycznej. Tu także informowano o noclegach, przebiegu rajdów turystycznych oraz o adresach domów turystycznych PTTK lub miejscu położenia schronisk PTTK. Pani Krystyna
Bączkowska-Cynke była także kierownikiem Komisji Rewizyjnej przy limanowskim Oddziale PTTK.93
Panie Janina Bączkowska i Krystyna Bączkowska-Cynke odziedziczyły po matce
wszystkie jej pasje: do sportu, do podróży i do motoryzacji. Od kilkudziesięciu lat, po dziś
dzień, wspólnie podróżują samochodem po całej Europie i jeżdżą na nartach. Lista miejsc,
które odwiedziły jest imponująca. Panie Bączkowskie były m.in. w Uzbekistanie, Moskwie,
Egipcie, Izraelu, Francji (zamki na Loarą), Rumunii, Bułgarii, Grecji, Islandii, Turcji, Bornholmie, krajach byłej Jugosławii, Czechach (Praga), Austrii, Włoszech. Niedawno objechały
wszystkie kraje skandynawskie. Do większości z wymienionych miejsc docierały same, samochodem. Wycieczki do Austrii i do Włoch łączyły z jazdą na nartach.94

91
92
93
94

K. Bączkowska-Cynke op. cit.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.

65

Ilustracja 1

Ilustracja 2

Godło farmacji – wąż Eskulapa, pochodzący z limanowskiej apteki. Ze zbiorów Krystyny Bączkowskiej-Cynke.

Stary młynek do mielenia surowców ziołowych.
Ze zbiorów Krystyny Bączkowskiej-Cynke.

Ilustracja 3
Firmowe, przedwojenne pudełeczko „Apteki w Limanowej”, ze zbiorów Krystyny Bączkowskiej-Cynke.
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Ilustracja 4
Dawne naczynia apteczne, wagi palcowe, łyżeczki i pudełeczka po lekach z limanowskiej apteki.
Ze zbiorów Krystyny Bączkowskiej-Cynke.

Ilustracja 5
Dawne naczynia apteczne: porcelanowe i drewniane oraz kryształowy moździerz z limanowskiej
apteki. Ze zbiorów Krystyny Bączkowskiej-Cynke.
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Ilustracja 6
Dawne naczynia apteczne z limanowskiej apteki. Ze zbiorów Krystyny Bączkowskiej-Cynke.

Ilustracja 7
Pojemnik na pijawki, moździerz i inne dawne akcesoria z limanowskiej apteki. Ze zbiorów
Krystyny Bączkowskiej-Cynke.
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Ilustracja 8
Dawne naczynia apteczne, moździerze oraz lampa naftowa, pamiętająca wedle rodzinnego podania
czasy Ignacego Łukasiewicza. Ze zbiorów Krystyny Bączkowskiej-Cynke.

Ilustracja 9
Odważniki apteczne, używane w limanowskiej aptece jeszcze przed I wojną światową. Ze zbiorów
Krystyny Bączkowskiej-Cynke.
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Historia apteki „Pod Matką Boską” w Mszanie Dolnej
Informacje o początkach apteki w Mszanie Dolnej znajdujemy w listopadowym numerze
„Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z roku 1888. W zamieszczonym w tym
właśnie numerze „Sprawozdaniu z czynności Zarządu gremjalnego za rok ubiegły” odnaleźć można
następującą informację: „Na żądanie
naszej opinii czy i o ile apteki publiczne w miejscowościach Mszana
dolna, Korczyn i Ślemień miałyby
racyę bytu i czy są potrzebne, udzieliliśmy c.kr. Namiestnictwu potrzebnych wyjaśnień. Zgodnie z prawdą,
staraliśmy się wykazać niemożność
utrzymania się aptek publicznych
w tak małych miejscowościach. O
Ilustracja 1
Mszana Dolna na widokówce z przełomu XIX i XX wieku. Karta
pocztowa wystawiona na aukcji internetowej.

dalszym przebiegu obecnie nic jeszcze nie wiemy”.1 Nie pierwszy jednak raz lwowskie Namiestnictwo od-

niosło się do opinii Towarzystwa lekceważąco. W 1889 roku rozpisany został konkurs na aptekę w
Mszanie Dolnej, o czym w piśmie zawiadamiało c.k. Starostwo w Limanowej.2 20 marca 1890, na
mocy rozporządzenia c.k. Starostwa w Limanowej, właścicielem koncesji na aptekę w Mszanie
Dolnej został Stanisław Markiewicz.3 Istnienie apteki w Mszanie, należącej do Markiewicza potwierdza Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok
1894.4 Magister Markiewicz zmarł 11 czerwca 1894 roku. Jego żona Filipina, wraz z dwójką nieletnich dzieci – Wandą Zofią oraz Władysławem Eustachym, zamieszkała w Pilźnie.5
W roku 1893 Stanisław Markiewicz wydzierżawił aptekę w Mszanie Dolnej Alfredowi Mehofferowi,6 bratu słynnego malarza – Józefa Mehoffera.7 Alfred Mehoffer urodził się w Ropczycach
23 maja 1859 roku, jako syn Wilhelma, tamtejszego starosty. W roku 1870 wraz z całą rodziną prze-
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1888, nr 20-21, ss. 350-351.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, ss. 191-192.
Informacje na podstawie Kontraktu kupna-sprzedaży apteki w Mszanie Dolnej z 25 marca 1899, w posiadaniu Anny
Orman-Kaja.
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894, Lwów 1894, nakładem
c.k. Namiestnictwa, s. 538.
Kontrakt kupna-sprzedaży op. cit.
M. Stachoń op. cit.
T. Z. Bednarski: Krakowskim szlakiem Józefa Mehoffera. Kraków 2006, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s. 27.
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niósł się do Krakowa, gdzie Wilhelm został radcą Sądu Krajowego. Po śmierci ojca w 1873,8 Alfred
Mehoffer wstąpił w Krakowie w roku 18769 na praktykę apteczną. W 1890, już jako dyplomowany
magister farmacji, pracował w aptece w Belgradzie.10 W 1893 wydzierżawił aptekę w Mszanie Dolnej. W roku 1899 wdowa po Stanisławie Markiewiczu wydzierżawiła mu ją ponownie, „z wszelkimi materyałami aptecznemi, narzędziami, naczyniami, sprzętami i towarami aptecznemi kontraktem
z daty Mszana Dolna 3 października 1898 (...) na czas 3 letni od 1 października 1898 do 30 września 1901 z kaucyą dzierżawną 1500 złotych reńskich”.11 W roku 1899 Mehoffer występował o
przyznanie koncesji na założenie drugiej apteki w Wadowicach.12 W czasie pobytu w Mszanie Dolnej, magister Mehoffer wniósł do c.k. Starostwa w Bochni podanie o przyznanie koncesji na założenie w miasteczku drugiej apteki.13 Alfred Mehoffer zmarł 28 września 1904 we Lwowie, „licząc lat
45”.14
W roku 1899 mszańska apteka przeszła drogą sprzedaży na własność Juliusza Fijałkowskiego,15 pochodzącego ze Skawiny.16 W 1870 Fijałkowski wstąpił na praktykę apteczną w krakowskiej
aptece Wiktora Redyka, zakończoną po trzech latach zdaniem egzaminu tyrocynalnego przed komisją Gremium Aptekarzy Krakowskich.17 W roku 1878 uczył się na drugim roku studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim18 i 13 lipca tego samego roku otrzymał dyplom magistra
farmacji.19 Przez długie lata, magister Fijałkowski był pracownikiem sławnej apteki Mikolascha we
Lwowie.20 W owym czasie brał aktywny udział w pracach Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego, uczestnicząc m.in. w posiedzeniach walnych zgromadzeń Towarzystwa.21
Bezpośrednio przed przybyciem do Mszany, w latach 1895-1899, był dzierżawcą apteki Karola Jezierskiego w Starym Sączu.22 Jako członek „Sokoła” w Nowym Sączu i we Lwowie, założył towarzystwo gimnastyczne także i w Starym Sączu.23 Był również naczelnikiem starosądeckiej
Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1894-1897.24 W Starym Sączu magister Fijałkowski poślubił
Paulinę Nitribitt, o czym szczegółowo donosiło „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”: „Z szczerą uciechą notujemy miłą dla nas wiadomość, że ślub serdecznego druha naszego i
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T. Z. Bednarski op. cit., ss. 135-136.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1899, nr 8, s. 139.
T. Z. Bednarski op. cit., ss. 135-136.
Kontrakt kupna-sprzedaży op. cit.
Ibidem.
„Kronika Farmaceutyczne”, 1899, nr 1, s. 10.
„Kronika Farmaceutyczne”, 1904, nr 10, s. 174.
„Kronika Farmaceutyczne”, 1899, nr 3, s. 47.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1878, nr 15, s. 244.
Świadectwo Tyrocynalne Juliusza Fijałkowskiego, w posiadaniu Anny Orman-Kaja.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1878, nr 15, s. 244.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1878, nr 16, s. 260.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1905, nr 10, s. 160.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1888, nr 3, s. 160.
M. Stachoń op. cit.
Ibidem.
A. Wilk: Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu 1874-1999. Brak daty wydania, wyd. Ochotnicza Straż Pożarna
w Starym Sączu, s. 14.
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niezrównanego kolegi Juliusza Fiałkowskiego, obecnego dzierżawcy apteki w Starym Sączu z Panną Pauliną Nitribitt córką przezacnego aptekarza w Krynicy odbędzie się w dniu 8. września b. r.
Kto tak mile i tak głęboko – jak kol. Juliusz Fiałkowski – zapisał się w sercach swoich przyjaciół,
ten niechaj szczerze wierzy, że
lwowscy koledzy wraz z cała redakcyą naszego Czasopisma, jakby jednym chórem serdeczne w tym dniu
uroczystym "ad multos annos" Mu
przesyłają”.25
Kontrakt kupna sprzedaży apteki w Mszanie Dolnej „pomiędzy
Filipiną Markiewicz (...) a p. Juliuszem Fijałkowskim, aptekarzem ze
Ilustracja 2
Pierwsza siedziba mszańskiej apteki. Obecnie w budynku znajduje się
siedziba urzędu pocztowego. Karta pocztowa wystawiona na aukcji
internetowej.

Starego Sącza o kupno i sprzedaż
urządzenia apteki z inwentarzem i
materyałami” podpisany został

5

marca 1899 roku. Magister Fijałkowski zapłacił za mszańską aptekę, całe jej wyposażenia oraz koncesję 6000 złotych reńskich. Wdowa
po Stanisławie Markiewiczu oraz prawny „współopiekun” jej nieletnich dzieci, aptekarz Henryk
Markiewicz, zobowiązali się do złożenia zadośćuczynienia magistrowi Alfredowi Mehofferowi,
który przed upływem terminu dzierżawy musiał zrezygnować z prowadzenia apteki. Mehofferowi
miała być wypłacona „kaucya dzierżawna” w kwocie 1500 złotych reńskich oraz „odstępne od
dzierżawy”, wynoszące 1000 złotych reńskich.26 Formalnie koncesję na prowadzenie apteki w
Mszanie Dolnej przyznano Fijałkowskiemu dopiero 27 marca 1900 roku.27 Magister Fijałkowski
niestety nie cieszył się długo prowadzeniem apteki w Mszanie. Zmarł 9 maja 1905 w Borysławiu, o
czym donosiło „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”.28 W dniu 30 czerwca
1906 roku starosta limanowski przyznał prawo do prowadzenia apteki w Mszanie Dolnej „na czas
(...) wdowieństwa jednak pod warunkiem, że aptekę prowadzić będzie przez dzierżawcę lub zastępcę uzdolnionego do samodzielnego zarządu apteką”, Paulinie Fijałkowskiej, która po śmierci męża
wyjechała do rodzinnej Krynicy.29
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1896, nr 16-17, s. 160.
Kontrakt kupna-sprzedaży op. cit.
Pismo c.k. Starostwa w Limanowej do Pauliny Fijałkowskiej, w sprawie przejścia na nią koncesji na aptekę w
Mszanie Dolnej.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1905, nr 10, s. 266.
Pismo c.k. Starostwa... op. cit.
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W okresie od 1 września 1903 do 1 stycznia 1906, mszańską aptekę dzierżawił magister farmacji Stanisław Karwacki.30
Stanisław Karwacki urodził się około roku 1867 w Skale w Królestwie Polskim, jako syn Sebastiana, rolnika. W roku 1891 wstąpił na studia farmaceutyczne, które zakończył w roku 1893. Dyplom magistra farmacji otrzymał 11 lipca 1893 roku.31
W styczniu 1906 Karwacki wydzierżawił aptekę
w Wojniczu, natomiast dzierżawę apteki w Mszanie
rozpoczął Adam Serwacki.32 Studia farmaceutyczne
rozpoczął we Lwowie w roku 1887.33 W aptece prowadzonej przez Serwackiego praktykowało wielu młodych aspirantów farmacji, m.in. Bolesław Bojarski (od
16 sierpnia 1909), Tomasz Karaś (od 4 marca do 1 lipca 1910), Stanisław Tęcza (od 1 lipca 1910), Zofia Silbermanówna (od 15 lutego do 15 lipca 1911), Rudolf
Zatora (od 15 licpa 1911).34 W roku 1914 wystąpił o
przyznanie koncesji na założenie i prowadzenie piątej
apteki w Rzeszowie „u wylotu ulicy Zamkowej”, jednak starania te przerwał wybuch I wojny światowej. W
roku 1922 „Kronika Framaceutyczna” donosiła, że
„Wskutek przerwy wojennej, wnioskodawca, ubiegaIlustracja 3

jący się o aptekę, wznowił podanie w r. 1920 ponow-

Magister Franciszek Fraś. Zdjęcie ze zbiorów
Anny Orman-Kaja.

nem podaniem (w miejsce zaginionych podczas inwazji allegatów). Po uchwale gminy, starostwa i powia-

tów potrzeby 5-tej apteki w tej dzielnicy miasta, postępowanie dalsze pozostaje obecnie na etapie I.
instancji”.35 Dzierżawcą apteki w Mszanie Serwacki pozostawał do roku 1922, kiedy to po otrzymaniu koncesji, przeniósł się do Rzeszowa i przy ulicy Zamkowej 14 założył aptekę. 36 29 sierpnia
1922, dzierżawę mszańskiej apteki Pauliny Fijałkowskiej przejął magister Franciszek Fraś. 37
Franciszek Michał Fraś urodził się 14 września 1890 roku w Jordanowie, jako syn Mateusza
(lub Macieja) Frasia oraz Magdaleny z domu Pietrzak. Ochrzczony został 23 września.38 Po ukoń-
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M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1906, nr 1, s. 15.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1888, nr 1, s. 15.
M. Stachoń op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1922, nr 4-5, s. 60.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1922, nr 7-8, s. 55.
Informacje na podstawie Kontraktu dzierżawy apteki w Mszanie Dolnej, w posiadaniu Anny Orman-Kaja.
Informacje na podstawie odpisu Aktu urodzenia i chrztu Michała Frasia, w posiadaniu Anny Orman-Kaja.
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czeniu sześcioklasowego gimnazjum w Nowym Targu,39 w dniu 5 września 1911 roku, jako aspirant, wstąpił na trzyletnią praktykę uczniowską do apteki Jana Łukasiewicza w Cieszanowie. W
roku 1914 ukończył we Lwowie kurs „w szkole aspirantów”.40 Od 18 września 1914 do 31 sierpnia
1915 pracował w mszańskiej aptece, dzierżawionej przez wspomnianego wcześniej Adama Serwackiego i „przez cały ten czas był uczciwym i solidnym w wykonywaniu swego zawodu”.41

Ilustracja 4
Druga siedziba mszańskiej apteki, na pierwszym planie magister Franciszek Fraś. Zdjęcie ze zbiorów
Anny Orman-Kaja.

Następnie, od 15 listopada 1915 do 30 lipca 1916, był pomocnikiem aptekarskim w „Czternastej aptece w Krakowie, przy ul. Lubicz”, należącej do magistra W. Radwańskiego.42 3 listopada
1915, Franciszek Fraś otrzymał świadectwo tyrocynalne i przyjęty został do Gremium Aptekarskiego w Krakowie.43 Od 1 stycznia 1919 roku do 31 maja 1922 zatrudniony był w aptece A. Żurawskiego w Zwierzyńcu (dzisiejsza ulicy Kościuszki w Krakowie).44 Prawdopodobnie w tym też okre39
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Informacje na podstawie Świadectwa wstępnego egzaminu farmaceutycznego, wydanego przez dziekanat Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 5 grudnia 1921, w posiadaniu Anny Orman-Kaja.
Informacje na podstawie Zaświadczenia, wydanego przez Gremium Aptekarzy Galicyi Wschodniej we Lwowie, w
posiadaniu Anny Orman-Kaja.
Informacje na podstawie Poświadczenia pracy w aptece w Mszanie Dolnej, wydanego przez Adama Serwackiego 30
lipca 1924, w posiadaniu Anny Orman-Kaja.
Informacje na podstawie Poświadczenia pracy w aptece w Krakowie, wydanego 3 marca 1925, w posiadaniu Anny
Orman-Kaja.
Informacje na podstawie Świadectwa tyrocynalnego Franciszka Frasia, w posiadaniu Anny Orman-Kaja.
Informacje na podstawie Poświadczenia pracy w aptece w Krakowie, wydanego 31 maja 1921, w posiadaniu Anny
Orman-Kaja.
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sie poślubił poznaną w czasie praktyki w Cieszanowie45 Stefanię z domu Klimek, urodzoną 2 września 1896 roku.46 26 czerwca 1921 roku przyszło na świat ich jedyne dziecko – Maria Magdalena. 47
Stefania Frasiowa, absolwentka szkoły średniej, miała w przyszłości okazać się niezastąpioną pracowniczką apteki w Mszanie.
W roku 1920 Franciszek Fraś wstąpił na studia i 14 czerwca 1922 roku uzyskał dyplom magistra farmacji.48 Kolejnego dnia rozpoczął pracę w aptece w Mszanie Dolnej.49
Zaledwie w dwa miesiące później, 29 sierpnia 1922, magister Fraś wydzierżawił od Pauliny
Fijałkowskiej mszańską aptekę. Kontrakt przewidywał okres dzierżawy na sześć lat z „umówionym
czynszem miesięcznym w kwocie 25000 marek polskich”. Magister Fraś „na zabezpieczenie praw
właścicielki, złożył (...) do rąk własnych właścicielki (...) kaucję w kwocie 250000 marek
polskich”. W gestii nowego dzierżawcy pozostawać miało także opłacanie wszelkich podatków, natomiast Paulina Fijałkowska miała opłacać ubezpieczenia apteki i „urządzenia aptecznego” od
ognia. Jeden z warunków dzierżawy zobowiązywał właścicielkę: „Na wypadek gdyby W. P. Paulina
Fijałkowska aptekę w Mszanie Dolnej sprzedać zamierzała, udziela i nadaje W. P. Franciszkowi Michałowi 2ga im. Frasiowi, bezwzględne pierwszeństwo kupna tejże apteki”.50 Jak miała pokazać
przyszłość warunku tego Fijałkowska dotrzymała i w roku 1925 magister Fraś kupił od niej aptekę.
W związku z wydzierżawieniem apteki przez Frasia doszło do niecodziennej sytuacji – świeżo
upieczony magister nie spełniał bowiem wymogów, jakie stawiano farmaceutom chcącym kierować
apteką. W związku z tym jej zarządcą z dniem 20 czerwca 1922 został magister farmacji Ludwik
Pieguszewski.51 Apteka równocześnie zmieniła swą lokalizację: z ulicy Kolejowej przeniesiona została do mszańskiego Rynku, na działkę wydzierżawioną od hrabiów Krasińskich.52
Starania o zakup apteki w Mszanie magister Fraś podjął już w roku 1925. Widocznie szybka
zmiana właściciela apteki była zarówno w jego interesie jak i dotychczasowej właścicielki. Na podstawie dokumentów, znajdujących się w zbiorach wnuczki magistra Frasia, pani magister farmacji
Anny Orman-Kaja, udało się ustalić kiedy dokładnie doszło do sprzedaży – 12 września 1925. 53 Natomiast z pisma adresowanego do Frasia przez Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w
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Wywiad przeprowadzony przez autora z wnuczką Franciszka Frasia – mgr farm. Anną Orman-Kaja oraz jej mężem
– mgr farm. Kazimierzem Kaja, w dniu 30 stycznia 2006.
Informacje na podstawie Kart przynależności Stefanii Frasiowej do gmin w Jordanowie i Cieszanowie, w posiadaniu Anny Orman-Kaja.
Informacje na podstawie Życiorysu autorstwa Henryka Ormana, w posiadaniu córki – Anny Orman-Kaja.
Informacje na podstawie Dyplomu Magistra Farmacji Franciszka Frasia, w posiadaniu Anny Orman-Kaja.
Pismo Pauliny Fijałkowskiej do Starostwa w Limanowej, informujące o zmianie zarządu i lokalizacji apteki w
Mszanie, w posiadaniu Anny Orman-Kaja. Pismo Ludwika Pieguszewskiego do Świetnego Województwa w Krakowie, informujące o objęciu w zarząd apteki w Mszanie, w posiadaniu Anny Orman-Kaja. Postać magistra Pieguszewskiego omówiono w rozdziale poświęconym historii apteki w Tymbarku.
Kontrakt dzierżawy op. cit.
Pismo Pauliny Fijałkowskiej op. cit., pismo Ludwika Pieguszewskiego op. cit.
Ibidem.
Informacje na podstawie Koncesji na prowadzenie apteki w Mszanie Dolnej z dnia 30 listopada 1927, w posiadaniu
Anny Orman-Kaja.
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Limanowej, datowanego na dzień 28 października 1925, wiemy, że za aptekę w Mszanie Dolnej zapłacił 17850 złotych polskich, czyli 3000 dolarów amerykańskich.54 W zbiorach rodzinnych państwa Kajów zachowały się także kwity, na których Paulina Fijałkowska poświadczała odbiór kolejnych rat (11 lipca oraz 7 października 1925).55 Apteka w Mszanie Dolnej stała się własnością Franciszka Frasia, nie mógł on jednak na razie uzyskać koncesji, gdyż nie posiadał przewidywanego
przez prawo pięcioletniego (licząc od ukończenia studiów) stażu pracy w aptece.

Ilustracja 5
Magister Franciszek Fraś (siedzi w środku, w garniturze), jako prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mszanie Dolnej. Zdjęcie ze zbiorów Anny Orman-Kaja.

Franciszek Fraś, wzorem innych opisanych na kartach niniejszej pracy aptekarzy, zaangażował się w życie lokalnej społeczności. Już w roku rozpoczęcia pracy w Mszanie magister Fraś został na cztery kolejne lata mianowany prezesem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. Okres prezesury Frasia przypadł na czas głębokich reform straży pożarnej. Dzięki inicjatywie mszańskiego aptekarza wyremontowano remizę, wprowadzone zostały jednolite mundury, nastąpił wzrost liczebny
w szeregach strażaków.56 Franciszek Fraś był postacią niezwykle popularną. Codziennie spotykał
54
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Pismo Urządu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych w Limanowej do Franciszka Frasia, w posiadaniu Anny
Orman-Kaja.
Informacje na podstawie dokumentów w posiadaniu Anny Orman-Kaja.
P. Kaleciak, S. Mitana: 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej 1878-1978. Mszana Dolna 1978,
wyd. Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej, brak numerów stron.
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się w jedynej w miejscowości restauracji z tutejszą elitą – lekarzami: Cwojdzińskim i Czaplińskim
oraz proboszczem Stabrawą.57 Przez mieszkańców Mszany Fraś wspominany jest jako człowiek pogodny, bardzo dowcipny, zapraszany na wszystkie zabawy i imprezy, przychodzący z pomocą finansową wszelkim inicjatywom. W ich pamięci pozostaje z nieodłączną wagą palcową oraz bardzo
długim paznokciem przy małym palcu, którym otwierał torebki na proszki. Oferował swym pacjentom specjalności apteki: słynny, masowo sprzedawany krem na piegi, „szare” proszki od bólu głowy, maść tranową i z salicylanem metylu, czekoladki przeczyszczające.58
Bliskim przyjacielem magistra Frasia był Władysław Orkan, mieszkający w pobliskiej Porębie. Orkan często przyjeżdżał do aptekarza i plotkując przesiadywał godzinami. Po każdej z takich
wizyt Fraś wynajmował furmankę, która odwoziła pisarza do domu. Wracając ze swych licznych
podróżny zagranicznych, Orkan niezmiennie przychodził do Frasiów i obok barwnych opowieści
ofiarowywał prezenty, m.in. zachowane po dziś dzień porcelanowe talerzyki. Przekazywał także aptekarzowi i jego rodzinie swoje nowo wydane książki, opatrując je dedykacjami.59
W roku 1927 magister Fraś rozpoczął starania o otrzymanie koncesji osobistej na prowadzenie
apteki w Mszanie Dolnej. Od Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej otrzymał w dniu 3 września 1927
niezbędne do tego celu Świadectwo Moralności, które stwierdzało, że „zachowywał się przez przeciąg swego pobytu w tutejszej gminie tj. przez całe lat sześć moralnie, nienagannie i zasłużył sobie
na powszechne poważanie, gdyż nie dawał powodów do zażaleń w tutejszym Urzędzie gminny”.60
Dysponując wszelkimi niezbędnymi dokumentami, magister Fraś zwrócił się 21 września
1927 do wojewody krakowskiego o przyznanie koncesji. Oficjalny dokument, informujący o nadaniu koncesji, otrzymał magister Fraś 30 listopada 1927 roku.61 Decyzję wojewody krakowskiego
potwierdziło Starostwo w Limanowej w dniu 9 lutego 1928 roku.62 Co ciekawe, w numerze 10/1928
„Wiadomości Farmaceutyczne” błędnie podały, że Franciszek Fraś „nabył aptekę s-ów Fiajłkowskiego”.63 10 stycznia 1928 Franciszek Fraś kupił od hrabiów Marii i Henryka Krasińskich parcelę,
na której znajdowała się apteka. Transakcja opiewała na kwotę 1200 dolarów amerykańskich.64
W roku 1933 magister Fraś, pod wpływem namów mszańskiego proboszcza księdza Józefa
Stabrawy, zdecydował się przenieść aptekę do nowo powstającego centrum miejscowości, położonego przy drodze wylotowej w stronę Limanowej. 16 lutego 1933 nabył od dyrekcji Składnicy Kółek Rolniczych parcelę za wysoką kwotę 5100 złotych polskich.65 W roku 1936 na działce tej po57
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wstał okazały dom, który pomieścił mieszkanie aptekarza oraz aptekę.66 Lokalizacja okazała się jednak niezbyt fortunna, ze względu na przepływający w sąsiedztwie potok, który w czasie większych
opadów występował z koryta.67
W przestronnym lokalu znalazły się piękne, drewniane meble, które nadal można tam oglądać.
Ocalało także wiele z dawnych elementów wyposażenia apteki, m.in. moździerze, maszynki do
ugniatania korków, wagi palcowe i analityczne, digestorium, kilkadziesiąt naczyń aptecznych, prasa
do wyciskania ziół, foremki do wypiekania opłatków, infuzorki, firmowe odpisy i pudełeczka, mikroskop.
Przy domu założono mały ogródek zielarski,
skąd zbierano zioła na nalewki. W izbie ekspedycyjne uwagę zwracał słój z pijawkami. Towar zazwyczaj zamawiany był raz na miesiąc, a właściciel jechał po niego furmanką, aż do Krakowa.68
W zbiorach państwa Anny i Kazimierza Kajów, obecnych właścicieli apteki w Mszanie, znajduje się kilkadziesiąt rachunków na leki, wydanych
w latach trzydziestych i czterdziestych przez hurtownie farmaceutyczne. Dowiedzieć się z nich możemy, że magister Fraś zaopatrywał się w warIlustracja 9

szawskich hurtowniach i fabrykach: Klawe S.A., R.

Trzecia siedziba apteki w Mszanie Dolnej. Ze zbiorów Anny Orman-Kaja.

Barcikowskiego i A. Szpinaka oraz Zakładach Chemiczno-Farmaceutycznych „Motor”. Najwięcej za-

mówień składano jednak w Krakowie – w „Pharmie” magistra B. Jawornickiego oraz w Składnicy
Aptecznej „Zoria”. Wśród zamawianych specyfików znaleźć zarówno substancje chemiczne używane do receptury jak i szeroko stosowane przez kilkudziesięciu laty leki gotowe, m.in. Sapomenthol, Ichtiomenthol, syropy Famel i Kermesin, Hepatogen, Opohemogen, Arsohemogen, Purgen,
Bromergon, Aspirin Bayer, słynne Kogutki, Bromural, czekoladki santoninowe,
W zbiorach państwa Kajów znajdują się także sprawozdania z przychodu i rozchodu środków
odurzających, wysyłanych do inspektoratu farmaceutycznego. Jako „środki odurzające” uwzględniano wówczas m.in. chlorowodorek morfiny, chlorowodorek kokainy, eter, extractum opii siccum,
chlorowodorek apomorfiny, pantopon.
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Jak wcześniej wspomniano wielką pomoc w pracy w aptece niosła mężowi Stefania Frasiowa,
po dziś dzień serdecznie wspominana przez mieszkańców Mszany. Pracowała głównie na recepturze. Często jednak pomagała i radziła pacjentom. Ku zgorszeniu twardo stąpającego po ziemi męża
udzielała kredytów, a nierzadko też za darmo dawała leki osobom najbardziej potrzebującym.69

Ilustracja 10
Wnętrze apteki w Mszanie Dolnej w okresie okupacji niemieckiej. Na zdjęciu Stanisław Klimek oraz Stefania Frasiowa. Ze zbiorów Anny Orman-Kaja.

Tragicznym w dziejach mszańskiej apteki okazał się być okres II wojny światowej. Magister
Fraś został wyznaczony przez hitlerowców na zakładnika, który w razie jakiejkolwiek akcji dywersyjnej, miał być rozstrzelany. Na szczęście aptekarza uprzedzano o tego typu planach tak, że w porę
mógł schronić się ustronnym miejscu i przeczekać groźbę aresztowania. Jednym z takich miejsc
było domostwo Mieczysława Daszkiewicza, zajmującego wysoką pozycję w regionalnych strukturach Armii Krajowej. Państwo Frasiowie zdecydowali się wspierać polskie podziemie niepodległościowe. Stefania Frasiowa nosiła leki i materiały opatrunkowe do budki kolejowej, przy linii kolejowej w stronę Limanowej. Odbierali je później żołnierze Armii Krajowej. Leki z mszańskiej apteki
dostarczane były także bezpośrednio do domu Daszkiewczów. Trafiały mi.n. do polowej izby chorych w schronisku na Starych Wierchach w Gorcach.70 W czasie okupacji niemieckiej częściowemu
zniszczeniu uległo wyposażenie apteki: burmistrz Mszany Dolnej – volksdeutsch Władysław Gelb,
w ataku furii, wpadł do apteki i strzelał do naczyń i mebli.71
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Prawdziwy koszmar zaczął się jednak dla rodziny Frasiów po wkroczeniu do Mszany wojsk
rosyjskich. Dom został zajęty przez sztab. Na strychu znajdowało się więzienie, prowadzono przesłuchania... Rosyjscy żołdacy wypili z aptecznych naczyń
spirytus i wszystkie tinktury. Wyjadali także większość
preparatów leczniczych, sądząc, że zwalczą powszechnie
wówczas panujące choroby weneryczne. Potrzeby fizjologiczne załatwiali w pomieszczeniach aptecznych i mieszkalnych. Wszystko to zaowocowało dużymi zniszczeniami. Nad sytuacją dzielnie panowała jednak Stefania Frasiowa, znająca doskonale mentalność ludzi wschodu.72
Wojenne przeżycia, ciągłe psychiczne napięcie i poczucie zagrożenia doprowadziły Franciszka Frasia do ciężkiej choroby i częściowego paraliżu. Od tego momentu
faktyczną właścicielką apteki stała się Stefania Frasiowa.
W 1945 roku na studia wstąpiła córka Frasiów – Maria,
która przez cały okres okupacji pracowała w aptece jako
Ilustracja 18

pomoc. Magister Fraś, pomimo choroby, starał się tak czę-

Magister Franciszek Fraś wraz z żoną Stefanią. Zdjęcie z zbiorów Anny Orman-Kaja.

sto jak tylko było to możliwe schodzić do apteki i pomagać
w pracy. Zawsze był obecny przy odbiorze towaru, wskazywał też pracownikom, gdzie należy rozmieszczać leki.

Zmarł w roku 1954.73 Jako ciekawostkę dodajmy, że w okresie powojennym apteka Frasiów zaczęła
nosić nazwę apteki „Pod Matką Boską”.74
Stefania Frasiowa nie mogła samodzielnie prowadzić apteki, gdyż nie posiadała odpowiednich
kwalifikacji (studia uniwersyteckie). Zarząd apteki powierzyła więc swemu bratu – magistrowi farmacji Janowi Klimkowi. Urodził się 6 września 1904 roku w Cieszanowie, jako syn Leona Klimka i
Marii z domu Haas.75 Studia farmaceutyczne ukończył w Krakowie w 192976 i w tym samym roku
wstąpił do Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników.77 Zarządcą apteki w Mszanie pozostawał od 1945 do 1951 roku. Następnie wyjechał na Śląsk, gdzie został kierownikiem apteki w Zabrzu-Mikulczycach.78
Dodajmy także, że w mszańskiej aptece pracował drugi brat Stefanii Frasiowej – Jan Klimek,
także magister farmacji. Urodził się 1 sierpnia 1919 roku w Cieszanowie. W lutym 1939 rozpoczął
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pracę w aptece w Winnikach. Przed wybuchem II wojny światowej zdążył odbyć kurs w Szkole
Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Następnie brał udział w kampanii wrześniowej. W aptece
magistra Frasia w Mszanie Dolnej pracował z przerwami od 1943 do 1945 roku. Podobnie jak swój
przełożony zaangażował się w działalność konspiracyjną, przekazując m.in. leki partyzantom z oddziałów Armii Krajowej. Studia farmaceutyczne rozpoczął w 1944 roku we Lwowie. Kontynuował
je w Krakowie (pracując jednocześnie w aptece „Pod Murzynem”) i ukończył w 1948 w Poznaniu.
W 1952 roku został kierownikiem jednej z największych aptek w Poznaniu (przy ul. 23 lutego) i
pozostawał na tym stanowisku przez 29 lat, wzorowo wypełniając swe obowiązki. W roku 1979
otrzymał tytuł „Farmaceuty Roku”. Zmarł 11 lipca 1981 roku.79
W maju 1949, tuż po ukończeniu studiów, pracę w aptece w Mszanie Dolnej podjęli młodzi
magistrowie farmacji – córka Franciszka Frasia, wspomniana juz wcześniej Maria oraz Henryk Orman.80 Urodził się 11 stycznia 1920 w Zawierciu, jako syn Franciszka, urzędnika. Sześcioletnią szkołę powszechną ukończył w
roku 1933 w Częstochowie, następnie rozpoczął naukę w gimnazjum o profilu matematyczno-fizycznym. Równocześnie, w latach
1937-1939, odbywał przysposobienie wojskowe. Gimnazjum
ukończył w roku 1939. Od stycznia 1942 do maja 1945 był praktykantem w aptece magistra Aleksandra Włosińskiego w Częstochowie. Czteroletnie studia farmaceutyczne rozpoczął w 1945.81 Z czasów studiów Henryka Ormana, w zbiorach jego córki – Anny Orman-Kaja, zachował się Akademicki Dowód Osobisty nr 767 oraz
Książeczka Legitymacyjna (indeks studencki) nr 2436.
Ilustracja 19
Magister Henryk Orman. Zdjęcie
ze zbiorów Anny Orman-Kaja.

W aptece w Mszanie Dolnej pracował do 19 lutego 1950. 18
września 1948 poślubiła Marię Frasiównę. 9 sierpnia 1949 na świat
przyszedł syn – Marek, zaś 19 stycznia 1952 – córka Anna.82

30 grudnia 1949 wstąpił do Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.83
Magister Orman 20 lutego 1950 został powołany do służby wojskowej, w której miał pozostać
już do końca życia i w której dosłużył się stopnia podpułkownika. W marcu i kwietniu 1950 odbywał szkolenie wojskowe w Łodzi. Od 3 maja do 26 lipca 1950 pracował w aptece wojskowej w
Warszawie. W okresie od 27 sierpnia 1950 do 20 marca 1951 był kierownikiem ewidencji aptecznej
Okręgowej Składnicy Sanitarnej w Warszawie. Od 21 marca 1951 został pracownikiem apteki Szpitala Okręgowego nr V w Krakowie. Od 21 stycznia 1952 pełnił obowiązki pomocnika szefa Zaopa79
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trzenia Służby Zdrowia w Krakowie. Od 1 lutego 1954 był pomocnikiem Przedstawicielstwa Wojskowego w 54 Rejonowym Przedstawicielstwie Wojskowym w Katowicach a następnie w Bielsku.
Od 1 czerwca rozpoczął pełnienie analogicznej funkcji w 48 Przedstawicielstwie Wojskowym w
Krakowie.84 Zmarł 1 marca 1976 roku.85
Jak wcześniej wspomniano, Maria Orman, która dyplom magistra farmacji uzyskała 5 lipca
1949 roku, natychmiast po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w aptece swych rodziców. Tu też,
9 stycznia 1951 roku zastało ją znacjonalizowanie apteki. Tego samego dnia mianowana została
kierownikiem mszańskiej apteki. Funkcję tę pełniła przez kolejnych czterdzieści lat, do roku 1981,
kiedy to obowiązki kierownika zaczął pełnić magister farmacji Kazimierz Kaja. W latach dziewięćdziesiątych aptekę w Mszanie odzyskali potomkowie magistra Frasia – wnuczka Anna Orman-Kaja
i jej mąż, magister Kazmierz Kaja, który po dziś dzień pozostaje kierownikiem apteki.
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Ilustracje 6 i 7
Okładka książki Władysława Orkana, z odręczną dedykacją dla córki Frasiów, Marii. Poniżej
powiększony wpis Orkana. Ze zbiorów Anny Orman-Kaja.
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Ilustracja 8
Koncesja na prowadzenie apteki w Mszanie Dolnej. Ze zbiorów Anny Orman-Kaja
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Ilustracja 11
Rachunki na leki zakupione przez aptekę w Mszanie Dolnej w hurtowni aptecznej R. Barcikowski. Ze zbiorów Anny
Orman-Kaja.
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Ilustracja 12
Rachunki na leki zakupione przez aptekę w Mszanie Dolnej w „Warszawskim Towarzystwie MOTOR S.A.”. Ze zbiorów Anny Orman-Kaja.

79

Ilustracja 13
Rachunki na leki zakupione przez aptekę w Mszanie Dolnej w aptece K. Wiszniewskiego „Pod Gwiazdą” w Krakowie.
Ze zbiorów Anny Orman-Kaja.
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Ilustracja 14
Rachunki na leki zakupione przez aptekę w Mszanie Dolnej w hurtowni „Pharma” w Krakowie. Ze zbiorów
Anny Orman-Kaja.
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Ilustracja 15
Rachunki na leki zakupione przez aptekę w Mszanie Dolnej w „składnicy aptecznej ZORIA” z Krakowa. Ze
zbiorów Anny Orman-Kaja.
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Ilustracja 16
Rachunki na leki zakupione przez aptekę w Mszanie Dolnej w Zakładach Chemicznych „Laokoon”. Ze zbiorów
Anny Orman-Kaja.
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Ilustracja 17
Rachunki na leki zakupione przez aptekę w Mszanie Dolnej w Towarzystwie Przemysłu Chemiczno-Farmaceutycznego
z Warszawy. Ze zbiorów Anny Orman-Kaja.
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Ilustracje 20 i 21
Akademicki dowód osobisty Henryka Ormana. Ze zbiorów Anny Orman-Kaja.

88

Ilustracje 22 i 23
Książeczka legitymacyjna Henryka Ormana. Ze zbiorów Anny Orman-Kaja.
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Ilustracje 24-26
Dokumenty związane z upaństwowieniem apteki. Ze zbiorów
Anny Orman-Kaja.
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Ilustracje 27 i 28
Dokumenty związane z upaństwowieniem apteki. Ze zbiorów
Anny Orman-Kaja.
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Ilustracja 29
Dyplom Magistra Farmacji Marii Orman. Ze zbiorów Anny Orman-Kaja.

92

Ilustracje 30-35
Naczynia apteczne, waga analityczna oraz pudełeczko firmowe z apteki w Mszanie Dolnej. Ze zbiorów Anny
Orman-Kaja.
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Ilustracje 36-39
Naczynia na trucizny, substancje narkotyczne i bardzo silnie działające z laboratorium aptecznego apteki w Mszanie
Dolnej. Ze zbiorów Anny Orman-Kaja.
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Ilustracje 40-43
Elementy wyposażenia laboratorium aptecznego apteki w Mszanie Dolnej: mikroskop analityczny, waga palcowa,
foremka do rozsypywania opłatków. Ze zbiorów Anny Orman-Kaja.
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Historia apteki w Tymbarku
Jako pierwszy o nadanie koncesji na prowadzenie „nowej apteki publicznej” w Tymbarku wystąpił w roku 1913 magister farmacji Marian Łomnicki – prowizor apteki Wiszniewskiego w Krakowie.1 Koncesja na aptekę w Tymbarku przyznana została jednak w kilka lat
później, a właścicielem jej okazał się magister farmacji Franciszek Pik,2 znany powszechnie
historykom literatury jako Mirandola – tłumacz, poeta,
prozaik, animator życia kulturalnego okresu Młodej Polski.3
Franciszek Czesław Pik urodził się 13 grudnia roku
1871 w Krośnie, jako syn tamtejszego aptekarza – Wojciecha Pika. Wujecznym dziadkiem Franciszka był sam
Ignacy Łukasiewicz – wybitny polski farmaceuta, twórca
przemysłu naftowego.4 Mimo braku ukończenia piątej
klasy gimnazjum, Franciszka Pika oddano początkowo
na praktykę do apteki „Pod Nadzieją” Antoniego Karpińskiego w Rzeszowie, a następnie do apteki „Pod Złotym
Tygrysem” Fortunata Gralewskiego w Krakowie. Po
Ilustracja 1
Magister Franciszek Pik-Mirandola.
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Farmacji
CM UJ (teka 87, Franciszek Mirandola).

uzyskaniu świadectwa tyrocynalnego 17 lutego 1891, już
jako podaptekarz nadal praktykował u Gralewskiego a
następnie w kolejnej krakowskiej aptece – „Pod Gwiazdą” Konstantyna Wiszniewskiego.5 28 września 1891

„pod naciskiem rodziny” wstąpił na studia farmaceutyczne i w roku 1893 otrzymał dyplom
magistra farmacji.6
W czasie odbywania służby wojskowej pracował jako kierownik apteki Szpitala Garnizonowego w Przemyślu. W latach 1894-1895 studiował chemię, filozofię i nauki społeczne w
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Z. Jurgutis: Mgr Franciszek Pik-Mirandola. W setną rocznicę urodzin. „Farmacja Polska”, 1973, nr 3, ss.
233-236.
T. Kazalska, A. Kosiek: Franciszka Pika-Mirandoli kontakty z farmacją. „Farmacja Polska”, 1973, nr 3, ss.
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J. Trznadel: Franciszek Pik. W: E. Rostworowski (red.) Polski Słownik Biograficzny. Tom XXI. Wrocław-Kraków 1976, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 328-330.
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Paryżu, Berlinie i Heidelbergu.7 Od roku 1895 do 1908 pracował w rodzinnej aptece w Krośnie, początkowo jako współpracownik, a następnie jako dzierżawca. Od roku 1902 Franciszek Pik losy swe związał z postacią magistra farmacji Karola Horitzy. W roku tym Horitza
wydzierżawił na kolejnych sześć lat aptekę Pików w Krośnie. Przez cały ten okres Franciszek
Pik był jej pracownikiem. W roku 1908 wygasła umowa o dzierżawę krośnieńskiej apteki.
Współpraca pomiędzy magistrami farmacji Franciszkiem Pikiem i Karolem Horitzą musiała
układać się znakomicie, gdyż Pik zamiast kontynuować pracę w rodzinnej aptece przeniósł się
wraz z Horitzą do kolejnej wydzierżawionej przez niego apteki, tym razem w Korczynie koło
Krosna.8
Od roku 1909 Franciszek Pik został samodzielnym dzierżawcą dobrze prosperującej apteki w Bukowsku koło Sanoka. Jednak około roku 1912 apteka popadła w tarapaty finansowe.9 W związku z tym magister Pik próbował uzyskać koncesję na otwarcie aptek w Tarnopolu,10 Gorlicach,11 Tarnowie,12 Dolinie13 lub Turce.14 Zamiary te ostatecznie nie powiodły się.
Zmusiło to Pika do poszukania miejsca pracy. Pomoc znalazł u dawnego znajomego – Karola
Horitzy, który właśnie wtedy wydzierżawił aptekę w Łącku. Okres pracy Pika w Łącku był
krótki – od 1 września 1912 do 15 lutego 1913. Z Łącka magister Pik wyjechał do Stryja,
gdzie z krótkimi przerwami pozostawał do roku 1915. Przez ten czas był pracownikiem apteki
Norberta Habera „Pod Złotą Głową” oraz pracownikiem i dzierżawcą apteki „Pod Matką Boską” Józefa Aichmuellera.15
Okres I wojny światowej spędzał Pik w Krakowie.16 Nadal jednak ubiegał się o przyznanie koncesji na aptekę. Miejscem które zdecydował wybrać na swą wymarzoną, w końcu własną aptekę był Tymbark.17 Ważną rolę w tej decyzji grać musiała duża odległość od innych aptek – najbliższe i najłatwiej dostępne znajdowały się w Limanowej i Mszanie Dolnej. W tym
też czasie Tymbark zaczął się bardzo intensywnie rozwijać. Franciszek Pik odpowiednie podanie o pozwolenie na założenie apteki w Tymbarku wystosował w dniu 28 czerwca 1917 roku.18 Na jego pozytywne zaopiniowanie przez c.k. Namiestnictwo we Lwowie czekał do 2
czerwca 1919 roku. Reskrypt c.k. Namiestnictwa potwierdziła Polska Komisja Likwidacyjna
7
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J. Trznadel op. cit.
T. Kazalska, A. Kosiek op. cit.
Z. Jurgutis op. cit.
T. Kazalska, A. Kosiek op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 8, s. 130.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 10, s. 162.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1913, nr 10, s. 159.
Z. Jurgutis op. cit.
T. Kazalska, A. Kosiek op. cit.
Z. Jurgutis op. cit.
T. Kazalska, A. Kosiek op. cit.
Ibidem.
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Departamentu Pracy Społecznej i Zdrowotności i zezwoliła magistrowi farmacji Franciszkowi
Pikowi na otwarcie stałej apteki w Tymbarku.19 W dniu 8 października 1920 roku otrzymał
dokument sygnowany przez Starostwo w Limanowej, który potwierdzał prawomocność koncesji i przynaglał, aby apteka została otwarta wciągu roku.20 Magister Pik był wówczas w fatalnej sytuacji finansowej i aptekę udało mu się uruchomić tuż przed upływem wskazanego
terminu – 19 sierpnia 1921 roku.21 Wbrew wcześniejszym planom nie zaczął w niej pracować
sam, zarząd apteki powierzył magistrowi Stanisławowi Tęczy, „porucznikowi rezerwy Wojska
Polskiego”, absolwentowi studiów farmaceutycznych w Krakowie z roku 1914,22 w latach
dwudziestych i trzydziestych pracownikowi apteki Ubezpieczalni Społecznej i Kasy Chorych
w Krakowie.23 „Tęcza nie wywiązał się jednak z powierzonego mu zadania. Aptekę prowadził
nieudolnie, wskutek czego” Franciszek Pik „zmuszony był rozwiązać z nim umowę”. 24 Magister Tęcza zmarł 12 lutego 1933 roku w Krakowie, w wieku 46 lat.25
Kolejnym dzierżawcą apteki był od dnia 13 października 1925 roku magister Tadeusz
Kozłowski.26 Do Tymbarku przybył z Dobczyc, gdzie dzierżawił tamtejszą aptekę. Studia farmaceutyczne ukończył w Czerniowcach. W latach trzydziestych był właścicielem apteki w
Luborzycy, w ówczesnym województwie łódzkim.27
Tymbarska apteka niestety nie przyniosła Pikowi spodziewanych zysków i pokładanych
nadziei. Wskutek tego, rozczarowany i zniechęcony, zdecydował się na jej sprzedaż 30 lipca
1926 roku magistrowi farmacji Ludwikowi Pieguszewskiemu.28 Z tym dniem zakończyły się
związki Pika z farmacją.
Postać Franciszka Pika godna jest choćby krótkiego przypomnienia na kartach niniejszej
pracy nie tylko ze względu na jego związki z aptekami Małopolski, ale też ze względu na jego
szeroką działalność literacką, społeczną i polityczną.
Przez cały okres młodości Pik był głęboko zaangażowany społecznie. Na okres studiów
datuje się jego związki z Polską Partią Socjalistyczną.29 Na jej potrzeby projektował w roku
1905 m.in. wielkie czerwone sztandary, które rozwijano w czasie demonstracji. W mieszkaniu
19
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T. Kazalska, A. Kosiek op. cit.
M. Stachoń op. cit.
Ibidem.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 482.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1933, nr 6, s. 77.
T. Kazalska, A. Kosiek op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna” op. cit.
M. Stachoń op. cit.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 406. Co ciekawe, „Kronika Farmaceutyczna” z marca 1920
(1920, nr 5, s. 35), wymienia Tadeusza Kozłowskiego jako absolwenta studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prawdopodobnie chodzi tu jednak o inną osobę.
M. Stachoń op. cit.
Z. Jurgutis op. cit.
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Pika PPS gromadziła broń i amunicję. Sam Pik zbierał składki i brał udział w wysyłce do
Kongresówki tajnej prasy; współredagował czasopisma związane z ruchem socjalistycznym:
„Naprzód”, „Ogniwo”, „Robotnik warszawski”, „Prawo Ludu”, „Promień lwowski”. Napisał
również Słowniczek wyrazów obcych, który „miał ułatwiać robotnikom lekturę gazet” oraz
Latarenkę – „gwiazdkowy podarek dla dzieci robotników polskich, tj. zbiór opowiadań i wierszy, napisanych częściowo przez Mirandolę zebranych na prawach antologii”.30
Równolegle do pracy zawodowej Franciszek Pik bardzo dużo pisał. Od samego początku podpisywał większość swych utworów pseudonimem „Mirandola”. Pochodził on od skojarzenia nazwiska Pik z nazwiskiem włoskiego pisarza doby renesansu – G. Pico della Mirandola. Twórczość liryczna Franciszka Pika pozostawała w ścisłym związku ze środowiskiem
pisarzy Młodej Polski z którym związany był osobiście. W jego wczesnych wierszach (tomy
Liber tristium z 1898 i Liryki z 1901) znajdziemy tak typowe cechy poezji przełomu wieków
jak skrajny indywidualizm i pesymizm, wzory symboliczne, kwiecisty język.31 Następnie dominującą nutę zdobywają sobie motywy rewolucyjne. Wiersze te, po ich publikacji w czasopismach lewicowych, zyskiwały sobie nierzadko ogromną popularność.32
Omawiając dokonania prozatorskie Franciszka Pika wymienić należy przede wszystkim
dwa tytuły: zbiór opowiadań Tempore belli z roku 1916 (opisujący działania wojenne, które
Franciszek Pik obserwował w Stryju) oraz tom prozy Tropy (z roku 1919). O zbiorze Tempore
belli pisał Jacek Trznadel: „Opowiadania te przeminęły bez echa, chociaż był to tak wczesny
w naszej prozie protest przeciw okropnościom wojny, odznaczający się ostrością obserwacji”.
Natomiast co do języka, jakim pisane były Tropy wyraża pogląd, że „Maniera ta, polegająca
na łączeniu fantastyki z zainteresowań metapsychicznych z dominacją żywiołu liryczno-psychicznego i symboliki, czyniła z Tropów książkę par excellence ekspresjonistyczną. (...) ekspresjonizm Mirandoli wyprzedził zatem znacznie późniejsze publikacje „Zdroju”.33
Na szczególną uwagę zasługuje działalność translatorska Franciszka Pika, gdyż jak pisze Jacek Trznadel „ilość przełożonych tomów stawia Mirandolę na jednym z pierwszych
miejsc wśród polskich tłumaczy”.34 Przełożył utwory z literatury: rosyjskiej, włoskiej, francuskiej, angielskiej, niemieckiej i skandynawskiej. Wśród autorów, których dzieła Pik tłumaczył
znaleźli się A. France, R. Kipling, S. Lagerlöf, R. Roland, K. Hamsun, Novalis,J. Laforgue, S.
Bergman, H. Bettauer, B.J. Björnson, G. Boissier, A. Czechow, G. Geffroy, K. Gjellerup, M.
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J. Trznadel op. cit.
K. Króliński: Antologia współczesnych poetów polskich z podobiznami niektórych autorów. Lwów 1908, nakładem Księgarni Maniszewskiego i Meinharta. Warszawa E. Wende i Sp, ss. 304-306.
J. Trznadel op. cit.
Ibidem.
Ibidem.
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Gorki, F. von Hardenberg, A. F. Hérold, P. Heyse, M. Maeterlinck, R. Ottolengui, R. Tagore,
B. Björnstjerne, H. Pontoppidon, F. von Schiller, K. Spitteler, E. Wallace. Wiele tłumaczeń
Mirandoli umieszczono w sławnej „Bibliotece laureatów Nobla”.35
Ostatnie lata życia upłynęły Mirandoli w nędzy i osamotnieniu. Atakowany za nieścisłości swych przekładów uciekał się do tłumaczenia zagranicznych senników i pisania banalnych
poradników typu Jak winszować. Redagował także napisy do filmów, układał scenariusze,
opracowywał serie przeźroczy.36 Do całkowitej ruiny Pika przyczynił się postępujący alkoholizm. Zmarł 3 czerwca 1930 roku w Krakowie „w swym mieszkaniu przy ul. Felicjanek, z
którego właśnie oczekiwał eksmisji za niezapłacenie czynszu”.37
Na koniec warto przytoczyć obszerne fragmenty niezwykle interesującego nekrologu
Franciszka Pika, który zamieściła redakcja „Wiadomości Farmaceutycznych” w numerze 23 z
roku 1930. Czytamy w nim: „Zmarły był szczerym poetą serca, którego utwory poetyckie w
ostatnich czasach poszły, niestety, w zapomnienie. Kto jednak pamięta czasy Młodej Polski w
Krakowie, młode ówczesne grono literackie i gwarne zebrania "Paonu" z wielkim magiem
"czystej sztuki" Stanisławem Przybyszewskim na czele, kto przypomni sobie ówczesne pisma, jak "Życie" i "Krytyka", oraz wydawane w tym czasie utwory literackie, ten uprzytomni
sobie żywo z tym światem związaną postać Franciszka Mirandoli i pierwsze jego utwory.
W zapomnieniu dziś pogrążone poezje Mirandoli, zawarte w zbiorkach: "Liber tristum",
"Liryki", "Tropy”" i in., odznaczały się dwiema wybitnemi zaletami: wysokim artyzmem formy i żywą treścią uczuciową. Artyzm poety, który w czasie studjów zagranicznych w Heidelbergu, Berlinie i Paryżu zapoznał się dokładnie z ówczesnymi zdobyczami w dziedzinie myśli
i sztuki pisarskiej, nacechowany był subtelnym kunsztem obrazowego słowa. Jeżeli idzie o
treść uczuciową poezji Mirandoli, to tytuł jednego zbiorku "Liber tristum" (Księga smutnych)
najlepiej wyraża charakter jego liryki, przenikniętej tonami smutku i melancholii. Nie jest to
jednak tylko refleks modnego wtedy pesymizmu z pod znaku "dekadentyzmu". Jest to wpływ
jego własnej natury, nadczułej, przewrażliwionej, w tęsknocie do żywo odczuwającej niedole,
smutki i zło otaczającego życia”.38 W dalszej części nekrologu przytoczone zostało wspomnienie o magistrze Franciszku Piku autorstwa profesora Tadeusza Estreichera, dyrektora
Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Był to osobiście człowiek bardzo sympatyczny, choć w ostatnich czasach nieco zgorzkniały, i w rozmowie z nim można
było odczuć żal, że – zamiast dawać swobodny polot swemu talentowi – był zmuszony ciężko
35
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Spis tłumaczeń opracowany na podstawie katalogu głównego Biblioteki Jagiellońskiej.
J. Trznadel op. cit.
J. E. Płomieński: Tragedia pisarza. Wspomnienie o Franciszku Piku-Mirandoli. „Tygodnik Powszechny”,
1956, nr 4, s. 1.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1930, nr 23, ss. 356-357.
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pracować na chleb codzienny w sposób raczej rzemieślniczy, dostarczając wydawcom coraz
to liczniejszych przekładów, zamiast rzeczy oryginalnych, na któryby go było – na wysokim
poziomie – stać w warunkach materialnych korzystnych. Zgasł w nim talent, który zdawał sobie sprawę z tego, że mógł dawać więcej, niż warunki pozwoliły”.39
Jak wcześniej wspomniano właścicielem apteki w Tymbarku, z dniem 30 czerwca 1926
roku, został magister farmacji Ludwik Pieguszewski.40 Dzięki pomocy mieszkańców Tymbarku autorowi udało się zebrać wiele cennych informacji
na temat tej całkowicie zapomnianej już dziś postaci.
Bezcenne rodzinne zbiory i opowieści dotyczące rodziny Pieguszewskich przedstawiła autorowi pani
Anna Pieguszewska. Bardzo ciekawe wspomnienia i
materiały archiwalne przekazali także panowie Jan
Wątroba i Stanisław Wcisło.
Ludwik Pieguszewski urodził się 24 sierpnia
1879 roku41 w rodzinie o tradycjach patriotycznych.
Jego ojciec – Wincenty Pieguszewski „kupiec” (ur. 31
marca 1842)42, jako szeregowy żołnierz, walczył w
Powstaniu Styczniowym i korzystał w okresie międzyIlustracja 2
Magister Ludwik Pieguszewski w mundurze legionowym. Zdjęcie ze zbiorów
Anny Pieguszewkiej.

wojennym z dożywotniej, wypłacanej corocznie renty
dla weteranów.43 Rodzice Ludwika mieszkali w Krakowie przy ulicy Włóczków 2.44

Po ukończeniu gimnazjum w Nowym Sączu, Ludwik Pieguszewski w roku 1907 wstąpił
na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył je 8 lipca 1909, otrzymując tytuł magistra farmacji.45 Oprócz wielkiego umiłowania zawodu zdradzał nieprzeciętne
zdolności plastyczne. Pięknie malował tuszem i węglem, wykonywał także akwarele. Trzy zachowane rysunki Ludwika Pieguszewskiego reprodukowane są w niniejszej pracy doktorskiej. Ponadto wiadomo, że magister Pieguszewski utrzymywał w młodości intensywne kon39
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„Wiadomości Farmaceutyczne” (1930) op. cit.
M. Stachoń op. cit.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca rodziny Pieguszewskich, na cmentarzu parafialnym w
Tymbarku.
Dowód osobisty Wincentego Pieguszewskiego, w posiadaniu Anny Pieguszewskiej.
Pismo Sekcji Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 29 stycznia 1921 adresowane do Wincentego
Pieguszewskiego, w posiadaniu Anny Pieguszewskiej.
Dowód osobisty op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiadomość
o ukończeniu studiów przez Pieguszewskiego podało „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1909, nr 8, s. 136).
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takty z krakowskimi malarzami i aktorami. W przyszłości miało to wydać swoje owoce.
Uzdolnienia plastyczne posiadał także brat Ludwika, o nieznanym imieniu46.
W czasie I wojny światowej Ludwik Pieguszewski brał udział w walkach Legionów
Polskich.47 Po wojnie należał do Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej.48 W
1921 magister Pieguszewski został zatwierdzony w
korpusie służby zdrowia Wojska Polskiego, jako „kapitan aptekarz”49. W Legionach walczył także trzeci
brat Ludwika – Stanisław Pieguszewski, odznaczony
Medalem Niepodległości w roku 193350.
Ludwik Pieguszewski poślubił Zuzannę z domu
Kilbert (oryginalna pisownia nazwiska – Kühlbert, ur.
13 lipca 1888).51 Zuzanna pochodziła z asymilowanej
rodziny żydowskiej. Podobnie jak mąż posiadała
uzdolnienia plastyczne. Słynęła z bardzo udanych reprodukcji obrazów olejnych Wojciecha Kossaka. Państwo Pieguszewscy mieszkali w Krakowie i tu przyszły na świat dzieci – Danuta (ur. 24 lutego 1919) oraz
Ilustracja 3
Ludwik Pieguszewski w okresie pracy w
Mszanie Dolnej. Zdjęcie ze zbiorów
Anny Pieguszewskiej.

Bolesław (ur. 23 września 1921).52
Z dniem 20 czerwca 1922 roku magister Pieguszewski objął zarząd i kierownictwo apteki w Mszanie

Dolnej, należącej do Pauliny Fijałkowskiej, wdowy po założycielu apteki w Mszanie – magistrze Juliuszu Fijałkowskim.53 Kalendarze Farmaceutyczne, jako zarządcę apteki w Mszanie,
podają Pieguszewskiego jednak dopiero od rocznika 1924.54
Równocześnie, w latach 1921-1923, Pieguszewski był właścicielem „Małopolskiej Fabryki farmaceutycznej Mra Ludwika Pieguszewskiego i Ski”, mieszczącej się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 98 w Krakowie. Współwłaścicielem fabryki był Henryk Kilbert, zapewne
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Wywiad przeprowadzony przez autora z Anną Pieguszewską z Tymbarku, synową Ludwika Pieguszewskiego, w dniu 14 i 15 stycznia 2006.
A. Pieguszewska op. cit.
Legitymacja Członkowska Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej nr 23 wydana przez Koło w
Limanowej, w posiadaniu Anny Pieguszeskiej.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1921, nr 3, s. 31.
Pismo Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości informujące o przyznaniu Medalu Niepodległości Stanisławowi Pieguszewskiemu z dnia 4 października 1933, w posiadaniu Pieguszewskiej.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca rodziny Pieguszewskich, na cmentarzu parafialnym w
Tymbarku.
Ibidem.
Pismo Ludwika Pieguszewskiego z dnia 17 czerwca 1922 do „Świetnego Województwa” w Krakowie, w posiadaniu Anny Orman-Kaja z Mszany Dolnej.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1924. Warszawa 1924, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 35.
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krewny żony Pieguszewskiego. Reklamy produkowanych przez fabrykę „Kapsułek żelatynowych” i preparatu „Antirhena” ukazywały się w każdym kolejnym numerze „Kroniki Farmaceutycznej” w latach 1921-1923. Reprodukcję reklam zamieszczono poniżej. Możemy przypuszczać, że w roku 1923, kiedy to ukazały się ostatnie reklamy „Antirheny”, fabryka, podobnie jak i wiele innych podobnych przedsiębiorstw, zbankrutowała w wyniku hiperinflacji.

Ilustracja 7
Reklamy „Małopolskiej Fabryki farmaceutycznej Mra Ludwika Pieguszewskiego i Henryka Kilberta” z
„Kroniki Farmaceutycznej”, 1921, nr 3, s. 33.

W roku 1926 rozpoczął się dla Ludwika Pieguszewskiego nowy rozdział w życiu – zakupił aptekę w nieodległym od Mszany Dolnej Tymbarku. Według wspomnień najstarszych
mieszkańców Tymbarku magister Pieguszewski przyjechał do ich miejscowości z całym wyposażeniem domu i apteki. Początkowo apteka w Tymbarku mieściła się w budynku siedziby
magistratu; posiadała potężną salę ekspedycyjną. Charakterystycznym elementem jej wyposażenia była waga osobowa. Natomiast państwo Pieguszewscy zamieszkali w pobliżu rynku w
domu Józefa Wątroby.55
Zuzanna Pieguszewska, niezadowolona z warunków panujących w prowincjonalnym
miasteczku, często wyjeżdżała do Krakowa. W Krakowie spędzała także wakacje i święta.
Jako anegdotę powtarza się w Tymbarku, że na salonik zaadoptowała niewielką stajenkę! Ludwik zaś wygospodarował dla potrzeb swego syna Bolesława małą siłownię. Pieguszewscy
bardzo troszczyli się o rozwój swych dzieci, dzięki temu Danuta i Bolesław, mimo że uczyli
się w małej prowincjonalnej szkole powszechnej, władali biegle językami obcymi. Ojciec
dbał także o wychowanie dzieci w duchu głęboko pojętego humanizmu. W rezultacie rodzeństwo Pieguszewskich zawsze odstępowało swoje śniadanie biednym wiejskim dzieciom.56
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Wywiad przeprowadzony przez autora z najstarszymi mieszkańcami Tymbarku: Bronisławą i Janem Wątrobami, w dniu 15 stycznia 2006.
A. Pieguszewska op. cit.
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Ludwik Pieguszewski okazał się wspaniałym aptekarzem. Jego apteka przez większą
część roku stanowiła jedyną placówką służby zdrowia w Tymbarku, gdyż lekarz ordynował tu
tylko okresowo. Pieguszewski był człowiekiem surowym i natychmiast zyskał sobie wielki
respekt wśród Tymbarczan. Potrafił jednak równocześnie, w czasie spacerów, rozdawać dzieciom wyrabiane przez siebie cukierki, a potrzebującym
leki wydawać za darmo. W każdej chwili gotów był służyć poradą i lekami, niezależnie czy były to święta czy
też noc. Uczył jak zapobiegać chorobom zakaźnym i jak
leczyć wybrane schorzenia.
Państwo Bronisława i Jan Wątrobowie zapamiętali
aptekarza jako człowieka wielkiej mądrości, znakomitego fachowca słynącego z wyrobu mieszanek ziołowych.
W pamięci państwa Wątrobów pozostał także obraz magistra Pieguszewskiego wędrującego po okolicznych łąkach jeszcze przed świtem z wielką płachtą pełną ziół. O
Ilustracja 8
Od prawej Ludwik, Danuta i Bolesław
Pieguszewscy. Zdjęcia z początku lat
trzydziestych ze zbiorów Anny Pieguszewskiej.

godzinie 9 był już w aptece i zaczynał codzienną pracę a
dodać należy, że pracował sam. Do apteki bardzo często
przybiegały dzieci prosząc magistra o ratunek nawet w
najbardziej błahych sprawach, jak choćby przy skalecze-

niach. Liczyły przy okazji na drobne prezenty – cukierki i inne słodycze.57
O wiedzy i wykształceniu magistra Ludwika Pieguszewskiego świadczyć mogą także
zachowane w zbiorach pani Anny Pieguszewskiej ksiązki i czasopisma. Są to zakupione już
po ukończeniu studiów m.in.: Praktische übungen in der Messanalyse z roku 1910, Chem.
Technisches Recept-Taschenbuch, podręcznik do chemii organicznej L. Brunera i St. Tołłoczki
z roku 1919, podręcznik Z. Zawałkiewicza Chemia Farmaceutyczna z roku 1915. Niewątpliwym unikatem w aptecznej biblioteczce magistra Pieguszewskiego było dzieło Lehrbuch der
Pharmacologie z roku 1862. Po magistrze Pieguszewski zachowała się Ogólna taksa aptekarska z roku 1938 z licznymi dopiskami i uwagami do cen leków. Tymbarski aptekarz prenumerował także czasopisma: „Farmacja Współczesna” oraz „Farmacja. Dwumiesięcznik”.
Magister Pieguszewski bardzo silnie zaangażował się w życie tymbarskiej społeczności.
Dzięki swemu zapałowi, wielkiemu respektowi i szacunkowi jaki wypracował sobie jako aptekarz, założył i z wielkim powodzeniem prowadził pierwszą instytucję kulturalną w mia57

Wywiad przeprowadzony przez autora z emerytowanym dyrektorem szkoły w Tymbarku i regionalistą Stanisławem Wcisło, w dniu 15 stycznia 2006, A. Pieguszewska op. cit., B. i J. Wątrobowie op. cit.
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steczku – amatorski zespół teatralny działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Pieguszewski był opiekunem zespołu i reżyserem spektakli. Pomagała mu często córka – Danuta. Początkowo korzystano z porad znajomego magistra Pieguszewskiego – aktora Teatru Starego w
Krakowie. Członkami zespołu byli w
większości strażacy-ochotnicy oraz
ich rodziny. Zespół wystawiał co
roku jasełka. Pamiątką po tych
przedstawieniach

były

znalezione

przez panią Annę Pieguszewską w
kilkadziesiąt lat po wojnie tekturowe
skrzydła aniołów. Jednym z członków zespołu kierowanego przez Ludwika Pieguszewskiego był pan Jan
Ilustracja 9

Wątroba. Wspominał on w rozmowie

„Nasz domek” – wygląd obecny. Po prawej stronie zdjęcia widoczne dawne wejście do pomieszczeń apteki.

z autorem niniejszej pracy doktorskiej, że w zespole aptekarz utrzymywał żelazną dyscyplinę. Spotkania,

próby i przedstawienia odbywały się w domu parafialnym. Zdarzały się także i wyjazdy z
przedstawieniami do pobliskich wiosek – Łososiny i Dobrej. Pan Jan Wątroba wspomina, że
grywał m.in. w sztukach „Damy i huzary” oraz „Żyd w beczce”. Początkowo kostiumy i rekwizyty dla zespołu teatralnego w Tymbarku magister Pieguszewski wypożyczał dzięki dawnym, krakowskim znajomościom z Teatru Starego.58
Ludwik Pieguszewski zorganizował w Tymbarku także Klub Młodzieży Studiującej –
który zrzeszał młodych mieszkańców tej miejscowości studiujących i uczących się poza miejscem zamieszkania. Zebrania Klubu odbywały się w domu aptekarza. Ponadto Ludwik Pieguszewski działał w limanowskim „Strzelcu”, był radnym Tymbarku, założycielem Koła Miłośników Tymbarku (w roku 1936) oraz organizatorem konkursów palm wielkanocnych i imprez dożynkowych. Pan Jan Wątroba wspomina, że nie było w Tymbarku inicjatywy, której
magister Pieguszewski nie byłby pomysłodawcą lub w którą natychmiast by się nie zaangażował.59
W życie kulturalne Tymbarku włączyła się z czasem także Zuzanna Pieguszewska. Była
inicjatorką założenia i weszła w skład zarządu tymbarskiego Koła Towarzystwa Szkoły Ludo58
59
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wej. Zorganizowała także i prowadziła czytelnię oddając do jej dyspozycji własną bibliotekę.
Zaangażowanie społeczne i doskonałe spełnianie posługi aptekarza przez Ludwika, szybko
postawiły rodzinę Pieguszewskich na szczycie drabiny społecznej w Tymbarku. Pozostawali
w bliskich kontaktach z arystokratycznymi rodzinami
Myszkowskich i Turskich (właścicieli majątków ziemskich i pałacu w Tymbarku), nauczycielami oraz księżmi – Andrzejem Bogaczem i Józefem Szewczykiem.60
W roku 1929 udało się Ludwikowi Pieguszewskiemu uzyskać koncesję na prowadzenie filii apteki w
Tymabarku w miejscowości Dobra.61 Apteka ta czynna
była dwa razy w tygodniu, magister Pieguszewski docierał zaś do niej na piechotę.62
Magister Ludwik Pieguszewski zdobył sobie w
Tymbarku zasłużoną, bardzo wysoką pozycję społeczną i materialną. Dzięki temu mógł pomyśleć o zapewnieniu swej rodzinie wygodnego domu i zarazem o noIlustracja 13
Zuzanna i Ludwik Pieguszewscy. Zdjęcie
ze zbiorów Anny Pieguszewskiej.

wym lokalu dla tymbarskiej apteki. Projekt ten całkowicie pochłonął aptekarza, postanowił on, że będzie to
reprezentacyjna siedziba w wielkim stylu, całkowicie

różniąca się od wszystkich innych domów w Tymbarku. W zachowanym do dziś w zbiorach
pani Anny Pieguszewskiej zeszycie zatytułowanym Nasz domek magister Pieguszewski zapisywał wszystkie wydatki i koszty poniesione na budowę nowoczesnej wilii. Znalazła ona
miejsce przy drodze prowadzącej od tymbarskiego rynku w stronę Limanowej, na stromej
skarpie z pięknym widokiem na otaczające Tymbark góry. Głównym wykonawcą „Naszego
domku” był majster ciesielski Jan Bulanda z Limanowej. Pierwsze prace rozpoczęto na początku maja 1930 roku. Rozmach planowanego budynku niósł za sobą jednak ogromne koszty
i magister Pieguszewski bardzo szybko wpadł w długi, które zaciągnął m.in. u znajomego lekarza – doktora Cwojdzińskiego z Mszany Dolnej i w Kasie Stefczyka. Terminy spłat kolejnych pożyczek nakładały się na dostawy materiałów budowlanych... Mimo to „Nasz domek”
powstawał wedle najnowszych reguł sztuki budowlanej i wyposażony został w najnowocześniejsze sprzęty, jak choćby w futryny okienne z Mszany Dolnej. Ludwik Pieguszewski wykorzystał przy budowie domu swoje dawno już zapomniane zdolności plastyczne: zaprojekto60
61
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wał piękne witraże zdobiące hol wejściowy oraz kraty okienne. Całkowity koszt budowy i
wyposażenia komfortowego domu wyniósł prawie 70000 złotych, co na ówczesne czasy było
kwotą wręcz zawrotną. Ostanie prace zakończono z ostatnich miesiącach 1932 roku. Tak powstał najpiękniejszy do dziś dom w Tymbarku! Długi zaciągnięte na jego budowę sprawiły, że
magister Pieguszewski był wiecznie zatroskany a spłacał je aż do pierwszych lat okupacji.63
W „Naszym domku” znalazła swe miejsce od października 1931 roku 64 także apteka i
mieściła się tam już po upaństwowieniu, aż do początku lat osiemdziesiątych. Nad drzwiami
prowadzącymi do jej wnętrza widniał napis „Ludwik
Pieguszewski. Apteka”. Izbę ekspedycyjną apteki
ozdabiał obraz Matki Boskiej, do którego w czasie
okupacji strzelali żołnierze niemieccy. W podziemiach
umieszczono magazyny leków.
Przez cały okres budowy „Naszego domku” w
pracy w aptece pomagała Ludwikowi Pieguszewskiemu Helena Kilbert, młodsza siostra jego żony Zuzanny. Urodziła się 22 października 1901 roku.65 Do gimnazjum uczęszczała w Jarosławiu i tam też przez długie lata mieszkała. Nie była absolwentką studiów farmaceutycznych, posiadała jednak kwalifikacje do praIlustracja 14

cy w aptekach i drogeriach. Ukończyła prawdopodob-

Bolesław, Zuzanna i Ludwik Pieguszewscy przy wejściu do „Naszego domku”.
Zdjęcie ze zbiorów Anny Pieguszewskiej.

nie prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiadała
fenomenalne zdolności językowe, biegle władała językiem francuskim i udzielała w tym języku lekcji. Płyn-

nie mówiła w języku esperanto i prowadziła przez całe życie bogatą korespondencję z innymi
esperantystami.66
W drugiej połowie lat trzydziestych Helena Kilbert prowadziła w pobliskiej Limanowej
drogerię. Okres wojny przeżyła ukrywając się. Po zakończeniu okupacji przez długie lata pracowała w aptekach w Andrychowie. Zmarła 18 lutego 1992 roku, pochowana jest w Tymbarku, w grobowcu rodzinnym Pieguszewskich.67
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W czerwcu roku 1939 syn magistra Pieguszewskiego – Bolesław ukończył w Nowym
Sączu gimnazjum68 i postanowił studiować medycynę. Danuta Pieguszewska pracowała w aptece ojca jako „siła fachowa” i przygotowywała się do wstąpienia na studia farmaceutyczne.69
W lecie 1939, kiedy wojna z hitlerowskimi Niemcami stawała się nieunikniona, magister Pieguszewski dał wyraz swemu patriotyzmowi dokonując wpłaty na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej w kwocie 100 złotych.70 Z kolei na rzecz Funduszu Obrony Narodowej przekazał
„jedną monetę złotą, 200 g monet niklowych i ok. 30 kg złomu mosiężnego”.71
Tragiczny kres spokojnemu i ustabilizowanemu życiu rodziny Pieguszewskich położyła
II wojna światowa i wkroczenie na teren Polski wojsk niemieckich. Zuzanna Kilbert, jako Żydówka, została bardzo szybko aresztowana na skutek donosu jednego z mieszkańców Tymbarku. Żołnierze niemieccy prowadzili ją aż do Limanowej, za nimi zaś podążał zrozpaczony
magister Pieguszewski. Danuta i Ludwik musieli ukryć się w okolicznych lasach, gdzie zaangażowali się w działalność ruchu oporu. Zuzannę Pieguszewską, wkrótce po osadzeniu w
więzieniu w Limanowej, przewieziono do getta w Nowym Sączu. Tutaj, ze względu na przyjęty w przeszłości chrzest, została odrzucona przez społeczność żydowską. Jedyną pociechą w
tych tragicznych warunkach były częste wizyty załamanego męża. Pobyt w Nowym Sączu zakończył się dla Zuzanny Pieguszewskiej wywiezieniem do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie została stracona.72
Godnym najwyższej uwagi i szacunku jest udział rodziny Pieguszewskich w ruchu oporu. Swoje wspomnienia dotyczące rodziny Pieguszewskich zatytułowane Przykład postawy
jednej rodziny opublikował w książce Wspomnienia farmaceutów Władysław Wietrzny, dowódca Placówki Terenowej „Trzos” Armii Krajowej. Przytaczam je w całości: „Pragnę podzielić się wiadomością o zapomnianym już, skromnym bohaterze ruchu oporu, kpt. mgr. farmacji Ludwiku Pieguszewskim, zmarłym niedługo po odzyskaniu niepodległości.
Kpt. Pieguszewski (ps. "Dąb") posiadał własną aptekę w Tymbarku pow. Limanowa
(woj. krakowskie). Od pierwszych dni okupacji niemieckiej włączył się do pracy konspiracyjnej w ramach ZWZ. Początkowo współpracował ze mną przy przerzutach ludzi uciekających
przed represjami okupanta przez Słowację na Węgry, udzielając im pomocy materialnej oraz
niezbędnych na drogę lekarstw. W aptece Pieguszewskiego każdy zgłaszający się Polak, czy
68
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Informacja na podstawie odręcznie spisanej biografii przez Bolesława Pieguszewskiego, w posiadaniu Anny
Pieguszewskiej.
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to wysiedlony z Poznania, czy miejscowy, otrzymywał pomoc na wypadek choroby. Jako wieloletni doświadczony farmaceuta o ujmującym sposobie bycia potrafił skutecznie leczyć chorych ludzi podziemia, często z narażeniem własnego i swojej rodziny życia.
Jako doświadczony oficer rezerwy służył nam zawsze cennymi radami i informacjami o
ruchach żandarmerii i gestapo i o zamierzonych przez okupanta aresztowaniach i obławach.
Mimo podeszłego wieku przychodził "na kontakty", przynosząc zawsze lekarstwa i środki
opatrunkowe. Z chwilą powstania na Podhalu w 1944 r. 1 PSP AK kpt. Pieguszewski bezinteresownie dostarczał do oddziałów leśnych całe zestawy leków niezbędnych do leczenia schorzeń i ran postrzałowych oraz środków opatrunkowych i znieczulających.
Będąc sam zaawansowany w latach i przeżywając tragedię rodzinną (żonę zamordowali
mu Niemcy) zezwolił, aby jedyny jego syn Bolesław ukończył w konspiracji szkołę podchorążych oraz by czynnie włączył się do walki z okupantem. Młody podchorąży Pieguszewski
(ps. "Han") walczył w 1944 r. w mojej kompanii, wykazując niejednokrotnie bohaterstwo,
nieustępliwość wobec nieprzyjaciela i zdyscyplinowanie. We współżyciu z żołnierzami był
nadzwyczaj koleżeński. Brał udział w likwidacji posterunku policji granatowej i żandarmerii
w Tymbarku, a ponadto w wielu walkach na szosie podkarpackiej Kraków—Limanowa—
Nowy Sącz, w czasie których likwidowano przejeżdżające samochody SS i Wehrmachtu. Córka mgr. Pieguszewskiego, Danuta (ps. "Olcha"), obecnie mgr farmacji, również pełniła funkcję łączniczki w mojej kompanii. Po przeszkoleniu na kursie sanitarnym i zdaniu egzaminu
pod Mogielicą w 1944 r. została przydzielona jako sanitariuszka do mojego oddziału. Walczyła i udzielała pomocy rannym żołnierzom. Pani Danuta, dziś Głąbińska, mieszka obecnie w
Tymbarku i prowadzi aptekę społeczną, niegdyś własność jej ojca.
Sądzę, że parę tych na gorąco spisanych zdań nie wyczerpuje w pełni działalności tej rodziny farmaceutycznej. Niemniej jednak stanowi przyczynek do wykazania społeczeństwu
poświęcenia i bohaterstwa ludzi skromnych i już dzisiaj częściowo zapomnianych”.73
Dzięki rozmowom przeprowadzonym przez autora niniejszej pracy udało się zdobyć
wiele cennych informacji, stanowiących uzupełnienie powyższego wspomnienia.
Magister Ludwik Pieguszewski po wywiezieniu żony do Oświęcimia zdecydował się
poświecić całkowicie działalności w ruchu oporu. W „Naszym domku”, w pomieszczeniach
na parterze, odbywały się spotkania kierownictwa placówki terenowej Armii Krajowej, jednocześnie piętro wyżej – znajdowały się kwatery żołnierzy niemieckich! W Tymbarku było także kilka innych miejsc, gdzie spotykało się dowództwo AK: budynki znanej po dziś dzień
73
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Podhalańskiej Spółdzielni Owocarsko-Warzywniczej, w dworze Turskich, w budynku tartaku.
Z apteki Pieguszewskiego pochodziły leki dostarczane dla punktów aptecznych w Dobrej i
Jodłowniku, skąd trafiały dla partyzantów. Ludwik prowadził konspiracyjne kursy sanitarne i
ratownictwa medycznego dla partyzantów na Mogielicy. Był często wzywany do rannych żołnierzy Armii Krajowej, którym udzielał pierwszej pomocy. Magister Ludwik Pieguszewski
umiejętnie wykorzystywał paczki, otrzymywane przez rodzinę Turskich od krewnych ze
Szwajcarii. Znajdowały się tam czyste substancje lecznicze, które tymbarski aptekarz używał
do przygotowywania gotowych postaci leku.74
Bolesław Pieguszewski ukończył w czasie wojny kurs dezynfektorów organizowany
przez doc. dra Mieczysława Bileka w krakowskiej filii Państwowego Zakładu Higieny. Przez
pierwsze lata okupacji (1941-1943) umożliwiło mu to legalne zatrudnienie jako dezynfektora
w powiecie limanowskim. Po ukryciu się w lasach w roku 1943 Bolesław w nocy przekradał
się z lasu do domu, gdzie od ojca dostawał leki i jedzenie dla siebie i swych towarzyszy, stacjonujących w masywie Mogielicy. Pewnego razu, w czasie zimowego zrzutu broni przez samoloty alianckie, biegnąc do skrzyni potknął się i uległ ciężkiej kontuzji. Według informacji
pana Stanisława Wcisło, Bolesław Pieguszewski był kolejno: żołnierzem Oddziału dyw. Kedyw pod dowództwem kapitana „Lecha” (marzec 1942-kwiecień 1943), w okresie od kwietnia do lipca 1943 uczęszczał na konspiracyjny kurs podchorążych rezerwy, zaś od stycznia
1944 do stycznia 1945 był dowódcą 3 plutonu 5 kompanii II Batalionu AK.75
Danuta Pieguszewska w szeregach Armii Krajowej pracowała nie tylko jako sanitariuszka (po ukończeniu tajnego kursu w roku 1944), ale też i jako łączniczka przenosząca w odległe miejsca broń, żywność, amunicję i leki z apteki swego ojca. 76 Kolportowała także prasę
podziemną. W roku 1944 poza sprawowaniem funkcji sanitariuszki walczyła z bronią w ręku
kolejno w plutonie bojowym placówki „Trzos”, w 1 PPP AK i 5 kompanii 1 PPP AK.77
Zakończenie okupacji niemieckiej nie cofnęło tragedii jakie dotknęły rodzinę Pieguszewskich. Bolesław, zanim rozpoczął studia medyczne, poszukiwany był przez Urząd Bezpieczeństwa; Danucie udało się wstąpić na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ludwika Pieguszewskiego, mającego w 1945 roku 66 lat, przeżycia okupacyjne bardzo zmieniły: stał się zamknięty w sobie, zabrakło przedwojennej otwartości. Zespół
teatralny nadal istniał, prowadziła go jednak dorywczo Danuta Pieguszewska.78
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A. Pieguszewska op. cit., B. i J. Wątrobowie op. cit., St. Wcisło op. cit.
A. Pieguszewska op. cit., B. i J. Wątrobowie op. cit., St. Wcisło op. cit.
A. Pieguszewska op. cit., B. i J. Wątrobowie op. cit., St. Wcisło op. cit.
„Farmacja Polska”, 1986, nr 1-2, ss. 85-86.
A. Pieguszewska op. cit., B. i J. Wątrobowie op. cit., St. Wcisło op. cit.
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W dniu 16 marca 1945 roku magistra Pieguszewskiego dotknęła kolejna tragedia. W
tym dniu z tymbarskiego pałacu Turskich nowe władze komunistyczne wyrzuciły wszystkich
mieszkańców. Aptekarz postanowił przyjąć w swym domu
cztery osoby z rodziny Myszkowskich – Julię z Paszkiewiczów Myszkowską, Emilię Myszkowską, Marię ze Strzeleckich Myszkowską oraz Jadwigę Paszkowską.79 Pan Stanisław Wcisło tak relacjonuje te wydarzenia: „W marcu
1945 r. przystąpiono do likwidacji dworu. Dokonująca tego
zadania ekipa postępowała gorzej niż okupant niemiecki.
Mimo, iż były to już godziny popołudniowe, a dzień był
słotny i bardzo zimny, polecono mieszkańcom natychmiast
opuścić pomieszczenia dworskie bez pytania czy mają się
Ilustracja 15
Danuta Pieguszewska w okresie studiów uniwersyteckich w Krakowie.
Zdjęcie ze zbiorów Anny Pieguszewskiej.

gdzie udać. Poleceniom tym towarzyszyły niewybredne,
wręcz obraźliwe słowa. Wygnańców przyjął miejscowy aptekarz mgr Ludwik Pieguszewski, oddając im do dyspozycji
swe pomieszczenia. Ponieważ było bardzo zimno napalono
w piecach węglowych. Kiedy rankiem w jednym z pokojów

panowała cisza, zaniepokojony gospodarz postanowił sprawdzić jej powód. Jakież było przerażenie, kiedy stwierdzono, że cztery panie, które tam spały nie żyją skutkiem zatrucia czadem”.80
Magister Ludwik Pieguszewski zmarł 3 lutego 1949 roku na zapalenie płuc. O jego
śmierci doniosła „Farmacja Polska”: „W dn. 3 lutego br. zmarł mgr Ludwik Pieguszewski,
przeżywszy 70 lat. Zmarły był właścicielem apteki w Tymbarku (woj. krakowskie). W zawodzie pracował 45 lat. Cześć jego pamięci!”.81 Pochowany został w grobowcu rodzinnym w
Tymbarku. Społeczność tymbarska uhonorowała postać magistra Ludwika Pieguszewskiego
nadając jego imię jednej z ulic. Natomiast autor niniejszej pracy podjął starania o nadanie w
Tymbarku jednej z ulic imienia magistra farmacji Franciszka Pika-Mirandoli.
W aptece w Tymbarku, jeszcze przed śmiercią magistra Ludwika Pieguszewskiego, pracować zaczęła jego córka – Danuta Pieguszewska, która studia farmaceutyczne ukończyła w
roku 1948.82
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Informacje na podstawie tablicy informacyjnej umieszczonej na Kaplicy-Grobowcu rodziny Myszkowskich
w Tymbarku.
St. Wcisło: Po sześćdziesięciu latach... „Głos Tymbarku” nr 54, edycja internetowa http://www.republika.pl/glostymb.
„Farmacja Polska”, 1949, nr 4, s. 160.
Informacja na podstawie Dowodu osobistego Danuty Pieguszewskiej, w posiadaniu Anny Pieguszewskiej.
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W kilka lat późnej wyszła za mąż za Edwarda Głąbińskiego (ur. 12 październik 1924,
zm. 2 września 1976).83 Jak wcześniej wspomniano w godny sposób kontynuowała tradycje
społeczne zapoczątkowane przez jej ojca: prowadziła zespół teatralny, była również doskonałą, ofiarną i uczynną farmaceutką, czym szybko zjednała
szacunek mieszkańców Tymbarku. W razie potrzeby rozdawała leki; często też odwiedzała w domach ludzi obłożnie
chorych, mimo przewlekłej wyniszczającej ją przez kilkadziesiąt lat choroby nowotworowej. Zasłynęła jako długoletni Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku w latach 1965-1982.84 Powierzenie jej tej funkcji było
wyrazem najwyższego poważania, jakim się cieszyła. Na
emeryturę przeszła w roku 1978. Zmarła 28 stycznia 1982
roku.85
W Kronice OSP w Tymbarku, pod datą śmierci magi-

Ilustracja 16
Danuta Pieguszewska, rok 1952.
Zdjęcie ze zbiorów Anny Pieguszewskiej.

ster Głąbińskiej-Pieguszewskiej, możemy przeczytać:
„Mroźne tchnienie śmierci owiało serce naszej Prezes mgr
Danuty Głąbińskiej. Odeszła z naszego grona na zawsze.

Była oddana sprawie strażackiej – choć zmożona ciężką chorobą – bardzo cierpiąc dzielnie
służyła naszej jednostce. W uroczystościach pogrzebowych udział biorą bardzo licznie mieszkańcy Tymbarku. W mundurach galowych ze sztandarami przepasanymi czarną wstęgą żegnała Ją cała jednostka OSP. W ceremonii pogrzebowej uczestniczył Janusz Wietrzny – były
dowódca Placówki Terenowej AK „Trzos”. W czasie okupacji pod jego rozkazami wypełniała
swoją powinność wobec Ojczyzny”.86
Warto choć w kilku słowach opisać także powojenne losy Bolesława Pieguszewskiego.
W roku 1952 ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i nakazem pracy
skierowany został do pracy w Oddziale Wewnętrznym szpitala w Wadowicach, którego był
następnie uznanym i cenionym ordynatorem. Równocześnie w rodzinnym Tymbarku udzielał
bezpłatnych konsultacji. Następnie pracował jako kierownik Pracowni Kardiologicznej szpitala w Limanowej.87
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Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca rodziny Pieguszewskich, na cmentarzu parafialnym w
Tymbarku.
Informacja na podstawie Kroniki OSP w Tymbarku prowadzonej od roku 1878, pozostającej w posiadaniu
Jana Wątroby.
„Farmacja Polska”, 1986, nr 1-2, ss. 85-86.
Kronika OSP w Tymbarku op. cit.
A. Pieguszewska op. cit., B. i J. Wątrobowie op. cit., St. Wcisło op. cit.

114

Zasługi Bolesława Pieguszewskiego, zarówno te z czasów II wojny światowej jak i z
czasów pracy lekarskiej, uhonorowano licznymi odznaczeniami. Są to m.in. Krzyż Walecznych (16 sierpnia 1944), Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (17 stycznia 1945), Krzyż Amii
Krajowej (1972), Krzyż Partyzancki (1983), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1990), Złota Odznaka za zasługi dla Ziemi Krakowskiej (1971).
Pierwszą żoną Bolesława była Bogumiła z Jareckich (ur. 24 sierpnia 1923, zm. 15 stycznia 1975),88 drugą – cytowana wielokrotnie w niniejszej pracy pani Anna Pieguszewska. Bolesław Pieguszewski zmarł 24 sierpnia 2000 roku, pochowany jest w grobowcu rodziny Pieguszewskich.89
Obok wymienionych powyżej aptekarskich pamiątek ze zbiorów pani Anny Pieguszewskiej, na szczególną uwagę zasługują dwie pominięte do tej pory w opisie: Zeszyt eterowy
oraz Książka laboratoryjna apteki w Tymbarku. Zeszyt eterowy obejmuje okres od początku
roku 1929 do połowy roku 1942. Z umieszczonych w Zeszycie eterowym rachunków z zakupu
eteru dowiadujemy się, że magister Pieguszewski kupował tę substancję w Składnicy Aptecznej „Zoria”. Każda ze stron Zeszytu... posiada dwa działy z następującymi rubrykami: w dziale „Przychód” – „data otrzymania, ilość, gdzie nabyto (wymienić dostawcę i jego adres)” zaś
w dziale „Rozchód” – „data zbycia, ilość, komu zbyto (wymienić odbiorcę i jego adres), jaka
władza wydała zaświadczenie (nr i data zaświadczenia), uwagi”. Czystego eteru wydawano
stosunkowo mało, a jego odbiorcami byli lekarz (dr Cwojdziński) i akuszerka, natomiast duże
ilości były stosowane do przyrządzania Tinct. Valer. aether. Uwagę zwraca fakt, że preparat
ten sprzedawany był odręcznie, zaś wśród odbiorców przez kilka lat pojawiają się często te
same nazwiska. Może to wskazywać na istnienie dużej grupy osób uzależnionych od eteru.
Ponadto z Zeszytu eterowego apteki w Tymbarku wynika, że wśród pacjentów było szerokie
grono osób przybywających z Limanowej, w której istniała przecież apteka o znacznie dłuższej i bardziej ugruntowanej pozycji.
Nie mniej ciekawy jest kolejny dokument - Książka laboratoryjna, zawierająca spisane
wszystkie recepty wykonane w tymbarskiej aptece w okresie od 5 stycznia 1942 do 23 czerwca 1948. Wiele preparatów wykonywanych i stosowanych jest nadal, np. maść ichtiolowa,
wodne roztwory kwasu borowego, woda utleniona, maść cynkowa. W odróżnieniu do dzisiejszych czasów, magister Pieguszewski sam przyrządzał w aptecznym laboratorium spirytusy
(kamforowy, mrówkowy i salicylowy), nalewki (np. z owoców pieprzowca, kwiatów konwalii, ziela naparstnicy czy korzenia kozłka) oraz mieszanki ziołowe (przeczyszczające, wy88
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Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca rodziny Pieguszewskich, na cmentarzu parafialnym w
Tymbarku.
Ibidem.
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krztuśne, moczopędne) i syropy (prawoślazowy, tymiankowy, malinowy). Obecnie preparaty
te docierają do aptek już w postaci gotowej. Ciekawie otrzymywano w latach czterdziestych
maść z kwasem borowym: stosowano 10% maść na wazelinie żółtej z kwasem borowym
sproszkowanym, a nie jak obecnie maści oparte o podłoża, tworzące emulsję z roztworem
kwasu borowego. Wśród wykonywanych leków znajdują się też i takie, których stosowania
już dawno zaniechano: m.in. maść na świerzb (z siarką i ß-naftolem), krople Inoziemcowa,
nalewka z lobelii, nalewka ze strofantusa, proszki od bólu głowy z amidopiryną, fenacetyną i
guaraną czy Tinct. Chinae comp. (nalewka z kory chinowej, korzenia goryczki, kory cynamonowca z aromatem pomarańczowym).
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Ilustracje 4-6
Rysunki magistra Ludwika Pieguszewskiego. Ze zbiorów Anny Pieguszewskiej.
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Ilustracje 10-12
Witraże i krata okienna w domu Pieguszewskich w Tymbarku, projektowane przez
magistra Ludwika Pieguszewskiego.
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Ilustracje 17-19
„Książka eterowa” do prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu
eteru i „Tinct. Valer. Aether.”. Obejmuje okres od początku roku 1929
do roku 1942. Ze zbiorów Anny Pieguszewskiej.
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Ilustracje 20-22
„Książka laboratoryjna” apteki w Tymbarku. Obejmuje okres od stycznia 1942 do lipca 1948. Na drugim zdjęciu widoczna pieczęć władz
niemieckich. Ze zbiorów Anny Pieguszewskiej.
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Historia aptek
Powiatu Myślenickiego

Historia apteki w Dobczycach
Historia apteki w Myślenicach

Historia apteki w Dobczycach
Apteka w Dobczycach powstała w roku 1876.1 Jak ustaliła Mirosława Stachoń koncesję na jej
prowadzenie otrzymał Wątkiewicz.2 Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1877 wymienia jednak jako
właściciela apteki magistra farmacji Józefa Sasa Bilińskiego.3
Józef Sas Biliński urodził się w w roku 18444 w Młynnem w powiecie Limanowa. Zasłynął
jako uczestnik Powstania Styczniowego. Jak podaje Wacław Sokolewicz „jako uczeń aptekarski należał do organizacji rewolucyjnej w Krakowie. Później wstąpił do oddziału generała Mierosławskiego Ludwika. Walczył w 8-miu bitwach, między innemi pod Igołomią, Polichnem, Chruśliną, Żyżnem i Fajsławicami. Jako sierżant wzięty do niewoli moskiewskiej był więziony w Lublinie i Warszawie”.5
Niestety nie znamy dalszych losów magistra Bilińskiego. Zapewne po uwolnieniu ukończyć
musiał studia farmaceutyczne, gdyż tylko jako magister farmacji mógł otrzymać koncesję na prowadzenie apteki. Mirosława Stachoń informuje, że Józef Biliński pracował w Dobczycach stosunkowo krótko. Na okres od 1 października 1887 do 1 października 1892 roku wydzierżawił aptekę
magistrowi Zygmuntowi Wilczyńskiemu,6 którego sylwetkę przedstawiono w rozdziale poświęconemu historii apteki w Łącku. Apteka mieściła się wówczas w rynku, w zachowanym po dziś dzień
domu pod numerem 15, w sąsiedztwie kościoła.7
W Dobczyckiej aptece praktykę jako uczeń aptekarski odbywał Karol Łosik i w 1887 roku
„uznany został jako uzdolniony na asystenta farmacyi”.8
W roku 1893 dobczycką aptekę Biliński sprzedał magistrowi Ksaweremu Mikuckiemu, 9 postaci, która w okresie międzywojennym miała zyskać sobie w środowisku krakowskich farmaceutów ogromną popularność i dojść do najwyższych godności zawodowych.10 Istnienie apteki w Do-
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Kalendarz Farmaceutyczny na rok 1900. Lwów 1900, staraniem i nakładem Bronisława Koskowskiego, redaktora
„Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, s. 186.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 136.
Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1878. Lwów 1877, Wydawnictwo Towarzystwa Aptekarskiego, s. 115.
A. Krawczuk, K. Grodziska, J. Dębski, A. Król, T. L. Kubica: Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Warszawa 1988,
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, Agencja Omnipress, s. 125.
W. Sokolewicz: Farmaceuci w Powstaniu 1863 roku. „Wiadomości Farmaceutyczne”, 1931, nr 14, s. 179.
M. Stachoń op. cit. Tezie tej przeczy jednak Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1884, ze zbiorów Muzeum Farmacji
CM UJ, z ręcznym dopiskiem „Wilczyński” przy nazwisku Bilińskiego (Kalendarz do użytku farmaceutów i
chemików na rok 1884. Lwów 1883, wydawnictwo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego, s. 130).
Wywiad przeprowadzony przez autora z jednym z najstarszych mieszkańców Dobczyc – Kazimierzem Kowalskim,
regionalistą i działaczem społecznym, w dniu 24 sierpnia 2006.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1887, nr 22, s. 379.
M. Stachoń op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1926, nr 28-29, ss. 572-573.
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bczycach, należącej do Mikuckiego potwierdza Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894.11
Biliński zmarł w roku 1912, pochowany jest na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w grobie
weteranów powstań 1830/31 r., 1846/48 r. I 1863/64 r.12
Nowy nabywca apteki w Dobczycach – Ksawery Mikucki urodził się 31 maja 1868 roku w
Krakowie, jako syn Józefa, oficjalisty.13 W roku 1886 ukończył praktykę uczniowską w aptece Redyka w Krakowie.14 Studia farmaceutyczne odbywał w latach
1889-1891, tytuł magistra farmacji uzyskał 21 lipca 1891 roku.15
Przez ponad trzydzieści lat był właścicielem i kierownikiem apteki „Pod Koroną” przy krakowskim Rynku Głównym.
Jak wcześniej wspomniano Mikucki w okresie międzywojennym cieszył się wielkim szacunkiem i popularnością wśród
kolegów-aptekarzy. Piastował m.in. funkcje prezesa krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
był prezesem Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej,
piastował stanowiska radnego miejskiego i sędziego handlowego przy krakowskiej Izbie Handlowej. Wchodził w skład
Ilustracja 1
Magister Ksawery Mikucki. Zdjęcie
z cytowanego obok nekrologu, zamieszczonego w „Wiadomościach Farmaceutycznych” (1926, nr 28-29,
ss. 572-573).

Rady Nadzorczej spółki „Pharma”. Zmarł w roku 1926.
Anonimowy autor niezwykle ciekawego, pośmiertnego
wspomnienia pisze: „Ujmująca postać ś.p. Ksaw. Mikuckiego
jednała Mu sympatję w centralnych organizacjach zawodowych we Wiedniu, jak również u władz. Wyrobiony w pracy

zawodowej, znajduje podatny grunt do pracy we własnej Ojczyźnie, gdzie w wielu kierunkach budować należało od podstaw gmach polskiej farmacji. Na każdy zew, widzimy Go w Warszawie, czy
to na Zjazdach zawodowych, czy też na konferencjach urzędowych. Miarą zaufania kolegów było
Jego stanowisko wiceprezesa Grem. przez lat kilkanaście. Przed trzema laty po zrzeczeniu się mandatu Prezesa przez seniora, p. Łuczkę, ś.p. Mikucki okazał sie najgodniejszym do sprawowania tak
zaszczytnego urzędu. W tym charakterze brał ś.p. Mikucki udział jako egzaminator uczniów, oraz
kończących studja farm. studentów, przyczem przejawiała się najlepiej Jego wiedza i doświadczenie zawodowe. Pokolenia całe z wdzięcznością i uznaniem zachowają w pamięci ś.p. Mikuckiego,
11
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Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894, Lwów 1894, nakładem
c.k. Namiestnictwa, s. 540.
A. Krawczuk, K. Grodziska, J. Dębski, A. Król, T. L. Kubica op. cit
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1886, nr 23, ss. 411-417.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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który kładł swój podpis pod świadectwa zawodowe. W dziejach rozwoju Polskiego Powsz. Tow.
Farmaceutycznego ś.p. Mikucki zapisał się po wsze czasy jako wybitny członek zawodu. (...) Żegnamy Cię dobry człowieku i zacny kolego! Będziemy do kresu naszej pracy przekazywali wspomnienie o Tobie, któryś spełnił w zupełności Twoje powołanie. Żegnamy Cię po raz ostatni – spoczywaj w spokoju!”16 Do nekrologu redakcja „Wiadomości Farmaceutycznych” dołączyła także
opis pogrzebu magistra Mikuckiego: „Pogrzeb ś.p. Mikuckiego był imponującą manifestacją ludności. Tłumy mieszkańców z przedstawicielami władz, samorządu i instytucji dobroczynnych wraz z
in corpore odprowadziły zwłoki na cmentarz, gdzie serdecznie pożegnał ś.p. zmarłego dłuższem i
ze swadą wypowiedzianem przemówieniem p. Rosneberg, imieniem Gremium Aptekarzy Mał.
Zach. i Wschodniej oraz Polsk. Powsz. Tow. Farm. Na trumnie widniały wieńce od Grem. Apt. Małop. Zach. od Aptekarzy Krakowskich, od Polsk. Powsz. Tow. farm. w Warszawie, od współpracowników, Rady miasta Krakowa, Izby Handlowej i t.d.”.17
Magister Mikucki zatrudnił w dobczyckiej aptece prowizora aptekarskiego Aleksandrowicza,
żydowskiego pochodzenia, który 24 maja 1893 śmiertelnie się otruł. Przyczyną samobójstwa był
konflikt rodzinny: Aleksandrowicz nieszczęśliwie zakochał się w pannie-katoliczce, nauczycielce w
Dobczycach, ale rodzina Aleksandrowiczów nie wyraziła jednak zgody na ożenek.18
Ksawery Mikucki właścicielem apteki w Dobczycach pozostawał przez zaledwie cztery lata.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z dnia 1 września 1896 roku informowało: „Z Krakowa nam donoszą, że dotychczasowy właściciel apteki w Dobczycach kol. p. Mikucki
kupił na własność aptekę "pod koroną" (dawniej Trauczyńskich) w Krakowie”.19
Kolejnym nabywcą dobczyckiej apteki okazał się magister farmacji Józef Hanak.20 Urodził się
w roku 1868 w Krakowie, ojcem jego był Jan Hanak, urzędnik Uniwersytetu Jagiellońskiego. 21 W
roku 1886 ukończył praktykę uczniowską w aptece Radlera w Krakowie.22 Studia farmaceutyczne
rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1887 i ukończył je po upływie dwóch lat. Tytuł
magistra farmacji uzyskał 22 lipca 1889.23
W zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ zachowała się rota przysięgi, jaką w dniu otrzymania
dyplomu złożył Józef Hanak: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że w każdéj chwili ściśle
i sumiennie przestrzegać będę nakazów i zakazów odnoszących się do mego zawodu, a zawartych
tak przepisanej dla aptekarzy instrukcyi, jako też w poszczególnych ustawach i przepisach władz
przełożonych, - i że od pełnienia tych moich obowiązków nie dam się zwieść nigdy i żadnemi
16
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19
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„Wiadomości Farmaceutyczne” (1926) op. cit.
Ibidem.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Elżbietą Kaucz, regionalistką z Dobczyc, w dniu 23 sierpnia 2006, posiadającą odpisy z zaginionych kronik miejskich i parafialnych.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1896, nr 16-17, ss. 263-264.
M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1886) op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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względami, jakiegokolwiek byłyby one rodzaju”.24 Praktykę aptekarską zdobywał w aptece w Ulanowie.25
Prawdopodobnie po kupnie dobczyckiej apteki Hanak zdecydował się przenieść ją z kamieniczki pod numerem 15 do specjalnie na ten cel wybudowanego domu w stylu polskiego dworku,
także zachowanego do naszych czasów, obecnie noszącego numer 7. 26 Dom ten znajduje się nadal
w rękach potomków magistra Józefa Hanaka, którzy jednak, prawdopodobnie ze względu na opisane dalej wydarzenia, odmawiają rozmów o przeszłości. Meble do apteki sporządzano na zamówienie w krakowskiej „fabryce stolarskiej” Stanisława Burzyńskiego – „Specyalisty urządzeń aptek”.27
Józef Hanak aptekę w Dobczycach wydzierżawił natychmiast po kupnie w roku 1897. 28 Można się domyślać powodów tej decyzji. Magister Hanak był zapewne zbyt zajęty prowadzeniem doskonale prosperującej drogerii w Krakowie przy ulicy Szewskiej, której był współwłaścicielem29 i
licznymi obowiązkami – m.in. w roku 1908 został mianowany „rzeczoznawcą do spraw aptekarskich i drogueryi w Krakowie.30
Pierwszym dzierżawcą apteki Hanaka był magister Józef Pelc.31 Urodził się około roku 1867
w Krakowie, jako syn Stanisława, obywatela. Studia farmaceutyczne odbył w rodzinnym mieście w
latach 1887-1889. Dyplom magistra farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał 25 października
1889 roku.32 Dzierżawcą apteki w Dobczycach pozostawał przez ponad dwadzieścia lat, do 1 września 1920 roku.33 Przez cały ten okres zdołał sobie zapewnić szacunek i uznanie mieszkańców Dobczyc. Świadczyć może o tym jego udział w dniu 16 maja 1910 roku, jako „zacnego obywatela Dobczyc”, w pogrzebie zasłużonego księdza Kiczało, chowanego w Tarnowie.34
Józef Pelc uczestniczył aktywnie także i w życiu zawodowym – w roku 1895 i 1896, na Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas”, wybierany był na skarbnika Towarzystwa.35 Czy jednak rola dzierżawcy odpowiadała magistrowi Pelcowi? Raczej nie, skoro w
marcu 1910 zwracał się do c.k. Namiestnictwa o nadanie koncesji na aptekę w Tarnowie, na Grzegórzkach lub w Krakowie,36 zaś w październiku 1912 występował o przyznanie koncesji na prowa-
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Zbiory Muzeum Farmacji CM UJ (teka 407, Józef Hanak).
Dokument poświadczający pracę „asystenta farmacyi” Józefa Hanaka w aptece w Ulanowie, w okresie od 10
grudnia 1888 do 19 kwietnia 1889, datowany na dzień 10 sierpnia, w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 407,
Józef Hanak).
K. Kowalski op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1919, nr 2, s. 17.
M. Stachoń op. cit.
W zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ, w tece Józef Hanak, w Krakowie przechowywanych jest kilkaset faktur na
zakupy, jakich dokonywała drogeria Hanaka.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1908, nr 22-23-24, s. 337
M. Stachoń op. cit. s. 137.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
M. Stachoń op. cit.
E. Kaucz op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1896, nr 20, ss. 331-339.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 3, ss. 51-52.
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dzenie nowej apteki w przemyskim rynku.37 W grudniu tegoż roku – prosił o koncesję na prowadzenie czternastej apteki w Krakowie.38 Wszystkie te podania były załatwiane przez władze odmownie.
Dopiero w lutym 1921, a więc tuz po zakończeniu dzierżawy apteki w Dobczycach, Józef Pelc
otrzymał prawomocną koncesję na prowadzanie apteki39 w rynku w Wieliczce.40 W roku 1928 apteka należała już do jego spadkobierców i pozostawała pod zarządem Władysławy Pelc-Jabłońskiej.41
Z dniem 26 października 1937 koncesję na prowadzenie apteki w Wieliczce uzyskał Tadeusz Pelc,42
absolwent farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim z roku 1930.43 Władysława Jabłońska była zaś
już tylko pracowniczką apteki.44 Tadeusz Pelc pozostawał właścicielem apteki w wielickim rynku w
czasie45 i po II wojnie światowej.46 W roku 1946, na posiedzeniach Okręgowej Izby Aptekarskiej w
Krakowie, był reprezentantem aptekarzy powiatu krakowskiego.47
Aż do roku 1933 dobczycka apteka pozostawała w rękach Józefa Hanak, który po zakończeniu dzierżawy przez Józefa Pelca wydzierżawił ją na lata 1922-1923 Mieczysławowi Królikowskiemu.48
Magister Królikowski urodził się około roku 1872 w Tarnobrzegu, jako syn doktora Czesława
Królikowskiego. Prawnym opiekunem Królikowskiego był aptekarz Ignacy Budzyński. Studia farmaceutyczne rozpoczął w roku 1891, przebiegały one jednak z problemami, bowiem zamiast przepisowych dwóch lat studiował aż pięć i to z przerwami. W roku akademickim 1891/92 studiował
przez obydwa semestry. W roku akademickim 1892/93 w ogóle nie podjął nauki. W roku akademickim 1893/94 uczył się tylko przez jeden semestr. W latach 1894-96 uczęszczał już regularnie na studia i 19 lipca 1896 uzyskał dyplom magistra farmacji.49 Królikowski prawdopodobnie nie przeżył II
wojny światowej, gdyż nie figuruje w wykazie farmaceutów z roku 1949.50
W latach 1924-1927 aptekę w Dobczycach Hanak dzierżawił wspomnianemu w rozdziale dotyczącym historii apteki w Tymbarku Tadeuszowi Kozłowskiemu, zaś w latach 1929-1931 Marianowi Emilowi Dworzańskimu (sylwetka opisana w rozdziale poświęconym historii aptek w Nowym
Targu).51 W 1931 aptekę objął w zarząd Tadeusz Asboth,52 absolwent studiów farmaceutycznych na
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 10, s. 162.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 12, s. 195.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1921, nr 2, s. 21.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1931. Warszawa 1921, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s.163.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1928. Warszawa 1928, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 23.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1938, nr 6, s. 87.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, ss. 267 i 442.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 387. II wojny światowej prawdopodobnie nie przeżyła i nie
figuruje w wykazie farmaceutów z roku 1949.
Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 1942, Izba Aptekarska w Krakowie, s. 33.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego Naczelnej Izby Aptekarskiej, s. 472.
„Farmacja Polska”, 1946, nr 10, 1946.
M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit.
M. Stachoń op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1931, nr 42, s. 576.
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Uniwersytecie Jagiellońskim z roku 1912.53 II wojny światowej prawdopodobnie nie przeżył, gdyż
nie figuruje w wykazie farmaceutów z roku 1949.54
W roku 1934 funkcję zarządcy pełniła magister Dorota Kibitzówna. 55 Dorota Helena Kibitz
urodziła się 13 VII 1889 roku we Lwowie w rodzinie żydowskiej, jako córka Gizeli. Wcześnie została osierocona przez ojca. Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie ukończyła w trybie eksternistycznym. Studia farmaceutyczne rozpoczęła na Uniwersytecie Warszawskim, po czym na dwa semestry roku akademickiego 1915/1916 przeniosła się do Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński. Tytuł magistra farmacji uzyskała 6 lipca 1916 roku.56 II wojny światowej prawdopodobnie nie przeżyła i nie figuruje w wykazie farmaceutów z roku 1949.57
Magister Józef Hanak zmarł w 15 marca 1933, o czym donosiły „Wiadomości Farmaceutyczne”.58 Z chwilą śmierci Hanaka dobczycka apteka przeszła w ręce jego córki – Joanny Hanakówny,
urodzonej w Krakowie w roku 1912.59 Była absolwentką studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim z roku 1934.60 W zbiorach krakowskiego Muzeum Farmacji, w tece nr 459 (Joanna Hanakówna) znajdują się niezwykle ciekawe pamiątki z czasów studiów panny Hanakówny na
Uniwersytecie Jagiellońskim: zeszyt do ćwiczeń farmakognostycznych, w którym rysowała preparaty z charakterystycznych części tkanek roślin leczniczych oraz kilkadziesiąt Świadectw potwierdzających odbycie ćwiczeń lub zaliczenie kolokwiów i egzaminów w czasie trwania studiów.
Joanna Hanakówna poślubiła magistra farmacji Czesława Motarskiego. 61 Motarski urodził się
w Krakowie w roku 1908,62 był absolwentem Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku 1931.63 W kwietniu 1931 przyjęty został w poczet członków Związku Zawodowego
Farmaceutów Pracowników w Rzeczpospolitej Polskiej.64 W roku 1936 został zarządcą apteki w
Dobczycach i pozostawał nim aż do 1939.65 Sprzeczne więc informacje podaje Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1939, jako zarządcę apteki wymieniając w jednym miejscu wspomnianego wcześniej magistra farmacji Tadeusza Asbotha w drugim zaś – Czesława Motarskiego.66
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Kalendarz Farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 341.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit.
M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1933, nr 15, s. 199.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 382. Nie wiadomo czy i w jaki sposób z Józefem Hanakiem
spokrewniony był inny Józef Hanak – absolwent Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku
1930 („Kronika Farmaceutyczna”, 1930, nr 21, s. 219).
K. Kowalski op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit. s. 430. Co ciekawe, o przyznaniu Motarskiemu tytułu magistra farmacji „Kronika Farmaceutyczna” informowała już w listopadzie 1930 roku (nr 21, s. 219).
„Kronika Farmaceutyczna”, 1931, nr 7, s. 82.
M. Stachoń op. cit.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., ss. 262 oraz 341.
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W 1939 państwo Motarscy dokonali wpłaty pieniężnej na Fundację Naukową im. profesora
Bronisława Koskowskiego.67 Fundacja ta stawiała sobie za cel „Dopomagać farmaceutom, poświęcającym się pracy naukowej, do wyjazdu za granicę dla uzupełnienia studiów naukowych, które by umożliwiły im objęcie katedr uniwersyteckich na wydziałach lub oddziałach farmaceutycznych w Polsce”.68
Przez cały okres okupacji Motarscy pracowali w aptece
wspólnie; na początku lat czterdziestych doczekali się córki.69
Aptekę i jej wyposażenie z lat trzydziestych zapamiętał
Kazimierz Kowalski z Dobczyc. Pan Kowalski wspomina, że w
aptece, na pięknych dębowych meblach, stały rzędem porcelanowe białe słoiczki z substancjami chemicznymi. Motarscy leki
robili na miejscu lub obiecywali, że przygotowane zostaną na
następny dzień. Jeżeli zaś nie mieli zapisanych leków preparat
sprowadzano z Krakowa, co zajmowało zwykle 2 do 3 dni. Na
Ilustracja 4
Cytowany w tekście rękopis Joanny
Hanakówny, z przepisami na lek „Dla
kur”. Ze zbiorów Muzeum Farmacji
CM UJ (teka 459, Joanna Hanakówna).

ladzie uwagę zwracała piękna waga szalkowa.70
W zbiorach krakowskiego Muzeum Farmacji CM UJ zachowało się kilka przepisów na leki, spisanych przez magister
Motarską na papierze firmowym hurtowni „Zoria”. Obrazują
one szerokie spektrum potrzeb pacjentów dobczyckiej apteki.

Znaleźć wśród nich możemy m.in. przepisy na wodę dla kur, wodę kamforową oraz przepis na
„ziółka żółciopędne, ziółka moczopędne i odkażające” z dokładnymi wycenami tychże mieszanek. I
tak porcja Species Stomachicae licząca 100 gramów kosztowała 1,10 zł, Species Diureticae et Antisepticae także 1,10 zł. Szczególnie ciekawy skład ma „woda dla kur”, zawierająca siarczan cynku,
formalinę, chlorek sodu w roztworze wodnym z niewielkim dodatkiem spirytusu. Dawkowało się
ten specyfik następująco: „łyżeczkę kawową na litr wody przegotowanej do picia dla kur co drugi
dzień”.
Wśród przepisów magister Motarskiej znaleźć możemy także skład typowej mikstury uspokajającej (z fenobarbitalem sodu, nalewką kozłkową i bromkiem sodu) oraz kolejny specyfik dla kur,
zawierający proszkowany węgiel, który mieszało się z karmą. W dwojaki sposób leczyć można było
łupież. Magister Motarska zapisała przepis na przeprowadzenie dłuższej kuracji, w czasie której należało używać maści do stosowania na skórę głowy i płynu do jej porannego zmywania. Koszt ta67
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„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1939, nr 5, s. 62.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 564.
E. Kaucz op. cit.
K. Kowalski op. cit.
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kiej kuracji wynosił 15 złotych. Inną możliwością było zastosowanie „ziół przeciw łupieżowi”, w
skład których wchodziły szyszki chmielu i ziele pokrzywy. Płynem otrzymanym przez zaparzenie
takich ziół przemywało się włosy po uprzednim zastosowaniu na skórę głowy mydła siarkowego.
Magister Motarska posiadała także przepis na mieszankę ziołową przeciwko wypadaniu włosów. W
jej skład wchodziły szyszki chmielowe, ziele pokrzywy, kłącze tataraku oraz korzeń łopianu.71
Tuż po wojnie u Motarskich zamieszkał dr Stanisław Szwedowski, lekarz z Wiśniowej. Pomiędzy nim a Motarską wywiązał się romans. W następstwie tego Czesław Motarski wyjechał wraz
z córką do Krakowa i rozpoczął pracę w aptece przy Alejach Trzech Wieszczów.72 W wykazie magistrów farmacji z roku 1949 figuruje jednak jeszcze jako pracownik apteki w Dobczycach.73 Tymczasem Joanna Hanak-Motarska, wymieniana oficjalnie jako kierownik i właścicielka apteki,74 oraz
doktor Szwedowski, ku zgorszeniu mieszkańców Dobczyc, zamieszkali razem. Po śmierci Szwedowskiego magister Motarska stała się niedostępna i stopniowo odsuwała się od czynnego życia,
zaczęła także hodować w aptece dziesiątki kotów i psów, co mieszkańcy Dobczyc oceniali bardzo
negatywnie.75
Z historią apteki w Dobczycach związana jest także i trzecia tragiczna historia miłosna: otóż
pod koniec wojny w aptece pracowała jako pomocnik Anna Fox, w której nieszczęśliwie zakochał
się jeden z mieszkańców Dobczyc, przykładny mąż i głowa wielodzietnej rodziny. Mimo wzajemnej miłości został przez Foxównę odrzucony i popełnił samobójstwo.76 Wszystkie przytoczone powyżej historie najstarsi mieszkańcy Dobczyc pamiętają po dziś dzień, twierdząc, że tutejsza apteka
była miejscem przynoszącym pracownikom nieszczęścia.77
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Archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 459, Joanna Hanakówna).
K. Kowalski op. cit.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 351.
Ibidem.
K. Kowalski op. cit.
E. Kaucz op. cit.
E. Kaucz, K. Kowalski op. cit.
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Ilustracja 2
Dom, który wedle wspomnień najstarszych mieszkańców Dobczyc, mieścił aptekę Józefa Bilińskiego. Zdjęcie
współczesne.

Ilustracja 3
Siedziba dobczyckiej apteki, należącej do rodziny Hanaków. Zdjęcie współczesne.
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Historia apteki w Myślenicach
Autorowi niniejszej pracy niestety nie udało się ustalić, kiedy powstała apteka w Myślenicach. Według Mirosławy Stachoń przed rokiem 1874 należała do Kajetana Michała Gumińskiego1 (ur. 2 sierpnia 1818, zm. 26 października 18722). Następnie przeszła na własność jego
syna – Władysława (ur. 26 września 1852 w Myśleniach,3 zm. 24 kwietnia 19114). Władysław
Gumiński ukończył dwuletnie studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra farmacji otrzymał w 23 lipca 18745 i w tym samym roku uzyskał pozwolenie
na prowadzenie apteki.6 Można przypuszczać, że jeżeli Władysław Gumiński urodził się w
roku 1852 już w Myślenicach,7 Michał musiał prowadzić już tam aptekę. Istnienie apteki w
Myślenicach potwierdzają Kalendarze Farmaceutyczne z roku 1878,8 18849 oraz 190010 jako
właściciela wymieniając Władysława Gumińskiego. Przynależność apteki w Myślenicach do
Gumińskiego, sygnalizuje także Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894.11
W roku 1908 apteka w Myślenicach przechodzi drogą sprzedaży na własność magistra
farmacji Tadeusza Prus-Skowrońskiego.12 Od tego momentu nazwisko Skowrońskich pozostaje związane z apteką w Myślenicach przez najbliższych kilkadziesiąt lat.
Dzięki rozmowom i licznym dokumentom udostępnionym przez pana doktora Andrzeja
Skowrońskiego z Krakowa, potomka myślenickich farmaceutów, udało się autorowi niniejszej
pracy w wyczerpujący sposób opisać historię apteki w Myślenicach w pierwszej połowie XX
wieku.
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M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich
w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 148.
Informacja na podstawie tablicy nagrobnej z grobowca rodzinnego Gumińskich, na starym cmentarzu
parafialnym w Myślenicach. Żoną Kajetana Michała była Ludwika z Gramatyków Gumińska, ur. 18 lutego
1818, zmarła 6 lutego 1873.
Mylą się więc komputerowe bazy danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podając jako rok urodzenia datę 1851.
Informacja na podstawie tablicy nagrobnej z grobowca rodzinnego Gumińskich, na starym cmentarzu parafialnym w Myślenicach.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1878. Lwów 1877, Wydawnictwo Towarzystwa
Aptekarskiego, s. 117.
Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1884. Lwów 1883, Wydawnictwo Galicyjskiego
Towarzystwa Aptekarskiego, s. 132.
Kalendarz Farmaceutyczny na rok 1900. Lwów 1900, Staraniem i nakładem Bronisława Koskowskiego,
redaktora „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego, s. 187.
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894. Lwów 1894, nakładem c.k. Namiestnictwa, s. 538.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 4, s. 62.
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Tadeusz Skowroński herbu Prus urodził się 10 sierpnia 1869 roku w Lubaczowie, jako
syn sędziego Jana Skowrońskiego i Ludmiły z Giedlińskich.13 Praktykę w aptece rozpoczął w
roku 1883, w wieku zaledwie czternastu lat. Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w roku 1893. Po odbyciu służby
wojskowej, rozpoczął pracę w aptekach krakowskich, a
następnie w słynnej aptece Mikolacha we Lwowie.
Przez kilka lat dzierżawił aptekę spadkobierców M. Zahradnika14 w Złoczowie.15 W kwietniu 1897 pobrał
„pensyę w chorobie z Kasy chorych dla współpracowników aptekarskich przy Towarzystwie farmaceutycznem "Unitas" w Krakowie” za 21 dni choroby.16 7 października 1899 magister Skowroński wziął udział w II
Zjeździe Farmaceutów Galicyjskich w Krakowie.17
W roku 1900, z okazji pięćsetlecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jako jeden z kilku „reprezentantów,
Ilustracja 1

byłych uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego”, podpi-

Tadeusz Prus-Skowroński senior. Zdjęcie
ze zbiorów Andrzeja Skowrońskiego.

sał „adres, złożony (...) w kościele św. Anny w ręce
rektora”. Jak podaje „Czasopismo Galicyjskiego Towa-

rzystwa Aptekarskiego” pamiątkowe pismo, „opatrzone starodawną pieczęcią aptekarską z
roku 1800”, złożone zostało w „metalowej, ozdobnej w ornamenta zawodowe, srebrzonej
puszce (wyrobu firmy Kowalkowski i Dedrzeński w Podgórzu)”.18 Wspólnie z magistrem
Skowrońskim „adres” podpisali m.in.: prezes Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas” - Antoni Śmieszek, senior gremium aptekarskiego – Eugeniusz Heller oraz redaktor „Kroniki Farmaceutycznej” – Alfred Stepek.19
W roku 1904 Skowroński wybrany został zastępcą wydziałowego Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego.20 W 1905 został wydziałowym Galicyjskiego Towarzystwa Aptekar-
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14
15
16
17
18
19
20

Wyciąg familijny rodziny Skowrońskich wydany przez Urząd Parafialny w Myślenicach oraz Akt urodzenia i
chrztu Tadeusza Skowrońskiego seniora, wydany przez Urząd Parafialny w Lubaczowie, w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 4, s. 62.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1935, nr 48, s. 705.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1897, nr 7, s. 95.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1899, nr 10-11, ss. 157-171.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1900, nr 13, s. 243.
Ibidem.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1904, nr 24, s. 381.
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skiego we Lwowie21 i w kilka tygodni później, z niewiadomych względów, wraz z czterema
innymi kolegami wystąpił z Towarzystwa.

Ilustracja 2
Apteka w Myślenicach na zdjęciu z początku lat dwudziestych XX wieku. Przed drzwiami Tadeusz
Skowroński senior. Zdjęcie ze zbiorów Andrzeja Skowrońskiego.

Na posiedzeniu Wydziału Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego w dniu 15 stycznia
1905, decyzja ta spotkała się z następującą rekcją zebranych: „Po krótkiej dyskusyi uchwałą
wydział przyjął wystąpienia do wiadomości bez zastrzeżeń i zaznaczył, że jest to smutny objaw lekkomyślności szczególnie u niektórych członków bądź to, że występują sami, bądź też,
że namową skłaniają drugich do występywania z pożytecznego Towarzystwa, nie bacząc na
możliwe smutne następstwa takiego nierozmyślnego kroku w przyszłości”.22
W roku 1908 Skowroński zakupił aptekę w Myślenicach. 23 W piśmie pozostającym w
zbiorach rodzinnych pana Andrzeja Skowrońskiego, skierowanym w dniu 19 kwietnia 1909
do jego dziadka przez c.k. Namiestnictwo we Lwowie, czytamy: „Kontraktem kupna z daty
21
22
23

„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1905, nr 2, s. 26.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1905, nr 8, s. 123.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1935, nr 48, s. 705 oraz „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa
Aptekarskiego”, 1908, nr 16, s. 260.
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Myślenice 15. października 1908. uwierzytelnionym przez c.k. Sąd powiatowy w Myślenicach 15. października 1908.L.191/8 nabył Tadeusz Skowroński podówczas dzierżawca apteki
w Złoczowie urządzenie i zapasy koncesyonowanej apteki publicznej w Myślenicach od aptekarza Mr. Władysława Gumińskiego który zrzekł się koncesyi na tę aptekę pod warunkiem
udzielenia jej Skowrońskiemu. Na podstawie tego kontraktu wniósł Mr. Tadeusz Skowroński
prośbę o udzielenie mu koncessyi na samoistne prowadzenie wspomnianej apteki publicznej
w Myślenicach. Załatwiając tę prośbę oznajmia c.k. Namiestnictwo po zasięgnięciu opinii reprezentacyi zawodowych wymienionych w §.50. ustawy z dnia 18. grudnia 1906 Dz. p.p. Nr.
52/1907 r. że udzieli Mrowi Tadeuszowi Skowrońskiemu wspomnianej koncessyi po złożeniu
taksy koncessyjnej w myśl §.11. powołanej ustawy w kwocie 500 K. t.j. pięćset koron i marki
stemplowej na 2 K. na dokument koncessyjny w ciągu czterech tygodni od dnia poręczenia tej
decyzyi. W razie niedotrzymania tego terminu będzie podanie petenta uważane za cofnięte.
Od tej decyzyi wolno wnieść rekurs do c.k. Minist. spraw wewnętrznych który podać należy
do c.k. Nam. w ciągu czterech tygodni licząc od dnia następującego po dniu jej doręczenia. –
O tem zawiadamia się Mr. Władysława Gumińskiego i Tadeusza Skowrońskiego z tem, że załączniki podania będą zwrócone przy wręczeniu dokumentu koncesyjnego”.24
W posiadaniu pana Andrzeja Skowrońskiego znajduje się także wzmiankowana w cytowanym piśmie oryginalna koncesja na prowadzenie myślenickiej apteki, wystawiona przez
c.k. Namiestnictwo we Lwowie w dniu 12 czerwca 1909 roku. Czytamy w niej: „Na podstawie prawomocnej decyzyi z dnia 19. kwietnia 1909 L.33379 nadaje c.k. Namiestnictwo w
myśl §.51. ustawy z 18. grudnia 1906 Dzpp.N.5 z roku 1907 Panu Magistrowi farmacyi Tadeuszowi Skowrońskiemu koncesyę na samoistne prowadzenie koncessyonowanej apteki publicznej w Myślenicach, której urządzenie nabył drogą kupna od aptekarza Władysława Gumińskiego. Zarazem potwierdza się uiszczenie taksy koncesyjnej w kwocie 500 kor. t.j. pięćset koron”.25
11 lutego roku 1909, a więc w trakcie starań o otrzymanie koncesji na aptekę w Myślenicach, poślubił magister Skowroński Walerię Komarnicką. Skowrońscy mieli dwóch synów:
Kazimierza, urodzonego 4 stycznia 1909 roku w Złoczowie,26 który zginął w czasie obrony

24
25
26

Dokument w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
Dokument w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
Akt urodzenia i chrztu Kazimierza Skowrońskiego, wydany przez Urząd Parafialny w Złoczowie, w
posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego
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Modlina 28 września 1939 roku,27 oraz Tadeusza juniora (przyszłego farmaceutę, ojca pana
Andrzeja Skowrońskiego), urodzonego w Myślenicach dnia 7 lutego 1912 roku.28

Ilustracja 3
Tadeusz Prus-Skowroński senior wraz z drużyną myślenickich harcerzy. Zdjęcie ze zbiorów Andrzeja
Skowrońskiego.

Apteka znalazła swe miejsce przy myślenickim rynku, w budynku „magistrackim” o
niezwykle ciekawej architekturze i ornamentyce elewacji, który odsprzedano Skowrońskim.29
W zbiorach pana Andrzeja Skowrońskiego zachował się Kontrakt kupna sprzedaży kamienicy
w myślenickim Rynku, datowany na dzień 15 stycznia 1918. Czytamy w nim: „Gmina Miasta
Myślenice (...) działając na mocy (...) uchwał (...) w wykonaniu dobrowolnej licytacyi (...)
sprzedaje niniejszem (...) z posiadłości tej, całą część takowej, stanowiącą osobną realność
przy rynku w Myślenicach położoną, obejmującą plac budowlany (...) parcelę bud. (...) i
ogród (...) tudzież stojące na tem budynek frontowy, mieszkalny, jednopiętrowy, murowany,
oraz w podworcu: drewutnie i altanę, a to ze wszystkiem, co do realności tej należy i na wymienionych tu parcelach stoi, w zupełności i w stanie, w jakim przedmioty te obecnie się
znajdują (...), w stanie wolnym od wszelkich długów i ciężarów hipotecznych na zupełną i
27

28

29

Wyciąg familijny rodziny Skowrońskich, wydany przez Urząd Parafialny w Myślenicach, w posiadaniu
Andrzeja Skowrońskiego.
Akty urodzenia i chrztu Tadeusza Skowrońskiego juniora oraz Metryka urodzenia Tadeusza Skowrońskiego
juniora, wydane przez Urząd Parafialny w Myślenicach, w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego
M. Szancer: Historia myślenickiego Rynku. Myślenice 1985, Towarzystwo Miłośników Ziemii Myślenickiej,
s. 10.
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nieograniczoną własność Wwnym. Tadeuszowi i Waleryi z Komornickich Skowrońskim po
połowie”.30
W Myślenicach magister Skowroński „oddawał się z zamiłowaniem pracy zawodowej,
nie szczędził sił i trudu dla pracy społecznej, biorąc żywy udział w życiu publicznem, jako
długoletni radny miasta i asesor oraz jako członek wielu stowarzyszeń i organizacyj. Był
opiekunem miejskiego zakładu ubogich oraz przewodniczącym Komitetu kościółka Panny
Marji na cmentarzu, łożąc wiele na jego upiększenie. Ukochawszy młodzież, opiekował się
szczególnie Związkiem Harcerstwa Polskiego; miejscowa drużyna harcerska zawdzięcza mu
głównie swój rozwój i rozkwit”.31 W 1921 ofiarował 1000 marek na cel kursów maturycznych, organizowanych przez Małopolskie Towarzystwo „Unitas” dla studentów farmacji nie
posiadających matury.32 W roku 1933 został przewodniczącym Komisji, powołanej do ustalenia nazw placów i ulic miasta oraz numeracji znajdujących się przy nich domów.33
Według wspomnień najstarszych myśleniczan, na które w rozmowie z autorem niniejszej pracy powoływał się doktor Andrzej Skowroński, Tadeusz Skowroński senior był niezastąpionym aptekarzem, niosącym pomoc wszystkim potrzebującym.34 W pracy Tadeuszowi
Skowrońskiemu seniorowi pomagał brat – magister farmacji Stanisław Skoworoński (18711921).35
Żona magistra Skowrońskiego – Waleria, jak wspomina jej siostrzeniec Kazimierz Wątorski „troskliwie prowadziła dom otwarty, ale nie dla każdego. Bardzo "uważająca" na formy towarzyskie i "savoir vivre" zapraszała i przyjmowała miejscowych gości, ale nie ponawiała zaproszenia, gdy gość w czymś uchybił swym zachowaniem. Dom był otwarty, ale tylko dla wybranych. Należała do nich elita inteligencji Myślenic. Dom wujostwa był (...) zamożny i postawiony "na wysokiej stopie". Wujcio Tadzio był poważnie wyglądającym postawnym mężczyzną z piękną, patriarchalną długą brodą, którą troskliwie pielęgnował. Cieszył się powszechnym poważaniem, tym bardziej, że był towarzyski, zawsze pogodny, lubił
facecje i żarty i zawsze miał na podorędziu stosowną anegdotę. Atmosfera domu była więc
pogodna i spokojna”.36
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Dokument w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1935, nr 48, s. 705.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1921, nr 7-8, s. 69.
M. Szancer op. cit.
Wywiad przeprowadzony przez autora z wnukiem Tadeusza Skowrońskiego seniora i synem Tadeusza
Skowrońskiego juniora, Andrzejem Skowrońskim z Krakowa, w dniu 26 stycznia 2006.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca rodziny Skowrońskich, na starym cmentarzu
parafialnym w Myślenicach. Wiadomość o śmierci Stanisława Skowrońskiego przekazała „Kronika
Farmaceutyczna” ze stycznia 1922 roku (1922, nr 1, s. 7).
K. Wątorski. Wspomnienia. Rękopis w posiadaniu rodziny, s. 90.
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Nieco inaczej Tadeusza Skowrońskiego seniora zapamiętał znany piszarz Jan Sztaudynger, przyjeżdżający do Myślenic na wakacje: „Pan aptekarz miał dwóch synów, długą brodę
nabierającą wartości z biegiem lat, bo coraz srebrzystszą, żonę piękną, elegancką i z lekka ironicznie uśmiechniętą. Jego apteka była droga, długi czas bezkonkurencyjna, i skutkiem wysokich cen nie cieszyła się uznaniem w mej rodzinie (...). Z nami nie zadzierzgnął pan aptekarz
związków zbyt bliskich. Był wcale gwałtownego usposobienia (...): chłopów traktował ostro i
z góry, chociaż dla nas inaczej głos mu wibrował, ale w atmosferze długiej brody i piorunów
było nam trochę przyciężko”.37
W roku 1934, zapewne w związku z podeszłym już wiekiem, Tadeusz Skowroński senior zrezygnował z kierowania apteką i funkcję tę powierzył magister farmacji Bronisławie
Płonkównie,38 absolwentce Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku
1929.39 W czasie pracy w Myślenicach, w roku 1935, panna Płonkówna pełniła funkcję gospodarza lokalu krakowskiego oddziału Związku Zawodowego Farmaceutów pracowników w
Rzeczypospolitej Polskiej.40 Do Związku wstąpiła już w roku ukończenia studiów – 1929.41
Magister Tadeusz Skowroński senior zmarł 11 lutego 1935. W nekrologu, zamieszczonym w „Wiadomościach Farmaceutycznych”, czytamy: „pogrzeb Jego był jedną wielką manifestacją stowarzyszeń i całej ludności miejscowej. Cześć Jego pamięci”.42 Nekrolog Tadeusza
Skowrońskiego zamieściło także „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie”.43
Po śmierci Tadeusza seniora apteka przeszła na własność Walerii Skowrońskiej „która w
myśl postanowień § 15 ustawy aptekarskiej z dnia 18 XII 1906 Dzpp Nr 5/907 miała wyłączne prawo prowadzenia jej na zasadzie koncesji zmarłego męża Mgra Tadeusza Skowrońskiego. – Ob. Waleria Skowrońska wykonuje wspomniane prawo za pośrednictwem fachowego
kierownika apteki”.44 Funkcję kierownika objęła w roku 1935 magister farmacji Maria Borkowska,45 z domu Kalicka, absolwentka studiów farmaceutycznych w Krakowie z roku 1928,
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J. Sztaudynger: Szczęście z datą wczorajszą. Kraków 1974, Wydawnictwo Literackie, s. 87.
M. Stachoń op. cit.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 445
oraz Kronika Farmaceutyczna, nr 24/1929, s. 260. O ukończeniu przez Płonkównę krakowskiego Oddziału
Farmaceutycznego informowała „Kronika Farmaceutyczna” (1929, nr 24, s. 260). Magister Płonkówna
prawdopodobnie nie przeżyła II wojny światowej, gdyż nie figuruje w wykazie magistrów farmacji,
zamieszczonym w Roczniku Farmaceutycznym 1949/50 (Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego
Instytutu Wydawniczego Naczelnej Izby Aptekarskiej).
„Kronika Farmaceutyczna”, 1935, nr 10, s. 150.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1929, nr 21, s. 233.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1935, nr 48, s. 705.
„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie”, 1935, nr 12, s. 260.
Zaświadczenie wydane przez prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie mgr Tadeusza Pankiewicza z
dnia 4 listopada 1938, w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
M. Stachoń op. cit.
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po II wojnie światowej pracowniczka apteki przy ul. Grodzkiej 17 w Krakowie.46 W roku
193647 i 193748 myślenicka apteka ponownie była kierowana przez mgr Bronisławę Płonkównę. 12 stycznia 1938 kierownikiem apteki w Myślenicach został magister Tadeusz Skowroński junior.49
Tadeusz Skowroński junior, jak wcześniej wspominano, urodził się 12 lutego 1912 roku
w Myślenicach.50 Szkołę podstawową ukończył w Myślenicach.51 Następnie w latach 19221930 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Tadeusza
Kościuszki w Myślenicach. Tam też, 26 kwietnia 1930 roku,
zdał „egzamin dojrzałości typu humanisytcznego wobec
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Krakowskiego”, która „uznała
Tadeusza Skowrońskiego za dojrzałego do studiów wyższych”.52
Następnie wstąpił na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W zbiorach Andrzeja Skowrońskiego zachował się indeks ojca (Książeczka legitymacyjna).
Podobny indeks zachował się także w zbiorach pani Marii
Ilustracja 4
Tadeusz Prus-Skowroński junior.
Zdjęcie legitymacyjne ze świadectwa maturalnego. Ze zbiorów Andrzeja Skowrońskiego.

Miętus-Ciszewskiej z Rabki, która posiada indeks swego
ojca – magistra Stanisława Miętusa. Został on szczegółowo
opisany w rozdziale niniejszej pracy doktorskiej, poświęconym historii aptekarstwa w Rabce. Magister Miętus studia
rozpoczął w roku 1923, natomiast Tadeusz Skowroński w

roku 1930, uzasadnionym wydaje się więc powtórne omówienie treści indeksu, dzięki czemu
czytelnik będzie mógł porównać przebieg nauczania na studiach farmaceutycznych w latach
dwudziestych i trzydziestych.
W pierwszym trymestrze pierwszego roku studiów wykładano „Fizykę doświadczalną”,
„Botanikę ogólną” (prof. Wołoszyńska), „Zoologję i parazytologję” (doc. Skowron) oraz
„Chemję nieorganiczną” (prof. Estreicher). Odbywały się ćwiczenia z „Anatomji roslin”,
46
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Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego
Naczelnej Izby Aptekarskiej, s. 410.
Ibidem
Ibidem.
T. Skowroński: Życiorys. Rękopis w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
Akt urodzenia i chrztu Tadeusza Skowrońskiego juniora i Metryka urodzenia Tadeusza Skowrońskiego
juniora, wydane przez Urząd Parafialny w Myślenicach, w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
T. Skowroński Życiorys op. cit.
Świadectwo dojrzałości Tadeusza Skowrońskiego, w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
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„Zoologji i parazytologji” a także „Chemji nieorganicznej” (15 godzin tygodniowo!). W drugim trymestrze lista zajęć powtarza się, natomiast w trzecim trymestrze wykłady z „Botaniki
ogólnej” zamieniono na wykłady z „Botaniki systematycznej”. Z nowych zajęć dochodzą
ćwiczenia z fizyki oraz „Ćwiczenia w oznaczaniu roślin dla farmaceutów”. Zorganizowane
zostały także „Wycieczki botaniczne”.
Na drugim roku studiów rozpoczęły się wykłady z niezmiernie ważnych przedmiotów:
„Farmakognozji” (wraz z ćwiczeniami), „Krystalografji i mineralogji” (zajęcia te trwały przez
dwa trymestry), „Chemji organicznej” (prof. Dziewoński), „Techologji chemicznej”. Nadal
trwały ćwiczenia z „Chemji nieorganicznej” uzupełnione „Ćwiczeniami z chemji analitycznej”. W drugim trymestrze drugiego roku studiów rozkład zajęć nie ulega zmianie. Dodane są
jedynie zajęcia z „Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach”, „Mikrobiologji” (ze sławnym
prof. Marianem Gieszczykiewiczem) oraz z „Higjeny” (z doc. Leonardem Bierem, długoletnim i bardzo zasłużonym dyrektorem Państwowego Zakładu Badania Żywności w Krakowie).
W trzecim trymestrze drugiego roku studiów, w stosunku do drugiego, program zmienił się jedynie o dodatkowe „Ćwiczenia z higjeny” z doc. Bierem.
Na trzecim roku studiów rozpoczyna się nauczanie przedmiotów związanych w ścisły
sposób z przyszłym zawodem aptekarza – „Chemji farmaceutycznej” (wykłady z prof. Kocwą
wraz z ćwiczeniami), „Farmacji stosowanej” (z prof. Gattym-Kostyalem), „Analizy mikrochemicznej” i „Chemji fizycznej”. Nadal trwają zajęcia z farmakognozji, chemii organicznej,
technologii chemicznej. Pojawiają sie także „Ćwiczenia z bakterjologji”.
W drugim trymestrze studenci uczęszczali na te same zajęcia, co w pierwszym z tą jedynie różnicą, że wykładana jest dodatkowo „Chemja fizjologiczna”. Z kolei w trymestrze trzecim, poza wymienionymi powyżej przedmiotami, odbywały się „Ćwiczenia z uprawy roślin
lekarskich” z wybitnym polskim botanikiem prof. Szaferem oraz kurs „Ustawodawstwo”. Na
ostatnim, czwartym roku studiów farmaceutycznych, przyszli farmaceuci studiowali „Naukę o
środkach spożywczych” (z dr. Mieczysławem Rychlikiem, kierownikiem Oddziału Badania
Żywności krakowskiej filii Państwowego Zakładu Higieny), „Chemję toksykologiczną” oraz
„Farmakodynamikę”. Wszystkie te przedmioty połączone były z ćwiczeniami. W czasie studiów Skowroński zaangażował się w działalność Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w którym wchodził w skład Sądu Koleżeńskiego.53
Tadeusz Skowroński dyplom magistra farmacji otrzymał 25 czerwca 1934 roku. Oryginał tego dokumentu znajduje się w zbiorach pana Andrzeja Skowrońskiego. Czytamy w nim:
„Pan Tadeusz Jan Kanty Skowroński, urodzony dnia 7 lutego roku 1912 w Myślenicach, oby53

„Młoda Farmacja”, 1931, nr 1, s. 13.
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watel polski, po ukończeniu studjów na Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i zdaniu wszystkich przepisanych egzaminów, otrzymał od Oddziału Farmaceutycznego w dniu 25 czerwca niniejszy dyplom MAGISTRA FARMACJI nadający prawa i przywileje, do tego stopnia naukowego przywiązane”.54
Już w dniu otrzymania dyplomu55 magister Skoworoński rozpoczął pracę w aptece swego ojca w Myślenicach, jako szeregowy pracownik.56 W dniach od 20 września 1935 do 17
marca 1936 odbywał obowiązkową służbę wojskową w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego
(Szkoła Podchorążych Rezerwy). W okresie od 15 października do 30 listopada 1937 brał
Ilustracja 6
Podpis magister Bronisławy Płonkówny oraz pieczątka apteki w
Myślenicach, odciśnięta na Poświadczeniu pracy zawodowej magistra
farmacji Tadeusza Skowrońskiego. Ze zbiorów Andrzeja Skowrońskiego.

udział w ćwiczeniach wojskowych w Szpitalu Mokotowskim w Warszawie.57
Od 21 lutego 1935 roku
Tadeusz

Skowroński

brał

udział w kursie Ratownictwa sanitarnego i obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej (zgodnie z wymaganiem okólnika Ministerstwa Opieki Społecznej Nr. 18/34). Kurs organizowało
Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej w Krakowie. Jak podaje dokument zachowany w
zbiorach pana Andrzeja Skowrońskiego Kurs „trwał od 21 lutego do 11 kwietnia 1935 roku i
obejmował 72 godziny zajęć według następującego programu: 1. O.L.P. bierna. 2. Środki używane do napadów lotniczych i ich skutki. 3. Chemja gazów bojowych (z ćwiczeniami). 4.
Toksykologja gazów bojowych. 5. Możliwość wojny bakterjologicznej. 6. Najważniejsze metody rozpoznawania gazów bojowych. 7. Obrona wewnętrzna kraju. 8. Ogólne zasady organizacji O.P.L.G. 9. Obrona przeciwgazowa indywidualna (z ćwiczeniami). 10. Obrona przeciwgazowa zbiorowa (z ćwiczeniami). 11. Ratownictwo: Pierwsza pomoc uszkodzonym bojowemi środkami chemiczemi (z ćwiczeniami). 12. Przysposobienie aptek do O.P.L.G. 13. Przemysł chemiczno-farmaceutyczny. 14. Organizacja i zadania P.C.K. 15. Organizacja i zadania
54

55

56
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Dyplom Magistra Farmacji, Odpis Dyplomu Magistra Farmacji oraz Tymczasowe świadectwo złożenia
egzaminów na stopień magistra farmacji w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
T. Skowroński: Pismo do Komisji Historycznej Zarządu Okręgu ZZPSZ w Krakowie z dnia 18 czerwca 1973
roku, w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
Poświadczenie pracy zawodowej magistra farmacji Tadeusza Skowrońskiego z dnia 21 marca 1936, w
posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
T. Skowroński Pismo do Komisji... op. cit.
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L.O.P.P. 16. Rola Ubezpieczalni Społecznych w ratownictwie sanitarnem. 17. Ćwiczenia z
maskami w komorze gazowej. 18. Zwiedzanie schronu L.O.P.P.”.58 Magister Skowroński egzamin kończący kurs zdał z wynikiem dobrym. Na czele komisji egzaminacyjnej stał, jako jej
przewodniczący, Naczelnik Wydziału Zdrowia Województwa Krakowskiego (podpis nieczytelny), delegat Okręgu P.C.K. Kraków (podpis nieczytelny), Delegat D.O.K.V. dr Nikodem
Butrymowicz oraz Prezes Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej w Krakowie mgr Henryk Dawid.
W dniu 28 marca 1938 roku, Tadeusz Skowroński ukończył Kurs dokształcający dla
farmaceutów zorganizowany przez Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej w Krakowie w
porozumieniu z Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale pp. profesorów, docentów i asystentów U.J. Kurs „obejmował w 54 godzinach następujące przedmioty: Historia i rozwój lekospisów ze
szczególnym uwzględnieniem Farmakopei Polskiej II. Ustawodawstwo farmaceutyczne (środki odurzające). 2. Metodyka farmakopealna chemicznej i fizycznej oceny jakości leków. – Demonstracje i ćwiczenia. 3. Wstęp do farmakopei ze szczególnym uwzględnieniem preparatów galenowych. Metodyka oznaczeń ciał czynnych w preparatach galenowych. – Demonstracje
i ćwiczenia. 4. Metodyka badań farmakognostycznych. – Demonstracje i ćwiczenia. 5. Lecznictwo bakteriologiczne i serologiczne (surowice i szczepionki) – Demonstracje z diagnostyki
bakteriologicznej i bakterioskopia. 6. Biologiczne badanie leków. Podział leków według ich działania farmakologicznego. 7.
Hormony. 8. Chemia witaminów i hormonów. Zasady badania
moczu. 9. Badanie i ocena wody do picia. Ustawodawstwo
żywnościowe i organizacja kontroli w Polsce. Metodyka badań
żywności i najczęściej spotykanych sfałszowań. 10. Uwagi o
Ilustracja 7
Odpis recepty z apteki Tadeusza Skowrońskiego w Myślenicach. Ze zbiorów Andrzeja
Skowrońskiego.

polskim zielarstwie”. Absolwenci kursu otrzymywali Zaświadczenie, podpisane przez inspektora Adama Filemonowicza oraz
Prezesa Gremium mgr Czesława Michalika.59
Z dniem 18 stycznia 1938 roku magister Skowroński jednocześnie objął zarząd i kierownictwo myślenickiej apteki.60 W

58
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Dokument w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
Dokument w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
T. Skowroński Pismo do Komisji... op. cit.
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związku z tym prezes Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej mgr Michalik pisał 7 lutego 1938: „Do Pana mgr Tadeusza Prus-Skowrońskiego kier. apteki w Myślenicach. Zawiadomienie z dnia 21 stycznia b.r. o objęciu zarządu apteki z dniem 18 stycznia 1938 r. przez WP.
Kolegę oraz o ustąpnieniu z zarządu p. mgr Bronisławy Płonkówny z tem, że nadal tam pozostaje w charakterze pracownika przyjęliśmy do wiadomości i zapisali w rejestrze”.61
Wedle wspomnień dokora Andrzeja Skowrońskiego przed wojną jego ojciec znał i przyjaźnił się z magistrem Tadeuszem Pankiewiczem, pierwszym prezesem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, znanym po wojnie powszechnie jako właściciel apteki w getcie krakowskim. Skowroński był zapalonym kibicem sportowym i
jeździł do Krakowa dopingować swą ukochaną drużynę
K.S. „Cracovia”. Prenumerował „Przegląd Sportowy”.
Posiadał jeden z pierwszych w Myślenicach samochodów, marki DKW. Z zamiłowaniem oddawał się rybactwu „na muchy”. Po niedzielnej mszy zachodził do myślenickiego proboszcza na brydża. Na domowy użytek
wyrabiał smaczne nalewki.62
W dniu 3 września 1939, zgodnie z rozkazem mobilizacyjnym, magister Tadeusz Skowroński zgłosił się
w punkcie mobilizacyjnym w Przemyślu, gdzie w stopniu podporucznika, otrzymał przydział do Szpitala PoIlustracja 8
Tadeusz Skowroński junior na zdjęciu
z lat czterdziestych. Ze zbiorów Andrzeja
Skowrońskiego.

lowego 62 Dywizji Piechoty. Swoje wspomnienia o
kampanii wrześniowej oraz czasach niemieckiej okupacji, magister Skowroński opisał w niezwykle interesujących wspomnieniach, które zamieszczono w całości

w „Dodatku” do niniejszej pracy doktorskiej. W tym rozdziale zaś przedstawione zostaną jedynie relacje dotyczące udziału Skowrońskiego w ruchu oporu, sporządzone przez innych
członków organizacji podziemnych.
Po rozbiciu jednostki, z którą wycofywał się w stronę Lwowa i krótkim pobycie w niewoli sowieckiej, Tadeusz Skowroński przebywał do roku 1940 m.in. we Lwowie, Dolinie i
Mikuliczynie. Próbował wówczas przekroczyć nielegalnie granicę i przedostać się przez Węgry, Włochy aż do Francji, do organizującej się tam Armii Polskiej.63 Jednak wobec niepowodzenia tych planów, na początku stycznia 1940 roku, przekroczył granicę radziecko-niemiec61
62
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Dokument w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
A. Skowroński op. cit.
T. Skowroński Życiorys... op. cit.
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ką w Przemyślu i szczęśliwie dostał się do rodzinnych Myślenic, gdzie oczekiwała na niego
matka, nie mogąca sobie poradzić z prowadzeniem apteki i obawiająca się rychłej konfiskaty
przedsiębiorstwa.64 Objął tu zajmowane przed wybuchem wojny stanowisko kierownika apteki. Właścicielką zaś pozostawała Waleria Skowrońska.65
W listopadzie 1942 roku Skowroński, na prośbę Komendy Obwodu Armii Krajowej,
rozpoczął współpracę z Konspiracyjną Służbą Zdrowia Obwodu AK „Murawa”. Współpraca
polegała na dostarczaniu przez magistra Skowrońskiego leków i materiałów opatrunkowych
w okresie od grudnia 1942 do końca grudnia 1944. W posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego
znajdują się unikalne oświadczenia spisane na początku lat siedemdziesiątych przez innych
uczestników ruchu oporu. Oświadczenia te, skierowane do Powiatowego Zarządu Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację, miały na celu „wciągnięcie mgr Tadeusza Skowrońskiego z Myślenic w szeregi (...) członków jako wzór honoru i poświęcenia bez reszty dla
sprawy wyzwolenia Ojczyzny spod ciemnego całunu okupacyjnej okrutnej nocy”.66 Dobitnie
świadectwo zasług magistra Skowrońskiego spisał dowódca Okręgu AK w Myślenicach Kazimierz Sobolewski: „Oświadczam niniejszym, że z mgr Tadeuszem Skowrońskim zam. Myślenice Rynek 9 ur. 7.2.1912 r. utrzymywałem w okresie okupacji sporadyczny kontakt (słuchanie radia, kolportaż podziemnej prasy) już od roku 1941.
Około listopdada 1942 r. mgr Skowroński został wciągnięty przeze mnie, oraz przez
moją żonę Marię ps. "Basia" członkinię Wojskowej Służby Kobiet przy K-dzie A.K. Obw.
„Murawa” (Myślenice) do czynnej współpracy, w formie zdobywania i dostarczania dla potrzeb organizacji lekarstw i innych środków aptecznych. Kierownik apteki w Myślenicach
miał po temu pewne możliwości. Podziemna organizacja Służby Zdrowia przestrzegała zasad
ścisłej konspiracji: w latach 1942 i 43 "Basia" była jedyną łączniczką, która dostarczała mgr
Skowrońskiemu zamówienia z K-dy Obwodu, jako też odbierała odeń przywieziony z krakowskich hurtowni materiał. Owego materiału były o ile wiem znaczne ilości. Zaspokajał doraźne potrzeby jednostek terenowych na obszarze powiatu, nadwyżki magazynowano na później.
W r. 1944 w związku z przekształceniem się niektórych oddziałów terenowych w jednostki partyzanckie i nasileniem akcji przeciw Niemcom, zapotrzebowanie na leki, a zwłaszcza środki opatrunkowe gwałtownie wzrosło. "Spalona" "Basia" przestała być łączniczką; dowódcy poszczególnych jednostek kontaktowali się teraz już wprost z mgr Skowrońskim za
64
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K. Wątorski op. cit. s. 446.
Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 1942, Izba Aptekarska w Krakowie, s. 33.
Oświadczenie Józefa Misiora z Tych, „byłego dowódcy 1-go Oddziału Partyzanckiego na terenie
myślenickim” przy Komendzie Obwodu „Murawa”, z dnia 14 maja 1971, w posiadaniu Andrzeja
Skowrońskiego.
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pośrednictwem wspólnych znajomych. Apteka dostarczała również potrzebnych medykamentów szpitalowi partyzanckiemu w Glichowie w lecie 1944 r., jak również lekarzowi oddziałów leśnych przebywającemu w rej. Buliny drowi Stanisławowi Borycze. Spoza powiatu korzystał z pomocy myślenickiej apteki krakowski "Żelbet".
Mgr Skowroński wydawał leki bezpłatnie, a należność za nie pokrywał z własnej kieszeni z wynagrodzenia kierownika apteki.
Czynne współdziałanie mgr Skowrońskiego z Organizacją trwało niemal do ostatnich
dni 1944 r., kiedy to w związku z bliskim wyzwoleniem większość oddziałów partyzanckich
uległa rozwiązaniu”.67 Z kolei Józef Misior, dowódca
pierwszego Oddziału Partyzanckiego na terenie myślenickim przy Komendzie Obwodu „Murawa”, wchodzącego w skład VI Dywizji V-DOK Kraków, tak
wspominał swoją współpracę z magistrem Tadeuszem
Skowrońskim: „Wczesną wiosną 1943 r. stworzyłem
pierwszy oddział partyzancki na terenie Obwodu "Murawa" (...). Od tej pory mgr Skowroński jest stałym
dostawcą opatrunków osobistych i wszelkiego rodzaju
lekarstw (nieosiągalnych w tym czasie dla ludności
polskiej), tak niezbędnych dla mnie i moich żołnierzy
oraz ukrywających się przed terrorem władz hitlerowIlustracja 11

skich ludzi, pozostających pod moją kuratelą. Ten do-

Tadeusz Skowroński junior. Zdjęcie z lat
osiemdziesiątych XX wieku. Ze zbiorów
Andrzeja Skowrońskiego.

brze zakonspirowany punkt zaopatruje też w potrzebne
lekarstwa oraz środki opatrunkowe pierwszy oddział
partyzancki Komendy Dywersji Kraków, pod dowódz-

twem Władysława Korduli, ps. "Roman", rodem z Wieliczki. Jest to październik 1943 r.
Od roku 1943 (wiosna), mgr Skowroński jest stałym i jedynym dostawcą lekarstw i
środków opatrunkowych dla powstałego w tym czasie oddziału partyzanckiego "Odwet", pod
dowództwem Józefa Fijałkowskiego, ps. "Halniak", pochodzącego z Zawady koło Myślenic.
Następnie – dostawcą leków dla oddziałów "Żelbetu", powstających w tym czasie pod dowództwem Stanisława Nawary. Zaopatrzenie w środki lecznicze dla zgrupowania krakowskiego odbywało się za pośrednictwem dr Kruszyńskiego, ordynującego w tym czasie w miejscowości Siepraw. (...)
67

Oświadczenie Kazimierza Sobolewskiego ps. „Słoneczny” z Myślenic z dnia 7 lutego 1976, w posiadaniu
Andrzeja Skowrońskiego.

144

Mgr Tadeusz Skowroński dobrze przysłużył się Ojczyźnie, niosąc bezinteresowną pomoc oddziałom partyzanckim, narażał swe życie nie biorąc za dostarczane medykamenty żadnego wynagrodzenia, a tylko w sporadycznych przypadkach z uwagi na pewne okoliczności
pobierał symboliczne złotówki.
Powyższe fakty są mi znane, gdyż z oddziałami, o których wyżej wspominałem, łączyła
mnie bratnia i pełna wzajemnej ufności współpraca, wynikająca ze wspólnej walki z wrogiem
hitlerowskim. (...)
Pragnę z całą mocą podkreślić, że praca mgr Skowrońskiego, pełna narażenia, ofiarności
i determinacji, stawia go w rzędzie najbardziej zasłużonych pracowników Ruchu Oporu na terenie naszego regionu”.68 Za współpracę z Armią Krajowa podziękowali Tadeuszowi Skowrońskiemu w grudniu 1944 roku dwaj oficerowie z Komendy Okręgu AK Kraków.69
25 czerwca 1944 roku, magister Skowroński poślubił w Krakowie Magdalenę Zamorską, córkę Stanisława i Marii z Drzygiewiczów, urodzoną w Krakowie 15 sierpnia 1915 roku.70
W pierwszych latach po II wojnie światowej, magister Tadeusz Skowroński junior nadal
pozostawał zarządcą i kierownikiem apteki w Myślenicach, należącej do „spadkobierców Tadeusza Skowrońskiego”.71 W roku 1946, na posiedzeniach Okręgowej Izby Aptekarskiej w
Krakowie, był reprezentantem aptekarzy powiatu myślenickiego.72 Sytuacja zmieniła się z
dniem 8 stycznia 1951 roku na „mocy Ustawy o przejęciu aptek na własność Państwa z dnia 8
stycznia”.73 Magister Skowroński objął wówczas funkcję kierownika „znajdującej się pod zarządem państwowym apteki w Myślenicach”.74 Funkcję tę sprawował (już jako kierownik
„Apteki Społecznej nr 88”) aż do 31 maja 1975 roku. Równocześnie, od 15 marca 1972 roku,
był Inspektorem do spraw gospodarki lekami Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.75
23 marca roku 1972 roku został odznaczony przez Radę Państwa Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (nr leg. 163-72-11).76 14 lutego 1975 uzyskał I stopień specjalizacji
68
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Oświadczenie Józefa Misiora z Tych, „byłego dowódcy 1-go Oddziału Partzyanckiego na terenie
myślenickim”, przy Komendzie Obwodu „Murawa” z dnia 14 maja 1971, w posiadaniu Andrzeja
Skowrońskiego.
Oświadczenie Władysława Krygiera z Myślenic, żołnierza przydzielonego do ochrony oficerów z dnia 12
lipca 1973, w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
Wyciąg familijny rodziny Skowrońskich, wydany przez Urząd Parafialny w Myślenicach, Akt urodzenia i
chrztu Tadeusza Skowrońskiego juniora oraz Metryka urodzenia Tadeusza Skowrońskiego juniora, wydane
przez Urząd Parafialny w Myślenicach, w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 354.
„Farmacja Polska”, 1946, nr 10, 1946.
Pismo Dyrekcji Naczelnej Centrali Aptek Społecznych w Warszawie Tadeusza Skowrońskiego z dnia 8
stycznia 1951 roku, w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
Ibidem.
T. Skowroński: Życiorys... op. cit.
T. Skowroński: Pismo do Komisji... op. cit.
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w zakresie farmacji aptecznej.77 Dnia 18 grudnia 1975, na wniosek Związku Bojowników o
Wolność i Demokrację, do którego magister Skowroński należał (nr leg. 15224), 78 przyznano
mu Medal Zwycięstwa i Wolności (nr leg. 1014-74-177).79 Z dniem 1 czerwca 1975 roku magister Skowroński podjął pracę w charakterze Inspektora ds. Nadzoru Farmaceutycznego w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.80
Na temat postaci magistra Tadeusza Skowrońskiego autor niniejszej pracy doktorskiej
rozmawiał z jego synem – wspominanym już wielokrotnie panem Andrzejem Skowrońskim.
Tadeusz Skowroński, w przeciwieństwie do swego ojca, nie angażował się szerzej w życie społeczne. Jego największą pasją, która pochłaniała niemal cały czas, była praca w aptece,
największą zaś miłością – pacjenci. Dzięki temu Skowroński cieszył się wielkim zaufaniem
myśleniczan, a w ich wdzięcznej pamięci pozostaje po dziś dzień. Słynął z umiejętności diagnozowania i leczenia chorób skórnych, alergii, grzybic. Według wspomnień doktora Andrzeja Skowrońskiego do ojca zjeżdżali pacjenci, z których chorobami skórnymi nie mogli sobie
poradzić profesorowie krakowskiej Akademii Medycznej!81
Magister Skowroński wyrabiał szeroko znane płyny na brodawki, płyny do płukania
jamy ustnej, smarowidło przeciw poceniu się stóp. Szczególnie znany był z receptury preparatu na afty (przeznaczonego dla dzieci), po który pacjenci gotowi byli jechać za magistrem
Skowrońskim... w miejsca w których spędzał wakacje! W czasie niedzielnych spacerów
Skowroński odwiedzał swych pacjentów i wypytywał o przebieg leczenia jego specyfikami.
Zdarzało się, że specyfiki magistra Skowrońskiego pacjenci zabierali w dalekie, zagraniczne
podróże.82 I tak np. pan Tadeusz Przekwas pisał 14 lipca 1975 z Chicago: „Krople, które Pan
magister mi zrobił są mi wielką pomocą, ponieważ dokucza mi serce ze względu na duże upały!”83 Bardzo poważnie podchodził do praktykantów, których starał się nie tylko uczyć, ale też
i wychowywać. W izbie ekspedycyjnej uwagę zwracała waga osobowa, wybijająca ciężar pacjenta na kartoniku oraz potężne moździerze, służące już jedynie jako ozdoba. Po zakończeniu pracy magister Skowroński chodził po aptece, wszystko doglądając i sprawdzając. Towar
zamawiano z góry na kilka tygodni, przywożony był w potężnych drewnianych skrzyniach.84
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Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu obywatela Tadeusza Skowrońskiego, w posiadaniu Andrzeja
Skowrońskiego.
T. Skowroński: Pismo do Komisji... op. cit.
T. Skowroński: Życiorys... op. cit.
Ibidem.
A. Skowroński op. cit.
A. Skowroński op. cit.
Kartka pocztowa w posiadaniu Andrzeja Skowrońskiego.
A. Skowroński op. cit.
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Autor niniejszej pracy doktorskiej na temat osoby magistra Tadeusza Skowrońskiego juniora rozmawiał także z rodowitą myśleniczanką, panią Janiną Kwintą. Wspomina ona, że z
jego porad korzystali wszyscy mieszkańcy Myślenic. Aptekarz otoczony był głębokim szacunkiem a wdzięczność za pomoc w leczeniu wyrażano często w postaci... jaj lub miodu!
Skowrońskiemu często wystarczyła jedynie relacja o chorym. Pani Kwinta podaje także liczne przykłady wielkiej skuteczności działania preparatów sporządzanych przez Skowrońskiego: w latach pięćdziesiątych jej męża wyleczył z ciężkich dolegliwości żołądkowych, dla córki z kolei, która cierpiała na całkowitą utratę głosu po grypie, sporządził bardzo skuteczną
mieszankę ziołową do płukania jamy ustnej. Pacjenci zwracali uwagę na piękne wnętrze apteki – emaliowane tabliczki na szufladach, młynek do mielenia surowców ziołowych czy charakterystyczny dzwonek.85 Magister Tadeusz Skowroński zmarł 27 stycznia 1991 roku.86
W myślenickiej aptece magister Skowroński nie pracował sam: tuż po wojnie pomagał
mu bardzo oddany mgr Eugeniusz Święch. Na recepturze pracowali: Stanisław Pucz, Maria
Kuboniówna oraz Julian Prokesz.87 Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 wymienia jako pracownika apteki magister Ludwikę Panatowską, absolwentkę studiów farmaceutycznych we Lwowie z roku 1923.88 Przed rokiem
1939 była pracowniczką apteki Ubezpieczalni Społecznej w Stanisławowie.89
Wspomnianemu magistrowi Prokeszowi poświęcony jest ciekawy artykuł jubileuszowy, który ukazał się w
roku 1960 na łamach „Farmacji Polskiej”, autorstwa dr.
Zygmunta Fuchsa.90 Czytamy w nim: „W roku bieżącym
przypada jubileusz 70-letniej pracy zawodowej kol. mgr
Juliana Prokesza. Mgr Julian Prokesz jest najstarszym farmaceutą w woj. krakowskim. Pracuje on nadal w aptece nr 88 w Myślenicach. Kol. Prokesz urodził się 22 maja 1873 r. w Topolnicy, w pow. Sambor, rodziców stracił bardzo młodo i już od 6 roku życia wychowywał się u
krewnych we Lwowie. Po ukończeniu szkoły średniej w roku 1890 wstąpił na praktykę do ap85
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Wywiad przeprowadzony przez autora z Janiną Kwintą, w dniu 19 lutego 2006.
A. Skowroński op. cit.
A. Skowroński op. cit.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 470.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 439.
Zygmunt Fuscha przed wojną piastował funkcję sekretarza Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej („Kronika Farmaceutyczna”, 1937, nr 23, s. 306). W roku 1949 był
kierownikiem krakowskiej Apteki Ubezpieczalni Społecznej, wchodził także w skład Rady Izby Aptekarskiej
w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
(Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., ss. 21, 45-46, 336).
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teki mgr Kałużniackiego w Uhnowie (pow. Rawa Ruska). Zdawszy egzamin tyrocynalny na
asystenta farmacji, zapisał się na studia farmaceutyczne Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we
Lwowie, które ukończył w 1896 r. otrzymawszy dyplom mgr farmacji”.91 Wcześniej, w roku
1895, został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego.92 Po odbyciu służby wojskowej w latach 1896 i 1897 rozpoczął
Ilustracja 12
Julian Prokesz. Zdjęcie pochodzi z
cytowanego obok artykułu w „Farmacji
Polskiej” (1960, nr 8, s. 165).

pracę w aptekach lwowskich Sklepińskiego, Dewechego, Brucknera i
Mikolacha, a następnie w aptece w Glinianach. Autor cytowanego powyżej wspomnienia podaje, że „W roku 1908 otrzymał koncesje na pro-

wadzenie apteki w Mikołajewie k/Lwowa”.93 Zygmunt Fuscha popełnił tu błąd, gdyż faktycznie magister Prokesz dzierżawcą apteki w Mikołajewie został dopiero w roku 1911,94 zaś w
1908 został zarządcą apteki spadkobierców Znamirowskiego w Kopyczyńcach, o czym donosiło Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego.95 W tym samym roku, w lutym
1911, wziął udział w „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sekcyi galicyjskiej ogólnopaństwowej Organizacyi aptekarzy austriackich”.96
W roku 1912, jako dzierżawca apteki w Rozdole, wymieniony jest w „Wykazie” ofiarodawców „na przesłane bilety honorowe, na aptekarski wieczór karnawałowy odbyty 18 lutego
1912, z którego dochód przeznaczono na wsparcia niezamożnych słuchaczów farmacyi uniwersytetu lwowskiego”.97 We wrześniu 1912 roku został dzierżawcą apteki spadkobierców
Znamirowskiego w Kopyczyńcach.98 W roku 1913 złożył 5 koron „dla sieroty po aptekarzu p.
E. Mędlickim”.99 W I wojnie światowej wziął udział jako porucznik-farmaceuta i kierownik
apteki frontowej.100 Magister Prokesz brał udział w Walnym Zgromadzeniu Gremium aptekarzy Galicyi wschodniej w Lwowie, które odbyło się 28 lutego 1920 roku.101
Doktor Fuscha opisał w artykule jubileuszowym także działalność Prokesza w okresie
międzywojennym: „Po ukończeniu wojny przenosi się na stałe do Lwowa, gdzie prowadzi aptekę przy ul. Zyblikiewicza 14. Tam tez zastaje go druga wojna światowa”. Wiele wskazuje
na to, że autor artykułu pomylił sie, gdyż Kalendarz Farmaceutyczny na rok 1939 podaje, że
Julian Prokesz jest właścicielem apteki w Przeworsku.102 „Wiadomości Farmaceutyczne” z
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

„Farmacja Polska”, 1960, nr 8, s. 165.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1895, nr 5-6, s. 71
„Farmacja Polska” op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1911, nr 1, s. 19.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1908, nr 8, s. 123.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1911, nr 3, ss. 50-51.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 4, ss. 63-64
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 9, s. 147
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1913, nr 7, s. 112.
„Farmacja Polska” op. cit.
„Nowe Czasopismo Aptekarskie”, 1920, nr 5, ss. 1-2.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 448.
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roku 1933 informowały, że magister Prokesz aptekę w Przeworsku wraz z koncesją nabył od
Michaliny Świtalskiej.103 W 1937104 i 1939,105 jako właściciel apteki w Przeworsku dokonywał
wpłat na rzecz Funduszu Propagandy Zawodu, o czym informowały „Wiadomości Farmaceutyczne”. W 1938 magister Prokesz rzekł się koncesji na aptekę w Przeworsku i przekazał ją
swemu synowi – Marianowi, sam zaś wyjechał do Lwowa, gdzie nabył aptekę.106
Wróćmy jednak do wywodu doktora Fuscha o powojennych losach Juliana Prokesza:
„Przesiedlony do Myślenic, pracuje od 1945 r. w tamt. aptece bez przerwy aż do chwili obecnej. Czcigodnemu jubilatowi składają b. Serdeczne życzenia koledzy krakowscy oraz redakcja "Farmacji Polskiej"”.107
Także córka magistra Prokescha – Antonina, była farmaceutką, jednak „po długich i
ciężkich cierpieniach, zaopatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 27 listopada 1938
r., przeżywszy lat 26”.108
W zbiorach pana Andrzeja Skowrońskiego znajduje się kompletna biblioteka apteczna
magistrów Tadeusza Skowrońskiego seniora i Tadeusza Skowrońskiego juniora. Do najstarszych książek, pochodzących jeszcze z przełomu XIX i XX wieku, należą: wydany przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie Słownik terminologii lekarskiej polskiej autorstwa Janikowskiego, Oettingera, Kremera i Majera z roku 1881, Bukowskiego Podręcznik do badania pokarmów, artykułów spożywczych i różnorodnych przedmiotów handlu z roku 1884, Farmacopea Austriaca VII z roku 1889 i Farmacopea Austriaca VIII z roku 1906 oraz Zajączkowskiego Komentarz do VII wydania Farmakopei Austriackiej z roku 1895. Z pierwszych dziesięcioleci XX wieku pochodzą książki, których tytuły uzmysławiają niezwykle szerokie spektrum
zadań, które stały jeszcze nie tak dawno przed prowincjonalną apteką: Weterynaria gospodarska dr. Haubnera z roku 1900, niedatowany Zielnik lekarski. Przewodnik zdrowia Czarnowskiego, Podręcznik do mikroskopowego rozpoznawania surowców zielarskich Muszyńskiego
(dwa wydania z roku 1926 i 1951), Diagnostyka i terapia chorób dzieci Lusta z roku 1932. W
opisywanej bibliotece zachowały się także liczne podręczniki, z których zapewne korzystał na
studiach magister Skowroński junior: Zawałkiewicza Chemia farmaceutyczna z roku 1915,
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„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1933, nr 37, s. 491.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1937, nr 38, s. 505.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1939, nr 16, s. 236.
J. Świeboda: Apteki i farmaceuci w Polsce południowo-wschodniej od 1375 do 1951 roku. W: Historia farmacji w Polsce połudnowo-wschodniej od 1375 do 2006 roku. Rzeszów 2006, Podkarpacki Instytut Książki i
Marketingu, s. 202. Marian Fryderyk Prokesz urodził się w roku 1909, zaś studia farmaceutyczne ukończył
na Uniwersytecie Jana Kazimierza w roku 1934 (Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 477). W roku
1949 był nadal właścicielem apteki w Przeworsku, zaś w latach pięćdziesiątych został kierownikiem apteki w
Jordanowie (Wywiad przeprowadzony przez autora z Emanuelem Merzem z Jordanowa, w dniu 20 kwietnia
2007).
„Farmacja Polska”, 1960, nr 8, s. 165.
„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie”, 1938, nr 12, s. 184.
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Receptura Koskowskiego z roku 1922, Podręcznik do ćwiczeń analitycznych z chemji farmaceutycznej Olszewskiego i Zaleskiego (1927), Nauka o przyrządzaniu leków Koskowskiego
(1925) oraz Analiza i preparatyka farmaceutyczna Chorzelskiej i Filemonowicza (1934). Ponadto w bibliotece znajdują się pozycje, które wykorzystywano w codziennej praktyce aptecznej: Koskowskiego Materiały do Farmakopei Polskiej (wydane w 1926 i 1929 roku, w serii
Prace Podkomisji Farmaceutycznej), Obowiązujące ustawodawstwo w przedmiocie substancyj i przetworów odurzających oraz eteru etylowego Szancera z roku 1931 oraz Polski Kalendarz Lekarski (Kieszonkowa Encyklopedia Lekarska) na rok 1938.
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Ilustracja 5
Dyplom Magistra Farmacji Tadeusza Prus-Skowrońskiego juniora. Ze zbiorów Andrzeja Skowrońskiego.
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Ilustracja 9
Oświadczenie o przejęciu „na własność państwa” apteki w Myślenicach. Ze zbiorów Andrzeja
Skowrońskiego.

Ilustracja 10
Zabytkowa waga z myślenickiej apteki. Ze zbiorów Andrzeja Skowrońskiego.
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Historia aptek w Krynicy
Historia apteki w Muszynie
Historia apteki w Piwnicznej
Historia apteki w Starym Sączu
Historia aptek w Żegiestowie-Zdroju

Historia apteki w Grybowie
Sprawa powołania apteki w Grybowie pojawiła się po raz pierwszy w roku 1867, kiedy
to tamtejszy c.k. Urząd Powiatowy, przedstawił Wysokiemu c.k. Namiestnictwu, pilną potrzebę założenia apteki. Podanie
to nie odniosło jednak żadnego skutku.1 W czasie zebrania
Rady Gminnej w dniu 19 maja
1871 roku ponowiono próby
utworzenia apteki. Posiedzenie odbywało się w Urzędzie
Gminnym Królewskiego Miasta Grybów. Obecny na nim
był burmistrz i radni. W noIlustracja 1

wym piśmie do Wysokiego

Widok ogólny Grybowa na pocztówce z lat sześćdziesiątych. Karta
pocztowa wystawiona na aukcji internetowej.

Namiestnictwa

podali oni

sześć argumentów, dla których

pozwolenie na utworzenie apteki jest konieczne dla Grybowa: „1.) Miasto Grybów jest odległe od miasta Nowego Sącza o 2 ¾ mil, od Gorlic o 2 ½ mili, od Ciężkowic o 3 ½ mili, gdzie
znajdują się apteki, 2.) W Grybowie jest CK Urząd Starostwa oraz lekarz rządowy, 3.) Miasto
Grybów posiada blisko 2000 ludności, zaś okolice liczące ponad 40,000 mieszkańców mają
bliżej do Grybowa, niż do sąsiednich miast, gdzie znajdują się apteki, 4.) Miasto Grybów jest
położone na trakcie głównym od Sącza do Lwowa, jak również na trakcie z Tarnowa do Krynicy, jest głównym stanowiskiem przejeżdżających po tych szlakach, często potrzebujących
pomocy lekarskiej, 5.) Miasto Grybów ma targi tygodniowe, na które co tydzień blisko 2000
ludzi z różnych stron i okolic z wołami, końmi – czyli bydłem się gromadzi, i nieraz na brak
apteki utyskują, 6.) Najboleśniejszym zaś jest, że większa część miasteczek w Galicji posiada
apteki, chociaż nie są tak odległe od miast, gdzie się takowe znajdują, a miasto Grybów i
mieszkańcy okolicy dla braku apteki w czasie słabości zmuszeni są posyłać do Sącza lub Gorlic po lekarstwa i czekać przy dobrej okoliczności po 8-10 godzin nim posłaniec powróci, jeżeli takowy na razie może być, a czasem na wyszukanie posłańca upłynie więcej, aniżeli na
odbycie drogi, a tymczasem chory nie ma żadnego ratunku, a nim leki nadejdą, choroba przybiera inne symptoma, a lekarstwa na ten czas są nieodpowiednie, a chory narażony jest na
1

B. Hodbod-Mordarska: Grybowska apteka – skrót historyczny. Maszynopis przekazany autorowi.
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utratę życia”.2 Na koniec podania radni uciekają się do ostatecznych argumentów: „Pomimo,
że ustawa przemysłowa przy koncesjonowaniu ma wzgląd, aby zbyt blisko apteki nie tworzyć
i by aptekarze nie podupadli – Wysoki Rząd ma obowiązek aby tysiące ludzi dla braku leczniczych środków nie ginęli, a obowiązkiem aptekarzy zaś, by się z miejscowością, przed otwarciem apteki dobrze poznali. Przeto poleca się Zwierzchności Gminnej, by uchwałę tą Świetnemu Starostwu Powiatowemu do dalszego poparcia przesłać”.3
Tym razem decyzja władz była pozytywna. Koncesję osobistą na prowadzenie apteki w
Grybowie uzyskał magister Karol Tulszycki.4 Pod datą 2 grudnia 1871, w Księdze Uchwał
Rady Miejskiej Królewskiego Wolnego Miasta Grybowa, znaleźć można następującą adnotację: „Przewodniczący rozporządził odczytanie prośby Pana Karola Tulszyckiego względem
wydzierżawienia pomieszczenia na umieszczenie apteki w Grybowie w nowowybudowanym
domu gminnym”.5 Poddany pod głosowanie projekt zyskał pozytywne rozstrzygnięcie: „Jednocześnie wszyscy zgodzili się i uchwalili by dla umieszczenia apteki w Grybowie, dla braku
mieszkań, stancją po prawej stronie od wschodu, dwie strażnice na dole dla kuchni, piwnicę i
połowę strychu – Panu Karolowi Tulszyckiem, aptekarzowi wydzierżawić”.6 Mało tego, Radni ustalili, aby początkowo czynsz płacił aptekarz w ratach kwartalnych „dla ulgi początkującemu”.7 Dzierżawa pomieszczeń miała trwać początkowo przez trzy lata, z zastrzeżeniem, że
„Panu K. Tulszyckiemu nie wolno drzwi wybijać a inne przeistoczenia swoim kosztem ponosić ma”.8
Bardzo wiele informacji na temat Karola Tulszyckiego (ur. 28 stycznia 1832)9 czerpać
można z nekrologu, który redakcja „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”
zamieściła w numerze 21 stycznia 1888. O burzliwej młodości magistra Tulszyckiego czytamy: „Ś. p. Karol twardy miał żywot i przez same ciernie przechodził za życia. Już jako student czynny brał udział w walce o niepodległość Węgier w korpusie Damianicza. Komendant
kawaleryi hr. Iliński zachwycony zapałem młodzieńczym Karola mianował go swoim adjutantem i w tym charakterze odbył on cała kampaniję. Po upadku powstania węgierskiego
wzięty w szeregi piechoty wojska austryjackiego dosłużył się stopnia nadporucznika. Lecz
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Protokół spisany na zebraniu się rady Gminnej dnia 19 maja 1871 roku. W: Księga Uchwał Rady Miejskiej
Królewskiego Wolnego Miasta Grybowa. Cyt. za: B. Hodbod-Mordarska: Grybowska apteka... op. cit.
B. Hodbod-Mordarska op. cit.
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w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 181.
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Królewskiego Wolnego Miasta Grybowa. Cyt. za: B. Hodbod-Mordarska: Grybowska apteka... op. cit.
B. Hodbod-Mordarska op. cit.
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Ibidem.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca Karola Tulszyckiego, na cmentarzu parafialnym w Grybowie.
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miłując gorąco ojczystą ziemię, na widok rozwiniętych sztandarów, pospieszył w r. 1863 w
szeregi powstańcze i jako kapitan odbył całą ostatnia smutną naszą kampaniję”.10
O dalszych losach Tulszyckiego zdecydować miał inny farmaceuta, uczestnik Powstania
Styczniowego, naczelnik powstańczy Gorlic – Walery Rogaski:11 „Za namową życzliwych mu
przyjaciół niemłody już kapitan zdjął pychę z serca i jako praktykant wstępuje do apteki wielce czcigodnego aptekarza W. Rogawskiego w Gorlicach.
Serdeczna życzliwość i staropolska gościnność w domu
nowego szefa dodaje mu otuchy do pracy”.12 Po upływie
dwóch lat zdał egzamin na podaptekarza13 i udał się na
ukończone w roku 1870 studia farmaceutyczne do Lwowa.14 Jako magister farmacji „W życiu galic. Tow. aptekarskiego czynny biorąc udział ś. p. Karol po kilkakroć
pełnił obowiązki wydziałowego i zastępcy prezesa Towarzystwa”.15 W roku 1880 figuruje w wykazie zamieszczonym przez redakcję „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, jako „członek czynny” Towarzystwa.16 W 1883 roku w aptece magistra TulszycIlustracja 2

kiego praktykę uczniowską ukończył Jan Ossowski,17

Karol Tulszycki. Zdjęcie ze zbiorów
Barbary Hodbod-Mordarskiej.

zaś w 1886 – Kazimierz Rogawski.18 W 1887 Tulszycki
brał aktywny udział w posiedzeniach Gremium Apteka-

rzy Galicji Zachodniej.19 W 1888 ofiarował kwotę 2 złotych reńskich na „Pomnik Mickiewicza”.20
Jak wcześniej wspominano, Tulszycki otrzymał koncesję na prowadzenie apteki w Grybowie w roku 1872. Szczegóły tych i późniejszych wydarzeń również przekazało „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”: „Kiedy w roku 1872 rozpisano konkurs na
otwarcie nowej apteki w Grybowie, wielkiej zacności ówczesny Starosta niemógł się dość na10
11
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1888, nr 2, ss. 37-38.
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Ibidem.
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cieszyć tak niezwykłym kandydatem; nadał mu więc bez namysłu koncesyja. Tu dopiero ś. p.
Karol znalazł się w kłopocie; nie miał bowiem żadnych funduszów na otwarcie apteki. Ale
Bóg nieopuścił Karola w stanowczej życia chwili i zsyła mu pomoc w postaci przezacnych
obywateli Gorlic i okolic Grybowa. Jakkolwiek nikt nienalegał nań o zwrot pożyczki, ś. p.
Karol gryzł się długami honorowymi. Osadza więc kolegę swego w Grybowie — a sam jako
dobrze dotowany zarządca destylarni nafty w Siarach (koło Gorlic) odmawia sobie wszelkich
wygód, ażeby tylko co rychlej wyrównać swe obliga i ani cieniem niesplamić swej duszy
przeczystej. Szczęśliw, objął wtedy własna aptekę. Lecz zaledwie błysnął dlań jaśniejszy promień, nowy go cios dotyka — przez stratę ukochanej małżonki. Odtąd był już niepocieszony i
coraz częściej zapadał na zdrowiu”.21
Mimo tragicznych losów magister Tulszycki aktywnie uczestniczył w życiu społecznym
Grybowa. W dniu 19 sierpnia 1879 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej został wybrany do
Sekcji Skarbowej i Prawnej oraz do sekcji „Policji, Zdrowia i Czystości”. W miesiąc później
został radnym miejskim. Wśród zasług Tulszyckiego wymienić należy m.in. powołanie miejscowego domu starców i ludzi niedołężnych.22
Magister Karol Tulszycki piastował także godność dyrektora Towarzystwa Zaliczkowego w Grybowie.23 Towarzystwo Zaliczkowe zarejestrowane zostało w r. 1876. Tuż po powstaniu liczyło sobie 80 członków, ich łączne udziały wynosiły 1997 złr. Szybki rozwój i duże zyski udziałowców były powodem wzrostu liczby jego członków do 1699 osób w 1910 r.
Oszczędności, jakie ulokowano w Towarzystwie Zaliczkowym sięgnęły ogromnej sumy 991
944 koron. Członkami Towarzystwa byli głównie rolnicy, ale również kupcy, rękodzielnicy,
przemysłowcy i rentierzy.24
Magister Tulszycki zmarł 25 stycznia 1888. Śmierć jego, będąca skutkiem „długiej sercowej choroby”, wywołała „nader bolesne wrażenie w szerokich kołach i wycisnęła łzę głębokiego żalu w oczach tych, co mieli sposobność poznać tę niezwykłą a serdeczną, na wskroś
polską dusze”.25 Magister Karol Tulszycki rzeczywiście cieszyć się musiał wielkim autorytetem i sympatią, skoro „Na ogólnem Zgromadzeniu galic. Tow. aptekarskiego dnia 28. stycznia
b. r. sekretarz w gorących słowach wspomniał o bolesnej stracie, jaką towarzystwo ponosi
przez śmierć członka rzeczywistego Karola Tulszyckiego, poczem Zgromadzeni przez po-
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„Czasopismo...” (1888 ) op. cit.
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wstanie z miejsc oddali cześć nieodżałowanej Karola pamięci”.26 Anonimowy autor nekrologu
Tulszyckiego, ukrywający się pod inicjałem „J.” tak kończy swe wspomnienie: „Cześć Ci Karolu jako bojownikowi wolności, cześć Twojej pamięci. Przedwcześnie ubiegłeś przyjaciół w
tej zwykłej życia pielgrzymce. A jako ostatni uścisk zacnej Twej dłoni przyjm to boleścią kreślone wspomnienie nito grudkę ziemi ojczystej rzuconej na grób twój ręką przyjaciela”.27
Magister Karol Tulszycki pochowany został na cmentarzu parafialnym w Grybowie,
gdzie po dziś dzień oglądać można jego grób i umiejscowiony na nim kamienny pomnik. Postać Tulszyckiego została w okresie powojennym doceniona w sposób szczególny. Pani Barbara Hodbod-Mordarska, farmaceutka i potomkini kolejnych właścicieli grybowskiej apteki,
tak relacjonuje wydarzenia sprzed ponad 40 lat: „W roku 1963 dr Proń z Muzeum Farmaceutycznego w Krakowie podsuwa myśl aby apteka w Grybowie otrzymała imię swojego patrona
– założyciela apteki – mgr Tulszyckiego Karola. Pracownicy apteki, przy poparciu miejscowych władz i pomocy Krakowskiego Zarządu Aptek postanowili uczcić pamięć tego Wielkiego Polaka i Obywatela w obchodach setnej rocznicy Powstania Styczniowego nadaniem aptece grybowskiej imienia jej założyciela i wmurowaniem w elewację budynku apteki tablicy pamiątkowej z napisem: "Pamięci mgr Karola Tulszyckiego, założyciela apteki, długoletniego
radnego miasta Grybowa, bojownika o wolność Węgier, uczestnika Powstania Styczniowego
w randze kapitana – w setną rocznicę imieniem jego nazwano tę aptekę". Krakowski Zarząd
Aptek, Pracownicy Apteki. Uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej odbyła się dnia 3
sierpnia 1963 roku w obecności Dyrektora Krakowskiego Zarządu Aptek mgr Tadeusza
Szewczyka, kierownika personalnego Artura Herszmana i miejscowych władz miejskich”.28 O
wmurowanej tablicy można było przeczytać także w „Farmacji Polskiej”.29
Po śmierci Tulszyckiego grybowska apteka przeszła na własność jago spadkobierców,
którzy 18 kwietnia 1889 sprzedali ją Józefowi Kordeckiemu.30 Magister Kordecki urodził się
około roku 1862 w Bochni, jako syn Ludwika, bocheńskiego górnika, a następnie dozorcy salinarnego. Po ukończeniu gimnazjum w Bochni,31 Kordecki wstąpił na praktykę apteczną i w
roku 1884 z „postępem dobrym” zdał egzamin na podaptekarza.32 W tym samym roku rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim dwuletnie studia farmaceutyczne. 18 lipca 1887 roku
uzyskał tytuł magistra farmacji.33 Grybowska apteka przynosić musiała spore dochody, skoro
26
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Ibidem.
B. Hodbod-Mordarska op. cit.
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M. Stachoń op. cit.
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magister Kordecki wymieniamy jest jako jeden z najbogatszych mieszkańców Grybowa, płacący do miejskiej kasy 29 złr. podatku.34 Istnienie apteki w Grybowie należącej do Kordeckiego potwierdza Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem
na rok 1894.35
Apteką Kordeckiego od roku 1896 do 15 czerwca 1901 zarządzał magister Hipolit Nowak36 (M. Stachoń podaje zaś błędnie, że „S. Nowak dzierżawił” aptekę w Grybowie od roku
1897).37 W 1901, przez zaledwie dwa miesiące (16 czerwca-15 sierpnia) dzierżawcą apteki
był magister farmacji Teodor Gerżabek.38
Urodził się w roku 1873 w Maniowych. Prawnym opiekunem był Antoni Gerżabek, naczelnik okręgu górniczego, zamieszkały w Jaśle. Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w roku 1895 i po upływie dwóch lat, 6 lipca 1897 roku, uzyskał tytuł
magistra farmacji.39 Już w czasie studiów był sekretarzem Towarzystwa Farmaceutycznego
„Unitas” w Krakowie. Do pełnienia funkcji tej powołany został 16 czerwca 1895 roku, w czasie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.40 Równolegle do studiów farmaceutycznych, w latach 1895-1896 studiował filozofię. Kierunku tego jednak nie ukończył i powrócił do nich dopiero w roku 1909, oddając się ponownie przez kolejne trzy lata studiom filozoficznym.41
W roku 1903 magister Gerżabek wydzierżawił aptekę spadkobierców Piotra Geilhoffera
w Bukowsku42. W roku 1907 nabył ją na własność,43 zaś w roku 1913 objął w zarząd.44 Po
śmierci Kordeckiego grybowska apteka pozostawała w rękach jego żony – Józefy i córki Janiny aż do roku 1909, kiedy to drogą kupna przeszła na własność dzierżawcy – magistra Józefa
Hodboda.45
W roku 1903 dzierżawę grybowskiej apteki objął magister farmacji Józef Hodbod. 46
Urodził się w dnia 19 lutego roku 1870 w Bochni. Opiekunem jego był Edward Hodbod, nauczyciel w Woli Mieleckiej. Studia farmaceutyczne rozpoczął w roku 1889 na Uniwersytecie

34
35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

D. Quirini-Popławska op. cit., s. 306.
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894, Lwów 1894, nakładem C.K. Namiestnictwa, s. 537.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1896, nr 20, s. 339. Więcej na temat Hipolita Nowaka w rozdziałach dotyczących historii aptek w Gorlicach i Żegiestowie.
M. Stachoń op. cit., s. 181.
Ibidem.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1896, nr 20, ss. 331-338.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
M. Stachoń op. cit., ss. 151-152.
Ibidem.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1913, nr 9, s. 141.
M. Stachoń op. cit., s. 181.
Ibidem.

157

Jagiellońskim. Dyplom magistra farmacji otrzymał 21 lipca 1891.47 Początkowo pracował w
aptekach krakowskich.48 W roku 1900 złożył datek na rzecz Funduszu Pensyjnego dla emerytowanych farmaceutów Galicji, pozostających bez środków do życia.49
W roku 1904 Józef Hodbod wydzierżawił aptekę
w Grybowie, w pięć lat później – 1 lipca 1909 zakupił
ją na własność kontraktem kupna.50 C.k. Namiestnictwo udzieliło mu koncesji na prowadzenie grybowskiej
apteki w roku 1910.51
Dzięki zaangażowaniu magistra Hodboda apteka
w Grybowie bardzo szybko zaczęła się wspaniale rozwijać. W roku 1916 przeniósł aptekę z budynku, gdzie
obecnie znajduje się bank, do lokalu w zakupionym od
Jana Muchowicza domu przy grybowskim rynku. Wyposażenie apteki sprowadził z Austrii. Pani Barbara
Hodbod-Mordarska (dla której Józef Hodbod był braIlustracja 3
Magister Józef Hodbod. Zdjęcie ze zbiorów Pani Barbary Hodbod-Mordarskiej.

tem jej dziadka) wspomina, że szczególnie piękne było
niebieskie i brązowe szkło apteczne, o pięknych artystycznych kształtach. Uległo ono zniszczeniu w roku

1945, kiedy to Niemcy wysadzili w powietrze w czasie odwrotu pobliski wiadukt kolejowy.52
Był całkowicie oddany pracy w aptece, stale doskonalił swe umiejętności. Na recepturze prowadził produkcję kilkunastu preparatów według własnego pomysłu. Największą sławę zyskały tzw. „hodbodiny”, czyli proszki od bólu głowy o ciekawym składzie.53 Przy aptece (w podwórzu kamienicy Hodboda) istniał ogródek ziołowy, niewielki lecz bardzo bogaty w rozmaite gatunki roślin leczniczych. Natomiast w podziemiach kamienicy znajdowały się (i po dziś
dzień się znajdują) potężne magazyny na substancje chemiczne, butelki, firmowe pudełka,
sprzęt recepturowy. Dzięki zgromadzeniu tak dużych ilości wszelkich zapasów, możliwe było
obywanie się bez dostaw przez długie miesiące.54
Godny najwyższej uwagi jest udział magistra Hodboda w życiu społecznym Grybowa.
Jeszcze przed I wojną światową został w Radzie Miasta asesorem. W listopadzie 1914, po
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ucieczce dotychczasowych władz przed zbliżającymi się wojskami rosyjskimi, magister Hodbod został burmistrzem. W dniu 20 marca 1915, już po odbiciu Grybowa z rąk rosyjskich,
Hodboda mianowano Komisarzem Rządowym.55
Wojenne zasługi aptekarza doceniono w roku 1933,
kiedy to 16 listopada magistrowi Hodbodowi nadano tytuł
honorowego obywatela miasta.
Wniosek o przyznanie honorowego obywatelstwa uzasadniono postawą aptekarza w czasie
Ilustracja 4
Józef Hodbod wraz z proboszczem przed grybowska plebanią. Zdjęcie
ze zbiorów Barbary Hodbod-Mordarskiej.

sprawowania funkcji Komisarza Rządowego. Przez cały
okres międzywojenny zasiadał

we władzach miasta jako ławnik i radny. Wchodził także w skład obwodowej komisji wyborczej nr 27 w Grybowie.56
Magister Józef Hodbod zorganizował zakrojony na szeroką skalę zbiór ziół, które następnie były przesyłane do hurtowni a mieszkańcy zarabiali dzięki temu niemałe pieniądze. 57
Miał też swoją wielką pasję – motoryzację. Był członkiem Krakowskiego Klubu Automobilowego, posiadał jeden z pierwszych w okolicy samochodów, którym urządzał dla znajomych
dalekie eskapady, po znajdujących się w tragicznym stanie, ówczesnych drogach. 58 Magister
Hodbod miał także zamiłowanie do innych sportów. Na jednym ze zdjęć, znajdujących się w
rodzinnej kolekcji pani Barbary Hodbod-Mordarskiej, widzimy go grającego w tenisa. Próbował również gry, na zachowanym do dziś w domu państwa Mordarskich, fortepianie.59 W
1921 ofiarował 500 marek na „cel kursów maturycznych”, organizowanych przez Małopolskie Towarzystwo „Unitas”, dla studentów farmacji nie posiadających matury.60
Ze wspomnień pani Barbary Hodbod-Mordarskiej, która od lat brata swego dziadka nazywa niezmiennie „dziadkiem”, wyłania się postać człowieka otwartego na świat i ludzi, cie55
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szącego się w Grybowie ogromnym i zasłużonym autorytetem. Był w okresie dwudziestolecia
międzywojennego jednym z kilku obywateli, których głos był nieomal głosem wyroczni. Często proszono go o porady lub patronowanie
wszelakim

charytatywnym

przedsięwzię-

ciom.61
Wielką zasługą magistra Józefa Hodboda
było wykształcenie kilku młodych farmaceutów. Znaleźli się wśród nich: magister Stanisław Stachowicz (praktykę odbywał w okresie
od 14 lutego 1909 do 14 lutego 1912), magister Stanisława Błaszczakówna62 (absolwentka
farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim z
roku 1931),63 magister Józef Kokoszka,64 magister Rachela Oliner65 oraz bratankowie Hodboda: Józef junior i Walenty Hodbodowie.66
Walenty Hodbod, urodzony 13 lutego
1900 roku, pracował w Grybowie od 10 grudIlustracja 9
Józef Hodbod wraz z towarzyszami w czasie
samochodowej wyprawy w okolicach Grybowa.
Zdjęcie ze zbiorów Barbary Hodbod-Mordarskiej.

nia 1917 do 10 grudnia 1920. Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w roku 1927.67 W roku 1928 był pracownikiem apteki w Kielcach i figuruje w wykazie

członków Oddziału Krakowskiego „Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w
Rzeczypospolitej Polskiej, będących członkami Kasy Zapomogowej”.68 Natomiast Józef Hodbod junior, urodzony w 1893 roku w Woli Mieleckiej, syn Edwarda, kierownika tamtejszej
szkoły,69 praktykę w wujowskiej aptece odbywał w okresie od 1 sierpnia 1911 do 15 października 1915. Od dnia 30 września 1915 był w grybowskiej aptece aspirantem. W tym samym
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B. Hodbod-Mordarska op. cit., wywiad...
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 348.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego
Naczelnej Izby Aptekarskiej, s. 501.
Sylwetka magistra Józefa Kokoszki została szczegółowo przedstawiona w rozdziale dotyczącym historii apteki w Jordanowie.
Takie imię i nazwisko podała w rozmowie z autorem Barbara Hodbod-Mordarska. Zapewne jednak chodzi tu
o magister farmacji Rachelę Olinczówną, absolwentkę Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku 1929, którą jako
pracowniczkę grybowskiej apteki wymienia Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1939 (Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 436).
B. Hodbod-Mordarska op. cit., wywiad...
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1928, nr 5, ss. 92-93
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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roku rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, zakończone w trzy
lata później.70 W roku 1936 (dnia 1 sierpnia) Józef junior objął aptekę w Grybowie w dzierżawę.71 Tuż przed wojną stał się formalnym właścicielem apteki (majątek został scedowany).
Magister Józef Hodbod, dobiegający już powoli 70 roku życia, zmęczony swą nad wyraz dużą
aktywnością społeczną i zawodową, postanowił powoli usunąć się w cień.72

Ilustracja 10
Reklama nietypowej formy działalności grybowskiej apteki, zamieszczana w kilku numerach „Kroniki Farmaceutycznej” z roku 1922. W trudnym powojennym okresie, kiedy nie istniały jeszcze duże hurtownie farmaceutyczne i składy ziół, zbiorem i dystrybucją surowców farmakognostycznych (tu wyciąg suchy ze sporyszu) zajmowały się bardzo często prowincjonalne apteki.

Walenty Hodbod, ojciec wielokrotnie cytowanej w niniejszej pracy pani Barbary Hodbod-Mordarskiej, pracował przez dłuższy czas w aptece Gardulskiego w Mielcu. 73 W grybowskiej aptece pracował już przed wybuchem II wojny światowej, o czym świadczy spis farmaceutów, którzy dokonali wpłaty na Fundusz Propagandy Zawodu.74 Z kolei w spisie aptekarzy,
którzy złożyli datki pieniężne na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej, Walenty Hodbod
figuruje jako dzierżawca apteki. Magister Hodbod wpłacił na P.O.P. wysoką jak na owe czasy
kwotę 500 złotych, natomiast wspomniana wcześniej Rachela Olincz – 100 złotych. 75 Walenty
Hodbod całą II wojnę światową spędził w Grybowie. Wraz z żoną bardzo silnie zaangażował
się w pomoc materialną dla obywateli grybowskich i przybyłych w te strony przesiedleńców z
ziem polskich przyłączonych do III Rzeszy.76
Pani Barbara Hodbod-Mordarska tak pisze o wojennych losach swego ojca: „Udziela
także pomocy w postaci leków i opatrunków oddziałom partyzanckim działającym w tutejszym terenie, nie bacząc na to, że naraża się sam i swoją rodzinę na represje ze strony okupanta, łącznie z aresztowaniem i skierowaniem do obozu zagłady”.77 Pani Hodbod-Mordarska
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Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
M. Stachoń op. cit. s. 181.
B. Hodbod-Mordarska op. cit., wywiad...
B. Hodbod-Mordarska op. cit., Grybowska apteka...
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1939, nr 16, s. 236.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1939, nr 20, s. 302.
B. Hodbod-Mordarska op. cit., Grybowska apteka...
Ibidem.
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wspomina te czasy jako „okres ciągłego lęku przed aresztowaniem i ciągłego borykania się z
zaopatrzeniem w leki”.78
W okresie okupacji hitlerowskiej miały miejsce w grybowskiej aptece tragiczne wydarzenia. W roku 1941, z nieznanych przyczyn, gestapo wyprowadziło w czasie pracy z apteki
magister Stanisławę Błaszczak (już zamężną – Tyszkiewicz). Zesłana został do Oświęcimia, lecz pobyt w obozie
przeżyła.79 Po wojnie pracowała w aptece „Królowej Jadwigi” w Szczecinie.80 Natomiast magister Rachela Olincz, wyjechała po wybuchu wojny na wschód, do Związku Radzieckiego, gdzie według informacji pani Barbary HodbodMordarskiej zginęła.81
Do najtragiczniejszych momentów w dziejach Grybowa należy dzień 17 stycznia 1945. Wówczas to wycofujący
się przed woskami radzieckimi Niemcy wysadzili w powietrze potężny wiadukt kolejowy. Doprowadziło to do zniszczenia wnętrz wielu domów w mieście. Bardzo ucierpiała
Ilustracja 11
Magister farmacji Walenty Hodbod.
Zdjęcie ze zbiorów Barbary HodbodMordarskiej.

też kamienica Hodbodów z apteką. Inne domy zostały
zniszczone w czasie walk wojsk radzieckich i hitlerowskich. Rodzina Hodbodów, natychmiast po wyzwoleniu,
przystąpiła do odgruzowania wnętrz apteki. Usunięto po-

trzaskane na kawałki piękne sztandy i meble, „aby służyć zmęczonym przeżyciami wojennymi obywatelom miasta i okolicy”.82
W aptece obok Józefa i Walentego Hodbodów pracował także magister Karol Paschek,83
absolwent studiów farmaceutycznych w Krakowie z roku 1933, przed wybuchem wojny pracownik apteki „Pod Orłem” w Bielsku.84 W roku 193785 i 193886 Karol Paschek piastował
funkcję skarbnika oddziału Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej. W maju 1943 uzyskał od Izby Aptekarskiej w Izbie Zdro-
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B. Hodbod-Mordarska op. cit., Grybowska apteka...
B. Hodbod-Mordarska op. cit., wywiad...
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 501.
B. Hodbod-Mordarska op. cit., wywiad...
B. Hodbod-Mordarska op. cit., Grybowska apteka...
Ibidem.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 440.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1937, nr 23, s. 306.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1938, nr 7-8, s. 112.
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wia Generalnego Gubernatorstwa „aprobację” na samodzielne prowadzenie apteki.87 Po wojnie był zarządcą apteki w Brzesku.88
Pani Barbara Hodbod-Mordarska wspominała w rozmowie z autorem niniejszego opracowania, że „Praca po wyzwoleniu również nie należała do lekkich. Ciągle jeszcze brak zaopatrzenia w leki daje się bardzo odczuć, poza tym brak
rąk do pracy, gdyż okupant nie oszczędzał przecież farmaceutów, których wiele ginęło w egzekucjach i obozach zagłady”.89
W dniu 11 lutego, korzystając jeszcze ze swobody zawierania transakcji, Walenty Hodbod drogą kupna apteki
od swego brata został jej właścicielem90 i jako taki wymieniony jest przez Rocznik Farmaceutyczny 1949/50.91
W styczniu roku 1951 podobnie jaki tysiące innych
aptek w całej Polsce, apteka w Grybowie zostaje upaństwowiona. Jej pierwszym kierownikiem został magister
Walenty Hodbod. Rok 1951 przyniósł rodzinie Hodbodów
kolejne nieszczęścia: zmarli sędziwy Józef Hodbod i nieuleczalnie chory Walenty.
Ilustracja 12
Magister farmacji Rachela Olincz.
Zdjęcie ze zbiorów Barbary HodbodMordarskiej.

Na koniec dodać należy, że w roku 1956 kierowniczką apteki została pani Barbara Hodbod-Mordarska, pomoc
apteczna. Wychowana od dziecka w atmosferze aptekarskiej, we wspaniały sposób kontynuowała tradycję zawo-

dowe i społeczne jej rodziny. Pełniła m.in. funkcję radnego grybowskiej Miejskiej Rady Narodowej i pracowała w Komitecie Pomocy Społecznej.92 W 120 rocznicę zapalenia lampy
przez farmaceutę Ignacego Łukasiewicza w aptece zorganizowano wystawę starych i bardzo
cennych lamp naftowych, będących w posiadaniu Grybowian. Zdjęcia z tej wystawy prezentuję poniżej.93
Obecnie apteka w Grybowie ponownie wróciła w ręce potomków Walentego Hodboda:
jego córki Barbary Hodbod-Mordarskiej i wnuczki – Ewy Mordarskiej-Byrka.
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„Wiadomości Aptekarskie”, 1943, nr 9, s. 72.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 471.
B. Hodbod-Mordarska op. cit., Grybowska apteka...
Ibidem.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., ss. 353 oraz 507.
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Ibidem.
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Ilustracja 5
Receptariusz magistra Józefa Hodboda. Na powyższych dwóch stronach znaleźć
można przepisy na dwa różne likiery pomarańczowe oraz likier kawowy. Ze zbiorów
Barbary Hodbod-Mordarskiej.

Ilustracja 6
Receptariusz magistra Józefa Hodboda ze składem preparatów weterynaryjnych:
„Przeciw odparzeniom u koni” oraz „Na apetyt u koni”. Ze zbiorów Barbary
Hodbod-Mordarskiej.
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Ilustracja 7
Receptariusz magistra Józefa Hodboda zawierał także przepisy na preparaty
znajdujące zastosowanie w... gospodarstwie domowym. Powyżej przepis na „Farbę
na podłogę”. Ze zbiorów Barbary Hodbod-Mordarskiej.

Ilustracja 8
Receptariusz magistra Józefa Hodboda z recepturą płynnego „Środku na ból głowy”
i „Proszku pewnego na piegi”. Ze zbiorów Barbary Hodbod-Mordarskiej.
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Ilustracje 13-15
Wystawa starych lamp naftowych w witrynie i sali ekspedycyjnej grybowskiej apteki. Zdjęcia
ze zbiorów Barbary Hodbod-Mordarskiej.
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Historia aptek w Krynicy
Historią najstarszej apteki w Krynicy należącej do rodziny Nitribittów zajmowała się Mirosława Pabis-Braunstein, publikując na łamach „Farmacji Polskiej” obszerną monografię Ponad stuletnie tradycje farmaceutycznej rodziny Nitribittów („Farmacja Polska”, 1983, nr 3, ss. 295-313). Temat ten podejmowano także w prasie regionalnej. Najstarszy mieszkaniec Krynicy, pan Stefan Półchłopek, opracował historię rodziny Nitribittów w ramach cyklu Rody krynickie, publikowanego na
łamach czasopisma „Krynickie zdroje” (1998, nr
6, ss. 10-11 oraz 1998, nr 7-8, ss. 6-7). Istnieje
również obszerne opracowanie rodu Nitribittów
autorstwa Floriana Ciszewskiego (Farmaceuci z
rodu Nitribittów w uzdrowisku w Krynicy, Warszawa 1989, wyd. Polskie Towarzystwo Balneologii
Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej).
Od początku XX wieku o przyznanie koncesji na założenie i prowadzenie drugiej apteki w
Krynicy ubiegało się kilkunastu farmaceutów.
M.in. w roku 1910 Tadeusz Paderewski.1
Apteka Nitribittów „Pod Aniołem” była jedyną apteką w Krynicy, aż do 1927, kiedy to 8
Ilustracja 1
Reklamy dwóch krynickich aptek: Henryka Nitribitta
oraz Władysława Tepy, umieszczone w cytowanym w
tekście przewodniku Krynica w śniegu z roku 1928.

kwietnia tegoż roku, koncesję na prowadzenie
drugiej apteki otrzymał Włodzimierz Tepa,2 absolwent studiów farmaceutycznych we Lwowie z
roku 1892.3 Apteka znalazła swe miejsce w zna-

nym pensjonacie „Trzy Róże” Leona Vogela, przy ulicy Kraszewskiego 276.4 Magister Tepa tak oto
reklamował swą aptekę w wydawanym corocznie przewodniku: „Nowa apteka w willi "Trzech
Róż" poleca swój obficie zaopatrzony skład środków specjalnych, krajowych i zagranicznych, przyrządów i opatrunków chirurgicznych oraz środków toaletowych”.5 W aptece znaleźć można było
ponadto „perfumerję francuską” oraz wody mineralne.

1
2

3
4

5

„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 3, ss. 51-52.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich w latach 1802 do 1939. Praca doktorska pod kier. Kraków 1978, W. Roeske. s. 187.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 482.
Krynica w śniegu. Ilustrowany praktyczny przewodnik-informator dla osób wyjeżdżających do Krynicy na sezon zimowy. Krynica 1928/29, ss. 29 i 64.
Krynica w śniegu... op. cit.
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W latach 1931-32 aptekę przy ul. Kraszewskiego dzierżawił Filip Weinberg, 6 absolwent studiów farmaceutycznych w Krakowie z roku 1910.7 W roku 1932 zmienił się właściciel apteki – został nim magister farmacji Aleksander Sandauer,8 absolwent farmacji na Uniwersytecie Lwowskim
z roku 19219, dzierżawcą zaś pozostawał nadal, aż do wybuchu wojny magister Weinberg.10

Ilustracje 2 i 3
Buteleczka na „Terpentynę francuską”, z firmową etykietą „Apteki Mra A. Sandauera”. Ze zbiorów autora.

O Aleksandrze Sandauerze nie udało się ustalić bliższych informacji. Z czasopism farmaceutycznych, wydawanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wiemy jedynie, że w 1921
roku, jako były żołnierz armii austrowęgierskiej, został zatwierdzony w korpusie służby zdrowia
Wojska Polskiego, jako „podporucznik podaptekarz”.11 W aptece pracował także Józef Reichenstein, absolwent studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Lwowskim z roku 1913.12 W lecie 1939
magister Sandauer wpłacił na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej bardzo dużą jak na owe czasy
kwotę 1000 złotych.13
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M. Stachoń op. cit.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 489.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1932, nr 38, s. 498. Poinformowała o tym także „Kronika Farmaceutyczna”, 1932,
nr 29, s. 238.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 460.
M. Stachoń op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1921, nr 4-5, s. 45.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 452.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1939, nr 24, s. 365.
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Trzecia apteka powstała w Krynicy w roku 1930.14 Koncesję na jej prowadzenie uzyskał w
1929 magister farmacji Władysław Homme „pułkownik-aptekarz w rezerwie”.15 O jej rychłym
otwarciu informowały „Wiadomości Farmaceutyczne” w numerze 16 z roku 1930: „Władysław
Homme uruchamia w następnym miesiącu nową aptekę przy ul. Lipowej”.16
Władysław Homme urodził się w roku 1871 w Leżajsku, jako syn sędziego powiatowego –
Franciszka Ksawerego, zamieszkałego w Kętach. Farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował w latach 1891-1893. Dyplom magistra farmacji otrzymał w dniu 20 października 1893.17 W zawodzie pracował jednak już od roku 1886.18 W 1899 występował o przyznanie koncesji na prowadzenie drugiej apteki w Wadowicach.19 W roku 1912 był dzierżawcą apteki „Pod Gwiazdą” w Wadowicach, i jako taki, w roku 1912, występował do c.k. Namiestnictwa o przyznanie koncesji na
prowadzenie publicznej apteki w Krakowie,20 zaś w roku 1913 – w Żywcu.21 W czasie I wojny
światowej służył w II Brygadzie Legionów Polskich. „W r. 1917 po niewykonaniu przysięgi na
rzecz państw centralnych, wcielony do polskiego korpusu posiłkowego. W r. 1918-ym pod Sadogórą wzięty do niewoli przez Austrjaków i internowany w Marmarosz-Sziget na Węgrzech”. 22 W roku
1919 przesłał do redakcji „Kroniki Farmaceutycznej” list w którym wyjaśniał, że „sprawa stanowiska aptekarzy w Wojsku Polsk. wyjaśniła się nieco, o tyle, że przy podziale służby zdrowia wymieniono aptekarzy, którzy mogą być i oficerami i urzędnikami, stosownie do kwalifikacji. Zaś sprawa
awansu, szczególnie dla dłużej służących tak zadawniona nie postąpiła nic na przód i pod tym
względem wszyscy już dawno nas wyprzedzili”.23 W 1921 magister Homme z „byłych Legjonów
Polskich”, został zatwierdzony w korpusie służby zdrowia Wojska Polskiego, w stopniu „majora
aptekarza”.24 Odznaczany był m.in. Krzyżem Virtuti Militari oraz pięciokrotnie (!) Krzyżem Walecznych.25 W roku 1937 Władysław Homme, jako „pułkownik aptekarz”, odznaczony został Złotym Krzyżem Zasług.26
W roku 1937 krynicką aptekę wydzierżawił magistrowi Tadeuszowi Göttingerowi,27 młodemu
farmaceucie (ur. 1908),28 absolwentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1929.29 Göttinger przed ob-
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M. Stachoń op. cit., s. 188.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1929, nr 50, s. 667.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1930, nr 16, s. 241.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Kronika Farmaceutyczne”, 1899, nr 8, s. 139.
Ibidem.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 1, ss. 14-15.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1913, nr 8, s. 126.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1928, nr 11, s. 197.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1920, nr 7, s. 49.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1921, nr 3, s. 31.
„Kronika Farmaceutyczna” (1928) op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1937, nr 13, s. 159.
M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1929, nr 24, s. 260.
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jęciem dzierżawy krynickiej apteki pracował w aptece „Pod Białym Orłem” w rodzinnej Bochni. 30
W roku 1937 dokonał wpłaty w kwocie 6 złotych i 61 groszy na Fundusz Obrony Narodowej.31
Na temat historii obydwu wymienionych aptek autor niniejszej pracy rozmawiał z najstarszym
mieszkańcem Krynicy, panem Stefanem Półchłopkiem, współtwórcą kulturalnego życia uzdrowiska
w latach powojennych, organizatorem m.in. sławnego festiwalu im. J. Kiepury. Pan Półchłopek był
od dziecka zaprzyjaźniony z rodziną Nitribitów i korzystał tylko z usług ich apteki, o innych zaś wypowiadał się lekceważąco.32
Konkurencja na rynku aptekarskim była w międzywojennej Krynicy bardzo ostra. W uzdrowisku obok trzech aptek
działały jeszcze trzy drogerie, w tym dwie prowadzone przez
dyplomowanych farmaceutów (w willi „Tatrzańskiej” magistra
K. Zaufala oraz w willi „Schwarza” magistra Z. Schwarza).33
W czasie okupacji nadal działała apteka magistra Nitribitta oraz apteka Władysława Homme.34 Można przypuszczać, że
magistrzy Weinberg, Sandauer, Homme i Göttinger, nie przeżyli
II wojny światowej, gdyż nie figurują w spisie magistrów farmacji z roku 1949, zamieszczonym w Roczniku FarmaceutyczIlustracja 4
Buteleczka na benzynę z firmową
etykietą „Drogerii pod Gwiazdą”. Ze
zbiorów autora.

nym 1949/50.35
Po zakończeniu II wojny światowej w Krynicy ponownie
funkcjonowały trzy apteki: apteka spadkobierców Henryka Nitribitta pod zarządem magistra Romana Nitribitta, apteka spad-

kobierców Władysława Homme dzierżawiona przez magistra Zbigniewa Kupca (absolwenta studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim z roku 1937) oraz apteka przy ulicy Kraszewskiego 276, dzierżawiona przez magistra Stanisława Nowaka (absolwenta studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim z roku 1935).36 Zbigniew Kupiec został w późniejszym
okresie kierownikiem centralnej apteki PPU Krynica.37 „Aprobację” na samodzielne prowadzenie
apteki uzyskał jeszcze w sierpniu 1943, od Izby Aptekarskiej w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa.38
30
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Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 375.
„Farmacja Współczesna”, 1937, nr 5-6, s. 277.
Wywiad przeprowadzony przez autora ze Stefanem Półchłopkiem z Krynicy, w dniu 25 lutego 2006.
Krynica w śniegu... op. cit.
Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 1942, Izba Aptekarska w Krakowie, s. 34.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego Naczelnej Izby Aptekarskiej, s. 353.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50, op. cit., ss. 353, 450 i 466.
St. Półchłopek op. cit.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1943, nr 15, s. 120.
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Historia apteki „Pod Duchem Świętym” w Łącku
Mieczysław Orłowicz w swoim sławetnym Ilustrowanym przewodniku po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim wydanym w roku 1919 we Lwowie wspomniał
o Łącku, jako o miejscu odpoczynku, w którym
zatrzymują się kuracjusze podróżujący do
Szczawnicy: „W Łącku, (...) zarządza się popas;
znajduje się tu duży dom zajezdny z restauracyą”. Doktor Orłowicz informuje ponadto, że w
Łącku mieszkało w pierwszych latach XX wieku około 1900 mieszkańców, w tym 200 narodowości żydowskiej. Najbliższe Łącku i najłatwiej dostępne apteki (drogą prowadzącą nad
Dunajcem) znajdowały się w Starym Sączu i w
Krościenku. Dla osoby potrzebującej natychmiast leków, niezależnie od tego czy chodziło tu
o omdlewającą kuracjuszkę lub chorego mieszkańca Łącka, były to odległości stanowczo zbyt
duże.1 Od roku 1905 dostarczaniem leków zajIlustracja 1
Magister Zygmunt Wilczyński. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka 42, Zygmunt
Wilczyński).

mował się tutejszy lekarz – doktor Henryk
Chwalibóg. W prowadzeniu tzw. „domowej apteczki lekarskiej” pomagała doktorowi Chwali-

bogowi jego żona – Józefa.2 Stan taki nie mógł jednak trwać długo. W początkach XX wieku
ilość leków gotowych – w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów – była bardzo niewielka.
Głównym miejscem ich produkcji były laboratoria apteczne. Ponadto działalności domowych
apteczek lekarskich ostro sprzeciwiały się Gremia Farmaceutyczne. Ich istnienie było często
przyczyną, dla której Gremia występowały do cesarsko-królewskich władz o przyznanie koncesji na założenie stałych aptek, pod kierownictwem magistra farmacji.
Koncesję na prowadzenie apteki w Łącku uzyskał 26 stycznia 1911 roku magister farmacji Zygmunt Wojciech Wilczyński.3 Na podstawie dokumentów zachowanych w Archiwum
Uniwersytetu Jagiellońskiego wiadomo, że urodził się w roku 1857 w podrzeszowskich Her1

2
3

M. Orłowicz: Ilustrowany Przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie o Śląsku Cieszyńskim. Lwów
1919, wyd. dr Karol Kwieciński, s. 401.
Notatki i rękopisy biogramów z archiwum Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej.
Informacja na podstawie dokumentów, w posiadaniu pani Lucyny Dahlke.
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manowicach, jako syn Antoniego Wilczyńskiego – gospodarza.4 Świadectwo tyrocynalne, wydane przez Gremium Aptekarzy Krakowskich, otrzymał 1 października 1878 roku.5 Następnie
w roku 1880 rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra farmacji otrzymał 15 lipca 1882.6
W okresie od 1 października 1887 do 1 października roku 1892 dzierżawił aptekę w Dobczycach (razem z apteką „Zdrojową” w Rabce, apteką filialną apteki w Dobczycach). W tym
czasie brał udział w posiedzeniach Gremium Aptekarza Galicji Zachodniej, m.in. w dniu 20
października 1888 roku.7 W okresie od 18 maja 1905 do 10 stycznia 1910 był zatrudniony w
nowotarskiej aptece „Pod Orłem”, dzierżawionej przez Augusta Chista.8 Wówczas to wystąpił
do c.k. Namiestnictwa o przyznanie mu koncesji na prowadzenie apteki w Klaśnie (w marcu
1910)9 a następnie w Łącku (w maju 1910),10 W roku 1908 wymieniony jest w wykazie członków „Wydziału kondycyonujących magistrów farmacyi Galicyi Zachodniej”, zamieszczonym
w „Kronice Farmaceutycznej”.11
W „Kronice Farmaceutycznej” z sierpnia 1911 roku znajduje się ciekawy nekrolog Wilczyńskiego, zawierający jednak poważny błąd. Czytamy w nim: „Mr. Zygmunt Wilczyński
zmarł w dniu 18 października w Podgórzu. Zmarły otrzymał na krótki czas przed śmiercią
koncesyę na aptekę publiczną w Łącku, niestety śmierć nie pozwoliła mu jej wykorzystać”.12
Redaktorzy „Kroniki...” mylili się jednak. Koncesja została zatwierdzona, a po śmierci Wilczyńskiego przeszła na własność jego żony Marii, która nieistniejącą jeszcze aptekę wydzierżawiła 25 listopada 1911 magistrowi farmacji Karolowi Horitzy.13 Ten jednak, podobnie jak i
magister Wilczyński... zmarł tuż po objęciu dzierżawy!14

4

5
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Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. O nadaniu
Wilczyńskiemu tytułu magistra donosiło także „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego” (1882, nr 14-15,
s. 243).
Informacje na podstawie świadectwa tyrocynalnego i dyplomu magistra farmacji Zygmunta Wilczyńskiego,
znajdujących się w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 42, Zygmunt Wilczyński).
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1888, nr 20-21, s. 349.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich
w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 201.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 3, ss. 51-52.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 5, s. 90.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1910, nr 3, s. 40.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1911, nr 8, s. 141. Podobny w treści nekrolog zamieściło na swych łamach
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1911, nr 12, s. 206).
Informacja na podstawie dokumentów w posiadaniu pani Lucyny Dahlke. Myli się więc „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1912, nr 9, s. 147), podając, że Horitza dzierżawcą apteki w Łącku
został dopiero jesienią tegoż roku.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1913, nr 6, s. 93.
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Od dnia 1 stycznia 1913 roku do 1 lipca 1917 aptekę w Łącku dzierżawił magister farmacji Adam Lindner.15 Więcej informacji na temat tej postaci znajdzie czytelnik w rozdziale
poświęconym historii apteki w Suchej Beskidzkiej.
W okresie dzierżawy apteki przez Karola
Horitzę i Adama Lindnera jej pracownikiem był
magister farmacji Franciszek Pik, pisarz, tłumacz
i poeta. Jego sylwetkę opisano szczegółowo w
rozdziale poświęconym historii apteki w Tymbarku.
W dniu 1 lipca 1917 roku dzierżawcą łąckiej apteki został magister farmacji Tomasz Karaś. Urodził się w Gniewczynie16 1 stycznia 1885
roku17 w zamożnej rodzinie.18 Po ukończeniu
gimnazjum w Jarosławiu rozpoczął w roku1910
studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra farmacji uzyskał 13
Ilustracja 2
Magister Tomasz Karaś. Początek lat dwudziestych. Zdjęcie ze zbiorów Lucyny Dahlke.

lipca 1912 w Krakowie.19
Pierwszym miejscem pracy Tomasza Karasia była apteka spadkobierców Juliusza Fijałkowskiego w Mszanie Dolnej, gdzie zatrudniony był

od dnia 4 marca do końca września 1910 roku. W czasie pracy w Mszanie Dolnej, w dniu 1
lipca 1910, magister Karaś zdał egzamin tyrocynalny.20 W roku 1912 pracował w aptece „Pod
Orłem” w Krakowie, a następnie w sławnej Aptece Obwodowej w Nowym Sączu. 21 Apteka ta
należała wówczas do magistra Józefa Nowakowskiego, który na początku I wojny światowej,
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„Czasopismo...” (1913, nr 6) op. cit. Informowało o tym także „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa
Aptekarskiego”, 1913, nr 9, s. 141.
Informacja na podstawie Dyplomu Magistra Farmacji Tomasza Karasia, w posiadaniu wnuczki – Lucyny
Dahlke.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca Tomasza Karasia, na cmentarzu parafialnym w Łącku.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Lucyną Dahlke z Tychów, wnuczką Tomasz Karasia, w dniu 7 września 2006.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacja ta
znajduje potwierdzenie w „Czasopiśmie Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1912, nr 8, s. 129).
M. Stachoń op. cit.
Niedatowane pismo Tomasza Karasia do Wysokiego Województwa w sprawie przyznania samoistnej koncesji na prowadzenie apteki w Łącku, w posiadaniu Lucyny Dahlke.
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wobec zbliżających się wojsk rosyjskich, wraz z całą rodziną opuścił Nowy Sącz. Wówczas
to aptekę prowadził magister Karaś.22
Do Łącka sprowadził magistra Karasia wspomniany już wcześniej doktor Henryk
Chwalibóg, kolega z czasów studenckich. Po śmierci doktora Chwaliboga, jego żona często
opiekowała się dziećmi Tomasza Karasia.23
W zbiorach wnuczki magistra Tomasza Karasia, pani Lucyny Dahlke, znajduje się oryginalny Kontrakt dzierżawy łąckiej apteki, zawarty przez jej dziadka z wdową po Zygmuncie
Wilczyńskim – Marią, zamieszkałą w Podgórzu
przy ulicy Kołłątaja 7. Czytamy w nim: „p. Marya Wilczyńska jako właścicielka apteki w Łącku
wypuszcza niniejszem w dzierżawę aptekę tę,
względnie przemysł ten aptekarski p. Tomaszowi
Karasiowi, a tenże p. Tomasz Karaś bierze od p.
Maryi Wilczyńskiej w dzierżawę aptekę publiczną w Łącku, względnie przemysł aptekarski w
Łącku, a to na przeciąg lat ośmiu począwszy od
dnia 1 lipca 1917 r. do dnia 30 czerwca 1925 r. za
czynszem jak w artykule III. umówiono, przyczem jednak wolno dzierżawcy po upływie 4. lat
kontrakt dzierżawy rozwiązać za poprzedniem
jednorocznem wypowiedzeniem uskutecznionem
listem poleconym”.24
Kontrakt dzierżawy gwarantował TomaszoIlustracja 3

wi Karasiowi prawo pierwokupu i ustalał roczną

Maria z Małnowiczów Karasiowa. Początek lat
dwudziestych. Zdjęcie ze zbiorów Lucyny
Dahlke.

opłatę za dzierżawę apteki. Magister Karaś wymienione sumy uiszczać miał w czterech ratach
rocznie. Ponadto „tytułem kaucyi”, Karaś miał

złożyć określoną sumę w ręce dotychczasowego dzierżawcy – magistra Adama Lindnera, który poniósł znaczne koszty na urządzenie i wyposażenie apteki. Kontrakt dzierżawy ustalał także w drobiazgowy sposób warunki, jakie magister Karaś winien przez cały ośmioletni okres
spełniać: „P. Tomasz Karaś obowiązuje się przy prowadzeniu apteki przestrzegać ściśle wszelkich przepisów ustawowych i administracyjnych odnośnie do prowadzenia apteki już wyda22
23
24

L. Dahlke op. cit.
L. Dahlke op. cit.
Dokument Kontraktu dzierżawy apteki w Łącku, w posiadaniu Lucyny Dahlke.
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nych i w przyszłości wydać się mających. Za wszelkie przekroczenia i niestosowanie się do
ustaw i rozporządzeń jest p. Tomasz Karaś osobiście odpowiedzialny. – Biorący w dzierżawę
obowiązany jest w dołożyć wszelkich starań, aby apteka w Łącku była pod każdym względem
wzorowo prowadzoną. Za wszelką szkodę jakaby z winy lub ze zaniedbania p. Tomasza Karasia dla apteki w Łącku lub dla p. Maryi Wilczyńskiej jako właścicielki tejże apteki wynikła,
jest p. Tomasz Karaś osobiście odpowiedzialny”.25

Ilustracja 4
Dom rodziny Karasiów w Łącku wraz z apteką. Zdjęcie ze zbiorów Lucyny Dahlke.

Umowa Kontraktu dzierżawy była dla magistra Karasia niezwykle wymagająca: „p. Tomasz Karaś, który ponosić będzie (...) wszelkie wydatki z prowadzeniem przemysłu aptekarskiego połączone. Wszelkie podatki, daniny publiczne, krajowe i gminne z prowadzeniem apteki i własnością apteki połączone ponosić będzie dzierżawca z własnych funduszów bez żadnego regresu do wypuszczającej w dzierżawę p. Maryi Wilczyńskiej. Biorący w dzierżawę p.
Tomasz Karaś zrzeka się prawa żądania redukcyi umówionego czynszu dzierżawnego z jakiegokolwiek bądź tytułu, a wszelkie nadzwyczajne wypadki jakoto ogień, wylew wody, trzęsienie ziemi, skutki wojny itp. stanowią wyłącznie wyryzyko biorącego w dzierżawę tak, że tenże z powodu tych elementarnych wypadków nie ma prawa domagania się redukcyi czynszu
25

Dokument Kontraktu dzierżawy op. cit.
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dzierżawnego nawet i w tym wypadku, gdyby w skutek tych elementarnych wypadków zaszła
niemożność prowadzenia przemysłu aptekarskiego, a to bez względu na to, przez jak długi
czas owa niemożność prowadzenia przemysłu aptekarskiego trwać by miała”.26
Magister Tomasz Karaś okazał się być wspaniałym aptekarzem. Wracając do powyżej
cytowanej umowy można powiedzieć, że istotnie dołożył „wszelkich starań, aby apteka w
Łącku była pod każdym względem wzorowo prowadzoną”. Magister Karaś bardzo szybko
stał się w całej okolicy osobą powszechnie szanowaną, był przystępny, bezkonfliktowy, kulturalny. Podobne przymioty zachowywał w stosunku do swych najbliższych – żony i dwóch córek: Marii i Ireny. Pomimo konieczności składania wysokich opłat Marii Wilczyńskiej często
zdarzało się, że Karaś zapominał o twardych regułach rządzących kapitalistycznym światem i
leki wydawał swym pacjentom za darmo. Jeżeli zaś pacjentów nie było stać na wizytę u lekarza – sam diagnozował i przepisywał skuteczne specyfiki. Pieniędzy musiało też wystarczyć i
dla dalszej rodziny, którą magister Karaś wspierał finansowo.27 12 grudnia 1923 zmarła
pierwsza żona Tomasza Karasia – Maria.28 Pochowana jest wraz ze swym mężem na cmentarzu parafialnym w Łącku. Drugą żoną została Stanisława z Petulskich Piasecka Karasiowa,
urodzona w Krakowie 24 kwietnia 1878 roku.29
Łącka apteka nie przynosiła rodzinie Karasiów zbyt dużych dochodów, zapewniała jednak spokojne, ustabilizowane życie. Zapewne też dlatego magister Karaś zdecydował się po
upływie wspomnianego ośmioletniego terminu dzierżawy na jej kupno. Kontrakt kupna
sprzedaży łąckiej apteki, datowanym na dzień 26 lutego 1925 roku, znajduje się w posiadaniu
wnuczki magistra Karasia – pani Lucyny Dahlke. Ze względu na specyficzną formę tego dokumentu, warto przytoczyć kilka obszernych fragmentów: „P. Marja Wilczyńska, jako wdowa
po śp. Zygmuncie 2 im. Wilczyńskim na zasadzie udzielonej mu koncesji z dnia 25 stycznia
1911 roku (...) uprawniona do prowadzenia w Łącku koło Starego Sącza koncesjonowanej apteki sprzedaje aktem tym wspomnianą wyżej aptekę w Łącku wraz ze wszelkiem urządzeniem
i zapasem materjałów, objętych w spisie inwentarza P. Tomaszowi Karasiowi na jego wyłączną własność. (...) Równocześnie z podpisaniem tego aktu składa P. Marja Wilczyńska deklarację notarjalnie legalizowaną, że zrzeka się przysługującej jej dotąd koncesji prowadzenia apteki publicznej w Łącku li tylko na korzyść p. Tomasza Karasia. (...) Ponadto tytułem dalszej
względnie reszty ceny kupna niemniej tytułem zrzeczenia się koncesji przez P. Sprzedającą na
rzecz p. kupującego zobowiązuje się P. Tomasz Karaś imieniem własnem oraz imieniem swo26
27
28
29

Dokument Kontraktu dzierżawy op. cit.
L. Dahlke op. cit.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca Tomasza Karasia, na cmentarzu parafialnym w Łącku.
Odpis skrócony aktu zgonu Stanisławy Karasiowej, wydany na prośbę autora przez Urząd Stanu Cywilnego
w Łącku, dnia 21 listopada 2005 roku.

176

ich spadkobierców (...) wypłacać P. Marji Wilczyńskiej w miejscu jej zamieszkania tytułem
renty dożywotniej gotówką (...) w pierwszej dekadzie każdego miesiąca”.30
W związku z zakupem apteki w Łącku i możliwością życiowej stabilizacji, magister Karaś postanowił wybudować przy łąckim rynku dom mieszkalny i przenieść tam także i apteczny lokal. Dom ten zachował się po dziś dzień, a na kominie uważny przechodzień dostrzeże datę wybudowania – rok 1925. Centralne położenie apteki i domu Karasiów sprawiło,
że miejsce to stało się punktem dla Łącka i jego mieszkańców niezwykle istotnym. Z widocznego na reprodukowanym zdjęciu balkoniku przedstawiciele władz lokalnych przemawiali
podczas uroczystości państwowych. Natomiast na niewielkim placyku przed apteką gromadziły się wówczas tłumy słuchających. W domu aptekarza przyjmowano znamienitych gości,
którzy odwiedzali Łącko, m.in. biskupa diecezji tarnowskiej. Spotykała się tu także miejscowa inteligencja, częstym gościem bywał ksiądz dziekan Józef Put. Odwiedzających częstowano wspaniałymi nalewkami, z których wyrobu słynął Tomasz Karaś. Sam magister Karaś był
zawsze zapraszany na wszelkie łąckie uroczystości, jako jeden z najbardziej szanowanych
obywateli.31 Należał także do organizacji społecznych i charytatywnych np. do Towarzystwa
Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych.32
Przejście łąckiej apteki na własność magistra Tomasza Karasia nie wpłynęło na sposób
jej funkcjonowania. Apteka nadal prowadzona była wzorowo. Łącki aptekarz słynął z wyrobu
wspaniałych leków dermatologicznych. Nie poprzestawał na zdobytej na studiach wiedzy i
ciągle się dokształcał, studiując książki i czasopisma naukowe. Na marginesach książek notował swe uwagi, dotyczące możliwości ulepszenia opisanych w tekście leków lub sposobów
ich wykonywania. Na zapleczu apteki znajdowało się także małe laboratorium apteczne, w
którym, jak mawiano w rodzinie, „magister Karaś eksperymentował i otrzymywał nowe leki”.
Niezwykle starannie i pięknie urządzone było wnętrze apteki. Po poprzednich dzierżawcach
pozostały charakterystyczne zielone naczynia apteczne (zdjęcie w dalszej części artykułu).
Taki sam kolor miały również uchwyty w szufladach. Uwagę we wnętrzu apteki zwracały także: marmurowa lada, zegar ścienny oraz lustro. Na firmowych odpisach recept, pudełeczkach
i torebkach widniał nadruk „Apteka pod Duchem Świętym. Tomasz Karaś”.33
Pomimo kupna apteki oraz zrzeczenia się przez Marię Wilczyńską koncesji okazało się,
że wskutek „braków formalnych” magister Karaś nie był właścicielem „samoistnej koncesji
na prowadzenia apteki publicznej w Łącku”. Stało się to powodem wystąpienie Tomasza Ka30
31
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Dokument Kontraktu kupna sprzedaży apteki w Łącku, w posiadaniu Lucyny Dahlke.
L. Dahlke op. cit.
Legitymacja członka zwyczajnego Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych Tomasza Karasia, w posiadaniu Lucyny Dahlke.
L. Dahlke op. cit.
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rasia do Wysokiego Województwa w Krakowie o pomyślne rozpatrzenie prośby o nadanie mu
samoistnej koncesji.34
W odpowiedzi Wojewoda Krakowski dr Kwaśniewski pisał: „Po wysłuchaniu reprezentacyj zawodowych (...) udzielam Panu na prośbę z dnia 30. X. 1933 r. koncesji na samoistne
prowadzenie apteki publicznej w Łącku, której urządzenie i zapasy nabył Pan od dotychczasowej właścicielki Marji Wilczyńskiej (...). Formalny
dekret koncesyjny zostanie Panu wydany po uprawomocnieniu się niniejszej decyzji i po złożeniu przez
Pana w terminie cztero-tygodniowym opłaty za
udzielenie koncesji (...), z uwagi, że Łącko liczy według ostatniego spisu ludności poniżej 10.000 mieszkańców”.35 9 kwietnia 1934 roku magister Karaś
otrzymał od wojewody prawomocną „koncesję na samodzielne

prowadzenie

apteki

publicznej

w

Łącku”.36
W aptece magister Karaś pracował sam, pomagała mu jedynie córka – Irena.37 W roku 1939 dokonał wpłaty na rzecz Funduszu Propagandy Zawodu, o
czym informowały „Wiadomości Farmaceutyczne”38.
W zbiorach rodzinnych wnuczki magistra ToIlustracja 5
Magister Tomasz Karaś z drugą żoną Stanisławą z Petulskich Piasecką Karasiową,
około 1940 roku. Zdjęcie ze zbiorów Lucyny Dahlke.

masza Karasia, zachowało się wiele interesujących
dokumentów, związanych z łącką apteką. Kilka z
nich zacytowano powyżej. Bardzo interesująca jest
także Księga środków odurzających, datowana na rok

1931. Magister Karaś wyszczególnił w niej rozchód szeregu leków o działaniu nasennym,
narkotycznym i przeciwbólowym podając datę wydania specyfiku, imię i nazwisko zapisującego lekarza, nazwę firmy lub hurtowni, z której lek otrzymano, ekspediowaną ilość oraz imię
i nazwisko osoby dla której lek był sporządzony. Na kolejnych stronach znajdujemy ścisłe
rozliczenia następujących substancji i preparatów: kropli Inoziemcowa, Pantoponu w postaci
34

35
36

37
38

Niedatowane pismo Tomasza Karasia do Wysokiego Województwa w sprawie przyznania samoistnej koncesji na prowadzenie apteki w Łącku, w posiadaniu Lucyny Dahlke.
Pismo Wojewody Krakowskiego z dnia 20 lutego 1934, w posiadaniu Lucyny Dahlke.
Koncesja wydana przez wojewodę krakowskiego na prowadzenie publicznej apteki w Łącku, w posiadaniu
Lucyny Dahlke.
L. Dahlke op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1939, nr 16, s. 236.
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ampułek, Tinctura opii simplex (nalewki z opium), ampułek z Morphinum muriaticum do zastrzyków, chlorowodorku kokainy, wyciągu z konopi indyjskich, wyciągu wodnego ze stężałego soku mlecznego maku lekarskiego (opium), chlorowodorku heroiny, chlorowodorku
morfiny.39
Spokojna egzystencja Łącka zakończyła się z dniem 1 września 1939 roku. Magister
Karaś był jednym z nielicznych mieszkańców, którzy nie opuścili Łącka na wieść o zbliżających się oddziałach niemieckich. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich został bez powodu
aresztowany i ciężko pobity, na skutek czego odezwała się choroba nerek. Pomimo ciężkich
doświadczeń Tomasz Karaś został zaprzysiężony późną jesienią 1939 roku w pierwszych powstających organizacjach podziemnych.40
Aleksander Marczyński informuje w swych pionierskich pracach, dotyczących służby
zdrowia w oddziałach małopolskiej partyzantki, że z łąckiej apteki pochodziły leki i środki
opatrunkowe z których korzystano w punkcie sanitarnym, znajdującym się w domu Heleny
Sobolewskiej. Punkt ten służył pomocą żołnierzom rozbitego we wrześniu 1939 Wojska Polskiego, udającym się przez Słowację i Węgry do Armii Polskiej, organizowanej we Francji.41
Niestety – 14 lutego 1940 roku magister Karaś zmarł.42 W jego pogrzebie, pomimo przejmującego, 40 stopniowego mrozu, w wyrazie hołdu, uczestniczyły setki mieszkańców Łącka.
Przybyli także dawni pacjenci z dalszych rejonów, m.in. z Ochotnicy. Po śmierci męża, właścicielką apteki w Łącku została Stanisława Karasiowa.43 Na początki roku 1940 apteką przez
zaledwie kilka miesięcy kierował magister Stanisław Wójtowicz,44 absolwent studiów farmaceutycznych we Lwowie z roku 1924, w latach trzydziestych właściciel apteki pod „Świętą
Teresą” we Lwowie.45 Po jego wyjeździe wdowa po łąckim aptekarzu – Stanisława Karasiowa, rozpoczęła poszukiwania kolejnego kierownika. Okazał sie nim być magister farmacji
Karol Libelt, który do Łącka przyjechał wraz z żoną.46
Karol Libelt urodził się 3 listopada 1876 roku47 w Czeszewie pod Wągrowcem.48 Karol
Libelt imię otrzymał po swym dziadku: wybitnym polskim filozofie, estetyku i działaczu spo39
40
41

42
43
44

45
46
47
48

Księga środków odurzających 1931 apteki w Łącku, w posiadaniu Lucyny Dahlke.
L. Dahlke op. cit.
A. Marczyński: Polowe izby chorych Armii Krajowej w Nowosądeckiem. „Przegląd Lekarski”, 1991, nr 1,
s. 92.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca Tomasza Karasia, na cmentarzu parafialnym w Łącku.
L. Dahlke op. cit.
Wywiad przeprowadzony przez autora z jedną z najstarszych mieszkanek Łącka, Marią Urbaniec z Łącka, w
dniu 18 listopada 2005.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 497.
L. Dahlke op. cit.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca Karola Libelta, na cmentarzu parafialnym w Kościanie
H. Florkowski: Aptekarze i apteki kościańskie. W: H. Florkowski (red): Pamiętnik Towarzystwa Miłośników
ziemi Kościańskiej 1975-1978. Kościan 1980, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, s. 90.
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łecznym Karolu Libelcie (1807-1875).49 Po ukończeniu Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu,50 wstąpił na studia farmaceutyczne w Kilonii i w roku 1905 otrzymał tytuł magistra
farmacji.51 Początkowo pracował w Toruniu, swe losy miał jednak związać z Kościanem: „Na
6. VIII. 1919 r. ogłosił podówczas jeszcze prezes rejencyjny Rzplitej konkurs na założenie
drugiej apteki w Kościanie i udzielił koncesji aptekarzowi Karolowi Libeltowi. Apteka uruchomiona została 15. IX. 1920 r.”52 Jak podaje Henryk Florkowski „Aptekę uruchomiono
przy ul. Poznańskiej (obecnie St. Szczepanowskiego 21). Otrzymała nazwę "Pod Aniołem"”.53

Ilustracja 6
Magister Karol Libelt przez łącką apteką. Na zdjęciu widoczne rozbite szyby, po gradobiciu z dnia 11 lipca 1942 roku. Zdjęcie ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej.

W roku 1939, po wkroczeniu do Kościana wojsk hitlerowskich, Karol Libelt został
aresztowany i uwięziony jako zakładnik. Następnie, po zwolnieniu z więzienia, wysiedlono
go z Kościana. Aptekę „Pod Aniołem” przekazano natomiast w zarząd komisaryczny Niemca
– Borysa Kericka.54
49

50
51
52

53
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Wielka Encyklopedia Powszechna Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Tom 6. Warszawa 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 489.
H. Florkowski op. cit.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit. s. 416.
L. Kostrzeński: Materjały do historji aptek Wielkopolskich. Tom 1. Podług źródeł archiwalnych zestawił i
opracował Leonard Kostrzeński. Warszawa 1929, nakładem Mr. Farm. Franciszka Heroda redaktora i wydawcy „Wiadomości Farmaceutycznych”, s. 87.
H. Florkowski op. cit.
Ibidem.
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Nie wiadomo niestety w jaki sposób magister Libelt skontaktował się ze Stanisławą Karasiową i jak trafił do Łącka, wiemy natomiast, że odegrał tu niezwykle doniosłą rolę i pozostaje nadal we wdzięcznej pamięci najstarszych mieszkańców. Jak wcześniej wspomniano do
Łącka przybył wraz ze swą żoną – Ludwiką (ur. 31 lipca 1888, zm. 5 marca 1965), 55 która
choć nie była farmaceutką, pomagała mężowi w prowadzeniu apteki. Libeltowie byli małżeństwem bezdzietnym.56
Jedna z najstarszych mieszkanek Łącka, pani Maria Urbaniec, doskonale pamięta magistra Libelta. W Łącku był postacią powszechnie szanowaną i lubianą; zawsze dowcipny, wesoły, bardzo szybko wrósł w życie towarzyskie Łącka. Pozostawał w bardzo bliskich kontaktach z miejscową inteligencją: księdzem i wójtem, z którymi spotykał się najczęściej w Domu
Parafialnym. Bywał także w domu matki pani Marii Urbaniec – wspomnianej wcześniej Heleny Sobolewskiej. Ściśle współpracował z doktorem Franciszkiem Lubasiem, łączyły ich bliskie i przyjacielskie kontakty. Pani Maria Urbaniec zapamiętała także wnętrze łąckiej apteki z
czasów okupacji. Uwagę zwracały wspomniane już wcześniej zielone naczynia apteczne oraz
zielone uchwyty w szufladach. W izbie ekspedycyjnej znajdował się duży kaflowy piec oraz
zegar. Podłoga wyłożona była kamiennymi płytkami.57
Pracę magistra Libelta w łąckiej aptece potwierdza Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa, wydany przez Izbę Aptekarską w Krakowie w roku 1942.58 Magister Karol Libelt
zmarł w Łącku 5 stycznia 1945 roku.59 Jego prochy zostały przeniesione do Kościana 20 listopada 1946.60
Piękną kartę w wojennej historii Łącka zapisała cała rodzina Karasiów, która bardzo silnie zaangażowała się w pomoc dla ruchu oporu. Na strychu domu mieszczącego aptekę, Stanisława Karasiowa przygotowywała dla żołnierzy Armii Krajowej leki i materiały opatrunkowe. Pomagała jej w tym starsza córka magistra Karasia – Irena, która nadal była zatrudniona
jako pomoc apteczna. Leki te przenoszone były następnie do oddziałów walczących w rejonie
Szczawy, Kamienicy i Tymbarku. Tej bardzo niebezpiecznej funkcji podjął się mąż młodszej
córki Karasia – Marii, Wilhelm Popiołek, używający w czasie okupacji imienia Stanisław, zamordowany przez Niemców w 1943 roku. Rzadziej, ze względu na wychowywanie dwóch
córek, leki nosiła Maria Popiołek.61
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Informacja na podstawie tablicy nagrobnej grobowca Karola Libelta w Kościanie.
M. Urbaniec op. cit.
M. Urbaniec op. cit.
Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 1942, Izba Aptekarska w Krakowie, s. 34.
Informacja na podstawie tablicy nagrobnej grobowca Karola Libelta w Kościanie.
H. Florkowski op. cit.
L. Dahlke op. cit.
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W czasie okupacji, w Łącku oburzenie wywołał napad, którego na aptekę, będącą przecież placówką służby zdrowia, dokonała uzbrojona banda, określająca się mianem oddziału
partyzanckiego. Skradzione zostały leki, pieniądze, rzeczy osobiste. Wydarzenie to spotkało
się z powszechnym potępieniem.62
Losy rodziny Karasiów po wojnie okazały się tragiczne. Na prywatną aptekę, należącą
do Stanisławy Karasiowej, nałożono bardzo wysokie podatki, mające na celu wyniszczenie finansowe. Po upaństwowieniu apteki w styczniu 1951 roku, Karasiowie pozostali praktycznie
bez środków do życia, brakowało nawet jedzenia. Urzędnicy państwowi znacjonalizowali także pieniądze w aptecznej kasie! Rodzinę wysiedlono z prywatnego mieszkania, znajdującego
się w budynku mieszczącym aptekę. Pozostawiono im jedynie ciasne poddasze, nie posiadające kuchni. W okresie tym z pomocą przyszli mieszkańcy Łącka, m.in. Józefa Duda, Antonina
Łagosz, Franciszek Franczyk, ksiądz dziekan Józef Put, Helena Sobolewska, Michalina i Antoni Kurzeja.63 Stanisława Karasiowa, aby utrzymać się, zmuszona była do podjęcia pracy nauczycielskiej.64 Zmarła 20 marca 1956 roku.65
Pierwszą po wojnie kierowniczką łąckiej apteki została, wedle wspomnień pani Lucyny
Dahlke, magister farmacji Józefa Łuczkiewicz.66 Jej następczyniami były kolejno magister
Maria Witoszyńska (z domu Hnatyszczak),67 absolwentka studiów farmaceutycznych we
Lwowie z roku 1923 i magister Alicja Biesaga.68
Na koniec niniejszego artykułu warto dodać, że piękne meble z łąckiej apteki oglądać
można obecnie w łąckiej drogerii i rozlewni perfum, należącej do pani Joanny Strączek, położonej tuż przy rynku. Unikalne meble są pieczołowicie odnowione. Zdjęcia z wnętrza drogerii
prezentowane są poniżej; po lewej stronie widoczna jest przeszklona szafka, w której niegdyś
przechowywano substancje narkotyczne i bardzo silnie działające. Po dziś dzień zachowały
się emaliowane tabliczki z nazwami surowców ziołowych, m.in. semen Strophanti (nasiona
strofantusa), radix Jalapae (korzeń wilca), folium Hyoscyami (liść lulka czarnego), folium
Belladonnae (liść pokrzyku), semen Colchici (nasienie zimowitu). Z kolei w zbiorach pani
magister farmacji Marii Stanisz z Łącka, znajduje się jedno ze wspomnianych powyżej charakterystycznych naczyń aptecznych. Zdjęcie naczynia prezentowane jest poniżej.
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M. Urbaniec op. cit.
L. Dahlke op. cit.
M. Urbaniec op. cit.
Odpis skrócony aktu zgonu op. cit.
L. Dahlke op. cit. Nazwiska tego nie przekazuje jednak zarówno Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 jak i
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego
Naczelnej Izby Aptekarskiej, ss. 353 oraz 507.
L. Dahlke op. cit.
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Ilustracje 7 i 8
Meble i elementy wyposażenia z łąckiej apteki, eksponowane w drogerii Joanny Strączek
w Łącku.

Ilustracja 9

Ilustracja 10

Detal rzeźbiarski mebli z łąckiej apteki.

Pojemnik na β-naftol, pochodzący z łąckiej
apteki. Ze zbiorów Marii Stanisz.
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Historia apteki „Pod Aniołem” w Muszynie

Opis historii apteki w Muszynie zacząć należy od zacytowania dokumentu, jaki zredagowany został na posiedzeniu „rady gminnej miasta Muszyna dnia 19 października 1872 odbytym”. Adresatem pisma było c.k. Namiestnictwo we Lwowie: „Miasto Muszyna na pograniczu galicyjsko węgierskim położone, licząc stałych mieszkańców przeszło 2000 dusz, odznacza się od najdawniejszych czasów przemysłem i handlem najemnymi i ściąga mnóstwo
ludzi z przyległych okolic Lubowli, Preszowa, Bardyjowa i powiatu sądowego krynickiego na
jarmarki i targi, które to pierwsze co trzy tygodnie drugie zaś co poniedziałek się odbywają.
Miasto Muszyna ma swój magistrat dobrze urządzony, szkołę wzorową, jest siedzibą
c.k. Zarządu Dóbr Funduszowych i dostanie niewątpliwie w krótkim czasie kolej Preszowsko
Tarnowską.
Miasto utrzymuje akuszerkę i lekarza ponieważ bez tej pomocy miasto obchodzić się nie
może, mimo tego daje się odczuć bardzo brak apteki miejscowej dla zaspokojenia ratunku ludzi chorych, a mianowicie zimową porą, albowiem śniegowe zamieci i wylewy wód nadzwyczaj komunikacyę do najbliższej apteki w Krynicy utrudniają, gdyż i w tym roku w porze letniej przez wylew rzeki Muszynki trzy dni do Krynicy dostać się nie można było.
Miasto Muszyna jest położone we środku pomiędzy dwoma zakładami kąpielowemi
Krynicą a Żegiestowem azatym zakładowi zdrojowemu Żegiestowa jest połowa bliżej ażeby z
apteki Muszyńskiej, gdy takowa stworzona zostanie korzystał jak Krynickiej, bo do Muszyny
ma 1 ½ mili i każdego czasu bezpiecznie dojść można, gdyż na rzeczce Muszynce jest most
zbudowany, zaś od Krynicy jest 3 mile oddalony, z przeszkodą przeprawiania się przez rzekę
Muszynkę.
Reprezentacyja miasta Muszyny pozwala sobie Wysokiemu c.k. Namiestnictwu zwrócić
uwagę na te okoliczność że krynicki aptekarz, któren tylko przez porę letnią potrzebnym jest
w Zakładzie zdrojowym Krynickim korzystniej by mógł w Muszynie otworzyć apteke z obowiązkiem Filię tejże miejskiej apteki w Krynicy przez lato utrzymywać.
Reprezentacyja miejska traktując prywatnie z Panem Aptekarzem w Krynicy ma przyżeczenie i gotowość Jego do przesiedlenia do Muszyny i jest wielka nadzieja, że projekt dla
ogólnego dobra tak gminy miasta Muszyny jako też dla okolicznych włości, co do przesiedlenia da się pomyślnie załatwić, jeżeli c.k. Wysokie Namiestnictwo na to przesiedlenie kuncesy-
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je łaskawie udzielić raczy”.1 Pod dokumentem podpisali się: przewodniczący rady gminy, burmistrz oraz radni.
Właścicielem apteki w Krynicy był wówczas magister Hugon Nitribitt, farmaceuta słynny w całej Galicji z wyrobu powszechnie stosowanych „kołaczyków”, wytwarzanych z krynickich wód mineralnych. Nitribitt był także bardzo zasłużonym naczelnikiem gminy w Krynicy. To właśnie za jego czasów i z jego inicjatywy powstał Stary Domu Zdrojowy, zapoczątkowano budowę kanalizacji i wodociągu, wybudowano nowe drogi, ukończono i uruchomiono łazienki borowinowych, wykończono i otwarto zakład wodoleczniczy pod kierunkiem
doktora Ebersa, rozpoczęto budowę kościoła rzymsko-katolickiego.2
Postulowane przeniesienie się magistra Hugona Nitribitta do Muszyny nie było jednak
sprawą łatwą. Posiadał on koncesję na prowadzenie apteki w Krynicy, a przeniesienie apteki
bez wcześniejszego otrzymania koncesji nie wchodziło w grę. Jeszcze większym problemem
było otrzymanie nowej koncesji. Zaznaczyć należy, że przenosiny apteki do Muszyny były
także w interesie Nitribitta. Przypomnijmy, że przez Muszynę miała przebiegać linia kolejowa
Tarnów-Preszów. Aptekarz spodziewał się zapewne, że w Muszynie pojawią się masowo rodziny robotnicze, a w dalszej perspektywie – letnicy. Magister Nitribitt zwrócił się więc 13
października 1872 do władz o przeniesienie apteki wraz z koncesją z Krynicy do Muszyny.3
W marcu 1874 otrzymał pozytywną odpowiedź: „Do Pana Hugona Nitribitta aptekarza
w Krynicy. Wysokie c.k. Namiestnictwo przychylając się do Pańskiej prośby z dnia 1go października 1872 zezwoliło na przeniesienie istniejącej w Krynicy apteki do Muszyny z tém jednak zastrzeżeniem, iż Pan aptekarz obowiązanym będziesz utrzymywać w Krynicy podczas
sezonu kąpielowego dla wygodności gości kąpielowych filię apteki. O czem Pana stosownie
do reskryptu wysokiego c.k. Namiestnictwa z d. 13 marca 1874 do l. 65876 przy zwrocie załączników podania zawiadamiam. Nowy Sącz dani 28 marca 1874. C.k. Starosta”.4 Tak więc
za datę powstania apteki w Muszynie możemy uznać dzień 28 marca 1874 roku. Od początku
swego istnienia apteka zyskała sobie nazwę „Pod Aniołem”.5
Szybko jednak okazało się, że przeniesienie apteki z Krynicy było błędem. Magister Nitribitt słał do Namiestnictwa prośby o cofnięcie decyzji, możliwość likwidacji apteki w Muszynie i ponowne przeniesienie koncesji na aptekę w Krynicy. O całej sprawie szeroko rozpi1
2

3
4
5

Dokument w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 271, Hugon Nitribitt).
M. Pabis-Braunstien: Hugon Nitribitt – uzupełnienie życiorysu. Maszynopis w archiwum Muzeum Farmacji
CM UJ (teka 271, Hugon Nitribitt).
Ibidem.
Dokument w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 271, Hugon Nitribitt).
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich
w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, ss. 193-194.
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sywała się prasa farmaceutyczna. „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” w
numerze z dnia 1 lipca 1878 pisało o decyzji podjętej w maju tegoż roku przez Radę Zdrowia
Krajową: „prośbie aptekarza Nitribitta z Krynicy o zniesienie nadanej mu apteki samoistnej w
Muszynie a uznanie filii apteki w Krynicy za samoistną aptekę zadość uczynić nie należy skoro bowiem raz uznaną została potrzeba apteki w Muszynie i ta Nitribittowi nadana została,
przeto tenże winien ją utrzymać albo zrzec się koncesyi, którą w takim przypadku komu innemu udzielić należy”.6
Oczywiście wobec takiego postawienia sprawy Hugon Nitribitt zaniechał starań o zmianę statusu prawnego apteki. 9 maja 1891 odstąpił aptekę w Muszynie swemu synowi – Henrykowi, który z kolei wydzierżawił ją 15 czerwca 1895
roku Czesławowi Krzyżanowskiemu.7
Magister Henryk Nitribitt sprzedał muszyńską
aptekę 20 marca 1896 Edwardowi Rudemu.8 Ze strony
nabywcy transakcja była decyzją co najmniej ryzykowną, gdyż kupował samą aptekę, bez koncesji. Mało
tego – w tym samym czasie Nitribitt nadal prowadził
starania o przeniesienie stałej koncesji z muszyńskiej
apteki na aptekę w Krynicy i mogło się okazać, że apteka będzie musiała być zlikwidowana. We wspólnym
piśmie c.k. Namiestnictw i Starostwa w Nowym Sącz
z dnia 31 sierpnia 1898 czytamy: „Do Wgo Pana Henryka Nitribitta aptekarza w Krynicy. Stosownie do reIlustracja 2

skryptu Wysokiego Namiestnictwa w dniu 17 marca

Magister Edward Rudy. Zdjęcie ze zbiorów Danuty Lekczyńskiej.

1898 No 6025 wzywamy Pana, abyś reflektując na
przeniesienie stałej publicznej apteki napowrót do

Krynicy, złożył pisemną deklarację iż zgadzasz się z tem, aby w razie uznania nadal potrzeby
apteki w Muszynie, aptekę Jego przeniesiono napowrót do Krynicy w którym to wypadku
rozpisanoby Konkurs na aptekę w Muszynie innemu kandydatowi, zaś Pan prowadziłbyś na
mocy dotychczasowej koncesyi aptekę w Krynicy”.9
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9

„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1878, nr 13, s. 212.
M. Stachoń op. cit.
Informacja na podstawie strony internetowej „Almanachu Muszyny” www.almanachmuszyny.pl.
Dokument w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 184, Henryk Nitribitt).
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Ilustracja 3
Pierwsza siedziba apteki w Muszynie przy ulicy Kościelnej. Zdjęcie ze zbiorów Jacka Rudego.

Magister Nitribitt musiał wyrazić zgodę na takie warunki, gdyż cytowane już wcześniej
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” we wrześniu 1900 roku doniosło na
swych łamach, że „C.k. Namiestnictwo pozostawiło kol. Henryka Nitribitta magistra farmacyi
przy koncesyi na aptekę (obecnie stałą) w Krynicy, po zrzeczeniu się przez tegoż praw do
prowadzenia apteki filialnej w Muszynie i rozporządziło aby w Muszynie otiworzoną została
apteka publiczna, na któej koncesyę należy nadać w drodze mającego rozpisać się konkursu
najgodniejszemu z kompetentów”.10
Można się jedynie domyślać, jak bardzo ta wiadomość musiała przerazić magistra Rudego, który od Nitribitta kupił aptekę... nie będącą już jego własnością! Tymczasem nabywca
apteki w Muszynie figurował jedynie jako jej...dzierżawca.11 Po rozpisaniu w marcu 1901
roku konkursu na nową aptekę w Muszynie, jako jeden z kilku farmaceutów, musiał wziąć

10
11

„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1900, nr 16-17, s. 310.
Informacja na podstawie dokumentów w posiadaniu Jacka Rudego.
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udział w konkursie o przyznanie koncesji.12 Na szczęście już w kwietniu tego roku otrzymał
w pierwszej instancji koncesję na prowadzenie apteki w Muszynie.13

Ilustracja 4
Magister Edward Rudy we wnętrzu swej apteki w Muszynie. Zdjęcie ze zbiorów Jacka Rudego.

Kim był nowy właściciel apteki w Muszynie? Edward Alfred Rudy urodził się 14 stycznia 1866 w Lewoczy na Węgrzech, jako syn urzędnika Jana i Anny Reinfenz. Opiekunem
jego był Emanuel Slaby,14 nowosądecki piekarz. Dyplom magistra farmacji uzyskał 22 lipca
188715 po przedstawieniu rozprawy Kwas fosforowy i amygdalina.16 Jeszcze w czasie studiów
brał aktywny udział w życiu zawodowym, uczestnicząc m.in. w walnych zgromadzeniach Towarzystwa Farmaceutów w Krakowie.17 W 1896, a więc w roku zakupu apteki w Muszynie,
Rudy był zarządcą i dzierżawcą apteki w Baranowie nad Wisłą.18
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego, 1901, nr 6, s. 103.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego, 1901, nr 7, s. 135.
Akt chrztu i urodzenia Edwarda Rudego, w posiadaniu Jacka Rudego.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dyplom Magistra Farmacji Edwarda Rudego, w posiadaniu wnuka, Jacka Rudego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1886, nr 3, s. 60-61.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1896, nr 6, s. 94.
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W zbiorach wnuka magistra Edwarda Rudego – pana Jacka Rudego, znajduje się Świadectwo ślubu jego dziadka. Dokument ten zawiera szczegółową relację z uroczystości ślubnej,
która odbyła się w muszyńskim kościele: „Roku pańskiego 1898 dnia 29 stycznia sławetny
pan młody Edward Alfred Rudy, aptekarz,
syn Jana i Anny Reinfenz, urodzony w Lewoczy 14 stycznia 1966, zamieszkały w
Muszynie, wyznania rzymsko-katolickiego, panna młoda Helena Kamila Maziarska, córka Antoniego i Anny Lecik, urodzona w Tyliczu. Zamieszkała w Muszynie, zostali poślubieni w Muszynie, zgodnie ze zwyczajem po zapowiedziach i bez
jakichkolwiek zastrzeżeń, w kościele parafialnym w Muszynie. Ślubu udzielił im
Ilustracja 5
Pudełeczko na leki z apteki „Pod Aniołem” Edwarda
Rudego. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ.

ksiądz Andrzej Gruszka miejscowy proboszcz. Świadkami byli Piotr Chylak, pop
grekokatolicki w Miliku oraz Antoni Maziarski, cesarsko królewski pisarz leśny w

Muszynie. Za nieletnią pannę młodą zgody udzielił Antoni Maziarski. Toż uwiarygodniono i
poświadczono w księgach ślubów własnoręcznym podpisem i pieczęcią parafii”.19
W Muszynie na świat przyszli dwaj synowie Edwara Rudego. Jan Antoni Rudy urodził
się 16 stycznia 1899 roku, natomiast Antoni Edward – 7 kwietnia 1905.20 Ojcem chrzestnym
Antoniego był magister farmacji Marian Gerlach, postać która powróci jeszcze na kartach niniejszego rozdziału. Już po śmierci Edwarda Rudego urodził się trzeci syn – Edward junior,
którego losy zostały szczegółowo opisane w rozdziale niniejszej pracy, poświęconemu historii
apteki w Starym Sączu.
W muszyńskiej aptece Edward Rudy nie pracował sam. Od 1 do 15 maja, w charakterze
swego zastępcy zatrudnił magistra farmacji Mariana Kawskiego,21 którego córkę miał w wiele
lat później poślubić syn Edwarda – Jan. Natomiast co najmniej od roku 1897 roku zatrudniał
w swej aptece magistra farmacji Franciszka Hibla,22 od 1895 członka galicyjskiego Towarzystwa Aptekaskiego.23. Magister Hibl był nie tylko pracownikiem aptek, miał także aspiracje
19
20
21
22
23

Dokument w posiadaniu Jacka Rudego, tłumaczył z języka łacińskiego prof. Kazimierz Przyboś.
Informacje na podstawie Księgi zgonów i urodzin parafii w Muszynie.
Świadectwo pracy Mariana Kawskiego w aptece w Muszynie, w posiadaniu Jacka Rudego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1897, nr 22, s. 368.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1895, nr 5-6, ss. 70-71.
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naukowe, czego najlepszym dowodem może być niezwykle interesujący artykuł Znaczenie,
charakter i budowa lecytyn, opublikowany w „Kronice Farmaceutycznej”.24 W roku 1910 magister Hibl zatrudniony był w aptece Szpitala Krajowego w Krakowie.25 Zmarł w 1931 roku.
W jego wzruszającym nekrologu, zamieszczonym na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych” czytamy: Dnia 13 lutego zmarł w Nowym Sączu ś.p. mag. Franciszek Hibl, po kilkunastoletnich ciężkich cierpieniach. Tragedię złamanego życia zacnego i dzielnego ś.p. kol. Hibla
znamy już zanadto – wyjątkowo ciężki cios znosił On z niebiańską cierpliwością, dziękując
Bogu za okupienie życia pozagrobowego dolegliwościami za życia. Zmarł tak, jak pracował –
w pełnej świadomości, że przenosi się do lepszego świata, gdzie nie zapomni o wszystkich
tych, którzy w cierpieniach Jego i troskach ulgę Mu przynosili. Pozostałej staruszce Matce i
równie nieszczęśliwej Siostrze oraz Bratu składamy serdeczne wyrazy współczucia26.
W roku 1901 w aptece „Pod Aniołem” pracował niejaki Teofil Dziembowski, magister
farmacji. Wiedza ta płynie z nekrologu, zamieszczonego na łamach „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, w którym czytamy: „Ś.p. Teofil Dziembowski, aptekarz w
Muszynie zmarł dnia 23 grudnia r.z. w wieku lat 71. Pokój jego duszy”.27
Początkowo apteka mieściła się przy dzisiejszej Kościelnej. Następnie została przeniesiona na dzisiejszą ulicę Piłsudskiego, do budynku w którym obecnie mieści się bank spółdzielczy.28
Magister Edward Rudy zmarł bardzo młodo, w wieku zaledwie 43 lat. W zbiorach rodzinnych wnuka – Jacka Rudego, zachował się nekrolog muszyńskiego aptekarza. Czytamy w
nim: „Edward Rudy Aptekarz przeżywszy lat 41 zmarł nagle 3. sierpnia 1907. o godzinie 6-tej
wieczór w Muszynie. W smutku pozostała żona wraz z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który się odbędize dnia 5-tego bm. o godz. 8¾
wprost na cmentarzu. Nabożeństwo żałobne za spokój duszy ś.p. zmarłego odbędzie się dnia
6. sierpnia b. r. o godzinie.... w kościele parafialnym w Muszynie. Muszyna, w sierpniu
1907”.29 O śmierci Rudego informowało „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”: „W Muszynie zmarł kol. ś.p. Mr Edward Rudy, właściciel miejscowej apteki”. 30 Na
muszyńskim cmentarzu parafialnym zachował się po dziś dzień grób magistra Rudego.

24
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„Kronika Farmaceutyczna”, 1911, nr 12, ss. 177-181.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1910, nr 3, s. 39.
Wiadomości Farmaceutyczne, nr 9/1931, str. 113.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1902, nr 2, s. 32.
Wywiad przeprowadzony przez autora z wnukiem Edwarda Rudego i synem Jana Rudego, Jackiem Rudym,
w dniu 24 marca 2006.
Dokument w posiadaniu Jacka Rudego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1907, nr 16, s. 256.
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Po śmierci Edwarda Rudego apteka przeszła zgodnie z obowiązującym prawem na własność wdowy – Heleny Rudowej, która musiała wydzierżawić „przemysł apteczny” kwalifikowanemu farmaceucie, posiadającemu prawo do zarządu apteką.31 Wedle wspomnień
wnuczki Edwarda Rudego – pani Danuty Lekczyńskiej, dzierżawa apteki nie przynosiła dużych dochodów i rodzina żyła w ciągłym niedostatku. Trzej bracia przekazywali sobie nawet
ubrania, aby zaoszczędzić niewielkie sumy pieniężne.32 Już po I wojnie światowej Helena Rudowa dorabiała wynajmując letnikom pokój z kuchnią.33
Pierwszym dzierżawcą apteki „Pod Aniołem” był od 1 września 1907 roku magister farmacji Ludwik Lebedowicz,34 o czym donosiło „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego.35 Przed objęciem tej posady Lebedowicz brał aktywny udział w życiu społecznym galicyjskich aptekarzy. W roku 1895 był „wydziałowym” Galicyjskiego Towarzystwa
Aptekarskiego,36 w 1898 z kolei uczestniczył w walnych zgromadzeniach tegoż Towarzystwa.37 W roku 1905 z niewiadomych względów, wraz z czterema innymi kolegami, wystąpił
z Towarzystwa. Na posiedzeniu Wydziału Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego w dniu
15 stycznia 1905, decyzja ta spotkała się z następującą rekcją zebranych: „Po krótkiej dyskusyi uchwałą wydział przyjął wystąpienia do wiadomości bez zastrzeżeń i zaznaczył, że jest to
smutny objaw lekkomyślności szczególnie u niektórych członków bądź to, że występują sami,
bądź też, że namową skłaniają drugich do występywania z pożytecznego Towarzystwa, nie
bacząc na możliwe smutne następstwa takiego nierozmyślnego kroku w przyszłości”.38
Magister Lebedowicz nie był zapewne zadowolony z dzierżawienia apteki „Pod Aniołem”, gdyż kilkukrotnie próbował uzyskać koncesję na prowadzenie własnej apteki. M.in. w
roku 190939 i 191240 występował o koncesję na założenie nowej apteki w pobliskiej Krynicy,
w 1913 o koncesję na nową aptekę publiczną w Brzesku, Przeworsku lub Łańcucie.41 W roku
1912 Lebedowicz kierował muszyńskim Towarzystwem budowy tanich domów.42
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J. Rudy op. cit.
Wywiad przeprowadzony przez autora z wnuczką Edwarda Rudego i córką Edwarda Rudego – Danutą Lekczyńską, w dniu 15 lipca 2006.
R. Nitribitt, Z. Hetper: Krynica, Żegiestów, Muszyna i okolice. Przewodnik turystyczny po beskidzie sądeckim
i okolicznych górach słowackich. Lwów, brak daty wydania, nakładem Krynickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, s. 62.
M. Stachoń op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1907, nr 18, s. 285.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1895, nr 5-6, s. 70.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1898, nr 24, s. 409.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1905, nr 8 ,s. 123.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 4, s. 62.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 10, s. 162.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1913, nr 8, s. 126.
Informacja na podstawie strony internetowej „Almanachu Muszyny” www.almanachmuszyny.pl.
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W czerwcowym numerze „Kroniki Farmaceutycznej” z roku 1921, ukazało się ogłoszenie, o poszukiwaniu przez syna Edwarda – Jana Rudego „magistra farmacji do prowadzenia
apteki” w Muszynie.43 W roku 1922 kolejnym dzierżawcą apteki w Muszynie został wspomniany już wcześniej magister Marian Gerlach. Urodził się 3 października 1875 roku w Tarnopolu,44 jako syn Ferdynanda, „konduktora poczty”, zamieszkałego w Nowym Sączu. Do
gimnazjum uczęszczał w Nowym Sączu. Studia farmaceutyczne odbywał na Uniwersytecie
Jagiellońskim w latach 1895-1897. Dyplom magistra otrzymał 6 lipca 1897.45 Jeszcze w czasie trwania studiów, od 15 lipca do 18 października 1896, pracował „w charakterze zastępcy
magistra” w aptece „Pod Czarnym Orłem” Józefa Pieniążka w Bóbrce.46 Od 1 października
1899 do 15 października 1900 magister Gerlach był zatrudniony w c.k. Aptece Obwodowej w
Tarnowie. Przełożony Gerlacha – magister Jan Nałęcz Niesiołowski pisał o swym podwładnym: „Obowiązki swoje spełniał z uznania godną gorliwością tak, że z przykrością przychodzi mi dzisiaj na własne jego żądanie uwolnić (...) od obowiązków mego współpracownika”.47
Od 15 października 1900 roku do 15 marca 1901 Gerlach pracował w Aptece Obwodowej w
Jaśle,48 natomiast od 1 stycznia do 31 października 1903 roku w aptece „Pod Białym Orłem”
Wiktora Filipka w Nowym Sączu.49
Nie udało się ustalić gdzie pracował magister Gerlach przez kolejnych dwadzieścia lat.
Wiemy jedynie, że służył w wojsku, zapewne w korpusie sanitarnym. W roku 1921 został
zweryfikowany jako „major-aptekarz”.50 Od 1 marca 1922 do 1 października 1924 dzierżawił
aptekę „Pod Aniołem” w Muszynie. Lekarz powiatowy – doktor Zaranek stwierdzał w poświadczeniu, że „przez ten czas prowadzenie apteki, co stwierdziłem dwukrotną wizytacją,
było pod każdym względem wzorowe”.51
W sezonach zdrojowych 1924, 1925 i 1927 (od 15 maja do końca września) Marian
Gerlach pracował w charakterze współzarządzającego apteką magistra Waltera w Szczawnicy.
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„Kronika Farmaceutyczna”, 1921, nr 6, s. 61.
Informacja na podstawie świadectwa szkolnego Mariana Gerlacha, archiwum Muzeum Farmacji CM UJ
(teka 491, Marian Gerlach).
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Świadectwo pracy Mariana Gerlacha w aptece w Bóbrce, archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 491,
Marian Gerlach).
Świadectwo pracy Mariana Gerlacha w aptece w Bóbrce, archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 491,
„Marian Gerlach).
Świadectwo pracy Mariana Gerlacha w aptece w Jaśle, archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 491,
Marian Gerlach).
Świadectwo pracy Mariana Gerlacha w aptece w Nowym Saczu, archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka
491, Marian Gerlach).
„Kronika Farmaceutyczna”, 1921, nr 3, s. 31.
Świadectwo pracy Mariana Gerlacha w aptece w Muszynie, archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 491,
Marian Gerlach).
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Natomiast w roku 1928 i 1929 Gerlach był dzierżawcą szczawnickiej apteki.52 17 czerwca
1929 roku otrzymał koncesję na prowadzenie apteki w Wojniczu, nabytej od Ludwika Kaweckiego, „właściciela urządzenia i zapasów materjałów apteki”..53
Magister Marian Gerlach zmarł 23 stycznia 1935 roku. W krótkim nekrologu redaktorzy
„Wiadomości Farmaceutycznych” napisali na jego temat: „podpułkownik aptekarz w stanie
spoczynku, (...) jako magister farmacji służył stale w wojsku – najprzód austrjackiem a następnie poslkiem”.54
W roku 1924 dzierżawcą apteki w Muszynie był magister farmacji Zdzisław Rakowiecki. Jedynym śladem
jego pobytu w Muszynie jest obszerny artykuł Na drodze
do ruiny, opublikowany w „Kronice farmaceutycznej”,
opisujący dramatyczny wpływy hiperinflacji na apteczne
finanse.55
W latach 1925-1927 dzierżawcą był magister Bernard Weiss,56 absolwent studiów farmaceutycznych na
Uniwersytecie Jagiellońskim z roku 1921.57 W czasie pobytu w Muszynie magister Weiss z powodu zalegania ze
Ilustracja 7
Magister Jan Rudy. Zdjęcie ze zbiorów
Jacka Rudego.

składkami, „po kilkakrotnem upomnieniu, został wykreślony z liczby członków” Towarzystwa „Unitas”.58 W latach trzydziestych Weiss był właścicielem apteki w Przemyślu przy ulicy Dworskiego 20.59 16 czerwca 1927

dzierżawę apteki objęła magister Albina Namirska,60 absolwentka studiów farmaceutycznych
w Krakowie w roku 1921, w latach trzydziestych pracowniczka apteki Krówczyńskiego w
krakowskim Rynku Głównym.61
Synowie magistra Rudego poszli w ślady ojca – wspomniany już wcześniej Jan oraz
Edward wstąpili na studia farmaceutyczne. Losy Edwarda Rudego, jak już nadmieniono, opi52
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Świadectwo pracy Mariana Gerlacha w aptece w Szczawnicy, archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka
491, Marian Gerlach).
Koncesja na prowadzenie przez Mariana Gerlacha apteki w Wojniczu, archiwum Muzeum Farmacji CM UJ
(teka 491, Marian Gerlach).
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1935, nr 12, s. 166.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1924, nr 1, ss. 3-4.
M. Stchoń op. cit.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, ss. 280 i
490.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1925, nr 7-8, s. 15.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1927, nr 28, s. 636.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 432.
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sane zostały w rozdziale dotyczącym historii apteki w Starym Sączu. Antoni zaś prowadził w
Muszynie drogerię. Był także wydawcą muszyńskich pocztówek (spółka wydawnicza „Sanitarja”). W niniejszym rozdziale szczegółowo przedstawiona zostanie postać Jana Rudego –
następcy ojca i kolejnego właściciela apteki w Muszynie.62
Jan Rudy gimnazjum ukończył w Nowym Sączu. Następnie, po ukończeniu praktyki aptecznej, otrzymał 1 września 1919 roku świadectwo tyrocynalne, uprawniające do wstąpienia
na studia farmaceutyczne.63

Ilustracja 8
Jan i Antoni Rudy w muszyńskiej aptece. Zdjęcie ze zbiorów Jacka Rudego.

Jan Rudy zdecydował się na studia na Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie ich trwania zdać musiał przed specjalnie powołaną komisją
„Egzamin Uzupełniający”. Formalność tę, związaną z reformą studiów farmaceutycznych i
koniecznością zdania egzaminu maturalnego, wypełnił Jan Rudy 25 lutego 1922 roku. 64 Studia farmaceutyczne ukończył w 1925 roku i od razu podjął pracę w aptece „Pod Aniołem”.
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J. Rudy op. cit.
Świadectwo tyrocynalne Jana Rudego, w posiadaniu Jacka Rudego.
Odpis świadectwa zdania przez Jana Rudego egzaminu uzupełniającego, w posiadaniu Jacka Rudego.
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Przez cały okres studiów uniwersyteckich opiekował się rodzeństwem i wspomagał je finansowo.65
Jan Rudy poślubił córkę wspomnianego wcześniej Mariana Kawskiego – Jadwigę. Magister Kawski był człowiekiem bardzo majętnym, właścicielem świetnie prosperującej „Apteki Obwodowej” w Sanoku. Marian Kawski jako wiano
dla panny młodej wykupił od Heleny Rudowej muszyńską aptekę.66 10 lutego 1931 roku, wojewoda krakowski podjął decyzję o przyznaniu Janowi Rudemu
koncesji osobistej na prowadzenie apteki w Muszynie.67
Przed otrzymaniem koncesji magister Rudy
przedstawić musiał w urzędzie wojewódzkim Świadectwo moralności, wystawione przez gminę w Muszynie.
Czytamy w nim: „Mgr Jan Rudy urodz. w r. 1899 dnia
16/5 rel. rzym. ka. stanu wolnego zamieszkały w Muszynie na stałe zachowywał się w tutejszej gminie wzoIlustracja 13

rowo i moralnie i nie dawał powodu do zażaleń w tutej-

Firmowa torebeczka apteki Jana Rudego.
Ze zbiorów Jacka Rudego.

szym urzędzie miejskim. Niniejsze świadectwo wydaje
się powyższemu celem ubiegania się i udzielenia kon-

cesji na aptekę. Muszyna 30 stycznia 1931”.68 Pod dokumentem widnieje podpis zasłużonego
burmistrza Muszyny Antoniego Jurczaka.
Jan Rudy, pomimo rozlicznych obowiązków, płynących z prowadzenia apteki, angażował się w życie muszyńskiej społeczności. Udzielał się w Ochotniczej Straży Pożarnej.69 W
roku 1929, w Czytelni im. Tadeusza Kościuszki w Muszynie, wygłosił odczyt na temat wód
mineralnych.70 W tym samym 1929 roku, jako członek Związku Zawodowego FarmaceutówPracowników w Rzeczypospolitej Polskiej, „uzyskał dla Kolegów Członków Związku 50%
zniżkę na kąpiele mineralne w Muszynie”.71 Słynął z wielkiej pedanterii i niespotykanej dokładności. Jak wspomina syn magistra Rudego – Jacek Rudy „ojciec był zakochany w aptece.
Potrafił pracować w niej po 24 godziny na dobę!”. Wedle wspomnień pana Jacka Rudego, w
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J. Rudy op. cit.
J. Rudy op. cit.
Dokument koncesyjny w posiadaniu Jacka Rudego.
Świadectwo moralności Jana Rudego, w posiadaniu Jacka Rudego.
J. Rudy op. cit.
Informacja na podstawie strony internetowej „Almanachu Muszyny” www.almanachmuszyny.pl.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1929, nr 22-23, s. 247.
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Muszynie ojciec wyrabiał cieszący się dużym powodzeniem u pacjentów specyfik na ból głowy.72 W aptece kierowanej przez Rudego kształcili się praktykanci: Lidia Hnołyszakówna
(1930) oraz Regina Weissówna i Sabina Herndörfer (1932).73
W lipcu 1934 roku magister Jan Rudy objął zarząd apteki spadkobierców swego teścia,
Mariana Kawskiego,74 zmarłego w 1932 roku.75 Dnia 18 października 1934 muszyńską apteką
„Pod Aniołem” nabyła Janina Szul-Aleksandrowa.76
Wróćmy jednak do dalszych losów magistra Jana Rudego. Po kilku latach pracy w aptece Kawskich w Sanoku, przeniósł się do Goduli (dziś dzielnica Rudy Śląskiej), gdzie został
dzierżawcą apteki spadkobierców Edmunda Andrzejewskiego.77 Planował sprowadzić do Goduli całą rodzinę, stanął temu jednak na przeszkodzie wybuch II wojny światowej. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich w granice Polski, magister Rudy natychmiast wyjechał do Sanoka. Na przełomie roku 1939 i 1940 wydzierżawił aptekę w Sędiszowie Małopolskim i sprowadził tu rodzinę. Jako dzierżawca sędziszowskiej apteki figuruje w Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa.78
W okupacyjnych dziejach Sędziszowa, pomimo krótkiego pobytu, magister Rudy zapisał się złotymi zgłoskami. Bardzo szybko zaprzyjaźnił się z miejscową elitą – z proboszczem,
u którego bywał na brydżu oraz z zakonnikami z klasztoru Kapucynów. W aptece umieszczona została skrzynka kontaktowa dla dowództwa i żołnierzy Armii Krajowej. Ponadto dostarczał partyzantom leków i materiałów opatrunkowych.79 Do apteki Jana Rudego trafiały także
meldunki i odłamki pocisków V1 i V2, których testy przeprowadzali Niemcy na poligonie w
pobliskiej Bliznej, w lasach pomiędzy Kolbuszową a Sędziszowem. Następenie, zarówno
meldunki jak i odłamki pocisków, były przekazywane konspiracyjnymi drogami, aż do Londynu.80
Około 1943 roku konspiracyjna działalność Jana Rudego została wykryta przez Niemców. Aptekarza aresztowano i uwięziono. Jednej z pracownic apteki, także zaangażowanej w
pomoc dla AK, udało się wymknąć Niemcom. Została jednak osaczona w Dębicy i tam rozstrzelana. Natomiast Jan Rudy, jako jeniec, często był wożony do pracy przy budowie drogi.
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Książka wykazu osobowego apteki „pod Aniołem” w Muszynie, w posiadaniu córki Janiny Szul-Aleksandrowej, Danuty Iwaszczuk.
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J. Rudy op. cit.
M. Wojewódzki: Akcja V1, V2. Warszawa 1970, Instytut Wydawniczy „PAX”, s. 149.
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W czasie jednego z takich wyjazdów udało mu się ukryć w ziemnym zagłębieniu. Po brawurowej ucieczce, aż do wyzwolenia, ukrywał się w lasach w okolicy Szaflar na Podhalu.81
W maju 1945 powrócił do Sędziszowa i nadal pracował jako dzierżawca i zarządzający
apteką, czego dowodem jest legitymacja oraz zaświadczenie, wydane w języku rosyjskim,
przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.82 Na przełomie lipca i sierpnia 1945 roku83
magistrowi Rudemu udało się nabyć na własność aptekę w Głogówku (ówczesny powiat Prudnik).84 Tu,
podobnie jak w Muszynie, angażował się społecznie.
Piastował m.in. funkcję radnego miejskiego i wiceburmistrza. Działał w oddziale Polskiego Czerwonego
Krzyża. Uczył także fizyki, chemii i matematyki w
miejscowym liceum. Nierzadko dawał za darmo leki
swym najbardziej potrzebującym pacjentom.85
Po upaństwowieniu apteki, pozostawał jej kierownikiem, aż przejścia na emeryturę w 1979 roku.
Następnie, przez kilka lat, pracował na pół etatu w laboratorium Zarządu Aptek w Opolu.86 Zmarł 4 lutego
Ilustracja 15.
Janina Szulówna. Zdjęcie z czasów uniwersyteckich. Ze zbiorów Janiny Szczelinowej.

1980.87
Powróćmy jednak do Muszyny. 18 października
1933 aptekę „Pod Aniołem” kupiła magister farmacji
Janina Aleksandrowa. Janina Aleksandrowa z domu

Szul, była córką opisanego na kartach niniejszej pracy Jana Szula, właściciela apteki w Żegiestowie. Urodziła się 4 lipca 1899 roku w Sanoku. Wraz z ojcem, matką – Rozalią i trzema siostrami mieszkała w Krakowie. Tu, w czerwcu 1912, ukończyła szkołę powszechną, a następnie w 1917 sześcioletnie gimnazjum Heleny Kaplińskiej. 5 lipca 1918 roku wstąpiła na praktykę apteczną w aptece magistra Ludwika Georgeona. Pracowała tu do 31 sierpnia 1919 roku,
po czym wyjechała do Nowego Sącza, aby kontynuować praktykę w aptece magistra Gorzeckiego.88 Po zakończeniu praktyki, 2 lipca 1921, złożyła przed Gremium Aptekarskim w Kra81
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Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego
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Rękopis Życiorysu Janiny Szul-Aleksandrowej, w posiadaniu córki, Janiny Szczelinowej.
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kowie egzamin tyrocynalny, który otworzył jej drogę do studiów uniwersyteckich.89 Janina
Szulówna wybrała studia farmaceutyczne na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza,
otrzymując Indeks słuchacza nadzwyczajnego o numerze 2094.90
Dyplom magistra farmacji uzyskała 25 czerwca 1925. Janina Szulówna przez cały okres
studiów pracowała w aptekach. Od 26 czerwca do 31 lipca 1924 zatrudniona była w aptece
magistra Czesława Krzyżanowskiego przy ulica
Na Bajkach 23. Od 11 września do 10 października 1924 oraz od 1 marca do 31 grudnia 1925
ponownie pracowała w aptece Gorzeckiego w
Nowym Sączu. Od 12 października 1924 do 15
lutego 1925 obejmowała posadę w aptece Stoegera w Strzyżowie i w tym też czasie, 26 stycznia 1925, wyszła za mąż za Tadeusza Aleksandra, absolwenta medycyny weterynaryjnej. Od 1
stycznia 1926, do końca roku 1931 Janina SzulAleksandrowa zatrudniona była w nowosądeckiej aptece Feliksa Radomskiego, dzierżawionej
początkowo przez jej ojca – Jana Szula. W czasie pracy w tej aptece na świat przyszły dwie
córki państwa Aleksandrów – Danuta i Janina.91
Ilustracja 16
Magister Janina Aleksandrowa przed nową siedzibą apteki w Muszynie, lata czterdzieste.
Ze zbiorów Janiny Szczelinowej.

Dnia 18 października 1933 roku rozpoczął
się życiu Janiny Aleksandrowej nowy etap – jak
wcześniej wspomniano zakupiła wówczas aptekę „Pod Aniołem” w Muszynie. Koncesję na sa-

modzielne prowadzenie apteki otrzymała jednak dopiero po upływie roku, 20 października
1934.92 W Muszynie magister Aleksandrowa zamieszkała wraz z córkami – Janiną i Danutą.93
Janina Aleksandrowa bardzo szybko zdobyła sobie zaufanie i uznanie mieszkańców Muszyny. Była bardzo życzliwa, grzeczna, pogodna, zawsze chętna do pomocy. Udzielała doskonałych porad farmaceutycznych, chętnie prowadziła długie rozmowy. Sama potrafiła sobie ra-
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Świadectwo tyrocynalne Janiny Szul-Aleksandrowej w posiadaniu córki, Janiny Szczelinowej.
Indeks Janiny Szulówny w posiadaniu córki, Janiny Szczelinowej.
Rękopis Życiorysu... op. cit.
Ibidem.
Wywiad przeprowadzony przez autora z córką Janiny Szul-Aleksandrowej, Janiną Szczelinową, w dniu
3 kwietnia 2006.
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dzić ze wszystkimi problemami, jakie niosło prowadzenie apteki. Ściśle współpracowała z
doktorem Sewerynem Mściwujewskim, który do apteki przychodził z... oswjonym liskiem.94
Z porad apteki korzystali także Łemkowie z okolicznych wiosek oraz Słowacy. Łemkowie przywozili do apteki masło, które wobec braku wazeliny, służyło jako podstawa do maści
siarkowej.95 W aptece Aleksandrowa pracowała przeważnie sama, dodatkowych magistrów farmacji zatrudniano zazwyczaj na czas trwania sezonu letniego.
Byli to m.in. Eleonora Hryniewiecka (1935), Wanda
Dniestrzańska (1936), Izabella Sikorska (1936-1937),
Rachela Schneiderówna (1938), Stanisław Nowak
(1938-1941).96
Przez cały okres zatrudnienia w aptekach Janina
Aleksandrowa pozostawała członkiem Wydziału Kondycjonujących Magistrów Farmacji, a następnie Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej.97 W okresie
od 21 lutego do 11 kwietnia 1935 uczestniczyła w
Kursie Ratownictwa Sanitarnego i Obrony PrzeciwIlustracja 17
Janina Aleksandrowa, zdjęcie z niemieckiej
karty pracy, wydanej przez Izbę Aptekarską
w Krakowie. Zdjęcie ze zbiorów Danuty
Iwaszczuk.

lotn.-Gazowej, który zakończyła 2 maja 1935 z wynikiem „pomyślnym”.98
W czerwcu 1939 apteka „Pod Aniołem” zmieniła
swą siedzibę – została przeniesiona na przeciwną stro-

nę ulicy Piłsudskiego, do okazałego budynku, w który mieści się po dziś dzień. Nad lokalem
aptecznym, na pierwszym piętrze, znajdowała się wygodna część mieszkalna.99
W dniu wybuchu II wojny światowej na dachu domu, mieszczącego aptekę wywieszono
płótno z czerwonym krzyżem, aby uchronić budynek przez grożącym zbombardowaniem. W
piwnicy budynku przez pierwsze dni okupacji chronili się liczni mieszkańcy Muszyny.100
Janina Aleksandrowa w okresie okupacji niemieckiej zapisała piękną kartę w dziejach
Muszyny. Otóż na zapleczu apteki, dzięki jej pomocy i zgodzie, mogło być prowadzone tajne
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nauczanie oraz egzaminy. Nauczanie odbywało się także w prywatnym mieszkaniu muszyńskiej aptekarki. Proceder taki był dla Aleksandrowej śmiertelnie niebezpiecznie, gdyż w razie
przypadkowego wykrycia takiej działalności zostałaby zapewne natychmiast rozstrzelana. W
aptece prowadzono nauczanie zarówno na poziomie szkoły powszechnej jak i gimnazjum.
Lekcje odbywały się w zespołach dwuosobowych (uczeń-nauczyciel), co było zgodne z regułami konspiracji. W ramach zajęć z fizyki, magister Aleksandrowa przeprowadzała z uczniami
doświadczenia z chemii i fizyki. Do apteki dwukrotnie, w roku 1943 i 1944, zjeżdżała komisja egzaminacyjna z Nowego Sącza. Już po zakończeniu okupacji Komisja Weryfikacyjna
uznała przeprowadzone w Muszynie egzaminy maturalne i wydane świadectwa z poszczególnych klas gimnazjum i liceum.101

Ilustracja 18
Janina Aleksandrowa wraz z pracownikami apteki w Muszynie. Lata sześćdziesiąte XX wieku. Zdjęcie
ze zbiorów Janiny Szczelinowej.

Konspiracyjna działalność w muszyńskiej aptece nie została odkryta, a stosunki z okupantem były poprawne, raz tylko jeden magister Aleksandrowa była przesłuchiwana przez ge-
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Wywiad przeprowadzony przez autora z Stanisławem Zatorskim w dniu 28 lutego 2006, F. Kmietowicz:
Miejskie Gimnazjum i Liceum w Muszynie. Muszyna 1995, nakładem autora.
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stapo. W tajnym nauczaniu, jako uczennice, brały także udział córki magister Aleksandrowej.102
W okresie powojennym magister Janina Aleksandrowa nadal pozostawała właścicielką
apteki „Pod Aniołem”, aż do momentu jej upaństwowienia 9 stycznia 1951 roku.103
W roku 1950 w muszyńskiej aptece podjęła pracę pani Janina Dzierżanowska, która na
prośbę autora niniejszej pracy spisała swoje wspomnienia: „Pracowałam tam przez rok, od
września 1950 r., jako tzw. laborantka. Moja praca polegała na wykonywaniu prostych, pomocniczych czynności przy przygotowywaniu leków. (...) Na półkach zamiast gotowych specyfików, królowały butle z grubego, zielonego szkła oraz białe porcelanowe słoje z naklejkami informującymi po łacinie o ich zawartości. Oddzielnie, wysoko na ścianie, wisiała szafka,
która była zawsze zamknięta na klucze. Mieściły się w niej szczególne specyfiki, jak narkotyki, trucizny itp. Klucz do tej szafki miała zawsze na szyi właścicielka apteki, co dawało jej
pewność, że nikt nieupoważniony nie będzie miał do niej dostępu. (...)
Apteka w Muszynie obsługiwała nie tylko miasto, ale również otaczające ją wioski. Jednocześnie, w godzinach kiedy apteka była nieczynna, każdy mógł w razie nagłej potrzeby zadzwonić do drzwi i nawet w nocy otrzymał lek lub poradę. Dziś trudno sobie wyobrazić, że
takiemu zakresowi obowiązków (...) mogła podołać jedna fachowa osoba, jaką była pani Janina Aleksandrowa. Było to możliwe tylko dlatego, że jej pasja zawodowa, organizacja pracy,
odpowiedzialność i pracowitość była wyjątkowa – odwrotnie proporcjonalnie do kruchej sylwetki.
Pamiętam jeszcze jedno istotne wydarzenie, jakie miało miejsce w czasie mojej pracy w
aptece muszyńskiej. Na początku 1951 roku pojawiło się w aptece dwóch czy trzech panów,
którzy oznajmili właścicielce, że jej apteka (jak wszystkie w Polsce) zostaje upaństwowiona,
a oni mają upoważnienie do przeprowadzenia. Był to cios wymierzony we wszystkich właścicieli aptek, którzy z dnia na dzień, z właścicieli, stali się w najlepszym razie urzędnikami państwowymi. To wyjątkowo bolesne wydarzenie, jak pamiętam, pani Janina Aleksandrowa zniosła z godnością – na szczęście pozostawiono jej możliwość wykonywania swego ukochanego
zawodu”.104
Jedna z córek Janiny Aleksandrowej – Danuta, zatrudniona przez cały okres okupacji w
aptece jako pomoc laboratoryjna, dwukrotnie próbowała dostać sie na studia farmaceutyczne
– w roku 1946 i 1947. Za każdym razem pomyślnie zdawała egzamin, kiedy jednak próbowa102
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ła zapisać się na studia w dziekanacie otrzymywała tę samą odpowiedź, że jako córka właścicielki apteki nie może zostać przyjęta na farmację. W końcu rozpoczęła studia chemiczne.105
Do roku 1957 magister Aleksandrowa pozostawała kierownikiem apteki, następnie była
zastępcą kierownika i receptariuszem. W roku 1965 przeszła na emeryturę i wkrótce bezpowrotnie opuściła Muszynę, wyjeżdżając do Piastowa pod Warszawą. Zmarła 23 maja 1979
roku, pochowana jest w Żywcu.106

105
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J. Szczelinowa op. cit.
J. Szczelinowa op. cit.
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Ilustracja 1
Koncesja na prowadzenie apteki w Muszynie dla Henryka Nitribitta. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka
184, Henryk Nitribitt).
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Ilustracja 6
Poświadczenie pracy Mariana Gerlacha w aptece w „Pod Aniołem”. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ
(teka 491, Marian Gerlach).
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Ilustracje 9 i 10
Wnętrze apteki Jana Rudego w Muszynie. Zdjęcia ze zbiorów Jacka Rudego.
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Ilustracja 11
Koncesja na prowadzenie apteki w Muszynie. Dokument ze zbiorów Jacka
Rudego.

Ilustracja 12
Świadectwo moralności Jana Rudego. Dokument ze zbiorów Jacka
Rudego.
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Ilustracja 14
Świadectwo przemysłowe muszyńskiej apteki. Ze zbiorów Jacka Rudego.
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Historia apteki „Pod Opatrznością” w Piwnicznej
Przed utworzeniem apteki w Piwnicznej chorym mieszkańcom leki dostarczali lekarze,
gdyż umowa zawarta z Zarządem Miasta zobowiązywała ich do posiadania własnej apteczki.1
Próby otwarcia apteki w Piwnicznej podjęto po raz pierwszy w roku 1908. „Czasopismo
Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z 15 września 1908 donosiło w dziale „Zgłoszenie podań o nowe apteki”: „Mr. Kazimierz Ignacy Przesmycki w Przemyślu wniósł podanie o o nową aptekę w
Nowej Wsi Narodowej pod Krakowem bez bliższego
określenia miejsca, również o aptekę publiczną w Piwnicznej”.2 W roku 1909 koncesję na prowadzenie apteki
w Piwnicznej uzyskał Władysław Podstawski,3 dotychczasowy dzierżawca apteki w Medenicach.4 O jej przyznanie zabiegał od ponad roku. Już 8 stycznia 1908 złożył pierwsze, oddalone podanie. 18 października 1909
złożył kolejne, tym razem pozytywnie rozpatrzone
przez c.k. Namiestnictwo, w dniu 12 września.5 W październiku 1909 nadana koncesja stała się prawomocna.6
Ilustracja 1
Rodzina Podstawskich. Reprodukcja
zdjęcia ze zbiorów Ireny PodstawskiejRosińskiej.

Władysław Błażej Podstawski urodził się w roku
18637 w Jordanowie, jako syn Stanisława, tamtejszego
obywatela8 i Teresy z domu Wrona.9 Po ukończeniu

szkoły powszechnej w Jordanowie10 i Gimnazjum w Wadowicach11 rozpoczął praktykę
uczniowską w aptece w rodzinnym Jordanowie.12 W roku 1888 wstąpił na studia farmaceutycz-

1

2
3
4
5

6
7

8
9
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J. Długosz (red): Piwniczna Zdrój. Studia i szkice z dziejów miasta 1772-1998. Piwniczna Zdrój 1998, wyd.
Secesja, nakładem Rady Miasta i Gminy, ss. 183-185.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1908, nr 18, s. 295.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 13, s. 202.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 3, s. 52.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich
w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 205.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 10, s. 171.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca Władysława Podstawskiego, na starym cmentarzu parafialnym w Piwnicznej. Co ciekawe, komputerowe bazy danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
określają datę urodzin Podstawskiego na roku 1862.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
E. Lebdowicz, M. Lebdowicz: Dawni Piwniczanie. Słownik Biograficzny. Piwniczna Zdrój-Nowy Sącz 2006,
wyd. Drukarnia BAAD Sp. z o. o., ss. 83-84.
Ibidem.
Informacje na podstawie korespondencji z Jackiem Rosińskim, prawnukiem Władysława Podstawskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1883, nr 22, ss. 341-345.
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ne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 6 grudnia 1892 roku uzyskał tytuł magistra farmacji.13 Początkowo pracował w aptekach krakowskich i w tymże mieście poślubił Katarzynę Bednarz. Następnie zarządzał apteką Medenicach koło Borysławia.14 W kwietniu 1897 pobrał „pensyę w
chorobie z Kasy chorych dla współpracowników aptekarskich przy Towarzystwie farmaceutycznem "Unitas" w Krakowie za 33 dni choroby”.15 W 1921 ofiarował 1000 marek na cel kursów
maturycznych, organizowanych przez Małopolskie Towarzystwo „Unitas”, dla studentów farmacji nie posiadających matury.16 Jak wspomina wnuczka Podstawskiego – Irena Podstawska-Rosińska, prawdopodobnie ze względów zdrowotnych, „złożył ofertę na zmianę miejsca i zaoferowano mu między innymi Piwniczną. Chyba go zauroczyła, że mimo trudnych warunków
mieszkaniowych i ubożuchnej okolicy zdecydował się na otworzenie apteki właśnie tom”.17 W
otwarciu apteki w Piwnicznej pomógł finansowo Władysławowi ojciec – Stanisław.18
W Deklaracji majątkowej Stanisława Podstawskiego, potwierdzonej przez Urząd Gminy w
Jordanowie, czytamy: „Jako właściciel realności w rynku w Jordanowie położonej (...) obowiązuje się wyraźnie synowi memu Władysławowi Podstawskiemu magistrowi farmacji na wypadek, jeżeli temuż nowo otwartą aptekę w Piwnicznej przez Wysokie władze polityczne nadaną postawić; dostarczyć bezzwłocznie potrzebnych funduszów na zakupno urządzenia apteki
oraz wszelkich środków i potrzeb aptecznych”.19 Jak ustaliła pani lek. med. Maria Dulak-Kręcichwost „Apteka znalazła na pewien czas pomieszczenie w domu Durlaków. (...) W części
domu mieszkała rodzina Podstawskich, w części mieściła się apteka "Pod Opatrznością"”.20
Magister Podstawski działał społecznie – w roku 1919 był radnym miasta, działał także
w piwniczańskim Towarzystwie Szkoły Ludowej.21 Ze wspomnień rodziny wiadomo, że magister Podstawski za darmo rozdawał leki. W czasie okupacji hitlerowskiej, w kilkanaście lat
po śmierci Władysława Podstawskiego, jego córka Irena wielokrotnie uzyskała pomoc w postaci żywności od wciąż wdzięcznych pacjentów. Z informacji dostarczonych autorowi przez
potomków magistra Podstawskiego wynika, że wszystkie zgromadzone oszczędności zainwestował on w kupno placu pod budowę domu, jednak po zakończeniu I wojny światowej został
pozbawiony praw własności.22 W roku 1929 magister Władysław Podstawski wydzierżawił
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Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
E. Lebdowicz, M. Lebdowicz op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1897, nr 7, s. 95.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1921, nr 7-8, s. 69.
Fragment listu Ireny Podstawskiej-Rosińskiej. Cytat za J. Długosz (red.) op. cit., ss. 183-185.
E. Lebdowicz, M. Lebdowicz op. cit.
Deklaracja majątkowa Stanisława Podstawskiego. Cytat za: J. Długosz (red.) op. cit., ss. 183-185.
J. Długosz (red.) op. cit., ss. 183-185.
E. Lebdowicz, M. Lebdowicz op. cit.
J. Rosiński op. cit.
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aptekę swemu pracownikowi – Eugeniuszowi Brągielowi.23 Zmarł „schorowany”24 1 marca
1931.25 Wówczas to Brągiel zakupił aptekę od rodziny Podstawskich.26

Ilustracja 2
Magister Eugeniusz Brągiel (z prawej) – współtwórca Piwnicznej Zdroju przy łazienkach mineralnych.
Zdjęcie ze zbiorów Izby Muzealnej w Piwnicznej.

Eugeniusz Brągiel urodził się w 9 listopada 1899 roku w Radomyślu Wielkim. 27 Stopień pomocnika aptekarskiego uzyskał w roku 1920,28 następnie rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w roku 1925.29 6 lipca 1929 poślubił w Dębnie pannę Emilię Chrząszczównę.30
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„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1929, nr 13, s. 158.
E. Lebdowicz, M. Lebdowicz op. cit.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca Władysława Podstawskiego, „Założyciela apteki w
Piwnicznej”, na starym cmentarzu parafialnym w Piwnicznej.
J. Długosz (red.) op. cit., ss. 183-185.
E. Lebdowicz, M. Lebdowicz op. cit., ss. 14-15
„Farmacja Polska”, 1960, nr 17, s. 460.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 350.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1929, nr 15, s. 169.
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Początkowo pracował w aptece w Głogowie Małopolskim koło Rzeszowa, a następnie w Mszanie Dolnej i przez dłuższy czas w aptece Norka w Krakowie. 31 W 1927 wymieniony jest w spisie, zamieszczonym przez „Kronikę Farmaceutyczną”, jako członek oddziału krakowskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej, pracujący w Krakowie.32 „Po zakupie apteki w Piwnicznej uznał konieczność
jej unowocześnienia i przeniesienia do wygodniejszego lokalu. Było to możliwe dzięki pomocy materialnej teściów mgr. Brągiela; zakupiono narożny dom u zbiegu Rynku i ul. Daszyńskiego (...). Przeprowadzono kapitalny remont wraz ze wzmocnieniem fundamentów,
dobudowano drewniane piętro i wymieniono dach. Laboratorium apteczne znajdowało się
w podziemiach”.33

Ilustracja 3
Aptekarz Eugeniusz Brągiel, jako jeden sześciu przedstawicieli Piwnicznej do sypania kopca Marszałka
Piłsudskiego. Zdjęcie ze zbiorów Izby Muzealnej w Piwnicznej.

Charakterystycznym elementem przedwojennej apteki w Piwnicznej był barometr, z
którego wskazań korzystali wszyscy mieszkańcy.34 We wnętrzu uwagę dzieci i młodzieży
zwracał słój z pijawkami. W izbie ekspedycyjnej wisiała płaskorzeźba przedstawiająca
31
32
33
34

„Farmacja Polska” op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1927, nr 8, ss. 172-173.
J. Długosz (red.) op. cit., ss. 183-185.
Wywiad przeprowadzony przez autora z emerytowanymi nauczycielami z Piwnicznej, Mieczysławem Łomnickim oraz Edwardem Grucelą, w dniu 24 czerwca 2005.
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węża eskulapa, a także krzyż i godło Polski. Jeżeli ktoś nie zdjął nakrycia głowy po wejściu do apteki, magister Brągiel udawał, że nie słyszy i nie widzi takiego pacjenta. Ten
szybko orientował się jaki nietakt popełni i natychmiast wychodził z apteki, po czym
wchodził ponownie, tym razem już z gołą głową.35

Ilustracja 4
Łazienki mineralne i odwiert wody mineralnej. Na pierwszym planie, pierwszy z prawej Eugeniusz Brągiel. Zdjęcie ze zbiorów Izby Muzealnej w Piwnicznej.

Magister Eugeniusz Brągiel był jedną z najbardziej zasłużonych postaci w całej historii
Piwnicznej i jednym z najaktywniejszych społecznie małopolskich farmaceutów. Z pięknych
wspomnień, jakie autorowi niniejszej pracy przedstawili rodowici Piwnicznie – emerytowani
nauczyciele Edward Grucela i Mieczysław Łomnicki, wyłania się aptekarz zaskakujący
wszechstronnością i rozmachem działania.
Brągiel zapraszany był na wszystkie miejscowe uroczystości i spotkania. W Radzie
Miejskiej, której członkiem został 9 marca roku 1934,36 służył fachową radą i pomocą. Był
motorem przemian w Piwnicznej.37 Aby potwierdzić te relacje, wystarczy wymienić funkcje,
35
36
37

M. Łomnicki, E. Grucela op. cit.
J. Długosz (red.) op. cit., ss. 211-238.
Ibidem.
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które w okresie dwudziestolecia międzywojennego sprawował magister Brągiel. Był członkiem komisji rewizyjnej Towarzystwa Szkoły Ludowej,38 w roku 1932 zainicjował budowę
łazienek zdrojowych, które mimo dużego kredytu jaki zaciągnięto na budowę bardzo szybko
zaczęły przynosić Gminie zyski. Wszedł także do pierwszego składu Komisji Uzdrowiskowej. Do największych zasług Komisji zaliczyć należy założenie orkiestry zdrojowej, wybudowanie deptaku krytego, muszli koncertowej i łazienek borowinowych, wykonanie odwiertu
wody mineralnej, wprowadzenie poboru taksy klimatycznej od wypoczywających i leczących
się w Piwnicznej.39 W roku 1937 został magister Brągiel prezesem Zarządu piwniczańskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Za czasów jego prezesury podjęto m.in. decyzję o budowie nowoczesnej remizy i zakupie samochodu półciężarowego marki „Ford” z motopompą „Leopolia”.40 Uczestniczył także w organizowaniu piwniczańskiego „Strzelca”, którego był prezesem41, oddziałów Straży Granicznej.42 Aktywnie działał w piwniczańskim Kole Dramatycznym.43 Sprowadził do Piwnicznej siostry Szarytki i „dopomógł w organizacji pierwszego na
terenie miasteczka przedszkola w Rynku i filii na Hanuszowie”.44
Na szczególną uwagę zasługuje wzajemna relacja i współpraca magistra Eugeniusza
Brągiela z wybitnym lekarzem miejskim – Ludwikiem Rzeszutką. Poznali się w Krakowie,
jeszcze w czasie studiów.45 Dzięki staraniom Brągiela w roku 1936 Rzeszutko zgodził się objąć funkcję lekarza miejskiego na stałe (od roku 1932 ordynował tu w sezonie letnim). Od
tego też czasu datuje się znakomita współpraca lekarza z aptekarzem. Jak podkreślają panowie Mieczysław Łomnicki i Edward Grucela, duet ten nigdy nie wykazał się pazernością lub
chęcią zysku. Często leczyli wspólnie za darmo: Rzeszutko nieodpłatnie badając, a Brągiel
dając leki. Zarówno aptekarz jak i lekarz, mieli wspaniały kontakt z pacjentami. Magister
Brągiel często sam diagnozował choroby i zalecał leki, nie prowadziło to jednak nigdy do jakichkolwiek nieporozumień z doktorem Rzeszutką.46
Osobny rozdział w życiorysie magistra Eugeniusza Brągiela, stanowi okres II wojny
światowej. Piwniczna była jednym z głównym miejsc przerzutu ludzi za granicę. Na bardzo
dużą skalę rozwinięta była też siatka konspiracyjna. Eugeniusz Brągiel i jego apteka pełniła w
niej bardzo ważną funkcję. To właśnie do podziemi apteki lub do domu Brągielów trafiały
38
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40
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43
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J. Długosz (red.) op. cit., ss. 153-171.
J. Długosz (red.) op. cit., ss. 239-258.
J. Długosz (red.) op. cit., ss. 283-310.
E. Lebdowicz, M. Lebdowicz op. cit., ss. 13-14.
M. Łomnicki, E. Grucela op. cit.
E. Lebdowicz, M. Lebdowicz op. cit., ss. 13-14.
Ibidem.
J. Długosz (red.) op. cit., ss. 183-185.
M. Łomnicki, E. Grucela op. cit.
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(czasem na kilka dni) osoby, które przy pomocy kurierów miały zamiar przedostać się przez
granicę na Eliaszówce. Początkowo byli to młodzi mężczyźni, którzy chcieli przedostać się
do organizowanych w zachodniej Europie polskich oddziałów. Apteka była również tzw. „meliną” kurierów, którzy spotykali się tutaj z osobami, które mieli przeprowadzać przez granicę.
Do magistra Brągiela trafiali nie tylko Polacy, ale też i Żydzi, których przerzucali przez granicę specjalni kurierzy.47 Wszystkich przybyszów, a także przesiedleńców z ziem przyłączonych
do III Rzeszy, piwniczański aptekarz otaczał troskliwą pomocą, dostarczając leków i pożywienia.48

Ilustracja 5
Magister Brągiel, prezes Straży Pożarnej w Piwnicznej przed nowym wozem strażackim marki Ford.
Zdjęcie ze zbiorów Mieczysława Łomnickiego.

Brągiel po przybyciu do apteki osób chcących uciec z Generalnej Guberni, sam kontaktował się z odpowiednim kurierem. Zakres konspiracyjnego działania piwniczańskiego aptekarza był jednak jeszcze szerszy i nie ograniczał się tylko do przerzutu ludzi przez granicę.
47

48

Jednym z takich kurierów był legendarny Jan Podstawski (ps. AK „Rąbalski”), syn pierwszego właściciela
apteki w Piwnicznej. E. Lebdowicz, M. Lebdowicz op. cit., ss. 82-83.
E. Lebdowicz, M. Lebdowicz op. cit., ss. 13-14.
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Przygotowywał paczki z lekami, które konspiracyjnymi kanałami komunikacyjnymi dostarczano do więzień, obozów jenieckich i dla partyzantów, których oddziały stacjonowały w lasach Beskidu Sądeckiego.49
Jak ustaliła Maria Dulak-Kręcichwost „Z pomocy mgr. Brągiela korzystali m.in. partyzanci z oddziału "Tatara" i żołnierze miejscowej placówki "Grenzschutzu", w czym była
pomocna dobra znajomość języka niemieckiego przez właściciela. Zaopatrzenie w leki pochodziło z hurtowni w Krakowie, przesyłane koleją, pocztą lub odbierane osobiście. Dużo lekarstw i szczepionek pochłonęła epidemia czerwonki w 1942 r. Po leki dla partyzantów przychodziła pani Żywczakowi z Łomnicy, która w koszyku z jajami miała schowaną karteczkę ze
szczegółowym zamówieniem od oddziałów. Niemcy nie mieli odwagi jednak kontrolować apteki, gdyż z fachowej pomocy magistra Brągiela sami często korzystali”.50
Magister Brągiel działał również w lokalnych strukturach Rady Głównej Opiekuńczej51,
będąc jej przewodniczącym.52 Wraz z doktorem Ludwikiem Rzeszutką brał aktywny udział w
powstałym w roku 1942 „Zielonym krzyżu”, formacji pomocniczej Batalionów Chłopskich do
spraw sanitarno-medycznych.53
W kwietniu 1944 magister Brągiel zamieścił w „Wiadomościach Aptekarskich”, organie
prasowym Izby Aptekarskiej w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa, ogłoszenie prasowe o następującej treści: „Magistra po rocznej praktyce, siłę solidną przyjmę natychmiast”.54
Panowie Grucela i Łomnicki do dziś nie mogą wyjść z podziwu dla odwagi i opanowania magistra Brągiela, który w czasie okupacji nigdy nie dał po sobie znać, jak bardzo ryzykowne funkcje wykonuje. Mało tego, już po wojnie nie wspomniał nigdy o swoich wielkich
zasługach! Pomoc ludziom i codzienne narażanie własnego życia przez 6 lat było dla bohaterskiego aptekarza rzeczą zupełnie naturalną!55 W rozmowie z autorem niniejszej pracy doktorskiej Mieczysław Łomnicki mówił „Jego patriotyzm widać było od razu, nigdy jednak się z
nim nie afiszował”.56 Ten heroiczny okres miał jednak i swoje tragiczne konsekwencje – magister Brągiel, żyjący w ciągłym napięciu i obawie o losy rodziny i swoje, zaczął przyjmować
w coraz większych ilościach substancje odurzające...57
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M. Łomnicki, E. Grucela op. cit.
Informacje na podstawie materiałów zabranych przez Marię Dulak-Kręcichwost i przekazanych autorowi.
M. Łomnicki, E. Grucela op. cit.
E. Lebdowicz, M. Lebdowicz op. cit., ss. 13-14.
J. Długosz (red.) op. cit., ss. 311-356.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1944, nr 6, s. 52.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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W pierwszych latach powojennych magister Brągiel nadal bardzo aktywnie uczestniczył
w życiu społecznym Piwnicznej. Został pierwszym powojennym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej i funkcję tę sprawował aż do roku 1956. 58 W tym czasie piwniczańska OSP była
znana ze swej niepokorności wobec wprowadzanych ustaw: przez dłuższy czas nie zastosowano się do decyzji Rady Ministrów rozwiązującej Związek Straży Pożarnej, nie uznano nowego regulaminu odznak i dystynkcji, nie usunięto z remizy symboli religijnych. Strażacy,
mimo obowiązującego zakazu, chodzili do kościoła w pełnym szyku, w mundurach i ze sztandarem.59 Jak wspominał w rozmowie z autorem niniejszej pracy doktorskiej Mieczysław
Łomnicki, magister Brągiel przyrządzał w owym czasie (na recepturze swej apteki) specjalny
preparat do nabłyszczania instrumentów orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, dla flecisty
zaś – płyn do zmiękczania materiałowych poduszek we flecie.60

Ilustracja 6
Magister Brągiel, wraz z oddziałem Straży Granicznej. Zdjęcie ze zbiorów Mieczysława Łomnickiego.

Magister Eugeniusz Brągiel, od dawna ciężko chory, zmarł 9 sierpnia 1960 roku. W
nekrologu zamieszczonym w „Farmacji Polskiej” czytamy: „Zmarły od szeregu lat brał
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J. Długosz (red.) op. cit., ss. 283-310.
Ibidem.
M. Łomnicki, E. Grucela op. cit.
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czynny udział w pracach społecznych na miejscowym terenie. Cieszył się zaufaniem i szacunkiem miejscowego społeczeństwa”.61
Opisując sylwetkę Eugeniusza Brągiela nie sposób nie wspomnieć o jego żonie – Emilii
Brągielowej. Po upaństwowieniu aptek, pomagała początkowo mężowi w niewielu tylko sprawach jako siła pomocnicza.62 Po uzyskaniu kwalifikacji technika farmacji, rozpoczęła pracę
na recepturze, zadziwiając kunsztem i szybkością wykonania leków. Później, to właśnie dzięki jej ogromnemu wysiłkowi i poświęceniom, apteka funkcjonowała nieprzerwanie mimo
przewlekłej choroby męża.63 Pracę w aptece kontynuowała po śmierci Eugeniusza Brągiela,
aż do roku 1972.64 Za wieloletnią pracę dla dobra mieszkańców Emilia Brągielowa otrzymała w roku 1985 złotą odznakę „Za zasługi dla Miasta i Gminy Piwniczna”.65
Na koniec dodać należy, że w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, apteka w
Piwnicznej, po przemianach ustrojowych, przeszła w ręce potomków magistra Brągiela: syna
– Bogusława Brągiela, inżyniera budownictwa i wykładowcy Politechniki Krakowskiej66 oraz
jego żony, Krystyny – magistra farmacji, która w roku 1992 uzyskała koncesję na prowadzenie apteki. Apteka ta nosi obecnie imię magistra Eugeniusza Brągiela.
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„Farmacja Polska” op. cit.
J. Długosz (red.) op. cit., ss. 183-185.
M. Łomnicki, E. Grucela op. cit.
Informacje na podstawie materiałów zabranych przez Marię Dulak-Kręcichwost i przekazanych autorowi.
J. Długosz (red.) op. cit., ss. 183-185.
E. Lebdowicz, M. Lebdowicz op. cit., ss. 13-14.
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Historia apteki w Starym Sączu
Początki dziejów Starego Sącza giną w mrokach średniowiecza i wiążą się ściśle z
klasztorem sióstr Klarysek. Powstał on ponad 700 lat temu, w roku 1280, z fundacji żony króla Bolesława Wstydliwego – księżnej Kingi. Niewątpliwie to właśnie z klasztorem należy
wiązać pierwsze działania przywodzące na myśl dzisiejszą
służbę zdrowia i aptekarstwo.
Według ustaleń uznanego historyka medycyny prof. Władysława

Szumowskiego

(Galicja

pod względem medycznym za
Jędrzeja Krupińskiego, pierwIlustracja 1
Rynek w Stary Sączu na archiwalnej fotografii, pochodzącej
ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Starym Sączu. W narożnym
domu (Rynek – numer 1, pośrodku fotografii) znajdowała się i do dziś
znajduje się opisywana w rozdziale apteka.

szego protomedyka 1722-1783,
Lwów 1907) apteka przy klasztorze starosądeckim istniała od
bardzo odległych czasów i nie
posiadała zatwierdzonego przez

władze statusu. Była nazywana „reservatorium”. Zatrudniony był tam specjalny pracownik, a
leki mógł uzyskać w niej każdy za odpowiednią opłatą. O takim stanie rzeczy dowiedzieli się
urzędnicy austriaccy i po przeprowadzonej kontroli nakazali natychmiastowe zamknięcie apteki. Wiadomo również, że w latach 1776-1779 powstała pierwsza prywatna apteka w Starym
Sączu. Nie wiadomo więc do końca, czy zamknięcie w roku 1779 apteki klasztornej, decyzją
austriackiego Obwodu Wielickiego, spowodowane było konkurencją jaką czyniła aptece prywatnej czy też istotnie chodziło tu o niezgodne z prawem rozprowadzanie leków. W rok później Gubernium Lwowskie wydało zgodę na prowadzenie przez klasztor apteki domowej. 1
Dodajmy jednak, że datę powstania apteki w Starym Sączu Kalendarz Farmaceutyczny z roku
1900 określa na rok 1808.2
W zbiorach Muzeum Farmacji w Krakowie zachował się niezwykle ciekawy list ksieni
starosądeckiego klasztoru Klarysek adresowany do Okręgowej Izby Aptekarskiej.3 Ksieni pi1

2

3

H. Barycz (red.): Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do roku 1939. Tom 1. Kraków 1979,
Wydawnictwo Literackie, s. 183.
Kalendarz Farmaceutyczny. Rocznik II. Lwów 1900, staraniem i nakładem Bronisława Koskowskiego redaktora „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, s. 187.
List Ksieni klasztoru starosądeckiego (podpis nieczytelny), datowany na 5 październik 1950 ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka 31, Stary Sącz).
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sze, że chociaż nie ma w dokumentach żadnej wzmianki o aptece klasztornej „Jest jednak zapisane, że klasztor dbał o zdrowotność mieszkańców, gdyż fundował szpital oraz łaźnię miejską, którą dzierżawił cyrulik. (...) Jako właściciel Starego Sącza i okolicznych wsi był klasztor
zobowiązany przez swoją założycielkę księżną Kingę troszczyć się o dobro zamieszkującej te
ziemie, tak pod względem gospodarczym jak i kulturalnym oraz zdrowotnym. (...) Obecnie
hodujemy zioła, ale tylko w małym zakresie, w razie potrzeby dzielimy się nimi z ubogimi”.
Niezgodność informacji, jakie posiadała ksieni, z ustaleniami Władysława Szumowskiego,
wynikać może z faktu, iż klasztorne dokumenty został skonfiskowane w roku 1782, po kasacji
klasztoru przez Józefa II.
Zbigniew Biliński ustalił, że w księgozbiorach klasztoru Klarysek znajdują się stare
księgi o farmaceutycznych treściach: wykaz chorób i zastosowań leków Miraldus redivivus...
z roku 1660, Medyk domowy Samuela Beimlera... z roku 1749 (wymieniający liczne zioła,
preparaty pochodzenia zwierzęcego, przepisy przyrządzania leków), a także Vade Mecum Medicum z roku 1721 i sławne dzieło Ludwika Perzyny Porządek życia w czerstwości zdrowia w
długie prowadzący lata. Wiele z nich dotyczy ziołolecznictwa, m.in. Apteczka domowa... z
XVIII wieku, podająca alfabetyczny spis leków (w tym nalewek), sposoby ich przygotowywania i zastosowania leczniczego oraz pochodzący z roku 1803 Wybór roślin... Dziadkowskiego, a także Kędzierskiego Przydatek ziół niektórych także gum zamorskich i krajowych z
wyszczególnieniem onychże skutków (w rękopisie) z roku 1805.4
„Jeśli nie wcześniej, to najpóźniej w początkach 1845 r. zabiegało miasto o utworzenie
apteki samodzielnej” – pisze wybitny znawca historii Starego Sącza Wiktor Bazielich w
swych wiekopomnych Starosądeckich domach rynkowych i ich dawniejszych właścicielach.5
Na potwierdzenie tej informacji przywołuje fakt wizyty w tym właśnie roku w Starym Sączu
komisarza cyrkularnego Nadermana „w celu wzięcia udziału w komisji dla utworzenia takiej
apteki”. Decyzja władz była jednak negatywna. Wiemy natomiast, że w tym okresie funkcjonowała w mieście apteka filialna, nie udało się jednak ustalić w jakim miejscu się ona znajdowała. Przypuszczać można tylko, iż wzorem innych małych miasteczek umiejscowiona była
w rynku. Była filią apteki w Nowym Sączu i stamtąd dowożono leki.6
W roku 1858 sprawa powołania do istnienia samodzielnej apteki ponownie powróciła z
inicjatywy starosądeckiego magistratu, jednak i tym razem, zarówno starostwo jak i władze
gubernialne, prośbę odrzuciły. W aptece filialnej pracował wówczas aptekarz Aleksander To4

5

6

Z. Biliński: Opieka zdrowotna i lecznictwo w żeńskich zgromadzeniach zakonnych w Polsce. „Biuletyn Podkarpackiej OIA w Rzeszowie”, 2004, nr 12, ss. 30-34.
W. Bazielich: Starosądeckie domy rynkowe i ich dawniejsi właściciele. Nowy Sącz 1996, wyd. Trzy Sowy, ss.
36-37.
Ibidem.
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maszewski,7 urodzony około 1826 roku w Zbylitowskiej Górze, jako syn Izydora zamieszkałego we wsi Mitków. Tomaszewski prawdopodobnie nie posiadał tytułu magistra farmacji,
gdyż na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim uczęszczał zaledwie przez jeden semestr 1850/1851.8 Nie można jednak wykluczyć, że ukończył je w innym ośrodku akademickim.
Pomocnikiem w starosądeckiej aptece w roku 1858 był Antoni Dobrzański, urodzony w
1820 roku syn starosądeckiego mieszczanina – stelmacha Kaspra. zmarłego w 1853 roku. Dobrzański ukończył gimnazjum w Starym Sączu i w roku 1850 rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Równolegle studiował na Wydziale Lekarskim weterynarię (1850-52). Do studiów farmaceutycznych powrócił w roku 1853 i zakończył je w roku
1855, jako absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co ciekawe, dyplom magistra farmacji
otrzymał wcześniej, bo już 14 listopada 1854 roku.9 Dobrzański występował o przyznanie
paszportu na wyjazd do Królestwa Polskiego, jednak w nieznanych okolicznościach, w roku
1861, został właścicielem starosądeckiej apteki filialnej i zamiarów tych zaniechał.10 W owym
czasie kolejne próby założenia samodzielnej apteki ponownie spełzły na niczym. Tym razem
władze odpowiedziały, iż na aptece ciąży dożywocie wdowy Józefy Wójcikowskiej. Informacja ta świadczy, iż aptekarzem, jeszcze przed Tomaszewskim i Dobrzańskim musiał być niejaki Wójcikowski.11
Następcą Antoniego Dobrzańskiego był Rudolf Zamojski.12 Urodził się w roku 1831 w
Krakowie, jako syn mieszczanina Adama. Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w roku akademickim 1853/1854 i ukończył je uzyskując tytuł magistra farmacji 23 lipca 1857.13 Będąc właścicielem apteki w Starym Sączu, wraz z żoną – Antoniną ze
Stoegerów, wystosował do magistratu podanie, w którym prosił o poparcie starań przepisania
apteki filialnej na ich własność, jako apteki samodzielnej. Urząd Powiatowy uległ prośbom i
wyraził na to wstępną zgodę.14
W pierwszym tomie Historii Starego Sącza pod red. H. Barycza znaleźć możemy doskonały przykład, potwierdzający głębokie zaangażowanie ówczesnych aptekarzy w sprawy społeczne. Otóż „W roku 1871 pocztmistrz Hipolit Zeler, aptekarz Emil Szamet i dr Leopold Ga7
8
9

10
11
12
13
14

W. Bazielich op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
J. Michalewicz (red.): Corpus studiosorum Universitatis Iagiellonicae 1850-1918 A-D. Kraków 1999, wyd.
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 803.
H. Barycz (red.) op. cit.
W. Bazielich op. cit.
Ibidem.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W. Bazielich op. cit.
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wełkiewicz wystąpili z propozycją zaprowadzenia straży ogniowej pod kierownictwem pierwszego z wymienionych”.15 Rada Gminna zaaprobowała ten projekt i z udziałem aptekarza powstała pierwsza niestała służba pożarnicza w Starym Sączu. Nie wiemy jednak czy wspomniany Emil Szamet (według innych źródeł Szameit) pochodzący z Brzeżan był właścicielem
czy tylko pracownikiem apteki. Wiadomo natomiast, że w owym czasie w Starym Sączu pracowało w aptece dwóch farmaceutów. Około roku 1870 magister Szamet przeniósł się do
Szczawnicy, gdzie prowadził skład wód mineralnych i zajmował się wyrabianiem żętycy.
Szczegółowe informacje dotyczące Emila Szameta umieszczono w rozdziale niniejszej pracy,
dotyczącym historii apteki w Szczawnicy.
Całkiem nowy rozdział w historii starosądeckiego aptekarstwa otwiera się 8 września
1875, wówczas to aptekę nabył i uzyskał na jej prowadzenie koncesję osobistą magister Karol
Jezierski.16 Postać tę opisano w rozdziale poświęconym historii apteki w Szczawnicy. Jezierski nie prowadził starosądeckiej apteki osobiście, a oddawał ją co kilka lat w zarząd. Istnienie
apteki w Starym Sączu, należącej do Jezierskiego, potwierdza Szematyzm Królestwa Galicyi i
Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894.17
Jako pierwszy dzierżawił aptekę Jan Macudziński. 18 Urodził się około roku 1853 w Leżynach, jako syn wcześnie zmarłego Feliksa Macudzińskiego. Opiekunem Jana był doktor
Walerian Macudziński, zamieszkały w Jaśle.19 W zawodzie pracował już od 1 sierpnia 187020
Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w roku 1875 i zakończył po
dwóch latach. Dyplom magistra farmacji uzyskał 16 lipca 1877 roku.21 W 1899 złożył podanie
o przyznanie mu koncesji na uruchomienie i prowadzenie drugiej apteki w Wadowicach.22 W
roku 1901 otrzymał od c.k. Namiestnictwa pozwolenie na jej założenie23 i w związku z tym z
„okazyi otwarcia tamże apteki, złożył na rzecz Towarzystwa "Unitas" 200 koron”. 24 Magister
Macudziński przez dłuższy czas był właścicielem apteki „Pod Słońcem” w Krakowie. Zmarł
„po długiej i ciężkiej chorobie” 7 września 1937 roku.25
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H. Barycz (red.) op. cit., s. 272.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich
w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, ss. 210-211.
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894, Lwów 1894, nakładem c.k. Namiestnictwa, s. 538.
H. Barycz (red.) op. cit., ss. 203-207.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1899, nr 8, s. 139.
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1901, nr 6, s. 103.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1937, nr 38, s. 511.
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Jan Sitowski, adiunkt sądu powiatowego w Starym Sączu w latach 1877-1886 w swych
Wspomnieniach Starosądeckich wymienia także postać aptekarza Józefa Seidlera.26
W roku 1886 magister Jezierski zakupił „realność”, zlokalizowaną przy starosądeckim
rynku pod numerem pierwszym. Środkowa część dotychczasowego domu mieszkalnego została zamieniona na lokal handlowy. Od tego czasu, aż po dzień dzisiejszy, miejsce to jest siedzibą apteki. Jak podaje Wiktor Bazielich „dobudował Jezierski od strony ulicy Morawskiego
dwa pokoje i kuchnię”.27 Dom przy Rynku 1 uzyskał także dwa wejścia: dla klientów, na samym narożniku, oraz dla domowników, od strony dzisiejszej ulicy Morawskiego. Na tyłach
posesji znajdował się duży ogród.28 Na tym jednak kontakty magistra Jezierskiego ze Starym
Sączem się zakończyły! Wraz z żoną Marią Turską, przeniósł się podobnie jak i Emil Szamet
do Szczawnicy.
Kolejnym dzierżawcą apteki Jezierskiego w Starym Sączu został młody magister farmacji Ludwik Dzianott.29 Zaaprobowało to c.k. Ministerstwo w dniu 1 kwietnia 1890 roku. Magister Dzianott pracował w Starym Sączu przez pięć lat po czym przeniósł się do Krościenka
nad Dunajcem, gdzie zakupił aptekę. Szereg dodatkowych informacji na temat magistra Ludwina Dzianotta znajduje się w rozdziale niniejszej pracy, poświęconemu historii apteki w
Krościenku nad Dunajcem.
Następcą Dzianotta w dzierżawie starosądeckiej apteki był magister Juliusz Fijałkowski30 (1895-1899). Wcześniej, przez długie lata, był pracownikiem sławnej apteki Mikolascha
we Lwowie. Fijałkowski, członek „Sokoła” w Nowym Sączu i we Lwowie, postanowił założyć towarzystwo gimnastyczne także i w Starym Sączu. Znana jest treść odezwy, jaką skierował do mieszkańców miasta:
„Zgoda buduje niezgoda rujnuje
Do szanownych obywateli
miasta Starego Sącza”
„Nie rozpisując się nad zaletami i korzyściami towarzystw gimnastycznych „Sokolich”
a zachęcani przykładami innych miast Galicyji, w których z wielkim powodzeniem rozwinęły
się Gimnastyczne Towarzystwa „Sokół”, my niżej podpisani wspólnemi i dla wspólnego dobra Ojczyzny i miasta oświadczamy, że chcemy zawiązać i utworzyć w Starym Sączu Towa26
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H. Barycz (red.) op. cit., ss. 203-207.
W. Bazielich op. cit.
Ibidem.
M. Stachoń op. cit.
Ibidem.
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rzystwo Gimnastyczne pod nazwą „Sokół” celem rozwijania naszych sił fizycznych pomni na
starodawnych Rzymian zasadę „Sano mens in corpore sano”, „w zdrowym ciele zdrowa dusza” oraz popierania ducha solidarności narodowej „Sokołom” właściwej. Dążąc do tego
wspólnego dobra pospieszmy jak najszybciej, aby myśl w czyn zamienić i „Sokoła” w Starym
Sączu założyć, a w celu wspólnego porozumienia się, zgromadzimy się w sobotę dnia 17
czerwca 1893 roku o godzinie 7:30 wieczorem w sali szkoły miejskiej kl 1 a i wybierzemy
komitet któryby w tej sprawie dalej skutecznie działał.
Stary Sącz dnia 15 czerwca 1893 rok.
Julian Fijałkowski Członek „Sokoła” lwowskiego i nowosądeckiego
Szayer Edward Członek „Sokoła” nowosądeckiego”.31
Jako ciekawostkę dodać należy, że drugi sygnatariusz odezwy – Edward Szayer, był ojcem Jadwigi Szayer – znanej powszechnie pod pseudonimem artystycznym Ada Sari.
Magister Fijałkowski działał w Starym Sączu bardzo prężnie i był także naczelnikiem
starosądeckiej Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1894-1897.32 Po opuszczeniu Starego Sącza Fijałkowski zakupił aptekę w Mszanie Dolnej. Więcej informacji na temat tej postaci
znajduje się w rozdziale poświęconym historii apteki w Mszanie Dolnej.
Kolejnym dzierżawcą starosądeckiej apteki, w okresie od 1 kwietnia 1899 do 1 czerwca
1905, był Józef Tymoteusz Kunze.33 „Aptekę Karola Jezierskiego w Starym Sączu obejmuje
w zarząd kol. Mg. farm. Kunze” pisała „Kronika Farmaceutyczna”.34 Józef Kunze urodził się
około roku 1870 w Kętach, jako syn tamtejszego emerytowanego poborcy podatkowego. Farmację studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1892-1894.35 W Starym Sączu, podobnie jak magister Szamet i Fijałkowski, Józef Kunze zaangażował się w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, będąc w roku 1905 jej prezesem.36
Po wyjeździe ze Starego Sącza w roku 1905 magister Kunze objął w dzierżawę aptekę
Konwentu Braci Miłosierdzia w Kalwarii Zebrzydowskiej.37 Początkowo umowa, podpisana z
przeorem Konwentu bratem Longinusem Horakiem, zakładała dzierżawę na okres jednego ro31
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A. Sojka: Stary Sącz w czasie I wojny światowej. „Kroniki Muzealne 2005. Ludzie, fakty, wydarzenia”. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, ss. 20-35.
A. Wilk: Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu 1874-1999. Niedatowany folder, wyd. Ochotnicza Straż
Pożarna w Starym Sączu, s. 14.
M. Stachoń op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1899, nr 3, s. 47.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
A. Wilk op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1905, nr 12, s. 192 oraz 1905, nr 14, s. 223.
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ku. Magister Kunze musiał wypełniać bardzo dobrze swe obowiązki skoro umowę z nim
przedłużano przez najbliższych ... 40 lat! Jego pracę w kalwaryjskiej aptece doceniało także i
Starostwo w Wadowicach, które w piśmie z 7 grudnia 1933 roku zaświadczyło, że „mgr Józef
Kunze prowadzi kierownictwo Apteki oo. Bonifratrów w Kalwarii Zebrzydowskiej od czerwca 1905 roku – do dnia dzisiejszego, i apteka prowadzona jest wzorowo”.38
Magister Kunze był w środowisku małopolskich aptekarzy postacią powszechnie lubianą i szanowaną. Świadectwem jego postawy niech będzie list, który Gregoria Stepkowa Tylkowa, właścicielka apteki w
Andrychowie,

przesłała

na

ręce redakcji „Kroniki Farmaceutycznej”: „Kiedy w ciężkich chwilach potrzebowałam
nieodzownej

pomocy

przy

odebraniu mej apteki od dzierżawcy w Andrychowie, jedynie WPan Józef Kunze apteIlustracja 2
XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku 1939. Magister Józef Kunze (siedzi po środku)
był przewodniczącym tego zjazdu. Zdjęcie pochodzi z artykułu-sprawozdania, który ukazał się w „Wiadomościach Farmaceutycznych”,
1939, nr 26.

karz w Kalwaryi podał mi nader pomocną rękę ochotnie w
niedoli, bezinteresownie i z
całem zaparciem się siebie dopomagając w ten sposób do
pomyślnego

uregulowania

mych spraw. Za ten szczery dowód uczuć koleżeństwa i gotowości z jaką ofiarował pomoc
słabej kobiecie Cześć mu i Bóg zapłać”.39
W latach trzydziestych Józef Kunze aktywnie uczestniczył w pracach Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego i Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej.
W 1937 był Członkiem krakowskiego P.P.T.F.40 W roku 1939 był członkiem komisji rewizyjnej Zarządu Głównego P.P.T.F. oraz prezesem krakowskiego Okręgu P.P.T.F.41 W 1934 roku
wchodził w skład sądu koleżeńskiego Okręgu krakowskiego P.P.T.F.42 W roku 1931 był jedno38

39
40
41

42

M. M. Łobozek: Apteka Bonifratrów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Apteki Bonifratrów w Polsce. Kraków
2003, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, ss. 61-62.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1920, nr 7, s. 50.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1937. Warszawa 1937, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 214.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, ss. 545
oraz 549.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1934. Warszawa 1934, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, ss. 252253
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cześnie członkiem Zarządu krakowskiego Okręgu P.P.T.F. oraz Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej w Krakowie.43 W roku 1937,44 193845 i 193946 piastował godność wiceprezesa
Gremium. W roku 193347 i 193548 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej Gremium. W roku
1937 odznaczony został przez Związek Główny Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie „srebrnym krzyżem zasługi za pracę społeczną oraz srebrnym medalem za czterdziestoletnią pracę na polu strażactwa”.49 Zmarł w grudniu 1943 roku, o czym poinformowały „Wiadomości Aptekarskie”, czasopismo wydawane przez Izbę Aptekarską w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa.50
W roku 1905 aptekę w Starym Sączu odkupił od Karola Jezierskiego magister Kazimierz Bojarski.51 Urodził się w roku 1871 w Krakowie. Nie wiemy nic o rodzicach magistra
Bojarskiego. Wiadomo zaś, że
jego prawnym opiekunem był
znany profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego Fryderyk Zoll.
Kazimierz Bojarski odbywał
studia farmaceutyczne w Krakowie w latach 1890-1892.
Dyplom

magistra

farmacji

uzyskał 12 lipca 1892 roku.52
Ilustracja 3
Zdjęcie z 1902 roku przedstawia „jubileuszowe posiedzenie wydziału
Towarzystwa Farmaceutycznego "Unitas" wraz z zarządem "Kasy
Chorych”"dla farmaceutów z okazji 10-lecia "Unitasu"”. Magister Kazimierz Bojarski stoi jako trzeci od prawej. Zdjęcie pochodzi z „Kroniki Farmaceutycznej”, 1927, nr 6, s. 130.

O nabyciu starosądeckiej
apteki przez magistra Bojarskiego poinformowało „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”

z

15

I

1905:

„Zmiana właściciela. Aptekę kol. Jezierskiego w Starym Sączu nabywa na własność kol. Kazimierz Bojarski”.53
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Kalendarz farmaceutyczny na rok 1931. Warszawa 1931, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, ss. 265 i
273.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1937 op. cit., s. 223.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1938. Warszawa 1938, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 548.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 559.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1933. Warszawa 1933, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 304.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1935. Warszawa 1935, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 365.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1937, nr 42, s. 574.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1944, nr 4, s. 28.
M. Stachoń op. cit.
J. Michalewicz (red.) op. cit., s. 356.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1905, nr 2, s. 32.
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Magister Bojarski był w środowisku farmaceutycznym postacią doskonale znaną. Przed
przybyciem do Starego Sącza, pracował w jednej z krakowskich aptek. Jednocześnie bardzo
aktywnie działał w Galicyjskim Towarzystwie Farmaceutycznym „Unitas”. W roku 1899 był
jego „wydziałowym”. W roku 1901, decyzją Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa „Unitas”, rozpoczął piastowanie godności sekretarza.54 W 1903 i 1904 sprawował
obowiązki „sekretarza Kasy” Towarzystwa.55 Był również
członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa.56
Przez okres pięciu lat, kiedy to Bojarski pozostawał
właścicielem i kierownikiem starosądeckiej apteki, przewinęły się przez nią dwie, niezwykle ciekawe postaci.
W okresie od 15 października 1909 do 1 marca 1910 w
charakterze asystenta Kazimierza Bojarskiego pracował MaIlustracja 4
Profesor Marek Gatty-Kostyal.
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka 54, Marek Gatty-Kostyal).

rek Gatty-Kostyal.57
Urodził się w Bochni jako syn tamtejszego aptekarza,
właściciela c.k. Apteki Salinarnej. Po uzyskaniu egzaminu
dojrzałości i odbyciu dwuletniej praktyki aptecznej rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dyplom magistra farmacji otrzymał 8 lipca 1909 roku i rozpoczął pracę naukową, początkowo w Lipsku, a następnie w Krakowie.58
Okres międzywojenny to dla Marka Gatty-Kostyala czas wytężonej pracy naukowej.
Wymienić tu należy liczne prace dotyczące roślin leczniczych, struktury maści i trwałości leku. Bardzo interesujące był doświadczenia nad hamowaniem wzrostu przeszczepionych nowotworów przez wyciągi zawierające substancje czynne huby. W tym też okresie wiele sił
włożył w organizację Zakładu Farmacji Stosowanej a także innych katedr Oddziału Farmaceutycznego. Po ciężkich przeżyciach okresu okupacji, już jako profesor, powrócił zarówno
do pracy naukowej i organizowania nowo powstałego Wydziału Farmaceutycznego. W latach

54
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„Kronika Farmaceutyczna”, 1910, nr 8, s. 130.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1904, nr 2, s. 33.
H. Barycz op. cit., s. 266.
M. Stachoń op. cit.
L. Krówczyński: Prof. Dr Marek Gatty-Kostyal honorowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Maszynopis referatu z archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 54, Marek Gatty-Kostyal).
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pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przyszły liczne dowody uznania dla osiągnięć naukowych i
dydaktycznych profesora.59
W 1909 roku w zastępstwie chorego Kazimierza Bojarskiego apteką zarządzał Mieczysław Freund,60 syn jednego z najwybitniejszych polskich naukowców – Augusta Freunda, chemika organika, profesora Politechniki Lwowskiej i jej
trzykrotnego rektora. Dyplom magistra farmacji uzyskał Mieczysław Freund we Lwowie w roku 1891. Następnie rozpoczęła się jego wędrówka po aptekach małopolski. Pracował kolejno w kilku aptekach w rodzinnym Lwowie, w Łopatynie, Jarosławiu, Mościskach,
Stanisławowie i Żywcu. W Łopatynie był zastępcą naczelnika korpusu tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Działał również aktywnie w towarzystwie
„Sokół”.61 W Starym Sączu magister Freund pełnił
funkcję zarządcy apteki przez okres trzech miesięcy –
od 1 lipca do 30 września 1909 roku.62
Dowodem na to jest świadectwo wypisane przez
Ilustracja 7
Magister Mieczysław Freund. Zdjęcie
ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ
(teka 358, August i Mieczysław Freund).

Kazimierza Bojarskiego zachowane w zbiorach krakowskiego Muzeum Farmacji. Magister Bojarski pisze: „poświadczam, iż Pan Mieczysław Freund mag.
farm. pozostawał w mej aptece w charakterze kierownika i zarządcy przez czas od 1/7 – 30/9 b.r. Kazimierz

Bojarski właściciel apteki”.63 Jednocześnie praktykantem w aptece magistra Bojarskiego był
Adam Kronenberg, który w dniu 15 października 1909, po ukończeniu praktyki, udał się na
studia farmaceutyczne do Lwowa.64
Po opuszczeniu Starego Sącza Freund rozpoczął pracę w krakowskiej aptece „Pod Białym Orłem”; utrzymywał również ambulatorium oraz podręczną apteczkę w Zakładach Krakowskiej Spółki Tramwajowej.65 W czasie I wojny światowej służył w armii austro-węgier59
60
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L. Krówczyński op. cit.
M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie dokumentów z archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 358, August i Mieczysław
Freund).
M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie dokumentów z archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 358, August i Mieczysław
Freund).
M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie dokumentów z archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 358, August i Mieczysław
Freund).
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skiej. W 1921 został zatwierdzony w korpusie służby zdrowia Wojska Polskiego, jako „porucznik aptekarz”.66 W latach dwudziestych prowadził własną aptekę we Lwowie, przy ulicy
Kurkowej.67
Dnia 13 maja 1910 stała się w cichym i spokojnym Starym Sączu rzecz straszna – właściciel i kierownik apteki Kazimierz Bojarski... strzałem z rewolweru próbował odebrać sobie
życie! Wiktor Bazielich twierdzi, iż stało się to „z powodu nieporozumień z żoną”... 68 A jeszcze kilka dni wcześniej magister Bojarski napisał i przesłał na ręce prezesa Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas” telegram gratulacyjny. Bojarski pisał: „Kochanemu Koledze solenizantowi, serdeczne życzenia”.69 Rany jakie w czasie próby samobójczej odniósł magister Bojarski, okazały się niestety śmiertelne.
O zgonie magistra Bojarskiego doniosło „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z 1 listopada 1910 roku: „Kazimierz Bojarski, właściciel apteki w Starym Sączu,
zmarł tamże 13 sierpnia b.r. W zmarłym traci nasz zawód pracowitego i zasłużonego kolegę”.
„Kronika Farmaceutyczna”, będąca czasopismem wydawanym przez Galicyjskie Towarzystwo „Unitas” w numerze 8 z sierpnia 1910 w dziale „Kronika bieżąca” wspominała Kazimierza Bojarskiego, który „przez swą wydatną pracę dla naszego Towarzystwa położył wiele zasług”.70
Po śmierci właściciela apteka, jak zwykle w takich przypadkach, przeszła na własność
rodziny, która jednak bardzo szybko ją sprzedała. Nabywcą okazał się być magister Alfred
Fleischmann,71 długoletni „c.k. officer aptekarz wojskowy” służący początkowo w Klausenburgu,72 a następnie w Krakowie.73 O zmianie właściciela poinformowało „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”: „Mg. f. Alfred Fleischmann objął na własność aptekę
K. Bojarskiego w Starym Sączu”.74 Właścicielem pozostawał przez trzy lata, aż do swej
śmierci w listopadzie roku 1913. Apteka przeszła następnie na własność spadkobierców Alfreda Fleischmana, którzy natychmiast ją wydzierżawili.75
Pierwszym dzierżawcą był Władysław Bezucha, urodzony w roku 1869.76 „Czasopismo
Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z 1 listopada 1913 donosiło, że „mgr W. Bezucha
66
67
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71
72
73
74
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76

„Kronika Farmaceutyczna”, 1921, nr 3, s. 31.
Informacje na podstawie dokumentów z archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 358, August i Mieczysław
Freund).
W. Bazielich op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1910, nr 6, ss. 89-92.
Ibidem.
M. Stachoń op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1904, nr 5, s. 93.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1899, nr 10-11, ss. 157-171.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 10, s. 171.
M. Stachoń op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1933, nr 25, s. 341.

231

objął w dzierżawę aptekę zmarłego mg f. Alfreda Fleischmanna w St. Sączu”. 77 Władysław
Bezucha w roku 1895 został przyjęty w poczet członków Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego.78 W roku 190079 i 190180 jego nazwisko, jako członka Towarzystwa, wymienione
jest w listach obecności z walnych zgromadzeń. W 1904 wybrany został zastępcą wydziałowego Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego.81 W latach 191082-191383 był dzierżawcą apteki Wojtynkiewicza w Krośnie.
Magistra Bezuchę,84 jako dzierżawcę apteki, Kalendarz Farmaceutyczny wymienia jeszcze w roku 1923.85 W dokumentacji pozostałej po Gremium aptekarzy Galicji Zachodniej zachowało się pismo z lutego 1914, w którym Bezucha uprasza Gremium o przyjęcie do kierowanej przez niego apteki aspirantki Felicji Hofmanównej.86 W 1919 występował o przyznanie
koncesji na prowadzenie apteki w Krakowie „przy ul. Długiej lub Szlaku”.87 W 1921 ofiarował 1000 marek na „cel kursów maturycznych”, organizowanych przez Małopolskie Towarzystwo „Unitas” dla studentów farmacji nie posiadających matury.88 W roku 1923 Bezucha
został właścicielem apteki w Krakowie Długiej 66.89 Zmarł 30 maja 1933 roku w Krakowie.90
Z końcem roku 1922 właścicielem apteki w Starym Sączu został Marian (Markus) Frister.91 Urodził się w roku 1890. Dyplom magistra farmacji uzyskał w roku 1916 w Krakowie.92 W 1921, jako były żołnierz armii austrowęgierskiej, został zatwierdzony w korpusie
służby zdrowia Wojska Polskiego, w stopniu „podporucznika aptekarza”.93 Wraz z Marianem
w starosądeckiej aptece pracowała jego żona – Franciszka Fristerowa z domu Pohorilles, która dyplom magistra farmacji uzyskała w roku 1925.94 1 stycznia 1930 Marian Fristrer zakupił
aptekę „Pod Aniołem” przy ulicy Dietla 7695 w Krakowie i prowadził ją aż do roku 1939.96
Franciszka i Marian Fristerowie przeżyli II wojnę światową i w Roczniku Farmaceutycznym
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1913, nr 11, s. 180.
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1949/50 wykazywani są odpowiednio jako pracowniczka i właściciel krakowskiej apteki przy
Dietla 76.97
W 1939 magister Frister dokonał wpłaty pieniężnej na Fundację Naukową im. profesora
Bronisława Koskowskiego.98 Fundacja ta stawiała sobie za cel „Dopomagać farmaceutom, poświęcającym się pracy naukowej, do wyjazdu za granicę dla uzupełnienia studiów
naukowych, które by umożliwiły im objęcie katedr uniwersyteckich na wydziałach
lub oddziałach farmaceutycznych w Polsce”.99
Apteka w Starym Sączu, wraz z domem przy Rynku 1, po raz kolejny zmieniła właściciela w roku 1929.100 Marian Frister sprzedał ją Izydorowi Opoczyńskiemu.101 Informowały o tym „Wiadomości
Farmaceutyczne”: „I. Opoczyński nabył na
własność aptekę w Starym Sączu”.102 Z
kolei „Kronika Farmaceutyczna” donosiła:
„Koncesję na samoistne prowadzenie apteki publicznej w Starym Sączu, nabytej
Ilustracja 9
Rodzina Opoczyńskich przed prowadzoną przez Izydora apteką. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego
w Starym Sączu.

drogą kupna urządzenia i zapasów tejże,
oraz pozwolenie na prowadzenie w czasie
sezonu filji apteki w Żegiestowie Zdroju
uzyskał Mr. Iser Opoczyński, były pracow-

nik apteki Kasy Chorych w Krakowie-Podgórzu”.103
Opoczyński z cała pewnością urodzony był w rodzinie żydowskiej. Nie wiadomo jak
brzmiało prawdziwe nazwisko Izydora Opoczyńskiego i czy polskie nazwisko nosili już jego
przodkowie czy przybrał je sam. Bardziej wiarygodna jest druga wersja, gdyż w wielu czasopismach, dokumentach i Kalendarzach Farmaceutycznych z lat dwudziestych spotykamy za97
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Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego
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Ibidem.
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miast polskiego imienia Izydor żydowskie „Iser”.104 Oznaczałoby to iż nazwisko zmienił on
sam, prawdopodobnie po przyjętym chrzcie. Tytuł magistra uzyskał w roku 1923 w Krakowie.105
Izydor Opoczyński może być najlepszym przykładem przenikania polskich Żydów do
takich grup zawodowych jak farmaceuci, lekarze czy adwokaci i zdobywania sobie z trudem
zapracowanej, silnej i zasłużonej pozycji. W miejscu tym warto zacytować fragment wspomnień Włodzimierza Karwata „Ludzie i obyczaje”, zamieszczonych w drugim tomie Historii Starego Sącza, dotyczący tamtejszych Żydów: „Żyło ich w Starym Sączu około 600. Zamieszkiwali
domostwa przeważnie w Rynku i przyległych ulicach, gdyż tam się
skupiał handel. (...) W Starym Sączu działał sąd grodzki, a na 6 – 7
adwokatów 3 – 4 wywodziło się z Żydów. Żyd nie mógł być sędzią
ze względu na składanie przysięgi. Lekarzem był doktor Printz,
dentystą Kannengieser, aptekarzem – jeden Żyd, który nosił polskie
nazwisko – Opoczyński. (...) Żydów traktowano z pewnym lekceważeniem i z tego względu ustalały się, nie wiadomo od jak dawna,
pewne przydomki, nawet pogardliwe. (...) Sprzedawać, zarabiać
chociażby po grosiku, byle interes szedł. Dla nich pieniądz był najwyższym celem”.106 Całkowitym zaprzeczeniem tego dość negatywnego obrazu społeczności żydowskiej był Izydor Opoczyński –
Ilustracja 10

człowiek szlachetny i wspaniałomyślny, dla którego zysk nigdy nie

Odpis recepty z firmowym
nadrukiem, wydany w aptece Izydora Opoczyńskiego. Ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Starym
Sączu.

był sprawą najważniejszą. U polskiej społeczności Starego Sącza
zdobył sobie wielkie uznanie i szacunek.107
Ze wspomnień jednej z najstarszych mieszkanek Starego Sącza, pani mgr farm. Mieczysławy Jodłowskiej, wyłania się postać

Opoczyńskiego jako prawdziwego, oddanego swym pacjentom aptekarza. Ludziom ubogim
leki rozdawał bezpłatnie. W prowadzonej przez niego aptece panował zawsze wielki porządek, na ladzie w sali ekspedycyjnej nigdy nie znajdowały się zbędne rzeczy. W aptece
umieszczone były piękne meble i rzeźbione szafy ze wspaniałymi lustrami, w których przeglądały się szczególnie chętnie dziewczęta. Pomieszczenie, w którym znajdowała się receptura, przedzielone było od sali ekspedycyjnej jedynie szybą. Umożliwiało to pacjentom obser104
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wowanie pracy farmaceutów w czasie wykonywania leków recepturowych. Substancje chemiczne przechowywano w starych, pamiętających zapewne jeszcze czasy Jezierskiego i Bojarskiego, naczyniach aptecznych.108 Apteka otwarta była także w soboty, co jest wyraźnym
znakiem zerwania przez rodzinę Opoczyńskich z żydowską tradycją.109 Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1939, jako pracowników starosądeckiej apteki, wymienia „J. Bogner”, absolwentkę lub absolwenta studiów farmaceutycznych w Krakowie z roku 1915, oraz Ewę Fränklównę, która studia farmaceutyczne ukończyła w roku 1932 na Uniwersytecie Jagiellońskim.110 Prawdopodobnie obydwie nie przeżyły II wojny światowej, gdyż nie figurują w wykazie farmaceutów z roku 1949.111
Magister Opoczyński udzielał się w Związku Zawodowym Farmaceutów Pracowników
w Rzeczpospolitej. 29 marca 1928, na posiedzeniu Oddziału Krakowskiego Z.Z.F.P, mianowany został Członkiem Zarządu.112 Magister Opoczyński figuruje ponadto w niedatowanym,
przedwojennym wykazie, jako członek zwyczajny Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie.113
Izydor Opoczyński poślubił Cecylię Steiner, ze związku tego narodził się trójka dzieci:
Leontyna (ur. 23 marca 1921), Irena (ur. 1926) i Ludwig (ur. 1933). Początkowo Opoczyńscy
mieszkali w Krakowie, gdyż Leontyna szkołę podstawową rozpoczęła właśnie w tym mieście.
Do Starego Sącza przeniósł się najpierw magister Opoczyński, rodzina przybyła w ślad za
nim dopiero w roku 1935. Tu Leontyna dokończyła edukację w szkole podstawowej i rozpoczęła naukę w Gimnazjum Starosądeckim. Na życiu rodziny Opoczyńskich coraz wyraźniej
zaczęły ciążyć wypadki mające miejsce w Niemczech. W odpowiedzi na agresywną politykę
Hitlera, Izydor Opoczyński stał się zagorzałym antynazistą, co przejawiało się m.in. w bojkotowaniu niemieckich produktów farmaceutycznych.114 W roku 1939 wpłacił na rzecz Pożyczki
Obrony Przeciwlotniczej kwotę 400 złotych.115
W lecie 1939, kiedy wiadomo było, iż wybuch wojny z Niemcami jest kwestią czasu,
Cecylia Opoczyńska wyjechała wraz z dziećmi do rodziny w Krakowie. Sama jednak powróciła do męża i zabrawszy z domu część rzeczy znów udała się do Krakowa. Stąd powtórnie,
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już z córką Ireną i synem Ludwigiem, wyjechała do Starego Sącza. Leontyna natomiast pozostała w Krakowie jeszcze kilka dni. Tymczasem Izydor Opoczyński postanowił opuścić Stary
Sącz i wraz z wycofującym się wojskiem wyjechał na wschód, do Lwowa. Ostatnim sygnałem, jaki rodzina otrzymała od niego, był pisany właśnie we Lwowie list. Później wszelki
słuch po nim zaginął.116
Tragiczne były losy córki Izydora Opoczyńskiego – Leontyny, która jako jedyna z rodziny przeżyła wojnę. Przeszła przez koszmar pobytu w gettach w Starym Sączu, Nowym Sączu
i Krakowie. Przeżyła niewolniczą pracę w krakowskiej fabryce, a także pobyt w obozie koncentracyjny w Oświęcimiu i Belsen. Po wyzwoleniu obozu w Belsen chorowała na tyfus, potem tułała się po obozach dla osób przymusowo przesiedlonych. Jeszcze w Niemczech poznała swego przyszłego męża – Dawida Daviesa, żołnierza armii brytyjskiej. Po wojnie osiedli w
Londynie.117 Pani Mieczysława Jodłowska przypomina sobie, że córka magistra Opoczyńskiego wielokrotnie dzwoniła do swych koleżanek ze Starego Sącza i wypytywała, co dzieje się w
Starym Sączu. Pierwsze, nieodzowne pytanie, dotyczyło zawsze apteki!118
Po wyjeździe Izydora Opoczyńskiego ze Starego Sącza formalnie właścicielką apteki
została jego żona, jedyną zaś pracowniczką – wspomniana farmaceutka z Nowego Sącza. Z
czasem jednak hitlerowcy odebrali aptekę Opoczyńskiej i przekazali ją w ręce „treuhendera”
(zarządcy), którym był przybyły z obozu jenieckiego magister farmacji Edward Rudy wraz z
żoną Jadwigą, również farmaceutką.119
Edward Tadeusz Rudy urodził się 8 stycznia 1908 roku w Łapczycy koło Bochni.120
Jego ojcem był farmaceuta – Edward Rudy senior, dzierżawca apteki w Baranowie. 20 marca
1896 roku zakupił aptekę „Pod Aniołem” w Muszynie. Matką Edwarda był Helena z Maziarskich. W Muszynie przyszli na świat dwaj starsi bracia Edwarda: Antoni Edward (ur. w 7
kwietnia 1905) i Jan Antoni (ur. 16 stycznia 1899).121 Dzieje farmaceutycznego rodu Rudych,
przedstawiono w rozdziale niniejszej pracy, poświęconemu historii apteki w Muszynie.
Szkołę powszechną i II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego122 ukończył Edward Rudy
w Nowym Sączu, mieszkając na stancji.123 W czasie nauki w gimnazjum poznał swą przyszłą
towarzyszkę życia, uczennicę Gimnazjum żeńskiego Komitetu Obywatelskiego w Nowym
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Sączu – Jadwigę Oleksy, urodzoną 30 lipca 1910 w Tarnopolu.124 Jadwiga była córką Ludwika
Oleksego, radcy skarbowego w Nowym Sączu.125
Po zdaniu matury w roku 1928126 Edward rozpoczął studia rolnicze. Po I roku zrezygnował jednak z dotychczasowego kierunku kształcenia. Przyczyną tego kroku było wstąpienie
Jadwigi Oleksy w roku 1929
na studia farmaceutyczne na
Uniwersytecie

Jagiellońskim.

Młodzi już wówczas wspólnie
postanowili, że studiować będą
razem, a w przyszłości zwiążą
swe losy małżeństwem.127 Już
w czasie nauki akademickiej
uwidoczniła się społeczna pasja Edwarda Rudego, który w
dniu 29 listopada 1931 brał
Ilustracja 11
Jadwiga i Edward Rudowie w roku 1968. Zdjęcie ze zbiorów Danuty
Lekczyńskiej.

udział w VII Ogólnopolskim
Zjeździe

Akademickich

Kół

Naukowych w Krakowie, jako

„delegat-obserwator” z ramienia Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.128
Jadwiga i Edward studia ukończyli w roku 1932, uzyskując tytuły magistrów farma129

cji.

W zbiorach rodzinnych córki państwa Rudych – pani Danuty Lekczyńskiej z Żywca, za-

chowały się dwie Książeczki legitymacyjne studentów „Oddziału Farmaceutycznego Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, należące do jej rodziców. Edward Rudy praktykę zdobywał w aptece w Piwnicznej,130 natomiast Jadwiga Oleksy w aptece Jaroszów w Nowym Sączu.131 Od ślubu w październiku 1934, państwo Rudowie przez kolejnych 40 lat mieli
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dzielić wspólnie życie prywatne i zawodowe.132 Tuż po ślubie przenieśli się do Zakopanego,
gdzie do grudnia 1935, wspólnie pracowali w aptece magistra Donigiewicza.133

Ilustracja 12
Apteka „Mariańska” w Prudniku. Zdjęcie ze zbiorów Danuty Lekczyńskiej.

W roku 1936 Rudowie przenoszą się na Śląsk do Siemianowic, gdzie magister Edward
Rudy pracuje w aptece „Świętej Barbary” jako receptariusz.134 W roku 1936 był zastępcą
członka,135 zaś w 1937 piastował funkcję „wicesekretarza” Górnośląskiego Oddziału Związku
Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej.136 W latach 1937-39
pracuje jako kierownik laboratorium Zakładów Farmaceutyczno-Chemicznych „Deges” w
Katowicach. Jadwiga natomiast, która po narodzinach pierwszego syna, zrezygnowała z pracy
Siemianowicach, mieszkała wraz z mężem w Katowicach. W styczniu 1939 państwo Rudowie otrzymali koncesję i zakupili w Michałkowicach aptekę „Świętego Michała”. Po wybuchu wojny magister Rudy otrzymał przydział do kompanii sanitarnej w Bielsku, skąd przeniesiony został do Centrum Szpitalnego w Zamościu. Magister Jadwiga Rudy tymczasem wyje132
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chała do swej rodziny w Jarosławiu,137 gdzie znalazła zatrudnienie w aptece Wojciechowskiego.138
W lutym 1940, Edward Rudy został aresztowany w Zamościu, jako ukrywający się oficer, a następnie uwięziony w niemieckich obozach jenieckich: w Colditz i Prenzlau.139 Jadwiga Rudowa rozpoczęła usilne i uwieńczone sukcesem starania o zwolnienie męża. Wówczas
to Izba Aptekarska w Krakowie, skierowała magistra Rudego do pracy w charakterze
zarządcy apteki w Starym Sączu. W starosądeckiej aptece
pracę podjęła także Jadwiga
Rudy – głównie w charakterze
receptariusza. Starosądecka apteka nosiła wówczas nazwę apIlustracja 13
Magister Edard Rudy wśród pracowniczek apteki szpitalnej w Opolu.
Zdjęcie ze zbiorów Danuty Lekczyńskiej.

teki „Pod Świętą Kingą”.140
Dla rodziny Rudych nadeszły bardzo ciężkie czasy, w
których potrafili jednak wyka-

zać się wielką odwagą i szlachetnością. Obowiązkiem magistra Rudego było cotygodniowe
meldowanie się na posterunku gestapo. Równocześnie jego żona Jadwiga regularnie dostarczała do pobliskich lasów leki i materiały opatrunkowe dla licznych zgrupowań partyzanckich. W aptece ukrywano także osoby poszukiwane przez hitlerowców. Wszystko to stwarzało
ogromne zagrożenie i w razie wykrycia takiej działalności – groźbę natychmiastowego rozstrzelania.141
O pomoc do Edwarda i Jadwigi zwracała się bliższa i dalsza rodzina – wszyscy uzyskali
to, o co prosili. Jednych krewnych przygarniano na krótszy lub dłuższy czas do mieszkania,
innym starano się znaleźć legalne zatrudnienie, jeszcze inni otrzymywali pomoc finansową.
Państwo Rudowie nieśli także ofiarną pomoc wszystkim mieszkańcom Starego Sącza, otrzymując w zamian od rolników żywność. Jednocześnie magister Edward Rudy, pomimo grozy
czasów okupacyjnych, potrafił zachować styl i klasę przedwojennych czasów – zapraszał np.
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na karty miejscową elitę: lekarzy, księdza Franciszka Pałuckiego i księdza dziekana Odziomka. W Starym Sączu na świat przyszli dwa synowie Rudych – Janusz Maciej oraz Zbigniew.142
W sierpniu i wrześniu 1942 w „Wiadomościach Aptekarskich”, organie prasowym Izby
Aptekarskiej w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa, ukazywały się ogłoszenia o następującej treści: „apteka w Starym Sączu poszukuje od zaraz magistra(y) lub pomocnika(y).
Oferty z warunkami proszę kierować pod adresem apteki”.143
Po zakończeniu działań wojennych państwo Rudowie przenieśli się do swojej przedwojennej apteki w Michałkowicach. Na świat przyszedł tu kolejny syn – Edward Jerzy. Po roku
porzucili Michałkowice i wyjechali do Bytomia, gdzie urodzi się córka Danuta. W roku 1949
kupili aptekę „Mariańską” w Prudniku. Wśród tamtejszego społeczeństwa zyskali sobie dużą
popularność i sympatię. Aptekę prowadził Edward. W Prudniku zastała ich nacjonalizacja, pomimo to Rudowie pracowali tu aż do roku 1952.144
W roku 1952 rozpoczął się kolejny rozdział w życiu rodziny. Przenieśli się do Opola,
gdzie Edward był przez pięć kolejnych lat (1952-1957) zastępcą dyrektora Wojewódzkiego
Zarządu Aptek.145 Następnie pracował jako kierownik apteki szpitalnej w Szpitalu im. Karola
Miarki. Apteka ta, staraniem i wielkim nakładem sił Rudego, została częściowo przeniesiona
do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Od roku 1957 piastował godność pierwszego prezesa
opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.146 Jadwiga Rudowa natomiast, od momentu przeprowadzki do Opola, aż do roku 1967, była kierowniczką bardzo dużej Apteki Społecznej nr 6, zatrudniającej 40 pracowników.147 Równocześnie, podobnie jak
mąż, zaangażowała się w życie zawodowe: była m.in. zastępcą przewodniczącego Komisji
Dyscyplinarnej. W opolskim mieszkaniu państwa Rudych zbierała się śmietanka towarzyska
miasta oraz dalsza i bliższa rodzina.148
W roku 1967, po tragicznej śmierci jednego z trzech synów w wypadku samochodowym, Rudowie przenieśli się do Żywca. Wyjazd ze Śląska planowali jednak już od dawna,
gdyż Edward Rudy, wychowany w Beskidzie Sądeckim tęsknił za górami. W Żywcu wspólnymi siłami Jadwiga i Edward zorganizowali od podstaw nowoczesną Aptekę Społeczną nr
178, przy ul. Powstańców Śląskich, zmieniając się na stanowisku kierownika. Pierwszym
miesiącom funkcjonowania apteki towarzyszyły artykuły prasowe, w których informowano
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mieszkańców Żywca o powstaniu nowej placówki służby zdrowia. W artykule Jest takie miejsce dziennikarz oprowadzany po wnętrzu apteki przez magistra Rudego pisał: „komfort i nowoczesne rozwiązanie (...). Dość powiedzieć, że na kompleks apteki składa się 16 (słownie
szesnaście) pomieszczeń. Tam grupa magazynów, dalej laboratorium, po drugiej stronie piwnice, myjnie i dochodzimy do przeszklonego salonu, w którym dwie panie magister farmacji i
technik farmacji czekają niemal z utęsknieniem na klienta bo o istnieniu apteki wiedzą tylko
wtajemniczeni”.149 Istotnie, apteka prowadzona przez państwa Rudych, przeznaczona dla
przyszłych mieszkańców dużego osiedla przy ul. Powstańców Śląskich zdobywała sobie
klientelę stosunkowo powoli. W innym artykule czytamy: „Apteka nr 178 (...) z trzech pracujących w mieście aptek (...) ma najlepsze warunki, o czym świadczy liczba 16 pomieszczeń.
Niestety, klienci przywykli do starych aptek zaglądają tutaj zbyt rzadko. Placówka zatrudnia
10 osób w tym czworo magistrów farmacji i technika”.150
Z czasem jednak, państwo Rudowie zyskali w Żywcu nie tylko licznych klientów, ale
też i duży szacunek, szczególnie wśród miejscowych lekarzy, którzy do domu i apteki magistra Rudego przychodzili często na całą noc, grywać w brydża. W roku 1974 Jadwiga Rudowa
ciężko zachorowała na raka tarczycy, na wieść o tym magister Rudy doznał ciężkiego zawału
serca. Oboje jednak powrócili do zdrowia i zdecydowali się wspólnie przejść na emeryturę.
Edward Rudy zmarł 17 lipca 1981, Jadwiga zaś 22 czerwca 2001 roku.151
W starosądeckiej aptece zarządzanej przez magistra Rudego w latach wojennych pracowali wówczas: studentka I roku farmacji Janina Wagner oraz młody farmaceuta Włodzimierz
Janusz, który miał stać się jedną z ciekawszych postaci Starego Sącza.
Magister Włodzimierz Janusz studia ukończył we Lwowie rok przed wybuchem II wojny światowej152 i początkowo pracował w aptece w Radymnie (dawne woj. Lwowskie). Po
wkroczeniu w granice Polski wojsk sowieckich 17 września 1939, mając świadomość, iż tereny, które dostaną się pod okupację Rosjan, zostaną skrupulatnie oczyszczone z przedstawicieli
inteligencji, postanowił uciec na tereny zajęte przez Niemców. Nie wiadomo w jaki sposób
trafił do Starego Sącza. Jak wspomina Pani Mieczysława Jodłowska szybko rozpoczął pracę
w aptece Edwarda Rudego w charakterze receptariusza i równie szybko skontaktował się z
ukrywającymi się w lasach Beskidu Sądeckiego żołnierzami Armii Krajowej, których zaczął
zaopatrywać w leki i środki opatrunkowe. Po wkroczeniu na Sądecczyznę pierwszych oddzia-
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Niedatowany wycinek prasowy ze zbiorów Danuty Lekczyńskiej.
Niedatowany wycinek prasowy ze zbiorów Danuty Lekczyńskiej.
J. M. Dyrda, B. Gruszka op. cit.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 435.
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łów Armii Czerwonej, ryzykując własne życie, pertraktował warunki poddania się im partyzantów z Armii Krajowej.153
Po zakończeniu wojny apteka starosądecka, jeszcze w kilka lat przed nacjonalizacją polskich aptek, została upaństwowiona i otrzymała nazwę „Apteka Społeczna nr 75”.154 Dzierżawcą apteki został Włodzimierz Janusz, co potwierdza Rocznik Farmaceutyczny z roku
1949/50.155 Natomiast zarządcą apteki w Starym Sączu w roku 1949 była magister farmacji
Sławomira Korba, absolwentka studiów farmaceutycznych we Lwowie z roku 1934.156 W aptece pracowała także żona magistra Janusza – Irena Janusz (z domu Tatarowicz), absolwentka
studiów filologicznych,157 a zarazem dyplomowana pomoc apteczna.158
Do apteki Janusza pacjenci przychodzili po fachową poradę częściej niż do lekarzy, w
razie potrzeby leki dostawali za darmo. Prowadzona przez niego apteka, mimo diametralnej
zmiany sytuacji społecznej w Polsce Ludowej, pozostawała miejscem w którym panowała
jeszcze atmosfera dawnego, pełnego powagi i dostojności aptekarstwa. Magister Janusz zawsze gotów był nieść pomoc potrzebującym, wymagał jednak bezwzględnego szacunku.
Zwykł nawet wskazywać na wiszące w aptece polskie godło i żartobliwie mawiać do osób,
które weszły do sali ekspedycyjnej w nakryciu głowy „orzeł zdjął koronę, a ty czapki nie możesz zdjąć?”.159
Włodzimierz Janusz, kontynuując tradycję społecznego zaangażowania farmaceutów,
uczestniczył aktywnie w życiu społeczności Starego Sącza. Był współzałożycielem działającego przez dwa lata przy Gminnej Spółdzielni Koła Sportowego „Spójnia”, a w roku 1957 został prezesem Kolejowego Klubu Sportowego „Sokół”, nawiązującego w swej nazwie do
chwalebnej przedwojennej tradycji organizacji o tej samej nazwie.160
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M. Jodłowska op. cit.
Rocznik Farmaceutyczny1949/50 op. cit., s. 330.
Ibidem.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 443.
M. Jodłowska op. cit.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 526.
M. Jodłowska op. cit.
F. Kiryk (red.) op. cit., s. 340.
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Ilustracja 5
Świadectwo ukończenia praktyki aptecznej, czyli Potwierdzenie kondycyi Marka Gatty-Kostyala, podpisane
przez lekarza powiatowego i magistra Kazimierza Bojarskiego. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka
54, Marek Gatty-Kostyal).
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Ilustracja 6
Poświadczenie kondycyi Marka Gatty-Kostyala. W prawym dolnym rogu dokumentu widnieje podpis
Kazimierza Bojarskiego i pieczątka „Apteki w Starym Sączu K. Bojarskiego”. W lewym dolnym rogu
pieczątka Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej w Krakowie. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ
(teka 54, Marek Gatty-Kostyal).
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Ilustracja 8
Świadectwo pracy magistra Mieczysława Freunda w aptece w Starym Sączu, sporządzone odręcznie przez magistra Kazimierza Bojarskiego. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka 358, Mieczysław Freund).

230

Historia aptek w Żegiestowie-Zdroju
Historia apteki sezonowej
Pierwszym farmaceutą, który działał w Żegiestowie był docent chemii analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Adolf Aleksandrowicz z Krakowa, właściciel apteki „Pod Złotą

Ilustracja 1
Dom Zdrojowy. Pierwsza siedziba żegiestowskiej apteki. Pocztówka
wystawiona na aukcji internetowej.
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Głową” przy krakowskim Rynku, znany jako naczelnik miasta w Powstaniu 1863 roku.1 Aleksandrowicz oczywiście nie przyjechał do Żegiestowa, żeby prowadzić aptekę, lecz aby na polecenie Ignacego Medweckiego
dokonać fachowego rozbioru
wód

mineralnych.

Wizyta

Aleksandrowicza miała miejsce
w roku 1868, prowadził on badania mające stać się podstawą
oficjalnej ekspertyzy Komisji
Balneologicznej Towarzystwa
Naukowego

Krakowskiego,

której był członkiem. Wyniki
badań ogłosił w pracy Rozbiór
chemiczny

wody

lekarskiej

(szczawy magnezowo-żelazisto-wapienej) żegiestowskiej, która w roku 1869 została wydana
przez cesarsko-królewską Drukarnię Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także ukazała się w XVI
tomie Roczników Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w roku 1870.2 O wizycie Aleksandrowicza pisał w kilkanaście lat później doktor Tytus Szczepański, lekarz zdrojowy w Żegiestowie: „Pierwotnie były trzy zdroje w Żegiestowie, mianowicie: zdrój Anny i Maryi, a pomiędzy temi Antoniny. Gdy się jednak JP. Aleksandrowicz przekonał, że wszystkie te trzy
źródła mają wspólne pochodzenie, albowiem gdy pogłębiono zdrój Anny inne obydwa źródła
znikły, i że skład chemiczny tych zdrojów jest jednakowy, z tego powodu urządził zdrój jeden
Anny i takowy w granitową cembrzynę ująć i stosownem nakryciem zaopatrzyć polecił”.3
Żegiestów, pod troskliwą opieką właściciela – Ignacego Medweckiego, rozwijał się coraz
pomyślniej. Po jego śmierci zarząd uzdrowiska objął syn – Karol.4 To właśnie z postacią Karola Medweckiego wiązać należy szereg korzystnych inwestycji oraz założenie apteki.
Wprawdzie w wydanej w roku 1874 książce Żegiestów w Galicyi. Zarys balneologiczny doktor Bolesław Lutostański zanotował, że „Chorzy mają zapewnioną radę i pomoc lekarską w
1

2

3

4

A. Stabrawa: Adolf Aleksandrowicz (1811-1875). W: M. Pawłowski (red.): Złota księga wydziału farmaceutycznego. Kraków 2001, Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 61-68.
M. Stopa: Adolf Aleksandrowicz. Aptekarz, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i naczelnik miasta Krakowa
w powstaniu styczniowym (1811-1875). „Farmacja Polska”, 1948, nr 8, ss. 359-363.
T. Szczepański: Przewodnik do Żegiestowa. Kraków 1885, broszura, nakładem Zarządu zdrojowo-kąpielowego w Żegiestowie.
Dodać warto, że jedna z dwóch córek Ignacego Medweckiego – Antonina wyszła za mąż za aptekarza o nazwisku Krynicki z sąsiedniej Muszyny. Ich syn – Julian był inżynierem naftowym i podobnie jak dziadek,
przyczynił się do dalszego rozwoju Żegiestowa, budując m.in. dom zdrojowy i łazienki zdrojowe.

osobie stałego lekarza zdrojowego, który utrzymuje apteczkę podręczną a wszelkie inne lekarstwa dostarczane bywają dwa razy dniem, z apteki krynickiej”,5 potrzeba powstania apteki
był nagląca.
Pierwsza informacja o staraniach otwarcia apteki w Żegiestowie pochodzi z roku 1876,
kiedy to cytowany już powyżej doktor Tytus Szczepański odnotował z nadzieją, że „Wielkim
nader postępem w Zakładzie będzie na przyszły sezon zapowiedziane otwarcie Apteki, o co
się właściciel p. Karol Medveczky razem z aptekarzem z Muszyny i Krynicy p. Nitribittem u
c.k. Namiestnictwa starają”.6
Jednak w rok później, w roku 1877, doktor Szczepański rozczarowany pisał w corocznym
sprawozdaniu: „Apteki, na którą konkurs przez c.k. Namiestnictwo jeszcze w maju r. 1876
urzędownie rozpisany został nie mieliśmy w tym sezonie, prawdopodobnie podania w Starostwie dotyczącem w Nowym Sączu nie zostały rozstrzygnięte, a z tego powodu brak apteki
bardzo nam się czuć dawał, gdyż sprowadzanie lekarstw z apteki w Muszynie z wielkiemi
niedogodnościami połączone było. Mamy zatem wszelką nadzieję, a poniekąd mamy prawo
żądać, aby w przyszłym sezonie zaraz po rozpoczęciu tegoż, aptekę otwarto”.7
Na spełnienie swych „żądań” doktor Szczepański poczekać musiał jednak jeszcze jeden
sezon, aptekę otwarto bowiem dopiero w roku 1878, jako filię apteki w Starym Sączu.8 „Pozwolenie na otwarcie publicznej apteki sezonowej w Żegiestowie otrzymał kol. mag. Farm. E.
Padewski”,9 absolwent studiów farmaceutycznych we Lwowie z roku 1877 roku.10 Padewski
zmarł 29 maja 1880 w Kopeczyńcach, przeżywszy zaledwie 25 lat!11 Apteka w Żegiestowie
przeszła tymczasem na własność Piotra Wąsowicza,12 który rok wcześniej ukończył studia
farmaceutyczne we Lwowie.13 O jej ówczesnym funkcjonowaniu niech świadczy opinia doktora Tytusa Szczepańskiego: „Apteka ładnie urządzona, a właścicielem tejże p. Piotr Dunin
Wąsowicz wyszczególnia się uprzejmą gotowością w sprowadzaniu wszelkich wód mineral5
6

7

8

9
10

11
12
13

B. Lutostański: Żegiestów w Galicyi. Zarys balneologiczny. Kraków 1874, broszura, brak wydawcy.
T. Szczepański: Sprawozdanie z ruchu i postępu w Zakładzie zdrojowo-kąpielowym w Żegiestowie w czasie
pory zdrojowej w r. 1875. Skreślił dr Tytus Szczepański lekarz zdrojowy. Kraków 1876, broszura, nakładem
Zarządu Zdrojowo-Kąpielowego w Żegiestowie.
T. Szczepański: Sprawozdanie z ruchu i postępu w Zakładzie zdrojowo-kąpielowym w Żegiestowie w czasie
pory zdrojowej w r. 1876. Skreślił dr Tytus Szczepański lekarz zdrojowy. Kraków 1877, broszura, nakładem
Zarządu Zdrojowo-Kąpielowego w Żegiestowie.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich
w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, ss. 220-222.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1878, nr 16, s. 261.
Spis chronologiczny farmaceutów, którzy od chwili zaprowadzenia studyjów farmaceutycznych na wszechnicy lwowskiej otrzymali stopień magistrów farmacyi. „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”, 1887, nr 11,
ss. 196-199.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1880, nr 12, s. 207.
Ibidem.
Spis chronologiczny... op. cit.
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nych, przyrządów leczniczych i leków nie obowiązkowych na żądanie gości kąpielowych”.14
W roku 1880 Piotr Wąsowicz figuruje w wykazie zamieszczonym przez redakcję „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, jako „członek czynny” Towarzystwa.15 W roku 1883 zaś
dowiadujemy się, że objął w zarząd aptekę spadkobierców Jasieńskiego w Bodzanowie.16
W roku 1884 żegiestowska apteka przeszła na własność nieznanego z imienia magistra
Lublina,17 który okazał się wspaniałym gospodarzem. W roku 1885 doktor Szczepański pisał
z wielkim zadowoleniem: „Apteka w Żegiestowie wprawdzie dość miniaturowa, ale za to z
takim gustem założoną że z tej strony nic zarzucić nie można. Nietylko odpowiada apteka
wszelkim wymaganiom leczniczym, ale nadto dostać też można wszelkich nadobowiązkowych materiałów i wód mineralnych wszelkiego rodzaju. Apteka otwarta jest tylko na sezon
letni”.18 Z wydanego w roku 1885 Przewodnika do Żegiestowa autorstwa doktora Szczepańskiego wynika, że apteka znajdowała się w reprezentacyjnym, trzypiętrowym budynku Domu
Zdrojowego. Doktor Szczepański, opisując Dom Zdrojowy, podaje, że „Z tyłu werandy znajduje się pomieszczenie na sklep, aptekę i ogrzewalnię żętycy i mleka”.19
Kolejnym właścicielem apteki w Żegiestowie Zdroju w roku 1890 został Henryk Kijas.20
Magister Kijas urodził się około roku 1858. Jego ojciec był lekarzem powiatowym w Mielcu.21 W roku 1880 ukończył praktykę w aptece Pawlikowskiego w Mielcu i pozytywnie zdał
egzamin na podaptekarza „przed komisyją egzaminacyjną gremijum aptekarzy Galicji zachodniej w Krakowie”.22 Farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował w latach 18821884, uzyskując 21 marca 1885 roku dyplom magistra farmacji.23 24 listopada 1883 roku
wziął udział w organizowanym w Krakowie, zgromadzeniu „Towarzystwa Aptekarskiego
Młodzieży w Krakowie”.24 1 sierpnia 1885 roku został dzierżawcą apteki „Pod Srebrnym Orłem” spadkobierców Reida w Tarnowie.25 W roku 1886 Henryk Kijas z Tarnowa figuruje jako
członek Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej, biorący udział w posiedzeniach Gremium.26
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T. Szczepański: Sprawozdanie z ruchu i postępu w Zakładzie zdrojowo-kąpielowym w Żegiestowie w czasie
pory zdrojowej w r. 1881. Skreślił dr Tytus Szczepański lekarz zdrojowy. Kraków 1882, broszura, nakładem
Zarządu Zdrojowo-Kąpielowego w Żegiestowie.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1881, nr 1, s. 23.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1883, nr 7, s. 118.
M. Stachoń op. cit
T. Szczepański: Przewodnik do Żegiestowa. Skreślił dr Tytus Szczepański, lekarz zdrojowy w Żegiestowie,
Członek Korespondent Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Członek Komisyi Balneologicznej w krakowskiej. Kraków 1885, broszura, nakładem Zarządu Zdrojowo-Kąpielowego w Żegiestowie.
T. Szczepański (1885) op. cit.
M. Stachoń op. cit
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1880, nr 20, s. 341.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1883, nr 23, ss. 360-361.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1885, nr 19, s. 363.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1886, nr 23, s. 411.
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W roku 1895 „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” informowało, że
„Kol. p. Henryk Kijas kupił aptekę kol. p. Emila Denkera w Leżajsku i z dniem 1 października b r. obejmuje ją w zarząd i posiadanie. Natomiast kol. p. Emil Denker obejmuje na własność aptekę kol. p. Ignacego Brudzyńskiego w Tarnobrzegu”.27 W roku 1897 magister Kijas
wpłacił złotych reńskich na rzecz „funduszu emerytalnego galicyjskich farmaceutów”.28
W 1898, w dodatku z ogłoszeniami do „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, znaleźć można było drukowane wielkimi literami ogłoszenie następującej treści: „Apteka sezonowa w Żegiestowie jest do wydzierżawienia albo do sprzedania, pod bardzo korzystnymi
warunkami. – Bliższej wiadomości udzieli H. Kijas w Leżajsku”.29

O

prowadzonej

przez niego żegiestowskiej aptece pisze lakonicznie doktor
Kazimierz Zgórski: „Apteka i
lekarz w miejscu”.30 Apteka
była wzmiankowana także w
sprawozdaniach rocznych lekarza zdrojowego doktora WłaIlustracja 2

dysława Hojnackiego, który pi-

Istniejąca do dziś willa Żegotka w której żegiestowska apteka mieściła się od początku XX wieku aż do lat dziewięćdziesiątych. Apteka
znajdowała się w wyraźnie widocznym na zdjęciu wejściu po prawej
stronie budynku. Zdjęcie pochodzi z przewodnika doktora Ludzimiła
Marca „Żegiestów Zdrój i jego walory lecznicze”.

sał: „W końcu dodać winienem, że Żegiestów posiada sezonową aptekę, zaopatrzoną
zawsze w ważniejsze wody mi-

neralne i przetwory lecznicze”.31 W roku 1901 funkcjonowanie apteki potwierdza Władysław
Mikucki, pisząc „Apteka i skład wód mineralnych w miejscu”.32
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1895, nr 18, s. 275.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1897, nr 16, s. 250.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1898, nr 24, wkładka.
K. Zgórski: Zakład zdrojowo-kąpielowy i stacya klimatyczna Żegiestów w ostatnim trzechleciu skreślił dr
Kazmierz Zgórski, lekarz i kierownik zakładu. Kraków 1890, broszura, brak wydawcy.
W. Hojnacki: Sprawozdanie. Nakładem Zarządu Zdrojowo-Kąpielowego w Żegiestowie. Kraków 1894, broszura, brak wydawcy.
W. Mikucki: Żegiestów, jego środki lecznicze, wskazania i przeciwwskazania, wraz z częścią informacyjną.
Podał dr Władysław Mikucki, lekarz zakładowy. Kraków 1901, broszura, nakładem Zarządu Zdrojowo-Kąpielowego w Żegiestowie.

W sezonie letnim roku 1903 dzierżawił żegiestowską aptekę Alfred Stepek. 33 W latach
późniejszych był właścicielem apteki w Andrychowie.34 Zmarł w roku 1913, o czym donosiło
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”: „Mg. f. Alfred Stepek, aptekarz w
Andrychowie, były redaktor "Kroniki Farmaceutycznej" przeżywszy lat 45, zmarł 28. marca
b. r. Był jednym z najwzorowszych członków naszego zawodu, zawsze czynnym i pełnym poświęcenia, długie lata był czynnym w Tow. farm. "Unitas" i pozostawił po sobie wdzięczną
pamięć kolegów”.35
Kolejnym właścicielem apteki w Żegiestowie był Hipolit Nowak, który w roku 1904
zrzekł się koncesji36 i przeniósł się najpierw do Grybowa, a następnie do Gorlic, gdzie wydzierżawił i wkrótce przejął na własność tamtejszą aptekę. O zrzeczeniu się koncesji przez
Hipolita Nowaka informowała „Kronika Farmaceutyczna”, przekazując jednocześnie treść pisma c.k. Starostwa w Nowym Sączu, dotyczącego konkursu na prowadzenia apteki w Żegiestowie: „Ogłoszenie konkursu. L. 13.773. Nowy Sącz, 24 maja 1904. Z powodu zrzeczenia
się koncesyi na aptekę sezonową w Żegiestowie przez obecnego właściciela magistra farmacji
p. Hipolita Nowaka, c.k. Starostwo w Nowym Sączu rozpisuje konkurs na też aptekę, która
corocznie przez czas sezonu kąpielowego, tj. od dnia l czerwca po koniec września, odpowiednio do istniejących przepisów otwartą i prowadzoną być musi. Kandydaci winni przedłożyć c.k. Starostwu: 1) metrykę urodzin, 2) wykazanie obywatelstwa austryackiego, 3) dyplom
magistra farmacyi, 4) potwierdzenie pięciolecia praktyki zawodowej, 5) świadectwa z dotychczasowego zajęcia zawodowego, 6) dowód posiadania odpowiednich środków materyalnych
do prowadzenia apteki, wreszcie 7) pisemne oświadczenie się, że przez czas co najmniej lat
10 samoistnie aptekę sezonową prowadzić będzie. Termin wnoszenia podań naznacza się na
czas 6-ciu tygodni, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia konkursu w urzędowej Gazecie. Pożądanem jest, aby uzyskujący koncesyę mógł aptekę sezonową jeszcze w bieżącym roku
otworzyć i prowadzić”.37
Następcą Nowaka okazał się być magister farmacji Adolf Raab,38 absolwent studiów farmaceutycznych we Lwowie z roku 1888.39 Koncesję na prowadzenie apteki w Żegiestowie
otrzymał od c.k. Starostwa w Nowym Sączu w listopadzie 1904 roku.40 Kilka lat wcześniej,
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M. Stachoń op. cit.
Magister Stepek poślubił córkę tamtejszego aptekarza – Ambrożego Mironowicza, seniora Gremium okręgu
wadowickiego. Mironowicz studia farmaceutyczne ukończył w roku 1839 w Budapeszcie, w 1851 otrzymał
koncesję na aptekę w Andrychowie, zmarł 6 marca 1909 roku w wieku 95 lat! Wiadomość o jego śmierci podało „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1909, nr 4, s. 63) zamieszczając obszerny nekrolog.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1913, nr 6, s. 94.
M. Stachoń op. cit.
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od 1 września 1900, dzierżawił aptekę w Bukowsku.41 W tym samym roku złożył datek na
rzecz Funduszu Pensyjnego dla emerytowanych farmaceutów Galicji, pozostających bez środków do życia.42
Raab był kolejnym żegiestowskim aptekarzem, który pozostawił po sobie dobre ślady w
sprawozdaniach ówczesnych lekarzy zakładowych. Doktor Tymoteusz Piotrowski pisał: „Apteka pod osobistym zarządem właściciela, magistra Adolfa Raaba, zaopatrzona we wszystkie
najnowsze leki, wyrabia proszek do czyszczenia zębów, posiada także skład wód mineralnych, kosmetyków i win”.43
Magister Raab brał aktywny udział w życiu zawodowym. W numerze 24 „Czasopisma
Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z roku 1905 opublikował następującą notatkę nawiązującą do głośnej wówczas dyskusji dotyczącej sprzedaży eteru etylowego: „Szanowna
Redakcyo! Z prawdziwą przyjemnością przeczytałem odniesienie się kol. Faliszewskiego z
Baligrodu do kolegów po rozstrzygnięcie w sprawie sprzedaży Spir. aeth. w aptekach. Otóż
według rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych do władz politycznych krajowych z
dnia 20. września 1901 l. 418242 roku 1900. wolno sprzedawać eter i mieszaniny z eteru jak
spir. aether. tylko aptekarzom nawet bez recepty lekarza, ale tylko jako lek w odpowiednich
ilościach. W większych ilościach jeżeli miało być użyte jako środek upajający, sprzedaż jest
wzbroniona nawet aptekarzom”.44 Z kolei na posiedzeniu „Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych w Galicyi”, które odbyło się 12 grudnia 1903 roku w Rzeszowie, magister Raab
wygłosił niezmiernie ciekawy i bardzo obszerny „referat w sprawie kreowania nowych
aptek”.45
W 1909 Raab został zarządcą apteki Masłowskiego w Głogowie 46 i jako taki w 1912 występował o „koncesyę (...) na nową aptekę publiczną w Jarosławiu, Krakowie i Przeworsku”. 47
W rok później zwracał się o przyznanie koncesji na aptekę publiczną w Krakowie.48
Z częstych zmian właścicieli i dzierżawców możemy się domyślać, że apteka w Żegiestowie Zdroju nie był zbyt opłacalna. Żegiestów, choć jak słusznie zapewniali autorzy przewodników, był najpiękniej położonym uzdrowiskiem w Galicji, przyjmował jednak niewielu kuracjuszy, bez porównania mniej niż Krynica czy Szczawnica. Doprowadziło to w końcu do
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„Kronika farmaceutyczna”, 1904, nr 6, ss. 104-105.
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Piotrowski T.: Żegiestów. Opis, jego środki lecznicze i poradnik dla leczących się. Kraków 1907, broszura.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1905, nr 24, ss. 379-380.
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tego, że w roku 190849 apteka została zamknięta.50 Nowo otrzymanej koncesji zrzekł się
wspomniany wcześniej magister Raab, o czym doniosło „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” w numerze z dnia 1 lutego z roku 1909 roku.51
W sytuacji tej c.k. Namiestnictwo „zezwoliło dr Tymoteuszowi Piotrowskiemu na utrzymywanie apteki domowej w Żegiestowie na czas tegorocznego sezonu kąpielowego. Równocześnie wdrożyło Namiestnictwo przepisane postępowanie w celu nadania zezwolenia na
utrzymywanie tej apteki w przyszłości”.52
Doktor Piotrowski aptekę domową prowadził przez cztery kolejne sezony, do roku 1912.
Z końcem tegoż roku o „koncesyę na utrzymywanie w Żegiestowie sezonowej filii apteki publicznej w Starym Sączu wystąpił Mg. f. Alfred Fleischmann, posiadacz koncesyonowanej
apteki publicznej w Starym Sączu”.53 Od tego czasu Kalendarze Farmaceutyczne, jako właścicieli żegiestowskiej apteki, wymieniają aż do roku 1934 właścicieli apteki w Starym Sączu:
Mariana Fristera (Kalendarze Farmaceutyczne z roku 1926,54 1927,55 1928,56 192957 i 193058)
oraz Izydora Opoczyńskiego (Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1931,59 1932,60 1933,61 i
193462). W swym przewodniku z roku 1934 doktor Ludzimił Marzec, lekarz ordynujący w Żegiestowie pisze w dziale „Apteka”: „Apteka mra Opoczyńskiego mieści się w centrum Zakładu w wilii Żegotce”.63
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Historia apteki „Pod Matką Boską”
W roku 1934 magister farmacji Jan Szul uzyskał koncesję na prowadzenie w Żegiestowie
Zdroju nowej apteki, czynnej przez cały rok.64
Jan Szul urodził się 15 sierpnia 1877 roku w Posadzie Dolnej koło Rymanowa, jako syn
Teresy i Pawła Szula.65 Na podstawie indeksu Jana Szula, znajdującego się w udostępnionych
autorowi niniejszej pracy zbiorach rodzinnych pani
Janiny Szczelinowej, wnuczki żegiestowskiego aptekarza, wiemy, że studia farmaceutyczne rozpoczął 6
października 1902 roku.66
Studia farmaceutyczne trwały wówczas zaledwie
cztery semestry. W pierwszym semestrze Jan Szul
słuchał m.in. wykładów profesorów o światowej sławie – Józefa Rostafińskiego („Zasady botaniki” i
„Morfologia roślin”) oraz Karola Olszewskiego
(„Chemia nieorganiczna”). Z innych przedmiotów należy wymienić „Fizykę doświadczalną” oraz „Ćwiczenia w pracowni fizycznej”.67
Ilustracja 3
Magister Jan Szul wraz ze swymi wnuczkami: Janiną i Danutą na ławeczce przed
apteką w Żegiestowie. Zdjęcie ze zbiorów
Janiny Szczelinowej.

W drugim semestrze Szul nadal uczęszczał na zajęcia prowadzone przez prof. J. Rostafińskiego („Botanika lekarska”, „Ćwiczenia w rozpoznawaniu roślin”, „Pracownia botaniczna dla farmaceutów”) oraz
prof. K. Olszewskiego („Chemia nieorganiczna”,

„Chemia analityczna”, „Ćwiczenia chemiczne dla farmaceutów”). Ponadto w drugim semestrze uczył się „Chemii organicznej”. Na trzecim semestrze wykładano tylko trzy przedmioty:
„Ćwiczenia chemiczne dla farmaceutów” (prof. Olszewski), „Farmakognozya” (prof. Łazarski) oraz „Chemia farmaceutyczna” (prof. Schramm). Na czwartym semestrze pozostawały
Janowi Szulowi do zaliczenia tylko dwa przedmioty: „Ćwiczenia farmakognostyczne” z prof.
Łazarskim oraz „Ćwiczenia chemiczne”. Na szczególną uwagę zasługują pochwalne wpisy w
indeksie Jana Szula w rubryce „Adnotata”. Znany z wielkiej surowości i oschłości profesor
Karol Olszewki dwukrotnie wpisał przy prowadzonych przez siebie przedmiotach: „pracował
pilnie”.68 Dyplom magistra farmacji uzyskał 7 lipca 1904 roku.69
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M. Stachoń op. cit., s. 223.
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Po zakończeniu studiów świeżo upieczony magister farmacji Jan Szul rozpoczął pracę w
słynnej aptece „Pod Gwiazdą” Konstanyna Wiszniewskiego przy ulicy Floriańskiej. Następnie został jej zarządcą.70 W czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i podczas pracy w aptece Wiszniewskiego na świat przyszły cztery córki Jana Szula.
Żoną jego była Rozalia z domu Gosztyła, pochodząca z
Brzozowa. Państwo Szulowie mieszkali w Krakowie
przy ulicy Szlak.71 W roku 1907 Jan Szul wybrany został na wydziałowego Towarzystwa Aptekarskiego
„Unitas”.72 W 1909 pełnił funkcję sekretarza „Wydziału kondycyonujących Magistrów farmacyi Galicyi zachodniej w Krakowie”.73
Tuż przed wybuchem I wojny światowej, magister
Szul zrezygnował z pracy w aptece i zakupił udziały w
Ilustracja 4

rafinerii nafty w Klęczanach koło Nowego Sącza,

Przed apteką Jana Szula „Pod Matką
Boską” stoją: córka Janina Szul-Aleksandrowa i wnuczka Janina. Ze zbiorów
Janiny Szczelinowej.

wraz z dużym majątkiem ziemskim. Ze względu na
pacyfistyczne poglądy zdołał uniknąć wcielenia do
wojska. Jednak przez cały okres wojny nafta z rafine-

rii magistra Szula trafiała na potrzeby wojska.74 Od roku 1928 Jan Szul dzierżawił nowosądecką aptekę Feliksa Radomskiego,75 a od roku 1930 – aptekę spadkobierców Radomskiego76
przy ulicy Lwowskiej 25 w Nowym Sączu. W roku 1933 dzierżawił aptekę Józefa Waltera w
Szczawnicy, a w pracy pomagała mu córka – mgr farm. Janina Szul-Aleksandrowa. Przed
przenosinami do Żegiestowa magister Szul sprzedał swe posiadłości w Klęczanach. Dworek,
który wchodził w skład majątku, przeznaczył jako dar dla lokalnej społeczności.77
Z rozmowy, którą autor przeprowadził z panią Haliną Damse, mieszkanką Żegiestowa
Zdroju od ponad sześćdziesięciu lat, wynika, że magistra Szula sprowadził do Żegiestowa Jó65
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zef Damse – sekretarz Komisji Zdrojowej, a zarazem teść pani Haliny Damse. 78 Pomysł założenia w Żegiestowie stałej apteki padał wielokrotnie na forum Zarządu Zdrojowego i Komisji
Zdrojowej. Do urzeczywistnienia tego zamiaru doprowadził jednak dopiero Józef Damse.79

Ilustracja 5
Przed apteką Jana Szula „Pod Matką Boską” stoją: córka – Janina Szul-Aleksandrowa i wnuczki – Janina i Danuta. Ze zbiorów Janiny Szczelinowej.

Żegiestowska apteka otwarta została 6 maja 1934, właściciel nazwał ją apteką „Pod Matką
Boską”. Mieściła się od samego początku w pensjonacie „Żegotka”, w którym aptekarz miał
także prywatne mieszkanie. Nazwę apteki wiązać należy z figurą Matki Boskiej, wybudowanej na pobliskim wzgórzu w roku 1933 z fundacji jednej z kuracjuszek. Rodzina Jana Szula
zamieszkała tymczasem w Muszynie, gdzie najstarsza córka, wspomniana wcześniej mgr
farm. Janina Szul-Aleksandrowa zakupiła aptekę. Magister Jan Szul bardzo szybko włączył
się w życie lokalnej społeczności. Już w roku założenia apteki fundował wraz z innymi zamożniejszymi obywatelami uzdrowiska nową plebanię.80 W rok później Szul był współzałożycielem pierwszej żegiestowskiej szkoły podstawowej. Miała ona za zadnie szerzyć wśród
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Wywiad przeprowadzony przez autora z Haliną Damse, w dniach 25 i 26 czerwca 2005.
H. Damse op. cit.
A. Spiechowicz: Żegiestów. Seria: Szlakami polskich tradycji chrześcijańskich. Kraków 2004, Wydawnictwo
Turystyczne, s. 17.
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polskich dzieci polską kulturę, gdyż w szkole istniejącej w pobliskim Żegiestowie Wsi bardzo
silne były wpływy ruskie, a uczęszczały do niej prawie wyłącznie dzieci łemkowskie.81
W roku 1934 magister Szul udostępnił laboratorium swej apteki profesorowi Janowi Muszyńskiemu, który prowadził w rejonie Żegiestowa i Muszyny, badania składu wód mineralnych. Profesor w artykule Nieznane źródła mineralne okolic Muszyny dziękował magistrowi
Szulowi pisząc: „Aby uzyskać choć orientacyjne cyfry
o ilości składników mineralnych w tamtejszych wodach wykonałem przy uprzejmej pomocy (...) aptekarza p. Jana Szula, który mi użyczał naczyń, wag i odczynników, porównawcze ilościowe określenie suchej
pozostałości i strątów przy pomocy (żelazo, ziemie alkaliczne) z jednego litra wody”.82
Przez okres II wojny światowej apteka „Pod Matką
Boską” funkcjonowała nieprzerwanie. Wnuczka magistra Szula, pani Janina Szczelinowa wspomina jednak,
że ze względu na niemiecko brzmiące nazwisko, na
magistra Szula naciskały władze hitlerowskie, aby
Ilustracja 6

podpisał volkslistę. Aptekarz jednak, mimo grożących

Przed apteką Jana Szula „Pod Matką
Boską” właściciel apteki wraz z wnuczętami. Ze zbiorów Janiny Szczeliny.

konsekwencji, nie zrobił tego.83
Wnuczka magistra Szula – pani Janina Szczelinowa, pamięta swego dziadka jako człowieka otwartego i

serdecznego. Z czasów swego dzieciństwa zapamiętała także przepiękny choć niewielki ogródek, jaki znajdował się przed apteką. Rosły w nim biało-czerwone dalie oraz ozdobne dynie.
Swych gości częstował magister Szul nalewkami ziołowymi własnej roboty.84
Pani Halina Damse, przebywająca w Żegiestowie Zdroju nieprzerwanie od roku 1942,
wspomina Jana Szula jako człowieka wytwornych manier, bardzo sympatycznego, ujmującego kulturą osobistą i sposobem rozmowy. Był mężczyzną potężnej budowy ciała o sumiastych
wąsach. Przed apteką znajdowała się ławeczka oraz wspomniany wcześniej maleńki ogródek,
o który Jan Szul bardzo dbał. Po pożarze „Żegotki” w latach pięćdziesiątych apteka czasowo
mieściła się w willi „Orlątko”.85
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Magister Szul pracował w aptece sam, bez niczyjej pomocy radził sobie zarówno z obsługą pacjentów jak i własnoręcznym przygotowywaniem leków. Posiadał wielką wiedzę medyczną, potrafił sam zdiagnozować choroby i z powodzeniem przepisać lek, który na poczekaniu robił. Leczył okolicznych Łemków, którzy preferując ziołolecznictwo, z dużą rezerwą
odnosili się do lekarzy.86 Według słów pani Haliny Damse był człowiekiem niepowtarzalnym,
aptekarzem nie do zastąpienia. Przez wiele lat mieszkańcy Żegiestowa wspominali jak pomysłowo rozprawił się ze złodziejem, wykradającym mu z ukochanego ogródka cebulę, którego,
mimo wielokrotnych prób, nie udało mu się złapać. Posypał więc cebulę silnym środkiem
przeczyszczającym i spokojnie oczekiwał... aż złodziej sam przyjdzie prosić o ratunek i odtrutkę! Oczywiście na następny dzień złodziej przyszedł, jednak zanim magister Szul wydał
mu preparat hamujący biegunkę, z ironicznym uśmiechem zapytał: „Czy smakowało?!”.87
Magistra Jana Szula dobrze zapamiętała również pani magister Mieczysława Jodłowska,
która, jako młoda farmaceutka, w latach pięćdziesiątych często bywała na delegacji w Żegiestowie. Wspomina, że w tym właśnie czasie pojawiły się próby usunięcia Jana Szula z apteki,
motywowane jego sędziwym już wiekiem. Pani Mieczysława Jodłowska była świadkiem tendencyjnej kontroli inspektora farmaceutycznego, która miała wykazać niezdolność magistra
Szula do pracy. Ten jednak, mimo swoich lat, potrafił błysnąć tak wielką wiedzą i inteligencją, że inspektor zrezygnowany i pogrążony podchwytliwymi pytaniami odszedł nie wypełniając swej podstępnej misji! Pani Mieczysława Jodłowska wspomina, że pod koniec życia
magistra Szula bardzo często widywano na ławeczce przez apteką. Siedział na niej wygrzewając się w słońcu i zapraszał wszystkich przechodniów na chwilę rozmowy.88
Magister Jan Szul na emeryturę przeszedł w połowie roku 1958. Wydarzenie to przeżył
bardzo głęboko.89 Zmarł 24 lutego 1959 roku, pochowany jest na cmentarzu parafialnym w
Żegiestowie Wsi. Jego grób zdobi interesująca płaskorzeźba, przedstawiająca Chrystusa w
koronie cierniowej, dźwigającego krzyż.
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J. Szczelinowa op. cit.
H. Damse op. cit.
Wywiad przeprowadzony przez autora z mgr farm. Mieczysławą Jodłowską, w dniu 22 czerwca 2005.
J. Szczelinowa op. cit.
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Historia aptek w Rabce Zdroju
Historia aptek w Szczawnicy

Historia apteki w Czarnym Dunajcu
Pierwsze wzmianki o próbach założenia apteki w Czarnym Dunajcu odnajdujemy w
notce redakcyjnej „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z dnia 15 czerwca 1895: „Dowiadujemy się, że ostatnimi czasy wdrożono usiłowania o otwarcie nowych aptek w Zwierzyńcu koło Krakowa, w Wadowicach, w Czarnym Dunajcu
i w Bobowie”.1 Wcześniej, począwszy od lat osiemdziesiątych XIX wieku, w wypadku epidemii leki dla
mieszkańców Czarnego Dunajca wydawała na kredyt
apteka w Nowym Targu. Należności regulowała
Zwierzchność Gminna, która nakładała na mieszkańców specjalny podatek przeznaczony na ten cel.2
Historia apteki w Czarnym Dunajcu zaczęła się
jednak dopiero w roku 1898. Wówczas to, „Galicyjska
rada sanitarna wydała opinje w sprawie otwarcia noIlustracja 1
Budynek apteki i dawny dom Trybułów w
Czarnym Dunajcu. Widok obecny.

wych aptek w Czarnym Dunajcu, Oleszycach, Stryju i
Bochni”.3 „Kronika Farmaceutyczna” z października
1898 informowała szczegółowo, jakie warunki spełniać
muszą farmaceuci, którzy składać będą podania o kon-

cesję: „Reskryptem z dnia 29 kwietnia 1898 r. L. 103278/98 zezwoliło Wysokie c. k. Namiestnictwo na założenie publicznej apteki w Czarnym Dunajcu. Ubiegający się o uzyskanie
koncesyi do prowadzenia tej nowo kreowanej apteki, winni wnieść podania w drodze przepisanej do c. k. Starostwa w Nowym Targu do dnia 20 października 1898 r. Podania należycie
ostemplowane winny być zaopatrzone metryką urodzenia, dyplomem uzyskania stopnia magistra farmacyi, świadectwem moralności i wykazem stanu majątkowego, potrzebnego do założenia i utrzymania tej apteki. Nowy Targ, dnia 8 września 1898 r.”.4
Po przeprowadzonym konkursie, w dniu 4 lutego 1899 roku, koncesję osobistą na powadzenie apteki w Czarnym Dunajcu otrzymał magister farmacji Ignacy Antoni Trybuła.5 Trybu1
2

3
4
5

„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1895, nr 12, s. 195.
F. Kiryk (red.): Czarny Dunajec i okolice. Zarys dziejów do 1945 roku. Kraków 1997, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s. 275.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1898, nr 11, s. 191.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1898, nr 7, s. 6.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich
w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 175.
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ła urodził się 1 czerwca 18616 w Żmigrodzie, był synem Ignacego, dietariusza w sądzie miejskim w Tarnowie. Po ukończeniu gimnazjum w roku 1882 wstąpił na studia farmaceutyczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim. „Pierwszy egzamen rządowy celem uzyskania stopnia magistra farmacyi złożył (...) z odznaczeniem” w lipcu 1883.7 24 listopada tegoż samego roku
wziął udział w organizowanym w Krakowie, zgromadzeniu „Towarzystwa Aptekarskiego
Młodzieży w Krakowie”.8 Dyplom magistra farmacji uzyskał w dniu 19 lipca 1884 roku.9
Apteka czarnodunajecka otwarta została jednak po upływie kilkunastu miesięcy – dnia 1
maja 1900 roku.10
Ignacy Trybuła szybko zadomowił się w Czarnym Dunajcu. Zamieszkał tu wraz ze
swoją żoną – Marią z Gabrysiów Trybułową (ur. 2 grudnia 1865, zm. 28 maja 1956) oraz synem Ignacym (1892-1969), przyszłym doktorem
medycyny i lekarzem w Kętach.11 Drugi syn
państwa Trybułów – Kazimierz, następca magistra Ignacego w prowadzeniu apteki, przyszedł
na świat 23 listopada 1905 już w Czarnym Dunajcu.12 Trybułowie mieli jeszcze dwie córki,
pierwsza z nich – Janina – w 1912 zdała egzamin tyrocynalny13 i wstąpiła na studia na OdIlustracja 2
Pieczęć czarnodunajeckiej apteki Ignacego Trybuły, odciśnięta na książkach pozostających w
zbiorach Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

dziale farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła je w roku 1914.14 W trakcie trwania studiów, jako członek wydziału, zaangażowała się w działalność Koła Farmaceutów

Uniwersytetu Jagiellońskiego.15 Drugim wydziałowym był wówczas Marian Ryłko, jej przyszły mąż, od roku 1919 właściciel apteki w Andrychowie.16 W aptece swego męża Janina Rył-

6

7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca rodziny Trybułów, na cmentarzu parafialnym w Czarnym Dunajcu.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1883, nr 14, s. 234.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1883, nr 23, ss. 360-361.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
M. Stachoń op. cit. Nieco spóźnioną informacje o otwarciu apteki w Czarnym Dunajcu podało we wrześniowym numerze z roku 1900 „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1900, nr 16-17, s.
307).
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca rodziny Trybułów, na cmentarzu parafialnym w Czarnym Dunajcu.
Ibidem.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 12, s. 195.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 458.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1913, nr 9, s. 141.
„Nowe Czasopismo Aptekarskie”, 1919, nr 1, s. 133 oraz „Kronika Farmaceutyczna”, 1919, nr 6, s. 43.
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kowa pracowała przez cały okres międzywojenny.17 Druga zaś córka państwa Trybułów poślubiła Józefa Kuropieskę, przyszłego generała Wojska Polskiego.18
Początkowo Trybułowie mieszkali w Czarnym Dunajcu u Jana Cikowskiego, długoletniego i bardzo zasłużonego naczelnika gminy. Z czasem Ignacy Trybuła mógł pozwolić sobie
na budowę, istniejącego po dziś dzień budynku,
który stał się jednocześnie nowym lokalem aptecznym oraz siedzibą rodową Trybułów.19
Poza wzorową pracą we własnej aptece,
Ignacy Trybuła zaangażował się bardzo silnie w
życie społeczne Czarnego Dunajca. W roku 1904
i 1912 wybierany był regularnie do „Rady Gminnej” w Czarnym Dunajcu. Jubileusz przyjęcia
ogłoszonego przez papieża Piusa IX dogmatu o
niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, „Rada Gminna” Czarnego Dunajca postanowiła uczcić wystawieniem statuy Matki Boskiej.
W skład specjalnie powołanej do tego celu komiIlustracja 3
Nagrobek rodziny Trybułów na czarnodunajeckim cmentarzu. Widok obecny.

sji wszedł m.in. magister Trybuła.20
W roku 1912 wybrano czarnodunajeckiego
aptekarza (wraz z lekarzem doktorem Francisz-

kiem Grodeckim) do Komisji Sanitarnej, której zadaniem było czuwanie nad stanem sanitarnym miasta oraz nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu zdrowotności jego mieszkańców.21
Dnia 17 lutego burzliwego 1918 roku, na forum Rady Gminnej, padła propozycja zorganizowania w Czarnym Dunajcu powszechnej manifestacji, przeciwko traktatowi brzeskiemu,
na mocy którego przyłączono do Rosji Polesie i Chełmszczyznę. Na posiedzeniu tym magister Trybuła rzucił hasło zakupienia obrazu przedstawiającego Matkę Boską Częstochowską
oraz portretów Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego. Obrazy te miały zawisnąć w kancelarii gminnej, jako wyraz patriotyzmu obywateli czarnodunajeckich.22 W roku
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Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Wiktorią Kapołką, w dniu 20 lutego 2006.
W. Kapołka op. cit.
F. Kiryk (red.) op. cit., ss. 180-181.
F. Kiryk (red.) op. cit., ss. 273-277.
F. Kiryk (red.) op. cit., ss. 408-409.
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1919, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wszedł Ignacy Trybuła w skład Rady
Miejskiej w Czarnym Dunajcu z Koła I.23
Magister Ignacy Trybuła zmarł 15 lipca 1925 roku.24 „Przeżywszy lat 64, zaopatrzony
św. Sakramentami zasnął w Panu po długich a ciężkich cierpieniach”.25 Jesienią tego samego
roku jego syn Kazimierz rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.26
Po otrzymaniu tytułu magistra farmacji w roku 1929,27 za miejsce praktyki wybrał andrychowską aptekę „Pod Opatrznością”, prowadzoną przez swego szwagra – magistra Mariana
Ryłko.28 W roku 1930 Kazimierza Trybułę powołano do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Centralnego Wyszkolenia Sanitarnego w
Warszawie.29
Tymczasem apteka w Czarnym Dunajcu,
należąca zgodnie z prawem do wdowy po apteIlustracja 4
Pieczęć czarnodunajeckiej apteki Kazimierza
Trybuły, odciśnięta na książkach, pozostających
w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

karzu i jego dzieci, przeszła pod zarząd magistra
farmacji Karola Jasińskiego.30 Jasiński urodził
się 24 grudnia 1889 roku w Żywcu, jako syn
„emerytowanego urzędnika telegrafu”, zamiesz-

kałego w Andrychowie. Po ukończeniu IV Gimnazjum w Krakowie, w roku 1912 wstąpił na
studia farmaceutyczne. Tytuł magistra farmacji otrzymał 14 lipca 1914.31 W 1921, będąc żołnierzem byłej armii austrowęgierskiej, został zatwierdzony w korpusie służby zdrowia Wojska Polskiego, jako „podporucznik aptekarz”.32 Apteką w Czarnym Dunajcu zarządzał od
roku 1925 aż do 16 września 1931.33 II wojny światowej prawdopodobnie nie przeżył, gdyż
nie figuruje w wykazie farmaceutów z roku 1949.34

23
24

25
26
27
28

29
30
31
32
33
34

F. Kiryk (red.) op. cit., ss. 332-333.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca rodziny Trybułów, na cmentarzu parafialnym w Czarnym Dunajcu.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1925, nr 26, s. 494.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 484.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1929, nr 13, s. 158.
Informacja na podstawie zeszytu praktyki aptecznej Kazimierza Trybuły, pozostającego w zbiorach Muzeum
Tatrzańskiego w Zakopanem.
„Farmacja Polska”, 1985, nr 8, ss. 507-508.
M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1921, nr 4-5, s. 45.
M. Stachoń op. cit.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego
Naczelnej Izby Aptekarskiej.
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W roku 1931, na podstawie specjalnego zezwolenia,35 młody magister farmacji Kazimierz Trybuła, nie posiadający jeszcze wymaganego pięcioletniego stażu pracy w aptece, „objął zarząd apteki spadkobierców mgr I. Trybuły”.36
Tragiczny kres pracy w aptece w Czarnym Dunajcu przyniósł magistrowi Kazimierzowi
Trybule wybuch II wojny światowej. 1 września 1939 roku został powołany do służby w polowym szpitalu wojskowym w Lublinie. W dniu 19 września przeszedł wraz z wojskami polskimi granicę rumuńską i przez Jugosławię i Włochy dostał się do Francji. Tu, w Paryżu,
zgłosił się do organizującej się Armii Polskiej. W jej szeregach wziął udział w roku 1940 w
kampanii francuskiej. Za męstwo i odwagę odznaczony został dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Croix de Guerre. W czerwcu 1940 magister Kazimierz Trybuła dostał się do niewoli, początkowo więziony był w obozie w St. Diei, a następnie w Strassburgu, gdzie został kierownikiem apteki obozowej. Kolejnym etapem w jenieckim życiu magistra Trybuły był obóz
w Offenburgu, gdzie także zdołał uzyskać zatrudnienie w aptece. Nieludzkie warunki sanitarne i konieczność spania na gołym betonie doprowadziły go do ciężkiej choroby reumatycznej.
W związku z tym przeniesiony został do szpitala jenieckiego w Rottenmünster-Rottweil. W
dniu 21 kwietnia 1945 roku szpital został wyzwolony przez I Francuską Dywizję Pancerną,
zaś magister Trybuła zgłosił gotowość pracy. Zabezpieczył aptekę szpitalną i ocalił bardzo
duże zapasy leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego. Na jej bazie zorganizował, jako kierownik, aptekę szpitala PCK.37
Tymczasem apteka w Czarnym Dunajcu pozostawała przez cały okres okupacji pod zarządem wspomnianego już wcześniej magistra farmacji Mariana Ryłko, któremu należy poświęcić w niniejszej pracy choć kilka słów . Urodził się 9 stycznia 1886 w Wojtkowej. Po
ukończeniu gimnazjum w Przemyślu i uzyskaniu matury w Sanoku wstąpił na studia farmaceutyczne. Po ich ukończeniu (z wyróżnieniem) pracował w aptekach w Nowym Sączu, Suchej, Nisku.38
W roku 191939 zakupił aptekę w Andrychowie i kierował nią aż do wybuchu II wojny
światowej. Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego wypowiadał się na łamach
czasopism zawodowych, publikując m.in. interesujący i wnikliwy artykuł w „Czasopiśmie
Towarzystwa Aptekarskiego”, poświęcony „dyspenzacyi spirytusu” i problemom trapiącym
młode państwo polskie.40 W czasie II wojny światowej pracował w aptece czarnodunajeckiej.
35
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M. Stachoń op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1931, nr 45, s. 618.
„Farmacja Polska” (1985) op. cit.
„Farmacja Polska”, 1964, nr 17-18, s. 715.
„Nowe Czasopismo Aptekarskie”, 1919, nr 1, s. 133.
„Nowe Czasopismo Aptekarskie”, 1920, nr 8, s. 121-122.
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Po roku 1945 powrócił do Andrychowa. Po nacjonalizacji apteki w 1951, objął jej kierownictwo. W roku 1959, z powodu choroby i podeszłego wieku, przeszedł na emeryturę. Zmarł 16
kwietnia 1964 roku. Autorem zamieszczonego w „Farmacji Polskiej” nekrologu magistra Ryłko był... Kazimierz Trybuła! Oto jak wspomina szwagra: „Zmarły kochał swój zawód, i wykonywał go z całym zapałem i sumiennością, chętnie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z
kolegami. Cechowała go skromność – z pasją uprawiał fotografię amatorską. W okresie 19251935 był jednym z pionierów polskiej fotografii artystycznej. Wystawiał w tym czasie wiele
prac o bardzo wysokim poziomie artystycznym. Dowodem medale i dyplomy: 1930 – medal
w Montevideo, 1931 – medal w Mediolanie, 1932 – medal w Madrycie. Pisywał do czasopism fotograficznych i o nim pisano w kraju i zagranicą. Francuskie czasopismo fotograficzne
poświęciło wiele miejsca na pochlebną opinię jego prac. Bardzo pracowite było życie zmarłego – wytchnieniem po pracy zawodowej była fotografia i hodowla róż. Duża wiedza zawodowa i dyscyplin pokrewnych, rzetelne znawstwo cechowało każde jego zajęcie. Był prezesem
banku, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, radnym miejskim”.41
Magister Kazimierz Trybuła do Polski powrócił w październiku 1946 i ponownie objął
zarząd i kierownictwo „apteki spadkobierców I. Trybuły w Czarnym Dunajcu”. Po nacjonalizacji w roku 1951 został kierownikiem upaństwowionej apteki.42
Powojenny okres pracy Kazimierza Trybuły doskonale zapamiętała pani Wiktoria Kapołka z Czarnego Dunajca. Pani Kapołka była przez długi okres czasu księgową upaństwowionej już apteki. Ponadto, jako fasowaczka i receptariusz, pracowała w aptece Halszka Trybułowa (ur. 1910),43 żona magistra Trybuły. Pochodziła ona ze znamienitej, ziemiańskiej rodziny Kmitów, która przed wojną posiadała majątki na Polesiu. Apteka w izbie ekspedycyjnej
miała piękne, stare, rzeźbione meble dębowe. W podziemiach budynku znajdowały się magazyny i potężny destylator. W witrynie okiennej zawsze umieszczano kwiaty, na szybie zaś wymalowane były trzy krokusy. Nad wejściem państwo Trybułowie zawiesili stylizowaną lampkę z wężem eskulapa. Na witrynie okiennej, tuż przy drzwiach, znajdował się jeden z nielicznych w Czarnym Dunajcu termometrów. Kwiaty, lampkę i termometr czytelnik zauważyć
może na reprodukowanym poniżej zdjęciu.44
Pani Wiktoria Kapołka wspomina, że magister Trybuła, dzięki wielkiej wiedzy i umiejętnościom diagnozowania chorób, cieszył się ogromnym szacunkiem wśród mieszkańców
Czarnego Dunajca i okolicznych wiosek. Apteka była dla nich miejscem świętym i nikt po
41
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„Farmacja Polska” (1964) op. cit.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 351
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca rodziny Trybułów, na cmentarzu parafialnym w Czarnym Dunajcu.
W. Kapołka op. cit.
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wejściu do jej wnętrza nie pomyślał nawet o głośnej rozmowie. Magister Trybuła w kontaktach z pacjentami był wprawdzie bardzo chętny do pomocy i życzliwy, sprawiał jednak wrażenie człowieka surowego. Był typem służbisty i nigdy nie wydawał odręcznie preparatów
przeznaczonych do sprzedaży tylko na receptę lekarską. Zawsze jednak potrafił znaleźć lek,
którym z powodzeniem zastępował ten na receptę. W okresie, kiedy rolnicy nie posiadali
ubezpieczeń i nie mogli korzystać z bezpłatnych porad lekarskich, pacjentów było szczególnie dużo. W Czarnym Dunajcu lekarz przyjmował pacjentów co drugi dzień, dlatego też wielu
z nich swe pierwsze kroki kierowało do apteki.45
Magister Trybuła słynął z niezawodnych preparatów na łuszczycę i egzemy. Sporządzał
także bardzo skuteczny płyn do nacierań przy reumatyzmie. Znał i przygotowywał szereg leków weterynaryjnych i u niego też zaopatrywał się w gotowe już postaci leku czarnodunajecki weterynarz – Michał Cisoń.46
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych apteka była bardzo dobrze zaopatrzona, posiadała nawet na stanie trudno dostępne kosmetyki. Stopniowo jednak rezygnowano z produkcji leków (np. nalewek), gdyż stały się dostępne w opakowaniach zbiorczych. Apteka w Czarnym Dunajcu, według wspomnień pani Wiktorii Kapołki, funkcjonowała już po upaństwowieniu w sposób niewiele odbiegający od tego sprzed wojny. Omijały ją nawet kontrole nadzoru
farmaceutycznego. Aptece podlegały cztery punkty apteczne – w Miętustwie, Dzianiszu, Chochołowie i Odrowążu. Prowadzili je felczerzy lub działały przy nowo utworzonych Ośrodkach Zdrowa. Kazimierz Trybuła, pomimo upaństwowienia apteki, dbał o jej wyposażenie i
sposób funkcjonowania, jak o swoją własność.47
W chwilach wolnych od pracy magister Trybuła snuł opowieści z przeszłości: o czasach,
kiedy to przy czarnodunajeckim rynku funkcjonowały żydowskie karczmy i sklepy a co poniedziałek odbywał się wielki, znany w całej okolicy, jarmark. Czarny Dunajec posiadał wówczas statut miasteczka.48
Na osobną uwagę zasługuje codzienne życie państwa Trybułów. Biegło ono jeszcze wedle starych, przedwojennych wzorów, przypominających życie w dawnych, ziemiańskich
dworach. Halszka Trybułowa prowadziła dom otwarty, często przyjmowano gości, ale pochodzących tylko z kręgów miejscowej elity – np. lekarzy, dentystów. Innych mieszkańców Czarnego Dunajca trzymano na dystans. Trybuła nie utrzymywał – co ciekawe – kontaktu z oko-

45
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W. Kapołka op. cit.
W. Kapołka op. cit.
W. Kapołka op. cit.
W. Kapołka op. cit.
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licznymi aptekarzami. Znane były wspaniałe, wykwintne przyjęcia wydawane przez Trybułów. W odwiedziny przyjeżdżali znakomici goście, m.in. generał Kuropieska.49
Aptekarza z żoną często widywano na długich spacerach z ulubionymi psami – dogami.
Przy domu Trybułów znajdował się przepiękny, ocalony od nacjonalizacji ogród, pełen bzów i
tulipanów. Jego uroki znali jednak nieliczni,
gdyż odgrodzony był od okolicy wysokim
płotem. W ogrodzie tym znajdowało się
zwykle kilkanaście ukochanych przez Trybułów zwierząt – kotów, psów, gołębi, udomowiony jeleń a także trzymane tylko i wyłącznie jako zwierzęta domowe: gęsi, kury
i... świnia! W życiu Trybułów charakterystycznym i niezmiennym elementem był noworoczne wyprawy saniami zamówionymi
na dzień 1 stycznia. Jechano zawsze do doliny Chochołowskiej. Poza tymi noworocznymi wyjazdami Trybułowie nie opuszczali
Czarnego Dunajca.50
Czarnodunajecki aptekarz angażował
się, podobnie jak jego ojciec, w życie społeczne swej lokalnej społeczności. Był m.in.
prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej.51 Widoczną po dziś dzień pamiątką po Halszce i
Ilustracja 5
Apteka w Czarnym Dunajcu w latach pięćdziesiątych
XX wieku. Od prawej strony stoją: Wiktoria Kapołka,
mgr Kazimierz Trybuła, Halszka Trybułowa. Zdjęcie
ze zbiorów Wiktorii Kapołki.

Kazimierzu Trybułach jest ufundowana
przez nich tablica pamiątkowa znajdująca
się w kościele parafialnym w Czarnym Dunajcu. Czytamy na niej: „A jeśli komu droga

otwarta do nieba to tym którzy służą Ojczyźnie. Poległym za Polskę. K. H. Kmita Trybułowie”.52
Magister Kazimierz Trybuła na emeryturę przeszedł w roku 1980.53 Wydarzenie to bardzo przeżył i nie potrafił odnaleźć się w rzeczywistości, w której w jego ukochanej aptece,
49
50
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W. Kapołka op. cit.
W. Kapołka op. cit.
„Farmacja Polska” (1985) op. cit.
Treść tablicy pamiątkowej w kościele parafialnym w Czarnym Dunajcu.
„Farmacja Polska” (1985) op. cit.
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pracuje ktoś inny... Zmarł 2 grudnia 1984 roku. Zgodnie z ostatnią wolą Trybuły, trumnę ze
zwłokami przeniesiono przez aptekę! Było to jego ostanie pożegnanie z miejscem, któremu
poświęcił całe życie.54 Na grobowcu Trybułów, przy nazwisku Kazimierza przeczytać możemy: „Uczestnik kampanii wrześniowej – walk A.P. we Francji – Odznaczany dwukrotnie
Krzyżem Walecznych – Croix de Guerre oraz innemi”.55 W kilka lat później zmarła Halszka
Trybułowa.
Duża część wyposażenia apteki w Czarnym Dunajcu przekazana została przez Janinę z
Trybułów Ryłkową do Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Dzięki temu Muzeum Tatrzańskie stało się posiadaczem jednej z największych kolekcji farmaceutycznych w południowej
Polsce. Kolekcja ta niestety nie doczekała się do tej pory żadnego naukowego opracowania.
Autor niniejszej pracy, który jako pierwszy zapoznał się z nią dokładniej, przedstawi tu tylko
jej ogólny zarys i wymieni ciekawsze eksponaty. Są to m.in. różnych rozmiarów moździerze
(na uwagę zasługuje jeden z nich ważących kilkadziesiąt kilogramów), moździerze porcelanowe z adnotacją Narcotica na pistlu, pigulnica, palniki gazowe i naftowe, cztery ciekawe wagi
palcowe, urządzenie do mielenia substancji grubokrystalicznych, przepiękna rzeźbiona waga
wiedeńska z marmurowym blatem, prasa do wyciskania macerowanych surowców ziołowych,
komplet odważników z mianami począwszy od roku 1906 (na odważnikach znaleźć można
zarówno cesarskie dwugłowe orły jak i orła polskiego). Większość z wymienionych elementów wyposażenia apteki zakupiona została przez magistra Ignacego Trybułę w znanej wiedeńskiej firmie Hermann Steinbuch. W zbiorach Muzeum Tatrzańskiego znajduje się także kilkadziesiąt naczyń aptecznych, zarówno szklanych, przeznaczonych na surowce stałe i płynne,
jak i drewnianych (na surowce ziołowe) oraz metalowych i porcelanowych (na podłoża maściowe), opatrzonych nazwami łacińskimi. Wśród nich znaleźć możemy naczynia na zapomniane już dziś surowce i postaci leków takie jak: maść jałowcowa, syrop z wymiotnicy, syrop makowy, maść i woda różana, woda cynamonowa, nalewka z zapaliczki cuchnącej (czarcie łajno), stężona woda migdałowa, nalewka z muchy hiszpańskiej, olej krotonowy, sproszkowany sporysz, wyciąg z aloesu, nalewka zimowita jesiennego, chlorowodorek kokainy, kreozot, santonina, olej tłusty z muszkatołowca wonnego, miąższ ze śródowocni strąka tamaryndowca indyjskiego, oczyszczony sok z lukrecji, sproszkowane kłącze kosaćca. Niewątpliwym
unikatem w skali ogólnopolskiej jest zestaw do sporządzania leków homeopatycznych w formie skórzanego, rozkładanego pugilaresu, wyprodukowany przez firmę Dr Arthur Lutze.
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W. Kapołka op. cit.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca rodziny Trybułów, na cmentarzu parafialnym w Czarnym Dunajcu.
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Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że do Muzeum Tatrzańskiego przekazana
została kompletna biblioteka apteki czarnodunajeckiej. Wśród najciekawszych pozycji wymienić należy: katalog firmy Hermann Steinbuch, Die Pharmaceutische Nebenindustrie z
roku 1888, Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach z roku 1925, Ogólna taksa aptekarska z
roku 1934 i 1938, ósme wydanie Farmakopei Austriackiej, Rośliny lekarskie i ich uprawa
Jana Biegańskiego z roku 1894, Ziołolecznictwo i leki roślinne Jana Muszyńskiego, Handbuch der Pharmaceutischen Praxis z roku 1887, katalog produktów firmy Madaus z roku
1938, Vollständiges Worterbuch zur Pharmacopea Austriaca z roku 1874, Synonimy syntetycznych środków leczniczych z roku 1927, Technik der Pharmaceutischen Receptur z roku
1890, katalog i cennik warszawskiej spółki akcyjnej Ludwik Spiess i Syn z roku 1938, Komentarz do VII. wydania farmakopei austryjackiej z roku 1895, Nauka o przyrządzaniu leków
i ich postaciach autorstwa profesora Bronisława Koskowskiego z roku 1925, drugie wydanie
Farmakopei Polskiej, Podręcznik chemii nieorganicznej z roku 1910, Chemia farmaceutyczna
z roku 1915, Podręcznik chemji organicznej z roku 1921, Pharmaceutisch-technisches Manuale z roku 1886, Podręcznik do rozbiorów chemicznych z roku 1883 oraz Podręcznik laboratoryjny czyli zbiór przepisów do wytwarzania środków leczniczych z roku 1925. W tym ostatnim dziełku znaleźć możemy przepisy m.in. na tak nietypowe „środki lecznicze” jak „krople
do zębów”, „krople na wola”, „krupnik polski”, „krupnik litewski”, „lak na flaszki”, „lep na
muchy”, „likier cacaowy”, „likier śmietankowy”, „likier waniljowy”, „likier wiśniowy”, „lud
sztuczny na poczekaniu”, „szampańskie wino lecznicze”, „szampoon do mycia głowy”,
„woda do konserwowania jaj”, „woda na twarz”, „woda na porost włosów”, „woda na piegi”,
„woda na włosy od łupieżu”.
W zbiorach Muzeum Tatrzańskiego znajduje się także kilkanaście zeszytów w których
Ignacy i Kazimierz Trybuła wpisywali w czasie praktyk wszystkie wykonywane recepty.
Wielkim unikatem są liczne podręczniki i zeszyty ćwiczeń z okresu studiów magistra Kazimierza Trybuły, m.in. Ćwiczenia chemiczne z pracowni chemii organicznej i pracowni farmacji stosowanej oraz Ćwiczenia z anatomji roślin. Nie mniej interesujące są trzy potężne zeszyty recepturowe apteki w Czarnym Dunajcu. Prowadzone były od dnia 13 maja 1900 roku do
26 lipca 1931. Wpisywano w nich wszystkie wykonane w aptece recepty; każdy nowy rok zaś
zaczynano formułą „In nomine Dei”. Jako ciekawostkę dodać należy, że apteka czarnodunajecka wykonywała średnio 1100-1300 recept rocznie.56

56

Spis eksponatów z apteki w Czarnym Dunajcu, pozostających w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego, na podstawie kwerendy przeprowadzonej w dniu 17 lutego 2006.
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Ilustracja 6
Firmowe etykiety na leki wydawane z apteki w Czarnym Dunajcu. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem.

Ilustracja 7
Zestaw do sporządzania leków homeopatycznych z apteki w Czarnym Dunajcu. Ze zbiorów Muzeum
Tatrzańskiego w Zakopanem.
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Ilustracja 8
Stara pigulnica z apteki w Czarnym Dunajcu. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Ilustracja 9
Prasa z apteki w Czarnym Dunajcu. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
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Ilustracja 10
Tabliczki na szuflady z apteki Trybułów. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Ilustracja 11
Zeszyt do ćwiczeń z botaniki, należący niegdyś do Kazimierza Trybuły. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem.
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Ilustracje 12-17
Elementy wyposażenia laboratorium aptecznego apteki w Czarnym Dunajcu. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem.
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Ilustracje 18-23
Elementy wyposażenia laboratorium aptecznego apteki w Czarnym Dunajcu. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem.
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Ilustracje 24-27
Elementy wyposażenia laboratorium aptecznego apteki w Czarnym Dunajcu. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem.
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Ilustracje 32-35
Elementy wyposażenia laboratorium aptecznego apteki w Czarnym Dunajcu. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem.
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Ilustracje 36-39
Elementy wyposażenia laboratorium aptecznego apteki w Czarnym Dunajcu. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem.
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Ilustracje 28-31
Elementy wyposażenia laboratorium aptecznego apteki w Czarnym Dunajcu. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem.
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Ilustracje 40-43
Elementy wyposażenia laboratorium aptecznego apteki w Czarnym Dunajcu. Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem.
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Historia apteki „Pod Trzema Koronami” w Krościenku nad Dunajcem
Postacią niezwykle ważną w dziejach Krościenka nad Dunajcem był pochodzący z Kongresówki doktor medycyny, teologii i filologii polskiej Franciszek Gumowski. Był on pierwszym lekarzem zatrudnionym w Krościenku, który pracę swą rozpoczął w roku 1880. Dzięki
ogromnemu zapałowi, bardzo szybko doprowadził do powstania „ośrodka lecznictwa” i w
roku 1883 – apteki.1
Wiemy, że pierwszym jej właścicielem był magister farmacji Mansfeld Kaczyński. 2
Przyznanie koncesji potwierdza „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”, donosząc w sprawozdaniu z posiedzenia Gremium: „Nowa apteka przybyła jedna w mieści Krościenku, na
którą przywilej otrzymał kol. Kaczyński Mansfeld”.3 Fakt ten w corocznych sprawozdaniach
zanotowali również szczawniccy lekarze: „W pobliskiem Krościenku również jest apteka
utrzymywana przez Mag. Farm. p. Kaczyńskiego”.4
W roku 1888 Kaczyński zakupił plac pod budowę domu na terenie ogrodu gminnego w
pobliżu Rynku.5 Dom który wówczas wybudował istnieje po dziś dzień, przy ulicy Świętej
Kingi 6. Zapewne już początku swego istnienia krościeńska apteka nosiła nazwę „Pod Trzema
Koronami” (nazwa pochodzi od najwyższego szczytu Pienin Właściwych – Trzech Koron).
Mansfeld Kaczyński (w ewidencjach uniwersyteckich figuruje niesłusznie jako „Manswert”), urodził się w 1851 roku w Nowym Targu, jako syn wcześnie zmarłego Stanisława.
Opiekunem prawnym chłopca został Teodor Jastrzębski z Nowego Targu. Gimnazjum Mansfeld Kaczyński ukończył w Bochni. W roku 1873 wstąpił na dwuletnie studia farmaceutyczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra farmacji tej uczelni otrzymał 15 lipca 1875
roku.6
Magister Kaczyński dał się poznać jako działacz społeczny. M.in. od końca listopada
1892 roku był naczelnikiem nowo powołanego Towarzystwa Straży Ogniowej.7 Dnia 26 lipca
1893 roku magister Kaczyński, jako jedna z 29 osób, wziął udział w walnym zgromadzeniu
członków Towarzystwa Tatrzańskiego, które odbyło się w „czytelni Zakładu górnego w
Szczawnicy”. Wszyscy uczestnicy zgromadzenia (właściciele majątków, lekarze, kuracjusze)
1
2

3
4
5

6
7

B. Krzan: Klejnot zagubiony w górach. Kraków 1988, Polskie Towarzystwo Teologiczne, ss. 158-159.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich
w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 84.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1883, nr 22, ss. 341-345.
O. Trembecki: Sprawozdanie o ruchu i postępie zakładu zdrojów leczniczych w Szczawnicy 1874.
K. Koper: Z dziejów Krościenka nad Dunajcem. Nowy Targ 2006, nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego, s. 32.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
B. Krzan op. cit., s. 209.
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złożyli swe podpisy w Księdze uchwał walnych zgromadzeń i zarządu oddziału Pienińskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego za lata 1893 – 1933. Przechowywana ona jest do dnia dzisiejszego w Ośrodku Kultury Górskiej znajdującym się przy schronisku „Orlica” w Pieninach.
Wśród podpisów „członków Towarzystwa Tatrzańskiego już należących albo świeżo
przystępujących”8 znaleźć możemy także podpis drugiego krościeńskiego farmaceuty, pracownika apteki „Pod Trzema Koronami” – Mariana Doskowskiego.9 Magister Doskowski w
roku 1900 złożył datek na rzecz Funduszu Pensyjnego dla emerytowanych farmaceutów Galicji, pozostających bez środków do życia.10 Magistrowi Doskowskiemu poświęcono niezwykle
ciekawy artykuł w „Farmacji Polskiej” z roku 1946, z okazji pięćdziesięciolecia otrzymania
tytułu magistra farmacji. Z artykułu dowiadujemy się, że Doskowski urodził się w Krakowie
roku 1871. Studia farmaceutyczne odbywał w Krakowie, dyplom magistra farmacji otrzymał
15 lipca 1895. W roku 1946 był dzierżawcą apteki w Świętochłowicach, jednak „zanim objął
tę dzierżawę, pracował przeszło 50 lat w zawodzie jako zarządzający aptekami w rozmaitych
stronach Polski. Znają go też na całym obszarze kraju szerokie koła kolegów i cenią jako prawego obywatela i dzielnego fachowca”. Autor artykułu położył nacisk na wojenne zasługi
magistra Doskowskiego: „Ostatnie dziesiątki lat tak kształtowały nasze losy, że wielu z nas
odkładać musiało na bok swe zawodowe zajęcia i chwytać broń, gdyż tego wymagała potrzeba. Tak też czynił zawsze w ciągu swego życia mgr Doskowski. Z wybuchem I wojny światowej, walcząc na froncie dostaje się do niewoli rosyjskiej. (...) Podejrzany o pracę spiskową,
zostaje uwięziony i wśród najcięższych warunków przebywa w rozlicznych więzieniach do
wybuchu rewolucji. Powróciwszy z kraju, oddaje się z całą energią organizacji polskich sił
zbrojnych. Następnie bierze udział jako oficer i dowódca w całym szeregu długich i zaciętych
walk, mając u swego boku młodziutkiego swego syna, który w toku ostatniej wojny zamordowany został przez zbirów niemieckich w obozie Gross-Rosen. (...) W czasie okupacji wywieziony jako zakładnik, przebywał pewien czas w obozie w Lublinie. Po zwolnieniu pracował w
walce z okupantem, dostarczając leków dla partyzantów i więźniów obozów koncentracyjnych”. Na koniec autor wymienia liczne odznaczenia magistra Doskowskiego, m.in. Krzyż
Walecznych i Krzyż Niepodległości.11

8

9
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11

Księga uchwał walnych zgromadzeń i zarządu oddziału Pienińskiego Towarzystwa Tatrzańskiego za lata
1893 – 1933, przechowywana w Ośrodku Kultury Górskiej PTTK, znajdującym się przy schronisku PTTK
„Orlica” w Pieninach.
R. M. Remiszewski: Towarzystwo Tatrzańskie w Pieninach – trudne początki. „Prace Pienińskie”, 1993,
ss. 8-19.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1901, nr 1, s. 16.
„Farmacja Polska”, 1946, nr 11, ss. 366-367.
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Powróćmy jednak do postaci magistra Kaczyńskiego. 8 marca 1894 odstąpił on swą aptekę młodemu magistrowi farmacji Ludwinowi Dzianottowi, który do tej pory dzierżawił aptekę w Starym Sączu.12 W niecały rok później 4 marca 1895 magister Kaczyński zmarł. Wiadomość tę przekazało „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego” z dnia 16 marca 1895: „W Muszynie
umarł b. właściciel apteki w Krościenku nad Dunajcem
i b. członek Towarzystwa Aptekarskiego śp. Manswet
Kaczyński”.13 Potwierdzenie śmierci krościeńskiego
aptekarza znaleźć można w Księdze zgonów parafii w
Muszynie, która podaje, iż Mansfeld Kaczyński, syn
Stanisława i Elżbiety Dałkowskiej zmarł w 42 roku życia.14
Dzięki kontaktowi nawiązanemu przez autora niniejszej pracy z panem Dominikiem Dzianottem, autorowi udało się ustalić wiele niezmiernie interesujących
Ilustracja 3
Firmowe opakowanie apteki „Pod Trzema Koronami” Ludwina Dzianotta.
Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ.

szczegółów dotyczących rodziny Dzianottów, z którą
losy krościeńskiej apteki miały pozostać związane
przez ponad czterdzieści najbliższych lat. Dzianottowie
pochodzą z Castasegnii, włoskiego kantonu w Szwajca-

rii. Protoplastą polskiej linii tego rodu jest Piotr Dzianott de Castellati, ożeniony z Anną Maffei, który przybył do Polski na przełomie XVI i XVII wieku.
Ojcem naszego aptekarza był Ludwin Józef Stanisław Dzianott, urodzony 3 marca 1838
w Olszanie. Uwagę zwrócić należy na imię: Ludwin, gdyż to samo bardzo rzadkie imię nosić
będzie jego syn. Tymczasem czasopisma farmaceutyczne podają błędnie – Ludwik. Syn Ludwina Józefa Stanisława – przyszły magister farmacji Ludwin Aleksander Józef Tomasz Dzianott de Castellati urodził się 11 września 1864 roku w Krakowie. Jego matką była Izabella z
Czechów primo voto Lisowiecka.15
Po studiach farmaceutycznych w latach 1885-1887, w dniu 28 kwietnia 1888 roku, uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim dyplom magistra farmacji,16 po wysłuchaniu wykładów z
12
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M. Stachoń op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1895, nr 5-6, s. 72.
Księga zgonów i narodzin parafii w Muszynie, udostępniona przez księdza wikarego, w dniu 21 czerwca
2005.
Materiały archiwalne i kopie dokumentów dotyczące Ludwina Dzianotta, w posiadaniu Dominika Dzianotta.
J. Michalewicz (red.): Corpus studiosorum Universitatis Iagiellonicae 1850-1918 A-D. Kraków 1999, wyd.
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 913.
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fizyki, botaniki, zoologii, chemii ogólnej i chemii leków. Na zakończenie studiów przedstawił
rozprawę dotyczącą właściwości salicylanu etylu. W trzy lata później, dnia 31 stycznia roku
1891, w kościele parafialnym w Czarnym Potoku poślubił Aleksandrę Władysławę Walerię
(1867-1961), córkę Antoniego Śmiałowskiego i Wincencji z Hołyńskich.17 W roku 1890 Ludwin Aleksander Józef Tomasz Dzianott został dzierżawcą apteki Karola Jezierskiego w Starym Sączu. Zaaprobowało to c.k. Ministerstwo w dniu 1 kwietnia 1890 roku. Magister Dzianott pracował w Starym Sączu przez pięć lat.18
W roku 1895 przeniósł się na stałe do Krościenka nad Dunajcem, gdyż jak wcześniej
wspomniano, 8 marca 1894, dotychczasowy właściciel tutejszej apteki – magister Mansfeld
Kaczyński „odstąpił” mu ją (na nieznanych bliżej zasadach).19 Istnienie apteki w Krościenku,
należącej do Dzianotta potwierdza Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894.20 Ludwin Dzianott zaangażował się w sprawy lokalnej społeczności. Już w roku przejęcia apteki, jako członek, wszedł w skład władz Oddziału Pienińskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.21 W 1895 Dzianott, wraz z innymi członkami Towarzystwa Aptekarskiego, zakupił „heliograficzną reprodukcyę portretu protomedyka J. W. Dra. J.
Merunowicza”.22
Losy magistra Dzianotta okazały się jednak tragiczne. W numerze z dnia 1 maja 1897
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” doniosło: „W Krościenku nad Dunajcem zmarł dnia 9 kwietnia tamtejszy aptekarz Ludwin Dzianott w 34 roku życia. Zmarły
był człowiekiem pełnym zalet i prawego charakteru; należał on do rzędu tych aptekarzy, którzy w otoczeniu swem, zwłaszcza w gronie swoich współpracowników, cieszą się wielką i zasłużoną sympatią, dzięki koleżeńskiemu i przyjacielskiemu postępowaniu. Długa i nieuleczalna choroba przerwała pasmo życia tak zacnego i młodego aptekarza. – Cześć jego
pamięci!”.23 Magister Dzianott został pochowany w grobowcu rodzinnym w Lubli. Apteka w
Krościenku pozostawała od tego czasu w rękach spadkobierców Ludwina Dzianotta aż do
roku 1939. Ludwin Dzianott miał trójkę dzieci: dwie córki – Eugenię (1891-1970) i Halinę
(1893-1954) oraz syna Adama. Na szczególną uwagę zasługuje Adam Dzianott, urodzony
dnia 23 października 1894 w Krościenku – podpułkownik Wojska Polskiego, wybitny woj17
18
19
20
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Materiały archiwalne i kopie dokumentów ze zbiorów Dominika Dzianotta.
M. Stachoń op. cit.
M. Stachoń op. cit.
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894, Lwów 1894, nakładem c.k. Namiestnictwa, s. 538.
St. Urban: Z historii Oddziału Pienińskiego TT, PTT, PTTK w Szczawnicy. „Prace Pienińskie”, 1993, ss. 1971.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1895, nr 12, s. 195.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1897, nr 9, s. 133.
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skowy, uczestnik walk I i II wojny światowej, jeden z dowódców obrony Warszawy w roku
1939, kawaler Orderu Odrodzenia Polski.24
Pierwszym dzierżawcą apteki „Pod Trzema Koronami” był do roku 190425 magister
Zygmunt Marcoin.26 Według danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego urodził się w
roku 1867, tymczasem nekrolog Marcoina podaje datę urodzenia 1863. Ojcem był Julian
Marcoin, krakowski urzędnik. Studia farmaceutyczne rozpoczął w roku 1887 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zakończył je 23 lipca 1889, uzyskując tytuł magistra farmacji. Po wyjeździe z Krościenka magister Marcoin pracował w jednej z krakowskich aptek. Zmarł w roku
1912.27 Kolejnym dzierżawcą krościeńskiej apteki, od roku 1904 był – przez ponad 40 lat –
Józef Walter.28
Józef Antoni Walter urodził się 6 grudnia 1870 w Świdniku, w ówczesnym powiecie Limanowskim, jako syn właściciela ziemskiego Władysława Waltera de Kronek z Niżnego
Dworu Świdnickiego i Angeli Józefy Klemensiewicz. Chrzest miał miejsce 20 lutego 1871 roku. Józefa Waltera łączyły więzy pokrewieństwa z rodziną Dzianottów. Jego brat Władysław
Adalbert Walter poślubił bowiem Julię de Castellati Dzianott.29 Po ukończeniu sześcioklasowego gimnazjum w Nowym Sączu, Walter wstąpił w 1890 na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia ukończył w roku 1892, uzyskując 13 lipca tegoż roku dyplom magistra farmacji.30 Praktykę apteczną odbywał w Limanowej u magistra Waleriana Zubrzyckiego, następnie pracował w tej aptece przez kilka lat.31 W roku 1901 uzyskał od c.k.
Namiestnictwa koncesję na prowadzenie apteki w Kołaczycach.32 Prawdopodobnie decyzji tej
nie podtrzymało c.k. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli druga instancja.
Po wydzierżawieniu apteki w Krościenku, idąc śladem magistrów Kaczyńskiego i Dzianotta, włączył się w działalność lokalnej społeczności. W latach 1910 – 1912 piastował godność zastępcy członka Oddziału Pienińskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.33
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Materiały archiwalne i kopie dokumentów ze zbiorów Dominika Dzianotta.
M. Stachoń op. cit.
W roku 1887 Zygmunt Marcoin z Krakowa w wykazie podanym przez „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (nr 22, s. 379) figuruje jako uczeń aptekarski, który zdał egzamin przed Gremium Aptekarskim z wyszczególnieniem.
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2006.
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Początek XX wieku to ciągły wzrost liczby przybywających do Krościenka kuracjuszów. Jak pisał Mieczysław Orłowicz w swym sławetnym Ilustrowanym przewodniku po Galicyi „Na lato przybywa tu dla kąpieli, źródeł mineralnych i pięknej okolicy ok. 500 osób”.
Spośród największych atrakcji miejscowości doktor Orłowicz wymienia „Dwa źródła mineralne "Kinga" i "Stefan", znakomite w smaku szczawy alkaliczne, które rozchodzą się w dziesiątkach tysięcy flaszek oraz znakomite kąpiele rzeczne w Dunajcu, który też słynie z połowu
pstrągów i łososi”.34 Zarówno turyści jak i przybywający do źródeł kuracjusze musieli być w
Krościenku odpowiednio poinformowani o lokalnych atrakcjach, nowych trasach wycieczkowych, możliwościach noclegu. W związku z tym Walne Zebranie Oddziału Pienińskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dniu 4 czerwca 1906, podjęło decyzję o utworzeniu trzech biur
turystycznych.35 Kluczową rolę w ich powstaniu odegrał magister Józef Walter, gdyż pierwsze
z nich znajdować się miało w prowadzonej przez niego aptece w Krościenku, drugie – w będącej jego własnością drogerii w Szczawnicy Wyżnej. Krościeński aptekarz był także członkiem „komisji kontrolującej” Pienińskiego Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego.36
W czerwcu roku 1910 Walter nabył od dotychczasowego właściciela Karola Jezierskiego aptekę w Szczawnicy, która pozostawała jego własnością aż do roku 1934.
Postać aptekarza Józefa Waltera żyje po dziś dzień w pamięci najstarszych mieszkańców
Krościenka, Ochotnicy i Szczawnicy. Osoby będące w okresie dwudziestolecia międzywojennego dziećmi lub nastolatkami, wspominały w rozmowach z autorem niniejszej pracy, jego
mocno zbudowaną, wysoką i lekko przygarbioną postać. Urzekał swoją serdecznością, otwartością i dobrodusznością – w stosunku do wszystkich. Dzięki wielkiemu szacunkowi miejscowej społeczności wybierany był na radnego.37 Józef Walter reagował na wszelkie objawy braku ładu w Krościenku. W roku 1916 np. zwracał się do Gminy o natychmiastowe zdymisjonowanie tamtejszego kominiarza, gdyż „z winy tej nieodpowiedzialnej osoby powstają groźna
ognie kominowe”.38 Ryszard Maria Remiszewski w artykule „Wywołał trzęsienie w Pieninach” pisze, że aptekarz Walter posiadał tresowanego puchacza, którego używał do polowań!39

34

35

36

37

38
39

M. Orłowicz: Ilustrowany Przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie o Śląsku Cieszyńskim. Lwów
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St. Urban: Z historii Oddziału Pienińskiego TT, PTT, PTTK w Szczawnicy. „Prace Pienińskie”, 1993,
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Aptekę „Pod Trzema Koronami” wspominał na prośbę autora niniejszej pracy pan Jan
Kacwin, jeden z najstarszych mieszkańców Krościenka. Znajdowała się ona w istniejącym do
dziś drewnianym budynku położonym przy ulicy Świętej Kingi. Do intrygującej starymi meblami apteki, wchodziło się przez werandę z bardzo interesującymi, drewnianymi motywami
architektonicznymi, przywodzącymi na myśl uskrzydlone smoki. Charakterystycznym elementem wnętrza apteki była wypchana sójka. W pracy magistrowi Walterowi pomagał syn –
Władysław, nie był on jednak z wykształcenia farmaceutą (niektóre źródła podają, że z końcem lat trzydziestych rozpoczął studia farmaceutyczne). Do apteki „Pod Trzema Koronami” z
okolicznych wiosek przybywało codziennie kilkadziesiąt osób. Chorzy swe pierwsze kroki
kierowali jednak nie do lekarza, a do aptekarza Waltera. Nie wywoływało to jednak żadnych
konfliktów lub wzajemnej zawiści. Walter posiadał fenomenalnie rozwinięty zmysł diagnozowania większości chorób. Od razu też wykonywał niezbędne choremu leki. Bardzo dobrze
znał się na wszystkich dolegliwościach zwierząt, które z powodzeniem leczył własnoręcznie
sporządzonymi specyfikami.40
Postać magistra Józefa Waltera wspominała na prośbę autora także pani magister farmacji Krystyna Bączkowska-Cynke, potomkini trzech pokoleń właścicieli apteki w Limanowej.
Józef Walter, jako dawny pracownik limanowskiej apteki, był bliskim znajomym dziadka pani
Bączkowskiej-Cynke, Waleriana Wieniawy-Zubrzyckiego. Magister Walter, za pośrednictwem posłańców, prosił, aby do Krościenka przyjechały go zastąpić przy pracy w aptece córki
Waleriana Wieniawy-Zubrzyckiego: Klementyna (matka pani Krystyny Bączkowskiej-Cynke)
i Wiktoria. Były one jednymi z pierwszych kobiet-magistrów farmacji, które wykształciły się
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Panny Zubrzyckie po takim wezwaniu wyruszały do odległego Krościenka najczęściej bryczką a czasem, jeżeli dopisywała pogoda... rowerem! Wiktoria i
Klementyna Zubrzyckie pracowały także w okresie letnim w aptece sezonowej magistra Waltera w Szczawnicy. Matka pani Krystyny Bączkowskiej-Cynke wspominała w rozmowach z
córką, że w pracy pomagała magistrowi Walterowi żona, która choć nie posiadała wykształcenia farmaceutycznego doskonale radziła sobie w aptece. W latach trzydziestych, a więc w
czasie, kiedy limanowska apteka należała już do Klementyny Bączkowskiej, kontakty z magistrem Walterem zmieniły nieco charakter. Cała rodzina Bączkowskich, posiadająca jeden z
pierwszych w okolicy samochodów, jeździła co roku do Krościenka w okresie wakacji. Pani
Bączkowska-Cynke z wizyt tych zapamiętała państwa Walterów jako ludzie ogromnie gościnnych, miłych i kulturalnych.41
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Wywiad przeprowadzony przez autora z Janem Kacwinem, w dniu 28 kwietnia 2005.
K. Bączkowska-Cynke op. cit.
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Cichy i spokojny, małomiasteczkowy świat Krościenka zawalił się z dniem 1 września
1939. W niedzielę 3 września, w zajętym już przez sprzymierzone wojska słowackie i niemieckie Krościenku, odbywała się msza. Po jej zakończeniu z kościoła wyprowadzono brutalnie księdza, na ulicach miasteczka trwała w tym samym czasie łapanka. Hitlerowcy aresztowali w sumie 70 osób – mężczyzn w wieku od 14 do 78 lat. Były to represje za zabicie w
Krościenku niemieckiego żołnierza. Tylko usilne pertraktacje uchroniły spędzonych na szkolne podwórko od rozstrzelania. Wszyscy aresztowani zostali jednak wywiezieni w głąb Rzeszy. Wśród nich znajdował się także stary krościeński aptekarz – Józef Walter oraz jego syn.42
Represje jakie zastosowali hitlerowcy spotkały się z ostrym sprzeciwem mieszkańców
Krościenka. Dzięki temu na początku roku 1940 zjechał do miasteczka niemiecki sąd, który
po dokładnym przesłuchaniu świadków i zbadaniu okoliczności zabójstwa niemieckiego żołnierza zdecydował 3 lutego 1940 o zwolnieniu wszystkich wywiezionych mężczyzn.43 Przez
cały czas uwięzienia magistra Waltera apteką (funkcjonującą pod nazwą niemiecką nazwą
„Apotheke Zu drei Kronem”) zarządzał znany tylko z nazwiska J. Groneck.44 W grudniu 1942
magister Walter otrzymał prawomocną koncesję od władz niemieckich na prowadzenie apteki
w Krościenku.45
Józef Walter i jego syn wrócili do Krościenka z końcem lutego 1940. Apteka w owym
bardzo trudnym, okupacyjnym czasie, stała się miejscem przyjaznym i napawającym otuchą.
Magister Walter leki wydawał w większości przypadków za darmo – w czasie wojny bowiem
„ludzie nie mieli pieniędzy na chleb, a co dopiero na lekarstwa”.46 Mimo swego wieku (w
chwili zwolnienia miał już 70 lat) i coraz słabszego zdrowia Walter pełen był dobrych myśli i
nadziei, w rozmowach ze swoimi pacjentami i wszystkimi odwiedzającymi aptekę pocieszał
ich i wieścił rychłą klęskę hitlerowskich Niemiec.47
Godnym największej uwagi jest udział Józefa Waltera w lokalnym ruchu oporu. Utrzymywał ścisły kontakt z komendantem placówki Związku Walki Zbrojnej sierżantem podchorążym Eugeniuszem Czeremszyńskim (pseudonim „Cis”). To właśnie z apteki Waltera pochodziły leki, środki sanitarne i opatrunki w które zaopatrzony został pluton Czeremszyńskiego
przed przystąpieniem do akcji „Burza” w lecie 1944. Walter ściśle współpracował i udzielał
wszelkiej pomocy krościeńskiej placówce Rady Głównej Opiekuńczej. Narażając się na na-
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tychmiastowe rozstrzelanie wspomagał także społeczność żydowską aż do czasu jej barbarzyńskiej zagłady w lecie 1942.48
Po zakończeniu wojny magister Józef Walter kierował apteką jeszcze przez dwa lata.
„Farmacja Polska” z lipca/sierpnia 1947 doniosła, iż „Ś. p. Józef Walter właściciel apteki w
Krościenku n/Dunajcem, zmarł 2-go lipca r. b. w 77-tym
roku życia, a 60-tym roku pracy zawodowej. Cześć jego
pamięci”.49
Następcą Józefa Waltera został przybyły z Krakowa
Stanisław Reinfuss, postać niezwykle barwna i ciekawa.
Urodził się 3 kwietnia 1900 roku w Starym Sączu.
Gimnazjum rozpoczął w Krakowie w roku 1913. Następnie w latach 1917-1920 pracował w aptece. W latach
1921-1922 uczęszczał na studia farmaceutyczne. Możemy
się jedynie domyślać, że raczej nie uzyskał tytułu magistra farmacji, gdyż nie wymieniają go późniejsze urzędowe spisy dyplomowanych farmaceutów. W roku 1931
Ilustracja 4
Kapliczka Świętej Kingi pod Ociemnym, odnowiona w latach czterdziestych przez magistra Stanisława Reinfussa. Zdjęcie współczesne. Kilka lat
temu kapliczka była odnowiona
po raz drugi.

pracował w aptece „Pod Złotą Głową” Krówczyńskiego i
Norka w Krakowie przy Rynku Głównym 13. W 1940
mieszkał przy ulicy Pijarskiej 19.50
W Roczniku Farmaceutycznym 1949/50 figuruje
jako zarządca apteki w Krościenku i... magister farmacji,

absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku 1947.51
Po objęciu w 1947 roku zarządu apteki w Krościenku, przeniósł ją z dotychczasowego
budynku przy ulicy Kingi do Rynku, gdzie wynajął pomieszczenia od Stanisława Krężla.52
We wspomnieniach starszych mieszkańców Krościenka Stanisław Reinfuss pozostaje
jako człowiek niezwykle uprzejmy i grzeczny. W razie potrzeby wydawał leki bez pobierania
jakichkolwiek opłat. Przede wszystkim dał się jednak poznać jako opiekun miejscowej orkiestry dętej, w której spełniał także funkcję dyrygenta.53 Według wspomnień pana Jana Kacwina, który sam przez długie lata wchodził w skład tej orkiestry, Stanisław Reinfuss wspaniale
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grał na fortepianie, sam komponował melodie i układał teksty do piosenek. Przekładał także
utwory orkiestrowe na fortepian54.
Na tym jednak nie koniec działalności społecznej krościeńskiego aptekarza. W roku
1949 postanowił własnym sumptem odremontować piękną kapliczkę Świętej Kingi pod
Ociemnym, położoną na lewym brzegu Dunajca.55 Wybudowana została około roku 1860 w
miejscu, gdzie Święta Kinga płakać miała nad zbezczeszczeniem przez włoskiego robotnika
poświęconego jej źródełka.56 Dzięki staraniom Stanisława Reinfussa, kapliczka została przebudowana w stylu regionalnym oraz pokryta blachą.57 Data wykonanego remontu widnieje na
drewnianej belce podtrzymującej sklepienie do dnia dzisiejszego („Renovatum A.D. 1949”).
Obok przeczytać można następujący tekst: „Na Chwałę Bożą /Na pomyślność ludu /Opamiętanie wrogów”.
Po nacjonalizacji aptek magister Stanisław Reinfuss opuścił Krościenko i powrócił do
Krakowa.58
Opisując krościeńskich aptekarzy nie sposób nie przybliżyć losów pochodzącego z Krościenka magistra farmacji Jana Hipolita Ćwiertniewicza. Urodził się 13 sierpnia 1894 roku,
jako syn zasłużonego burmistrza Krościenka – Karola Ćwiertniewicza. Szkołę podstawową
ukończył w rodzinnym Krościenku, szkołę średnią – w Nowym Targu.59
W czasie I wojny światowej (w okresie od 4 sierpnia 1914 do września 1917) służył w
Legionach Polskich w randze podporucznika (w okresie międzywojennym brał częsty udział
w zjazdach weteranów Legionów).60 W należącej do Ćwiertniewicza Legitymacji Związku
Legionistów Polskich noszącej numer 762, wydanej przez oddział warszawski, w rubryce Odznaczenia widniej Krzyż Niepodległości.61
Dnia 26 czerwca roku 192162 ukończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jan Ćwiertniewicz poślubił absolwentkę seminarium nauczycielskiego we Wiedniu –
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J. Kacwin op. cit.
J. Kacwin op. cit.
J. Nyka: Pieniny. Przewodnik. Warszawa 1966, wyd. Sport i Turystyka. s. 205.
J. Kacwin op. cit.
Relacja Jana Kacwina z dnia 28 kwietnia 2005 potwierdzona przez Krystynę Reinfuss-Janusz, krewną Stanisława w dniu 24 maja 2005.
Złota księga Gdynian. Publikacja zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Janiną Budnik w czasie rozmowy telefonicznej w dniu 6 maja 2005.
Legitymacja Związku Legionistów Polskich, w posiadaniu córki Jana Ćwiertniewicza – Janiny Budnik.
Informacja na podstawie Dyplomu Magistra Farmacji Jana Ćwiertniewicza, w posiadaniu córki Jana Ćwiertniewicza – Anny Maciejczyk.
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Franciszkę63 Kowalczyk z Krakowa (ur. 28 marca 1896).64 Państwo Ćwiertniewiczowie mieli
cztery córki: Franciszkę, Ewę, Annę i Janinę.65
Początkowo Ćwiertniewicz pracował w aptece Józefa Waltera w Krościenku,66 a następnie w aptece „Pod Barankiem” przy Małym Rynku w Krakowie67. W okresie tym działał aktywnie w krakowskim Oddziale Związku Zawodowego
Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej. W 192268 i 192469 był sekretarzem Towarzystwa i
brał udział w nadzwyczajnych i zwyczajnych walnych
zebraniach. W roku 1922 wybrany był delegatem na
krajowy zjazd Z.Z.F.P.70
W 1925,71 192772 i 193273 wchodził w skład Komisji Rewizyjnej krakowskiego oddziału Z.Z.F.P. Brał
także aktywny udział w II Nadzwyczajnym Zjeździe
Farmaceutów Pracowników Kas Chorych, który odbywał się w dniach 26-27 września 1925.74
W 1928 Ćwiertniewicz został wybrany asesorem
Ilustracja 5
Magister Jan Ćwiertniewicz. Zdjęcie z
czasów młodości. Ze zbiorów Janiny
Budnik.

na „Walnym Zebraniu Oddziału Krakowskiego Z.Z.F.P.
odbytem dnia 18 marca”. Na tym samym Zebraniu zabrał głos „w sprawie magistrów nowego typu”.75 W
roku 1928 figuruje w wykazie „członków Oddziału

Krakowskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej, będących członkami Kasy Zapomogowej”.76
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„Kronika Farmaceutyczna” z roku 1927 (nr 8, s. 172) wymienia Anielę Kowalczyk-Ćwiertniewiczową, jako
dyplomowaną farmaceutkę, aktywnie uczestniczącą w życiu krakowskiego Z.Z.F.P. Córka Jana Ćwiertniewicza odmówiła jednak wyjaśnień na ten temat.
J. Budnik op. cit.
J. Budnik op. cit.
J. Budnik op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1923, nr 1, s. 7.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1922, nr 2, s. 13; 1922, nr 3-4, ss. 23-24; 1922, nr 5-6, s. 36.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1924. Warszawa 1924, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 62.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1922, nr 7-8, s. 51.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1924, nr 1, s. 15.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1927, nr 6, s. 132.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1932, nr 3, s. 39.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1924, nr 10, ss. 2-8.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1928, nr 5, ss. 91-93.
Ibidem.
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W roku 192377 i 192978 magister Ćwiertniewicz piastował godność prezesa krakowskiego oddziału Z.Z.F.P.R.P. W roku 1931 był przedstawicielem „Wydziału Magistrów Kondycjonujących Małopolski”79 na odbywającej się w Warszawie
„konferencji informacyjnej na temat projektu ustawy aptekarskiej”.80 W tym samym roku, w imieniu Wydziału,
przesłał depeszę gratulacyjną dla uczestników „IV Kongresu

Międzynarodowej

Unji

Farmaceutów

Pracowników”.81 W 1932 mieszkał przy ulicy Pomorskiej
1 w Krakowie.82 W roku 1933 ponownie był przewodniczącym Wydziału Kondycjonujących Magistrów Małopolski.83
Następnie, wedle wspomnień córek, podjął pracę
jako inspektor nadzoru farmaceutycznego w Warszawie84.
Ciągle jednak marzył o prowadzeniu własnej apteki. RoIlustracja 6
Franciszka Kowalczyk. Zdjęcie z
czasów młodości. Ze zbiorów Janiny
Budnik.

dzina Ćwiertniewiczów mieszkała wówczas w Sulejówku
pod Warszawą.85
W roku 1937 uzyskał wreszcie koncesję na prowadzenie apteki – miała się ona znaleźć w prężnie rozbudowującej
się Gdyni, mieście które Jan Ćwiertniewicza odwiedzał wie-

lokrotnie, zawsze będąc pod jego urokiem. W odpowiednie wyposażenie i urządzenie apteki
włożył magister Ćwiertniewicz ogromną ilość pracy, cały majątek i całe cerce. Apteka, położona przy ulicy Świętojańskiej 122, zyskała nowoczesne i luksusowe wnętrze. Uwagę zwracały piękne obrazy przedstawiające chabry, maki i rumiany. Ich autorami byli artyści przyjeżdżający do Gdyni w odwiedziny magistra Ćwiertniewicza, koledzy z czasów nauki w gimnazjum w Nowym Targu. W pomieszczeniu ekspedycyjnym znajdowały się także liczne stare
naczynia apteczne, które kolekcjonował właściciel.86 Szyby frontowe wykonane zostały na
specjalne zamówienie na Śląsku z hartowanego, mającego wytrzymać uderzenia sztormo77
78
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„Kronika Farmaceutyczna” (1923) op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1929, nr 13, s. 145.
Inna nazwa Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej, wynikając z
ciągłych zmian formalnych.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1931, nr 15, ss. 184-185.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1931, nr 21, s. 272.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1932, nr 18, s. 224.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1933, nr 1-2, s. 7.
Informacji tej nie potwierdza jednak żaden wykaz urzędujących inspektorów farmaceutycznych.
Złota księga Gdynian op. cit.
Złota księga Gdynian op. cit.
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wych wiatrów, szkła.87 Czasopismo „Farmacja Współczesna” z kwietnia-maja 1938 donosiło:
„Dnia 7 maja rb. Została otwarta nowa apteka kol. J. Ćwierniewicza. Otwarcia dokonał insp.
Farm. mgr. Wł. Siuda. Apteka mieści się przy ulicy Świętojańskiej Nr. 122. Nowopowstałej
placówce redakcja życzy pomyślnego rozwoju.88 Aptece nadano nazwę „Świętojańska”. Do
Gdyni przeniosła się także rodzina magistra Ćwiertniewicza.89
Na przeszkodzie rodzinnej stabilizacji i rozpoczęciu spokojnego życia stanął wybuchu II
wojny światowej. Jan Ćwiertniewicz został zmobilizowany i walczył w obronie Warszawy.
Rodzina tymczasem została wysiedlona do Krakowa, gdzie po zakończeniu kampanii wrześniowej trafił także Jan. Bardzo szybko rozpoczął pracę w aptece w Dębnikach. Zaangażował
się także w pracę konspiracyjną, za co w roku 1942 został aresztowany i początkowo osadzony w więzieniu na Montelupich, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu.90
W rodzinnych zbiorach pani Janiny Budnik, córki Jana Ćwiertniewicza, zachowała się
niezwykła i wstrząsająca pamiątka. Jest to list pisany przez jej ojca z obozu koncentracyjnego
w dniu 20 czerwca 1943 roku. Magister Ćwiertniewicz posiadał numer obozowy 122979,
mieszkał w 28 Bloku, spał na posłaniu nr 2. Czytając ten list, powinniśmy zdać sobie sprawę,
że pisany był w niewyobrażalnych dziś, potwornych warunkach ciągłego strachu, poniżania i
codziennej groźby śmierci: „Moja Kochana żono, moje drogie dzieci! Otrzymałem Twój list i
bardzo się ucieszyłem z wiadomości od Ciebie. Jestem zdrowy i czuję się tutaj dobrze. Mam
nadzieję, że w przyszłości będę częściej otrzymywał od Was pocztę, ponieważ bardzo za
Wami tęsknię. Szczególnie ucieszyła mnie wiadomość, iż znaleźliście sobie nowe mieszkanie,
oraz że wszyscy macie się dobrze. Chętnie dowiedziałbym się także czegoś o moich znajomych i przyjaciołach. Jak się mają? Pomagają Wam? Przede wszystkim chciałbym wiedzieć,
czy Pan Marek jest zdrowy. Co słychać u Janka w Krakowie? Bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiam i całuję, także siostry i szwagrów. Wasz Ojciec Jan”.91 List opatrzony jest
pieczęcią obozowej cenzury: „Sprawdzone. Obóz Koncentracyjny Oświęcim”.92
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Złota księga Gdynian op. cit.
„Farmacja Współczesna”, 1938, nr 2, s. 135.
Złota księga Gdynian op. cit.
Złota księga Gdynian op. cit.
Tłumaczyła z języka niemieckiego mgr Anna Pogoda, tłumacz. Z niejasnych sformułowań zamieszczonych
w tej korespondencji, możemy wnioskować, że list pełen jest ukrytych znaczeń i zaszyfrowanych informacji.
Oryginał listu w posiadaniu Janiny Budnik.
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Ilustracja 8
Magister Jan Ćwiertniewicz w czasie wakacji w Krościenku. Zdjęcie z lat pięćdziesiątych. Ze zbiorów
Janiny Budnik.

Przez cały czas pobytu Jana Ćwiertniewicza w obozie, trzy córki i chora od wielu lat
żona, pozostały bez jakichkolwiek źródeł utrzymania. Wyjechały w związku z tym do Krościenka, gdzie najstarsza z córek – Ewa (późniejsza lekarka – specjalista ftyzjatrii, ordynator
Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Zakaźnym w Gdyni i dyrektor tego Szpitala w latach 196668) w wieku 15 lat rozpoczęła pracę w sklepie jako kasjerka.93
Po wyzwoleniu obozu w Oświęcimiu Jan Ćwiertniewicz powrócił do Krakowa, był jednak tak wycieńczony, że trafił na oddział reanimacji. Pomimo tego podjął decyzję o powrocie
wraz z rodziną do Gdyni.94
Ukochana apteka magistra Ćwiertniewicza przedstawiała opłakany widok – była całkowicie zniszczona przez wojska, które wyzwalały Gdynię. Zostawała pod tymczasową opieką
magistra Leona Staśkiewicza i laboranta Karola Morawczyńskiego. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i wbrew zniszczonemu zdrowiu, Jan Ćwiertniewicz, jako kierownik i właściciel apteki, 95
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Złota księga Gdynian op. cit.
Ibidem.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op .cit., s. 415.
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zdołał przywrócić jej dawną świetność.96 Magister Ćwiertniewicz udzielał w owym czasie 50
procentowej ulgi dla kombatantów wojennych na sprzedawane w aptece leki.97
Życie nadal nie oszczędzało Janowi Ćwiertniewiczowi osobistych tragedii. W roku 1951
znacjonalizowano wszystkie polskie apteki. Jan Ćwiertniewicz znalazł się w sytuacji, w której
pracować musiał w aptece będącej dziełem jego życia i jego własnością – jako zwykły najemny pracownik. W rok później zdymisjonowano magistra Ćwiertniewicza ze stanowiska kierownika apteki. Tego ciosu, ten tak dotkliwie prześladowany przez los człowiek, nie wytrzymał i 30 kwietnia 1952 roku zmarł. Był wzorowym i kochającym ojcem, wielkim patriotą. 98
Żona magistra Jana Ćwiertniewicza zmarła w siedem lat później – 27 lipca 1959 roku.99
Na stronach internetowych „Gdańsk – Nasze miasto” w maju 2006 roku ukazały się niezwykle interesujące wspomnienia Anny Maciejczyk o jej ojcu – magistrze Janie Ćwiertniewiczu. Przytaczam je z niewielkimi skrótami: „Gdy bolała głowa leczono się tabletkami "z kogutkiem". Gdy doskwierał ból brzucha skuteczniejsze były uniwersalne krople zielone "Hien
Fang", oparte na balsamie peruwiańskim. Bóle stawów potrafiła skutecznie uspokoić emulsja
przeciwreumatyczna. Dzieciom zalecano picie emulsji tranowej Scotta lub Hemogenu Klawego. W asortymencie były oczywiście popularne krople choleryczne, miód koperkowy, sole
trzeźwiące, syrop żywokostowy, płyn na odciski... Te i inne medykamenty sprzedawała w latach międzywojennych, istniejąca do dzisiaj, apteka przy ulicy Świętojańskiej 122 (róg Piłsudskiego) na wprost Urzędu Miasta. Część leków sprowadzało się wówczas od producentów,
ale większość robiona była na miejscu. (...) Pamiętam, na zapleczu stały specjalne stoły, różne
dziwne naczynia, probówki i wagi. A wokół tej aparatury uwijał się ojciec. Coś odmierzał,
ważył, mieszał, wlewał do ciemnych buteleczek, korkował... (...) Mama Jana Hipolita, Antonina opiekowała się w Krościenku domem i dziećmi. A gromadka była liczna. Jan miał brata,
Mariana, który potem ukończył prawo w Krakowie i pracował w tamtejszym magistracie oraz
cztery siostry, które pozostały na gospodarce. Szkołę średnią, Jan ukończył w Nowym Targu.
Wojsko odsłużył w latach 1914-1917 w Legionach Polskich, gdzie pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego przeszedł cały szlak bojowy. Podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim poznał swoją przyszłą żonę, Franciszkę, która również studiowała farmację. Pobrali się. Na świat zaczęły przychodzić dzieci – w 1927 roku Ewa, rok później Anna, a w
1935 roku Janina. Po studiach rodzice zamieszkali w Sulejówku pod Warszawą, ojciec pracował w stolicy jako inspektor nadzoru farmaceutycznego. (...) Zarabiał świetnie. Tysiąc złotych
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miesięcznie w porównaniu np. do pensji nauczyciela (250 zł) było fortuną. Cały czas jednak
starał się o koncesję na prowadzenie apteki w Warszawie. Bez powodzenia. Traf chciał, że
pewnego dnia przyjechał z wycieczką do Gdyni i zakochał się w tym mieście. Skoro w Warszawie nie mógł otrzymać koncesji na prowadzenie apteki, postanowił starać się o nią w Gdyni. W młodym mieście nikt nie robił przeszkód. W 1937 roku Jan Hipolit otrzymał papier i zabrał się za poszukiwania lokalu. W tym czasie w Gdyni było już kilka aptek. W 1922 roku
przyjechał tu Antoni Małecki, który przy ulicy Starowiejskiej postawił kamienicę, na dole
której otworzył pierwszą w Gdyni aptekę "Pod Gryfem". Po niej powstały kolejne – w 1930
roku doktor Jankowski otworzył aptekę przy Skwerze Kościuszki, prawie równocześnie powstała "Apteka Centralna" Zenona Salickiego, w 1933 roku w Orłowie założył aptekę niejaki
Szkodowski, a na Grabówku Józef Grodzki. Jan Ćwiertniewicz znalazł lokal przy ulicy Świętojańskiej 122 i wziął się za remont. W tym miejscu były trzy sklepy (...) Ojciec połączył je w
jeden lokal. A remontował z rozmachem. Ze Śląska sprowadził specjalnie odlewane, odpowiednio hartowane szyby, odporne na sztormowe wiatry. Meble i całe wyposażenie sprowadzał z Wolnego Miasta Gdańska. Całe serce i majątek włożył w tę aptekę. W 1938 roku uroczyście poświęcono i otwarto w Gdyni aptekę Jana Hipolita Ćwiertniewicza. Znalazło tu pracę osiem osób, a wśród nich Karol Morawczyński, syn siostry Jana z Krościenka. W tym samym roku do Gdyni ściągnęła rodzina Jana. Zamieszkali w kamienicy przy ulicy Bandurskiego. Franciszka niewiele mogła pomóc, choć z wykształcenia była farmaceutką. Reumatyzm
coraz bardziej dawał jej się we znaki, choć Jan woził ją do najlepszych sanatoriów. Nie nacieszyliśmy się zbyt długo naszą apteką (...) Gdy wybuchła wojna, mama była na kolejnej kuracji w Garbatce. Ojciec dostał powołanie do wojska, odkurzył szabelkę i wyjechał. Nas Niemcy wyrzucili z Gdyni. W poszukiwaniu mamy, pod opieką niani Anieli, dotarłyśmy do Garbatki. Wojnę przeżyliśmy trochę w Krakowie, trochę w Krościenku. Tatę aresztowano, a potem
przewieziono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przeżył. Ciężko chory, po wojnie
dołączył do rodziny. Pierwsza do Gdyni wróciła Ewa, najstarsza córka Jana. W mieszkaniu
przy ulicy Bandurskiego zastała Niemców. Zdewastowana apteka, którą podczas wojny prowadził jakiś Niemiec, straszyła powybijanymi szybami. Kilka miesięcy później przyjechał
Jan. Odremontował lokal, w który przed wojną włożył tyle serca. Znów na półkach pojawiły
się ciemne buteleczki z lekami, znów na zapleczu wyczarowywano tajemnicze mikstury.
Kombatanci wojenni przychodzili tłumnie. Jan bowiem wprowadził specjalnie dla nich 50
procentową zniżkę na leki. I wydawało się, że znów wszystko będzie dobrze, aż nadszedł
1951 rok. Aptekę upaństwowiono, a jej właściciela, czyli ojca zatrudniono jako kierownika.
(...) Nie na długo. W 1952 roku tata, wówczas już bardzo chory, otrzymał wypowiedzenie z
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pracy. Tego już jego serce nie wytrzymało. Zmarł 30 kwietnia 1952 roku. Pochowany jest na
Cmentarzu Witomińskim. Tam również spoczywa mama, która przyjechała do Gdyni dopiero
po śmierci taty. Zmarła w 1959 roku. Dzielna Ewa, która podczas wojny utrzymywała całą rodzinę, pracując jako kasjerka w sklepie, po wojnie skończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. Przez wiele lat pracowała w szpitalu na Grabówku, gdzie leczono choroby płuc. Była ftyzjatrą, a przez ostatnie lata ordynatorem oddziału. Pamięta ją wielu gdynian. Ewa Ćwiertniewicz-Miketta nie żyje już od kilku lat. Zmarła na chorobę, którą leczyła u pacjentów – na płuca. Anna Maciejczyk, z zawodu księgowa, wyszła za mąż w Krościenku. Przez kilka lat
mieszkała w Ostródzie, w pobliżu najmłodszej siostry, Janiny. Gdy przeszła na emeryturę
wróciła do Gdyni. W Trójmieście mieszkają też jej dorosłe już dzieci: Magdalena i Zdzisław
oraz piątka wnucząt. Nie walczyliśmy ani o zwrot zagarniętej przez państwo apteki, ani o odszkodowanie. (...) A chyba trzeba było. Przecież tam pozostało serce naszego ojca”.100

100

Gdyńskie rody. Publikacja zamieszczona na stronie internetowej Gdańsk. Nasze miasto.
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Ilustracja 1
Budynek apteki „Pod Trzema Koronami” przy ulicy Świętej Kingi 6 (niegdyś numer
269). Zdjęcie współczesne.

Ilustracja 2
Weranda dawnej apteki „Pod Trzema Koronami”. Zdjęcie współczesne.
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Ilustracja 7
List Jana Ćwiertniewicza do rodziny, pisany z Oświęcimia. Ze zbiorów Janiny Budnik.
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Historia aptek w Nowym Targu
Historia apteki „Pod Orłem”
Pierwszą wzmianką, dotyczącą apteki w Nowym Targu, do której udało się autorowi dotrzeć,
jest pismo Wydziału Gminy w Nowym Targu z 30 października roku 1851, adresowane do samego
cesarza Franciszka Józefa. Czytamy w nim: „Do Najjaśniejszego Pana Franciszka Józefa Igo Cesarza Austryi, Króla Węgierskiego, Galycyi etc. etc. Najjaśniejszy panie! Raz pod 7 czerwca, drugi
raz pod dniem 5 sierpnia do Presidium Obwodowego Sandeckiego, a trzeci raz pod dniem 5 października 851 do Krakowskiej Komisyi Gubernialnej wniósł podpisany Wydział żałobę na Abrahama Blumenfelda, izraelitę i doktora miejskiego o zniewagę publiczną (...). W roku 847. gdy lud na
epidemią chorował napisał 1012. sztuk recept fałszywie ponajwiększej części i kazano Miastu 843.
Z. Reńskie (...) za lekarstwa zapłacić, a lud pytany czyli brał jakie lekarstwa, odparł przeszło ¾.
części lekarstw brania, i na to przysięgać ofiarował się, bo chociaż doktor u ludu niebył to recept
mnóstwo napisano i fałszywych nazwisk; numerów domu nawrzucano bez liku; to oszustwo uczynił dla aptekarza Bochusza i co obydwaj blisko na 2000 ZR. W.W. Kasę miejską okradli napisaniem
fałszywych recept, pewno wporozumieniu nietylko z aptekarzem Bohuszem ale i owczasowym burmistrzem Józefem Wranickim, na okradzenie to Kasy naszej miejskiej spisknęli. (...) Wydział gminy
miasta Nowego Targu w Galicyi obwodzie Sandeckim położonego”.1 Z powyższego dokumentu
wynika, że w roku 1847 nowotarskim aptekarzem był Bohusz, jak jednak widzimy jest on postawiony w jednoznacznie negatywnym świetle.
W roku 1853 aptekarzem w Nowym Targu był magister farmacji Franciszek Dziorkowski, w
jego zaś aptece nauki pobierał Michał Chwalibóg – subiekt aptekarski.2 Dokumentem potwierdzającym, że aptekarzem w Nowym Targu był Dziorkowski, jest wykaz właścicieli „realności” w Nowym Targu, płacących podatek na kontrybucje. Pod numerem pierwszym tegoż wykazu widnieje
nazwisko Dziorkowski wraz z datą 9 lipca 1860.3
W dniu 21 grudnia 1874 roku właścicielem apteki w Nowym Targu został magister farmacji
Michał Kwieciński (1845-1896).4 Istnienie apteki w Nowym Targu, należącej do Kwiecińskiego
wzmiankują: Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok

1

2

3
4

Dokument z Archiwum Państwowego w Krakowie, Oddział w Nowym Targu, sygn. 32/2. Dokument jest bardzo
trudny do odczytania.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, Praca doktorska pod kier. W. Roeske, ss. 201-204.
Dokument w zbiorach Archiwum Państwowego w Krakowie, Oddział w Nowym Targu, brak sygnatury.
M. Stachoń op. cit.
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1894,5 Kalendarz Farmaceutyczny z roku 18786 oraz Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1884.7 Od
początku swego istnienia apteka „Pod Orłem” znajdowała się w nowotarskim Rynku.
Niezwykle ciekawe wspomnienie o postaci magistra Kwiecińskiego pozostawił Stanisław Jankowski, długoletni dyrektor szkoły w Odrowążu, którego pamiętniki przedrukowane zostały w „Almanachu Nowotarskim” z roku 1997. Pisze on: „W Nowym Targu była znana w całym powiecie
osobistość. Znałem po części jego przeszłość, bo się nieraz z nim miało stosunki. Biedny farmaceuta ożenił się z wdową po aptekarzu w Nowym Targu i z czasem przyszedł do majątku. Miał dom w
rynku, gdzie była apteka, miał duże grunta i kapitały. Trzymał parę pięknych koni. Nikt takich nie
miał w powiecie. U niego koncentrował się cały ruch polityczny powiatu. Tam się schodzono na
karty i popijawę. Sam aptekarz nie pchał się nigdy do żadnych godności; ale wiele znaczył i jego
poparcie było skuteczne. Toteż miał wielu, przyjaciół, tym bardziej, że był gościnny i szczery. Lubił
karty i polowania w młodszych latach, frairki, a nade wszystko kieliszek. Gdy przyszedł na niego
taki okres szalony, to przyjacioły mawiali: „aptekarz pije”, i wtenczas przez cały tydzień było u niego gwarno i głośno. W pożyciu małżeńskim nie był szczęśliwy /był bezdzietny/, a nawet w późniejszych czasach żyli w separacji, chociaż pod jednym dachem. Był to bliski krewny, bo brat cioteczny
ks. Proboszcza, ale w Ludźmierzu rzadko bywał, bo księży nie lubił. Natomiast proboszcz bywał u
niego w Nowym Targu często. Aptekarzowa, znacznie starsza, już pięćdziesiątkę mająca, ale zdrowa i energiczna. Przyjeżdżała czasem na odpust do Ludźmierza z papierosem w ustach, powożąc
sama ładnemi końmi. Lubiła towarzystwo męskie, zwłaszcza księży, była miłośniczką kart, a i kieliszkiem wina nie gardziła. Proboszcz szanował oboje szczególniej, bo mu jako studentowi pomagała, a zresztą, bo ja wiem, może tam i w tem grała rolę ta okoliczność, że była bezdzietna a bardzo
bogata”.8
Magister Kwieciński., wbrew cytowanej powyżej opinii, był głęboko zaangażowany w życie
Nowego Targu i pełnił rozliczne funkcje społeczne. Przede wszystkim był radnym miejskim i jako
taki wchodził w skład różnych komisji urzędowych, np. komisji powołanej do przeprowadzenia wizji lokalnej i wyceny nieruchomości.9 Piastował funkcję wiceburmistrza.10 Jako delegat rady Miejskiej należał do Wydziału nowotarskiej Szkoły Powszechnej Uzupełniającej, powołanej w roku

5

6

7

8

9

10

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894, Lwów 1894, nakładem
c.k. Namiestnictwa, s. 540.
Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1878. Lwów 1877, Wydawnictwo Towarzystwa Aptekarskiego, s. 117.
Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1884. Lwów 1883, wydawnictwo Galicyjskiego Towarzystwa
Aptekarskiego, s. 132.
St. Jankowski: Pamiętniki-wybór. Opracował Krzysztof Szymusiak-Nowakowski. „Almanach Nowotarski”, 1997,
ss. 84-85.
B. Kowalik: Nowy Targ 1867-1918. Pół wieku, które zmieniło oblicze miasta. Nowy Targ 2006, nakładem Polskiego
Towarzystwa Historycznego, s. 124.
A. Szpytma, J. Szpytma: Cmentarz Nowotarski. Cześć zabytkowa. Kraków 2003, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, wyd. Akade, s. 52.
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1892.11 W 1886 magister Kwieciński został kasjerem miejskim, zastępując na tym stanowisku zmarłego Michała Lorenza. W tym samym roku wchodził w skład Wydziału Powiatowego przy radzie
Powiatowej w Nowym Targu oraz stał na czele nowotarskiej Komisji Sanitarnej. W roku 1894 został powołany do Komitetu obchodów rocznicy Kościuszkowskiej.12 Był członkiem Komitetu Kościółka św. Anny i Cmentarza.13 Uczestniczył także, jako członek, w działaniach nowotarskiej straży pożarnej.14
Apteka Kwiecińskiego była miejscem szkolenia przyszłych magistrów farmacji, którzy przed
wstąpieniem na studia musieli odbyć praktykę apteczną i zdać egzamin tyrocynalny. W roku 1880
w aptece naukę zakończył Grzegorz Burdym,15 zaś w roku 1887 Robert Gina.16
Michał Kwieciński zmarł 1 grudnia 1896.17 Apteka przeszła na własność jego spadkobierców,
którzy w roku 1897 sprzedali ją Konstantemu Wilczyńskiemu.18 Magister Wilczyński urodził sie
około roku 1853 w Warszawie, jako syn Andrzeja – „właściciela domu”. Po ukończeniu Szkoły Powiatowej w roku 1879, wstąpił na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dniu
12 lipca 1881 uzyskał dyplom magistra farmacji19 i bardzo szybko został członkiem Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej.20 W roku 1883, na posiedzeniu Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej,
został wybrany sekretarzem Gremium na kadencję trzyletnią.21 Pracował wówczas w aptekach krakowskich.22
W Nowym Targu magister Wilczyński poszedł w ślady swego poprzednika – Michała Kwiecińskiego i także angażował się społecznie, sprawując w roku 1901 funkcję kasjera miejskiego z
pensją 300 złotych reńskich rocznie.23 Konstantego Wilczyńskiego, jako właściciela apteki „Pod Orłem” w Nowym Targu wspomina Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1900.24
Apteka Konstantego Wilczyńskiego doczekała się literackiego portretu – opisał ją w swych
Wspomnieniach 1891-1970 Stanisław Sheybal, pionier polskiej fotografii artystycznej. Wspominając spędzone w Nowym Targu dzieciństwo pisze: „W okresie przebywania w tym mieście najbliższą towarzyszką mojego życia była matka. Z nią się najlepiej wówczas rozumiałem, ona jedna (tak
11
12

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

B. Kowalik op. cit., s. 191.
B. Słuszkiewicz: Burmistrzowie Nowego targu. Galeria portretów historycznych 1867-2002. Nowy Targ, brak daty
wydania, Wydawnictwo Akade, ss. 26, 28 oraz 32.
A. Szpytma, J. Szpytma op. cit.
B. Giełczyński, M. Jagła: Pod patronatem Świętego Floriana. 120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu.
Nowy Targ 2001, s. 8.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1880, nr 20, s. 341.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1887, nr 22, s. 379.
M. Stachoń op. cit.
Ibidem.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1883, nr 22, ss. 341-345.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1883, nr 23, ss. 359-360.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1888, nr 20-21, ss. 349-354.
B. Słuszkiewicz op. cit., s. 45.
Kalendarz Farmaceutyczny na rok 1900. Lwów 1900, staraniem i nakładem Bronisława Koskowskiego, redaktora
„Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, s. 187.
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mi się przynajmniej zdawało) traktowała mnie poważnie. Razem chodziliśmy po A—B nowotarskiego rynku, które było wówczas miejscem spacerów i spotkań mieszkańców miasta. Przy A—B
stał drewniany, parterowy domek z facjatką, a w nim była apteka. Z rodziną jej właściciela matka
się przyjaźniła i częstośmy ten domek odwiedzali. Był tam chłopak w moim mniej więcej wieku i z
nim łaziłem po dziwnych i tajemniczych zakamarkach domu. Pamiętam jakąś opuszczoną, zawaloną rupieciami sień, w niej resztki rozebranych schodów, prowadzących kiedyś na poddasze. W
otworze wyciętym w suficie, przez który kiedyś wchodziło się schodami, tkwiła teraz zwyczajna
drabina. Dlaczego schody zostały rozebrane? Długo mnie to intrygowało. Ale gdy pytałem o to syna
aptekarza, ten uparcie milczał a na twarzy malował się niepokój i strach. Aż pewnego razu głosem
drżącym ze wzruszenia opowiedział mi historię, która mnie zadziwiła.
— Tam, na górze — powiedział — jest pokój, w którym mieszkała moja prababka. I tam
umarła. A teraz straszy. Tam nie wolno chodzić. Nie wolno? Ano, zobaczymy — pomyślałem. Od
razu bowiem postanowiłem rzecz zbadać osobiście. I pewnego dnia, gdy na świecie gasło już światło dzienne i wszyscy siedzieli w ogrodzie, wkradłem się do sieni i wdrapałem po drabinie na poddasze. W ścianie naprzeciw wejścia od razu spostrzegłem drzwi i po ich otwarciu znalazłem się w
pięknym, staromodnie urządzonym i dość czysto utrzymanym pokoju. Okno było zasłonięte koronkową firanką i wewnątrz panował zmrok. Nad łóżkiem wisiał dość duży obraz przedstawiający
piękną, młodą kobietę. To pewnie ona, prababka — pomyślałem i urzeczony jej urodą wpatrzyłem
się w niesamowite oczy patrzące z portretu. Nagle oczy te drgnęły. Przyjrzałem się bacznie. Ależ
tak! Te oczy żyją. Gdziekolwiek stanę, obracają się w moim kierunku. I wciąż patrzą na mnie. A teraz cała twarz ożyła. Już drgnęły usta, rozchylają się wargi, zaraz portret przemówi. Ogarnęło mnie
niesamowite przerażenie. Poderwałem się i z wrzaskiem wybiegłem z pokoju, po czym spiesznie,
płatając nogi, zacząłem się spuszczać w dół po drabinie. Z połowy jej wysokości runąłem bezwładnie na ziemię”.25
Z dniem 1 stycznia1902 roku apteka nowotarska przeszła na własność nieznanego z imienia
Zubrzyckiego, który po upływie kilkunastu dni... sprzedał ją magistrowi farmacji Emilowi Scheinowi:26 „aptekę w Nowym Targu nabył na własność kol. p. Emil Schein” – pisało Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego w numerze z 15 stycznia 1902 roku.27
Nazwisko Schein znane było wówczas wszystkim mieszkańcom Nowego Targu: wszak to
właśnie Herman Schein był przez kilkadziesiąt lat ich długoletnim lekarzem miejskim. Doktor
Schein (1845-1920) objął tę posadę w roku 1873 i obowiązki lekarza miejskiego sprawował nieprzerwanie do śmierci, zyskując sobie wielki szacunek, który znalazł wyraz w nadaniu mu tytułu

25
26
27

St. Sheybal: Wspomnienia. 1891-1970. Kraków-Wrocław 1984, Wydawnictwo Literackie, ss. 25-26.
M. Stachoń op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1902, nr 2, s. 31.
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honorowego obywatela Nowego Targu. Doktor Schein miał dwójkę dzieci – Joannę oraz Emila.28
Emil Schein urodził się w roku 1874 w Nowym Targu. Podobnie jak ojciec był wyznania mojżeszowego. Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywał w latach 1892-1894, dyplom magistra farmacji uzyskując 15 lipca 1894 roku.29
Apteka w Nowym Targu należała do magistra Scheina do roku 1925, mieściła się w kamienicy
przy Rynku nowotarskim, pod numerem 13. Sam Emil Schein pracował w niej jednak tylko do października 1909 roku, kiedy to wydzierżawił aptekę Augustowi Christowi. 30 Magister August Jan
Christ urodził się w Bochni. Studia
farmaceutyczne ukończył w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1892.31
August Christ nie był zapewne zadowolony ze swego miejsca pracy i
roli dzierżawcy, gdyż od roku 1912
co kilka miesięcy, z rzadko spotykaną wytrwałością, występował o przyznanie mu koncesji na prowadzenie
aptek: w marcu 1910 roku w TarnoIlustracja 1
Reklama nowotarskiej apteki „pod zarządem Eugeniusza Dąbrowskiego”. Reprodukcja z „Gazety Podhalańskiej”, 1919, nr 52.

brzegu i Sanoku,32 w kwietniu 1910
– w Bochnii,33 w maju 1910 – w
Krakowie,34 we wrześniu 1912 – w
Samborze lub Tarnowie,35 w paź-

dzierniku 1912 – w Żywcu i Jaworowie.36 W Nowym Targu przyszedł na świat syn Christa – Ferdynand37, w przyszłości także magister farmacji. Jego ojcem chrzestnym był późniejszy wybitny profesor farmacji stosowanej Marek Gatty-Kostyal. W roku 1918 August Christ zmarł na zapalenie
płuc. Niedługo po tym wdowa po nim otrzymała zawiadomienie, że otrzymał koncesję na prowadzenie apteki w Jaworznie. Władze, pomimo śmierci magistra Christa, utrzymały w mocy swą decyzję, dzięki czemu wdowa, wraz trójką maleńkich dzieci, mogła utrzymywać się z dzierżawy apte28

29
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I. Łukaszka, B. Słuszkiewicz: Obywatele honorowi miasta Nowego Targu. Wydanie drugie w opracowaniu Barbary
Słuszkiewicz. Nowy Targ 2005, wyd. Burmistrz Miasta Nowego Targu, ss. 17-19.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 12, s. 201
Informacja na podstawie Dyplomu magistra farmacji Augusta Jana Christa. Dokument w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 651, August Jan Christ).
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 3, ss. 51-52.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 4, s. 75.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 5, s. 90.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 9, s. 146.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 10 ,s. 162.
Co wskazywałoby, że August Christ nadal pracował w Nowym Targu, jednak już nie w charakterze zarządcy, a
jedynie pracownika apteki.
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ki. Wspomniany wcześniej syn magistra Augusta Christa – Ferdynand, studia farmaceutyczne rozpoczął w roku 1937 i dokończył je po II wojnie światowej, w roku 1948. Pracę podjął w aptece należącej do matki i niedługo przed nacjonalizacją aptek w roku 1951 został jej kierownikiem. Następnie był kierownikiem upaństwowionej już apteki. W latach pięćdziesiątych przeniesiony został
służbowo do pracy w aptece przy ul. Karmelickiej w Krakowie.38
Magister Christ pozostawał dzierżawcą apteki do 16 lipca 1912 roku. Od 18 maja 1909 do 10
stycznia 1910 w aptece „Pod Orłem” pracował Zygmunt Wilczyński, którego losy opisano w rozdziale dotyczącym historii apteki w Łącku. W latach 1913-1914 aptekę prowadził doktor Herman
Schein, co było pogwałceniem obowiązującego prawa i musiało się zapewne
spotkać z ostrą interwencją Gremium
Aptekarskiego.39
Od 1 sierpnia 1920 do 31 sierpnia
1927 roku40 apteka była dzierżawiona
przez Eugeniusza Dąbrowskiego, absolwenta studiów farmaceutycznych na
Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach
trzydziestych dzierżawcę apteki w Czerniejewie.41 W roku 1920 w aptece przyjmowane były zapisy do Polskiego CzerIlustracja 2

wonego Krzyża. Zapisujący się musieli

Reklama nietypowej działalności nowotarskiej apteki,
dzierżawionej przez magistra Eugeniusza Dąbrowskiego,
zamieszczana niemal przez cały rok 1921 w „Kronice Farmaceutycznej”.

złożyć w aptece datki w kwocie 20 marek, na rzecz „rannych i chorych żołnierzy naszej armii”.42 Nie wiadomo, czy
magister Schein w latach dwudziestych

przebywał w Nowym Targu, jednak w rok po śmierci swego ojca przekazał na rzecz miejscowej
ochronki niemałą kwotę 15000 marek.43
W roku 1925 apteka w Nowym Targu przeszła na własność spadkobierców Emila Scheina,
którzy nadal dzierżawili ją magistrowi Dąbrowskiemu. 1 listopada 1927 roku aptekę kupił Adolf
Milet,44 urodzony 26 stycznia 1881 roku.45 Magister Millet angażował się życie społeczne małopol38
39
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Wywiad przeprowadzony przez autora z synową Augusta Christa, Zofią Christ z Krakowa, w dniu 24 maja 2007.
M. Stachoń op. cit.
M. Stachoń op. cit.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 360.
„Gazeta Podhalańska”, 1920, nr 36, s. 5.
I. Łukaszka, B. Słuszkiewicz op. cit.
M. Stachoń op. cit.
Spisany odręcznie Wykaz wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych (do sejmu) w roku
1935, w zbiorach Archiwum Państwowego w Nowym Targu.
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skich farmaceutów, będąc członkiem Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie.46
Apteka Milleta, ze względu na doskonałe położenie w Rynku nowotarskim, przyciągała bardzo wielu pacjentów. Magister Milet pozostawał także w dobrych kontaktach z lekarzami, ordynującymi w kamienicach w Rynku, którzy kierowali swych pacjentów do apteki „Pod Orłem”. 47 Wedle
Spisu aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa z roku 1942, apteka „Pod Orłem” została zlikwidowana.48
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„Kronika Farmaceutyczna”, 1937, nr 8, s. 101.
Wywiad przeprowadzony przez autora z córką Mariana Dworzańskiego, Łucją Sobkowską z Nowego Targu, w dniu
14 listopada 2006.
Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 1942, Izba Aptekarska w Krakowie, s. 34.
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Historia apteki „Pod Opatrznością”
W styczniu 1942 roku Izba Aptekarska w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa wydała
dla magistra farmacji Jana Wellnera, prawomocną koncesję na prowadzenie apteki w nowotarskim
rynku.49 Aptekę uruchomił w lutym 1942.50 Był
absolwentem studiów farmaceutycznych we
Lwowie z roku 1922.51 Apteka znajdowała się
w kamienicy pod numerem 18 i otrzymała nazwę „Pod Opatrznością”. Wedle Deklaracji w
sprawie podatku przemysłowego za rok 1944,
zachowanego w nowotarskim Archiwum Państwowym w aptece „Pod Opatrznością” zatrudnionych było pięciu pracowników umysłowych
oraz jeden robotnik kwalifikowany.52
W piśmie, znajdującym się w Archiwum
Państwowym w Nowym Targu, burmistrz miasta – Jan Stanek, pisze do magistra Wellera, że
Karta przemysłowo-podatkowa na rok 1944 nie
może być panu wydana, gdyż nie zastosował
się Pan do obowiązujących przepisów ustawy i
zarządzenia
Ilustracja 3
Lokal w rynku nowotarskim pod numerem 18,
gdzie mieściła się apteka „Pod Opatrznością”. Zdjęcie
z początku lat pięćdziesiątych, ze zbiorów Muzeum
Podhalańskiego PTTK w Nowym Targu.

Izby

Handlowo-Przemysłowej

Gen. Gub. mimo zwrócenia Panu uwagi przez
odnośnego pracownika Zarządu Miejskiego.
Zarząd Miejski wzywa Pana aby do dni 3-ch od
dnia doręczenia niniejszego pisma, przedłożył
w biurze Rachuby miejskiej w godzinach urzę-

dowych, przepisowo wypełnioną deklarację oraz wpłacił kwotę 0.20 zł, wyłożoną przez Zarząd
miejski na koszta doręczeniowe przesłanej przez Pana pocztą kwoty zarachowanej na konto do wyjaśnienia. W razie niezastosowania się do niniejszego pisma, Zarząd miejski będzie zmuszony postąpić w myśl obowiązujących przepisów ustaw Gen. Gub. w sprawie wydawania kart przem. podatkowych, oraz sabotowania tychże ustaw przez Pana”.53
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„Wiadomości Aptekarskie”, 1942, nr 1-2, s. 13.
Deklaracja w sprawie podatku przemysłowego za rok 1944 apteki Jana Wellnera, w zbiorach Archiwum Państwowego w Nowym Targu.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego Naczelnej Izby Aptekarskiej, s. 503.
Deklaracja... op. cit.
Pismo w zbiorach Archiwum Państwowego w Nowym Targu.

303

Po wojnie apteka przeszła na własność Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego, magister Wellner pozostawał zaś jej dzierżawcą.54 Pracownikiem apteki był także Józef Sułkoński, absolwent studiów farmaceutycznych we Lwowie z roku 1936.55

54
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Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 354.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 492.
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Historia apteki „Pod Koroną”
Historia apteka „Pod Koroną” zaczyna się w roku 1909, kiedy to podanie o przyznanie koncesji na prowadzenie drugiej apteki w Nowym Targu, „względnie o czwartą w Nowym Sączu, wniósł
magister farmacji Stanisław Reczyński, dzierżawca apteki w Dukli”.56 Aptekę w Dukli dzierżawił
blisko 10 lat – od początku 1901 roku.57 W styczniu 1910 Reczyński ponownie występował do c.k.
Namiestnictwa o przyznanie koncesji na apteki w Nowym Sączu lub Nowym Targu.58
Urodził się 3 lutego 1867 roku w Falkowej, jako syn Antoniego Reczyńskiego, obywatela
ziemskiego, zamieszkałego w Uszwi, w powiecie brzeskim. Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w roku 1889. Dyplom magistra farmacji uzyskał 21 lipca 1891 roku.59
Koncesję na prowadzenie apteki otrzymał od c.k. Namiestnictwa w październiku 1910.60 C.k. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych koncesję tę zatwierdziło w roku 1911.61
Apteka „Pod Koroną” otwarta została 1 maja 1912 roku,62 mieściła się przy ul. Szaflarskiej,
tuż przy Rynku, w domu z charakterystycznym motywem zdobniczym w kształcie korony.63 W
„Gazecie Podhalańskiej” z roku 1913 magister Reczyński tak oto reklamował swoją aptekę: „Nowo
otwarta apteka przy ul. Szaflarskiej (...) poleca przetwory chemiczne z pierwszorzędnych fabryk,
wszelkie środki toaletowe i kosmetyczne, krajowe, zagraniczne i własnego wyrobu – oryginalną
malagę i koniak francuzki, wody mineralne, naturalne i sztuczne”.64
Od roku 1921 w aptece magistra Reczyńskiego pracowała Maria Dobrowolska,65 która w roku
1928 figuruje w wykazie „członków Oddziału Krakowskiego Związku Zawodowego Farmaceutów
Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej, będących członkami Kasy Zapomogowej”.66 W 1921
magister Reczyński ofiarował 1000 marek na „cel kursów maturycznych”, organizowanych przez
Małopolskie Towarzystwo „Unitas” dla studentów farmacji nie posiadających matury.67 Stanisław
Reczyński zmarł w roku 1931, o czym donosiły „Wiadomości Farmaceutyczne”: „Ś.p. Mag. Farm.
Stanisław Reczyński, właściciel apteki w Nowym Targu, zmarł po krótkich i ciężkich cierpieniach
dnia 21 lipca, przeżywszy 64 lata”.68 Apteka „Pod Koroną” przeszła w tej sytuacji na własność
56
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 6, s. 97. Redakcja „Czasopisma...” popełniła
oczywistą pomyłkę, podając błędne imię magistra Reczyńskiego – Jan. Dodajmy także, że w tym samym roku o
nadanie koncesji na drugą aptekę w Nowym Targu składali podania m.in. Feliks Radomski ze Lwowa oraz Eugeniusz Świątkowski z Białej („Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 12, ss. 155-156).
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 3, s. 47.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 1, s. 11.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 10, s. 171.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1911, nr 10, s. 175.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 6, s. 94.
Ł. Sobkowska op. cit.
„Gazeta Podhalańska”, 1913, nr 1, s. 7.
M. Stachoń op. cit.
Ibidem.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1921, nr 7-8, s. 69.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1931, nr 31, s. 446.
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spadkobierców Reczyńskiego, którzy w roku 1932 sprzedali ją magistrowi farmacji Marianowi
Emilowi Dworzańskiemu.69 O postaci tej udało się uzyskać bardzo dużo informacji, dzięki kontaktowi nawiązanemu w panią Łucją Sobkowską z Nowego Targu, córką magistra Dworzańskiego.
Marian Emil Dworzański urodził się 30 sierpnia 1892 roku w Kętach, jako syn Józefa, tamtejszego kupca. Gimnazjum ukończył w Wadowicach. Studia farmaceutyczne rozpoczął w Krakowie
w roku 1913. Po dwóch semestrach przerwał je, aby ponownie powrócić do nauki w roku 1915. Dyplom magistra farmacji uzyskał Dworzański 27 lipca 1916 roku.70 W czasie I wojny światowej służył w aptece polowej w Krakowie.71
Pierwszym miejsce pracy magistra Dworzańskiego była apteka w Oświęcimiu. Następnie zatrudniony był w aptekach w Brzeszczach i w Andrychowie. W latach 1924-1928 dzierżawił aptekę
„Pod Opatrznością” w Suchej zaś od 1929 do 1932 aptekę w Dobczycach.72 W roku 1928 figuruje
w zamieszczonym przez „Kronikę Farmaceutyczną” wykazie „członków Oddziału Krakowskiego
Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej, będących członkami Kasy Zapomogowej”.73 W roku 1931 przeczytał w prasie farmaceutycznej ogłoszenie, że w
Nowym Targu na sprzedaż wystawiono aptekę spadkobierców Stanisława Reczyńskiego. Magister
Dworzański zdecydował się zakupić aptekę. Decydującym argumentem była konieczność wysłania
dzieci do szkół, a takie istniały właśnie w Nowym Targu. Apteka Reczyńskiego kosztowała 110000
złotych, z czego 60000 Dworzański musiał pożyczyć, 50000 złotych zaś uzyskał za sprzedaży parceli w rynku w rodzinnych Kętach. Niestety akt sprzedaży apteki spisany był pod dyktando spadkobierców Reczyńskiego i zawierał wiele niekorzystnych dla Dworzańskiego zapisów. M.in. nabywca
nie mógł przenieść apteki do innego budynku przy ul. Szaflarskiej, musiał także zakupić mieszkanie
znajdujące się nad lokalem apteki, choć nikt z niego nie korzystał... Rodzina mieszkała nieopodal
apteki, w małym domku, kupionym przez żonę magistra Dworzańskiego – Helenę z domu Jaśkiewicz, nauczycielkę.74
Pani Łucja Sobkowska wspominała charakterystyczną dla swego ojca odpowiedź, jakiej
udzielił Niemcom, podejrzewającym go o przynależność do ruchu oporu. Miał wówczas powiedzieć, że jedynymi organizacjami do jakich należy są „dom, kościół oraz apteka”. Magister Dworzański nie miał czasu na przynależność do organizacji, partii i działalność społeczną. Poświęcał się
głównie aptece. Chorował na serce i dlatego też po powrocie ojca do domu dzieci musiały zachowywać idealną cieszę, aby mógł wypoczywać w spokoju: „Tatuś był dla nas świętością, zarabiał na
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M. Stachoń op. cit.
J. Michalewicz (red.): Corpus studiosorum Universitatis Iagiellonicae 1850-1918 A-D. Kraków 1999, wyd. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 894.
A. Marczyński: Farmaceuci na okupowanym Podhalu. „Przegląd Lekarski”, 1990, nr 1, ss. 119-127.
Ł. Sobkowska op. cit.
Ibidem.
Ł. Sobkowska op. cit.
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nas wszystkich i na cały dom”.75 Dzieciom swym przyrządzał w aptecznym laboratorium wspaniałe
cukierki miętowe lub malinowe. Rodzina była dobrze sytuowana, ciągłą troską magistra Dworzańskiego była konieczność spłaty długów, zaciągniętych na kupno
apteki. Z tego też względu bywał przesadnie oszczędny. Był
mało energiczny, stąd też w prowadzeniu apteki pomagała mu
często żona, jeżdżąc np. po towar do krakowskiej hurtowni
„Zoria”.76
Pani Łucja Sobkowska dobrze zapamiętała także wnętrze
apteki „Pod Koroną”. W rogach izby ekspedycyjnej, po stronie
farmaceuty, znajdowały się szafki z lustrami, za którymi
umieszczono trucizny i substancje narkotyczne. Lada apteczna
wykonana była z marmuru. W izbie ekspedycyjnej umieszczoIlustracja 5
Marian Emil Dworzański. Zdjęcie
z dowodu osobistego, wydanego
przez
„Zwierzchnictwo
Gminy
i Miasta Dobczyce” 23 lipca 1931
roku. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Nowym Targu.

no także piękny zegar, stolik z karafką wypełnioną wodą mineralną oraz wyścielaną kanapkę i dwa fotele. W oknach aptecznych, żona magistra Dworzańskiego urządzała zimą wystawy
kwiatowe – na zewnątrz świat tonął w zaspach śniegu, zaś po
drugiej stronie szyby znajdowało się kilkanaście doniczek z
pięknie kwitnącymi fiołkami alpejskimi. Na strychu znajdował

się magazyn ziół, m.in. strączków senesu i koszyczku rumianku. Nad wejściem do apteki umieszczony był szyld „Pod Koroną”.77
W aptece pracowały przed wojną jeszcze trzy osoby, w tym asystent farmacji Juliusz Dworski.
Na początku lat trzydziestych, tuż po zakupie apteki, Dworzańskiemu udało się uzyskać kontrakt na
dostarczanie leków do szpitala miejskiego. Przynosiło to duże dochody. Apteka słynęła także wśród
góralskiej ludności całego Podhala ze wspaniałych porad i specyfików oferowanych przez Mariana
Dworzańskiego. Bardzo skutecznie leczył konie z ochwatów, sprzedawał niezawodną maść na
świerzb i preparat na usunięcie tasiemca. W razie potrzeby, biednym pacjentom leki wydawał za
darmo. Z czasem zyskał sobie tytuł „Pana Doktóra” i tak niezmiennie był przez górali nazywany.
Wyrabiał także doskonałe kremy – „liliowy”, „ogórkowy”, „Wschodnia piękność” oraz krem na
piegi. Pani Sobkowska pomagała ojcu pakować kremy do firmowych pudełeczek. Początkowo magister Dworzański miał duże trudności w zrozumieniu podhalańskiej gwary. Bo cóż mogła oznaczać
np. „paliczkowa maść”? Okazało się, że w gwarze oznaczało to maść ichtiolową! Rodzina Dwo-

75
76
77

Ł. Sobkowska op. cit.
Ł. Sobkowska op. cit.
Ł. Sobkowska op. cit.
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rzańskich posiadała przed wojną w Nowym Targu jeszcze drogerię, którą prowadziła wielokrotnie
cytowana w niniejszym rozdziale pani Łucja Sobkowska, mająca obecnie ponad 90 lat.78
Magister Marian Dworzański w lecie 1939 roku, a więc w okresie narastającego zagrożenia ze
strony hitlerowskich Niemiec, wpłacił na rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej 500 złotych.79
W pierwszych dniach września 1939 roku, magister Dworzański uciekł przed wkraczającymi
wojskami niemieckimi w Gorce, na Turbacz.80 Towarzyszył mu syn – Marian Dworzański junior81,
który ukończył już studia farmaceutyczne, nie otrzymał jednak dyplomu. Następnie skierowali się
do Przemyśla, gdzie Marian Dworzański miał wyznaczony punkt mobilizacyjny i dalej na wschód.
Zatrzymali się w Załoźcach, w województwie tarnopolskim, gdzie objęli w zarząd opuszczoną aptekę. 16 września na barykadach Lwowa, z ręki ukraińskiego skrytobójcy zginął drugi syn Dworzańskiego – Zbigniew, student II roku Politechniki Lwowskiej. Magister Dworzański, po trudach tułaczki, ciężko zachorował. Aptekę w Załoźcach, pomimo braku uprawnień, prowadzić musiał jego
syn. Do Nowego Targu, po przedostaniu się przez zieloną granicę na Sanie, powrócili dopiero przed
Świętami Bożego Narodzenia 1939 roku. W aptece pracował wówczas wspomniany wcześniej Juliusz Dworski, który przez dłuższy czas ukrywał się w górach, jednak na prośbę pani Heleny Dworzańskiej powrócił i uruchomił zamkniętą aptekę.82 Od początku 1940 roku, aż do końca wojny, kierownictwo apteki ponownie objął Marian Emil Dworzański.83
Niezwykle ciekawie konspiracyjny epizod apteki „Pod Koroną” opisał Aleksander Marczyński: „Kontakt konspiracyjny z ZWZ mgr Dworzański nawiązał przez inż. Jana Kablaka-Ziembickiego ("Klin", "Halny"), członka komendy obwodu nowotarskiego, wiosną 1940 r. W roku 1941 w Nowym Targu powstała placówka RGO, której przewodniczącym został ksiądz dziekan dr Franciszek
Karabula, proboszcz parafii św. Katarzyny. Do współpracy w RGO włączył się mgr Dworzański.
Przekazywał leki i środki opatrunkowe dla ludzi biednych oraz wysiedlonych. W styczniu 1941 r.
do pracy w aptece została zaangażowana mgr farm. Stanisława Czechówna (po wojnie Krasiejko),
która studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła przed wojną i objęła pracę
w aptece w Tarnowie. Tam też zastał ją wybuch wojny. Aptekę tę objął Ukrainiec, niejaki C. Bilenko. Mgr Czechówna związana była z komórką konspiracyjną przy więzieniu tarnowskim, do którego kierowani byli przez placówki gestapo, przeznaczeni do obozu w Oświęcimiu. Mgr Czechówna,
czując się zagrożona, zmuszona była do ucieczki z Tarnowa. Wówczas to przybyła do Nowego Tar78
79
80
81

82
83

Ł. Sobkowska op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1939, nr 21, s. 317.
Ł. Sobkowska op. cit.
Na temat Mariana Dworzańskiego juniora trudno ustalić jakiekolwiek pewne informacje. Łucja Sobkowska, w
czasie rozmowy z autorem, unikała odpowiedzi na jego temat. Trudno więc stwierdzić, czy jest to ten sam Marian
Dworzański, którego wymienia „Farmacja Współczesna” (1934, nr 1-2, s. 33), jako prezesa zarządu Koła
Farmaceutów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także jako „zewnętrznego” wiceprezesa Koła Farmaceutów
Studentów Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie („Farmacja Współczesna”, 1939, nr 1, ss. 51-52).
Ł. Sobkowska op. cit.
Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 1942, Izba Aptekarska w Krakowie, s. 34.
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gu, przyjmując pracę w aptece mgr. Dworzańskiego. W obwodzie nowotarskim przyjęła pseudonim
"Kama" i używała go do końca okupacji. Mgr Dworzański z pełnym zaufaniem odnosił się do mgr
Czechówny, która była sumiennym pracownikiem. Do jej konspiracyjnych obowiązków należało
prowadzenie w aptece punktu kontaktowego oraz pełnienie obowiązków szefa sanitarnego obwodu
i inspektoratu nowotarskiego i nowosądeckiego. Funkcje te pełniła do wyzwolenia.
Oto urywek wspomnienia Adama Palmricha, od r. 1943 komendanta placówki AK w Zakopanem, który wiosną 1944 r. przybył do apteki jako punktu kontaktowego obwodu w celu nawiązania
kontaktu z mjr. Adamem Stobrawą ("Borowy"). Po wejściu do apteki Palmrich zwrócił się umówionym hasłem do mgr Czechówny: "czy dostanę proszki od bólu głowy?". Dostał w aptece żądane
proszki oraz skierowanie do łącznika, który następnie zaprowadził go na ulicę Długą, gdzie była
melina konspiracyjna majora "Borowego", wówczas komendanta obwodu AK Nowy Targ. Od wiosny 1944 r. z apteki mgr. Dworzańskiego kierowane były leki i środki opatrunkowe dla oddziałów
partyzanckich w Gorcach. Przenosiła je osobiście "Kama", mając przy tym dobrą legitymację urzędową i nocną przepustkę. "Kama" pośredniczyła też w przyjmowaniu środków leczniczych i sanitarnych oraz narzędzi chirurgicznych z placówki zakopiańskiej (kryptonim "Żuraw"), które przywoziła Maria Piasecka ("Watra I"), komendantka Wojskowej Służby Kobiet w Zakopanem. "Kama"
była nadto szefem łączności wspomnianego inspektoratu. Lato i jesień 1944 r. były okresem najgorętszych walk partyzanckich w Gorcach. Z apteki mgr. Dworzańskiego coraz częściej wysyłano leki
oraz środki sanitarne dla potrzeb oddziałów. W walkach z Niemcami byli ranni, których leczono w
polowych izbach chorych oraz na melinach partyzanckich w Gorcach”.84
W roku 1945 Marian Dworzański junior uzyskał dyplom magistra farmacji na Uniwersytecie
Jagiellońskim. W roku 1949 pracował w aptece ojca.85
Magister Marian Dworzański zmarł 25 stycznia 1949 roku w Nowym Targu,86 w czasie pełnienia dyżuru aptecznego.87 W nekrologu zamieszczonym w „Farmacji Polskiej” z lutego 1949 roku
można było przeczytać, że „W zmarłym, który przepracował w zawodzie 39 lat, zawód farmaceutyczny traci zacnego kolegę i wybitnego fachowca”.88 Po nacjonalizacji w aptece nadal pracowała
żona magistra Dworzańskiego – Helena, która był „opisywaczką”.89
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A. Marczyński op. cit.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 420.
„Farmacja Polska”, 1949, nr 2, s. 73.
Ł. Sobkowska op. cit.
„Farmacja Polska” op. cit.
Ł. Sobkowska op. cit.
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Historia apteki „Pod Kozicą”
Trzecia apteka w Nowym Targu powstała tuż przed wybuchem II wojny światowej, w roku
1937. Koncesję na jej prowadzenie otrzymał magister farmacji Władysław Dworzański,90 którego
wbrew pozorom nie łączyły żadne więzy pokrewieństwa z opisaną powyżej rodziną Dworzańskich.91 Apteka uruchomiona została w roku 1938, jako apteka
„Pod Kozicą”, przy ulicy Kolejowej.92
Władysław Dworzański urodził się 17 maja 1891 roku w
Nowym Sączu.93 W roku 1906 rozpoczął praktykę apteczną u
Teodora Gerżabeka w Bukowsku, ukończył zaś w aptece Ehrbara we Lwowie w 1910. W tym samym 1910 roku zdał egzamin
tyrocynalny we Lwowie ze stopniem „bardzo dobrym” i rozpoczął dwuletnie studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Lwowskim. W trakcie ich trwania ujawniły się społeczne pasje Władysława Dworzańskiego: jako przewodniczący stanął na czele
Ilustracja 7
Władysław Dworzański. Zdjęcie
pochodzi z cytowanego artykułu
w czasopiśmie „Farmacja Polska”
(1964, nr 13-14, ss. 304-305).

Koła Farmaceutów Uniwersytetu Lwowskiego, które zaczęło
się dzięki niemu aktywnie rozwijać. Brał także udział w pracach
zespołu wydawniczego gazety farmaceutycznej „Ogniwo”.94 W
dniach 11-13 lipca 1912 przystąpił do „rygoryzów farmaceutycznych, które wypadły ogólnie biorąc bardzo dobrze” i uzy-

skał dyplom magistra farmacji.95 Następnie pracował w aptekach lwowskich: Szpitala Powszechnego, aptece Łopatyńskiego, aptece Lisowskiego. Przez cały ten czas uczestniczył w życiu zawodowym, zabiegając m.in. o wprowadzenie obligatoryjnej Kasy Płac dla farmaceutów.96
W roku 1918 rozpoczął się niezwykle ważny rozdział w życiu magistra Dworzańskiego: „Powołany do W.P. w r. 1918 odbył kampanię jako podporucznik aptekarz przy polowej kolumnie sanitarnej XI dywizji piechoty, a następnie jako kierownik apteki epidemicznego Szpitala Polowego w
Czortkowie”.97 W 1921 został zatwierdzony w korpusie służby zdrowia Wojska Polskiego, jako
podporucznik aptekarz.98 Z Czortkowem związał się na dłużej: po zwolnieniu z wojska w roku
1921 objął, na sześć kolejnych lat, dzierżawę tutejszej apteki. Przez cały ten okres głęboko zaanga90
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M. Stachoń op. cit.
Ł. Sobkowska op. cit.
M. Stachoń op. cit.
Spisany ręcznie Wykaz wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych (do senatu) w roku
1938, w zbiorach Archiwum Państwowego w Nowym Targu.
„Farmacja Polska”, 1964, nr 13-14, ss. 304-305.
„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 8, s. 129.
„Farmacja Polska” (1964) op. cit.
„Farmacja Polska” (1964) op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1921, nr 4-5, s. 45.
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żował się w życie lokalnej społeczności: „był m.in. prezesem towarzystwa rybackiego w Czortkowie. Jego zasługą było powołanie do życia towarzystwa łowieckiego "Rogacz", którego członkami
byli tamtejsi drobni urzędnicy. Za długoletnią prezesurę, przy opuszczaniu Czortkowa wdzięczni
członkowie nadali mu godność członka honorowego”.99
Po opuszczeniu Czortkowa magister Dworzański pracował w aptekach w Kocku i Łukowie.
W roku 1934 został kierownikiem technicznym fabryki farmaceutycznej „Matula” w Krakowie.
Równolegle wchodził w skład Zarządu krakowskiego Oddziału Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej piastując godność „II wiceprezesa”.100 W 1936 objął
obowiązki kierownika apteki przy Sanatorium Przeciwgruźliczym w Istebnej. Pracował tam do 5
sierpnia 1937, kiedy to otrzymał nową koncesję na aptekę publiczną w Nowym Targu. 101 Jak wcześniej wspomniano, apteka uruchomiona została w roku 1938, jako „mała, lecz na sposób nowoczesny urządzona placówka, tak że przy otwarciu jej otrzymał prawo kształcenia w niej nowych adeptów farmacji”.102 O rozpoczęciu działalności apteki we wrześniu 1938 roku informowały „Wiadomości Farmaceutyczne”: „3-cią aptekę uruchomił w Nowym targu przy ul. Ludzmierskiej 4 mgr
Władysław Dworzański, były kierownik apteki w Istebnej, b. uczestnik walk o Niepodległość,
ozdobiony Medalem Niepodległości i Krzyżem Obrony Lwowa”.103 Informację o otwarciu nowej
apteki w Nowym Targu przekazała także „Kronika Farmaceutyczna”.104
We wrześniu 1939 roku został powołany do wojska, jako oficer rezerwy. W szeregach Wojska
Polskiego, służąc w szpitalu polowym, odbył kampanię wrześniową. 17 września 1939 roku przekroczył granicę rumuńską i został internowany w obozach Corabii a następnie w Targodżu. W tym
ostatnim pełnił funkcję aptekarza. „Po wkroczeniu Niemców do Rumunii został wywieziony przez
nich w r. 1941 do obozu Dorsten, a następnie Dössel w Westfalii, gdzie pełnił funkcję lekarza barakowego”.105 Tymczasem aptekę „Pod Kozicą” prowadziły wspólnymi siłami żona Dworzańskiego
oraz córka, posiadająca już tytuł magistra farmacji. „W aptece w ciągu okupacji był zakonspirowany punkt przerzutu uciekinierów z więzień niemieckich. Z tej racji w aptece były częste rewizje, a
żona (...) Dworzańskiego i obie córki były aresztowane. W czasie okupacji udzielano w aptece dużej pomocy Żydom, wydając im bezpłatnie leki oraz żywność do chwili wywiezienia ich do obozów eksterminacyjnych”.106 Po zakończeniu II wojny światowej magister Dworzański powrócił do
Polski i objął kierownictwo swej apteki. W roku 1951 apteka została znacjonalizowana, kierowni-
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kiem pozostawał jednak nadal Władysław Dworzański. W roku 1953 został przeniesiony do Apteki
Społecznej nr 107 w Nowym Targu, jako receptariusz.107
W numerze 13-14 „Farmacji Polskiej” z roku 1963 ukazał się, cytowany już powyżej, artykuł
poświęcony magistrowi Władysławowi Dworzańskiemu, z okazji 50-lecia uzyskania dyplomu magistra farmacji i 56-lecia pracy zawodowej. Czytamy w nim: „Piękna postać mgr Dworzańskiego –
człowieka prawego, gorącego patrioty, postępowego działacza zawodowego i społecznego, który
najpiękniejsze swe młode lata poświęcił dla ogółu, to godny do naśladowania przykład dla młodzieży farmaceutycznej, która czerpiąc dobre wzory z przeszłości, buduje w nowych już warunkach zręby farmacji współczesnej. Zasłużonemu Jubilatowi składamy serdeczne życzenia zdrowia i długich
lat życia oraz dalszej, owocnej pracy”.108
Powstanie trzeciej apteki w Nowym Targu przyczyniło się do pojawienia się bardzo ostrej
konkurencji. Pani Łucja Sobkowska, córka Mariana Dworzańskiego, wspomina, że właściciel apteki „Pod Kozicą” uprawiał „parszywą konkurencję” – sprzedawał proszki od bólu głowy w cenie 15
gr. za dwa opakowania, natomiast w aptece „Pod Koroną” za jedno opakowanie płaciło się 10 gr!
Mało tego, Władysław Dworzański donosił do władz aptekarskich, że Marian Dworzański sam doradza leki i wydaje je bez przepisu lekarza.109
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Ilustracja 4
Dom w którym mieściła się apteka „Pod Koroną”.
Zdjęcie współczesne.

Ilustracja 6
Detal architektoniczny domu, w którym mieściła się apteka „Pod Koroną”. Zdjęcie
współczesne.
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Historia aptekarstwa w Rabce-Zdroju
Apteka „Zdrojowa”

Pierwszą wzmiankę o istnieniu apteki w Rabce znaleźć można w Kalendarzu Farmaceutycznym z roku 1884.1 Wymienia on aptekę rabczańską, jako aptekę filialną apteki w odległych Dobczycach, należącej do Józefa Sasa-Bilińskiego.2 Praktyka taka była wówczas często
stosowana, a podobne filialne apteki istniały w kilku innych pobliskich uzdrowiskach. Np. apteki w Szczawnicy i Żegiestowie formalnie były aptekami-filiami apteki w Starym Sączu. Apteki filialne działały zazwyczaj tylko w sezonie letnim, kiedy to do wód przyjeżdżali liczni
kuracjusze.
Pierwszym znanym z Kalendarzy Farmaceutycznych dzierżawcą rabczańskiej apteki,
która wymieniana jest z nazwy jako apteka „Zdrojowa”, był Zygmunt Wilczyński. 3 W roku
1893 aptekę w Dobczycach wraz z filią w Rabce nabył Ksawery Mikucki.4 Prowadził ją jednak tylko przez dwa lata, a następnie wydzierżawił w dniu 1 czerwca roku 1895 Stanisławowi
Waligórskiemu,5 postaci niezwykle popularnej w kręgach członków Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas”. W roku 1899 wchodził w skład Komitetu Zjazdowego II Zjazdu członków
Towarzystwa „Unitas”. Od 1898 roku zasiadał w pierwszym kolegium redakcyjnym „Kroniki
Farmaceutycznej” – organu prasowego Towarzystwa. Od roku 1900 był jej „faktycznym redaktorem”. Do redagowanego przez siebie czasopisma pisywał liczne artykuły, m.in. w roku
1899 O rozmaitych formach organizacji aptekarstwa,6 w 1910 V. Lekospis niemiecki.7 Magister Waligórski pisywał także do „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”. W
samym 1908 roku opublikował w nim kilka artykułów, związanych ściśle z historią farmacji i
zielarstwa m.in. na temat apteki Piotra Mikolascha we Lwowie,8 perfum i „pachnideł”,9 drze-
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Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1884. Lwów 1883, wydawnictwo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego, s. 133.
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w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 207. O magistrze Józefie Bilińskim więcej w rozdziale poświęconym historii apteki w Dobczycach.
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„Kronika Farmaceutyczna”, 1927, nr 7, ss. 107-109.
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wa oliwnego,10 afrodyzjaków11 i malagi12. W roku 189813 i 189914 był zastępcą przewodniczącego Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas”. W dniu 7 października 1899 magister Waligórski, wraz z żoną Antoniną, wziął udział w II Zjeździe Farmaceutów Galicyjskich w Krakowie. Zasiadał także w Komitecie Organizacyjnym Zjazdu.15 W roku 1909 objął zarząd apteki
Uściu Zielonym.16
O magistrze Waligórskim pisano także w „Czasopiśmie Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”: „Dnia 16 stycznia zmarł w wieku lat 10 ś.p. Staś Waligórski, synek kolegi Stanisława Waligórskiego, stałego współpracownika naszego pisma. Ciężko strapionemu Koledze niechaj będzie ulgą w nieszczęściu szczere współczucie, jakie zasełamy Mu wraz z licznem gronem kolegów i przyjaciół”.17
W roku 1897 aptekę w Dobczycach i aptekę „Zdrojową” nabył magister Józef Hanak. 18
Obydwie apteki Hanak natychmiast wydzierżawił Józefowi Pelcowi.19
Józef Pelc dzierżawił apteki w Dobczycach aż do roku 1920. Natomiast rabczańską aptekę „Zdrojową” w 1909 objął w zarząd magister Bolesław Jawornicki,20 w okresie międzywojennym dyrektor znanej krakowskiej Polskiej Spółki Akcyjnej „Pharma”.21
Seweryn Bolesław herbu Gozdawa Jawornicki urodził się w roku 1872 w Zagorzycach
pod Kielcami, w ówczesnym Królestwie Polskim. Posiadał jednak obywatelstwo austriackie.
Ojciec jego był dzierżawcą dóbr ziemskich i zmarł, kiedy Bolesław był jeszcze dzieckiem.
Wychowaniem zajmowała się więc matka Helena, była dzierżawczyni majątków ziemskich.
Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył w latach 1890-1892, dyplom
magistra farmacji otrzymał 12 lipca 1892 roku.22
W roku 1898 Jawornicki został redaktorem „Kroniki Farmaceutycznej”. W styczniu
1902 współorganizował strajk pracowników aptek galicyjskich i był głównym negocjatorem
ze strony strajkujących. Przypomnijmy, że strajk ten, po dwutygodniowych trudnych rozmowach, zakończył się sukcesem pracowników aptek i podpisaniem z Namiestnictwem ugody.
Gwarantowała ona prawo do urlopów oraz rozpisanie konkursów na nowe apteki, czemu ostro
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1908, nr 12, ss. 178-183 oraz 1908, nr 13, ss. 193194.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1908, nr 14, ss. 213-215.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1908, nr 18, ss. 281-284.
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Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 390.
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sprzeciwiali się ówcześni właściciele aptek. Magistra Jawornickiego, jako inicjatora strajku,
dotknęły przykre konsekwencje: na skutek zmowy właścicieli aptek nie był w stanie podjąć
pracy! Dzięki talentom organizacyjnym i wielkiej energii założył firmę „Pharma”, która odniosła na rynku farmaceutycznym duży sukces. Wybudował dla niej także nowoczesną siedzibę przy ulicy Długiej. Zmarł 1 stycznia 1950 roku, po przepracowaniu w zawodzie 62 lat.23
W roku 1920 apteki w Dobczycach i w Rabce przeszły na własność spadkobierców Józefa Hanaka, którzy wydzierżawili aptekę „Zdrojową”, na sezon zdrojowy trwający wówczas
od dnia 20 maja do 1 października, Mieczysławowi Królikowskiemu. W sezonach zdrojowych 1922-1925 kolejnym dzierżawcą był bliżej nieznany Żeliński, a w okresie 1925-1929
magister Władysław Antek Kwiatkowski.24
Magister Kwiatkowski urodził się 8 kwietnia 1888 w Tarnowie, jako syn tamtejszego
ślusarza. Po ukończeniu gimnazjum tarnowskiego w roku 1911 wstąpił na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra farmacji otrzymał 12 lipca 1913 roku.25 W latach trzydziestych był pracownikiem jednej z aptek w Zakopanem.26 W roku 1949
pracował w aptece „Warszawskiej” przy Alejach 29 Listopada w Krakowie.27
Po magistrze Kwiatkowskim dzierżawcą dobczyckiej apteki wraz z filią w Rabce był
magister Marian Emil Dworzański.28 W roku 1930 rabczańską apteką zarządzał magister Władysław Minich (absolwent farmacji z roku 1924), wymieniany później przez Kalendarze Farmaceutyczne, jako zarządca apteki X Szpitala Okręgowego w Przemyślu.29
W roku 1930 apteka „Zdrojowa” przekształcona została z apteki filialnej i sezonowej w
aptekę stałą30 i jako taką zakupił ją od spadkobierców Józefa Hanaka31 magister farmacji Fabian Reinhold,32 absolwent studiów farmaceutycznych we Lwowie z roku 1913.33 W czasie
studiów uczestniczył w życiu lwowskiej społeczności studentów farmacji. Na Walnym Zgromadzeniu Akademickiego Kółka Farmaceutycznego, które odbyło się 9 listopada 1911 roku,
wszedł w skład zarządu, jako członek.34 W roku 1927 wydzierżawił krakowską aptekę spad-
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kobierców Wilhelma Ehrlicha35 przy ulicy Krakowskiej 9.36 W 1929 występował o przyznanie
koncesji na aptekę „przy ul. Mogilskiej, aż do Dąbia”.37
O otrzymanej przez magistra Reinholda koncesji na prowadzenie stałej apteki w Rabce
pisały „Wiadomości Farmaceutyczne”.38 W kilka miesięcy później zaś donosiły: „F. Reinhold
uruchomił dn. 1 lipca aptekę w Rabce-Zdroju”.39
Magister Reinhold pozostawał właścicielem apteki aż do 1939. Mieściła się ona w istniejącej do dziś wilii Iwonka, przy ulicy Poniatowskiego 10. Jedna z najstarszych mieszkanek
Rabki-Zdroju – pani Elfryda Trybowska wspominała w rozmowie z autorem niniejszego artykułu, że magister Reinhold cieszył się w lokalnej
społeczności dużym szacunkiem i sympatią.40 Fakt
ten zasługuje na uwagę, szczególnie w kontekście
jego żydowskiego pochodzenia. W aptece Reinholda
znajdowała się powszechnie dostępna waga osobowa. Wydawane były do niej specjalne Karty wagi, z
których dowiadujemy się, że „Apteka Zdrojowa” posiadała „Stale na składzie: Wszelkie specyfiki krajowe i zagraniczne, opatrunki, artykuły gumowe, wody
mineralne krajowe i zagraniczne, kosmetyki, mydła
toaletowe, wody kolońskie i t.d.”.41 Ponadto apteka
wydawała wszelkie leki na rachunek: „Dyrekcji KoIlustracja 1

lei Państwowych, Pomocy lekarskiej dla pracowni-

Karta wagi z apteki „Zdrojowej”. Ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.

ków państw. oraz Ubezpieczalni Społecznej (Kasy
Chorych)”.42 W roku 1939 magister Reinhold doko-

nał wpłaty na rzecz Funduszu Propagandy Zawodu, o czym informowały „Wiadomości Farmaceutyczne”.43
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„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1927, nr 50, s. 1167.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1926. Warszawa 1926, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 255.
„Kronika farmaceutyczna”, 1929, nr 20, s. 225.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1930, nr 15, s. 219.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1930, nr 28, s. 448.
Wywiad przeprowadzony przez autora z najstarszą mieszkanką Rabki, Elfrydą Trybowską, w dniu 21 stycznia 2006.
Karta wagi apteki „Zdrojowej”, w zbiorach Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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W aptece „Zdrojowej” pracował także magister farmacji Samuel Blatt, absolwent studiów farmaceutycznych w Krakowie z roku 1930.44 II wojny światowej prawdopodobnie nie
przeżył, gdyż nie figuruje w wykazie farmaceutów z roku 1949.45
Magister Reinhold z Rabki wyjechał na początku roku 1939, w obawie przed wybuchem
wojny i niemieckimi represjami.46 W czasie II wojny światowej, wraz z żoną Reginą, przebywał za granicą.47 Nadal był właścicielem apteki, choć ze względu na swe żydowskie pochodzenie tylko teoretycznie. Po zakończeniu II wojny
światowej Reinhold nadal pozostawał za granicą, a apteka powróciła w jego ręce. Początkowo dzierżawił ją
Zygmunt Maksay, a następnie Edward Poraziński.48
Magister Reinhold zmarł około roku 1950. Wówczas
to Regina Reinhold sprzedała aptekę Karolowi Zaufalowi,49 absolwentowi studiów farmaceutycznych w
Krakowie z roku 1915, dotychczasowemu właścicielowi apteki w Turońsku (dziś Mysłakowice) w powiecie
jeleniogórskim.50 Zaufal pozostawił przy pracy dotychczasowego dzierżawcę – magistra Edwarda PorazińIlustracja 2
Willa „Iwonka”, mieszcząca do dnia dzisiejszego aptekę. Zdjęcie współczesne.

skiego.51
Apteka „Zdrojowa” od września 1939 roku,
przez kilka miesięcy, pozostawała opuszczona. W
kwietniu 1942 prawomocną koncesję na jej prowadze-

nie uzyskał od Izby Aptekarskiej w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa „Sigismund
von Maksay” – magister farmacji Zygmunt Maksay.52 Na podstawie informacji zebranych
przez Aleksandra Marczyńskiego, wiadomo, że urodził się 17 czerwca roku 1888 w Kolorsvár53 i tam też ukończył w roku 1918 studia farmaceutyczne.54
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Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 347.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego
Naczelnej Izby Aptekarskiej.
E. Trybowska op. cit.
Informacje na podstawie korespondencji z córką Edwarda Porazińskiego, Wandą Porazińską-Janik, z dnia 12
października 2006.
W. Porazinska-Janik op. cit.
W. Porazinska-Janik op. cit.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 511.
W. Porazinska-Janik op. cit.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1942, nr 8, s. 64.
A. Marczyński: Farmaceuci na okupowanym Podhalu. „Przegląd Lekarski”, 1990, nr 1, ss. 119-127.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 422.
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W czasie I wojny światowej służył w wojsku austrowęgierskim w aptekach szpitali wojennych, również na ziemiach polskich. W roku 1918 poślubił Polkę i po kilku miesiącach pobytu na froncie powrócił do Polski już na stałe. Za miejsce swego pobytu wybrał Oświęcim,
gdzie początkowo prowadził własną fabrykę leków i kosmetyków.55 Według informacji Aleksandra Marczyńskiego, Maksay do końca okresu międzywojennego był dzierżawcą apteki w
Oświęcimiu. Dane te stoją jednak w sprzeczności z Kalendarzami Farmaceutycznymi. Np.
Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1939 wymienia magistra Maksaya jedynie jako pracownika oświęcimskiej apteki Władysława Ptaszyńskiego.56 Także jako pracownik apteki w Oświęcimiu figuruje w wykazie członków krakowskiego Oddziału Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej, „będących członkami Kasy Zapomogowej”.57
Po wybuchu wojny, Maksay wraz z synem Janem, uciekł z Oświęcimia i w grudniu
1939 roku dotarł do Rabki, gdzie osiedlił się. Jak wcześniej wspomniano, na wiosnę 1940
roku, uruchomił za zgodą władz okupacyjnych, aptekę Zdrojową.58 W lutym 1942 zamieścił w
„Wiadomościach Aptekarskich”, prasowym organie Izby Aptekarskiej w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa, następujące ogłoszenie: „Poszukuję jednego względnie dwóch pracowników do apteki”.59 Pracownikami apteki Maksaya byli według informacji Aleksandra
Marczyńskiego m.in. Magdalena Bolewska, mgr Jan Ćwiertniewicz i mgr Edward Poraziński.60
Na szczególną uwagę zasługuje okupacyjna działalność magistra Maksaya. Przekazywał
leki i materiały opatrunkowe na potrzeby powstałej w 1941 roku rabczańskiej placówki Rady
Głównej Opiekuńczej. Według informacji, jakie Aleksandrowi Marczyńskiemu przekazał doc.
dr hab. Zdzisław Olszewski (który w czasie wojny był lekarzem w jednym z tutejszych sanatoriów) dary pochodzące od Zygmunta Maksaya służyły ubogiej ludności okolic Rabki, wysiedleńcom z terenów Rzeczpospolitej przyłączonych do Rzeszy Niemieckiej oraz napływającym do południowej Polski uchodźcom z Warszawy po wybuchu Powstania Warszawskiego.61
Natomiast o współpracy magistra Zygmunta Maksaya z partyzantami Aleksander Marczyński
pisze: „Latem z apteki Maksaya przekazywane były leki oraz środki opatrunkowe na punkt
kontaktowy z partyzantami, znajdujący się na Słonem w przysiółku Szymanówek u Włodzi55
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A. Marczyński (1990) op. cit.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 422.
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„Wiadomości Aptekarskie”, 1942, nr 4, s. 32.
A. Marczyński (1990) op. cit.
Ibidem.

319

mierza i Marii Szymańskich. Lekarstwa z apteki przynosiła Magdalena Bolewska. Na punkt
ten, czynny do połowy stycznia 1945 r., przybywał w ustalonych dniach patrol partyzancki
AK, którego dowódcą był Jan Chyliński ("Janek")”.62 W innym opracowaniu dotyczącym
służby sanitarnej obwodu Armii Krajowej w Rabce Aleksander Marczyński pisze, że magister
Maksay przekazywał leki i materiały opatrunkowe także ludności żydowskiej.63 Marczyński
przytacza ponadto wstrząsającą relację doc. Zdzisława Olszewskiego: „W r. 1942 dr. Olszewskiemu zwierzył się Maksay, że był świadkiem przed apteką na Słonem w Rabce, jak Żyd
Feig, zegarmistrz na bazarach, obywatel amerykański, prowadzony przez oprawców niemieckich do getta wraz z rodziną i innymi ofiarami, przed zakatowaniem wskutek bicia, podczas
popędzania go kolbami karabinów, zawołał najczystszą niemczyzną: Protestuję, jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych! A kiedy już, zwalony, leżał na ulicy: Pamiętajcie, że Ameryka pomści naszą krew! Zamordowany, został przez współziomków zakopany w rowie ulicznym”.64
Po wyzwoleniu Rabki magister Zygmunt Maksay wyjechał do Gdyni, gdzie do roku
1948 pracował w aptece „Świętojańskiej”. Apteka ta jeszcze przed wybuchem wojny należała
do wspomnianego wcześniej pracownika rabczańskiej apteki – magistra Jana Ćwiertniewicza.65 Jednak ze względu na zły stan zdrowia powrócił on na południe Polski – do Krakowa,
gdzie zmarł 23 lipca 1948.66
Następcą magistra Maksaya i zarazem dzierżawcą apteki „Zdrojowej” został wspomniany już wcześniej magister Edward Poraziński (ur. 30 października 1909, zm. 7 lipca 1989
roku). Był synem Wacława Porazińskiego, współwłaściciela apteki we Włodawie (przyrodnią
siostrą Wacława była znana pisarka Janina Porazińska). Studia farmaceutyczne ukończył na
Uniwersytecie Lwowskim w roku 1939, jednak w obliczu wybuchu II wojny światowej nie
otrzymał dyplomu magistra farmacji. Stało się to dopiero 12 czerwca 1945 w Krakowie. W
czasie II wojny światowej magister Poraziński pracował początkowo w rodzinnej aptece we
Wlodawie, zaopatrując organizacje podziemne (m.in. AK i AL) w środki farmaceutyczne. Po
donosie został aresztowany i uwięziony w więzieniu w Lublinie, skąd został zwolniony na
skutek usilnych działań żony. Pod koniec wojny podjął pracę w aptece „Zdrojowej” w Rabce.
Po wyjeździe Zygmunta Maksaya z Rabki, za pośrednictwem pełnomocnika, wydzierżawił
62
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Ibidem.
A. Marczyński: Służba sanitarna obwodu Armii Krajowej w Rabce. „Przegląd Lekarski”, 1989, nr 1, ss. 125132.
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A. Marczyński (1990) op. cit.
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aptekę „Zdrojową” od Fabiana Reinholda. Nadal jednak pozostawał właścicielem apteki we
Włodawie. Jak wcześniej wspomniano, po nabyciu apteki „Zdrojowej” przez magistra Zaufela, Edward Poraziński pozostawał nadal jej dzierżawcą. W aptece „Zdrojowej” pracowała także żona Edwarda – Janina Porazińska (ur. 11 lipca 1910, zm. 27 lipca 1991). W roku 1951
magister Poraziński wyjechał do Lublina, gdzie został kierownikiem apteki nr 2. W 1952 roku
pełnił funkcję dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Centrali Aptek Społecznych w Lublinie.
Następnie powrócił do Rabki i został kierownikiem dawnej apteki „Pod Gwiazdą”. Pod koniec lat sześćdziesiątych, aż do przejścia na emeryturę, pracował w aptece w KędzierzynieKoźlu. Tymczasem Janina Porazińska w Rabce pracowała przez cały okres powojenny, aż do
przejścia na emeryturę, początkowo w dzierżawionej aptece „Zdrojowej” a później w aptece
rabczańskim Zespołu Sanatoriów.67
W roku 1949 w aptece „Zdrojowej” pracowała Zofia Tabeau, absolwentka studiów farmaceutycznych w Krakowie z roku 1921,68 córka słynnego Ferdynanda Tabeau, właściciela
pierwszej zakopiańskiej apteki.69
Długoletnią następczynią magistra Porazińskiego była magister Maria Amerek, już jako
kierowniczka apteki społecznej nr 114.70
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Apteka „Pod Gwiazdą”
Na przełomie XIX i XX wieku Rabka rozwijała się bardzo szybko, stając się z małego
zakładu kąpielowego uzdrowiskiem o renomie sięgającej poza granice zaboru austriackiego.
Nic więc dziwnego, że w 1899 „C.k. Namiestnictwo Galicyi zezwoliło reskryptem z dnia 8
maja 1899 L. 31860 na założenie apteki publicznej w Rabce z tem zastrzeżeniem, że z dniem
otwarcia apteki publicznej ma być zwiniętą obecna apteka sezonowa, która jest filią apteki
dobczyckiej”.71 W roku 1901 rozpisano konkurs na nową aptekę w Rabce, na który wpłynęła
rekordowa liczba zgłoszeń – koncesję chciało otrzymać czternastu farmaceutów! Spośród
nich wyłoniono trzech – „J. Mieszkowskiego z Krosna, K. Przesmyckiego z Sącza i Z. Łukowskiego z Krakowa”.72 Władze rozstrzygnęły konkurs na rzecz magistra farmacji Zygmunta Łukowskiego i zezwoliły 28 maja tego roku na otwarcie w Rabce apteki stałej (w przeciwieństwie do dotychczasowo funkcjonującej sezonowej):73 „C.k. Namiestnictwo nadało koncesyę w II-giej instancji na aptekę (...) w Rabce kol. p. Łukowskiemu”. 74 Warunkiem jej powstania miała być likwidacja apteki sezonowej „Zdrojowej”, jak jednak wiadomo z powyższego podrozdziału, działała ona nadal, a w roku 1932 uzyskała także statut apteki stałej.
Zygmunt Ruprecht Tytus Łukowski75 urodził się około roku 27 marca 185676 w Ślemieniu. Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w roku 1881. W dwa
lata później, 19 lipca 1883 roku uzyskał tytuł magistra farmacji.77 Od roku 1899 prowadził
przy Towarzystwie Farmaceutycznym „Unitas” „fundusz emerytalny”.78 A oto jak zachęcał
swych kolegów-aptekarzy do przekazywania wpłat na rzecz funduszu: „Fundusz emerytalny
Tow. farm. "Unitas" w Krakowie, którego głównym celem jest podawanie pomocnej ręki
swym członkom w razie chwilowej lub zupełnej niemożności zarobkowania, nie posiada odpowiednich funduszów. — W tym celu w łonie Towarzystwa powstała chwalebna myśl, drobnych, bo 10-centowych składek na książeczkę Kasy oszczędności. Drobne te datki pozostają
własnością każdego wkładającego, i w razie żądanym bywają wypłacone. Polecam Szan. Kolegom myśl moją do łaskawej uwagi i poparcia w nadziei, iż grosze te mogą dać początek
szerszego, a tak w naszym zawodzie pożądanego działania”.79 W roku 1900 sam zaś złożył
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pokaźny datek na rzecz Funduszu Pensyjnego dla emerytowanych farmaceutów Galicji, pozostających bez środków do życia.80 W roku 1901 był kandydatem na Wydziałowego Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas”.81
W Rabce aptekę prowadził przez 10 lat, aż do swej śmierci. Od początku swego istnienia nosiła ona nazwą apteki „Pod Gwiazdą”. Meble do apteki sporządzano w krakowskiej „fabryce stolarskiej” Stanisława Burzyńskiego – „Specyalisty urządzeń aptek”.82 W numerze z dnia 1 lutego
1911 roku „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa
Aptekarskiego” donosiło o śmierci Łukowskiego: „Śp.
Zygmunt Łukowski, właściciel apteki w Rabce, zmarł
tamże dnia 9. września 1910 r. Zmarły pracował, przed
otrzymaniem koncesyi na aptekę w Rabce, przez przeszło dwadzieścia kilka lat w aptekach w Krakowie,
gdzie zjednał sobie pamięć zasłużonego kolegi”.83 Co
ciekawe – Księga zgonów parafii w Rabce podaje inną
datę śmieci magistra Łukowskiego: 5 września 1910,
zaś datę pogrzebu określa na dzień 7 września. Jako
Ilustracja 3
Magister Władysław Miętus. Zdjęcie
z końca września 1915. Zdjęcie ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.

przyczynę śmierci wpisano „zakażenie”.84
W tym samym numerze „Czasopisma...” znaleźć
można było także następujące ogłoszenie: „Licytacya
inwentarza i urządzenia apteki w Rabce. Sąd powia-

towy w Jordanowie rozpisał na dzień 29 grudnia 1910 r. licytacyę inwentarza i urządzenia apteki w Rabce, której właścicielem był śp. Mg. f. Zygmunt Łukowski”.85
Apteka „Pod Gwiazdą” w Rabce po śmierci Łukowskiego przeszła na własność spadkobierców. „Urządzenie apteki (...) nabył (...) w drodze licytacyjnej kol. Władysław Miętus objąwszy równocześnie zarząd tejże apteki”.86 W roku 1913 magister Władysław Miętus nabył
aptekę „Pod Gwiazdą” wraz z koncesją na własność87 i od tego momentu apteka ta pozostaje
w rękach rodziny Miętusów a następnie Ciszewskich, do dnia dzisiejszego.
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Dzięki wspaniałym rodzinnym zbiorom historycznym, gromadzonym przez blisko sto
lat, historię apteki „Pod Gwiazdą” oraz postaci z nią związanych, można przybliżyć bardzo
dokładnie. Ród Miętusów wywodzi się z Podhala. W rodzinnych zbiorach jego potomków po
dziś dzień znajdują się akty nadania ziem rodzinie Miętusów m.in. przez Władysława IV (z
roku 1637), Jana III Sobieskiego (z roku 1676) i Stanisława Augusta.88
Przodek Władysława Miętusa – Ignacy, po upadku Powstania Chochołowskiego musiał
opuścić rodzinne strony89 i osiadł w Tuchowie, gdzie pracował jako nauczyciel.90 W miasteczku tym, 1 czerwca 1869 roku,
przyszedł na świat Władysław
Miętus.91 Po trzyletniej praktyce
aptecznej, w roku 1890, przyjęty
został do Gremium Aptekarskiego. Dokument poświadczający
przyjęcie go do Gremium Aptekarskiego podpisany jest przez
grono wybitnych krakowskich
aptekarzy-członków
Ilustracja 4
Zdjęcie z 1902 roku przedstawia „jubileuszowe posiedzenie wydziału
Towarzystwa Farmaceutycznego "Unitas" wraz z zarządem "Kasy
Chorych" dla farmaceutów z okazji 10-lecia "Unitasu"”. Magister
Władysław Miętus stoi jako pierwszy od prawej. Zdjęcie pochodzi
z „Kroniki Farmaceutycznej”, 1927, nr 6, s. 130.

Gremium,

m.in. właściciela apteki „Pod
Białym Orłem” na AB magistra
Adolfa Siedleckiego (jako egzaminatora) oraz magistra Fortunata Gralewskiego, prezesa Gre-

mium i właściciela apteki „Pod Złotym Tygrysem” na rogu Sławkowskiej, Rynku i Szczepańskiej.92 W roku przyjęcia do Gremium rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra farmacji uzyskał 19 lipca 1892 roku.93
Władysław Miętus przez długie lata pracował w aptece Dionizego Matuli w Podgórzu.
Mieszkał na Salwatorze. W roku 1906 został wybrany skarbnikiem („rachmistrzem”) przez XI
Walne Zgromadzenie Galicyjskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas” w Krakowie.
Decyzję tę ponowili członkowie Towarzystwa także w czasie wyborów do władz Wydziału na
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rok 1908,94 190995 i 1911.96 W sprawozdaniu z działalności w roku 1908 kronikarz odnotował,
że „Majątek Towarzystwa zwiększa się z każdym rokiem dzięki intenzywnej pracy skarbnika
kol. Mr. W. Miętusa”.97 W roku 1899, wraz ze wspomnianym już wcześniej magistrem Waligórskim, wszedł w skład Komitetu Przygotowawczego II Zjazdu Farmaceutycznego, który
odbył się 7 października tegoż roku.98 W roku 1908, jako pracownik „apteki Matuli w Podgórzu”, wymieniony jest w wykazie członków Wydziału kondycyonujących magistrów farmacyi
Galicyi Zachodniej”.99
Interesujący dokument związany z postacią magistra Władysława Miętusa, eksponowany dziś na poczesnym miejscu w izbie ekspedycyjnej apteki, to akt nadania Koncesyi na aptekę w Rabce przez c.k. Namiestnictwo we Lwowie. Dokument wystawiony został w dniu 18
marca 1912 roku we Lwowie. Czytamy w nim: „Na podstawie prawomocnej decyzyi z dnia 6.
grudnia 1911 L. VII a 2943/4 nadaje c.k. Namiestnictwo w myśl § 51 ustawy z 18 grudnia
1906 Dz. p.p. №5 z r. 1907 Panu Magistrowi farmacyi Władysławowi Janowi 2 im. Miętusowi koncesyę na samoistne prowadzenie apteki publicznej w Rabce. Zarazem potwierdza się
uiszczenie taksy koncesyjnej w kwocie 500 K t.j. pięć set Koron”.100
Magister Władysław Miętus był właścicielem apteki „Pod Gwiazdą” aż do swej śmierci
w dniu 5 marca 1938 roku. Przez ostanie dwa lata dzierżawił ją magister farmacji Marii Migdał-Kwiatkowskiej,101 absolwentce studiów farmaceutycznych w Warszawie z roku 1928. Z
Kwitu składkowego działu Umownych Ubezpieczeń od Ognia Powszechnego Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych, zachowanego w zbiorach państwa Ciszewskich wynika, że „za
okres od dnia 18. marca 1938 od godziny 12 w południe do dnia 18 marca 1939 do godziny
12 w południe od WP. Marii Migdał Kwiatkowskiej przypada należność w sumie dziesięć tysięcy złotych za ubezpieczenie od ognia towarów aptecznych, urządzenia lokalu aptecznego,
laboratorium i pokoju inspekcyjnego znajdujących się w Rabce”.102
Po odejściu z pracy w Rabce Maria Kwiatkowska została dzierżawcą apteki Bolesława
Masłowskiego103 przy Chramcówkach 5 w Zakopanem.104 W 1939 dokonała wpłaty pieniężnej
na Fundację Naukową im. profesora Bronisława Koskowskiego,105 stawiającej sobie za cel
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1907, nr 8, s. 142.
„Kronika Farmaceutyczne”, 1909, nr 3, s. 48.
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„Kronika Farmaceutyczna”, 1910, nr 3, s. 40.
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M. Stachoń op. cit.
Dokument datowany na dzień 17 marca 1938, w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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„Dopomagać farmaceutom, poświęcającym się pracy naukowej, do wyjazdu za granicę dla
uzupełnienia studiów naukowych, które by umożliwiły im objęcie katedr uniwersyteckich na
wydziałach lub oddziałach farmaceutycznych w Polsce”.106 Po II wojnie światowej, w roku
1949, była zatrudniona w aptece „Warszawskiej” przy Alejach 29 Listopada w Krakowie.107
Z dniem śmierci magistra Władysława Miętusa apteka „Pod Gwiazdą” przeszła na własność jego bratanka, magistra farmacji Stanisława Miętusa.108 W bardzo interesującym pośmiertnym wspomnieniu o Władysławie Miętusie, które ukazało się na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych”, czytamy: „Dopiero teraz doszła do nas wiadomość o śmierci śp. Mgra Władysława Miętusa, właściciela apteki w Rabce, która nastąpiła 5 marca 1938 r.
Śp. Wład. Miętus zostawił po sobie wdzięczną pamięć
u kolegów, którzy brali udział w pierwszych pracach
zawodowych na terenie Małopolski w latach 18901910. Przyjaciel mało już znanych, nieżyjących kolegów: Markiewicza, Śmieszka, Georgeona, Bankego i
tych, którzy doczekali się Wolnej Polski, cieszą się
zdrowiem w podeszłych latach jak kol.: Muthsana, ZaIlustracja 5

górskiego, Lindnera, Heroda i wielu innych, łącznie z

Stanisław Miętus w czasach młodości,
w stroju przodków. Zdjęcie ze zbiorów
Marii i Andrzeja Ciszewskich.

nimi w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze kładł podwaliny pod pierwszą organizację farmaceutów-pracowników "Unitas" w Krakowie. Sumienny i zapobie-

gliwy pierwszy skarbnik potrafił między innymi zebrać fundusze na wspaniale opracowany
Komentarz do farmakopei austriackiej, który wydany w dwóch tomach, dziś już jest wyczerpany. Po długoletniej pracy w aptece Matuli na Podgórzu w Krakowie koło r. 1912 otrzymał
koncesję na pierwszą aptekę w Rabce – wsi. Na tej placówce pracowite życie dokończył.
Cześć pamięci zacnego Kolegi i prawego Aptekarza!”.109 Wspomnienie to podpisane jest inicjałem „H.”, w którym możemy domyślać się samego Franciszka Heroda – wydawcę i redaktora „Wiadomości Farmaceutycznych”, luminarza polskiej farmacji w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
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Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 564.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 451.
M. i A. Ciszewscy op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1938, nr 30, s. 448.

326

Stanisław Ignacy Miętus urodził się 1 listopada 1901 110 roku w Tuchowie, jako syn kupca Bolesława Miętusa, współzałożyciela tuchowskiego „Sokoła”, inicjatora Komitetu Budowy Pomnika poległych legionistów.111 Po zdaniu egzaminu dojrzałości w tarnowskim gimnazjum w dniu 2 czerwca 1923, zapisał się na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z tego okresu zachowała się w rodzinnych zbiorach państwa Marii i Andrzeja Ciszewskich Książeczka legitymacyjna studenta Wydziału Filozoficznego, wystawiona w dniu
18 września 1923 roku, a wydana do rąk studenta 3 grudnia 1923. Podpisana jest przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przez dyrektora Oddziału Farmaceutycznego – profesora Karola Dziewońskiego. Książeczka legitymacyjna podzielona jest według kolejnych płatnych trymestrów. Wpłacenie przewidzianej kwoty potwierdzano odciśnięciem dużej, podłużnej pieczątki, w której wyszczególnione były następujące pozycje: „wpisowe”, „na
bibliotekę”, „czesne”, „ćwiczenia i seminaria”, „ćwiczenia chemiczne”. W pierwszym trymestrze pierwszego roku Stanisław Miętus uczęszczał na zajęcia z fizyki doświadczalnej, prowadzone przez profesora Jeżewskiego, zajęcia z botaniki ogólnej, prowadzone przez adiunkta
doktora Stanisława Kulczyńskiego, ćwiczenia z anatomii roślin, którymi kierował asystent
doktor Piech oraz na blok zajęć z chemii nieorganicznej (wykłady i ćwiczenia), koordynowanych przez profesora Tadeusza Estreichera. Na drugim trymestrze program się nie zmieniał.
Natomiast w trzecim trymestrze dochodziły ćwiczenia z fizyki z profesorem Jeżewskim i zajęcia z chemii organicznej. Przyszły profesor Stanisław Kulczyński (a wówczas doktor), poprowadził botanikę opisową oraz wycieczkę botaniczną. Profesor Władysław Szafer, zasłużony dyrektor krakowskiego ogrodu botanicznego, pionier ochrony przyrody i wspaniały botanik, nauczał rozpoznawania roślin. Drugi rok studiów rozpoczął się zajęciami z nowymi wykładowcami. Krystalografię, mineralogię i petrografię oraz ćwiczenia z zakresu pierwszych
dwóch dziedzin prowadził profesor Stefan Kreutz. Chemii organicznej nauczał profesor Karol
Dziewoński, wybitny badacz związków heterocyklicznych oraz barwnych połączeń wielopierścieniowych. Profesor Łobaczewski wprowadzał przyszłych aptekarzy w jakże ważny dla
nich przedmiot – farmakognozję, a profesor Estreicher nadal prowadził ćwiczenia z chemii
nieorganicznej i dodatkowo zajęcia z chemii analitycznej. Doktor Dengiel uczył „Pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach”, a przesławny doktor Leon Chwistek – logik, malarz i ekscentryk – „Matematyki dla przyrodników”. Na drugim semestrze drugiego roku nadal trwały
zajęcia z krystalografii, mineralogii, chemii organicznej, chemii analitycznej i farmakognozji
z wymienionymi powyżej wykładowcami. Doszła do tego tylko „Bakteriologia i Higiena” ze
110
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Nie mają więc racji komputerowe bazy danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, określając rok urodzenia Stanisława Miętusa na 1902.
S. Derus op. cit., ss. 91 oraz 106.
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znanym profesorem Marianem Gieszczykiewiczem, autorem dużej części polskiego mianownictwa i systematyki mikrobiologicznej, człowiekiem wielkiej kultury i erudycji. W trzecim
trymestrze nadal trwały rozpoczęte wcześniej zajęcia z Dziewońskim, Estreicherem, Łobaczewskim, Dengielem, Chwistkiem, Kreutzem i Gieszczykiewiczem. Na trzecim roku, obok
dotychczasowych zajęć z chemii organicznej, rozpoczęły się ćwiczenia z analizy bakteriologicznej z profesorem Gieszczykiewiczem oraz zajęcia z przedmiotów ściśle związanych z zawodem aptekarza. Były to: analiza mikroskopowa sproszkowanych leków roślinnych, chemia
fizyczna, chemia farmaceutyczna, technologia chemiczna, analiza mikrochemiczna, analiza
leków oraz farmacja stosowana z bardzo zasłużonym profesorem Markiem Gatty-Kostyalem.
W drugim trymestrze trzeciego roku rozkład zajęć nie uległ żadnym zmianom. W trzecim i
ostatnim trymestrze trzeciego roku doszedł tylko jeden przedmiot. Była to „Uprawa roślin lekarskich” prowadzona przez profesora Władysława Szafera. Nowe przedmioty doszły także
na czwartym, ostatnim roku studiów. Profesor Natanson prowadził zajęcia z zasad termodynamiki a profesor Łobaczewski z farmakologii. Przyszli farmaceuci słuchali również wykładów
z „Wybranych zagadnień i kierunków filozofii współczesnej”. Nadal trwały zajęcia z fizyki
doświadczalnej, krystalografii, chemii organicznej oraz matematyki dla przyrodników. W
dniu 15 lipca 1927 roku w Książeczce legitymacyjnej zamaszystymi literami wpisano: „Zezwalam na wydanie absolutorium. W Krakowie dn. 15 lipca 1927. Dziekan Wydziału Filozofii”.
W zbiorach państwa Marii i Andrzeja Ciszewskich zachowało się także Absolutorium
Stanisława Miętusa. Z rubryki ocen dowiadujemy się, że oceny celujące otrzymał z: „Ćwiczeń z anatomji roślin w II trym r. AK. 1923/24” oraz z „Ćwiczeń bakterjologicznych”. Oceny
bardzo dobre otrzymał z następujących przedmiotów: „Ćwiczenia z anatomji roślin w I trym
r.ak. 1923/24”, „Ćwiczenia z zakresu farmacji stosowanej w II trym. r.ak. 1925/6” oraz „Ćwiczenia z zakresu farmacji stosowanej w III trym. r.ak. 1925/6”. Na dobrze oceniono wiedzę
Stanisława Miętusa z chemii nieorganicznej i z farmakognozji. Jedyną ocenę dostateczną
otrzymał z analizy mikroskopowej sproszkowanych leków roślinnych.
Na zachowanym w zbiorach państwa Marii i Andrzeja Ciszewskich oryginale Dyplomu
Magistra Farmacji Stanisława Miętusa, datowanym na dzień 1 lipca roku 1926, znajdują się
podpisy dyrektora Studium Farmaceutycznego, profesora Karola Dziewońskiego oraz dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, światowej sławy zoologa, profesora Michała Siedleckiego.
Pierwszym miejscem pracy magistra Stanisława Miętusa (od 1 stycznia 1927) była apteka spadkobierców Antoniego Foltyńskiego w rodzinnym Tuchowie, pozostająca pod zarzą-
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dem Wł. Foltyńskiego. Od 1 lipca tego roku pracował magister Miętus w aptece Mariana Ryłko w Andrychowie. W okresie pracy w Andrychowie wstąpił do Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczpospolitej, w którym w niedalekiej przyszłości zająć miał
wysokie stanowiska. Od 1 marca 1928 roku znalazł zatrudnienie w aptece Angiermana w
Rzeszowie.112 W tym też okresie (w dniu 3 sierpnia 1929) w Tuchowie wziął ślub z Marią
Stec,113 z którą miał dwie córki Barbarę i Marię oraz syna Stanisława.114 Żona magistra Miętusa była osobą wszechstronnie wykształconą. M.in. w dniach 20-31 lipca 1931 roku uczęszczała na kurs języka esperanto, prowadzony przez wybitnego uczonego, ojca polskiej mikrobiologii, prof. Odona Bujwida.115
Od 1 września 1930 roku rozpoczął pracę w słynnej aptece „Pod Złota Głową”, należącej do Krówczyńskiego i Norka przy krakowskim Rynku.116 W dniu 8 lutego 1931 roku wybrany został do Zarządu Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczpospolitej w charakterze „zastępcy sekretarza oraz referenta Biura pośrednictwa”.117 Bardzo szybko też, bo już w dniu 1
marca tego roku, powierzono magistrowi Miętusowi bardzo odpowiedzialne zadanie „nawiązania kontaktu z
Gremjum Aptekarzy Małopolski Zachodniej, celem stworzenia wspólnego Biura pośrednictwa, gdzie na żądanie
Gremjum polecanoby poszukujących posad kolegów, lecz
tylko członków Związku i to bez pobierania jakichkolwiek opłat”.118 Miętus 22 marca 1931 relacjonował przebieg spotkania z przedstawicielami Gremium: „Gremjum
oświadczyło się za tem, lecz sprawa ta ma być jeszcze na
przyszłej wspólnej konferencji”.119
Ilustracja 6
Stanisław Miętus. Zdjęcie ze zbiorów
Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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W roku 1932 Stanisław Miętus mieszkający przy
ulicy Ariańskiej 14 w Krakowie,120 wymieniony jest jako
bibliotekarz i gospodarz lokalu Związku Zawodowego

Zaświadczenie Centrali Aptek Społecznych o przebiegu pracy zawodowej Stanisława Miętusa z dnia 17 lipca
1952, w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.
Akt małżeństwa Stanisława Miętusa, w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.
Życiorys autorstwa Stanisława Miętusa spisany w roku 1953, w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.
Dyplom ukończenia kursu, w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.
Zaświadczenie Centrali Aptek op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1931, nr 5, s. 55.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1931, nr 7, s. 81.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1931, nr 7, s. 83.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1932, nr 18, s. 224.
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Farmaceutów Pracowników przy ulicy Mikołajskiej 2.121 W roku 1933 był z kolei członkiem
Zarządu Z. Z. F. P.122
Pod datą 12 kwietnia 1934 na odpisie dyplomu magistra farmacji Stanisława Miętusa,
dopisano w prawym dolnym rogu: „Powyżej nazwany magister farm. dopełnił z dniem 15
stycznia 1932 r. przepisanego obowiązku służby pięcioletniej i przez to nabył kwalifikację samodzielnego kierowania apteką publiczną”. W zbiorach rodzinnych państwa Marii i Andrzeja
Ciszewskich znajduje się także niepozorny dokument. Jest to Dyplom Komitetu Obywatelskiego Pożyczki Narodowej, poświadczający dokonanie wpłaty w czerech ratach. Dzięki niemu dowiadujemy się, że w grudniu roku 1933 magister Stanisław Miętus mieszkał przy Placu
Matejki 5 w Krakowie.123
Następnie, na podstawie uzyskanych kwalifikacji, objął zarząd rzeszowskiej apteki „Pod
Matką Boską” przy ówczesnym Placu Marszałka Piłsudskiego, należącej do wdowy po aptekarzu Józefie Kołodziejowskim, Kazimiery Kołodziejowskiej.124
W zbiorach pani magister farmacji Marii
Miętus-Ciszewskiej zachowały się po dziś dzień
oryginalne pieczątki tejże apteki, których odcisk
prezentowany jest w tekście. O okresie pracy
magistra Miętusa w aptece w „Pod Matką BoIlustracja 7

ską” świadczyć może dobitnie kilka listów, które

Odcisk pieczęci apteki „Pod Matką Boską”
w Rzeszowie, dzierżawionej przez Stanisława
Miętusa.

zachowały się w domowych archiwach. Listy, pisane przez pacjentów wdzięcznych za wyleczenie, adresowane były już do Rabki.

Pan Kazimierz Grzywa ze wsi Hyżne z powiatu Rzeszowskiego, pisał 11 grudnia 1938
roku: „Szanowny Panie! Miałem chorobę łuszczycę i straciłem dość poważną sumę pieniędzy
jednak okazało się wszystko nadarmo nareszcie zostałem skierowany przez dobrych ludzi do
pańskiej apteki w Rzeszowie pod Matką Boską i tam właśnie nie zostałem zawiedziony kupiłem trzy pudełka w pański aptece które płaciłem po 2.50 gr była to maść taka czarna i w ten
sposób jakobym się pozbył tej choroby łuszczycy ale jeszcze pozostały miejsca gdzieniegdzie
koniecznie potrzebuję jeszcze jedno pudełko tej maści więc właśnie w tej sprawie postanowiłem się zwrócić do pana z taką serdeczną prośbą i żeby pan wysłał mi jedno pudełko tej maści
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na łuszczycę pocztą tej czarnej która kosztuje 2.50 gr to ja zapłacę przy odbiorze pocztowem
wszystkie należytości chyba żeby to Szanownemu Panu sprawiało jakie przykrości to proszę
mi przynajmniej przysłać na karteczce nazwę składników z jakich składa się dana maść to
może w pierwszej lepszy aptece mogą mi to sporządzić.
Na odpowiedź załączam Panu znaczki i serdecznie proszę ażeby pan tak dobry był i jaknajwcześniej mnie to wysłał. Szanowny Panie o ile zostanę nie przez kogo innego tylko przez
pana wyzdrowiony z tej choroby całkowicie to przysięgam na honor Polaka że w przyszłości
ja muszę panu osobiście podziękować. Polecam się łaskawej pamięci i sądzę że pan mojej
prośbie zadość uczyni za co już z góry serdecznie dziękuję”.125
Podobna korespondencja trafiała jeszcze do magistra Miętusa w czasie wojny. W dniu 2
kwietnia 1943 roku panna Maria Nazimkówna, zamieszkała przy ulicy Gałęziowskiego 16/3
w Rzeszowie, pisała: „Panie aptekarzu! Niedawno temu chorowałam na dur brzuszny, którego
pozostałością są bardzo rzadkie i słabe włosy. Aby uratować resztę i przyspieszyć wzrost tych,
które wypadły – chciałam nabyć maść topolową. Można ją wprawdzie i tutaj dostać, lecz nie
mam zbytniego zaufania dla wyrobów tutejszych aptek, wobec czego zwracam się prośbą do
Pana aptekarza o łaskawe przekazanie mi tejże w dowolnej ilości. Będąc dzieckiem używałam
maści topolowej nabywanej właśnie w aptece Pana /p. Kołodziejowskiej/ co miało doskonały
skutek. Nabyłam swego czasu maść o tej samej nazwie, lecz jak się okazało była to zwykłą
brylantyna. – Chcę więc prosić o przysłanie za zaliczeniem pocztowym, lub w jakiś inny dogodny sposób wspomnianej maści, za co z góry uprzejmie dziękuję”.126
W żartobliwym i swobodnym tonie pisał w dniu 7 maja 1939 roku Stanisław Sobecki,
zamieszkały w Rzeszowie przy ulicy 3 Maja 32: „Z polecenia kochanego Pana, a jeszcze więcej – bo z rozkazu mojej Baby, piszę do kochanego Pana, by zdać Mu relację. Bez komplementów i przesady, miło mi jest zakomunikować kochanemu Panu, że Jego ziółka robią mi
naprawdę doskonale! Czuję się tak dobrze, że w tym roku bezwzględnie do Morsztyna ("Mordoszyna", jak figlarni kuracjusze go nazywają) nie pojadę, bo niema najmniejszej potrzeby.
Zgaga nawiedziła mnie od ostatniego naszego widzenia się tylko raz jeden. Było natomiast
kilka dni, w których miewałem nudności. Niesilne, ale takie uporczywe – przez cały bezmała
dzień. Poszedłem wówczas po rozum do głowy i zaprzestałem picia ziółek na kilka dni i –
przeszło. Było to w okresie, gdy Żona preparowała mi silniejszy napar z ziółek. Obecnie piję
znów słabszy i chwalę Pana Boga. Okolicę żołądka mam znacznie mniej obolałą, a bywały
całe szeregi dni, w których bolesność na ucisk wogóle znikała. Nie zdarzało się to od lat!
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Gdyby Pan Aptekarz nie był taki paskudny pod względem rozrachunków, to napisałbym Mu,
że mi się ziółka już kończą. Proszek jeszcze jest. Ale naprawdę, kochany Panie Aptekarzu, tak
dalej być nie może. Albo liczymy się, jak żydy, albo – zrywam z Panem cały kontakt i przenoszę się do innego żyda. Niech-że nie stawia mnie Pan w trudnej i głupiej sytuacji. Jeżeli nie
przyśle mi Pan tym razem rachunku za wszystkie 3 porcje ziółek, to – jak Boga kocham – nie
chcę Pana znać, Pani poślę kosz róż i już! Najserdeczniejsze ucałowania rączek dla Szanownej i sympatycznej Małżonki kochanego Pan odemnie, a uprzejme ukłony i pozdrowienia od
mojej "Starej" – dla Pana wszakże – póki nie będzie rachunku – nic!”.127
Te trzy listy w zupełności wystarczą, aby zobrazować jak wielkim szacunkiem, zaufaniem i oddaniem pacjentów cieszył się młody jeszcze magister farmacji! Z trzeciego listu ponadto płynie bezsprzeczny wniosek – ważniejsze było dla magistra Miętusa zdrowie byłych
pacjentów, gdyż z kontekstu list wyraźnie wynika, że wysyłał ziółka za darmo! Z porad Stanisława Miętusa korzystał także poseł polski na Litwie F. Charwat, który regularnie pijał herbatę przez niego zarekomendowaną i kilkukrotnie prosił w korespondencji z rabczańskim aptekarzem o „możliwie natychmiastowe wysłanie (...) 2 paczek tej herbaty”.128
Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kiedy dokładnie magister Stanisław Miętus objął
kierownictwo apteki w Rabce. Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1939 nadal wymienia magistra Stanisława Miętusa jako dzierżawcę apteki „Pod Matką Boską”, a równocześnie jako
właściciela apteki w Rabce. W dniu 1 kwietnia roku 1938 aptekę „Pod Gwiazdą” w Rabce
dzierżawiła wspomniana już wcześniej magister Maria Migdał-Kwiatkowska, gdyż to właśnie
do niej skierowane jest pismo z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Krakowie, wzywające do ubezpieczenia lokalu apteki i znajdujących się w nim towarów od ognia.129
Wątpliwości płynące z danych zestawionych w Kalendarzu Farmaceutycznym częściowo rozwiewa znajdująca się w posiadaniu państwa Marii i Andrzeja Ciszewskich Koncesja, wydana
w dniu 24 sierpnia 1938 roku przez Wojewodę Krakowskiego dr Małaszyńskiego. W dokumencie tym czytamy: „Na podstawie prawomocnego orzeczenia z dnia 16/VII. 1938 r.L.: Z.V1/6/938 nadaję w myśl §51 ustawy z dnia 18.XII.1905 r./Dz.u.p.a.Nr 5 z 1907 r./ Magistrowi
farmacji Miętusowi Stanisławowi koncesję na samodzielne prowadzenie apteki publicznej w
Rabce, której zapasy i urządzenie otrzymał od spadkobierców po śp. Władysławie Miętusie
na zasadzie orzeczenia Sądu Grodzkiego w Myślenicach z dnia 7/II 1938 r.L. Sygn. A.168/38.
Jednocześnie potwierdzam uiszczenie taksy koncesyjnej w kwocie 500 zł. złożonych w Kasie
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Skarbowej (...) w Krakowie”.130 Tak więc magister Miętus na pewno został prawomocnym
właścicielem apteki w Rabce w sierpniu 1938 roku, jak długo jednak pozostawał dzierżawcą
apteki w Rzeszowie nie udało się autorowi ustalić.
Okres pracy w aptekach w Tuchowie, Andrychowie, Rzeszowie, a także Rabce był dla
magistra Stanisława Miętusa okresem intensywnego dokształcania się. Dzięki unikalnym
świadectwom ukończenia kursów podyplomowych, które znajdują się archiwum państwa Marii i Andrzeja Ciszewskich, możemy poznać tematy szkoleń i kursów na jakie w okresie
przedwojennym mogli zapisać się farmaceuci.
Obowiązkowym był dla „farmaceutów dyplomowanych” kurs Ratownictwa sanitarnego
i obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej (zgodnie z wymaganiem okólnika Ministerstwa
Opieki Społecznej Nr. 18/34). Kurs organizowało Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej w Krakowie. Na czele komisji egzaminacyjnej stał (jako jej przewodniczący) Naczelnik
Wydziału Zdrowia Województwa Krakowskiego, delegat Okręgu P.C.K. Kraków, Delegat
D.O.K.V. oraz Prezes Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej w Krakowie (wówczas był
to Henryk Dawid).131 Przebieg tego kursu omówiono szczegółowo w biografii magistra Adama Jasińskiego, w rozdziale poświęconym historii apteki w Suchej Beskidzkiej.
W dniu 28 marca 1938 roku zakończył się z kolei bardzo wszechstronny Kurs dokształcający dla farmaceutów zorganizowany przez Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej w
Krakowie w porozumieniu z Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale
pp. profesorów, docentów i asystentów U.J. Obejmował on omówienie najnowszych zdobyczy
nauki i bieżących spraw zawodu. Omówione Zaświadczenie podpisali inspektor Adam Filemonowicz oraz Prezes Gremium mgr Czesław Michalik.132 W kursie tym brał również udział
magister Tadeusz Skowroński junior. Omówienie tematyki kursu znajduje się w rozdziale poświęconym historii apteki w Myślenicach.
Kolejny kurs organizowany przez Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej w Krakowie dotyczył zielarstwa. Po jego odbyciu magister Miętus otrzymał Zaświadczenie, które
głosiło, że „wysłuchał wykładów z zakresu zielarstwa, wygłoszonych w dniach: 12, 13, 14 i
15 kwietnia 1939 r. przez p. Jana Muszyńskiego, prof. U.S.B. 133 w Wilnie, zorganizowanych z
inicjatywy inspektora farmaceutycznego, p. mgra Adama Filemonowicza przez Zarząd Gremium Aptekarzy M.Z. w Krakowie”.134 Zaświadczenie to, podobnie ja i poprzednie, podpisali
wspólnie inspektor Adam Filemonowicz oraz Prezes Gremium mgr Czesław Michalik. W
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zbiorach państwa Marii i Andrzeja Ciszewskich znajduje się jeszcze jeden dokument związany z kursami, jakie już po zakończeniu studiów odbywał magister Miętus. Tym razem organizatorem nie było Gremium Aptekarskie a „Polski Czerwony Krzyż pod wysokim protektoratem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej – Zarząd Okręgu Krakowskiego”. W Świadectwie
ukończenia kursu,135 datowanym na 15 września 1933 roku, czytamy: „zaświadczamy, że p.
Mag. Farm. Miętus Stanisław zamieszkały w Krakowie przesłuchał 18 godzinny Kurs ratownictwa i obrony przeciwgazowej ludności cywilnej, urządzony przez Zarząd P.C.K. Okręgu
Krakowskiego w Krakowie od dnia 24 m-ca maja do dnia 1 m-ca czerwca roku 1933 i zapoznał się z przedmiotami, objętymi programem ustalonym przez Ministerstwo Opieki Społecznej w okólniku Nr. 22/33 ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania gazów bojowych w
zatrutem powietrzu”. Dokument wspólnie podpisali; Inspektor Farmaceutyczny Województwa
Krakowskiego, Szef Sanitarny P.C.K. Okręgu Krakowskiego oraz wykładowca.
Magister Stanisław Miętus urządził rabczańską aptekę we wzorowy sposób. Sala ekspedycyjna do dzisiejszych czasów zmieniła się tylko w niewielkim stopniu: przeniesiono z niej
recepturę. Kierownik apteki założył także apteczne laboratorium analityczne. Na zapleczu
znajdował się potężny piec destylacyjny, z którego korzystać mogli do różnych celów wszyscy
mieszkańcy Rabki. Magister Miętus wymagał
jedynie dostarczenia opału.
Po wybuchu wojny magister Stanisław
Miętus został zmobilizowany i wziął udział w
Ilustracja 13

Kampanii Wrześniowej. Początkowo pracował

Odcisk pieczęci apteki „Pod Gwiazdą” w Rabce,
należącej do Stanisława Miętusa.

w szpitalu wojskowym w Przemyślu, a następnie w Brodach.136 Wzięty do niewoli został z niej

zwolniony dzięki zabiegom żony. Do Rabki powrócił pod koniec października 1939 roku.137
Przez okres dwóch miesięcy Rabka całkowicie pozbawiona była apteki; przypomnijmy, że zamknięta była także apteka „Zdrojowa” magistra Reinholda.
Godnym najwyższej pochwały i szacunku jest wkład magistra Miętusa w działalność ruchu oporu na terenie Rabki i w jej okolicach. Stanisław Miętus bardzo szybko, jako porucznik
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rezerwy, wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Zaprzysiężony został na wiosnę 1940 roku
przez majora Galicę. Otrzymał wymowny pseudonim „Zielarz”.138
Córka magistra Miętusa – pani magister farmacji Maria Miętus-Ciszewska, wspominała
w rozmowie z autorem niniejszej pracy, że ojciec nosił dla partyzantów Armii Krajowej leki i
materiały opatrunkowe sam, zabierając je po prostu – do plecaka.139 Działalność ta wzmogła
się od sierpnia 1944 roku, po rozpoczęciu akcji „Burza”. Jak ustalił Aleksander Marczyński
leki i materiały opatrunkowe przekazywane były wówczas z apteki „Pod Gwiazdą” dla oddziałów ppor. Jana Stachury (ps. „Adam”) i ppor. Romana Medwicza (ps. „Morski”), które
kwaterowały w masywie Lubonia. Aleksander Marczyński pisze również, że „Niemal codziennie od lata 1942 przychodził do mgr. Miętusa ksiądz wikary Józef Hojoł z wiadomościami uzyskanymi z nasłuchu radiowego. Ks. Hojoł był już zaprzysiężonym członkiem ZWZAK w Kalwarii Zebrzydowskiej (pseudonim "Korzeń"), zanim został przeniesiony przez księcia metropolitę Adama Stefana Sapiehę do parafii w Rabce. Ks. Hojoł miał na plebanii ukryty
aparat radiowy, dostarczony przez porucznika "Adama"”.140 Aleksander Marczyński informuje, że w aptece „Pod Gwiazdą” znajdował się punkt kontaktowy, do którego przekazywane
były rezultaty nasłuchu radiowego.141 W dniu 1 sierpnia 1944, po wybuchu Powstania Warszawskiego, wziął magister Miętus udział w odprawie wszystkich członków Armii Krajowej,
która odbyła się w willi Balanda.142
Stanisław Miętus, od roku 1941, brał także udział w pracach lokalnych struktur Rady
Głównej Opiekuńczej. Córka magistra Miętusa wspomina, że szczególnie pomagał uchodźcom z wcielonego do Rzeszy województwa poznańskiego.143 Z kolei Aleksander Marczyński
podaje, że „W latach okupacji, kiedy istniały duże trudności z dostępem do leków, mgr Miętus, będąc znawcą ziół, sporządzał mieszanki i napary z nich w celu leczenia osób wymagających dłuższej kuracji. (...) W miarę możliwości przekazywał do dyspozycji RGO leki oraz
środki opatrunkowe. Ta pełna ofiarności akcja zjednała mu sympatię i szacunek”.144
W kwietniu i październiku 1942 roku, magister Miętus poszukiwał „współpracownika”,
co ogłaszał w cytowanych już wcześniej „Wiadomościach Aptekarskich”.145
W zbiorach państwa Marii i Andrzeja Ciszewskiego z okresu II wojny światowej zachowała się unikalna korespondencja, kierowana przez kilkadziesiąt polskich i zagranicznych
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firm i instytucji do magistra Stanisława Miętusa. Większość listów i kart pocztowych pochodzi z okresu 1940-41 i jest niezwykłym dokumentem intensywnej wymiany handlowej, która
miała miejsce w Polsce, pomimo szalejącego terroru okupacyjnego. Listy adresowane są zarówno do aptekarza Stanisława Miętusa jak też i do „Herr Apotheker St. Miętus”.
Wymownym świadectwem sytuacji ekonomicznej z czasów wojny jest list z dnia 11 listopada 1939 roku, skierowany do właściciela apteki „Pod Gwiazdą” przez spółkę akcyjną
Concordia-Import-Eksport. Głosi on: „Na koncie WPana u nas figuruje saldo na naszą korzyść w wysokości zł. 406,01. (...) Dziś więcej niż kiedykolwiek obowiązkiem każdego jest
jak najpunktualniejsze wywiązywanie się z wszystkich swych zobowiązań, to też żywimy nadzieję, że już w najbliższych dniach przekaże nam WPan wymienione wyżej należności”.
Przypomnijmy, że katowicka Concordia była przed wojną jedną z największych w Polsce hurtowni towarów aptecznych i wytwórni preparatów galenowych.146
Bardzo wiele listów przesłała do rabczańskiej apteki firma Bayer Leverkusen, której firmą przedstawicielską (z wyłącznością na sprzedaż na całą Generalną Gubernię) był Dom
Handlowy „Remedia”, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 7. Większość listów nie zachowała się, przetrwały natomiast same koperty. Na kopertach widniały zawsze krótkie, zwykle jednozdaniowe, nadruki będące reklamami nowych lub dobrze znanych preparatów farmaceutycznych. Oto kilka z nich: „Devagan. Nowoczesne leczenie upławów pochwowych”,
„Prontosil. Przodujące przeciwzakaźne chemioterapeuticum”, „Helmitol. Przeciwko chorobom miedniczek nerkowych i dróg moczowych”, „Kresival. Najtańszy i niezawodny środek
wykrztuśny”. Ciekawie reklamowano preparat „Uliron. Doustne leczenie rzeżączki. Wysokowartościowe chemioterapeticum dla leczenia zakażeń gonokokowych”. Zachował się także jeden, bardzo interesujący, list od firmy Bayer z dnia 15 października 1940 roku. W liście czytamy: „Wielce Szanowny Panie Aptekarzu! Brak Tanninum albuminatum na tutejszym rynku
skłania nas do specjalnego zainteresowania WPana naszym preparatem Eldoform stanowiącym, jak wiadomo, połączenie białka drożdżowego z tanniną. W porównaniu z Tanninum albuminatu posiada Eldoform wielką zaletę: jest odporny na pepsynę – kwas solny, przy czym
rozpuszczalność następuje dopiero w kwasie jelitowym. W tych warunkach działanie kwasu
garbnikowego rozwija się w głębiej położnych odcinkach jelit, dzięki czemu Eldoform w zupełności odpowiada wymogom terapii przeciwbiegunkowej. Skuteczność terapeutyczna Eldoformu jest ponadto wzmocniona przez jego drugi składnik – drożdże, których ogólne przeciwbakteryjne działanie, jak również specjalne przy infekcyjnych katarach jelit, jest dostatecznie
znane. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń klinicznych, wartość terapeutyczna Eldo146
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formu jest większa niż Tanninum albuminatum. Przypuszczamy, że wiadomość powyższą będzie mógł WPan Aptekarz również wykorzystać w Swej praktyce zawodowej. Dla łaskawej
wiadomości pozwalamy sobie podać poniżej ceny zakupu Eldoformu dla aptek, który nabywać można za pośrednictwem każdej hurtowni: 10 tabletek Eldoformu à 0,5 – zł. 0,93, 20 tabletek Eldoformu à 0,5 – zł. 1,85, 250 tabletek Eldoformu à 0,5 – zł. 16,05. Z poważaniem
D/H "Remedia" Dr. Römer i S-ka”. Od firmy Bayer magister Miętus otrzymał także Cennik z
dopiskiem „Nowe znacznie obniżone ceny” oraz Kompendium lekarskie r. 1940. Ponadto do
apteki „Pod Gwiazdą” przysłano II wydanie książeczki pt. Wzory recept. W przedmowie do
niej czytamy: „Wobec wyczerpania pierwszego wydania Wzorów recept oraz częstych zapotrzebowań na dalsze postanowiliśmy powtórzyć nakład tego zbiorku, który obecnie stawiamy
do dyspozycji WPańow Lekarzy. Jak już donosiliśmy w poprzednim wydaniu, brak nowoczesnych przepisów do stosowania w recepturze naszych środków farmaceutycznych znajdujących się w obiegu przeważnie w postaci dozowanej, nasunął nam myśl zestawienia szeregu
recept, wypróbowanych w praktyce i ułożenia ich według najczęściej zdarzających się wskazań. Wyrażamy nadzieję, że książeczka niniejsza oda WPanu Doktorowi dobre usługi”. We
Wzorach recept znaleźć możemy przepisy na leki stosowane m.in. w następujących schorzeniach: angina, grypa, biegunka, biegunka ostra, biegunka u niemowląt, biegunka letnia u dzieci, biegunka z wymiotami, bóle pooperacyjne, bóle przy owrzodzeniach odbytnicy i przy pęknięciu odbytnicy, bóle po operacjach hemoroidalnych, bóle przy półpaścu, silne bóle głowy,
łupież, oparzenia (rogówki, przewodu pokarmowego, słoneczne), dermatozy pasożytnicze,
dermatozy swędzące, pokrzywki, epilepsja, podniecenie nerwowe, zaburzenia trawienia, źle
gojący się ubytek naskórka, pokrzywka u dzieci, rak odbytnicy. Firma Bayer podaje także po
kilkadziesiąt przepisów na specyfiki stosowane w różnych postaciach egzemy i gruźlicy. Po
kilka recept wymieniono przy schorzeniach przebiegających ze stanami zapalnymi: zapalenie
powiek, zapalenia rogówki, zapalenia stawów i błon surowiczych, zapalenie gardła, zapalenia
śluzówki cewki moczowej, zapalenie śluzówki jamy ustnej i gardła, zapalenie śluzówki pochwy, zapalenie wysiękowe ucha środkowego. Trzy przepisy dotyczą preparatów stosowanych do znieczuleń: znieczulenia oka, znieczulenia śluzówki nosa, znieczulenia śluzówki pęcherza. Wiele miejsca poświęcono powszechnym w czasie wojny chorobom wenerycznym.
We Wzorach recept znajdujemy kilkanaście preparatów (najczęściej w postaci wstrzykiwań
do cewki moczowej) stosowanych w rzeżączce ostrej, rzeżączce z silnymi objawami zapalnymi, rzeżączce cewki moczowej, rzeżączce bolesnej i w zapobieganiu rzeżączki.
W korespondencji magistra Stanisława Miętusa znaleźć można również listy od kilkudziesięciu innych firm. Są to m.in. krakowski Dom agenturowy dla handlu i przemysłu St. M.
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Kopff&Comp. Sp. z ogr.odp., warszawska Polska Spółka Wytworów Chemicznych Roche
s.a., krakowska Składnica Apteczna „Zoria” Spółka z ogr. odp., warszawska Fabryka Chemiczna „Pharmedia” sp. z ogr. odp., hurtownia apteczna Stanisława Synoradzkiego z Warszawy, Izba Aptekarska (funkcjonująca pod nazwą Apothekerkammer für Generalgouvernement),
Ubezpieczalnia Społeczna w Zakopanem, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w
Krakowie oraz Dr Madaus&Co – warszawska wytwórnia oligopleksów dynamicznych, biologicznych preparatów leczniczych, soli odżywczych oraz środków homeopatycznych. Po kilkanaście listów nadesłały: znane warszawskie Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne
Ludwik Spiess i syn S.A., Towarzystwo Chemiczno-Farmaceutyczne Galen z Warszawy, krakowska Fabryka Wyrobów Gumowych Magna, Towarzystwo Przemysłu Chemicznego
Edward Gobiec i S-ka, Fabryka Pudełek i Litografja J. Pacanowski, a także Apteczny Dom
Handlowo-Przemysłowy A. Szpinak z Krakowa i Laboratorium Chemiczne „Rema” magistra
J. Rajewskiego. Z korespondencji magistra Stanisława Miętusa dowiedzieć możemy się, że w
szkło apteczne zaopatrywał się w krakowskiej hucie szkła Wawel (przedstawicielem handlowym był E. Krutz), natomiast w artykuły chirurgiczne i środki opatrunkowe w warszawskiej
firmie Tadeusza Szczepańskiego i Marii Czajkowskiej.
Zachowane koperty świadczą, że magister Stanisław Miętus utrzymywać musiał kontakty handlowe z „Hurtownym składem artykułów gumowych, chirurgicznych, opatrunkowych i
galanterii aptecznej Arnold Gronner z Krakowa”, hurtownią apteczną S.M. Goldberg, Chrześcijańską Wytwórnią Bielizny „ARS” (mającą siedzibą w Tarnowie i należącą do Władysława
Steindela) oraz Zakładem Emaliograficznym Andrzeja Krawczyka z Krakowa. Kilka kopert o
różnych projektach graficznych pochodzi z Hurtowni Ziół Leczniczych i Materiałów Opatrunkowych R.M. Witkowskiego z Krakowa.
Na podobne wnioski pozwalać może korespondencja pochodząca od doktora Jana Reguły, właściciela krakowskiej fabryki przetworów chemicznych, farb, materiałów opatrunkowych i szkła aptecznego, od Towarzystwa Przemysłu Farmaceutycznego Magister Klawe S.A.
z Warszawy, Domu Handlowego Fulde i Hübner z Warszawy, Domu Handlowego W. Lichtenstein z Krakowa, Hurtowni Aptecznej Stefana Ostrągowskiego z Krakowa (przedstawiciela
firmy Asid Serum-Institut z Warszawy) oraz od dwóch fabryk chemicznych: Pharmedia z
Warszawy i doktora A. Wandera z Krakowa. Po jednej kopercie pochodzi z Zakładów Przemysłowych Vasenol z Warszawy, reklamujących na kopercie Vasenol – puder i pastę dla dzieci, Polskiej Spółki Akcyjnej „Pharma” mgr B. Jawornickiego z Krakowa, Laboratorium Chemicznego St. Górskiego z Warszawy, Warszawskiej Spółki Handlu Towarami Aptecznymi,
Hurtowni Szkła Aptecznego Ryszarda Adolfa Patrzaka z Krakowa, Hurtowni Flaszek Apte-
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karskich M. Murkowskiego z Krakowa, hurtowni perfumeryjnej Perhurt oraz z Fabryki Opakowań Aptecznych i Wyrobów Papierowych „Ekonomia”.
Szczególnie interesujące są koperty z nadrukami Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (Staatliches Hygienisches Institut, „Warschau, Chocimskastr. Nr 24”). Treści listów
możemy niestety tylko się domyślać – prawdopodobnie w aptece „Pod Gwiazdą” prowadzone
były analizy wody i żywności lub rozprowadzane była szczepionki, np. produkowana przez
PZH szczepionka przeciw durowi plamistemu.
Stosunkowo nieliczne są zachowane listy lub karty pocztowe z dłuższym tekstem. Właściciel składu drogeryjnego Ch. J. Nattel z Krakowa, posiadający wyłączność na sprzedaż
proszku na owady Zacherlin, tak zachwalał swe produkty „Zacherlin, znany wszędzie jako
najlepszy. Tępi pluskwy, owady i wszelkie robactwo! "Zacherlin" proszek na owady pakowany obecnie w pudełkach rozpylających, w kartonie zawierającym 10 sztuk w cenie zł. 9.50 za
zaliczeniem pocztowem. Przy odbiorze 10 kartonów wysyłam franco. Przy wpłacie z góry
udzielam 2% skonta. Z prośbą o łask. zlecenie kreślę się z poważaniem”.
Z kolei w karcie korespondencyjnej nadanej przez Apteczny Dom Handlowo-Przemysłowy A. Szpinak Sp. Akc. Z Warszawy czytamy: „Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić,
iż w tych dniach odwiedzi W.P., nasz przedstawiciel p. Mgr Jerzy Niżański i uprzejmie prosimy o łaskawe zarezerwowanie dla nas cennych Jego zleceń. Polecamy się łask. pamięci W.P. i
pozostajemy z poważaniem”. Mokotowska Fabryka Chem.-Farmac. Adolf Gąsecki i S-wie
Sp. Akc. w Warszawie pisała: „Zawiadamiamy, że dla wygody P.T. Odbiorców oddaliśmy Generalną Reprezentację naszej fabryki na obszar Dystryktu Krakowskiego firmie DOM AGENTUROWY DLA HANDLU I PRZEMYSŁU ST. M. KOPFF Sp. z ogr. odp. (...), która prowadzi skład fabryczny wszystkich naszych wyrobów ze Zn. Fabr. "AGE" i z "KOGUTKIEM".
Wszystkie zamówienia z powyższego rejonu prosimy w własnym interesie kierować do powyższej Firmy”.
Stanisław Synoradzki, właściciel hurtowni aptecznej w Warszawie, zapewne w związku
z intensywnymi kontaktami handlowymi, przesłał w dniu 1 stycznia 1941 magistrowi Stanisławowi Miętusowi „Życzenia pomyślnego Nowego Roku”. W dniu 13 sierpnia 1941 nadana
została przez Warszawską Spółkę Handlu Towarami Aptecznymi karta pocztowa następującej
treści: „Niniejszym mamy zaszczyt zakomunikować, że przedstawiciel nasz p. Ryszard Korciński pozwoli sobie w dniu 15-18 b.m. r.b. odwiedzić W.P.; uprzejmie przeto prosimy o łaskawe zarezerwowanie dla niego obstalunku”. Wytwórnia Techno-Chemiczna „Wizochemia”
z Krzeszowic z kolei zawiadamiała w dniu 10 listopada 1941, że „W wykonaniu zamówienia
WPana Magistra, przyjętego za pośrednictwem naszego przedstawiciela P. Horeckiego, nada-
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liśmy w dniu dzisiejszym na adres WPana Magistra przesyłkę wraz z rachunkiem na kwotę zł.
56”.
Dwie ciekawe oferty przesłał S. Jakowiak-bandyżysta z Warszawy. W pierwszej karcie
korespondencyjnej, datowanej na 17 września 1940 roku, poleca m.in. „flaszki do jodyny, kuferki do proszków, opaski oczne, pasy rupturowe (cieliste, bronzowe, pasy pępkowe dziecięce, pasy brzuszne i podpinki)”
oraz „pudełka do odręcznej
sprzedaży: blaszane z napisami, suspensorja i szuflady do
proszków”. W drugiej proponuje „karty do proszków celuloidowe i bristolowe, pudełka
z sitkiem i etykietą, pudełka do
maści oraz kapsle pergaminowe do flaszek”.
Nie mniej interesująca
Ilustracja 40
W oknie domu państwa Miętusów – Wojciech Roeske. Zdjęcie
ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.

jest

biblioteka

apteki

„Pod

Gwiazdą”, zachowana w zbiorach rodzin Miętusów i Ciszewskich. Znaleźć w niej możemy

m.in. tak ciekawe pozycje wydawnicze jak dziesięciotomowa Encyklopedia Farmaceutyczna,
wydawana w drugiej połowie lat trzydziestych przez Leona i Wawrzyńca Misiaków w Poznaniu, siódme i ósme wydanie Farmakopei Austriackiej czy katalog Przemysłowo Handlowych
Zakładów Chemicznych Ludwika Siessa i Syna z roku 1938. W zbiorach państwa Ciszewskich pozostaje także niezwykle interesujący receptariusz, spisany przez pierwszego właściciela apteki „Pod Gwiazdą” – magistra Zygmunta Łukowskiego. Obok klasycznych preparatów, znaleźć w nim możemy tak oryginalne przepisy jak „Hygrometer papierowy”, Ognie
Bengalskie, Lep na ptaki, Trucizna na pluskwy, przepisy na sporządzanie kilkunastu werniksów.
Bardzo ważne i doniosłe z punktu widzenia historii polskiej farmacji są informacje, jakie państwo Maria i Andrzej Ciszewscy przekazali autorowi niniejszego artykułu, dotyczące
pobytu w Rabce w czasie II wojny światowej wybitnego historyka farmacji, wieloletniego i
bardzo zasłużonego dyrektora krakowskiego Muzeum Farmacji, prof. dr. hab. farm. Wojcie-
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cha Roeske. Informacje o jego rabczańskim epizodzie są tym cenniejsze, że profesor nie
wspomniał na ten temat w autobiograficznej książce Z farmacją polską przez życie.147
Profesor Wojciech Roeske do Rabki przyjechał już po wybuchu wojny, jako student
trzeciego roku studiów farmaceutycznych. Profesor ze względu na hitlerowskie prześladowania nie mógł przebywać w miejscu swego zamieszkania – w Trzemesznie i dzięki przychylności magistra Stanisława Miętusa, znalazł zatrudnienie w aptece „Pod Gwiazdą”. Mało
tego – Wojciech Roeske zamieszkał w domu państwa
Miętusów. W Rabce przyszły
profesor wziął także ślub. Wesele odbywało się w gościnnym domu właściciela apteki
„Pod Gwiazdą”. Profesor Roeske pracował w rabczańskiej
aptece przez okres 1,5 roku.
Ilustracja 41
Wojciech Roeske wraz z rodziną państwa Miętusów. Zdjęcie ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.

Okres ten pozostał głęboko w jego pamięci. Świadczyć
o tym mogły jego częste po-

wojenne wizyty u Stanisława Miętusa oraz piękny i wzruszający list, jaki napisał do pani Marii Miętus-Ciszewskiej. List datowany jest na 16 kwietnia 1996. Emerytowany profesor pisze
w nim, że pobyt w Rabce, to dla niego „wyjątkowo mile zapamiętany czas, przeżyty w zacnej
rodzinie aptekarzy Miętusów (...). W czasie ponurej okupacji Dom Wasz był dla nas opromienionym azylem spokoju, życzliwości, wzajemnego szacunku, pogody ducha, łączącego sporą
gromadkę 12 osób od Babci począwszy a na najmłodszym Stasiu skończywszy”. A oto jak
profesor Wojciech Roeske zapamiętał Stanisława i Marię Miętusów: „Dyrygentem był Pan
Domu, czasem raptusiński, ale w rzeczy samej z sercem miękkim jak przedni pszczeli wosk.
Nie opuszczały Go swoiste, ciągłe dowcipy ("tylko dla dorosłych"!), cenne rady dla pacjentów i wybrane ziółka "na wszystko"... Lubił aptekę, bywał w niej! A najlepiej się czuł na Starych Wierchach! Ale na żonę mógł zawsze liczyć a ja czułem się usatysfakcjonowany, że mi
ufał, dlatego szanowaliśmy się szczerze nawzajem, jak farmak z farmakiem. Głową Domu był
w zasadzie Ojciec Rodziny, ale "pierwsze skrzypce" dzierżyła Pani Domu. Ona nadawała
147

W. Roeske: Z farmacją polską przez życie. Pamiętnik. Poznań 1999, Wydawnictwo Kontekst.
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"ton" tej różnorodnej gromadce. Zjawiała się porządnie, zawsze w śnieżnobiałym fartuszku,
jakby wprost spod prysznica, zawsze z pogodnym, opanowanym uśmiechem, rozładowywała
"chmury" na firmamencie apteki i całego domu. Nic więc dziwnego, że my "przytuleni" (Wojtek i Zosia) czuliśmy się jak u siebie w domu, chociaż (albo – tym bardziej) jeszcze własnego
nie mieliśmy”. Profesor Roeske podkreślił w liście, że „to właśnie Wasi czcigodni Rodzice
wprowadzili nas w świat tak przy ołtarzu ślubnym, jak i przy weselnym stole pamiętnym dniu
22 sierpnia 1944 roku w Rabce. Stąd jesteśmy Im dozgonnie wdzięczni, nie zapominając o
Nich w naszych modlitwach”.
Z czasu pobytu Wojciecha Roeske w Rabce zachowała się w zbiorach państwa Marii i
Andrzeja Ciszewskich wspaniała pamiątka, mogąca być bardzo interesującym przyczynkiem
do życiorysu profesora. Jest to
wiersz jego autorstwa z dnia 25 marca 1945 roku, dedykowany okazji
imienin pani Marii Miętus-Ciszewskiej, która wówczas była małą
dziewczynką.
W okresie powojennym życie
rabczańskiego aptekarza początkowo
wróciło do normy. Znowu leczył luIlustracja 43
Magister Stanisław Miętus notuje nazwiska uczestniczek Młodzieżowego Zlotu Turystycznego w punkcie kontrolnym. Zdjęcie ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.

dzi swoimi niezawodnymi ziółkami.
Rozsyłał je także w różne miejsca.
Świadczą o tym dwa listy, będące w
posiadaniu państwa Marii i Andrzeja

Ciszewskich. Pani Helena Krawczyk z Wadowic, zamieszkała przy ulicy Daszyńskiego 5, pisała: „Szanowny Panie Aptekarzu bardzo panu dziękuje za przysłanie mi tego lekarstwa i prosiłabym bardzo o przysłanie mi jeszcze lekarstwa dla ty dziewczynki na gruźlice kręgosłupa
panie Aptekarzu bo dziecko już jest nie to co było prawie całkiem już normalnie chodzi ładnie
się prostuje i już jej przybyło 2 kg. Te kropelki kture mi pan napisał żeby zrobić przerwe to
zrobiłam i teraz znów z powrotem daje i daje witaminy 2×dnia i co wieczór smaruje najpierw
maścią a później płynym i kapie raz w tygodniu w ziołach lecz widzę znaczną poprawę lecz
bardzo pana proszę o przysłanie płynu i maści do smarowania płynu 1 flaszeczkę ale maści to
proszę więcej niż tamtem razem chociarz 3 takie pudełka. Szanowny Panie Aptekarzu prosiła-
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bym może by mi pan sprzydał jeszcze coś na gruczoły bo już miała od pana i się zmniejszyły
ale jeszcze troszkę mam po szyi takie gruzełki może jakaś maść taka jak miała”.148
Drugi list rzuca nieco więcej światła na postać samego pana aptekarza. Pisał go prawdopodobnie kolega magistra Miętusa z czasów studenckich, podpisany jako Czesław. List pisany
był z Jodłowej i datowany jest na 12 kwiecień 1949: „Kochany Stasiu! Jestem po prostu zaskoczony i nie umiem Ci dostatecznie podziękować, żeś był tak uprzejmy i tak troskliwie zająłeś się sprawą choroby mojego syna. Tak jak za czasów studenckich umiałeś być zawsze kolegą – przyjacielem – (czy pamiętasz pożyczenie mi spodni-rajtuzów na zlot Sokołów do
Warszawy?) – tak samo i dziś umiesz spieszyć ze szczerą i realną radą i pomocą. A pozornie –
zewnętrznie jesteś jakby lekko sztywny i zimnawy. Bardzo przepraszam za tą dygresję i pewną krytykę, ale musze otwarcie się wypowiedzieć. Jestem Ci serdecznie zobowiązany za Twe
trudy i rady. Żałuję mocno, że nie powiedziałem Ci, że syna zabieram. Ale stało się to poprostu niespodziewanie. Byłem w Krakowie i "po drodze" wpadłem odwiedzić syna. Ponieważ
lekarz oświadczył, że zasadniczo jest naogół dobrze i że wyczerpali już wszelkie możliwe
środki – do streptomycny włącznie, – więc postanowiłem zabrać syna do domu. (...) Obecnie
w domu apetyt wzrósł kolosalnie i znów przybyło go od powrotu prawie 3 kg. Samopoczucie
wspaniałe. – Gdy się ociepli pojadę z nim do kontroli Rentgena do Tarnowa. Ciepłota normalna ani razu nie podniosła się. Zaczynam i ja i żona przychodzić też do siebie, bo dotąd żyło
się nerwami i w ciągłym niepokoju. Sądzę, że jest to dobrze. Naturalnie uważamy bardzo, – i
staramy się niczego nie zaniedbać. Gdyby coś gorzej (broń Boże) było, to nie omieszkałbym
skorzystać z Twej rady i przyjechać do Rabki – oczywiście wcześniej prosiłby o zamówienie
pokoju. Co i Was Kochani słychać? Pracy napewno Wam nigdy nie brakuje. – U nas to samo.
Jako dyrektor zakładu – za wszystko się odpowiada – i chwilami naprawdę ciężko wytrzymać. Dla siebie, dla domu nie ma chwili czasu. Jeszcze raz za wszystko serdeczne dzięki. Z
okazji zbliżających się świąt ślemy dużo życzeń wszystkiego najlepszego. Ściskam Cię serdecznie”.149
Do apteki „Pod Gwiazdą” przybywała ludność nie tylko z Rabki i najbliższej okolicy,
ale też i z odległych wiosek gorczańskich i beskidzkich. Magister Miętus rozsyłał mieszanki
ziołowe swojego pomysłu w różne miejsca, skąd tylko napływały prośby. W pracy w aptece
pomagała mu żona, która w roku 1950, z tytułem asystenta farmacji, ukończyła kurs pomoc-
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List w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich. Zachowano oryginalną pisownię, ze wstrząsającymi błędami ortograficznymi.
List w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.

352

ników aptekarskich.150 W aptece zatrudniony był także magister farmacji Tadeusz Bobrzecki,
absolwent studiów farmaceutycznych w Krakowie z roku 1948.151
Wszystko zmieniło się na początku stycznia 1951 roku, kiedy to w bezprawny sposób
przeprowadzono nacjonalizację apteki. Z okresu tego w zbiorach państwa Ciszewskich zachował się „Protokół przejęcia pod zarząd państwowy apteki Mgra Miętusa Stanisława w Rabce spisany w
dniu 9 stycznia 1951 w lokalu apteki”. Czytamy w nim, że „Komisja w
składzie ob. Tokarczyk Antoni, ob.
Gąbiński Antoni, ob. Antkiewicz Józef działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Ministerstwo
Zdrowia Nr ZAF. Z dniem 8 stycznia
Ilustracja 44

1951 roku przejęła w dniu dzisiej-

Punkt kontrolnym Młodzieżowego Zlotu Turystycznego. Zdjęcie ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.

szym zgodnie z Ustawą o przejęciu
aptek na własność Państwa z dnia 8

stycznia 1951 aptekę "Pod Gwiazdą" położoną w Rabce ul. Stalina nr 4 stanowiącą własność
Mgra Miętusa Stanisława. Komisja przeprowadziła swą pracę wobec ob. Mgra Miętusa Stanisława, właściciela apteki. Komisja ustaliła gotówki w kasie zł. 33.02, saldo w N.B.P. Rabka
konto r. 114/47 z 8 I 1951 na kwotę zł. 7.684.48 i przejęła: spis remanentu towarowego dokonany w dniach 31 grudnia 1950 spisany na 98 stronach zawierający 2.939 pozycj w tym spis
inwentarza dokonany w dniach 31 grudnia 1950 spisany na 5 stronach zawierający 146 pozycji. Tymczasowym kierownikiem apteki został wyznaczony Ob. Mgr Miętus Stanisławna którego pieczy pozostawiono gotówkę oraz całość towarów i inwentarz w aptece. Tymczasowy
kierownik apteki Ob. Mgr Miętus Stanisław odpowiedzialny jest osobiście za całość powierzonego jego pieczy majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spis remanentu oraz spis
inwentarza Komisja zabrała z lokalu apteki celem przekazania do Centrali Aptek Społecznych, Oddział Wojewódzki w Krakowie”.152
W okresie powojennym magister Miętus, mimo wielkiego ciosu jakim była nacjonalizacja apteki, rozwinął bardzo szeroką działalność społeczną, która stawia go w rzędzie najaktywniejszych farmaceutów Małopolski. Jeszcze w roku 1945 na okres jednej kadencji został
150
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M. i A. Ciszewscy op. cit.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 451.
Dokument w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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wybrany wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rabce. Również w roku 1945 został
członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Rabce. W roku 1946 został mianowany przez wojewodę krakowskiego członkiem Komisji Zdrojowej w Rabce.153
W latach pięćdziesiątych był m.in. radnym Miejskiej Rady Narodowej, członkiem Komisji Zdrowia (z ramienia której delegowany był m.in. do prowadzenia kontroli rabczańskiego Szpitala Rejonowego), członkiem Komisji Oświaty i Turystyki, członkiem Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, przewodniczącym Komisji Opieki Społecznej.154
Stanisław Miętus był długoletnim członkiem Zarządu Rabczańskiego Oddziału PTTK i
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PTTK, założycielem i prezesem Koła Polskiego
Związku Łowieckiego „Bór”, członkiem Komisji Historycznej Związku Podhalan w Rabce,
prezesem rabczańskiego Oddziału Ligii Ochrony Przyrody, członkiem Wydziału Wykonawczego Komisji Uzdrowiskowej (piastował tu m.in. funkcję skarbnika), członkiem Zarządu
Rabczańskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Przy rabczańskich szkołach założył kółka „Przyjaciół
Zwierząt”. Dla należącej do nich młodzieży organizował wędrówki po górach, zalesianie nieużytków, oczyszczanie szlaków turystycznych pieszych i narciarskich z wiatrołomów oraz
zbieranie paszy dla zwierząt, którą to paszę wraz z młodzieżą dostarczał w zimie do paśników.155
Jednak na szczególną uwagę zasługuje działalność magistra Miętusa w Polskim Towarzystwie Turystycznym i Krajoznawczym. Stanisław Miętus jeszcze przed wojną należał do
rabczańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Po wojnie natomiast, jak
wcześniej wspominano, był współzałożycielem Oddziału PTTK i aktywnie wspierał młodą
placówkę w jej najtrudniejszym, początkowym okresie istnienia. Chodzenie po górach było
jego wielką pasją, na wycieczki wyruszał w każdą sobotę i niedzielę. Współorganizował także
większość imprez i wyjazdów, jakie odbywały się z inicjatywy PTTK.156
W roku 1954 był współinicjatorem corocznego, wrześniowego Młodzieżowego Zlotu
Turystycznego. Od roku 1966 Zloty te noszą imię drugiego organizatora – Czesława Trybowskiego. Magister Miętus był przodownikiem Górskiej Odznaki Turystycznej, szczególnie zasłużył się na polu ochrony przyrody, budowy i odbudowy schronisk w Gorcach. W latach
pięćdziesiątych, wszelkimi możliwymi sposobami zabiegał u władz lokalnych i państwowych
o odbudowę schroniska na Starych Wierchach. Jego ponownego otwarcia sam niestety nie do153

154

155
156

Informacje na podstawie życiorysu autorstwa Stanisława Miętusa, spisanego w roku 1953, w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.
Informacje na podstawie nekrologów, znajdujących się w udostępnionych autorowi zbiorach Elfrydy Trybowskiej oraz Marii i Andrzeja Ciszewskich.
Ibidem.
Ibidem.
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czekał. Przez długie lata w środowisku rabczańskich działaczy turystycznych szlak biegnący z
Rabki przez Turbacz, Gorc, Szczawę, Krzysztoniów, Mogielicę, Jurków aż do Dobrej nazywany był „Miętusową Drogą”.157

Ilustracja 46
Stanisław Miętus i Elfryda Trybowska pod sztandarem rabczańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, w czasie Młodzieżowego Zlotu Turystycznego. Zdjęcie ze zbiorów Marii
i Andrzeja Ciszewskich.

Był magister Miętus postacią niezwykłą. Nie tylko zadziwiał rozmachem działania sprawując wymienione powyżej funkcje. Był też, zapewne jako jedyny polski aptekarz... różdżkarzem! Zagadnieniem tym zajmował się jeszcze przed wojną. Jego zdolności znane były nie
tylko w Rabce, gdzie bardzo często korzystano z jego usług, ale też i w całej południowej Polsce. Magister Miętus wyjeżdżał wskazywać źródła nawet na kielecczyznę. Na swoim koncie
zapisał ponad 100 wyszukanych żył wodnych i wykopanych studzien w całym kraju. W czasie swojej pracy jako różdżkarz nie popełnił nigdy żadnej pomyłki.158

157
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E. Trybowska op. cit., M i A. Ciszewscy op. cit., mowy pogrzebowe oraz nekrologi, znajdujące się w udostępnionych autorowi zbiorach Elfrydy Trybowskiej oraz Marii i Andrzeja Ciszewskich.
St. Miętus: Różdżka na usługach ludzkości. Rękopis niepublikowanego artykułu, w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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Szczególnie wsławił się ustalając (po wielu nieudanych ekspertyzach uznanych specjalistów-naukowców) miejsce źródła na Luboniu Wielkim, dla schroniska położonego na szczycie tego górującego nad Rabką wzniesienia.159
Magister Stanisław Miętus zajmował się także badaniem zależności pomiędzy natężeniem promieniowania jonizującego w miejscu zamieszkania, a zachorowalnością na raka.
Przeprowadził w związku z tym kilkadziesiąt badań mieszkań osób, które zmarły na raka i dowiódł, że ich łóżka stały na miejscach „zapromieniowanych”. Twierdził, że jako różdżkarz
jest w stanie wyczuwać najmniejsze różnice pomiędzy polem elektromagnetycznym miejsc „zapromieniowanych”.160 Korespondował w tej sprawie z wybitnym znawcą procesów kancerogenezy
– profesorem Julianem Aleksandrowiczem z Krakowa. Napisał także artykuł naukowy na ten temat
pt. Różdżka na usługach ludzkości,161 w którym
szczegółowo

omówił

historię

wykorzystania

różdżkarstwa w dziejach ludzkości, podał konkretne przykłady jego wykorzystania i przedstawił
teorie tłumaczące to zjawisko. W związku ze swymi obserwacjami w zakresie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka magister Stanisław Miętus wskazywał także
Ilustracja 45
Stanisław Miętus w czasie poszukiwania źródła. Zdjęcie ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.

najodpowiedniejsze miejsca pod budowę domów
mieszkalnych.162
Dom magistra Stanisława Miętusa w Rabce,
zarówno przed wojną jak i po jej zakończeniu, był

miejscem, które gromadziło szereg znanych postaci. Był tu np. w czasie wypoczynku biskup
krakowski, kardynał książe Adam Stefan Sapieha. W Rabce był on gościem zaprzyjaźnionego
z rodziną Miętusów prałata Mateusza Zdebskiego i mieszkał na plebanii kościoła parafialnego. Ksiądz Zdebski bywał stałym gościem Stanisława Miętusa, nic też dziwnego, że postanowił zabrać ze sobą w odwiedziny kardynała Sapiehę. W czasie wizyty Sapieha zwierzył się
aptekarzowi, że ma ciągłe problemy z krtanią i uporczywą chrypkę. Magister Miętus sporzą159
160
161
162

E. Trybowska op. cit., M. i A. Ciszewscy op. cit.
Korespondencja Stanisława Miętusa, w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.
Rękopis niepublikowanego artykułu Stanisława Miętusa, w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.
Korespondencja Stanisława Miętusa, w posiadaniu Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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dził dla Adama Sapiehy opracowane przez siebie pigułki, które okazały się bardzo skuteczne.
Były one później przez wiele lat nazywane w Rabce „Pigułkami Kardynalskimi”. Gośćmi
państwa Miętusów byli także ksiądz biskup Jan Pietraszko, którego proces beatyfikacyjny toczy się obecnie, a także ówczesny ksiądz Karol Wojtyła, który prowadził w Rabce przez sześć
kolejnych lat rekolekcje. Ksiądz Mieczysław Maliński tak pisał o wizytach przyszłego papieża: „Przed południem czytał. W południe szedł na obiad (...) a wieczorem na kolację w zaprzyjaźnionych domach. (...) A to u doktora Jana Malewskiego (...) a to u Miętusa, aptekarza,
magistra farmacji, właściciela apteki, dopóki mu jej nie zabrano”.163

Ilustracja 47
Magister Stanisław Miętus w czasie Młodzieżowego Zlotu Turystycznego. Na ramieniu Stanisława Miętusa widoczna przepaska z napisem „PTTK Rabka”. Zdjęcie ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.

Stanisław Miętus był człowiekiem niezwykle dobrym. Po dziś dzień wielu mieszkańców
Rabki wspomina pomoc, jakiej w potrzebie udzielał im magister Miętus. Pomagał wdowom i
dzieciom, których rodzice zginęli w czasie wojny. Dzieci lubił w sposób szczególny, do tego
stopnia, że kiedy jakieś płakało w izbie ekspedycyjnej potrafił zabrać zabawki swym własnym
dzieciom i rozdawać je jako pociechę.164

163
164

M. Maliński: Przewodnik po życiu Karola Wojtyły. Kraków 1997, Wydawnictwo Znak, s. 89.
M. i A. Ciszewscy op. cit.
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Magister Stanisław Miętus zmarł w Krakowie w dniu 17 stycznia 1964 roku, w wieku
61 lat. Jego pogrzeb stał się ze strony społeczności Rabki i okolicy wielką manifestacją szacunku i pamięci dla zasłużonego aptekarza.165

Ilustracja 48
Pogrzeb Stanisława Miętusa. Zdjęcie ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.

W pośmiertnym wspomnieniu, opublikowanym na łamach „Farmacji Polskiej”, doktor
Zygmunt Fuscha166 pisał: „Ubył z naszych szeregów kolega, który cieszył się wielką popularnością wśród nas i społeczeństwa. Był fachowcem dużej miary, o dużym doświadczeniu, cechował go głęboki humanizm. Pogodny, uśmiechnięty, znajdował zawsze dla wszystkich słowa pociechy i rady, wynikające z jego dużego doświadczenia. Wiadomość o śmierci kolegi
Miętusa wywołała serdeczny i głęboki żal wśród znajomych i przyjaciół, jak również społeczeństwa rabczańskiego i okolic, dla którego poświęcił spory wycinek swego życia. (...) Miejscowa ludność biorąca tłumnie udział w pogrzebie dała wyraz swej wdzięczności i przywiązaniu temu, co tyle lat służył jej swoim sercem. Zawód stracił kolegę, który wykazywał wysoki
poziom moralny, społeczny i osobisty, a Krakowski Zarząd Aptek sumiennego kierownika o
wielkim poczuciu obowiązku i odpowiedzialności. Cześć Jego pamięci!”. Aktywną działal-

165
166

E. Trybowska op. cit.
Wiadomości na temat doktora Zygmunta Fuscha w rozdziale „Historia apteki w Myślenicach”.
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ność społeczną i opisany powyżej wkład w ruch oporu odznaczano magistra Miętusa Medalem Zwycięstwa i Wolność, Odznaką Grunwaldzką i Honorową Złotą Odznaką PTTK.167
Apteka „Pod Gwiazdą” znajduje się obecnie w rękach córki magistra Stanisława Miętusa – mgr farm. Marii Miętus-Ciszewskiej oraz jej męża – mgr farm. Andrzeja Ciszewskiego.
W izbie ekspedycyjnej apteki, pacjenci i turyści oglądać mogą unikalne świadectwa stu lat historii, m.in. wspomniany już akt nadania Koncesyi na aptekę w Rabce z roku 1912, popiersia
Władysława Jagiełły, królowej Jadwigi, księcia Józefa Poniatowskiego, posągi Asklepiosa i
Hygiei. Całości dopełniają piękne, stare apteczne meble z ozdobnymi uchwytami i etykietami
na szufladach, a także oryginalna przedwojenna posadzka, która pomimo upływu kilkudziesięciu lat od jej położenia, zachowała dawne, żywe kolory.

167

Informacje na podstawie nekrologów, znajdujących się w udostępnionych autorowi zbiorach Elfrydy Trybowskiej oraz Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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Ilustracje 8-12
Przedwojenne opakowania firmowe oraz papier korespondencyjny apteki „Pod Gwiazdą” magistra Stanisława Miętusa.
Ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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Ilustracje 14-19
Koperty związane z korespondencją firmy „Bayer” do apteki „Pod Gwiazdą”. Ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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Ilustracje 20-25
Koperty związane z korespondencją apteki „Pod Gwiazdą”. Ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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Ilustracje 26-31
Koperty związane z korespondencją apteki „Pod Gwiazdą”. Ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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Ilustracje 32 i 33
Karta korespondencyjna do apteki „Pod Gwiazdą”
od fabryki chemiczo-farmaceutycznej Dr. A. Wander
z Krakowa. Ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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Ilustracje 34 i 35
Karta korespondencyjna do apteki „Pod
Gwiazdą” od „S. Jakowiaka bandażysty”. Ze
zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.

345

Ilustracja 39
Pismo od firmy Ichtyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. z Hamburga z dnia 22 sierpnia 1940 roku.
Ze zbiorów Marii i Andrzeja Ciszewskich.
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Ilustracje 36-38
Karta korespondencyjna z laboratorium kosmetycznego „Ambra”. Ze zbiorów Marii i Andrzeja
Ciszewskich.
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Ilustracja 42
Wiersz autorstwa profesora Wojciecha Roeske, dedykowany Marii Miętus-Ciszewskiej, datowany na 25 marca
1945 roku.
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Popiersie księcia Józefa
Poniatowskiego

Popiersie królowej Jadwigi

Popiersie króla Władysława
Jagiełły

Posąg Eskulapa

Posąg Hygiei

Obraz Matki Boskiej

Rzeźbiony detal
architektoniczny mebli

Rzeźbiony detal
architektoniczny mebli

Uchwyt w szufladzie

Ilustracje 49-57
Zdjęcia zabytkowych elementów wyposażenia izby ekspedycyjnej i zaplecza apteki „Pod Gwiazdą” Marii i Andrzeja Ciszewskich
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Zabytkowa waga laboratoryjna

Stary sztand laboratoryjny
z przeznaczeniem na stosowaną
niegdyś nalewkę z konopi
indyjskich

Przedwojenny mikroskop
z apteki magistra Miętusa,
świadczący o wykonywanych tu
badaniach analitycznych

Fragment przedwojennej dekoracyjnej
posadzki z izby ekspedycyjnej, po dziś bez
śladu zniszczenia

Detal zdobniczy posadzki z izby
ekspedycyjnej

Szuflady na surowce roślinne

Uchwyt szuflady

Ilustracje 58-64
Zdjęcia zabytkowych elementów wyposażenia izby ekspedycyjnej i zaplecza apteki „Pod Gwiazdą” Marii
i Andrzeja Ciszewskich
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Przedwojenny pojemnik
laboratoryjny z przeznaczeniem
na maści

Przedwojenny pojemnik
laboratoryjny z przeznaczeniem
na płyny

Przedwojenny pojemnik
laboratoryjny z przeznaczeniem
na surowce roślinne

Ilustracje 65-67
Zdjęcia zabytkowych elementów wyposażenia izby ekspedycyjnej i zaplecza apteki „Pod Gwiazdą” Marii
i Andrzeja Ciszewskich.

Ilustracja 68

Ilustracja 69

Stara waga analityczna, służąca do odważania niewielkich i dokładnych ilości substancji sypkich.

Obecny wygląd apteki „Pod Gwiazdą”, po remoncie
w roku 2005.
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Historia aptek w Szczawnicy
Historia apteki sezonowej
Związki farmaceutów ze Szczawnicą datują się na rok 1818, kiedy to aptekarz lwowski
Schindler dokonał pierwszej analizy bezimiennych jeszcze źródeł wód mineralnych, należących do górala Józefa Zachwiei. Zachwieja butelkował i w niewielkich ilościach rozsyłał
wody mineralne.1 Kolejnymi farmaceutami, którzy prowadzili analiz szczawnickich wód mineralnych byli znani naukowcy – Teodor Torosiewicz ze Lwowa (publikacje Wody mineralne
Szczawnickie w Królestwie Galicyi chemicznie rozebrane przez Teodora Torosiewicza aptekarza lwowskiego a pod względem na ich moc leczącą opisane i ocenione przez Henryka Krattera i Wody mineralne Szczawnickie chemicznie rozebrane z 1846) oraz Adolf Aleksandrowicz z Krakowa (praca Rozbiór chemiczny dwóch nowych zdrojów wody mineralnej Szczawnickiej Jod i Brom zawierającej... z roku 1857).2
Pierwsze działania, które doprowadziły do powstania apteki w Szczawnicy, wiązać należy z postacią Józefa Szalaya, twórcy i właściciela uzdrowiska w latach 1839-1876. W roku
1839 Józef Szalay, jako pierwszy z właścicieli galicyjskich uzdrowisk, wprowadził instytucję
stałego lekarza zakładowego. Został nim doktor Onufry Trembecki – dwudziestosześcioletni
chirurg i okulista praktykujący wcześniej w Tarnowie i Nowym Sączu. Wśród jego licznych
obowiązków pozostawało także prowadzenie apteki zakładowej.
W latach pięćdziesiątych XIX wieku Szczawnicę odwiedził wielki reformator lecznictwa uzdrowiskowego – profesor Józef Dietl z Krakowa. Wśród cennych uwag skierowanych
do Szalaya nie omieszkał zasugerować, że aptekę w zakładzie zdrojowym powinien prowadzić nie lekarz a farmaceuta.3
Pierwszym znanym z nazwiska aptekarzem szczawnickim był magister farmacji Iszkraj,
prowadzący aptekę w pobliskiej, należącej do Węgier, Spiskiej Starej Wsi. Do Szczawnicy
dojeżdżał na czas sezonu letniego.4 Jego następcą był Edward Bośniacki, co potwierdza sprawozdanie lekarskie z roku 1867 wspomnianego już wcześniej doktora Onufrego Trembeckiego. Doktor Trembecki informuje ponadto o bardzo nietypowym dla apteki rodzaju produkcji:

1

2
3
4

B. A. Węglarz: Spacerkiem po starej Szczawnicy. Przewodnik. Pruszków 1999, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, s. 8.
Informacje na podstawie katalogu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
T. Bielawska: U życiodajnych zdrojów... Warszawa 1996, wyd. autorki, s. 27.
St. Pagaczewski: Spotkamy się u wód. Kraków 1972, Wydawnictwo Literackie, s. 205.
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„Żętyce tego roku sprzedawał aptekarz, wyrabianą przez baców czyścił z twarogu przeto była
czystą i dobrą”.5
W roku 1874 aptekę prowadził magister farmacji Emil Szamet (Szameit), współwłaściciel apteki w Brzeżanach.6 Doktor Trembecki relacjonował: „Apteką zawiadywał P. Szamet,
tak jak lat zeszłych, odznaczał się pilnością, akuratnością, miał przytem aptekę zaopatrzoną w
świeże lekarstwa i wody pozamiejscowe a przytem, co tak dla lekarzy jak dla publiczności
było wielką dogodnością, zaopatrzony był w różne narzędzia lekarskie, jak to maszynki do
wdychania, natrysków i t.p.”. Magister Szamet, podobnie jak jego poprzednicy, zajmował się
produkcją oryginalnych preparatów leczniczych: „Kumys wyrabiany przez P. Szameita aptekarza, pili chorzy w nieżytach a nawet i w gruźlicy płuc, jeźli nie było krwotoków, biegunki
lub nawału krwi do mózgu. Czyli kumys to działał czyli woda, którą ci chorzy przytem pili,
czyli świeże górskie powietrze, tego nie mogę orzec ale to mogę z wszelką pewnością ztwierdzić, że wszyscy chorzy którzy kumys używali, nie tylko nie doznali złych skutków, ale najdalej w 14 dniach widać było na nich znaczne polepszenie. Chorzy, którzy tylko kumys pili
wypijali do 2 dużych butelek zaś te osoby, które piły wodę najwięcej 2 kubki uncyowe dziennie”.7
Swą działalność kontynuował Szamet także i w późniejszych latach, kiedy nie prowadził
już szczawnickiej apteki. Założył wówczas skład wody mineralnej oraz zorganizował profesjonalną produkcję żętycy i kumysu. Lokal Szameta w którym podawano żętyce, kumys oraz
wody mineralne znajdował się w „Domu nad Zdrojami”, przy głównym placu zdrojowym,
gdzie mieściła się także pijalnia wód „Stefan” i „Józefina”.8 Sam zaś Szamet zamieszkał kilkadziesiąt metrów dalej, w wybudowanej w roku 1880 willi „Morelówka”, w której wynajmował także kuracjuszom pokoje.9 Funkcjonowanie żętycarni magistra Szameta opisał doktor
Onufry Trembecki: „Żętycę w tym roku udzielał p. Emil Szamet, aptekarz z Brzeżan; takowej
w ogólności nie można było zarzutu robić, a jeszcze z jego zarządzenia była na ten rok ta dogodność, że nie przy jednem oknie jak dawniej, ale przy 3 oknach podawano żętycę, przez co
usunął się wszelki natłok i stąd powstałe niezadowolenia, sprzeczki i nawoływania; prócz
tego p. Szamet sam ciągle doglądał porządku, nie mogły więc dziewczęta, jak po inne lata
5
6

7

8
9

O. Trembecki: Sprawozdanie z ruchu i postępu zdrojowisk leczniczych w Szczawnicy w 1867 roku.
Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1878. Lwów 1877, wydawnictwo Towarzystwa Aptekarskiego, s. 115.
O. Trembecki: Sprawozdanie o ruchu i postępie zakładu zdrojów leczniczych w Szczawnicy w roku 1874.
Niedatowany folder, brak miejsca wydania i wydawcy.
B. A. Węglarz op. cit., s. 48.
J. Kołączkowski: Szczawnica. Zdrojowisko i Stacya Klimatyczna ze zakładem wodoleczniczym w Galicyi.
Przewodnik dla lekarzy i podręcznik dla chorych skreślił Dr Józef Kołaczkowski Dyr. zakładu wodoleczniczego i lekarz zdrojowy w Szczawnicy Itd. Wydanie III, 1891, brak miejsca wydania.
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czasem się działo, wody do żętycy dolewać, ażeby dla siebie coś zarobić. Żętyca z mleka
owczego, od owiec pasących się po wysokich górach, jest środkiem leczniczym tak ważnym,
że się nie da żadnym innym zastąpić, przez swoją własność rozpuszczającą, rozrzedzającą i
chłodzącą a przy tem odżywiającą. Żętyca w Szczawnicy pomimo tego, że nie była złą, byłaby o wiele lepszą, gdyby można górali do tego nakłonić, żeby mleko sprowadzali, a dopiero
żeby żętyca przez umiejętnego chemika jakim jest Pan Szamet, sporządzaną była, a jeszcze
jedno by się przez to zyskało, żeby nie było potrzebne ogrzewanie żętycy, przez co nabiera
smaku łojowatego. (...) Kumys równie wyrabiał p. Szamet z mleka krowiego; co do jakości, o
ile się słyszeć dało od chorych w Warszawie takowy pijących, był dobry. Zalecałem go w chorobach narzędzi oddechowych, chorzy z wilgotnym nieżytem oskrzelowym doznawali ulgi w
parę dni po rozpoczęciu leczenia kumysem; w nieżytach narzędzi trawienia, w wysiękach
opłucnej z przewlekłą otrętwiałą cechą, w śledziennictwie i maciennictwie. Kumys działa
podniecająco na narzędzia wydzielające błony śluzowej nie tylko w żołądku i jelitach, ale powiększa także wydzielanie moczu; kumys działa także podniecająco w chorobach płucowych,
czyszczenia miesięczne stają się obfitsze i łatwiejsze”.10 Z czasem asortyment produktów pochodzenia mlecznego, oferowany przez Emila Szameta, rozszerzał się. W roku 1889 oferował
on „mleko krowie świeże i wystałe, prosto od krowy i zbierane, słodkie i kwaśne, mleko kozie świeżo wydojone, serwatki owcze czyli żętycę, kumys, kefir”. Szamet sprzedawał ponadto
„wody mineralne zamiejscowe najczęściej używane, (...) inne zaś mniej używane na żądanie
gości w ciągu paru dni sprowadzał”.11 Ponadto, do roku 1890, magister Szamet przyrządzał
„Wziewania i wdechania z wody zdrojów miejscowych czystej lub z dodatkiem leków, oraz
powietrze zagęszczonego lub rozrzedzonego za pomocą przyrządu Waldenburga”.12 W dziedzinie tej Szamet ustąpić musiał jednak konkurencji, bowiem od roku 1890 doktor Janocha z
Rzeszowa oferował „wziewalnię powietrza nasyconego wyziewami balsamicznemi z igieł
świerkowych, wdychalnię wody zgęszczonej miejscowej oraz leków rozpylonych za pomocą
właściwych przyrządów w osobnych gabinetach”.13
W roku 1893 magister Szamet brał udział w zebraniu założycielskim Pienińskiego Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego, które odbyło się dnia 26 lipca w sali Czytelni Zakładu
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O. Trembecki: Sprawozdanie o ruchu i postępie zakładu zdrojów leczniczych w Szczawnicy w roku 1878.
Niedatowany folder, brak miejsca wydania i wydawcy.
W. Ściborowski: Szczawnica Zakład Zdrojowo-Kąpielowy i Klimatyczny. 1889, brak miejsca wydania i wydawcy.
Ibidem.
Ibidem.
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Górnego w Szczawnicy. Na liście „członków-założycieli” Emil Szamet figuruje jako dawny
członek Towarzystwa Tatrzańskiego.14
8 września 1875 aptekę w Szczawnicy, jako filię apteki w Starym Sączu, nabył i uzyskał
na jej prowadzenie koncesję osobistą magister Karol Jezierski.15 Urodził się w roku 1845 w
Zatorze, jako syn Jakuba Jezierskiego – burmistrza miasteczka. Studia farmaceutyczne rozpoczął w roku 1867. W dniu 19 lipca 1869 otrzymał dyplom magistra farmacji. 16 Szczawnicka
apteka miała pozostawać w posiadaniu Jezierskiego przez kolejnych 35 lat i przez cały ten
okres była apteką sezonową, otwieraną zazwyczaj z początkiem czerwca i działającą do końca
września. Jezierski zamieszkał w Szczawnicy wraz z żoną Marią Turską. 17 W roku 1880 Jezierscy wybudowali willę posiadającą pokoje przeznaczone do wynajmowania, znajdowała
się ona w miejscu dzisiejszego sanatorium „Górnik”.18 O znaczeniu i wyposażeniu apteki magistra Jezierskiego pisał w przewodniku „Zdrojowisko i Stacya Klimatyczna ze zakładem wodoleczniczym w Galicyi” doktor Józef Kołączkowski: „Aptekę utrzymuje p. K. Jezierski w
własnym domu i zaopatruje takową we wszelakie lekarskie środki, które są obowiązujące tudzież nadobowiązkowe, świeżo wynalezione. Nadto posiada na składzie przetwory zagraniczne: Hoffa, Grimaulta, Churchila, kapsułki kreozotowe Sommerbrodta i t.p.; sole używane do
kąpieli: Francensbadzką, morską i t.d. Ma on też w zapasie przyrządy jak klizopompy, przyrządy do wziewań, pędzle i t.d.”.19 Nie mniej przychylnie opisywał działanie szczawnickiej
apteki doktor Ściborowski: „Apteka zaopatrzona we wszelkie leki przepisane farmakopeą krajową oraz inne środki używane w Szczawnicy jak sól karlsbadzką, sól franzensbadzką do kąpieli, wyciąg mięsny Liebiga, kołaczyki z lekami różnego wyrobu aptekarza Wiszniewskiego
z Krakowa, wszelkie nowsze środki lecznicze oraz niektóre leki patentowane znanego składu
chemicznego, zwłaszcza w kraju naszym wyrabiane i polecane przez Komisję przemysłową
krakowskiego Tow. lek., wreszcie najczęściej używane środki opatrunkowe i narzędzia lekarskiego jak termometry, irrygatory, chyzopompy, wzierniki, pędzle, wdmuchiwacze, maszynki
do inhalacji, i t.d.”.20
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J. Jagła: Zarys dziejów Pienińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w
Szczawnicy w latach 1893-1972. Maszynopis ze zbiorów Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie, s. 2.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich
w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 212.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Informacja na podstawie Księgi zgonów parafii w Szczawnicy, udostępnionych autorowi przez księdza proboszcza, w dniu 8 maja 2005.
J. Kołączkowski op. cit.
Ibidem.
W. Ściborowski op. cit.
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Magistra Jezierskiego wspominał w swych sprawozdaniach także doktor Onufry Trembecki. Już w roku 1875, a więc w roku objęcia przez Jezierskiego szczawnickiej apteki, Trembecki zauważał: „spodziewać się zaś należy, że (...) p. Jezierski nowy nabywca apteki w
Szczawnicy, tak samo kumys wyrabiać będzie i że jako
człowiek postępowy wstąpi w ślady poprzednika i tak
jak p. Szameit zadowoli tak lekarzy, jako też i publiczność”.21 Można odnieść wrażenie, że Trembecki darzył
wielką sympatią magistra Szameta, o Jezierskim pisze
zaś nieco złośliwie: „Spostrzeżeń meteorologicznych
nikt w Szczawnicy nie robił, pan Jezierski miejscowy
aptekarz przyrzekł wprawdzie w r. 1877 JWp prezesowi Majerowi, że się tem zajmie, ale skończyło się na
przyrzeczeniu”.22 W kilka lat później relacjonował już
nieco łagodniej: „Aptekę utrzymywał p. Jezierski, zaopatrzony był w świeże lekarstwa i wody pozamiejscoIlustracja 1
Nagrobek Janinki Jezierskiej na starym
cmentarzu w Szczawnicy.

we swojskie i zagraniczne”.23
W roku 1893 Jezierski, podobnie jak Emil Szamet, brał udział w zebraniu założycielskim Pienińskiego Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego. Na liście za-

łożycieli wymieniony jest jako dawny członek Towarzystwa Tatrzańskiego.24 Magister Jezierski brał również udział w życiu zawodowym – m.in. aktywnie uczestnicząc w posiedzeniach
Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej w latach siedemdziesiątych25 i osiemdziesiątych XIX
wieku.26
Apteka magistra Karola Jezierskiego nie zmieniała się z upływem lat, prezentowała jednak stale najwyższy poziom w świadczeniu usług i posiadanym asortymencie. W wydanym w
roku 1907 folderze opisującym zalety zdrojowiska czytamy słowa doktora Ściborowskiego,
które napisał przed kilkunastu laty: „Apteka zaopatrzona we wszelkie leki przepisane farmakopeą, oraz inne środki używane w Szczawnicy jak sól karlsbadzką, sól franzensbadzką do
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O. Trembecki: Sprawozdanie o ruchu i postępie zakładu zdrojów leczniczych w Szczawnicy w roku 1875.
Niedatowany folder, brak miejsca wydania i wydawcy.
O. Trembecki: Sprawozdanie o ruchu i postępie zakładu zdrojów leczniczych w Szczawnicy w roku 1878.
Niedatowany folder, brak miejsca wydania i wydawcy.
O. Trembecki: Sprawozdanie o ruchu i postępie zakładu zdrojów leczniczych w Szczawnicy w roku 1880.
Niedatowany folder, brak miejsca wydania i wydawcy.
J. Jagła op. cit., s. 3.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1879, nr 23, ss. 369-373.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1883, nr 22, ss. 341-345.
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kąpieli, wyciąg mięsny Liebiga. Wina lecznicze i Cognac i przyrządy lekarskie”. 27 Niepowodzeniem zakończyły się podjęte przez Jezierskiego próby wprowadzenia do sprzedaży pastylek wytwarzanych ze szczawnickich wód mineralnych. Proces produkcyjny okazał się zbyt
kosztowny a produkt końcowy bardzo podatny na wilgotnienie.28 W roku 1880 w aptece Jezierskiego ukończył praktykę Alfred Mehofer i zdał egzamin na podaptekarza „przed komisyją egzaminacyjną gremijum aptekarzy Galicji zachodniej w Krakowie”.29
W czasie pobytu w Szczawnicy państwa Jezierskich spotkała tragedia: 28 maja 1890
roku zmarła ich półtoraroczna córeczka – Joanna. Ze świadectwa zgonu wynika, że cierpiała
na mongołowatość.30 Na starym cmentarzu w Szczawnicy zachował się piękny, artystycznie
wykonany nagrobek. Na kamiennej płycie czytamy: „Janinka. Ukochane dziecie Jezierskich.
*26 listopada 1888 - + 28 maja 1890. Aniołku módl się za nami”.31
W roku 1910 magister Karol Jezierski sprzedał aptekę sezonową w Szczawnicy wraz z
jej wyposażeniem magistrowi farmacji Józefowi Walterowi, który wcześniej prowadził w
Szczawnicy drogerię.32 Jezierski prawdopodobnie wyjechał ze Szczawnicy, gdyż w księdze
zgonów tutejszej parafii nie ma informacji o jego śmierci.
Przed omówieniem losów kolejnych szczawnickich aptekarzy należy wspomnieć o farmaceucie który w Szczawnicy mieszkał i aktywnie działał, nie pracował jednak w swym zawodzie. Mowa tu o dzierżawcy Dolnego Zakładu zdrojowego – magistrze farmacji Mieczysławie Tomanku.
Mieczysław Tomanek był synem Franciszka Tomanka, właściciela apteki „Pod Srebrnym Orłem” we Lwowie,33 trzeciego z kolei dzierżawcy Dolnego Zakładu kąpielowego.34
Franciszek Tomanek był założycielem pierwszej w Galicji organizacji farmaceutów: „odezwą
z dnia 1 lipca 1848 wezwał wszystkich właścicieli aptek i ich współpracowników w Galicyi i
okręgu krakowskim do założenia Towarzystwa zawodowego z siedzibą we Lwowie, któreby
oprócz celów humanitarnych przyjęło obowiązek łączenia członków, jak również kierowania
wykształceniem młodzieży, wstępującej do zawodu aptekarskiego na zasadzie narodowej, tłumaczeniem i pisaniem dzieł w języku polskim w zakresie farmacyi”.35 Towarzystwo powstało
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Szczawnica. Zakład zdrojowo-kąpielowy klimatyczno-żentyczny i kefirowy, 1907, brak miejsca wydania i wydawcy.
B. A. Węglarz op. cit., ss. 37-38.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1880, nr 20, s. 341.
Księga zgonów... op. cit.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej grobowca Janinki Jezierskiej, na starym cmentarzu w Szczawnicy.
M. Stachoń op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1878, nr 7, s. 113.
B. A. Węglarz op. cit., s. 23.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1907, nr 18, ss. 298-299.
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20 sierpnia 1848 roku. Magister Tomanek stanął na jego czele jako pierwszy prezes. 36 Zmarł
15 marca 1878 w Szczawnicy.37
Mieczysław Tomanek urodził się w roku 1855 we Lwowie. Dwuletnie studia farmaceutyczne ukończył w Krakowie w roku 1877. Dyplom magistra farmacji otrzymał 1 lipca tegoż
roku.38 O życiu Mieczysława Tomanka cenne informacje czerpać można z nekrologu, który
ukazał się w „Czasopiśmie Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” w roku 1887: „Dnia
24 XII 1886 r. umarł w Szczawnicy dzierżawca zakł. kąpielowego „na Miodziusiu” mgr farm.
Mieczysław Tomanek. Jak wiadomo zmarły poświęcał się zawodowi aptekarskiemu, lecz uzyskawszy w roku 1877 na wszechnicy Jagiellońskiej stopień mgr farmacyi – zmuszony stosunkami familijnymi porzucił nasz zawód aby objąwszy zatrudnienie ojcowskie równie ciężko
pracować. Prawością i zacnością zjednał sobie ogólny szacunek, a siłą charakteru przyświecał
starszym, gdyż żył i pracował jedynie dla swojej matki”.39 Wspomniane prawość i zacność
musiały ujmować rzeczywiście wszystkich, gdyż znany z częstych krytycznych wypowiedzi
doktor Onufry Trembecki pisał w swych sprawozdaniach: „Na Miodziusiu p. Tomankowa
wraz synem swoim młodzieńcem szacunku godnym, uprzejmością swą zniewalali gości, w łazienkach był wielki porządek, słowem nie było tego roku żadnych narzekań i Park na Miodziusiu coraz piękniejszy, drzewa szpilkowe dają nie tylko cień, ale i woń balsamiczną bardzo
przyjemną łączącą się z zapachem kwiatów”.40 Dolny Zakład kąpielowy urządzony został
przez magistra Tomanka i jego matkę w sposób wzorowy: „Zakład na Miedziusiu w najweselszym położeniu Szczawnicy, w pobliżu wysokopiennych lasów szpilkowych, z uroczymi widokami na Pieniny, posiada bardzo piękne spacery, w obszernym drzewami szpilkowemi obsadzonym parku, w którym się znajdują budynki mieszkalne, restauracya, zdroje SZYMONA
i WANDY, łazienki z kąpielami ciepłymi za szczawy żelezistej "Szymona", nowe łazienki z
zimnymi natryskami, kaplica, bawialnia obszerna z czytelnią zwaną "KLUBEM SZCZAWNICKIM" opodal rondo do zabaw towarzyskich na wolnem powietrzu ze stosownemi przyrządami; przytem muzyka miejscowa grywa w godzinach poobiednich. (...) Między zakładem
na Miedziusiu a zdrojem Józefiny kursują nieustannie wózki i powozy”.41
Mimo zerwanych związków z zawodem, magister Tomanek utrzymywał nadal kontakty
ze środowiskiem farmaceutów: „Niewymowną radość sprawiała mu zabawa w gronie daw36
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1907) op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1878) op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1887, nr 1, s. 15.
O. Trembecki (1878) op. cit.
Szczawnica. Zakład zdrojowo-kąpielowy klimatyczny na Miedziusiu otwarty w porze zdrojowej od 20 V do 20
IX. Ogłoszenie z czasopisma „Krynica. Dwutygodnik poświęcony ojczystym zakładom zdrojowo-kąpielowym”. Cyt. za St. Pagaczewski op. cit.

369

nych kolegów, z którymi zawsze witał się jak z braćmi”.42 Losy Mieczysława Tomanka okazały się tragiczne – zmarł w wieku zaledwie 29 lat: „Wada sercowa przecięła to szlachetne życie
młodociane, a koledzy i przyjaciele z żalem żegnali go na wieki. Niechże ta ziemia lekką mu
będzie. Cześć jego pamięci!”.43
Jak wcześniej wspomniano w roku 1910 aptekę w Szczawnicy nabył magister farmacji
Józef Walter. O przyznaniu mu „prawomocnej koncesji na samoistne prowadzenie publicznej
apteki sezonowej w Szczawnicy” informowało „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z 1 lutego 1911.44 Szereg informacji o Walterze znajduje się w rozdziale niniejszej pracy poświęconemu historii apteki w Krościenku. Tu przytoczone zostaną wiadomości
dotyczące czasów pracy magistra Waltera w Szczawnicy.
W Wykazie przemysłowców w Szczawnicy, przy nazwisku Waltera figuruje informacja,
że prowadzi on aptekę i drogerię.45 Z kolei w Wykazie właścicieli will wymieniony jest magister Walter jako posiadacz willi „Żanin”. Pod wykazem tym widnieje także podpis Józefa
Waltera, jako członka Komisji Zdrojowej.46
Magistrowi Walterowi w pracy pomagały i zastępowały go często panny Klementyna i
Wiktoria Zubrzyckie – jedne z pierwszych absolwentek farmacji w Krakowie (studia ukończyły w roku 1910).47 Pani mgr farm. Krystyna Bączkowska-Cynke, córka Klementyny Zubrzyckiej-Bączkowskiej, wspominała w rozmowie z autorem, że jej matka, będąca na co
dzień pracowniczką apteki swego ojca w Limanowej,48 do Szczawnicy jeździła przysyłanym
powozem lub, jeżeli pozwalała na to pogoda, rowerem! Konie i powozik przysyłano z dworu
w Świdniku, skąd pochodził magister Walter. Szczawnicki aptekarz prosił panny Zubrzyckie
o przybycie za pośrednictwem posłańca. Praca w aptece Waltera często trwała dla panien Zubrzyckich przez cały sezon zdrojowy. Pani Krystyna Bączkowska-Cynke wspomina, że magistrowi Walterowi w pracy (zarówno w Szczawnicy jak i po przenosinach do Krościenka) pomagała także bardzo miła i uczynna żona, która choć nie posiadała wykształcenia farmaceutycznego, doskonale znała się na przygotowywaniu leków. Pani Bączkowska-Cynke wspominała na prośbę autora niniejszej pracy opowieści swej matki. W aptece Waltera do najczęściej
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1887) op. cit.
Ibidem.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1911, nr 2, s. 34.
B. A. Węglarz, A. Lelito: Żydzi w Szczawnickim kurorcie. Szczawnica 2005, APLA, s. 64.
B.A. Węglarz, A. Lelito op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1910, nr 7, s. 112.
Dzieje apteki w Limanowej przedstawione zostały w stosownym rozdziale niniejszej pracy.
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sporządzanych leków, należały pigułki z kreozotem, których przygotowanie wymagało długiej i uciążliwej pracy, prowadzącej zwykle do powstania na rękach bolesnych bąbli i otarć.49
Apteka magistra Józefa Waltera słynęła z produkcji i sprzedaży „Wody Leśnej”. Jej
skład był pilnie strzeżony, a „naśladownictwo zastrzeżone”. Wiadomo jednak, że receptura
tego preparatu oparta była na cetynie – gałązkach sosnowych, świerkowych lub jodłowych
wraz z igłami z których ekstrahowano olejki eteryczne.50 Etykieta „Wody Leśnej” głosiła, że
„Rozpylana w pokojach nadaje przyjemną i zdrową woń drzew szpilkowych. Nacieranie ciała
tą wodą usuwa dolegliwości, działa odpornie na choroby”.51 Istnienie apteki w Szczawnicy w
latach dwudziestych potwierdzają m.in. sprawozdania lekarskie wydawane nakładem Komisji
Zdrojowej.52
W czasie sezonów zdrojowych w latach 1923 i 1924, w szczawnickiej aptece praktykę
odbywała panna Aniela Różańska. Zachowany w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ i reprodukowany w niniejszej pracy dokument, poświadczający odbycie praktyki jest doskonałym
świadectwem wielkiej dobroduszności i przychylności, jaką magister Walter darzył ludzi.53
W sezonach zdrojowych 1924, 1925 i 1927 Walter w charakterze współzarządzającego
apteką przyjął do pracy magistra farmacji Mariana Gerlacha, doświadczonego farmaceutę z
wieloletnim stażem pracy m.in. w aptekach w Bóbrce, Muszynie, Tarnowie, Nowym Sączu,
Jaśle. W latach trzydziestych Gerlach był właściciela apteki w Wojniczu. W roku 1928 i 1929
Gerlach był dzierżawcą szczawnickiej apteki54. Odpis uwierzytelniony, poświadczający kilkuletnią pracę Gerlacha w aptece w Szczawnicy, reprodukowany jest na kolejnych stronach.55
W sezonach zdrojowych w latach 1930,56 193157 i 193258 aptekę Waltera dzierżawił magister farmacji Albin Dąbrowski. W roku 1931 wszedł on w skład Oddziału Pienińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jako członek.59 W roku 1932 magister Dąbrowski wraz ze
swą żoną Eugenią zbudowali przy Drodze Pienińskiej nad Dunajcem piękny, cieszący się
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Wywiad przeprowadzony przez autora z mgr farm. Krystyną Bączkowską-Cynke w dniu 11, 12, 13 lutego
2006.
H. Strzelecka, J. Kowalski: Encyklopedia Zielarstwa i Ziołolecznictwa. Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 84.
Treść etykiety na podstawie etykiety z buteleczki „Wody leśnej”, zachowanego w zbiorach Jana Malinowskiego ze Szczawnicy.
Szczawnica. Sprawozdanie lekarskie za 1926 i 1927. Nakładem Komisji Zdrojowej w Szczawnicy, brak miejsca wydania.
Dokument w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 458, Szczawnica).
Informacje na podstawie dokument ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka 491, Gerlach Marian).
Dokument w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 491, Gerlach Marian). Więcej informacji na temat
magistra Gerlacha znajduje się w rozdziale niniejszej pracy dotyczącym historii apteki w Muszynie.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1930. Warszawa 1930, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 474.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1931. Warszawa 1931, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 436.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1932. Warszawa 1932, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 429.
St. Urban: Wykaz chronologiczny władz Oddziału Pienińskiego TT, PTT, PTTK w Szczawnicy od 1893 do
1993 roku. „Prace Pienińskie”, 1993, s. 73.
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dużą popularnością stylowy pensjonat. Dziś mieści się w nim schronisko PTTK „Orlica”.
Szereg cennych wiadomości dotyczących rodziny Dąbrowskich i prowadzonego przez nich
pensjonatu ustalił znawca tematyki pienińskiej Ryszard M. Remiszewski: „Na początku okupacji Niemcy wysiedlili Dąbrowskich z "Orlicy". Na Panią Eugenię wydali nawet nakaz
aresztowania za publicznie głoszone poglądy polityczne. W Szczawnicy była znana i lubiana,
dlatego zdołano ją uprzedzić przed aresztowaniem. Udało się jej z jednym dzieckiem – synem
Marianem – uciec przez Prehybę do Krakowa. W Krakowie pracowała w biurze PCK, a jej
syn znalazł pracę na kolei. Pod sam koniec wojny zmarł jej mąż. Po wojnie pensjonat przejęła
władza ludowa. Pani Eugenia wyszła powtórnie za mąż i po mężu nosiła nazwisko Klewar.
Dożyła w Krakowie 102 lat, wspomina się ją jako osobę niesłychanie inteligentną, oddaną rodzinie i pełną chęci do życia. Drewniana, stylowa willa "Orlica" usytuowana została na
wzniesieniu nad Drogą Pienińską, skąd roztacza się wspaniały widok na Dunajec i grupę Pieninek. To położenie uratowało obiekt przed wielką falą powodziową, która nawiedziła Pieniny w lipcu 1934 r. Znajdujący się poniżej "Orlicy" - na tak zwanym cyplu - pensjonat "Biały
Domek" wraz z zabudowaniami gospodarczymi został zmieciony z powierzchni ziemi. Podczas II wojny światowej w "Orlicy" mieścił się przez pewien czas zakonspirowany szpital
partyzancki. Niezwykle atrakcyjne położenie willi, jak też samo miejsce o dużym nasileniu
ruchu turystycznego, zostało zauważone przez ówczesne władze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które podjęły starania i zabiegi pozyskania obiektu. Oddział Zarządu Urządzeń Turystycznych PTTK w Krakowie wydzierżawił 21 czerwca 1951 roku od
Eugenii Honoraty Klewarowej willę wraz z wyposażeniem i po niewielkich przeróbkach urządził w niej schronisko turystyczne. Umowa nie obejmowała, niestety, ogrodu i sadu otaczającego budynek. Pani Eugenia zastrzegła sobie w umowie dzierżawy pozostawienie jej jednego
pokoju do użytku prywatnego do czasu oficjalnego wykupu”.60
W roku 1934 ostatnim dzierżawcą sezonowej apteki w Szczawnicy został magister farmacji Jan Szul, długoletni pracownik aptek w Krakowie i Nowym Sączu, późniejszy właściciel apteki w Żegiestowie Zdroju.61 W roku 1934 magister Walter zlikwidował swą aptekę w
Szczawnicy i całkowicie przeniósł się do Krościenka, gdzie posiadał apteką całoroczną. Historię apteki tej opisano w odpowiednim rozdziale niniejszej pracy. Zamknięcie apteki sezonowej podyktowane było otwarciem rok wcześniej nowej apteki – czynnej przez cały rok.
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Dział Vademecum Górskie COTG PTTK strony internetowej Centralnego Ośrodka Turystki Górskiej PTTK
http://www.cotg.gory.info/encyklopedia.php
M. Stachoń op. cit. Losy magistra Szula zostały szczegółowo opisane w rozdziale pracy, dotyczącym historii
apteki w Żegiestowie Zdroju.

374

Historia apteki „Pod Opatrznością”
Dnia 30 kwietnia 1933 roku ukazał się 17 numer „Wiadomości Farmaceutycznych”. W
dziale dotyczącym spraw bieżących można było przeczytać: „Nowa apteka w Szczawnicy została uruchomiona w dniu 9
b.m. przez p. Helenę Brzękowską”.62 Apteka magister Brzękowskiej była apteką całoroczna, spełniająca potrzeby nie tylko gości letnich, ale także i
Ilustracja 4
Odciski pieczęci: apteki „Pod Opatrznością” oraz magister farmacji
Heleny Brzękowskiej. Ze zbiorów apteki w Szczawnicy.

społeczności lokalnej oraz gości zimowych. O nadania koncesji na taką właśnie aptekę sta-

rał się już w roku 1930 magister Mikołaj Liśkiewicz, „kierownik apteki Kasy Chorych w Krakowie”.63
Apteka Brzękowskiej mieściła się w należącej do pani Urbańskiej willi „Pod Atyllą”
przy dzisiejszej ulicy Zdrojowej, w miejscu, gdzie znajdują się łazienki zakładu przyrodoleczniczego. Apteka nosiła nazwę „Pod Opatrznością”.64 W willi „Pod Atyllą” ordynowali w sezonie letnim lekarz, m.in. Henryk Grossfeld.65 Apteka mieściła się w tym miejscu aż do roku
1966 (już jako apteka nr 115 Krakowskiego Zarządu Aptek), kiedy to została przeniesiona do
„Domu nad Zdrojami”,66 tego samego w którym kilkadziesiąt lat wcześniej sprzedawał żętycę
magister Emil Szamet! Następnie, po upływie kilku lat, aptekę przeniesiono do miejsca jej
dzisiejszej lokalizacji tuż przy kościele parafialnym.
Właścicielka szczawnickiej apteki, Helena Brzękowska z domu Włodarczyk (ur. 30 lipca 1888, zm. 14 kwietnia 1945),67 studia farmaceutyczne ukończyła w roku 1910 wraz ze
wspomnianymi powyżej Klementyną i Wiktorią Zubrzyckimi.68 Pierwszym mężem Heleny
Włodarczykówny był nieznany z imienia Pilecki. Z małżeństwa tego 27 marca 1913 w Dukli
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„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1933, nr 18, s. 242. Podobną w treści notatkę zamieściła także „Kronika
Farmaceutyczna” (1933, nr 10, s. 340) oraz „Farmacja Współczesna” (1933, nr 2, s. 119).
„Kronika Farmaceutyczna”, 1930, nr 8, s. 87.
Informator Szczawnica-Zdrój 1938, na sezon letni 1 V-30 IX i zimowy 15 XII-1 III, relacje Władysławy Ruchały ze Szczawnicy z dnia 1 grudnia 2005 oraz mgr farm. Marii Majerczak z dnia 8 maja i 1 grudnia 2005.
B. A. Węglarz op. cit., s. 40.
Wywiady przeprowadzone przez autora z mgr farm. Marią Majerczak, w dniu 8 maja i 1 grudnia 2005 oraz
mgr farm. Marią Stanisz, w dniu 1 grudnia 2005.
Informacja na podstawie Księgi zgonów parafii w Szczawnicy.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 351.

375

na świat przyszedł Adam Pilecki.69 W przyszłości miał ukończyć studia farmaceutyczne i
przejąć na własność aptekę swej matki.
Po śmierci pierwszego męża (zmarł na tyfus w Nowym Sączu),70 Helena Pilecka poślubiła magistra farmacji Jana Brzękowskiego, właściwie Jana Brzęka (ur. 2 września 1871, zm.
7 [9] października 1957).71 Jan Brzęk urodził się w Tworkowej w powiecie brzeskim. Ojciec
osierocił go bardzo wcześnie, prawnym zaś opiekunem został początkowo gospodarz z Tworkowej Antoni Szpila, a następnie Stanisław Brzękowski – adiunkt sądowy, zamieszkały w Radomyślu. Gimnazjum ukończył w Bochni.72 Pracę w aptece jako uczeń rozpoczął w roku 1887
w Mielcu.73 W 1890 rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując 12 lipca
1892 roku dyplom magistra farmacji.74 Następnie pracował w aptekach w Jaśle i w Krakowie.75 W roku 1900 był właścicielem apteki w Wiśniczu i pozostawał nim aż do roku 1934.76
W 1921 ofiarował 1000 marek na „cel kursów maturycznych”, organizowanych przez Małopolskie Towarzystwo „Unitas” dla studentów farmacji nie posiadających matury.77 O ślubie
państwa Brzękowskich donosiła „Kronika Farmaceutyczna” z maja-czerwca 1922: „Ślub Jana
Brzękowskiego właściciela apteki w Wiśniczu z p. Heleną Pilecką mag. farm. odbył się w
dniu 26 kwietnia w Bochni”.78 Synem Jana Brzękowskiego był Jan Brzękowski junior – znany
poeta awangardowy z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a równocześnie absolwent
studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim z roku 1924.79 Według wspomnień starszych mieszkańców Szczawnicy kilkukrotnie odwiedzał on swego ojca. Magister
Brzękowski z kolei był u syna w Paryżu.80
Jan Brzękowski junior przybył do Szczawnicy na pogrzeb ojca. Jego przebieg zrelacjonował we wspomnieniowej książce W Krakowie i w Paryżu: wspomnienia i szkice. Brzękowski pisze, że na pogrzebie „znalazła się tylko garstka najbliższych za prymitywnym wozem,
spełniającym rolę karawanu!”.81
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Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Władysławą Ruchałą ze Szczawnicy, w dniu 1 grudnia 2005.
Informacja na podstawie Księgi zgonów parafii w Szczawnicy (podającej jako dzień zgonu 9 października)
oraz nekrologu mgr farm. Jana Brzękowskiego, zamieszczonego w „Farmacji Polskiej”, 1958, nr 21, podającego dzień 7 października.
J. Michalewicz (red.): Corpus studiosorum Universitatis Iagiellonicae 1850-1918 A-D. Kraków 1999, wyd.
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 449.
„Farmacja Polska”, 1958, nr 21, s. 369.
J. Michalewicz op. cit.
„Farmacja Polska” op. cit.
M. Stachoń op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1921, nr 7-8, s. 69.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1922, nr 5-6, s. 36.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 351.
W. Ruchała op. cit., M. Majerczak op. cit.
J. Brzękowski: W Krakowie i w Paryżu: wspomnienia i szkice. Kraków 1975, Wydawnictwo Literackie, s. 11.
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Helena i Jan Brzękowski byli głęboko zaangażowani w życie społeczności małopolskich
aptekarzy. W roku 1931 Jan Brzękowski był członkiem Zarządu krakowskiego okręgu Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego, a także członkiem Zarządu Gremium
Aptekarzy Małopolski Zachodniej.82 W roku 193483 i 193784 był delegatem krakowskiego
Okręgu Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego na Zebranie Delegatów
P.P.T.F. W roku 1937 Brzękowski piastował godność zastępcy członka P.P.T.F.85 W roku 1939
Brzękowscy wchodzili wspólnie w skład władz krakowskiego okręgu Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego: Jan jako zastępca członka Zarządu, zaś Helena jako członek Komisji Rewizyjnej.86 Magister Brzękowski figuruje ponadto w niedatowanym, przedwojennym wykazie, jako członek zwyczajny Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych
w Krakowie.87
W roku 1934 Brzękowscy wydzierżawili szczawnicką aptekę na okres jednego roku magistrowi farmacji Mojżeszowi Weintraubowi (Kalendarz farmaceutyczny z roku 1939 podaje
nazwisko Weinraub), absolwentowi studiów farmaceutycznych w Wilnie z roku 1930, późniejszemu dzierżawcy apteki w Szczucinie.88 II wojny światowej prawdopodobnie nie przeżył,
gdyż nie figuruje w wykazie farmaceutów z roku 1949.89
Dzięki wspomnieniom rodowitych szczawniczanek – pań Władysławy Ruchały i mgr
farm. Marii Majerczak odtworzyć można wygląd wnętrza apteki Brzękowskich. Pacjentów
witał szyld „Apteka”, wykonany z pozłacanych liter. Apteka wyposażona została w piękne
meble projektowane i wykonane w Bochni, które po dziś dzień stanowią ozdobę izby ekspedycyjnej apteki w Szczawnicy. Meble posiadają oryginalne rzeźbienia i skrytki. W pomieszczeniu frontowym apteki „Pod Opatrznością” umieszczono także stary, ozdobny zegar oraz
krzyż, który wkomponowany był w meble. Blaty na recepturze oddzielonej od izby ekspedycyjnej oranżowym szkłem, wykonano z różowego marmuru. Szkło apteczne było także oranżowe i posiadało ornamentowe zdobienia, we wnętrzu apteki uwagę zwracały piękne kryształowe lustra. Całe wnętrze izby ekspedycyjnej tonęło w mroku zaś specjalnymi lampkami
oświetlony był tylko pracujący farmaceuta. W takiej właśnie niezwykłej atmosferze pracował
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Kalendarz farmaceutyczny na rok 1931 op. cit., ss. 265 oraz 273.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1934 Warszawa 1934, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 253
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1937. Warszawa 1937, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 214.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1937 op. cit.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 549.
Członkowie zwyczajni. Niedatowany maszynopis w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 56, Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie).
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 549. „Kronika Farmaceutyczna” z 1936 roku (nr 22, s.
300) podawała, że „M. Weinraub nabył na własność i otrzymał koncesję na samodzielne prowadzenie apteki
w Szczucinie k. Tarnowa”.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego
Naczelnej Izby Aptekarskiej.
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magister Jan Brzękowski. Z pacjentami rozmawiał bardzo cicho, atmosfery skupienia i niecodzienności dopełniały piękne, siwe włosy magistra Brzękowskiego. W całej okolicy słynął z
wykonywania niezwykle skutecznych leków weterynaryjnych. Wszystko to w oczach mieszkańców Szczawnicy czyniło z apteki miejsce odświętne, strefę „sacrum”. Do wybuchu wojny
przy aptece działała drogeria.90 Nad lokalem apteki znajdowały się dwa mieszkania należące
do Heleny i Jana Brzękowskich. Zdjęcie przedstawiające meble oraz inne elementy wyposażenia wnętrza szczawnickiej apteki zamieszczono na kolejnych stronach.91
W aptece „Pod Opatrznością” pracował obok Brzękowskich wykwalifikowany pomocnik aptekarski – Józef Budzynowski, absolwent kursów dla pomocników w Ołomuńcu w roku
1915.92 W drugiej połowie lat trzydziestych w szczawnickiej aptece pojawili się nowi pracownicy – syn Heleny Brzękowskiej, wspomniany wcześniej Adam Pilecki oraz jego żona – Anna
z Perausów Pilecka.
Adam Pilecki studia farmaceutyczne ukończył w roku 1937, pracę w Szczawnicy rozpoczął w roku 1939.93 Mieszkańcy Szczawnicy wspominają go przede wszystkim jako zasłużonego animatora kajakarstwa, które jako jeden z pierwszych uprawiał na Dunajcu, przepływającym przez Szczawnicę Dolną. Był także zwycięzcą wielu zawodów w tej dyscyplinie. Po
wojnie, od roku 1947, Pilecki kierował sekcją kajakową, działającą przy szczawnickim oddziale Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.94
Pileccy mieszkali nad lokalem aptecznym. Magister Adam Pilecki prowadził bardzo
ożywione życie towarzyskie – u Pileckich, w mieszkaniu znajdującym się w wilii „Pod Atyllą”, spotykali się na hucznych przyjęciach przedstawiciele największych polskich rodów arystokratycznych, mieszkający lub przebywający na kuracji w Szczawnicy: Świeżawscy, Stadniccy, Czartoryscy, Woronieccy.95 W latach 1950-52 zasiadał w Komisji Rewizyjnej koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Szczawnicy.96 W sierpniu 1943 uzyskał
od Izby Aptekarskiej w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa aprobację na samodzielne
prowadzenie apteki.97
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Według wspomnień Władysławy Ruchały w Szczawnicy działała także i druga drogeria, prowadzona przez
„panią Dąbrowską”. Znajdowała się na rogu ulic Zdrojowej i Głównej, posiadała przepiękny, stylowy wystrój
i wspaniałe wyposażenie. Charakterystycznym elementem drogerii były dwa wypchane dziki. Relacja Władysławy Ruchały ze Szczawnicy z dnia 1 grudnia 2005.
W. Ruchała op. cit., M. Majerczak op. cit.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 506.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 444.
R. M. Remiszewski: Święto szczawnickich kajakarzy. „Prace Pienińskie”, 2005, s. 204.
W. Ruchała op. cit., M. Majerczak op. cit.
St. Urban op. cit., s. 73.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1943, nr 15, s. 120.
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Adam Pilecki po śmierci swej matki w roku 1945 został właścicielem apteki w Szczawnicy.98 Zmarł w roku 1956.99
Na najwyższą uwagę zasługuje postać żony Adama Pileckiego – Anny z Perausów Pileckiej, urodzonej w Krakowie 9 lipca 1915 roku. W Krakowie Anna Peraus uczęszczała też
do szkoły niższej (1921-1927) oraz do Państwowego
Gimnazjum Żeńskiego (1927-1933). Po zdaniu egzaminu
z „postępem bardzo dobrym”, Anna Peraus wstąpiła na
studia farmaceutyczne na Oddziale Farmaceutycznym
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom magistra farmacji uzyskała 25 czerwca 1937
roku. Pierwszym miejscem pracy była apteka „Św. Jana”
w Chorzowie (od 1 lipca 1937 do 15 listopada 1937). Z
dniem 15 stycznia 1937 roku Anna Peraus rozpoczęła
pracę w aptece swej przyszłej teściowej Heleny BrzęIlustracja 5

kowskiej w Szczawnicy. Pracowała tam zaledwie przez

Anna Pilecka. Zdjęcie z lat trzydziestych XX wieku, pochodzące z cytowanego artykułu („Wiadomości Farmaceutyczne”, 1939, nr 28, s . 423).

miesiąc (do 15 lutego). Do pracy w aptece „Pod Opatrznością” powróciła 10 lipca 1938. Ten etap pracy trwał
nieco dłużej, bo do 27 sierpnia 1938. W październiku
1938 Anna Peraus poślubiła magistra farmacji Adama Pi-

leckiego. W szczawnickiej aptece pracowała powtórnie w okresie 15 kwietnia – 15 września
1939.100
Tak nieregularny przebieg pracy wiązał się z przygotowywaną przez Annę Pilecką pracą
doktorska. Dotyczyła ona właściwości i działania biologicznego hormonów jajnika.101 Promotorem pracy był profesor Stanisław Skowron,102 wykładowca zoologii i parazytologii Oddziału Farmaceutycznego.103 Obrona pracy i egzamin doktorski odbyły się w maju 1939 roku, promocja doktorska miała miejsce dnia 3 czerwca 1939 roku.104 Anna Pilecka była jedną z pierwszych kobiet – doktorów farmacji.105 Obszerną relację, dotyczącą obrony doktoratu przez Pilecką, zamieszczono w numerze 28/1939 „Wiadomości Farmaceutycznych”: „W dniu 3
czerwca br. odbyła się w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie promocja p. Anny
98
99
100
101
102
103
104
105

Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 355.
Korespondencja mailowa z Grzegorzem Leliwa-Pileckim, synem Anny i Adama Pileckich.
Życiorys autorstwa Anny Peraus-Pileckiej w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 419, Pilecka Anna).
Ibidem.
M. Majerczak op. cit.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 527.
Dyplom doktorski Anny Peraus-Pileckiej w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 419, Pilecka Anna).
W. Roeske: Polskie apteki. Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 231.
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Peraus-Pileckiej na doktora farmacji. Promował dyrektor Oddziału Farmaceutycznego prof. dr
Tadeusz Estreicher. Promotor podkreślił w swym przemówieniu znaczenie doktoratu farmacji
jako podniesienie zawodu aptekarskiego oraz zaznaczył, że jest to na Uczelni Jagiellońskiej
pierwszy doktorat farmacji od czasu istnienia studium farmaceutycznego. Tematem pracy
doktorskiej były badania nad hormonami, wykonane w Zakładzie Biologiczno-Embriologicznym U.J. Pod kierunkiem prof. dra S. Skowrona. Praca pt. Spostrzeżenia nad przeciwnem oddziaływaniem hormonów jajnika referowana była na posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności przez dyrektora zakładu biologicznego prof. dra E. Godlewskiego. Wspomnieć tu należy, że krakowski świat aptekarski ocenił należycie tę podniosłą i miłą dla zawodu uroczystość
i zjawił się licznie w auli uniwersyteckiej na promocji. Nowemu doktorowi farmacji składali
życzenia licznie zebrani profesorowie Uniwersytetu, koledzy i znajomi”.106 Wiadomość o
obronie

pracy

doktorskiej

przez

Annę

Peraus-Pilecką

podała

także

„Kronika

Farmaceutyczna”.107
Wybuch II wojny światowej zastał Annę Pilecką w Krakowie. Rozpoczęła tu z dniem 15
września 1939 pracę w aptece „Pod Opatrznością” przy Karmelickiej i kontynuowała ją aż do
15 września roku 1940.
Trudne lata okupacji stanowiły w dziejach szczawnickiej apteki bardzo chlubną kartę.
Właścicielką nadal pozostawała Helena Brzękowska.108 Magister Adam Pilecki już od pierwszych dni okupacji utrzymywał intensywny kontakt z ośrodkiem zdrowia, który mieścił się
także przy ulicy Zdrojowej. Z ośrodka tego korzystali uchodźcy, którzy planowali przekroczyć granicę i uciekać dalej przez Słowację, Węgry i Włochy aż do Francji. Ośrodek ten zapatrywany był w leki właśnie przez szczawnicką aptekę. W uzdrowisku przez cały okres okupacji mieszkali liczni uchodźcy, szczególnie wysiedleńcy z poznańskiego, których magister
Adam Pilecki hojnie obdarowywał lekami. Z apteki „Pod Opatrznością” pochodziły także leki
w które za pośrednictwem Melanii Czamary (ps. „Jedlina”) zaopatrywani byli partyzanci Armii Krajowej stacjonujący w Gorcach (oddział „Wilk”). Zastrzyków i leków z apteki w
Szczawnicy używano w czasie operacji prowadzonych przez sanitariuszy i lekarzy AK m.in.
po potyczce partyzantów z grupą pościgową gestapo z Nowego Targu i Zakopanego na Przysłopiu w dniu 21 stycznia 1944. Zginęło wówczas pięciu żołnierzy AK, ciężko ranny został
zaś dowódca oddziału plutonowy Kazimierz Pakuła (ps. „Wilczek”), którego operował lekarz
ściśle związany z Armią Krajową – doktor Artur Werner (ps. „Strzelba”). To właśnie doktor
Werner w czasie wizytacji oddziałów AK walczących w lasach gorczańskich i Beskidu Wy106
107
108

„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1939, nr 28, s. 423.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1939, nr 14-15, s. 223.
Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 1942, Izba Aptekarska w Krakowie, s. 34.
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spowego uzupełniał ich apteczki polowe lekami otrzymanymi od Pileckiego. Z apteki w
Szczawnicy doktor Werner przekazywał także leki dla punku sanitarno-aptecznego w Czorsztynie, prowadzonego przez Teresę Drohojowską.109 Działalność magistra Pileckiego nie została wykryta przez hitlerowców, przez pewien okres czasu był on jednak więziony jako zakładnik w okrytej ponurą sławą siedzibie gestapo w Zakopanem w willi „Palace”.110
Cichą bohaterką konspiracyjnej karty w dziejach apteki „Pod Opatrznością” jest pani
Władysława Ruchała ze Szczawnicy. Pani Ruchała w rozmowie z autorem pracy wspominała,
że pracę w aptece Heleny Brzękowskiej rozpoczęła w roku 1941, jako pomoc apteczna. Dzięki temu uniknęła wywózki do Niemiec na roboty. Początkowo nosiła drewno i sprzątała aptekę. Z czasem zaskarbiła sobie zaufanie państwa Brzękowskich i Pileckich, dzięki czemu mogła pracować – już po wojnie – jako fasowaczka i receptariusz. Wyjeżdżała także do Krakowa
po surowce farmaceutyczne (amoniak, perhydrol, spirytus), które kupowała w hurtowni przy
ulicy Długiej (Polska Spółka Aukcyjna „Pharma” magistra B. Jawornickiego). Pani Ruchała
w organizacji konspiracyjnej wypełniała najtrudniejsze, najbardziej niebezpieczne i odpowiedzialne zadanie – dostarczała w umówione z partyzantami miejsca leki i materiały opatrunkowe. Pani Ruchała wspomina, że leki nosiła w płachcie, która z wierzchu przykryta była świeżo skoszoną, zieloną trawą. Płachtę taką wyładowywano w wyznaczonych miejscach. Były
to: samotny dom Stanisława Jamy znajdujący się w szczytowej partii góry Bryjarki i okolice
wodospadu na Sewerynówce. Pracę w szczawnickiej aptece pani Władysława Ruchała zakończyła w roku 1962.111
Od 1 kwietnia 1941 roku pracę w aptece w Szczawnicy ponownie podjęła doktor Anna
Pilecka. W roku 1942 i 1946 na świat przyszli dwaj synowie państwa Pileckich.
Właścicielka apteki w Szczawnicy – magister Helena Brzękowska, zmarła w roku 1945
w Szczawnicy. W sytuacji tej właścicielem apteki został Adam Pilecki, zaś doktor Anna Pilecka wymieniana jest w źródłach, jako pracowniczka apteki.112 W roku 1951 apteka w Szczawnicy została upaństwowiona, skarb państwa przejął także kasę apteczną i całe wyposażenie
apteki.113 W roku 1956 zmarł Adam Pilecki, w rok później Jan Brzękowski. Magister Brzękowski niedługo przed śmiercią przekazał krakowskiemu Muzeum Farmacji dyplom magistra
farmacji, datowany na 12 lipca 1892.114 W numerze 21 dwutygodnika „Farmacja Polska” z
roku 1958 ukazał się nekrolog magistra Brzękowskiego, stanowiący do dziś jedyne obszerne
109
110
111
112
113
114

A. Marczyński: Farmaceuci na okupowanym Podhalu. „Przegląd Lekarski”, 1990, nr 1, ss. 119-127.
M. Stanisz op. cit., M. Majerczak op. cit.
W. Ruchała op. cit.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., ss. 473.
M. Majerczak op. cit.
Dokument w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 187, Brzękowski Jan).
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źródło o tym aptekarzu: „Dnia 7 października br. zmarł senior farmaceutów krakowskich, receptariusz apteki 115 w Szczawnicy, mgr Jan Brzękowski. (...) Mgr Brzękowski dzięki swej
sumiennej pracy zyskał sobie uznanie i szacunek zwierzchników oraz współtowarzyszy pracy.
Pomimo poważnego wieku mgr Brzękowski był wzorowym pracownikiem apteki, a w siedemdziesięciolecie swej pracy zawodowej został wyróżniony odznaką "Za Wzorową Pracę w
Służbie Zdrowia". Pogrzeb magistra Brzękowskiego odbył się w Szczawnicy. W pogrzebie
wzięli udział przedstawiciele Krakowskiego Zarządu Aptek, organizacji społecznych, liczni
reprezentanci świata farmaceutycznego i towarzysze pracy Zmarłego. Cześć jego
pamięci!”.115
O pracy doktor Anny Pileckiej w szczawnickiej aptece autor niniejszej pracy doktorskiej
rozmawiał z mgr farm. Marią Majerczak oraz mgr farm. Marą Stanisz. Obie panie magister
były współpracowniczkami doktor Pileckiej oraz następczyniami na zajmowanym przez nią
przez długie lata stanowisku kierownika upaństwowionej
już apteki nr 115 w Szczawnicy. Doktor Pilecka cieszyła się
ogromnym szacunkiem szczawnickich lekarzy – wspólnie z
nimi ustalała i opracowywała składy leków, stosowanych w
leczeniu uzdrowiskowym, głownie proszków przeciwastmatycznych.116 Celem takiego postępowania było: „1. Uniknięcie częstych omyłek w zapisywaniu leków – głownie dawki,
2. Ułatwienie pracy aptecznej, 3. Usprawnienie pracy w sanatoriach”.117 Kilka recept opracowanych przez doktor Pilecką przedstawiono na zdjęciach. Samodzielnie przygotoIlustracja 6

wała szereg receptur, także weterynaryjnych, których pilnie

Doktor Anna Pilecka. Zdjęcie z lat
siedemdziesiątych XX wieku,
ze zbiorów mgr farm. Marii Stanisz.

strzegła nikomu nie powierzając. Pracę w aptece zorganizowała w sposób niezwykle staranny i przemyślany. Pracownicy apteki zwracali się do niej zawsze „Pani Doktor”, gdyż

nie życzyła sobie, aby określano ją mianem „kierownik”. Anna Pilecka była erudytką, biegle
władała kilkoma językami, muzykowała, posiadała wszechstronną wiedzę, była gorącą patriotką.118
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„Farmacja Polska” op. cit.
M. Stanisz op. cit., M. Majerczak op. cit.
List Anny Pileckiej do Mirosławy Pabis-Braunstein w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 187, Brzękowski Jan).
M. Stanisz op. cit., M. Majerczak op. cit.
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Doktor Anna Pilecka działała społecznie na terenie Szczawnicy. Była czynnym członkiem miejscowego Zespołu Sportowego „Spójnia”119 oraz zastępcą sekretarza koła Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Szczawnicy.120 Zmarła 9 września 1987 roku,
pochowana jest na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.121
W zbiorach pana Jana Malinowskiego, znanego kolekcjonera ze Szczawnicy, znaleźć
można szereg bezcennych eksponatów związanych ze szczawnicką apteką. Są to buteleczki i
opakowania na leki z firmowymi etykietami poszczególnych właścicieli i dzierżawców apteki
w Szczawnicy: magistra Józefa Waltera, magistra Mariana Gerlacha oraz magister Heleny
Brzękowskiej. Zdjęcia wszystkich tych eksponatów zostały przedstawione na ilustracjach.
Nie mniej cenne są zbiory historyczne zachowane w szczawnickiej aptece, kontynuującej tradycje apteki należącej do Heleny Brzękowksiej i Adama Pileckiego. Szereg starych naczyń aptecznych oraz dawnego wyposażenia apteki przedstawiono na zdjęciach. W zbiorach
apteki znajduje się także biblioteka, kompletowana przez kolejnych kierowników apteki – Helenę Brzękowską, Adama Pileckiego oraz Annę Pilecką. W bibliotece tej znaleźć możemy
m.in. tak unikalne pozycje jak Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach autorstwa profesora Bronisława Koskowskiego z roku 1925, Komentarz do ósmego wydania Farmakopei Austriackiej w dwóch tomach z roku 1907, a także Vademecum obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa przeciwgazowego
z roku 1935. Ponadto w skład biblioteki wchodziły m.in.: Materiały do Polskiego Kodeksu
Żywnościowego czyli ujednoliconych metod badania artykułów żywności i przedmiotów użytku z roku 1948, dwa wydania Lexicon Specificorum współczesnej terapii polskiej z roku 1949
i 1950, Analiza toksykologiczna z roku 1946, Zarys farmacji galenowej na podstawie farmakopei polskiej II z uwzględnieniem nowszych farmakopei zagranicznych profesora Marka Gatty-Kostyala z roku 1948 oraz Receptarium Polonicum. Zbiór przepisów na leki recepturowe
dla użytku lekarzy i aptekarzy z roku 1947.
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Życiorys autorstwa Anny Peraus-Pileckiej w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 419, Pilecka Anna).
St. Urban op. cit., ss. 73.
M. Stanisz op. cit., M. Majerczak op. cit.
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Ilustracja 2
Świadectwo odbycia praktyki w szczawnickiej aptece przez pannę Anielę Różańską. Uwagę zwraca pieczęć
i podpis magistra Waltera. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ ((teka 458, Szczawnica).
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Ilustracja 3
Odpis uwierzytelniony, opisujący przebieg pracy magistra Mariana Gerlacha w aptece w Szczawnicy.
Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka 491, Gerlach Marian).
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Ilustracje 7-9
Recepty opracowane przez doktor Annę Pilecką.
Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka 419,
Pilecka Anna).
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Ilustracje 10-15
Firmowe opakowania na leki ze zbiorów Jana Malinowskiego ze Szczawnicy. Wszystkie opakowania pochodzą z aptek szczawnickich – apteki magistra Józefa Waltera i apteki magister Heleny Brzękowskiej.
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Ilustracje 16-21
Firmowe opakowania na leki ze zbiorów Jana Malinowskiego ze Szczawnicy. Wszystkie opakowania pochodzą
z apteki „Pod Opatrznością” magister Heleny Brzękowskiej.
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Ilustracje 22-25
Przedwojenne elementy wyposażenia szczawnickiej apteki – waga laboratoryjna oraz szkło recepturowe
i pojemnik na surowce ziołowe. Obecnie znajdują się w posiadaniu apteki należącej do PGF-Cefarm Kraków.
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Ilustracje 26-30
Przedwojenne elementy wyposażenia szczawnickiej apteki – szkło recepturowe. Obecnie znajdują się w posiadaniu apteki należącej do PGF-Cefarm Kraków.
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Ilustracje 31-34
Przedwojenne elementy wyposażenia szczawnickiej apteki – detale architektoniczne mebli oraz waga proszkowa. Obecnie w posiadaniu apteki należącej do PGF-Cefarm Kraków.

389

Historia aptek
Powiatu Suskiego

Historia apteki w Jordanowie
Historia apteki w Makowie Podhalańskim
Historia apteki w Suchej Beskidzkiej
Historia apteki w Zawoi

Historia apteki „Pod Aniołem” w Jordanowie
Niestety nie udało się ustalić, kto był pierwszym jordanowskim aptekarzem, ani kiedy apteka
powstała. Wiadomo, że istniała już w roku 18751 i należała do magistra Franciszka Buczka, późniejszego długoletniego właściciela apteki w Kolbuszowej.2 Franciszek Buczek urodził się w roku 1833 w rzeszowskim Staromieściu, jako syn
tamtejszego rzemieślnika-mieszczanina. W roku 1859 rozpoczął studia
farmaceutyczne, zakończone otrzymaniem dyplomu magistra farmacji
w dniu 21 lipca 1862.3 W roku 1880
figuruje w wykazie zamieszczonym
przez redakcję „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”,
jako „członek czynny” Towarzystwa.4
W historii wspomnianej KolbuIlustracja 1

szowej, magister Buczek zapisał się

Jordanowscy strażacy. Zdjęcie z roku 1905. Naczelnik Straży – magister Marian Köhler, siedzi w pierwszym rzędzie po środku z szablą.
Zdjęcie ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej.

jako niezwykle aktywny działacz
społeczny. W „Czasopiśmie Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”

z 1885 roku znaleźć można niezwykle ciekawy nekrolog magistra Buczka. Czytamy w nim: „W
Kolbuszowej umarł w dniu 13 września b.r. właściciel tamtejszej apteki i długoletni rzeczywisty
członek galic. tow. aptekarskiego Franciszek Buczek przeżywszy lat 53. Miasto Kolbuszowa traci w
nim jednego z najzacniejszych swych obywateli; gdyż ś.p. Fr. Buczek niezasklepiał się wyłącznie w
czynnościach aptecznych, ale wszystkie chwile wolne poświęcał sprawom publicznym, już to jako
dyrektor tow. zaliczkowego, już to jako członek honorowy i wspierający ochotniczej straży ogniowej i wielu innych towarzystw humanitarnych. Nam zaś pozostaje żal serdeczny po utracie zacnego
1

2

3

4

M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 183.
Na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej znajduje się grób „Aptekarza Franciszka Buczka”, nie posiada on jednak
daty ani żadnych dodatkowych informacji.
J. Michalewicz (red.): Corpus studiosorum Universitatis Iagiellonicae 1850-1918 A-D. Kraków 1999, wyd. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 456.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1881, nr 1, s. 23.
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kolegi, który w obec rozlicznych swych zajęć i nadwątlonego zdrowia nigdy niezapomniał o przyjętych na się obowiązkach jako członek rzeczywisty galic. tow. aptekarskiego. Cześć jego pamięci!”.5
W roku 1877 właścicielem apteki w Jordanowie był Ferdynand Moszorowski.6 26 czerwca
1878 właścicielem został magister farmacji Marian Köhler (spotykana jest także inna pisownia tego
nazwiska: Koeller, Koehler, Kohler) i pozostawał nim przez ponad czterdzieści lat.7 Według „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa
Aptekarskiego” Köhler „aptekę (...)
objął z dniem 1 sierpnia 1878 roku”.8
Istnienie apteki w Jordanowie, należącej do Köhlera potwierdza Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi
z Wielkim Księstwem Krakowskiem
na rok 1894.9
Marian Ludwik Köhler urodził
się w roku 1851. Jego żoną była
Olimpia Stanisława z Papużyńskich,
Ilustracja 2

urodzona w roku 1864.10 Był apteka-

Nagrobek Mariana i Olimpii Köhlerów na cmentarzu w Jordanowie.

rzem zaangażowanym w życie Jordanowa: w roku 1880 „został wy-

brany współdyrektorem (...) towarzystwa zaliczkowego "Praca i Oszczędność"”.11 Stowarzyszenie
to zajmowało się nie tylko życiem gospodarczym jordanowszczyzny ale też niosło pomoc rozwijającemu się życiu kulturalnemu miasta i opiekowało się ubogą ludnością.12
W roku 1884 magister Köhler dał w Jordanowie popis niebywałej odwagi, zyskując sobie
wielki szacunek i sławę wśród mieszkańców. W wycinku z krakowskiego „Czasu” (rok 1884), znajdującym się w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, czytamy: „Dnia 6 stycz.
Powstał o godz. 8 wieczór w mieście naszem pożar, który w jednej chwili ogarnął zabudowania gospodarskie i dom pp. L. położone tuż obok kościoła. Następnie dwa sąsiednie domy i kilka budynków gospodarskich, stały się pastwą płomieni, Przerażenie mieszkańców było wielkie — gdyż nie
mamy ani straży pożarnej, ani przyrządów obronnych i co najważniejsze, nie mamy wody! Kilka li5
6
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1885, nr 19, s. 363.
Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1878. Lwów 1877, wydawnictwo Towarzystwa Aptekarskiego,
s. 116.
M. Stachoń op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1878, nr 18, s. 293.
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894, Lwów 1894, nakładem
c.k. Namiestnictwa, s. 538.
Informacje na podstawie tablicy nagrobnej grobu Marjana Ludwiga Köhlera.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1880, nr 23, s. 389.
Strona internetowa Banku Spółdzielczego w Jordanowie http://www.bsjordanow.pl/
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chych studzien, niewystarczających nawet do codziennych potrzeb życia, nie są wcale rękojmią
bezpieczeństwa publicznego. To też w chwili pożaru wodę znoszono z pobliskich źródeł w polu —
zwożono z rzeki dość oddalonej od miasta — wreszcie zgarniano śnieg aby czemprędzej stanąć do
jakiej takiej obrony. Gdyby nie dzielna pomoc miejscowego aptekarza p. Kohlera i kilku mieszczan
a mianowicie: pp. Papuzińskiego i Podstawskiego, a przedewszystkiem nie nadzwyczajna energia i
umiejętna obrona pana Bolesława Wilkoszewskiego, obywatela z pobliskiej wsi, który przybył ze
swą dworską służbą z sikawką, a z prawdziwem poświęceniem obejmując kierownictwo obrony,
zdołał zapanować nad ognistą falą i tem samem zlokalizował pożar, miasto nasze stałoby się ofiarą
straszliwego żywiołu. Dziękując zatem tym, co szlachetnej nie skąpią pomocy nieszczęśliwym —
do przynależnych władz udajemy się, — aby wzięły nas w swą opiekę, zmuszając obywateli miasta
do zaopatrzenia się w środki obronne od ognia, również abyśmy przynajmniej projektowane cztery
studnie w rynku jak najprędzej mieli, inaczej bowiem wobec grozy niebezpieczeństwa o życie i
mienie wszelkie dobre chęci ustają”.13
Od tego czasu Marian Köhler rozpoczął usilne działania o utworzenie w Jordanowie regularnej służby strażackiej. Nie znamy dokładnej daty powstania pierwszego korpusu strażackiego w
Jordanowie, wiadomo jednak na pewno, że jego założycielem i pierwszym, długoletnim naczelnikiem był magister Köhler. Korpus liczył 22 strażaków, posiadał sikawkę i sztandar jednostki. W
roku 1894 jordanowscy strażacy pomagali gasić pożar w Nowym Sączu. Akcja ta spotkała się z
wielkim uznaniem, dowodem czego jest list dziękczynny magistratu w Nowym Sączu „za bohaterską walkę z ogniem z narażeniem życia”, przechowywany w Archiwum OSP w Jordanowie. 12
września 1896 Rada Gminna, w odpowiedzi na pismo c.k. Starostwa w Myślenicach, zdecydował o
powierzeniu dotychczasowemu korpusowi ochotniczej straży pożarnej pełnienia funkcji „straży pożarnej miejskiej”. Pierwszym prezesem tak ukonstytuowanej straży został burmistrz miasta Józef
Kalczyński, zaś pierwszym naczelnikiem – magister Marian Köhler. Z zachowanego w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej odpisu protokołu wspomnianego posiedzenia, wynika,
że magister Köhler był nie tylko naczelnikiem straży ogniowej, ale także i radnym miejskim. W
roku 1897 jordanowscy strażacy zapisali na swym koncie kolejną udaną interwencję w pożarze Nowego Targu. Odzewem Zarządu Gminy w Nowym Targu było przesłanie do Jordanowskiej straży
listu dziękczynnego oraz kwoty pieniężnej na pokrycie kosztów akcji.14
Marian Köhler w roku 1900 złożył datek na rzecz Funduszu Pensyjnego dla emerytowanych
farmaceutów Galicji, pozostających bez środków do życia.15

13
14

15

Wycinek datowany na rok 1884 ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej.
Informacje na podstawie relacji i kserokopii dokumentów przekazanych autorowi przez Stanisława Bednarza, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1901, nr 1, s. 16.
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Magister Köhler zmarł w Jordanowie 15 sierpnia 1917 roku. Pochowany jest na jordanowskim cmentarzu, gdzie po dziś dzień można odnaleźć jego interesujący nagrobek, niedawno odremontowany. W tym samym grobie spoczywa także Olimpia
Köhlerowa, która zmarła niedługo po męża – w dniu 18 sierpnia 1918 roku.16
Od roku 1902 jako uczeń w aptece magistra Köhlera
pracował Henryk Łukowski, zaś po ukończeniu studiów farmaceutycznych został on w 1907 roku zarządcą apteki. Sprawował tę funkcję aż do 1 stycznia 1919 roku. Apteka mieściła
się wówczas w istniejącym po dziś dzień drewnianym domu
przy ulicy Mickiewicza 417. W roku 1908 magister Łukowski
wymieniony jest w wykazie członków „Wydziału kondycyonujących magistrów farmacyi Galicyi Zachodniej”, zamieszczonym w „Kronice Farmaceutycznej”.18
Ilustracja 3
Magister Józef Kokoszka.
ze zbiorów Emanuela Merza.

Zdjęcie

Z dniem 1 stycznia 1919 roku kolejnym dzierżawcą apteki spadkobierców Mariana Köhlera w Jordanowie, został
magister Tadeusz Krasuski.19 Spadkobiercami Köhlera były

„córki aptekarza, panny Köhlerówne”. Niestety apteka pod zarządem magistra Krasuskiego zbankrutowała i została wystawiona w roku 1924 na sprzedaż. Licytację wygrał młody magister farmacji
Józef Kokoszka.20
Józef Kokoszka21 urodził się 11 listopada 1887 roku w Zdziarcu pod Radomyślem Wielkim
(miasteczko koło Mielca).22 Był synem Jana, średniozamożnego chłopa, oraz Agaty z Poperów.23
Miał trzech braci – Wojciecha, Aleksandra i Władysława oraz dwie siostry – Marię i Bronisławę.24
Szkołę powszechną ukończył w swej rodzinnej miejscowości. W okresie tym zwróciła na niego
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Informacja na podstawie tablicy nagrobnej grobu Marjana Ludwiga Köhlera.
Wywiad przeprowadzony przez autora z dr med. Józefem Kokoszką z Krakowa, w dniu 27 października i 10 listopada 2006.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1910, nr 3, s. 40.
M. Stachoń op. cit.
J. Kokoszka op. cit.
Postać Józefa Kokoszki nastręczyła autorowi w opracowywaniu wiele problemów: opublikowane biogramy i nekrolog stoją w ostrej sprzeczności z opowieściami rodziny. Najlepszym przykładem może tu być podanie rodzinne z
którego wynika, jakoby magister Kokoszka studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Autor niniejszej
pracy przeprowadził kwerendę w archiwum ASP z której jednoznacznie wynika, że studenta o nazwisku Kokoszka
nigdy na Akademii nie było. Przekazów rodzinnych nie da się potwierdzić, gdyż wszystkie dokumenty związane z
Kokoszką w porywie szaleństwa spaliła jego żona. Wnuk magistra Kokoszki – pan Emanuel Merz z Jordanowa
praktycznie nic nie wie na temat swego dziadka. Jedynym źródłem informacji pozostaje sędziwy bratanek Kokoszki
– dr med. Józef Kokoszka. W niniejszym rozdziale autor starał się wyciągnąć z przeciwstawnych nieraz wersji tych
samych wydarzeń logiczne wnioski i przedstawić najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń.
A. Olcha op. cit.
A. Marczyński: Farmaceuci na okupowanym Podhalu. „Przegląd Lekarski”, 1990, nr 1, ss. 119-127.
J. Kokoszka op. cit.
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uwagę nauczycielka – Aleksandra Sznajderowa, która doceniła pilność Józefa Kokoszki i zasugerowała dalszą naukę.25
Do gimnazjum uczęszczał w Dębicy26 i tam też chodził do jednej klasy z przyszłym pisarzem i
poetą Janem Wiktorem.27 W roku 1910 rozpoczął dwuletnią praktykę w aptece Józefa Nowaka w
Zatorze.28 W roku 1912 zdał egzamin
tyrocynalny i w pierwszym semestrze roku akademickiego 1912/1913
rozpoczął studia farmaceutyczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim.29 Nie
studiował jednak na drugim semestrze tegoż roku. W roku akademickim 1913/1914 uczęszczał na studia
już przez obydwa semestry.30
Ilustracja 4
Kapitan Józef Kokoszka (w środku) w czasie służby wojskowej
na Węgrzech. Rok 1917. Zdjęcie ze zbiorów Emanuela Merza.

Ukończenie studiów uniemożliwił jednak Kokoszce wybuch I
wojny światowej. Początkowo służył
w aptece Szpitala Wojskowego w

Krakowie, następnie w Łańcucie i wreszcie przeniesiony został do apteki Szpitala Armijnego w
Szeged na Węgrzech, gdzie w stopniu kapitana doczekał końca wojny.31 Do studiów powrócił dopiero na obydwa semestry roku akademickiego 1917/1918,32 po czym rozpoczął pracę w aptece Reinfussa przy ulicy Grzegórzeckiej.33 Z niejasnych jednak względów tytuł magistra farmacji otrzymał
dopiero 27 września 1922 roku.34
Jeszcze w czasie trwania studiów ożenił się z Janiną z Wąsowiczów (ur. 7 lutego 1899 w Radłowie, zm. 24 stycznia 1992).35
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J. Ziobroń: Sławni Radomyślanie, tom III. Radomyśl Wielki 2006, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Radomyskiej w
Radomyślu Wielkim, ss. 106-120.
Olcha A.: Józef Kokoszka. W: E. Rostworowski (red.) Polski Słownik Biograficzny. Tom XIII. Wrocław-Kraków
1976, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 277.
J. Kokoszka op. cit.
„Farmacja Polska”, 1946, nr 5, s. 139.
Według podania rodzinnego Józef Kokoszka przed wojną nie miał nic wspólnego z farmacją. Dr med. Józef
Kokoszka twierdzi mianowicie, że jego stryj przed wojną studiował na Akademii Sztuk Pięknych, zaś powojenne
studia farmaceutyczne tłumaczy wojennymi losami Kokoszki, który jako pomocnik aptekarski w aptece wojskowej
„odkrył swoje powołanie”.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
J. Ziobroń op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
A. Marczyński: Farmaceuci na okupowanym Podhalu. „Przegląd Lekarski”, 1990, nr 1, ss. 119-127.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Być może wiązało
się to z koniecznością uzyskania matury, co zakładała ustawa o szkolnictwie farmaceutycznym z roku 1920.
Informacje na podstawie tablicy nagrobnej Józefa i Janiny Kokoszków na cmentarzu w Jordanowie.
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Kolejnym miejscem pracy Józefa Kokoszki była, opisana w niniejszej pracy, apteka Józefa
Hodboda w Grybowie.36 Jak wcześniej wspomniano magister Kokoszka w roku 1924 nabył na własność aptekę w Jordanowie. Kulisy tej transakcji przekazał autorowi bratanek i chrzestny syn magistra Kokoszki, jego imiennik dr med. Józef Kokoszka: do udziału w licytacji namówił Kokoszkę Józef Hodbod, który sam odnalazł w prasie ogłoszenie o sprzedaży jordanowskiej apteki. Magister
Kokoszka, w roku 1924, był jeszcze ubogim aptekarzem i
sprzeciwił się tej propozycji. Hodbod jednak nalegał i obiecał mu dowolną pożyczkę pieniędzy na zakup apteki: „pieniądze oddasz mi jak tylko będziesz je miał” perswadował.
Kokoszka wygrał licytację i zaciągnął u magistra Hodboda
dług, który jednak szybko spłacił.37
Początkowo, przez okres kilku lat, jordanowska apteka „Pod Aniołem” Józefa Kokoszki, znajdowała się w
dzierżawionym, drewnianym domu, mieszczącym przez
długie lata aptekę Köhlera. Magister Kokoszka, w przeciwieństwie do magistra Krasuskiego, prowadził ją bardzo
sprawnie. Szybko spłacił dług u Hodboda i po kilku latach
Ilustracja 5
Józef Kokoszka w otoczeniu rodziny.
Zdjęcie ze zbiorów Emanuela Merza.

pracy mógł sobie już pozwolić na zakup dużego placu przy
rynku w Jordanowie. Na placu tym wybudował duży dom,
w którym na piętrze pomieszczono wygodne mieszkanie
dla rodziny (żony i córki), zaś na parterze znalazł się prze-

stronny lokal apteczny.38 Dom panien Köhler powrócił wówczas znowu w ich ręce. Zbiegiem okoliczności zakupił go przyrodni brat Józefa – Władysław Kokoszka, przed wojną naczelnik poczty w
Wiśniowej, w czasie okupacji ukrywający się żołnierz Armii Krajowej. W czasie II wojny światowej Władysław założył w Jordanowie niewielką rozlewnię piwa i wód sodowych, upaństwowioną z
końcem lat czterdziestych.39
Magister Józef Kokoszka był jednym z najbardziej zaangażowanych społecznie małopolskich
aptekarzy. Na najwyższą zaś uwagę zasługuje jego działalność w zakresie ruchu ludowego. Antoni
Olcha, znany prozaik, publicysta i poeta, autor biogramu Józefa Kokoszki zamieszczonego w Polskim Słowniku Biograficznym wspominał: „Od najmłodszych lat sympatyzował z ruchem ludowym.
Od r. 1931 – od zjednoczenia się stronnictw chłopskich w Stronnictwo Ludowe (SL) – był członkiem Koła SL w Jordanowie. Od r. 1933 uczestniczył Kokoszka aktywnie w pracach Komitetu Or36
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„Farmacja Polska” op. cit.
J. Kokoszka op. cit.
J. Kokoszka op. cit.
J. Kokoszka op. cit.
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ganizacyjnego Związku Literatów Ludowych (ZLL, nie zatwierdzonego nigdy formalnie przez władze państwowe, lecz rozwijającego działalność do 1939) i finansował wydanie 1. numeru miesięcznika literatów ludowych w Polsce "Wieś – Jej pieśń" (1933-34), a następnie stale wspomagał wydawnictwo i działalność społeczno-kulturalną redakcji. Pełnił obowiązki skarbnika w redakcji pisma oraz z Związków Literatów Ludowych Polskich (ZLLP). W sierpniu 1934 r. uczestniczył w
Jordanowie w zjeździe redakcji dwutygodnika "Nowa Wieś", który później (w 1935-6) był kontynuacją miesięcznika "Wieś – Jej Pieśń". W domu Kokoszków w Jordanowie mieściła się w l. 19334 administracja pisma "Wieś – Jej pieśń". Odbywały się tam również poufne konferencje i spotkania działaczy ludowych Jordanowszczyzny i pisarzy ludowych; m.in. wiosną 1933 r. z udziałem
Wincentego Witosa. W okresie strajku chłopskiego w r. 1937 i późniejszych procesów przeciwko
jego organizatorom Kokoszkowie zapewniali wydatną pomoc materialną i prawną uwięzionym. (...)
Po wyzwoleniu w r. 1945 Kokoszka współpracował z organizacjami ludowymi Jordanowszczyzny,
prowadzącymi m.in. akcje przesiedleńcze na Ziemie Zachodnie”.40
Jak wspomina bratanek magistra Kokoszki – dr med. Józef Kokoszka, jego stryj, pomimo żarliwego zaangażowania w ruch ludowy, na własne życzenie nie zajął nigdy żadnych wyższych godności partyjnych i stronił od posiadania wszelkiej władzy. Twierdził, że chłopi muszą rządzić się
sami i on ich w tym wyręczać nie będzie. Doktor Kokoszka wspominał w rozmowie z autorem niniejszej pracy licznych znajomych swego stryja: znanych polityków – Wincentego Witosa i Macieja
Rataja, pisarzy ludowych – Jana Wiktora, Jalu Kurka i Antoniego Olchę oraz polityka, historyka,
działacza ludowego i członka Stronnictwa Ludowego prof. Stanisława Kota.41 Wedle rodzinnego
podania, z balkonu domu Kokoszków, Wincenty Witos miał przemawiać do zgromadzonych tłumów.42
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Polski Słownik Biograficzny op. cit.
J. Kokoszka op. cit.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Emanuelem Merzem z Jordanowa, w dniu 31 października 2006, 6 listopada 2006 i 20 kwietnia 2007.
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Niezwykle ciekawy artykuł dotyczący magistra Józefa Kokoszki opublikował w „Wieściach”
w roku 1973 Ludwik Maj, znany ludowiec i bliski współpracownik jordanowskiego aptekarza: „Józef Kokoszka przybył do Jordanowa w 1924 roku. Przybył jako doświadczony aptekarz a zarazem
działacz polityczny o określonej postawie politycznej. Jordanów należał wówczas do powiatu makowskiego, działały po wsiach już wtedy koła PSL "Piast", ale były mało aktywne. Były to drobne
"wysepki" ruchu ludowego. (...) Z tymi działaczami nawiązuje pierwsze i przyjacielskie kontakty,
wprowadzając w życie kół PSL "Piast" dużą dynamikę organizacyjną. Przewrót majowy w 1926
roku zastał chłopów tego regionu już dobrze zorganizowanych. Jordanowska apteka przerodziła się
w centralny ośrodek ruchu ludowego tego regionu, stała się tym dla powiatu makowskiego czym
była na Małym Rynku 4 w Krakowie – redakcja "Piasta" dla Małopolski. Wokół Kokoszki wyrosło
młodsze i liczne pokolenie ludowców i działaczy wiciowych, dla których był nauczycielem i przyjacielem”.43 Ludwik Maj przytacza relację jednego z takich przyjaciół magistra Kokoszki – Franciszka Gromali: „Kiedy w 1937 roku za strajk chłopski zostałem aresztowany, to za jego staraniem i
po złożeniu przez niego wymaganej kaucji zostałem zwolniony z aresztu po 6 tygodniach. On wysunął propozycję, by mnie i kolegę
Franka Jąkałę z Wysokiej wysłać na
kurs do Gaci do tamtejszego Uniwersytetu Ludowego prowadzonego przez
małżeństwo Solarzów. Zarząd Powiatowy SL nie posiadał środków finansowych na pokrycie kosztów tego w kursu. Wtedy Jóżef Kokoszka zobowiązał
sie ze swoich oszczędności zapłacić za
nas. Dzięki temu mogliśmy w 1937
roku wziąć udział w tak pożytecznym
kursie. Na publicznych manifestacjach
szedł na czele pochodów”.44
Ludwik Maj snuł także refleksje
nad rolą magistra Józefa Kokoszki w
Ilustracja 6

ówczesnym ruchu ludowym: „Dzisiaj

Święto ludowe w Jordanowie. W tle udekorowana apteka magistra
Kokoszki. Zdjęcie ze zbiorów Emanuela Merza.

z perspektywy własnych doświadczeń
i upływu lat wyraźniej dostrzegam

wielką polityczną i ludzką mądrość tego działania. Józef Kokoszka uczył chłopów świadomej odpowiedzialności za losy kraju. A zarazem dostrzegał potrzebę nasycenia tego chłopskiego ruchu poli43
44

L. Maj: Aptekarz z Jordanowa. Wspomnienie o Józefie Kokoszce. „Wieści”, 1974, nr 44, s. 1.
Ibidem.
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tycznego inteligencją ludową, twórczą, żeby swoją obecnością i swoim talentem kształtowała
chłopski radykalizm i chłopski patriotyzm. (...) Poczynając od 1936 roku "kwatera główna" ruchu
ludowego na tym terenie w mieszkaniu aptekarza Kokoszki przemienia się w półzakonspirowany
ośrodek przygotowawczy do strajku chłopskiego. Tutaj co jakiś czas zbiera się powiatowe kierownictwo Stronictwa (...). Tutaj zapadają organizacyjne postanowienia. Tutaj dzieli się powiat na okręgi i obwody strajkowe, mianuje się kierowników grup strajkowych, ich zastępców (na wypadek
aresztowań), łączność strajkową, środki finansowe. Obok Jordanowa na zboczu Działu w mieszkaniu Gielaty odbywają sie kursy przygotowawcze do strajków. Wyżywienie dostarcza Kokoszka. Toć
przecież większość młodzieży – uczestników kursu – nie posiadała żądnych pieniędzy. W organizacyjnych planach strajku apteka staje się zakonspirowanym punktem łączności ze wszystkich zakątków powiatu makowskiego. Tutaj również przygotowano mieszkanie dla "spalonych", to jest poszukiwanych przez policję. W aptece Kokoszki zrodziła się myśl zorganizowania strajku leśnego na
terenie Jordanowszczyzny. Ludowcy nawiązują łączność z lokalnymi organizacjami PPS. Przystępują do strajku leśnego chłopi-wozacy oraz robotnicy leśni z Jordanowa, Wysokiej, Łętowni i Bystrej-Sidziny. Strajk spowodował podwyżkę płac, wykazał dużą sprawność organizacyjną. Ale na
organizatorów strajku spadły represje. Epilogiem ich było kilka procesów, posypały się wyroki. (...)
Dla wszystkich oskarżonych Józef Kokoszka organizuje obronę prawną. (...) A kiedy wybuchł strajk
rolny, poprzez łączność kierował akcją. A wszystko to czynił w zakonspirowany sposób, że trudno
było policyjnym wywiadowcom wpaść na trop właściwego kierownika akcji strajkowej. A kiedy
jordanowskie więzienie wypełniło się wiciarzami i ludowcami, organizował pomoc żywnościową i
obronę w procesach. Tak znaczna rola Kokoszki w życiu makowskiej organizacji Stronnictwa Ludowego, jego ofiarna praca, zwróciły uwagę Wincentego Witosa. Podczas dwukrotnego pobytu na
ziemi makowskiej (...) Wincenty Witos dwukrotnie odwiedzał Kokoszką w jego mieszkaniu, dając
publiczny wyraz szacunku i uznania dla jordanowskiego aptekarza”.45
Magister Józef Kokoszka był nie tylko zaangażowanym społecznikiem, ale też niezwykle
uzdolnionym malarzem. Kilkadziesiąt ocalałych z pożogi wojennej prac reprodukuję w niniejszym
rozdziale. Tematyka większości obrazów Kokoszki dotyczyła życia wsi. Na twórczość malarską poświęcał bardzo wiele czasu we wszystkich okresach życia – w czasie służby wojskowej na Węgrzech, w okresie prowadzenia apteki w Jordanowie, w czasie okupacji.46 Doktor Józef Kokoszka
wspomina, że jego stryj malował także na szkle.47 Antoni Olcha wspominając czasy wspólnej pracy
nad czasopismem „Wieś – Jej pieśń” pisze: „Kokoszka w notatce Wieś kopalnią tematów malarskich dał zapowiedź specjalnego dodatku do pisma poświęconego "w pierwszym rzędzie malar-
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stwu, rzeźbie i w ogóle sztuce ludowej"”.48 Kokoszka utrzymywał kontakty ze znanymi krakowskimi malarzami (m.in. Wojciechem Kossakiem), o czym świadczyć mogą dedykacje na ofiarowanych
mu obrazach, pozostających obecnie w zbiorach rodziny.49
W 1939 roku magister Kokoszka dokonał wpłaty pieniężnej na Fundację Naukową im. profesora Bronisława Koskowskiego.50 Fundacja ta stawiała sobie za cel „Dopomagać farmaceutom, poświęcającym się pracy naukowej, do wyjazdu za granicę dla uzupełnienia studiów naukowych, które by umożliwiły im objęcie katedr uniwersyteckich na wydziałach lub oddziałach farmaceutycznych w Polsce”.51 Kokoszka figuruje ponadto w niedatowanym, przedwojennym wykazie, jako
członek zwyczajny Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie.52
Niestety wszystkie działania magistra Józefa Kokoszki spotkały się z ostrym potępieniem jego
żony Janiny, która nie mogła mu darować, że tyle pieniędzy wydaje na sprawy tak odległe od życia
codziennego...53

Ilustracja 47
Józef Kokoszka w jordanowskiej aptece, zdjęcie wykonano 23 sierpnia 1939 roku. Zdjęcie ze zbiorów
Emanuela Merza.

Już od pierwszego dnia okupacji hitlerowskiej apteka magistra Kokoszki była jednym z najważniejszych punktów ruchu oporu na Podhalu. Wojenne losy magistra Kokoszki opisał Aleksander
Marczyński: „1 września 1939 r. jeden z pierwszych niemieckich pocisków artyleryjskich wystrze48
49
50
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lonych na Jordanów trafił w budynek magistratu i w budynek, w którym mieściła się apteka mgr.
Kokoszki. Tegoż dnia zorganizował on w godzinach rannych punkt opatrunkowy, do którego zgłaszali się ranni żołnierze i cywile. Następnego dnia wobec nieuchronności zajęcia miasteczka przez
Niemców mgr Kokoszka opuścił Jordanów, do którego wrócił po czterotygodniowej tułaczce i uruchomił zdewastowaną aptekę.54 Stała się ona wkrótce punktem kontaktowym dla wielu nowo powstających organizacji antyhitlerowskich. (...)
Na przełomie lat 1942/43 ppor. "Bela" (Mieczysław Janik) uzyskał zgodę mgr. Kokoszki na
dostarczanie środków wybuchowych w celu nielegalnego wytwarzania butelek zapalających. Benzynę konspiratorzy zdobywali ze znanych im źródeł. W zimie 1943-1944 produkcja tych butelek
szła już w szybkim tempie. Wiosną 1944 r. wyprodukowano w Jordanowie około 90 sztuk, które
przechowywano w różnych punktach placówki. (...) Wiosną 1944 r. przeprowadzono kilka prób z
butelkami zapalającymi. Jedna z nich odbyła się (...) na trasie kolejowej Osielec-Chabówka, kiedy
to wieczorem obrzucono butelkami załadowane lory towarowe. Obserwatorzy podali w meldunku,
że wagony zapaliły się natychmiast i dopiero straż kolejowa w Chabówce je ugasiła. (...) Znane są
przykłady zdobywania broni przez Bataliony Chłopskie pod Jordanowem i dostarczania ich do apteki mgr. Kokoszki. Po broń do Jordanowa przyjeżdżał brat mgr. Kokoszki, Aleksander, pseudonim
"Stalowy", i przerzucał ją do placówki AK do Jarząbki Starej”.55
W przerzucaniu tym brał także udział syn Aleksandra – cytowany już wielokrotnie dr med. Józef Kokoszka. Wspominał on w rozmowie z autorem niniejszego opracowania, że z Jordanowa jeździli z ojcem koleją aż do Tarnowa, stąd zaś do samej Jarząbki (leżącej pomiędzy Lisią Górą a Radomyślem Wielkim) podróżowali furmanką. Broń przewożono w walizkach z podwójnym dnem –
na wierzchu umieszczano produkty spożywcze: najczęściej chleb, masło, ser zaś pod drugim dnem
znajdowała się amunicja i broń. Były to jednak bagaże niewielkie a co za tym idzie i ilość konspiracyjnego ładunku niewielka. Jeden tylko raz Aleksander Kokoszka zdecydował się przewieźć większą ilość broni – używając potężnej walizy. Doktor Józef Kokoszka wspomina także, że stryj przesyłał Aleksandrowi Kokoszce paczki z lekami i materiałami opatrunkowymi, które potem doktor
Kokoszka, jako młody chłopiec, dostarczał do lasu partyzantom. Doktor Kokoszka podkreśla fenomenalną znajomość języka niemieckiego magistra Kokoszki. Często ułatwiało to zawiązywanie
kontaktów z hitlerowcami i odsuwanie podejrzeń o udział w ruchu oporu. Apteka była punktem
kontaktowym, do którego przekazywano liczne zakonspirowane wiadomości. Były one przekazywane magistrowi Kokoszce, ten zaś informował kolejnych żołnierzy, głownie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Często taka wymiana informacji odbywała się przy brydżu. Dr Józef Kokosz54
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ka, który sam widywał takie spotkania wyjaśnia, że chodziło tu o upozorowanie zwykłego spotkania towarzyskiego, w razie ewentualnej rewizji. Doktor Kokoszka ze swych wizyt w jordanowskiej
aptece w czasie okupacji pamięta także, że wspomniane wcześniej butelki z płynem zapalającym
produkowane były w aptecznych piwnicach.
Wobec wszystkiego co powyżej opisano, wprost nieprawdopodobny wydaje się fakt, że nad
apteką, na pierwszym piętrze domu Kokoszków, znajdowała się... kwatera dwóch oficerów gestapo!
Dowództwo ruchu oporu wychodziło jednak z założenia, że „pod latarnią jest najciemniej”.56
Bardzo interesujące fakty z okupacyjnego epizodu jordanowskiej apteki wspominał cytowany
już powyżej Ludwik Maj: „Nadszedł czas trudnej próby, okres okupacji. Niestrudzony działacz Kokoszka wtopił się w wir walki podziemnej, wokół siebie miał sprawdzonych działaczy wiciowych i
ludowych, świadomych odpowiedzialności za losy kraju. I znowu "jordanowska apteka" staje się
ośrodkiem, z którego idą do działaczy ludowych dyrektywy, polecenia, rozkazy. Tutaj przychodziły
sprawozdania, meldunki. Tutaj dwukrotnie przebywał dowódca VI Okręgu BCh "Wiatr" NarcyzZawojna, zbierający materiały dotyczące tragedii ludności żydowskiej oraz w okresie przygotowania do Słowackiego Powstania Narodowego. Tutaj na zapleczu apteki odbywały się narady kierownictw "trójek politycznych", w których brali
udział starzy, doświadczeni bojownicy z okresu strajku chłopskiego (...).
Trudno w tak krótkim wspomnieniu streścić ogrom prac Józefa
Kokoszki w tych trudnych latach
walki z okupantem. Krótko wspomnę, że utrzymywał stałą łączność z
około 300 działaczami terenowymi.
Dla każdego miał przygotowane zadanie, odbierał sprawozdania, organizował pomoc gospodarczą dla rodzin
aresztowanych, dostarczał do różnych
oddziałów partyzanckich lekarstwa (m.in. dla AK, partyzantki radzieckiej)., organizował kryjówki
dla uciekinierów poszukiwanych przez gestapo, a także dostawę broni dla oddziałów BCh. A
wszystko to czynił nie ruszając się zza aptekarskiej wagi, w lokalu, nad którym kwaterowali Niemcy. Wiecznie spokojny, uśmiechnięty, małomówny”.57
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Ilustracja 48
Dom i apteka Józefa Kokoszki w Jordanowie, w latach trzydziestych
XX wieku. Zdjęcie ze zbiorów Emanuela Merza.

Jak podaje Antoni Olcha, w
czasie wojny „Kokoszkowie pomagali też wysiedlonym z innych części
kraju”.58

Ponadto

podkreśla,

że

współpraca Kokoszki z partyzantką AK i BCh nie kończyła się tylko na przekazywaniu leków i materiałów opatrunkowych. Jordanowski aptekarz miał im także dostarczać „żywność, odzież i pieniądze”.59
Magister Kokoszka zmarł przedwcześnie 7 stycznia 194660 roku na białaczkę limfatyczną.
Ostatnie swe chwile spędzał w krakowskim Szpitalu Bonifratrów, w pokoju sąsiadującym z pokojem w którym konał Wincenty Witos. Panowie, znający się dobrze już z czasów przedwojennych,
rozmawiali głównie na tematy polityczne, podzielając zdanie, że Polskę pod rządami marionetkowego rządu, całkowicie zależnego od polityki Stalina, czekają bardzo złe czasy. 61 Kokoszka przeżył
Witosa zaledwie o trzy miesiące.62 Jego bratanek wspomina, że w ostaniach dniach gasnącego życia
Józef Kokoszka bardzo dużo malował.63 W roku 1957 wdowę po magistrze Kokoszce Rada Państwa
odznaczyła „za zasługi w okresie okupacji Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.64
Natomiast w roku 1964 jak podaje
Antoni Olcha „w 30. rocznicę działalności czasopisma literatów ludowych "Wieś – Jej pieśń" i "Nowa
Wieś" z inicjatywy miejscowych ludowców, popartej przez ogół mieszkańców, umieszczono na froncie
domu Kokoszki tablicę pamiątkową i
drugą na ścianie domu nr 158 w Naprawie,
Ilustracja 49
Pogrzeb Józefa Kokoszki w Jordanowie. Zdjęcie ze zbiorów Emanuela Merza.

gdzie

była

siedziba

redakcji”.65
W kilka miesięcy po śmierci
magistra Kokoszki w „Farmacji Pol-

skiej” ukazał się interesujący nekrolog. Czytamy w nim: „Dnia 7 I 1946 zmarł znany na terenie woj.
krakowskiego aptekarz w Jordanowie, ś.p. Mgr Józef Kokoszka, wybitny działacz społeczny i za58
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służony członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zmarły był przykładem wzorowego aptekarza i
prawdziwego Polaka, a dobrodziejstwami, które wyświadczył ubogim i nieszczęśliwym zasłużył sobie na miano ojca i opiekuna. Pogrzeb będący jedną wielką manifestacją, odbył się 10 stycznia
1946 w Jordanowie, przy współudziale szerokich rzesz ludu, z przedstawicielami władz miejscowych i zamiejscowych. Czynny udział wzięły również liczne organizacje społeczne i polityczne, a
wśród nich Zarząd Miejski w Jordanowie, Miejska Rada Narodowa, Straż Pożarna, Cechy Rzemieślnicze, P.K.P., Szkoła Powszechna, oraz 16 kół P.S.L.
W piękny słoneczny dzień styczniowy wyniesiono trumnę okrytą zielonym sztandarem z godłem państwowym, który w okresie okupacji niemieckiej zmarły aptekarz gorliwie przechowywał.
Jordanów i cała okolica żegnały swego zacnego aptekarza, który każdemu służył radą i pomocą; w
Jego ostatniej wędrówce na wieczny spoczynek przyszły Go żegnać całe masy ludu w pokłosie zielonych sztandarów przybranych kirem i wieńców, aby w ten sposób oddać ostatnią przysługę i wyrazić wdzięczność za trud i ofiarność, którą im wyświadczył. (...) Zmarły pozostawił żonę i córkę.
Cześć Jego pamięci!”.66
Niezwykle interesujące wspomnienia o jordanowskim aptekarzu przedstawił autorowi niniejszej pracy dr med. Józef Kokoszka – bratanek magistra Kokoszki. Wedle jego wspomnień Kokoszka był wspaniałym, dobrym człowiekiem, spokojnym, miłym zawsze uśmiechniętym. Odznaczał się
nieprzeciętną pracowitością, był bardzo uczynny. Przez cały okres międzywojenny pomagał okolicznej ubogiej ludności, od której nigdy nie brał pieniędzy za wydawane lekarstwa. W Jordanowie
znany był ze swej szlachetności. Był wielkim wrogiem palenia tytoniu i spożywania alkoholu we
wszelkich postaciach. Był wspaniałym fachowcem, posiadał wielką wiedzę i masę informacji praktycznych. Miał wspaniały kontakt z pacjentami, bardzo dużo z nimi rozmawiał, szeroko informował
np. o sposobie dawkowania leków, nigdy nie żałując czasu. Jordanowska apteka była pięknie urządzona, panowała w niej niezwykła czystość, gdyż magister Kokoszka był pedantem. Część wyposażenia już przed wojną mogła nosić miano zabytkowego, gdyż pochodziła jeszcze z XIX wieku i
była własnością magistra Köhlera. W pracy pomagała Kokoszce przed wojną i w czasie wojny jedna magister farmacji, zaś w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu w aptece pracowała laborantka –
Krystyna Sznajder, która poślubiła najmłodszego brata magistra Kokoszki – Władysława.67
Zawsze dla magistra Kokoszki bardzo istotne było utrzymywanie bliskich kontaktów w rodziną – m.in. z bratem Aleksandrem, ojcem doktora Kokoszki, zamieszkałym w Zdziarcu. To właśnie
od stryja z Jordanowa przychodziły pierwsze kartki świąteczne, od niego też rodzina otrzymywała
własnoręcznie malowane obrazy (jeden z takich obrazów o tematyce sakralnej doktor Kokoszka pamięta po dziś dzień). Magister Kokoszka, przesyłał także liczne słodycze, pieczone przez swą gospodynię w Jordanowie. Do domu rodzinnego magister Kokoszka, jak zwykle zapracowany, przy66
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jeżdżał niezwykle rzadko. W czasie tych wizyt z zachwytem jadał najprostsze potrawy: razowy
ciemny chleb, kwaśne mleko, świeże masło, żurek... O przygotowanie ich prosił rodzinę jeszcze
przed wyjazdem z Jordanowa! W Zdziarcu na Józefa Kokoszkę czekało także jego własne siodło
oraz ulubiony koń, gdyż uwielbiał jeździć. Do rodziny Kokoszków zamieszkałej w Zdziarcu często
przybywała okoliczna ludność prosząc o określone leki – wówczas Aleksander Kokoszka pisał do
swego brata do Jordanowa, ten zaś na następny dzień wysyłał nieodpłatnie zamówione medykamenty. Twierdził, że grzechem byłoby brać pieniądze od swych krajanów! Najczęściej wysyłane
były witaminy w postaci płynów, gdyż wiejskie dzieci cierpiały na awitaminozy, objawiające się
pękaniem i ropieniem kącików ust. Równie oddany był swej najbliższej rodzinie – żonie i córce.68
Po śmierci magistra Józefa Kokoszki apteka przeszła na własność spadkobierców. Jego córka
rozpoczęła nawet studia farmaceutyczne, aby objąć ojcowską aptekę. Niestety dziekanat nie wyraził
zgody na studiowanie w zwykłym trybie i pozwolił jedynie na uczestniczenie w charakterze wolnego słuchacza, którego być może przyjmie się na studia. Po dwóch latach niepewności córka Kokoszki zrezygnowała ze studiów.69 Około 1949 roku zarządcą apteki była Anna Filemonowicz (z
domu Ksieniewicz), absolwentka studiów farmaceutycznych w Wilnie z roku 1935.70 W momencie
nacjonalizacji w 1951 roku, dzierżawiła aptekę magister farmacji Anna Panatowska,71 absolwentka
studiów farmaceutycznych we Lwowie z roku 1920, w latach trzydziestych właścicielka apteki w
Worochcie.72 Po roku 1951 apteka w Jordanowie mieściła się jeszcze przez dłuższy czas w domu
Kokoszków, następnie Cefarm zdecydował o jej przeniesieniu w inne miejsce. Z apteki magistra
Kokoszki zachowało się nie wiele – w piwnicach domu Kokoszków umieszczono zdemontowane,
stare meble. Sam lokal apteczny stanowi dziś siedzibę sklepu elektrycznego.73
Bratanek magistra Józefa Kokoszki, doktor Józef Kokoszka, od kilku lat prowadzi intensywne
starania o nadanie szkole podstawowej w Zdziarcu imienia swego stryja.
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Ilustracje 7, 8, 9
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki, ze zbiorów
Emanuela Merza.
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Ilustracje 10-14
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki, ze zbiorów Emanuela Merza.
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Ilustracje 15-17
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki,
ze zbiorów Emanuela Merza.
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Ilustracje 18-21
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki, ze zbiorów Emanuela Merza.
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Ilustracje 22-25
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki, ze zbiorów Emanuela Merza.

404

Ilustracje 26-28
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki,
ze zbiorów Emanuela Merza.
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Ilustracje 29-31
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki,
ze zbiorów Emanuela Merza.
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Ilustracje 32-34
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki,
ze zbiorów Emanuela Merza.
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Ilustracje 35-37
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki, ze zbiorów Emanuela Merza.
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Ilustracje 38-40
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki, ze zbiorów Emanuela Merza.
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Ilustracje 41-43
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki, ze zbiorów
Emanuela Merza.
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Ilustracje 44-46
Obrazy olejne, akwarele i rysunki magistra Józefa Kokoszki, ze zbiorów Emanuela Merza.
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Historia apteki „Pod Aniołem” w Makowie Podhalańskim
Nie udało się ustalić, kiedy powstała apteka w Makowie Podhalańskim. Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1878, jako właściciela makowskiej apteki, wymienia Emanuela Majera, który był
wówczas także właścicielem apteki w pobliskiej Suchej.1 Jednak Kalendarz Farmaceutyczny z roku
1884 apteki w Makowie nie wymienia już w ogóle.2 Jeszcze ciekawsze informacje przynosi Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1900. Wedle wykazu w nim zamieszczonego, apteka w Makowie
należała w roku 1900 do magistra farmacji Jana
Leopolda Lankau, jej dzierżawcą był Ludwik
Froncz. Kalendarz... ten podaje także datę powstania apteki i określa ją na rok 1891!3 Czyżby
zatem apteka w Makowie powstała jako filia apteki w Suchej, później, z niewiadomych względów była zamknięta, a następnie w roku 1891
Ilustracja 1

ponownie uruchomiona? Tezę tę potwierdza w

Lakowy odcisk pieczęci apteki J. L. Lankaua. Ze zbiorów Romana Wiciarza.

swej pracy doktorskiej Mirosława Stachoń podając, że „reskryptem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 27866 z dnia 17.IV.1889 roku

rozpisano (...) konkurs na nowo utworzoną aptekę”.4 Właścicielem koncesji został z dniem 12 lutego 1889 roku wspomniany już wcześniej magister farmacji Jan Leopold Lankau. Koncesję c.k. Namiestnictwo potwierdziło w dniu 31 lipca 1890 roku. Apteka, nazwana apteką „Pod Aniołem”,
otwarta została 6 lutego 1891 roku.5. Przynależność apteki w Makowie do magistra Lankau, potwierdza Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok
1894.6 Lankau miał pozostawać właścicielem makowskiej apteki przez ponad czterdzieści kolejnych lat, do swej śmierci w roku 1935!7

1

2

3

4

5
6

7

Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1878. Lwów 1877, Wydawnictwo Towarzystwa Aptekarskiego, ss. 117 i 119.
Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1884. Lwów 1883, wydawnictwo Galicyjskiego Towarzystwa
Aptekarskiego, s. 132.
Kalendarz Farmaceutyczny na rok 1900. Lwów 1900, staraniem i nakładem Bronisława Koskowskiego, redaktora
„Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, s. 187.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, ss. 109-110.
M. Stachoń op. cit.
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894, Lwów 1894, nakładem
c.k. Namiestnictwa, s. 538.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1935, nr 3, s. 41.
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Jan Leopold Lankau urodził się w roku 18548 w Rzeszowie.9 W roku 1880 „na wszechnicy
lwowskiej otrzymał stopień magistra farmacyi”.10 Przed rozpoczęciem pracy w Makowie był receptariuszem apteki Mikolascha we Lwowie.11

Ilustracja 2
Pocztówka z widokiem makowskiej apteki. Ze zbiorów Jana Pawlika.

Równocześnie do prowadzenia apteki „Pod Aniołem”, podobnie jak i wielu współczesnych
mu aptekarzy, zaangażował się w lokalne życie społeczne. Wraz ze swym krewnym, starostą Beneszkiem, był współzałożycielem krajowej szkoły hafciarskiej w Makowie, „która stała się podstawą rozwoju hafciarstwa w okolicach Babiogórskich i dała chleb tysiącom ludzi”.12 W czasie I wojny światowej „czynnie współdziałał w formowaniu Legjonów w Makowie w sierpniu 1914 r., przeznaczając na ten cel znaczne sumy. Gdy w jesieni 1914 r. pierwsza brygada zawitała do Makowa,
przyjął Legjonistów jak najserdeczniej. Stali kwaterą wówczas w jego domu płk. Sławek, GrzmotSkotnicki i inni. Po powrocie gen. Hallera do Polski ś.p. Lankau zaprosił błękitnego generała wraz z
całym sztabem do Makowa i ugościł go u siebie, za co otrzymał specjalne podziękowanie”.13
Magister Lankau, jako „członek czynny” Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego,14 był
bardzo aktywny na polu działalności zawodowej. Jeszcze w czasie pracy we Lwowie brał udział w
8
9
10
11
12
13
14

„Wiadomości Farmaceutyczne” op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1880, nr 14, s. 243.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1887, nr 11, ss. 196-198.
M. Stachoń op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne” op. cit.
Ibidem.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1881, nr 1, ss. 23-27.
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walnych zgromadzeniach Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego, m.in. w roku 188715 i 1888.16
W roku 1888, na walnym zgromadzeniu, wybrany był nawet na zastępcę wydziałowego Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego.17 W tym samym 1888, roku na zgromadzeniu Towarzystwa,
dyskutowano możliwość powołania „kasy zapomogowej” dla galicyjskich aptekarzy. Lankau w
czasie tych posiedzeń „sprzeciwiał się zasadzie wspierania tych, którzy mogąc zostać członkami
Towarzystwa, niepoczuwają się do tej koleżeńskiej solidarności – a już wcale nie zgadzał się, ażeby
kwotę uchwaloną (...) podwajać na to, ażeby nierozszerzyć działalności towarzystwa w właściwym
kierunku”.18
W 1895 Lankau, wraz z innymi członkami Towarzystwa Aptekarsiego, zakupił „heliograficzną reprodukcyę portretu protomedyka J. W. Dra. J. Merunowicza”.19 W roku 1913 złożył 5 koron
„dla sieroty po aptekarzu p. E. Mędlickim”.20 W 1921 ofiarował 500 marek na cel kursów maturycznych, organizowanych przez Małopolskie Towarzystwo „Unitas”, dla studentów farmacji nie posiadających matury.21 W dniu 7 października 1899 magister Lankau wziął udział w II Zjeździe Farmaceutów Galicyjskich w Krakowie.22
W aptece „Pod Aniołem” przez szereg lat szkolili się uczniowie aptekarscy, przyszli magistrzy
farmacji. M.in. 16 sierpnia 1909 na praktykę wstąpił Marcin Godlewski zaś 1 lipca 1912 Tadeusz
Kozłowski.23 Godlewski studia farmaceutyczne ukończył we Lwowie w roku 1913. W 1938 piastował funkcję Członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych.24 W
roku 1939 był właścicielem apteki „Pod Gwiazdą” w Rzeszowie.25 Po II wojnie światowej pracował
w aptece Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie przy ulicy Gertrudy 1.26 Natomiast Tadeuszowi
Kozłowskiemu studia udało sie ukończyć w Krakowie dopiero w roku 1920. W roku 1949 był właścicielem apteki w Kocmyrzowie pod Krakowem.27
Postać magistra Jana Leopolda Lankau wspominał na prośbę autora niniejszego opracowania
pan Józef Miehle z Makowa, w latach 1953-1989 naczelnik tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pan Miehle zapamiętał, że aptekarz Lankau był człowiekiem cieszącym się w miasteczku wielką
popularnością, bardzo uczynnym, dobrym i ofiarnym. W razie potrzeby dawał swym uboższym pacjentom leki za darmo. Wspaniale doradzał, jakie leki mają stosować pacjenci. Jego wiedza na te15
16
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27

„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1887, nr 3, ss. 44-45.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1888, nr 3, ss. 45-47 i 56.
Ibidem.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1888, nr 4-5, ss. 71-76.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1895, nr 12, s. 195.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1913, nr 7, s. 112.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1921, nr 7-8 ,s. 69.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1899, nr 10-11, ss. 157-171.
M. Stachoń op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1938, nr 9, ss. 127-129.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 375.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego Naczelnej Izby Aptekarskiej, s. 426.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 446.
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mat chorób była na tyle duża, że makowianie kierowali się w razie choroby najpierw do apteki,
otrzymując tam zazwyczaj wystarczającą pomoc i medykamenty. W Makowie powszechnie znanym
był fakt, że trzej synowie magistra Lankau – Zbigniew, Jerzy i Jan, 24 sierpnia 1914 wymaszerowali wraz z 53 innymi młodymi mieszkańcami miasteczka, aby wstąpić do Legionów Polskich. Wcześniej należeli do drużyny makowskiego „Sokoła”. Służyli także w Wojsku Polskim w czasie wojny
polsko-bolszewickiej. Jeden z synów makowskiego aptekarza – Jan Emil Lankau, był autorem pierwowzoru znanej pieśni legionowej Białe róże. Pan Miehle pamięta także, że apteka „Pod Aniołem”
mieściła się w pięknym, starym budynku. Posiadała nad wejściem szyld z wymalowanym aniołem.
Po wojnie budynek przez krótko był siedzibą placówki Urzędu Bezpieczeństwa.28 W roku 1959 budynek w raz z placem go otaczającym został sprzedany.29 Po pewnym czasie został wyburzony.30
Do wspomnień pana Józefa Miehle dodać należy, że Jan Emil Lankau (1880-1972) studiował
w Monachium. Po I wojnie światowej pracował w redakcji „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”,
był także radcą w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.31 28 maja 1924,
„na plenarnem posiedzeniu” Rady Miejskiej w Makowie, nadano mu tytuł honorowego obywatelstwa miasta Makowa, „w uznaniu wybitnych zasług położonych dla utworzenia Starostwa i rozwoju
miasta”.32 Jan Emil Lankau zajmował się twórczością literacką, nie tylko w czasie pobytu w Legionach Polskich, ale też i w okresie międzywojennym. W roku 1934, w 25 numerze czasopisma
„Światowid”, opublikował artykuł naukowy Stulecie „Pana Tadeusza” zaś w roku 1936, w trzecim
numerze „Kuriera Literacko-Naukowego” (dodatku do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”) artykuł poświęcony Powstaniu Chochołowskiemu pt. Gdy górale rwali okowy.33 Autor niniejszej pracy
nawiązał kontakt z żyjącą jeszcze i mieszkającą w Krakowie żoną Jana Emila Lankau, odmówiła
jednak rozmowy na temat swej rodziny i przodków męża. Nadmieńmy, że pani ta ma ponad 100 lat!
Warto na kartach niniejszej pracy przypomnieć najbardziej znane dzieło Jana Emila Lankau,
powstałą około 1918 roku pieśń Rozkwitały pąki białych róż. Na temat autorstwa tego utworu trwają po dziś dzień spory. Zazwyczaj, w antologiach poezji legionowej, spotykamy adnotację, że autorami są „Kazimierz Wroczyński, Jan Emil Lankau i inni autorzy nieznani”.34
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Wywiad przeprowadzony przez autora z jednym z najstarszych mieszkańców Makowa Podhalańskiego – Józefem
Miehle, w dniu 14 listopada 2006.
Wywiad przeprowadzony przez autora z kolekcjonerem i regionalistą Janem Pawlikiem z Makowa Podhalańskiego,
w dniu 3 grudnia 2006.
J. Miehle op. cit.
Informacja na podstawie korespondencji e-mailowej z Janem Pawlikiem.
Dyplom honorowego obywatela miasta Jana Emila Lankau, w posiadaniu Józefa Miehle.
Informacja na podstawie internetowej bazy danych Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939) (http://www.bar.ibl.waw.pl).
Informacje o piosence na podstawie strony internetowej Stowarzyszenia Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych (http://www.tgrh.org).
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„Rozkwitają pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki wróć.
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.
Kładłam ja ci idącemu w bój,
Białą różę za karabin twój.
Nimeś odszedł, Jasiuleńko, stąd,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł.
Nimeś odszedł, Jasiuleńko, stąd,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł.
Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
Wiatr w burzanach cichuteńko łka.
Przyszła zima, opadł róży kwiat,
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad.
Przyszła zima, opadł róży kwiat,
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad.
Już przekwitły pąki białych róż,
Przyszło lato, jezień, zima już.
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej.
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej.
Jasieńkowi nic nie trzeba już,
Bo mu kwitną paki białych róż,
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,
Wyrósł na mogile białej róży kwiat.
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,
Wyrósł na mogile białej róży kwiat.
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Nie rozpaczaj, lubę dziewczę, nie,
W polskiej ziemi nie będzie mu źle.
Policzony będzie trud i znój,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój.
Policzony będzie trud i znój,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój”
Drugi syn magistra Lankau – Zygmunt, po zakończeniu służby legionowej, był oficerem sztabu Wojska Polskiego w stopniu pułkownika. W roku 1939 brał udział w wojnie obronnej, dostał się
do niewoli niemieckiej i był jeńcem obozu w Murmau. Trzeci syn – Jerzy, był właścicielem drukarni w Krakowie.35
Magister Jan Leopold Lankau zmarł 1 stycznia 1935 roku.36 Pochowany jest wraz z synem –
Zbigniewem, na cmentarzu w Makowie Podhalańskim.37 W pośmiertnym nekrologu, który ukazał
się na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych”, czytamy: „Zmarły przez 67 lat pracował bez przerwy w zawodzie aptekarskim nie schodząc ze swojego posterunku niemal do ostatnich dni życia.
Był najstarszym polskim aptekarzem w czynnej służbie. (...) Doskonały fachowiec, stojący na straży godności zawodu aptekarskiego, cichy i skromny obywatel, pozostawił po sobie dobrą
pamięć”.38 Postać magistra Lankau wspominali 9 lutego 1935 roku, w czasie Walnego Zebrania,
członkowie Towarzystwa Aptekarskiego.39
Jan Leopold Lankau w makowskiej aptece pracował z przerwami. Od 7 lipca 1899 do 17
stycznia 1909 roku aptekę w Makowie dzierżawił magister farmacji Ludwik Froncz, zaś od 9 lutego
1909, przez kolejne dwa miesiące, magister farmacji Henryk Markiewicz.40 Postać magistra Froncza można szczegółowo opisać dzięki licznym dokumentom archiwalnym zgromadzonym w krakowskim Muzeum Farmacji CM UJ i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ludwik Andrzej Froncz urodził się w Chrzanowie, jego ojciec zmarł młodo, opiekunem był
Władysław Froncz – profesor gimnazjalny we Lwowie.41 Ludwika Froncza wychowywała matka –
Katarzyna z Kubińskich Fronczowa. Po śmierci męża znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, czego dowodem może być Świadectwo ubóstwa, wydane 2 lutego 1876 roku, przez Urząd
Parafialny w Chrzanowie. „Ze strony Urzędu parafialnego w Chrzanowie poświadcza się niniejszem, że p. Katarzyna z Kubińskich Froncz, wdowa po pocztmistrzu w Chrzanowie nie posiada
żadnego majątku, ani ruchomego ani nieruchomego i tylko z pracy rąk utrzymuje siebie i troje ma35
36
37
38
39
40
41

J. Miehle op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne” op. cit.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Jerzym Mydlarzem z Makowa Podhalańskiego, w dniu 13 listopada 2006.
„Wiadomości Farmaceutyczne” op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1935, nr 6, ss. 77-79.
M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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łoletnich dzieci i dlatego też nie jest w stanie płacić szkolnego od syna swego Ludwika ucznia klasy
I w c.k. Gimnazjum św. Anny w Krakowie”.42 Dokument podpisał pleban chrzanowski, ksiądz Bober. W lewym dolnym rogu Świadectwa... widnieje także adnotacja: „Powyższe świadectwo jako z
prawdą zgodne w całej osnowie potwierdza sie. Burmistrz”.43
Ludwik Froncz, po ukończeniu obowiązkowej trzyletniej praktyki w aptece Sobierajskiego w
Krakowie, 29 lipca 1882 roku, złożył przed Gremium Aptekarskim w Krakowie egzamin tyrocynalny.44 Następnie, jako asystent, od 1 września 1882 do 1 września 1884, pracował w c.k. aptece w Wadowicach.45 Studia farmaceutyczne rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku
1884.46 30 listopada 1885 roku uzyskał z „postępem dostatecznym” Świadectwo z pierwszego egzaminu ścisłego. Ze Świadectwa... tego dowiedzieć się możemy, że Ludwik Froncz „okazał następujące postępy: z botaniki dostateczny; z zoologii dostateczny; z fizyki dostateczny, z mineralogii dostateczny”.47
Od 1 października 1886 do 1 października 1887, jako ochotnik,
odbywał jednoroczną służbę wojskową przy c.k. aptece garnizonowej nr 15 w Krakowie.48 Od 23 lutego 1887 służył jako
„Militar-Medikamnet-Praktikant”.49 W trakcie trwania służby
wojskowej, w dniu 3 lutego 1887 roku, otrzymał dyplom magiIlustracja 3
Ludwik Froncz, zdjęcie z czasów studenckich. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka 372, Ludwik Froncz).

stra farmacji.50
Po opuszczeniu krakowskiej apteki garnizonowej rozpoczęła się wędrówka Ludwika Froncza po aptekach południowej
Małopolski, choć nie tylko. Wszędzie zbierał pochwały, a peł-

ne komplementów świadectwa, wystawiane przez kierowników tych aptek, znajdują się obecnie w
Muzeum Farmacji CM UJ. Od 1 września 1888 do 1 kwietnia 1889 magister Froncz pracował w aptece „Pod Biały Orłem” Adolfa Siedleckiego w Krakowie, od 1 kwietnia 1889 do 15 grudnia 1889
42
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Pismo Urzędu Parafialnego w Chrzanowie z dnia 2 lutego 1876 roku w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka
372, Ludwik Froncz).
Ibidem.
Świadectwo tyrocynalne w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 372, Ludwik Froncz).
Dowody fachowej pracy w zawodzie aptekarskim dla Mag. farm. Ludwika Froncza dzierżawcy apteki w Makowie.
Dokument w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 372, Ludwik Froncz).
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Świadectwo z pierwszego egzaminu ścisłego Ludwika Froncza w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 372,
Ludwik Froncz).
Dowody... op. cit.
Pismo c.k. Ministerstwa Wojny z dnia 23 lutego 1887, w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka nr 372, Ludwik
Froncz).
Kopia dyplomu w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 372, Ludwik Froncz). Myli się zatem „Czasopismo
Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1887, nr 5, s. 74) pisząc, że „Stopień magistra farmacyi otrzymał dnia
1-go lutego b.r. w Uniwersytecie Jagiellońskim pan Ludwik Froncz rodem z Chrzanowa”.
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w aptece w Klagenfurcie, od 15 grudnia 1889 do 1 września 1890 w aptece „Pod Złotym
Tygrysem” Fortunata Gralewskiego, od 1 września 1890 do 1 listopada 1891 w c.k. Aptece obwodowej w Rzeszowie, od 1 grudnia 1891 do 1 czerwca 1892 w aptece „Pod Aniołem Stróżem” we
Lwowie.51
Z dniem 1 czerwca 1892, jako „Militar-Medikament-Accessist”,52 rozpoczął pracę w c.k. aptece szpitala garnizonowego Nr 26 w Mostarze i pozostawał tu zatrudniony przez ponad trzy lata. 14
sierpnia 1895 roku, c.k. Ministerstwo Wojny wystosowało do Froncza pismo, zawiadamiające o
przyznaniu mu emerytury wojskowej.53 W kilka miesięcy po opuszczeniu apteki garnizonowej w
Mostarze magistra Frącza znów widzimy w aptece. Tym razem, już jako „odpowiedzialny zarządca
apteki”, pracuje w aptece sezonowej Franciszka Pika w Iwoniczu (od 1 lipca do 30 września 1896).
Od 4 maja 1897 do 5 lipca 1899 jest ponownie zatrudniony jako „odpowiedzialny zarządca apteki”,
tym razem w Aptece Braci Miłosiernych w Zebrzydowicach.54
Jak wcześniej wspomniano, pracę w makowskiej aptece „Pod Aniołem”, magister Froncz rozpoczął 7 lipca 1899 i pozostawał jej dzierżawcą do 17 stycznia 1909, do dnia swej przedwczesnej
śmierci. O przejęciu w dzierżawę apteki w Makowie pisała „Kronika Farmaceutyczna”: „Aptekę J.
Lankaua w Makowie wydzierżawił kol. Ludwik Froncz dotychczasowy zarządca apteki Braci Miłosierdzia w Zebrzydowicach”.55 Jan Leopold Lankau musiał chwalić sobie współpracę z Ludwikiem
Fronczem. Tak wspominał po latach dzierżawcę swej apteki: „Przez przeciąg tego dziesięciolecia
nie miałem ze ś.p. p. Ludwikiem Fronczem żadnego nieporozumienia dotrzymywał zupełnie zobowiązania i aptekę odebrałem w porządku”.56 W roku 1901 magister Froncz ofiarował 4 korony na
rzecz „akcyi ratunkowej, przeprowadzonej na podstawie uchwały Wydziału "Gal. Towarz. Aptekarskiego" z dnia 17-go maja 1901 dla zniszczonego materyalnie w czasie pożaru miasteczka Oleszyc,
tamtejszego aptekarza kol. p. Józefa Kurkiewicza”.57
Dobitnym dowodem na to, jak duży szacunek zdołał sobie wyrobić Froncz u mieszkańców
Makowa, jest Świadectwo Moralności, wydane 8 kwietnia 1905 roku przez Urząd Parafialny w Makowie, „którem się uznaje, że Pan Ludwik Froncz aptekarz przez ostatnie pięć lat zamieszkały w
Makowie postępowaniem swojem wobec osób wykształconych i niższych wyrozumiałem i taktownem, niemniej sposobem życia pod każdym względem przykładnym, doznaje powszechnego poważania w Makowie i okolicy”.58 Podpis pod świadectwem jest niestety nieczytelny.
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Dowody... op. cit.
Pismo c.k. Ministerstwa Wojny z dnia 3 listopada 1887 w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 372, Ludwik
Froncz).
Pismo c.k. Ministerstwa Wojny z dnia 14 sierpnia 1895 w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 372, Ludwik
Froncz).
Dowody... op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1899, nr 7, s. 127.
Pismo Jana Leopolda Lankau, w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 372, Ludwik Froncz).
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1901, nr 11, s. 208.
Pismo Urzędu Parafialnego w Makowie z dnia 8 sierpnia 1905 roku, w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka
372, Ludwik Froncz).
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Podobny dokument, także określony jako Świadectwo moralności, wydała Zwierzchność
Gminy Maków w dniu 15 września 1906 roku. Czytamy w nim: „Ze strony Zwierzchności gminy
miasteczka Maków poświadcza się niniejszem, że P. Ludwik Froncz aptekarz od roku 1899 do dnia
dzisiejszego stale mieszkał tutaj (...) i przez powyższy przeciąg czasu pobytu swego przy spełnianiu
swych obowiązków zawodowych ku największemu ogółu zadowoleniu dał dowody niezwykle
przykładnego prowadzenia się i wzorowego życia pod każdym względem a zwłaszcza pod względem moralnym”.59 Pod dokumentem tym podpisany jest burmistrz „miasteczka” Ignacy Miehle.
Uważny czytelnik zapyta zapewne, jaki cel miały osiągnąć te świadectwa? Odpowiedź znajdujemy w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ. Zachowało się w nim pismo skierowane w dniu 19
marca 1908 roku przez magistra Froncza do „Świetnej Zwierzchności Rady Gminnej w Chrzanowie”. Dzierżawca makowskiej apteki pisze: „Podpisany uprasza o łaskawe wystawienie mu świadectwa przynależności do tamtejszej Gminy miasta Chrzanowa, potrzebnego jako załącznik do podania o koncesję aptekarską”.60
W kwietniu 1908 roku magister Froncz wystosował do c.k. Namiestnictwa podanie o przyznanie koncesji na „nową aptekę w Chrzanowie, Zakopanem, Podgórzu, Mielcu, ewentualnie w Dembicy”.61 Ludwikowi Fronczowi została przydzielona koncesja na założenie drugiej apteki w Zakopanem, o czym doniosło „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z 15 stycznia 1909
roku.62
Losy magistra Froncza okazały się jednak tragiczne! W kilka dni po otrzymaniu koncesji –
zmarł! W „Czasopiśmie Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z 1 lutego 1909 roku ukazał się
nekrolog, w którym redakcja z niekłamanym żalem pisała: „Mg. f. Ludwik Froncz, dzierżawca apteki w Makowie, zmarł 17 stycznia b.r. rano, po dłuższej a ciężkiej chorobie. Jak donieśliśmy w numerze ostatnim, otrzymał ś.p. kolega Froncz koncesyę na drugą aptekę w Zakopanem, a rozstrzygnięcie rekursu wniesionego do ministerstwa uprzedziła nieubłagana śmierć! Szczery żal kolegów,
wśród których miał wielu przyjaciół, wywołała ta śmierć przedwczesna!”.63 Podobny w treści nekrolog zamieściła także „Kronika Farmaceutyczna”, wydawana przez Towarzystwo Farmaceutyczne „Unitas”. Redaktorzy wspominają dodatkowo, że Froncz zmarł na skutek „dłuższej, nurtującej w
jego organiźmie chorobie”.64
Zgon magistra Froncza wywołał nie lada konsekwencje – śmierć nastąpiła przed zatwierdzeniem koncesji przez c.k. Ministerstwo, ale już po zatwierdzeniu przez „pierwszą instancję” – c.k.
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Pismo Zwierzchności Gminnej w Makowie z dnia 15 września 1906 roku, w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ
(teka 372, Ludwik Froncz).
Pismo Ludwika Froncza do Zwierzchności Gminnej w Chrzanowie z dnia 19 marca 1908 roku, w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 372, Ludwik Froncz).
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1908, nr 8, s. 125.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 1, s. 15.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 2, s. 29.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1908, nr 12, s. 236.
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Namiestnictwo jesienią 1908.65 W niecały miesiąc po śmierci męża, 10 lutego 1909 wdowa po Ludwiku Fonczu – Alojza z Gaudirów-Fronczowa, wystąpiła do Namiestnictwa „o przyznanie jej drogą łaski koncesji”.66 Decyzją z dnia 6 października 1909 roku Namiestnictwo odmówiło jej przyznania koncesji.67
W styczniowym numerze redakcja „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” z
roku 1911 relacjonowała dalszy przebieg tej kontrowersyjnej sprawy: „Dnia 10. grudnia b. r. rozstrzygnął Trybunał administracyjny (...) zażalenie Pani Alojzy Fronczowej, wdowy po śp. Mag. f.
Ludwiku Fronczu, we Lwowie, przeciw Ministerstwu spraw wewnętrznych w sprawie koncesyi na
aptekę w Zakopanem. C.k. Namiestnictwo we Lwowie nadało Mg. f. Ludwikowi Fronczowi dnia
21. XII. 1908 r. koncesyę na drugą aptekę publiczną w Zakopanem. Przeciw temu nadaniu koncesyi
wniósł P. Ferdynand Tabeau aptekarz w Zakopanem rekurs do Ministerstwa spr. wewn. Przed rozstrzygnięciem tego rekursu umiera Mg. f. L. Froncz 17.I.1909. r. Pozostała wdowa wnosi
10.II.1909. Prośbę do Namiestnictwa we Lwowie o przeniesienie na nią w drodze łaski koncesyi
udzielonej śp. Mężowi. Gdy prośba została załatwiona odmownie, wniosła Fronczowa rekurs do
Ministerstwa spr. wewn. W którym zaznaczyła, że nie prosi o przeniesienie na nią koncesyi w drodze łaski, gdyż przysługuje jej prawo do wykonywania koncesyi udzielonej jej zmarłemu małżonkowi. Ministerstwo załatwiło rekurs odmownie z tem uzasadnieniem, że w myśl postawień §. 15.
ust. 2. ust. apt. może być mowa o przeniesieniu apteki po śmierci właściciela jeżeli apteka już została otwarta, co niema miejsca w omawianym wypadku, zaś przeniesienie koncesyi w drodze łaski,
jako nieprzewidziane ustawą jest niedopuszczalne. Zażalenie do Trybunału umotywowane zostało
w ten sposób, iż w myśl duchu ustawy aptekarskiej i według ustawy cywilnej ma wdowa prawo do
korzystania z koncesyi udzielonej jej mężowi. Po ukończeniu tej nadzwyczaj zajmującej rozprawy i
mającej zasadnicze znaczenie na przyszłość, zniósł Trybunał orzeczenie Ministerstwa spr. wewn.
jako ustawowo nieuzasadnione. Ministerstwo uznało rekurs aptekarza P. Tabeau po śmierci śp. Mg
Froncza jako bezprzedmiotowy. Wobec powyższego rozstrzygnięcia Trybunału administracyjnego
rozpatrzy najpierw Ministerstwo spraw wewn. ponownie rekurs aptekarza P. Tabeau, a w razie odrzucenia tego rekursu, będzie mogła pani Fronczowa urządzić i prowadzić w Zakopanem drugą aptekę pod odpowiedzialnym zarządem magistra z pięcioleciem”.68 Wspomnianą koncesję nadano
Fronczowej w czerwcu 1912 roku. Zarządcą apteki został magister Otmar Włodzimierowicz Hor-
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1908, nr 19-21, s. 315.
D. Brągiel: Historia aptek i aptekarzy w Zakopanem. Kraków 1968, praca magisterska pod kier. Z. Kukulskiego i
konsultanta M. Skulimowskiego, s. 16. Warto nadmienić, że autor kilkukrotnie błędnie podaje nazwisko Froncza,
jako „Froner”.
D. Brągiel op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1911, nr 1, ss. 18-19.
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dyński,69 który wkrótce odkupił ją od Fronczowej.70 Natomiast aptekę w Makowie z dniem 1 kwietnia 1909 roku objął (...) we własny zarząd magister Lankau.71
Jan Leopold Lankau zmarł 1 stycznia 1935 roku. W tym samym dniu apteka, która przeszła
zgodnie z prawem na własność jego spadkobierców, została sprzedana magistrowi farmacji Leonowi Witaschce.72 Informacje o nadaniu magistrowi Witaschce koncesji na prowadzenie makowskiej
apteki, przekazały „Wiadomości Farmaceutyczne”.73 Witaschka był absolwentem studiów farmaceutycznych w wileńskim Uniwersytecie
Stefana Batorego z roku 1929.74 W
dniu 22 listopada 1930, wybrany został członkiem Zarządu lwowskiego
Ilustracja 7

oddziału Związku Zawodowego Far-

Reklama apteki „Pod Aniołem” Leona Witaschki, zamieszczona
w „Nowinach Podhalańskich” z roku 1936. Ze zbiorów Romana
Wiciarza.

maceutów Pracowników Rzeczypospolitej Polskiej.75 W roku 1931, na
„nadzwyczajnem walnem zgroma-

dzeniu w dniu 5 lutego”, magistra Witaschkę obrano zastępcą członka Zarządu lwowskiego oddziału Z. Z. F. P. R.76 Co ciekawe, nazwisko Witaschka pisano w „Kronice Farmaceutycznej” jako Witaszka.77
Witaschka swoją pracę w aptece „Pod Aniołem” zaczął od szerokiej kampanii reklamowej. W
folderze zachwalającym uroki Beskidu Wysokiego i Pienin, znajdującym się w kolekcji pana Grzegorza Proszowskiego z Suchej Beskidzkiej, znaleźć można reklamę makowskiej apteki: „Apteka
Mr. Leona Witaschki Mak. Podhal. posiada na składzie: wszelkie specyfiki, wody mineralne, naturalne i sztuczne. Waga osobowa. Stały dyżur nocny”.78 Podobne w treści reklamy ukazywały się w
roku 1936 w „Nowinach Podhalańskich”. W obliczu nieuchronnie nadchodzącej wojny z hitlerowskimi Niemcami, magister Witaschka, tak jak i wielu innych polskich farmaceutów, przekazał na
rzecz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej pokaźną na owe czasy kwotę 200 złotych.79
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D. Brągiel op. cit.
M. Stachoń op. cit., s. 217.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 6, s. 97.
M. Stachoń op. cit, ss. 109-110.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1936, nr 14, s. 206.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1929, nr 5, s. 60.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1930, nr 23, s. 237.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1931, nr 4, s. 43; 1931, nr 5, ss. 55-56 oraz 1931, nr 6, ss. 68-69.
Ibidem.
Zwiedzajcie przez „Wagons-Lits-Cook” Wysoki Beskid i Pieniny. Sezon letni 1938 rok. Frolder wydany „Nakładem
wydawnictwa "Polska Propagand"”.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1939, nr 19, s. 287.
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Istnienie apteki w Makowie przez cały okres okupacji niemieckiej nie jest pewne.80 Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa z roku 1942 podaje, że apteka w Makowie Podhalańskim pozostaje w rękach magistra farmacji Stanisława Studnickiego,81 absolwenta studiów farmaceutycznych
na Uniwersytecie Wileńskim z roku 1925. Studnicki był także doktorem chemii. 82 W roku 1939 dokonał wpłaty 200 złotych na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej.83 Po wojnie pracował w Małopolskich Zakładach Chemicznych.84 Tak więc magister Witaschka nie pracował już w swej aptece.
Mało tego – wedle Rocznika Farmaceutycznego 1949/1950, apteka w Makowie należał już do spadkobierców Witaschki i pozostawała pod zarządem magister Ireny Kaznowieckiej,85 absolwentki kursów farmaceutycznych we Lwowie w roku 1940.86 W aptece pracował także magister farmacji Henryk Bielecki (dyplom wydany przez Uniwersytet Jagielloński w roku 1947).87 W prasie farmaceutycznej, wydawanej po roku 1945, nie ma żadnej wzmianki o śmierci Leona Witaschki, musiał więc
umrzeć lub zginąć w czasie II wojny światowej. W jakich jednak okolicznościach? Tego autorowi
nie udało się ustalić.
Autor niniejszej pracy nawiązał kontakt z synem magister Kaznowieckiej – panem lek. med.
Jackiem Paszyńskim z Poznania,88 w którego posiadaniu znajduje się szereg cennych dokumentów.
Irena Kaznowiecka urodziła się 12 stycznia 1914 roku w Krzemieńcu.89 W roku 1934 zapisała się
na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Lwowskim,90 prawdopodobnie jednak ich nie ukończyła, gdyż nie figuruje w żadnym z dostępnych wykazów magistrów farmacji z drugiej połowy lat
trzydziestych.
W półroczu letnim 1943 roku, „na podstawie studiów odbytych przed wojną”, zdała końcowy
egzamin na Państwowych Farmaceutycznych Kursach Fachowych we Lwowie.91 Dyplom nostryfikowała w roku 1945 w Krakowie, potwierdzając uzyskanie tytuł magistra farmacji w roku 1940 we
Lwowie.92 Po wojnie pracowała kolejno w aptekach w: Zakopanem (przy Chramcówkach, po roku
1945), Makowie Podhalańskim (do roku 1952), Żywcu, Ślesinie (od 1958). W latach siedemdziesiątych przeszła początkowo na rentę a następnie na emeryturę. Zmarła w listopadzie 1982 roku. 93 W
zbiorach rodzinnych pana Jacka Paszyńskiego znajduje się interesujące pismo Miejskiej Rady Na80
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J. Miehle op. cit.
Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 1942, Izba Aptekarska w Krakowie, s. 34.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 473.
„Farmacja Współczesna”, 1939, nr 2-3, ss. 88-90.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 491.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 444.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 439.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 408.
Wywiad przeprowadzony przez autora z synem Ireny Kaznowieckiej – Jackiem Paszyńskim, w dniu 6 grudnia 2006.
Dyplom magistra farmacji Ireny Kaznowieckiej, w posiadaniu syna, Jacka Paszyńskiego.
Książeczka Legitymacyjna Ireny Kaznowieckiej w posiadaniu syna, Jacka Paszyńskiego.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1944, nr 5, s. 35.
Dyplom... op. cit. Dane te stoją w wyraźnej sprzeczności z podanymi przez cytowane powyżej „Wiadomości Aptekarskie”. Syn Kaznowieckiej – Jacek Paszyński, zapytany przez autora o ten problem, odmówił wyjaśnień.
J. Paszyński op. cit.
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rodowej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 kwietnia 1948, w którym podkreślono nie tylko „bardzo sumienną” pracę „dla dobra ludności tak miejscowej jak i pozamiejscowej”, ale także zaangażowanie magister Kaznowieckiej w „pracę społeczną na tutejszym terenie”.94

94

Zaświadczenie Miejskiej Rady Narodowej w Makowie Podhalańskim, dokument w zbiorach Jacka Paszyńskiego.

431

Ilustracje 4 i 5
Firmowe pudełeczka apteki „Pod Aniołem” Ludwika Froncza. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ.

Ilustracja 6
Druk firmowy apteki „Pod Aniołem” Leona Witaschki z roku 1936. W prawym dolnym rogu widoczna
pieczęć apteki. Ze zbiorów Romana Wiciarza.
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Historia apteki „Pod Opatrznością” w Suchej Beskidzkiej
W roku 1878 roku właścicielem apteki w Suchej i Makowie był magister farmacji Emanuel
Majer (Mayer).1 W dniu 9 marca 1880 aptekę kupił od Majera magister Karol Czernicki.2 W rok
później, 23 października 1881,3 Majer zmarł.4 Istnienie apteki w Suchej, należącej do magistra
Czernickiego, potwierdzają Kalendarze Farmaceutyczne z 18845 i 1900 roku.6 Istnienie apteki w
Suchej, należącej do Czernickiego potwierdza Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim
Księstwem Krakowskiem na rok 1894.7
Karol Czernicki urodził się w roku 18388 w Krakowie, jako syn Jana, zamieszkałego w Tomaszowie w Królestwie Polskim. Studia farmaceutyczne odbywał na Uniwersytecie Jagiellońskim w
latach 1860-1862. Dyplom magistra farmacji uzyskał 22 lipca 1862 roku.9 W dziejach Suchej zapisał się jako współorganizator pierwocin straży pożarnej.10 Brał także aktywny udział w życiu zawodowym, piastując w roku 187811 i 187912 funkcję sekretarza Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej. Często zajmował głos na posiedzeniach Gremium, jak np. w roku 1888, kiedy to wygłosił
mowę pochwalną dla seniora Gremium – magistra Fortunata Gralewskiego.13 W roku 1900 złożył
datek na rzecz Funduszu Pensyjnego dla emerytowanych farmaceutów Galicji, pozostających bez
środków do życia.14
W suskiej aptece magistra Czernickiego pracował Czesław Wieniawa-Zubrzycki. Urodził się
25 czerwca 1867 roku w Krakowie. Po ukończeniu Gimnazjum św. Anny, jako uczeń, wstąpił na
praktykę do krakowskiej apteki „Pod Złotym Orłem”. Po złożeniu egzaminu na podaptekarza został
asystentem apteki w Suchej. W roku 1890 uzyskał dyplom magistra farmacji na Uniwersytecie Ja1
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Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1878. Lwów 1877, Wydawnictwo Towarzystwa
Aptekarskiego, ss. 117 i 119.
M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 116. Potwierdza to „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1880, nr 20, s. 340).
M. Stachoń op. cit.
O czym doniosło także Gremium Aptekarzy Galicji Wschodniej w swym corocznym sprawozdaniu, publikowanym
na łamach „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1882, nr 1, s. 10) i uczciło na posiedzeniu
„powstaniem z miejsc”.
Kalendarz do użytku farmaceutów i chemików na rok 1884. Lwów 1883, wydawnictwo Galicyjskiego Towarzystwa
Aptekarskiego, s. 132.
Kalendarz Farmaceutyczny na rok 1900. Lwów 1900, staraniem i nakładem Bronisława Koskowskiego, redaktora
„Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, s. 188.
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894, Lwów 1894, nakładem
c.k. Namiestnictwa, s. 541.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca Karola Czernickiego, na cmentarzu parafialnym w Suchej
Beskidzkiej. Nie mają więc racji komputerowe bazy danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podając datę
urodzin Czarnieckiego na rok 1846.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
J. Hampl, F. Kiryk (red.): Sucha Beskidzka. Kraków 1998, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, ss. 139-141.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1878, nr 24, ss. 386-387.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1879, nr 23, ss. 368-373.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1888, nr 23, ss. 370-371.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1901, nr 1, s. 16.
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giellońskim. Po odbyciu jednorocznej służby wojskowej na długie lata związał się z c.k. Apteką
Obwodową w Rzeszowie, początkowo jako zwykły pracownik, następnie zarządca i wreszcie dzierżawca. Przez okres 17 lat pracy w Rzeszowie „zajmował się wybitnie praca społeczną, biorąc czynny udział w stowarzyszeniach jako radny miasta Rzeszowa i rzeczoznawca sądowy. W tym to okresie prowadzi stację meteorologiczną, za co otrzymuje podziękowanie i tytuł współpracownika Akademji Umiejętności w Krakowie”.15 W roku 1910 otrzymał koncesję i uruchomił aptekę w podkrakowskich Dębnikach, którą prowadził przez 10 lat. Następnie pracował w aptece Szpitala Wojskowego i aptece „Imienia Królowej Jadwigi” w Krakowie. W roku 1929 otrzymał koncesję na prowadzenie apteki w Prokocimiu pod Krakowem16 i pozostawał jej właścicielem jeszcze w roku 1949.17
Karol Czernicki zmarł w Suchej 18 stycznia 1905 roku,18 o czym informowało na swych łamach „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”.19 Na suskim cmentarzu parafialnym, po dziś dzień znaleźć można ciekawy nagrobek magistra Czernieckiego, wykonany z czarnego marmuru.20 Wedle obowiązującego prawa apteka przeszła na własność spadkobierców Czernickiego. Pierwszym dzierżawcą apteki był magister farmacji Antoni Gebauer, absolwent studiów farmaceutycznych w Krakowie 1892.21 Doniosło o tym w numerze z dnia 1 marca 1905 roku „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”.22 Potwierdzenie tego faktu znaleźć można w
zbiorach znanego suskiego kolekcjonera pana Grzegorza Proszowskiego, który posiada buteleczkę
z firmową etykietą apteki Gebauera. Z etykiety dowiadujemy się, że apteka w Suchej nosiła nazwę
„Pod Opatrznością”. Co najmniej od roku 1908 Gebauer był właścicielem apteki w Żywcu i pozostawał nim przez cały okres międzywojenny.23
W numerze 6 „Kroniki Farmaceutycznej” z roku 1908, redakcja czasopisma ostro napiętnowała niestosowne zachowania magistra Gebauera: „Postępowy aptekarz. Donoszą nam z Żywca, że
aptekarz tamtejszy Gebauer zmusza swych współpracowników do szynkowania wody sodowej na
szklanki, a na przedstawienia czynione mu z tego powodu, odpowiada: "Teraz jest magistrów pełno
jak psów, ja płacę i rozkazuję, więc magister za pieniądze musi zrobić wszystko". Przykry obowiązek nakazuje nam podać te słowa pana Gebauera do publicznej wiadomości, czynimy to jednak z
rumieńcem wstydu, nie spodziewaliśmy się bowiem nigdy, by mógł się znaleść aptekarz zdradzają15
16
17

18

19
20

21
22
23

„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1933, nr 45, s. 608.
Ibidem.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego Naczelnej Izby Aptekarskiej, s. 513.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca Karola Czernickiego, na cmentarzu parafialnym w Suchej
Beskidzkiej.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1905, nr 3, s. 48.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca Karola Czernickiego, na cmentarzu parafialnym w Suchej
Beskidzkiej.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 425.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1905, nr 5, s. 78.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1921. Warszawa 1921, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 163 oraz Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 267.
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cy tak szynkowniane wychowanie. Z zachowania się pana Gebauera widać, że nie zrozumiałby dyskusyi prowadzonej w tonie właściwym ludziom dobrze wychowanym, rezygnujemy więc z niej zupełnie; na etyczną jednak stronę postępowania jego zwracamy uwagę dotyczącego Gremium i Wydziału kondycyonujących magistrów farmacyi”.24
W 1921 Antoni Gebauer ofiarował 1000 marek na cel kursów maturycznych, organizowanych
przez Małopolskie Towarzystwo „Unitas” dla studentów farmacji nie posiadających matury. 25 Figuruje także w wykazie członków założycieli Towarzystwa Popierania nauk
Farmaceutycznych

w

Krakowie.26

Magister Gebauer żył jeszcze w roku
1949.27
Od 1 października 1906 roku
aptekę w Suchej Beskidzkiej dzierżawił magister farmacji Emil Jasiński.
W niecałe trzy lata później, 9 stycznia

Ilustracja 1
Buteleczka na płynną postać leku z suskiej apteki
Opatrznością”. Ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego.

„Pod

1909, Jasiński nabył aptekę na własność,28 stając się jednocześnie założycielem jednej z wielu „aptekarskich

dynastii” południowej Małopolski. Autorowi niniejszego opracowania udało się skontaktować z potomkami rodziny Jasińskich: z wnuczką Emila – panią Barbarą Jasińską-Wiktorowicz oraz z panem
Grzegorzem Proszowskim.
Emil Franciszek Jasiński urodził się w roku 1873 w Kętach.29 Jego ojciec – burmistrz Kęt30 –
Tomasz Jasiński zmarł, kiedy Emil był jeszcze małym chłopcem. W sytuacji tej prawnym opiekunem został doktor Karol Dworzański – lekarz i obywatel z Kęt. Na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim Emil Jasiński wstąpił w roku 1893. Po ukończeniu dwóch semestrów
przerwał studia, po czym powrócił do nich w roku 1895. Dyplom magistra farmacji uzyskał 19 lipca 1896 roku.31 Dyplom ten oraz jego dwa odpisy znajdują się w zbiorach krakowskiego Muzeum
Historii Farmacji (teka nr 70, Emil Jasiński).
24
25
26
27
28

29
30

31

„Kronika Farmaceutyczna”, 1908, nr 6, s. 126.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1921, nr 7-8, s. 69.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1934, nr 4, ss. 56-57.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., s. 425.
M. Stachoń op. cit. Informowało o tym na swych łamach „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”,
1909, nr 1, s. 15.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wywiad przeprowadzony przez autora z wnuczką i córką suskich aptekarzy, Barbarą Jasińską-Wiktorowicz, w dniu
11 listopada 2006.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informację tę
potwierdza „Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” (1896, nr 16-17, s. 263), wymieniając jednak
nazwisko Jasińskiego w zmienionej formie – Jasieński.
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Emil Jasiński poślubił Kamilę Benda,32 córkę lekarza z Żywca – doktora wszech nauk lekarskich Mariana Antoniego Karola Benda, który był jednocześnie zarządcą majątków arcyksiążęcych
w Żywcu.33 Państwo Jasińscy mieli trzech synów: najstarszego Adama Tomasza, urodzonego 22
grudnia 1901 roku w Żywcu,34 Stanisława oraz Mariana, urodzonego w 1912 roku.35 Działkę oraz
dom przy dzisiejszej ulicy Piłsudskiego, w którym swą siedzibę znalazła suska apteka „Pod Opatrznością”, Jasiński kupił od hrabiów Branickich. Sytuacja materialna rodziny
była zapewne

dobra, skoro mogli

sobie pozwolić na posiadanie bryczki.36
Magister Emil Jasiński, podobnie jak wielu małopolskich aptekaIlustracja 2
Magister Emil Jasiński wraz z rodziną. Od lewej: Karola Benda
Jasińska, najstarszy syn Adam, najmłodszy syn Marian, magister Emil
Jasiński oraz Stanisław. Zdjęcie ze zbiorów Barbary JasińskiejWiktorowicz.

rzy, angażował się w życie swej lokalnej społeczności. W roku 1912
został zastępcą radnego z Koła I.37
W roku 1914, w budynku apteki,
mieszczącym jednocześnie miesz-

kania rodziny, przyjął na kwaterę żołnierzy Legionów Polskich, wśród których znalazł się przyszły
generał Andrzej Galica.
Pasmo życia magistra Emila Jasińskiego przecięła niestety ciężka choroba – zachorował na
gruźlicę. Leczył się w Zakopanem, gdzie zmarł w 1924 roku. Pochowany został w grobowcu rodzinnym w Kętach.38
Wzruszającymi pamiątkami, jakie pozostały po suskim aptekarzu, są zdjęcia przedstawiające
przepiękną, rzeźbioną w drewnie szopkę, którą magister Jasiński własnoręcznie wykonał. Zdjęcia
znajdują się w albumie rodzinnym Jasińskich, będącym w posiadaniu kolekcjonera Grzegorza Proszowskiego. Szopka przedstawiała wieże kościoła Mariackiego w Krakowie. Zdjęcie szopki (uległa
zniszczeniu w magazynach suskiego muzeum) Emil Jasiński opisał następująco: „Szopka w kościele suskiem, którą na chwałę Bogu ofiarował wykonawca pigularz suski – E. J. Szopka wyżynana z
32
33

34
35

36
37
38

B. Jasińska-Wiktorowicz op. cit.
Informacja na podstawie Dyplomu doktora wszech nauk lekarskich Mariana Bendy, ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego.
B. Jasińska-Wiktorowicz op. cit.
Informacja na podstawie płyty nagrobnej z grobowca Mariana Jasińskiego, na cmentarzu parafialnym w Suchej
Beskidzkiej.
B. Jasińska-Wiktorowicz op. cit.
J. Hampl, F. Kiryk (red.) op. cit., s. 150.
B. Jasińska-Wiktorowicz op. cit.
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drewna w postaci wieży Maryackich. Najpierw chodziliśmy z nią po domach jako z szopką krakowską z lalkami na dochód Sokoła. Gy się nam już ta zabawa sprzykrzyła przerobiłem to dzieło na
szopkę bez sceny i lalek. Obecnie przerobiona w ten sposób, że zamiast sceny jest góra z krętemi
schodami po których dążą do szopy Królowie i pasterze z darami. Trochę owiec pasie się z drugiej
strony szopy, przy których czuwają pasterze (wszystkie figury z drzewa, kupione) a po oświetleniu
przez czerw. szkło pada na nich łuna i na pasterzy w przebudzeniu”. Inne zdjęcia z albumu rodzinnego Jasińskich przedstawiają Stanisława i Adama Jasińskich, stojących na tle rzeźbionej i oklejonej ozdobami groty pańskiej, opatrzonej napisem „Wesołego Alleluja”. Według adnotacji przy zdjęciu, dokonanej ręką Emila Jasińskiego, grota ta spłonęła w czasie pożaru suskiego kościoła.
Zapewne w związku z postępującą chorobą magister Emil Jasiński
zmuszony był do wydzierżawienia
swej apteki. Pierwszym dzierżawcą,
na okres dwóch lat, został w roku
1919 magister farmacji Adam Lindner.39 Urodził się w roku 1874, jako
syn Franciszka, gospodarza z Kalwarii. Dwuletnie studia farmaceutyczne
ukończył w roku 1897, otrzymując
Ilustracja 3
Magister Emil Jasiński przed suską apteką. Nad drzwiami widoczne
oko opatrzności – godło apteki. Rodzina Jasińskich zamieszkuje
budynek po dziś dzień, choć od przeszło czterdziestu lat nie ma w nim
apteki. Zdjęcie ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego.

tytuł magistra farmacji w dniu 6 lipca
tegoż roku.40 Do roku 1897 był
członkiem zwyczajnym Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego.41 Na
przełomie XIX i XX wieku włączył

się aktywnie w działalność Galicyjskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas”, piastując m.in.
po wyborach w roku 1895, 189642 i 191143 funkcję wydziałowego. W roku 1908 wymieniony jest w
wykazie członków „Wydziału kondycyonujących magistrów farmacyi Galicyi Zachodniej”, zamieszczonym w „Kronice Farmaceutycznej”.44 W roku 1911 był skarbnikiem Towarzystwa
„Unitas”.45

39
40

41
42
43
44
45

M. Stachoń op. cit.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oryginał, odpisy
oraz tłumaczenie treści dyplomu znajdują się w zbiorach archiwum Muzeum Farmacji CMUJ w Krakowie (teka
363, Adam Lindner).
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1897, nr 20, s. 316.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1896, nr 20, ss. 331-339.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1911, nr 8, s. 141.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1910, nr 3, s. 39.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1911, nr 12, s. 34.
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Adam Lindner, pomimo krótkiego pobytu w Suchej, zdążył rozwinąć działalność społeczną: w
roku 1920 został wybrany radnym miejskim z Koła I i aktywnie uczestniczył w posiedzeniach rady.46 W czerwcu 1919 roku wystąpił o przyznanie koncesji na prowadzenie apteki w Wieliczce.47
12 listopada 1921 roku, decyzją wojewody krakowskiego, magister Lindner otrzymał koncesję na
„otwarcie apteki publicznej w Krakowie przy placu Matejki w jednym z domów od Nr. 2 do Nr. 6
włącznie”,48 z czego skorzystał i opuścił Suchą. Apteka otwarta została w sierpniu 1923, w kamienicy pod numerem 3.49
W latach trzydziestych Adam Lindner uczestniczył aktywnie w działalności Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej. W roku
1933 był sekretarzem Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej.50 W 1934 sprawował obowiązki
sekretarza krakowskiego Okręgu Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego.51 W
roku 1935 był delegatem na zebranie delegatów P.P.T.F.52 W tym samym roku piastował godność
wiceprezesa Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej.53 W roku 193354 i 193655 był członkiem
Komisji Rewizyjnej przy Towarzystwie Popierania nauk Farmaceutycznych w Krakowie. Figuruje
także w wykazie członków założycieli tegoż Towarzystwa.56 Zmarł 3 marca 1947 roku, „przeżywszy lat 73”.57
Dzierżawcą apteki „Pod Opatrznością” w latach 1924-1928 był magister farmacji Marian
Emil Dworzański,58 którego postać opisano w rozdziale dotyczącym historii aptek w Nowym Targu.
W Suchej Beskidzkiej założył Dworzański drogerię, która znalazła swe miejsce przy stacji kolejowej.59 W latach trzydziestych pracował w niej Marian Jasiński, znany w okresie powojennym w Suchej, jako społecznik, propagator turystki, pilot wycieczek szkolnych60 (zmarł w roku 1981).61
Synowie Emila Jasińskiego poszli różnymi drogami: Stanisław ukończył studia ekonomiczne
w Warszawie i wyjechał na Śląsk, do Katowic.62
46
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J. Hampl, F. Kiryk (red.) op. cit., s. 232.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1919, nr 1, s. 7.
Dokument nadania koncesji Adamowi Lindnerowi, w zbiorach archiwum Muzeum Farmacji w Krakowie (teka 363,
Adam Lindner). „Kronika Farmaceutyczna” (1923, nr 2, s. 13) podała błędnie, iż koncesja ta opiewa na otwarcie
apteki pod numerami 2-8.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1923, nr 7, s. 11.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1933. Warszawa 1933, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, ss. 304-305.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1934. Warszawa 1934, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, ss. 252-253.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1935. Warszawa 1935, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, ss. 356-357.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1935 op. cit., ss. 364-365.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1933, nr 5, ss. 57-58.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1936, nr 4-6, s. 44.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1934, nr 4, ss. 56-57.
„Farmacja Polska”, nr 3/1947, s. 93.
M. Stachoń op. cit.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Łucją Sobkowską, w dniu 14 listopada 2006.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Kazimierzem Steczkiem, Krystyną Wciślak oraz Jackiem Stopą w dniu 4 listopada 2006.
Informacja na podstawie tablicy nagrobnej grobu Mariana Jasińskiego na cmentarzu w Suchej.
Ł. Sobkowska op. cit.
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Adam Jasiński został następcą ojca – po ukończeniu dwuletnich studiów farmaceutycznych na
Uniwersytecie Jagiellońskim w dniu 4 lipca 1925 roku złożył egzamin na stopień magistra farmacji.63 W suskiej aptece pracował jednak już od 5 czerwca 1925 roku, a więc po zakończeniu zajęć,
ale jeszcze przed złożeniem końcowego egzaminu i
przed otrzymaniem dyplomu.64 Dyplom magistra farmacji Adama Jasińskiego zachował się w zbiorach
jego córki – pani Barbary Jasińskiej-Wiktorowicz.
Na tym jednak kształcenie magistra Adama Jasińskiego się nie zakończyło: w roku 1935 wziął
udział w obowiązkowym dla „farmaceutów dyplomowanych” kursie Ratownictwa sanitarnego i obrony
przeciwlotniczej i przeciwgazowej, organizowanym
przez Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej w
Krakowie.65 Jak podaje zachowany w zbiorach pani
Barbary Jasińskiej-Wiktorowicz dokument ukończenia kursu, trwał on od 21 lutego do 11 kwietnia 1935
roku i obejmował 72 godziny zajęć według następującego programu: „1. O.L.P. bierna. 2. Środki używaIlustracja 4
Magister Adam Jasiński (pierwszy po lewej)
przed suską apteką. Zdjęcie ze zbiorów Grzegorza
Proszowskiego.

ne do napadów lotniczych i ich skutki. 3. Chemja gazów bojowych (z ćwiczeniami). 4. Toksykologja gazów bojowych. 5. Możliwość wojny bakterjologicznej. 6. Najważniejsze metody rozpoznawania gazów

bojowych. 7. Obrona wewnętrzna kraju. 8. Ogólne zasady organizacji O.P.L.G. 9. Obrona przeciwgazowa indywidualna (z ćwiczeniami). 10. Obrona przeciwgazowa zbiorowa (z ćwiczeniami). 11.
Ratownictwo: Pierwsza pomoc uszkodzonym bojowemi środkami chemiczemi (z ćwiczeniami). 12.
Przysposobienie aptek do O.P.L.G. 13. Przemysł chemiczno-farmaceutyczny. 14. Organizacja i zadania P.C.K. 15. Organizacja i zadania L.O.P.P. 16. Rola Ubezpieczalni Społecznych w ratownictwie sanitarnem. 17. Ćwiczenia z maskami w komorze gazowej. 18. Zwiedzanie schronu L.O.P.P.”.
Egzamin kończący kurs magister Adam Jasiński zdał w dniu 29 maja 1935 roku z wynikiem „pomyślnym”. Na czele komisji egzaminacyjnej stali Naczelnik Wydziału Zdrowia Województwa Krakowskiego, delegat Okręgu P.C.K. Kraków, Delegat D.O.K.V. oraz Prezes Gremium Aptekarzy Ma63

64
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Informacja na podstawie Świadectwa tymczasowego złożenia egzaminu na stopień magistra farmacji w Uniwersytecie Jagiellońskim przez Adama Jasińskiego, datowanego na dzień 4 lipca 1925. Ze zbiorów Barbary Jasińskiej-Wiktorowicz.
M. Stachoń op. cit.
W kursie tym brali udział także i inni farmaceuci opisani na kartach niniejszej pracy – magister Stanisław Miętus
oraz Tadeusz Skowroński junior.

438

łopolski Zachodniej w Krakowie.66 Magister Jasiński wziął także udział w „20 godzinnym kursie informacyjnym”, organizowanym przez suskie koło miejscowe Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Oryginalne zaświadczenie o ukończeniu kursu, znajdujące się w zbiorach pani Barbary Jasińskiej-Wiktorowicz, datowane jest na dzień 30 października 1933.67 To zapewne ukończenie tych
kursów pozwoliło w 1933 objąć Jasińskiemu funkcję sekretarza zarządu suskiego koła L.O.P.P.68 W
trzy lata później wybrany został wiceprezesem koła. W roku 1937 zajął stanowisko prezesa koła
LOPP69.
Magister Adam Jasiński, podobnie jak ojciec, zaangażowany był w życie suskiej społeczności:
w roku 1927, pomimo młodego wieku, został radnym miejskim.70 Aktywnie działał w Związku
Strzeleckim, piastując w roku 1936 funkcję wiceprezesa.71 Brał udział w obradach Rady Parafialnej.72
W folderze zachwalającym uroki Beskidu Wysokiego i Pienin, znaleźć można reklamę suskiej
apteki: „Apteka "Pod Opatrznością" w Suchej ul. Piłsudskiego, telefon 26 Mgr Adam Jasiński. Poleca wszelkiego rodzaju artykuły kosmetyczne, gumowe, opatrunkowe, wody mineralne i t.p.”.73 W
tym samym folderze i na tej samej stronie reklamuje się także i Droguerja magistra Adama Jasińskiego, którą jak wcześniej wspomniano prowadził Marian Jasiński: „Droguerja. Mgr Adam Jasiński. Sucha, ul. Mickiewicza (obok dworca). Poleca: w dużym wyborze artykuły kosmetyczne, toaletowe, przybory fotograficzne i t.p.”.74
Postać magistra Adama Jasińskiego pamięta doskonale jego córka – pani Barbara JasińskaWiktorowicz, zamieszkała w Suchej. W czasach młodości przyjaźnił się ze znanym w całej Polsce
Michałem Żmigrodzkim, bibliotekarzem na zamku w Suchej. Czasy nauki w gimnazjum nieszczęśliwie przypadły Adamowi Jasińskiemu na okres I wojny światowej. Tułał się więc po gimnazjach
w Nowym Targu, Nowym Sączu i Krakowie, maturę uzyskując eksternistycznie. Już jako aptekarz
należał do ścisłej elity miasteczka: bywał na brydżu u lekarzy, często spotykał się z proboszczem i
burmistrzem. Był gorącym kibicem sportowym, szczególnie zaś umiłował sobie suski klub sportowy „Babia Góra”, regularnie bywając na meczach piłkarskich tej drużyny. W czasie spotkania „Babiej Góry” z drużyną piłkarską z Nowego Targu, został obrzucony kamieniami przez nowotarskich
kibiców. W roku 1936, także jako kibic, wyjechał na letnie Igrzyska Olimpijskie do Berlina. Jego
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wielkim, niespełnionym marzeniem, była wyprawa do Egiptu. Już jako aptekarz poślubił Danutę z
domu Proszowską.75

Ilustracja 8
Wnętrze suskiej apteki. Zdjęcie ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego.

Pani Barbara Jasińska-Wiktorowicz wspomina swego ojca jako aptekarza z zamiłowania. W
prowadzeniu apteki był bardzo dokładny i staranny, miał wielki szacunek dla pieniędzy i nigdy bez
potrzeby ich nie trwonił. Potrafił na przykład pożyczać przyjaciołom pieniądze na samochód, choć
sam nigdy na taki luksus by sobie nie pozwolił! Zwykł mawiać do dzieci machających na leżące na
ziemi groszówki, że „bez grosza nie będzie złotówki”. Słynął z wielkiej wiedzy medycznej i ze
wspaniałych porad, udzielanych pacjentom, którzy swe pierwsze kroki w razie choroby kierowali
nie do lekarza a właśnie do apteki „Pod Opatrznością”. Miał fenomenalną pamięć, potrafił sumować w pamięci dziesiątki pozycji ze sprzedaży.76 W 1939 magister Jasiński dokonał wpłaty pieniężnej na Fundusz Propagandy Zawodu.77
W suskiej aptece tuż przed wojną pracowali obok magistra Jasińskiego: Olga Geschwindówna, absolwentka studiów farmaceutycznych w Krakowie z roku 1926, oraz Teodor Kikta, który farmację ukończył w roku 1937 w Poznaniu.78 Prawdopodobnie obydwoje nie przeżyli II wojny światowej, gdyż nie figurują w wykazie farmaceutów z roku 1949.79
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Jako człowiek, magister Jasiński był bardzo delikatny, subtelny, litościwy i wyrozumiały. Córka wspomina, że wielkim szacunkiem darzył zwierzęta. Pomiędzy pędzącymi samochodami potrafił
biegać po całej Suchej za potrąconym jeżem, aby się nim zaopiekować, odkupił od okrutnych wyrostków zaskrońca, nad którym się znęcali i wypuścił go na wolność, odchowywał w domu wrony,
które wypadły z gniazd, opiekował się gniazdami jaskółek, a w razie potrzeby opuszczonym jaskółkom łapał muchy... Każde nowe ptasie gniazdo w ogrodzie było dla niego powodem do wielkiej radości. W czasie jednej z zagranicznych wycieczek z pajęczej sieci odwinął jaszczurkę.80

Ilustracja 17
Suska apteka w czasie II wojny światowej. Uwagę zwraca portret Adolfa Hitlera w oknie po lewej
stronie zdjęcia. Zdjęcie ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego.

Magister Jasiński, na co dzień milczący, ożywiał się w kontaktach ze swymi dziećmi, które
darzył gorącą miłością. Często wyjeżdżał z dziećmi na wycieczki, ujawniała się wówczas jego wielka wiedza historyczna: potrafił godzinami opowiadać o przeszłości danego miejsca. W czasie wycieczek do Krakowa zabierał dzieci do muzeów, filharmonii, teatrów. Świetnie znał się na muzyce,
a miłość do niej przekazał swym potomkom.81
Po wybuchu II wojny światowej, rodzina Jasińskich uciekła koleją na wschód, pozostawiając
cały majątek w budynku apteki. Wszystko to zostało zniszczone lub rozkradzione przez miejscową
ludność. Po zajęciu Suchej i okolic przez wojska niemieckie, tereny te, w przeciwieństwie do reszty
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południowej Małopolski, zostały włączone nie do Generalnej Guberni, a do III Rzeszy Niemieckiej.
Pociągnęło to za sobą wysiedlenia wielu mieszkańców, w tym także i magistra Jasińskiego, który
przez cały okres II wojny światowej pracował w aptece w Brzezinach, a następnie w Nowej Rudzie.82 Aptekę przez okres okupacji prowadził Niemiec magister Hermann. 83 Na piętrze domu zakwaterowany był granatowy policjant.84
W roku 1945 Adam Jasiński powrócił do wyzwolonej Suchej, i podjął obowiązki kierownika
swej apteki.85 Druga połowa lat czterdziestych miała się jednak okazać dla niego najtrudniejszym
okresem w życiu: przez władze komunistyczne został obciążony wysokimi podatkami, uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie apteki. Na domiar złego Jasiński, jako przedwojenny członek
PPS-Lewica, na jednym z zebrań partyjnych w roku 1948, kiedy rozważano połączenie PPS-u z
PPR-em, oburzony propozycją współpracy z władzami komunistycznymi – rzucił na stół obrad
swoją legitymację partyjną i wybiegł z sali obrad trzaskając drzwiami. Było to bezpośrednią przyczyną ciągłych rewizji, bezpodstawnych oskarżeń i nieznośnej presji, jaką władza zaczęła wywierać
na magistra Jasińskiego. Pojawiły się nawet absurdalne oskarżenia o współpracę apteki z bojówkami „Ognia” i przekazywanie im materiałów opatrunkowych, co stało się przyczyną jeszcze częstszych rewizji i ciągnących się godzinami przesłuchań. Przez wszystkie te zgryzoty magister Jasiński stracił wszystkie włosy. Co ciekawe po roku 1951, a więc już po nacjonalizacji apteki, włosy mu
odrosły, a mieszkańcy Suchej i okolicy, mający problem z łysieniem, błagali aptekarza, aby i dla
nich sporządził tak skuteczny lek, który jemu pomógł!86
Magister Jasiński był chyba jednym z nielicznych aptekarzy, który z nacjonalizacji apteki
bardzo się ucieszyli: wreszcie kończył się jego koszmar. Został zatrudniony jako kierownik suskiej
apteki. Częstym gościem Jasińskiego był wówczas magister Kazimierz Trybuła,87 aptekarz opisany
w rozdziale niniejszej pracy, poświęconym historii apteki w Czarnym Dunajcu.
W roku 1965 apteka została przeniesiona z dotychczasowej lokalizacji do lokalu przy dzisiejszej ulicy Handlowej, na terenie nowo wybudowanego osiedla. Magister Adam Jasiński został zmuszony do porzucenia pracy w aptece, po przejściu na emeryturę w roku 1971. Zmarł 8 marca 1983
roku.88 Rodzina Jasińskich, choć nie prowadzi już od dawna apteki, cieszy się w Suchej wielkim
szacunkiem.
Wprawdzie temat niniejszej pracy doktorskiej obejmuje historię aptek do roku 1951, autor
musi w rozdziale dotyczącym historii apteki w Suchej Beskidzkiej opisać niezwykle ciekawą postać
następcy magistra Adama Jasińskiego na stanowisku suskiej apteki: magistra farmacji Józefa Stopy.
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Nieocenionym źródłem wiedzy o magistrze Stopie są jego potomkowie – córka Katarzyna Wciślak
oraz syn – Jacek Stopa. Oboje są suskimi farmaceutami prowadzącymi aptekę, noszącą imię magistra farmacji Józefa Stopy, przy ulicy Handlowej 3.
Józef Stopa urodził się w Suchej 30 stycznia 1926 roku, jako syn robotnika kolejowego –
Wojciecha. Początkowo rodzina Stopów żyła dostatnio. Posiadali dużo ziem, nadanych jednemu z
przodków – Kajetanowi, jeszcze przez hrabiego Branickiego.89 Jednak, jak wspominał magister Stopa w odręcznie spisanym życiorysie „mając 3 lata straciłem ojca, który pozostawił ośmioro dzieci
na utrzymaniu matki”.90 Śmierć ojca spowodowała całkowitą katastrofę finansową – samotna kobieta, wychowująca dzieci nie była w stanie radzić sobie finansowo. Młody Józef, aby pomóc matce w
utrzymaniu, musiał zbierać na suskim targowisku resztki, pozostawione przez handlarzy!91
Józef Stopa szkołę podstawową ukończył w rodzinnym miasteczku, po czym zapisał się w
roku 1938 do gimnazjum w Nowym Targu.92 Nauki nie pozwolił mu ukończyć wybuch wojny. Magister Stopa tak wspominał czasy okupacji i lata 1945-1947: „Podczas okupacji pracowałem jako
robotnik fizyczny w Ogrodzie Miejskim w Suchej”. Dodajmy, że w czasie okupacji, od roku 1943,
Józef Stopa był kurierem Armii Krajowej.93 Tak zaś zapamiętał pierwsze lata po II wojnie światowej: „Po wyzwoleniu kontynuowałem dalej naukę w szkole średniej, pracując jednocześnie zarobkowo w fabryce pasty "Robot" oraz na budowach w Zembrzycach. W 1947 roku uzyskałem świadectwo dojrzałości w Liceum Humanistycznym w Wadowicach”.94
W 1947 roku Józef Stopa wstąpił we Wrocławiu na studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych.
Planował studia medyczne, jednak w czasie egzaminów ustnych bardzo „niepokornie” zachował się
w czasie zdawania przedmiotu „marksizm-leninizm”.95 We wrześniu 1948 roku zaczął równolegle
studiować we wrocławskiej Akademii Medycznej farmację i ukończył ten kierunek w styczniu 1953
roku, uzyskując tytuł magistra farmacji.96 Aby ukończyć studia, musiał uciekać się do różnych zajęć
i ciężko pracował na utrzymanie. W czasie studiów spotkała Józefa Stopę tragedia, która miała na
trwałe zaciążyć na jego wyglądzie: w czasie zajęć w pracowni chemicznej, w ręce asystenta wybuchła kolba – odłamki szkła z wielką siłą trafiły w twarz Stopy. Uraz jednego z oczu był na tyle ciężki, że przybyłe na miejsce pogotowie ratunkowe, musiało usunąć gałkę oczną. Sytuacja materialna
młodego studenta z trudnej stała się wręcz tragiczna – brakowało pieniędzy nie tylko na leczenie,
ale taż i na podstawowe potrzeby. W radio emitowane były apele o wsparcie dla studenta farmacji,
który w czasie zajęć postradał oko. Na apel odpowiedziała cała Polska – do Suchej zaczęły spływać
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pieniądze, a nawet żywność! Przez pewien czas magister Stopa używał oka sztucznego, w końcu
jednak postanowił nosić zwykłą czarną opaskę i jako takiego znały go tysiące pacjentów z samej
Suchej i całego powiatu suskiego.97 Jeszcze przed ukończeniem studiów, 15 grudnia 1952 roku, poślubił Marię, która w przyszłości miała zostać nauczycielką w Suchej.
Dodać należy, że studia ukończył także starszy brat magistra Stopy – Stanisław (1921-1980),98
wieloletni pracownik kolei państwowych w Krakowie.99
Pierwszym i jak się miało okazać jedynym miejscem pracy magistra Józefa Stopy była Apteka
Społeczna nr 152 (później 162) w rodzinnej Suchej. Od 1 marca 1953 roku rozpoczął w niej pracę
w charakterze receptariusza. Od roku 1957 pełnił funkcję
zastępcy kierownika. Z dniem 18 września 1965 roku magister Stopa został kierownikiem placówki. Przez cały ten
czas sukcesywnie budował sobie wśród mieszkańców Suchej i okolic wielki autorytet.100
Wspomniani powyżej córka i syn magistra Józefa Stopy wymieniają liczne inicjatywy i realizowane z najwyższą
odpowiedzialnością obowiązki swego ojca. Przede wszystkim przez kilkadziesiąt lat magister Stopa uczył w miejscowym liceum. Początkowo i stosunkowo krótko wykładał rysunek, następnie zaś chemię, której był pasjonatem. Jako
nauczyciel był bardzo oddany swym uczniom – zarażał ich
Ilustracja 18

miłością do chemii. Lekcje z magistrem Stopą były niezwy-

Magister Józef Stopa. Zdjęcie ze zbiorów
Katarzyny Wciślak oraz Jacka Stopy.

kłe, a zaczynały się niezmiennie od pięciominutowej pogadanki o historii Polski. Dzięki unikalnemu sposobowi tłumaczenia chemii w umysłach młodych ludzi zasiewał nie tylko

wiedzę, ale także i idee. Jego wychowankowie, wśród których było wielu zwycięzców olimpiad, zawsze dostawali się na studia. Udzielał także lekcji prywatnych, często bezpłatnie. Miał wspaniały
kontakt z młodzieżą, co ciekawe – coraz lepszy w miarę upływu lat. Uczniowie zwierzali się mu ze
swych spraw sercowych i życiowych dylematów. Prowadził kółko turystyczne przy suskim ZboWiD i organizował liczne wycieczki. Przez całe życie interesował się botaniką i zamierzał wraz z
synem Jackiem opracować naukowo florę Babiogórskiego Parku Narodowego. W czasie wycie-
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czek, opowiadał swym dzieciom o napotkanych po drodze roślinach. Przez dłuższy czas zbierał zioła do skupu, planował także urządzenie plantacji roślin leczniczych.101
Jako aptekarz magister Stopa był wspaniałym fachowcem. Podobnie jak z młodzieżą, miał
także rewelacyjny kontakt z pacjentami. Przy suskiej aptece działało wzorowo sześć punktów aptecznych. Stopa zorganizował ośrodek zdrowia. Jako zastępca magistra Jasińskiego rozpoczął
uwieńczone sukcesem starania o uzyskanie dla apteki nowego lokalu przy ulicy Handlowej. Opracowywał i znał unikalne receptury na szereg ciężkich schorzeń.102
Magister Józef Stopa był człowiekiem wielkiego formatu. Szanował wszystkich ludzi bez
względu na poglądy i pochodzenie. Był szczery i prostolinijny, cieszył się nieposzlakowaną opinią
człowieka o niezłomnych zasadach. Nie wahał się pomagać i wspierać osoby z marginesu społecznego i powszechnie potępiane. W ciężkich komunistycznych czasach zachował bezwzględną uczciwość, dzięki czemu zyskał wielki autorytet u swych pacjentów oraz respekt u miejscowych władz,
które bardzo się z nim liczyły. W czasie stanu wojennego przesyłał do kopalni „Wujek” setki leków,
narażając się tym samym na wielkie niebezpieczeństwo. Mimo wielu prób otoczenia, nigdy nie dał
się wciągnąć w lokalne koterie i układy. Był jednym z nielicznych bezpartyjnych radnych miejskich. Jako pierwszy rzucił pomysł nadania szpitalowi w Suchej imienia zasłużonego lekarza – doktora Jana Gawlika i był inicjatorem powstania apteki przyszpitalnej.103
Na początku lat dziewięćdziesiątych magister Stopa wykupił aptekę, należącą do Cefarmu i
postanowił stworzyć dla niej nowoczesną siedzibę. Znalazła ona miejsce po drugiej stronie ulicy w
wygodnym i przestronnym pawilonie.104 Aktualnie prowadzą ją jego potomkowie – córka pani Katarzyna Wciślak oraz syn Jacek Stopa. Ich dzieci – syn pani Wciślak i córka pana Stopy obecnie
studiują farmację. Józef Stopa zmarł 20 maja 1994 roku w Suchej.105
Bliskim krewnym Józefa Stopy był Marian Stopa – znany krakowski aptekarz. Urodził się 23
marca 1913 roku w Suchej. Do gimnazjum uczęszczał w Wadowicach. W czasie nauki zaangażował
się w działalność suskiego Legionu Młodych. Studia farmaceutyczne ukończył na Uniwersytecie
Jagiellońskim, uzyskując w roku 1935 dyplom magistra farmacji. Pierwszym miejscem pracy Mariana Stopy była apteka Adama Jasińskiego w Suchej Beskidzkiej.106 W roku 1938 był delegatem
krakowskiego Oddziału Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczpospolitej Polskiej na XIX Walny Zjazd Delegatów Z.Z.F.P., który odbył się 20 marca tegoż roku w Warszawie. 107
W 1939 figuruje jako pracownik apteki „Pod Złotą Głową” Krówczyńskiego a także członek zarzą-
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du krakowskiego Oddziału Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczpospolitej
Polskiej.108
Po wybuchu II wojny światowej kontynuował pracę w aptece „Pod Złotą Głową” oraz rozpoczął pracę w aptece „Mariańskiej”. W tym też czasie, jako szeregowiec, wstąpił do Armii Krajowej.
Z czasem awansował do stopnia podporucznika. Jeszcze w czasie wojny odznaczony był Srebrnym
Krzyżem Zasługi z Mieczami.109 W czasie wojny magister Stopa
prowadził także ożywioną i godną uwagi działalność publicystyczną. Jego artykuły, dotyczące zarówno historii farmacji jak też codziennych problemów pracownika apteki, ukazywały się w „Wiadomościach Aptekarskich” – „organie urzędowym Izby Aptekarskiej w Izbie Zdrowia dla Generalnego Gubernatorstwa”. Od numeru 5/1941 publikował cykl artykułów pod wspólnym tytułem Przyczynek do historii aptek w Krakowie. Były to kolejno prace - Właściciele apteki pod Złotą Głową110, Właściciele apteki pod godłem
Słońce (część pierwsza111 i druga112 oraz dokończenie113), Apteka
pod znakiem Złotego Słonia114. Następnie ukazały się artykuły: ApIlustracja 19
Magister Marian Stopa. Zdjęcie
z nekrologu zamieszczonego
w „Farmacji Polskiej” 1979,
nr 2, s. 125.

teka ludowa na przestrzeni wieków (część pierwsza115, druga116,
trzecia117) oraz Olejkarze118. Kolejne prace magistra Stopy dotyczyły już zupełnie innej tematyki – od numeru 24/1941 „Wiadomości
Aptekarskich” publikował dwuczęściowy artykuł Błędy recepturo-

we (cześć pierwsza119 i druga120), będący doskonałym świadectwem dużej wiedzy w tym przedmiocie.
Po 1945 roku pracował nadal w Krakowie: w aptece „Pod Koroną” i „Miejskiej”. 121 Nadal pisał na temat historii farmacji, m.in. na łamach „Farmacji Polskiej” opublikował bardzo interesujący
artykuł poświęcony dawnemu właścicielowi apteki „Pod Złotą Głową” - Adolfowi Aleksandrowiczowi, naczelnikowi Krakowa w czasie Powstania 1863 roku.122 W latach 1949-1950 był wcielony
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, ss. 472 i 567.
„Farmacja Polska” op. cit
„Wiadomości Aptekarskie”, 1941, nr 5, s. 43.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1941, nr 6, s. 57.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1941, nr 8, ss. 62-63.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1941, nr 9, ss. 86-88.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1941, nr 10, ss. 94-95.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1941, nr 13, ss. 118-119.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1941, nr 14, ss. 126-127.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1941, nr 15-16, ss. 134-137.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1941, nr 19, ss. 166-167.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1941, nr 21, ss. 182-183.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1941, nr 22, ss. 198-199.
„Farmacja Polska” op. cit.
M. Stopa: Adolf Aleksandrowicz. Aptekarz, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i naczelnik miasta Krakowa w
powstaniu styczniowym (1811-1875). „Farmacja Polska”, 1948, nr 8, ss. 359-363.
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do Ludowego Wojska Polskiego w stopniu porucznika i pracował w Laboratorium Okręgowym nr
5. W latach pięćdziesiątych był. m.in. kierownikiem Apteki Społecznej nr 49 w Nowej Hucie, a następnie pracownikiem aptek krakowskich. W roku 1959 wyjechał do województwa koszalińskiego.
Po kilku latach pracy w różnych aptekach, został kierownikiem apteki w Pasymiu. Zmarł 2 stycznia
1976 roku w Olsztynie.123

123

„Farmacja Polska” op. cit.
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Ilustracja 5
Firmowy papier z apteki Adama Jasińskiego, do pakowania ekspediowanych towarów. Ze zbiorów Grzegorza
Proszowskiego.

Ilustracja 6
Firmowa etykietka na płynne leki do stosowania wewnętrznego z apteki Adama Jasińskiego. Ze zbiorów
Grzegorza Proszowskiego.

Ilustracja 7
Buteleczka na płynną postać leku z suskiej apteki „Pod Opatrznością” z firmową etykietką.
Ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego.
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Ilustracja 9
Apteka w Suchej. W drzwiach widoczna sylwetka magistra Emila Jasińskiego. Zdjęcie ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego.

Ilustracja 10
Święta Bożego Narodzenia w rodzinie Jasińskich. Na pierwszym planie opisana w tekście szopka. Zdjęcie
ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego.
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Ilustracja 11
Dom Jasińskich w Suchej. Pierwszy od prawej magister Emil Jasiński. Zdjęcie ze zbiorów Grzegorza
Proszowskiego.

Ilustracja 12
Przed apteką w Suchej. Po środku magister Adam Jasiński. Obok niego następca: magister Józef Stopa. Zdjęcie
ze zbiorów Barbary Jasińskiej-Wiktorowicz.
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Ilustracja 14
Ilustracja 13

Wnętrze apteki w Suchej. Zdjęcie ze zbiorów
Grzegorza Proszowskiego.

Pacjenci przed apteką w Suchej. Zdjęcie ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego.

Ilustracja 15

Ilustracja 16

Szopka autorstwa Emila Jasińskiego. Zdjęcie ze
zbiorów Grzegorza Proszowskiego.

Grota pańska autorstwa Emila Jasińskiego. Zdjęcie ze zbiorów Grzegorza Proszowskiego.
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Historia apteki w Zawoi
Apteka w Zawoi powstała na terenie opisywanym w niniejszej pracy, jako jedna z ostatnich. Niestety jej pełna sprzeczności historia, nastręczyła autorowi wielu trudności.
Temat apteki w Zawoi pojawił się na łamach
prasy farmaceutycznej stosunkowo wcześnie, bo
już w roku 1907. Redakcja „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” pisała: „Na
obsadę posad lekarzy okręgowych w Ujściu solnem (pow. Bocheński) i Zawoi (pow. Myślenicki)
rozpisano konkursy. Obie dwie te miejscowości
mogłyby dać również utrzymanie stałej publicznej
aptece”.1 Jako pierwszy podanie o przyznanie
koncesji do c.k. Namiestnictwa we Lwowie zgłosił w roku 1909 magister farmacji Artur Teodor
Simon z Brodów.2
Musiało jednak minąć prawie 20 lat, aby apteka w Zawoi przybrała realne kształty. Po raz
Ilustracja 1
Wejście do „apteki sezonowej filii w Suchej”.
W drzwiach stoi mgr Adam Jasiński, właściciel
suskiej apteki. Na drzwiach widoczna reklama
kremu Nivea oraz informacja, że w aptece
znajduje się waga osobowa. Zdjęcie ze zbiorów
Grzegorza Proszowskiego.

pierwszy aptekę tę, jako „sezonową filię” apteki
Adama Jasińskiego w Suchej Beskidzkiej, wymienia Kalendarz Farmaceutyczny z roku 1933.3 Taka
sytuacja utrzymuje się i w kolejnych latach: 1934,4
1935,5 1936,6 1937,7 19388 i 1939.9 Nie udało się
ustalić, kto był pracownikiem tej apteki. Najstarsi

mieszkańcy Zawoi, z którymi rozmawiał autor niniejszej pracy nie przypominają sobie w
ogóle, aby przed wojną w Zawoi była apteka.10 Na podstawie reprodukowanego powyżej
zdjęcia, znajdującego się w zbiorach kolekcjonera z Suchej Beskidzkiej, pana Grzegorza Pro1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1907, nr 3, s. 45.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1909, nr 10, s. 155.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1933. Warszawa 1933, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 360.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1934. Warszawa 1934, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 382.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1935. Warszawa 1935, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 424.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1936. Warszawa 1936, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 465.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1937. Warszawa 1937, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 260.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1938. Warszawa 1938, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 591.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 267.
Wywiad przeprowadzony przez autora z jednym z najstarszych mieszkańców Zawoi – Stefanem Malikiem
i Urszulą Mniszak z Zawoi w dniu 6 października 2006.
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szowskiego, możemy jedynie przypuszczać, że w aptece filialnej pracował właściciel apteki
suskiej, magister Adam Jasiński.
W czasie II wojny światowej do Zawoi przybył Antoni Ojrzyński, jedna z najbarwniejszych postaci polskiej farmacji XX wieku. Jego postać zostanie szczegółowo omówiona w niniejszym rozdziale. Według informacji pochodzących z biografii Ojrzyńskiego, miał on objąć
aptekę w Zawoi już w roku 1939. Tymczasem Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa z roku 1942,
jako właściciela wymienia nadal Adama Jasińskiego,
natomiast pracującego w niej „treuhendera” (czyli zarządcę) podaje Stanisława Wójtowicza,11 absolwenta
studiów farmaceutycznych we Lwowie z roku 1924, w
latach trzydziestych właściciela apteki pod „Świętą Teresą” we Lwowie.12 Po II wojnie światowej Wójtowicz
był dzierżawcą krakowskiej apteki przy ul. Madalińskiego 7.13 Najdokładniejsze dane przekazuje czasopismo wydawane przez Izbę Aptekarską w Izbie Zdrowia Generalnej Guberni – „Wiadomości Aptekarskie”.
Ilustracja 2
Antoni Ojrzyński. Zdjęcie pochodzi
z czasopisma „Farmacja Polska”, 1967,
nr 11-12, s. 892.

W numerze z 1 lutego 1943 roku , w dziale Koncesje,
pojawia się informacja o przyznaniu Antoniemu Ojrzyńskiemu koncesji na prowadzenie apteki w Zawoi.14 Niezbitym dowodem na pracę Ojrzyńskiego w

Zawoi są także pieczęcie o treści: „Apteka A. Ojrzyńskiego w Zawoi”, odbite na kilku czasopismach, znajdujących się w bibliotece Muzeum Farmacji CM UJ.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50, wydany w Warszawie w roku 1949 „Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego Naczelnej Izby Aptekarskiej”, nadal wymienia Ojrzyńskiego, jako posiadacza apteki w Zawoi. Rocznik Farmaceutyczny... przeczy jednakże
sam sobie, gdyż w innym miejscu, jako właściciela i zarządcę apteki podaje magistra Andrzeja Pawłowskiego. Pawłowski był absolwentem studiów farmaceutycznych w Warszawie,15
przed rokiem 1939 pracował w aptece warszawskiej Ubezpieczalni Społecznej16. Tymczasem
11
12
13

14
15
16

Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 1942, Izba Aptekarska w Krakowie, s. 34.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 497.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1949, Nakładem Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego
Naczelnej Izby Aptekarskiej, s. 509.
„Wiadomości Aptekarskie”, 1943, nr 3, s. 24.
Rocznik Farmaceutyczny 1949/50 op. cit., ss. 355 i 471.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 441.
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wszystkie biografie i biogramy Ojrzyńskiego podają, że z Zawoi wyjechał już w roku 1947.
Jedynie bardzo niedokładny i chaotyczny nekrolog zamieszczony na łamach „Farmacji Polskiej”, sugeruje, że w Zawoi przebywał aż do nacjonalizacji apteki w roku 1951.17 Jeszcze
inne dane uzyskał autor od starszych mieszkańców Zawoi. Twierdzą oni mianowicie, że w
czasie II wojny światowej w Zawoi żadna apteka nie działała. Mieszkał tu tylko aptekarz Groger (nazwiska tego nie przekazuje żaden wykaz dyplomowanych farmaceutów), który nie prowadził apteki a jedynie leczył ludzi „za łyżkę strawy”. Nie wiadomo jednak ani skąd przybył,
ani kiedy z Zawoi wyjechał.18
Niezależnie od powyższych rozważań i niepewności co do czasu pracy Antoniego Ojrzyńskiego w Zawoi, należy w szczegółowy sposób omówić sylwetkę tego farmaceuty.
Antoni Ojrzyński urodził się 8 czerwca 1871 roku w Opatowie, jako syn Apoloniusza,
podsędziego w Staszowie, który w roku 1876 stracił pracę. Lata dzieciństwa wspominał Antoni jednoznacznie źle, ze względu na bardzo surowe zasady moralne i niedostatek w którym
przyszło mu być wychowywanym. Sytuacja materialna rodziny Ojrzyńskich ustabiliozowała
się dopiero po objęciu przez ojca stanowiska sekretarza hipotecznego przy sądzie w Opatowie. W roku 1881 Ojrzyński rozpoczął naukę w progimnazjum w Sandomierzu, gdzie czekały
go kolejne negatywne wrażenia: jako typ samotnika nie miał żadnych związków ze swym otoczeniem, nauka przychodziła mu z trudem. Korepetytor Antoniego z kolei zabronił mu uprawiania sportu... Młody Ojrzyński jedyną pociechę znajdował w zachłannej lekturze książek.
Lektura Na przełęczy Stanisława Witkiewicza stanowiła w jego życiu przełom, od którego
myśl o wyjeździe w Tatry i dalekich wędrówkach staje się treścią życia. Po ukończeniu progimnazjum sandomierskiego, Ojrzyński próbował bezskutecznie podjąć naukę w piątej klasie
szkoły realnej w Warszawie. Wobec tego niepowodzenia rodzice oddają go na praktykę apteczną w aptece swego znajomego – Leona Strużyńskiego w Opatowie. Dzięki protekcji rodziców Ojrzyńskiemu skrócono czas praktyki z trzech do dwóch lat, po czym pomyślnie zdał
egzamin na podaptekarza (pomocnika aptekarskiego).19
Na podstawie wspomnień rodziny, Zbigniew Władysław Puławski ustalił, że w owym
czasie Ojrzyńskiego „Aptekarstwo nie pociągało (...). Pociągała go turystyka i botanika. Zbiera z opatowskich pól i łąk zioła do zielnika, który rozrósł się do tak olbrzymich rozmiarów,
że... musialo go nieść dwóch ludzi... Czyta bardzo dużo – interesuje go wszystko: przyroda,
17
18
19

H. Olszański: Mgr Antoni Ojrzyński. „Farmacja Polska”, 1967, nr 11-12, s. 892.
S. Malik, U. Mniszak op. cit.
Z. W. Puławski: Antoni Ojrzyński (1871-1967). „Informator organizacyjny Zarządów Wojewódzkich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu”, 1986, nr 3,
ss. 17-20.
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matematyka, historia, literatura i sztuka”.20 Do farmacji Ojrzyński podchodzić będzie z mieszanymi uczuciami przez całe życie.
Po otrzymaniu stopnia podaptekarza, wyruszył do Łodzi. Tam znalazł zatrudnienie w
aptece Müllera, z którym niestety szybko wchodzi w konflikt i wyjeżdża do kolejnej apteki –
tym razem w Chełmie. Ojrzyński, mimo niechętnego stosunku do zawodu, chce spełnić wymóg odbycia obowiązkowej praktyki. Da mu to możliwość uzyskania tytułu prowizora i prowadzenia własnej apteki.21
W roku 1892 miała miejsce pierwsza turystyczna eskapada Antoniego Ojrzyńskiego.22
Wiodła ona przez Sosnowiec i Kraków do Zakopanego. Opisał ją w kilkadziesiąt lat później,
w czasie rozmowy z dziennikarzem magazynu turystycznego „Światowid”: „Za pierwsze zarobione pieniądze (...) postanowiłem odbyć wycieczkę do Zakopanego. Asumpt do wyprawy
dały mi opisy dzieci na temat ich wrażeń z podobnych wycieczek zamieszczone w tygodniku
"Wieczory rodzinne". Nie miałem paszportu, ale kolega szkolny, mieszkający w zaborze austriackim obiecał dostarczyć mi przepustkę. Dostarczył na jakieś obce nazwisko. Wracałem z
Zakopanego pełen przeżyć niezapomnianych, nie wiedziałem, że czekają mnie nowe, innego
rodzaju. W Myślenicach umówiłem się z kolegą w cukierni, gdzie miałem otrzymać nową
przepustkę na powrót. Tymczasem w Rosji wybuchła, o ile sobie przypominam, cholera i na
granicy wprowadzono obostrzenia. Stąd wzmożona kontrola żandarmów. Jeden z nich złapał
mnie, gdy szedłem na spotkanie. Cóż, wykupiłem się, ale zostałem bez grosza i przepustki.
Wracałem potem jako "pątnik częstochowski" a drobny grosz otrzymałem od zakonników
myślenickich”.23
Zaznaczyć należy, że czasy w których Ojrzyński uprawiał turystykę i krajoznawstwo
były z wielu względów niesprzyjające. Po pierwsze, poruszając się po bezdrożach, mógł zostać wzięty za szpiega lub emisariusza. Po drugie nie istniały wówczas sieci schronisk turystycznych, drogowskazów. Ojrzyński był jednak tak bardzo zauroczony swą pierwszą wyprawą, że postanowił każdą chwilę, wolną od aptekarskich zajęć, spędzać na turystyce. W roku
1893 realizuje swe kolejne marzenie i wybiera się na samotną wędrówkę po Górach Świętokrzyskich i Guberni Kieleckiej. W roku 1896 w Warszawie ukończył studia lub kursy farmaceutyczne, choć jedynym źródłem przekazującym tę informację jest pełen błędów Kalendarz
Farmaceutyczny Franciszka Heroda z roku 1939.24 W roku 1898,25 dzięki otrzymanym 3000
rubli oraz pożyczce 5000 rubli, Ojrzyński zakłada swoją własną aptekę w kwitnącym kurorcie
20
21
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Z. W. Puławski op. cit.
Ibidem.
Ibidem.
T. Rycerski: Nie słuchajcie starszych panów. „Magazyn turystyczny Światowid”, 1962, nr 2, s. 7.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 436.
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Nałęczowie. Tu ujawnia sie kolejna po turystyce pasja Ojrzyńskiego – praca społeczna. Za pacjentów miał tu m.in. Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa, który w Kronikach Tygodniowych tak wspominał postać nałęczowskiego aptekarza i jego działalność społeczną: „Przed
kilkoma laty miejscowy aptekarz p. Ojrzyński z wielkim trudem zainicjował i wyrobił koncesję na Towarzystwo Drobnego Kredytu, które mnóstwo ludzi wydobyło z rąk lichwy. Dość
powiedzieć, że liczy dziś ono z górą dwa tysiące trzysta członków, reprezentujących 580000
rubli kapitału. Pożyczki udzielają się na ósmy procent i na półtrzecialetni termin”.26 Początki
Towarzystwa istotnie w ścisły sposób wiązały się z postacią Ojrzyńskiego: „23 marca 1903
roku w prywatnym mieszkaniu nałęczowskiego aptekarza Antoniego Ojrzyńskiego odbyło się
zebranie założycielskie Nałęczowskiego Towarzystwa Kredytowego, zwanego również Nałęczowskim Towarzystwem Drobnego Kredytu. W zebraniu uczestniczyło niespełna 40 osób kandydatów na członków i 16 członków założycieli. Wśród nich był obecny S.I. Kucharekinspektor lubelskiego oddziału Banku Państwa. Na tym posiedzeniu założycielskim ukonstytuował się skład władz Towarzystwa. Prezesem wybrano Władysława Gustawa Malewskiego.
Do władz weszli ówcześni notable z Nałęczowa i najbliższych okolic. Kapitał założycielski
Towarzystwa wyniósł 4000 rubli, z czego połowa była pożyczką od Banku Państwa w Lublinie, a połowa - wkładem własnym członków założycieli. W statucie znalazł się m.in. zapis
ograniczający nabór członków do gmin Drzewce i Wojciechów oraz zobowiązujący NTK do
prowadzenia wszelkiej korespondencji i zapisów wyłącznie w języku rosyjskim. "Zarząd obowiązany jest trzymać (gotówkę i korespondencję) w bezpiecznym miejscu, w oddzielnym kufrze, pod dwoma zamkami od których klucze mają się znajdować u dwóch członków Zarządu"- czytamy w statucie. W początkach działalności owym miejscem była apteka Antoniego
Ojrzyńskiego, gdzie również odbywały się posiedzenia”.27
Pobyt Ojrzyńskiego w Nałęczowie zakończył się trudnym do wyjaśnienia konfliktem z
władzami uzdrowiska. Aptekę swą wydzierżawił a po trzech latach sprzedaje. W roku 1904
zdołał, jak sam wspominał, „uwolnić się od aptekarstwa” i podjął pracę w warszawskim Towarzystwie Kredytowym. Nadal angażuje się społecznie: wchodzi w skład Komisji Spółdzielczej przy Towarzystwie Popierania Przemysłu i Handlu, Towarzystwa Kooperatystów, Stowarzyszenia Spółdzielni Spożywców „Merkury”.28
25

26
27

28

I. Treichel (red.): Słownik pracowników książki polskiej. Suplement. Warszawa-Łódź, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 155.
Cyt. za Z. W. Puławski op. cit.
Bank Spółdzielczy - 100 lat historii. Artykuł zamieszczony w internetowej edycji „Gazety Nałęczowskiej”, lipiec 2003. Brak autora, zamiast bibliografii odwołanie do książki J. M. Sołdka Wpisany w dzieje uzdrowiska
- 100 lat Banku Spółdzielczego w Nałęczowie.
Z. W. Puławski op. cit.
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Antoni Ojrzyński nadal bardzo aktywnie uprawia turystykę, jest także współorganizatorem pierwszych polskich organizacji turystycznych. W roku 1906 zapisuje się do Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego i Towarzystwa Wioślarskiego. W rok później, 21 czerwca
1907, Ojrzyńskiemu (zapewne w wyrazie wielkiego uznania i zaufania) powierzono delikatną
misję nawiązania oficjalnych kontaktów ze znacznie starszym i bardziej zasłużonym Polskim
Towarzystwem Tatrzańskim. Niestety misja ta nie przyniosła rezultatu i stosunki pomiędzy
instytucjami, przez kolejnych dwadzieścia lat, pozostawały w stanie wzajemnej nieufności.29
W roku 1908, zachęcony przez słynnego Mieczysława Orłowicza, cytowanego wielokrotnie
na łamach niniejszej pracy, wchodzi w skład lwowskiego Akademickiego Klubu Turystycznego. Aktywnie działa w Kole Sandomierzan, redagując w latach 1925-1935 wraz z Wincentym
Burkiem i Aleksandrem Patkowskim Pamiętnik Koła Sandomierzan (ukazał się w roku
1936).30 W 1911 wszedł w skład Zarządu Sekcji Miłośników Gór PTK, która „odegrała pionierską rolę w rozwoju narciarskiej turystyki nizinnej. Organizowała piesze wycieczki narciarskie w okolice Warszawy”.31
Lista turystycznych dokonań Ojrzyńskiego jest imponująca. W roku 1907 wziął udział
w pierwszym wielkim przedsięwzięciu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – w wyprawie do Puszczy Kampinowskiej. Poprzedziło ją powołanie Komisji Wycieczkowej w której
zasiadali Wacław Alchimowicz, Aleksander Janowski, Kazimierz Kulwieć, Antoni Ojrzyński,
Zdzisław Rudzki.32 Z wyprawy zachowała się oryginalna relacja: „Na pierwszej tej wycieczce
Towarzystwo miało spróbować swych sił organizacyjnych. Zapisy były tak liczne, że zaszła
konieczność wynajęcia 2 parostatków, jeden bowiem nie mógłby pomieścić wszystkich
uczestników. W dniu 2 czerwca 1907 r., o godz. 7 z rana, odbiły od przystani parowce "Kopernik" i "Nadwiślanin", wioząc 387 osób, które przybyły na przystań. Zapisów było 400. Poranek był wcale nie obiecujący: niebo zaciągnięte chmurami, pomiędzy 6 a 7 padał ulewny
deszcz. Po ruszeniu statków od przystani warszawskiej, niebo wypogodziło się i już stale do
końca wycieczki pogoda dopisywała. Kierownictwo wycieczki objęli p. p. Kulwieć i Janowski. O dzień wcześniej członek Towarzystwa, p. A. Ojrzyński, wyruszył z osadą wioślarską,
aby wybrać miejsce odpowiednie do wylądowania. Według też jego wskazówki zawinęły stat29

30
31
32

M. Chudy: Od PTT poprzez PTK do PTTK. Referat Prezesa Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w
Poznaniu Mariana Chudego wygłoszony podczas obchodów 130 rocznicy powstania Towarzystwa Tatrzańskiego w dniu 13 grudnia 2003 roku w Bibliotece Miejskiej w Luboniu. Tekst zamieszczony na stronie internetowej http://www.lubon.pl.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Burek
Sekcja Miłośników Gór. Artykuł zamieszczony na stronie internetowej http://www.warszawa.ptt.org.pl.
W. Skowron: Korzenie zorganizowanej turystyki pieszej PTK 1907-1950. Opracowanie monograficzne zamieszczone na stronie internetowej Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego http://khit.pttk.pl/.
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ki pod Gniewniewicami, o pół godziny drogi za Zakroczymiem, na lewym brzegu Wisły. Na
statkach brzmiały pieśni chóru, naprędce zorganizowanego. Ożywiona też była sprzedaż map
Puszczy kampinoskiej, przygotowanych przez podsekcję kartograficzną, oraz pocztówki pamiątkowej, z rysunkiem p. Wisznickiego. Po wylądowaniu ruszono pieszo przez wsie Leoncin
i Teofilewo do skraju puszczy, odległej od Wisły o godzinę drogi pieszej. Droga to była piaszczysta, kurz dokuczał, lecz ożywienie ogólne nie słabło, mimo tych przeciwności. Do lasu
przybyli też nadleśni puszczy, którzy otrzymali od Zarządu dóbr państwa dyspozycję udzielania informacji wycieczce. Po rozłożeniu się obozem u skraju lasu i po godzinnym wypoczynku, p. Kulwieć z liczną gromadą młodzieży skierował się ku nizinie pod Dąbrową, gdzie zgromadzono obfite zbiory botaniczne. O 4-tej po południu zagrały trąbki do odwrotu i pochód ruszył ku Wiśle, o 6-tej zaś statki wyruszyły ku Warszawie, dokąd zawinęły o godz. 10 m. 30
wieczorem. Cała wycieczka odbyła się bez żadnych przeszkód, trudności, lub niewygód. Nastrój panował znakomity, wycieczka, rozpoczynająca tę działalność Towarzystwa, udała się
doskonale”.33
Przed wybuchem I wojny światowej Antoni Ojrzyński wspinał się w Tatrach, Gorganach
i Czarnohorze. W 1909 roku po raz pierwszy wyjechał na wycieczkę zagraniczną. Jej trasa
wiodła przez Berlin, Szczecin, Sassnitz, Rugię, Oslo, fiordy, Bergen, Trontheim, Hammerfest
(stąd samotnie wspiął się Galdköpig), Sztokholm, Helsinki, Petersburg i Wilno. Cała wyprawa
zajęła Ojrzyńskiemu zaledwie 30 dni, co może być świadectwem świetnego przygotowania
technicznego i wcześniejszego rozeznania terenu. W roku 1910 zdobywa Mont Blanc, Monte
Rosa i Breithorn po czym zwiedza północne Włochy: Aostę, Turyn, Mediolan, Genuę, Florencję i Wenecję. W roku 1912 dochodzi do kolejnej wyprawy o wielkim rozmachu, w czasie
której Ojrzyński podróżuje przez Kolonię, Paryż, Brukselę, Ostendę, Londyn, Birmingham,
Statford, dolinę Dor Date, ruiny zamku Carnarvon, Edynburg, Oban, wyspę Jonę oraz Staffe z
grotą Fingala.34
W roku 1912 Antoni Ojrzyński poślubił Janinę Glotzównę. W roku 1913 razem wyruszają do norweskich fiordów. Żona umiera w roku 1919, co Ojrzyński bardzo przeżywa. Wedle wspomnień rodziny, przez trzy dni nie wychodził z domu. Ojrzyński twierdził, że wraz ze
śmiercią żony, skończył się dla niego szczęśliwy etap życia.35

33
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Cyt. za W. Skowron op. cit.
Z. W. Puławski op. cit.
Ibidem.
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W latach trzydziestych Ojrzyński zwiedził m.in. Bułgarię i Rumunię. W kwietniu 1939,
na pokładzie statku m/s „Piłsudski”, popłynął na podbój południowej Europy i północnej
Afryki. Zwiedział Lizbonę, Centę, Casablankę, Tunis, Palermo, Neapol.36

Ilustracja 3
Budynek poczty w Zawoi, w którym w czasie okupacji i po wojnie mieściła się apteka (inf. U. JanickaKrzywda). Pocztówka ze zbiorów autorów strony internetowej „Zawoja na starych pocztówkach”.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego ponownie pracował w zawodzie, czego
świadectwem mogą być ogłoszenia zamieszczane w „Kronice Farmaceutycznej”, w których
„Antoni Ojrzyński prowizor”, zamieszkały w Warszawie przy ulicy „Lenartowicza 11 proponuje przyjęcie zastępstwa”.37 Ewentualne propozycje należało składać pod numer telefonu
406-91.38 W 1935 roku wstąpił w szeregi reformatorskiego Stowarzyszenia „Nowa Farmacja”
z siedzibą w Warszawie.39 W roku 1939 pracował w aptece Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie.40 W czerwcu 1939 przekazał na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej kwotę 100 złotych.41

36
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Z. W. Puławski op. cit.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1937, nr 28, s. 313 oraz 1938, nr 6, s. 86.
Ibidem.
„Farmacja Współczesna”, 1935, nr 3, ss. 140-141.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939 op. cit., s. 436.
„Farmacja Współczesna”, 1939, nr 2-3, ss. 88-90.
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Na osobne miejsce zasługuje działalność Antoniego Ojrzyńskiego w zakresie bibliofilstwa i bibliotekoznawstwa. Już w roku 1900 i 1901 uzyskał zezwolenie na założenie w Łodzi
przedstawicielstwa znanej firmy księgarskiej i wydawniczej Gebethner i Wolff wraz z kantorem prenumeraty i zamówień książek.42 Po zapisaniu się do PTK, w grudniu 1906 roku, Ojrzyńskiemu powierzono zadanie zorganizowania i skompletowania biblioteki dla Towarzystwa. Do roku 1911, dzięki ciężkiej i ofiarnej pracy, udało się Ojrzyńskiemu zebrać dla PTK
1318 dzieł. Posiadał także potężny księgozbiór prywatny, liczący w roku 1935 ponad 5000 tomów. Były to przede wszystkim publikacje o tematyce karpackiej: przewodniki, czasopisma,
atlasy, opracowania naukowe, wycinki z czasopism, afisze, plakaty, starodruki, mapy, rysunki
i obrazy (typy ludowe, widoki), literatura piękna. Książki zdobywał w antykwariatach krakowskich i warszawskich, a także przywoził ze swych podróży zagranicznych.43 Z prywatnej
biblioteki Ojrzyńskiego korzystał m.in. Stefan Żeromski.44
W czasie bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku zniszczeniu uległo mieszkanie Ojrzyńskiego i duża część zbiorów bibliotecznych.45 Okupacja Warszawy zmusiła go do
wyjazdu. Na miejsce pobytu wybrał, jak wiemy z wcześniejszych
rozważań, Zawoję. Przewiózł tu
całą swoją bibliotekę, którą już
po wojnie przekazał krakowskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Obecnie
księgozbiór ten znajduje się w
Ilustracja 4

Centralnej Bibliotece Górskiej w

Fragment strony tytułowej pierwszego numeru „Wiadomości Aptekarskich”, wydanego 15 czerwca 1940 roku, na której widnieje pieczęć
„Apteki A. Ojrzyńskiego w Zawoi”. Ze zbiorów Muzeum Farmacji
CM UJ.

Krakowie i określany jest mianem „Księgozbioru Ojrzyńskiego”. Liczy sobie 1562 książki
oraz 125 tytułów czasopism.46

Odpowiedzi na pytanie dlaczego Ojrzyński założył aptekę w Zawoi udzieliła autorowi
niniejszej pracy doktorskiej doktor Urszula Janicka-Krzywda – redaktor Monografii Zawoi.47
Twierdzi ona, że przybycie Ojrzyńskiego do Zawoi mogło mieć związek z niejasnym pokre42
43
44
45
46
47

I. Treichel op. cit.
Z. W. Puławski op. cit.
I. Treichel op. cit.
H. Olszański op. cit.
I. Treichel op. cit.
U. Janicka-Krzywda (red.): Monografia Zawoi. Kraków-Zawoja 1996, wyd. FORMA.
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wieństwem, jakie łączyło go ze znanym młodopolskim poetą Franciszkiem Nowickim, który
mieszkał w Zawoi w latach trzydziestych i tu w roku 1935 zmarł. Pani Janicka-Krzywa utrzymuje, że Nowicki mieszkał u swych sióstr – Władysławy i Janiny, jedna z nich miała na nazwisko Ojrzyńska. Mieszkały w budynku poczty, gdzie przez dłuższy czas mieściła się także i
apteka. Obecnie przed budynkiem tym znajduje się, odsłonięty w roku 2000, pomnik Franciszka Nowickiego.48
Po kilku latach pracy w Zawoi Ojrzyński przeniósł się po raz drugi w życiu do Nałęczowa. Po nacjonalizacji apteki w roku 1951 wyjeżdża do Mieni, gdzie jako kierownik, prowadzi
aptekę Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych. Następnie pracuje w aptece szpitalnej w Mińsku
Mazowieckim. Tu, w roku 1959 przechodzi na emeryturę w wieku 88 lat! Do roku 1962
mieszka u krewnych w Muszynie. Stąd przenosi się do warszawskiego Domu Wysłużonego
Pracownika Służby Zdrowia.49
W latach pięćdziesiątych Ojrzyński, otoczony głębokim szacunkiem, był częstym gościem na zebraniach Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.50 W roku 1957, z okazji 50-lecia PTK Antoni Ojrzyński otrzymał Złotą Odznakę
PPTK. Z kolei IV Walny Zjazd Delegatów Klubu Wysokogórskiego, który odbył się w Warszawie 19 stycznia 1963 roku, nadał mu w uznaniu zasług położonych dla polskiego taternictwa godność Członka Honorowego Klubu Wysokogórskiego.51
Antoni Ojrzyński zmarł 16 lipca 1967 roku, w wieku 96 lat. Jak wspomina H. Olszański
w nekrologu zamieszczonym w „Farmacji Polskiej”, Ojrzyński „jako pensjonariusz domu wypoczynkowego, odbywał codzienne kilkukilometrowe wędrówki. Pozwoliło mu to, jak mawiał, dożyć tak sędziwego wieku”.52
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Wywiad przeprowadzony przez autora z Urszulą Janicką-Krzywdą z Krakowa, w dniu 6 października 2006.
Z. W. Puławski op. cit.
A. Czarnowski: wspomnienie zamieszcozne na stronie internetowej http://kkraj.pttk.pl
Z. W. Puławski op. cit.
H. Olszański op. cit.
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Historia aptek
Powiatu Tatrzańskiego

Historia apteki w Poroninie

Historia apteki „Pod Szarotką” w Poroninie
Początki apteki w Poroninie związane są z postacią magistra farmacji Antoniego Wilczka, prezesa Wydziału Kondycjonujących Magistrów Galicji Wschodniej.1

Ilustracja 1
Apteka w Poroninie. Pocztówka z okresu międzywojennego, nadana 17 lipca 1929 roku. Ze zbiorów
Anny Stryjeńskiej-Syrzistie. Biały budynek w głębi to poronińska szkoła. Po prawej – siedziba Kółek
Rolniczych.

Antoni Wilczek urodził się 26 maja 1874 roku w Janowie (powiat Trembowla), jako syn Stanisława, Powstańca Styczniowego. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnopolu wstąpił na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie studiów był demonstratorem
farmakognozji przy katedrze profesora Niemiłowicza.2 17 lutego 1895, na posiedzeniu Wydziału
Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego został przyjęty w poczet „członków rzeczywistych”.3 Po
uzyskaniu dyplomu magistra farmacji „z odznaczeniem” w roku 1896,4 rozpoczął pracę w sławnej
lwowskiej aptece Piotra Mikolascha, jako kierownik laboratorium chemiczno-farmaceutycznego.5
Od ukończenia studiów brał bardzo aktywny udział w życiu zawodowym: był sekretarzem
Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego6 i uczestniczył w „nadzwyczajnych walnych zgromadze1

2
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5
6

M. Stachoń: Dzieje powstania i rozwoju aptek na obszarach działalności b. Gremium Aptekarzy Krakowskich w latach 1802 do 1939. Kraków 1978, praca doktorska pod kier. W. Roeske, s. 206.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1932, nr 27, s. 363.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1895, nr 5-6, ss. 70-71.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1896, nr 16-17, s. 263.
„Wiadomości Farmaceutyczne” op. cit.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1902, nr 10, ss. 176-178.
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niach Towarzystwa”.7 Od 1900 roku wchodził w skład Komitetu Funduszu Pensyjnego dla emerytowanych farmaceutów Galicji, pozostających bez środków do życia8 oraz wpłacał na rzecz tegoż
Funduszu składki.9
Co ciekawe, pełnienie wszystkich tych godności, nie przeszkadzało Wilczkowi nie płacić składek członkowskich Towarzystwa Aptekarskiego, za co został publicznie potępiony przez prezesa
Towarzystwa – magistra Walerego Włodzimirskiego: „Kol. (...) Wilczek Antoni (...) który z wkładkami zalega, w myśl art. 28.-4., ma prawo brać udział w Walnem Zgromadzeniu, atoli w myśl art.
13.-5. nie ma ani czynnego ani biernego prawa wyboru, jak również powstrzymać się musi od głosowania”.10 W 1902 roku magister Wilczek pełnił także obowiązki „kustosza zbiorów i gospodarza
lokalu” Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie.11 31 maja 1902 roku, na „Walnym Zgromadzeniu
członków Galic. Tow. aptekarskiego” wybrany został na wydziałowego Towarzystwa. 12 W roku
190913 i 191014 był zastępcą prezesa „Wydziału kondycyonujących Magistrów farmacyi Galicyi
wschodniej”. Od dnia 11 sierpnia 1910, „z powodu ustąpienia Mg. f. Adolfa Braunsteina (...) Mg. f.
Antoni Wilczek wybrany został jednogłośnie prezesem”.15
Przez cały okres piastowania wymienionych wyżej stanowisk zawodowych Wilczek pracował
w aptekach. Od 1908 dzierżawił aptekę Piotra Cukiera w Obertynie.16 W roku 1912 był adiunktem
apteki P. G. Madeyskiego we Lwowie.17 Wybrany został także po raz drugi przewodniczącym „Wydziału magistrów Galicyi wschodniej”18 (nazwa tej godności w innych źródłach brzmi: „prezes kondycyonujących magistrów farmacyi Galicyi wschodniej”19). To zapewne piastowanie tak ważnego
stanowiska skłoniło Wilczka do rozpoczęcia prób w zdobyciu koncesji na własną aptekę. Początkowo, w roku 1912, występował do c.k. Namiestnictwa we Lwowie o zgodę na założenie apteki „w
Perehińsku (pow. Dolina) lub we Lwowie”.20 W rok później wystąpił o przyznanie koncesji na apteki „w Poroninie, Tarnowie (przy ulicy Zdrojowej) lub w Kalwarii Zebrzydowskiej”,21 gdzie istniała
juz zakonna, przyklasztorna apteka Bonifratrów.
7
8
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„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1902, nr 3, ss. 42-43.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1900, nr 21, s. 373. Fundusz ten zachęcał właścicieli i
pracowników aptek do łożenia składek hasłem: „Usuwając z zawodu widmo czarnej przyszłości, stworzymy ten samem i dla siebie znośniejszą teraźniejszość” („Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1900, nr 1,
s. 16).
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1901, nr 1, s. 16.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1902, nr 3, ss. 42-43.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1902, nr 14, ss. 250-252.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1902, nr 17, ss. 296-298.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1909, nr 9, s. 154.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 3, s. 47.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1910, nr 10, s. 166.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1908, nr 4, s. 60.
M. M. Łobozek: Apteka Bonifratrów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Apteki Bonifratrów w Polsce. Kraków 2003, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, s. 54.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 8, s. 130.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1912, nr 4, s. 56.
Ibidem, s. 60.
„Czasopismo Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”, 1913, nr 1, s. 15.
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Groźba powstania apteki w Kalwarii Zebrzydowskiej wywołała natychmiastową reakcję Konwentu Braci Miłosierdzia. 14 stycznia 1913 roku przeor konwentu pisał do c.k. Starostwa w Wadowicach: „Protest przeciw utworzeniu nowej apteki, któraby w każdym razie zagrażała warunkom
bytu już istniejącej publicznej apteki, wnosi podpisany Konwent Braci Miłosierdzia: Rozporządzeniem, z dnia 10 czerwca 1904 roku, poleciło Wysokie C.K. Namiestnictwo podpisanemu Konwentowi, pod zagrożeniem ogłoszenia konkursu na utworzenie nowej apteki publicznej w mieście Kalwarii Zebrzydowskiej, co też Konwent z nakładem wielkich wydatków wynoszących kilkadziesiąt
tysięcy koron, wykonał i przeniesienie apteki publicznej z Zebrzydowic do miasta Kalwarii zostało
przez Wysokie C.K. Namiestnictwo do wiadomości przyjęte i zatwierdzone. Zważywszy, że miasteczko Kalwaria Zebrzydowska liczy zaledwie 1800 mieszkańców, nie posiada prócz szkoły ludowej, krajowej szkoły stolarskiej, zatrudniającej kilkunastu uczniów, żadnych większych przedsiębiorstw zarobkowych i przemysłowych, ani też zakładów dla chorych, instytucji humanitarnych,
szkół lub zakładów wychowawczych. Zważywszy dalej, iż tak stosunki miejscowe, jako też i okolicy, nie przemawiają wcale za utworzeniem nowej apteki w Kalwarii Zebrzydowskiej, której potrzeby istniejąca w mieście apteka aż nadto w zupełności zaspokaja, zważywszy, że podczas kilkudniowych odpustów w Kalwarii, podczas których niemal cała ludność pod klasztorem oo. bonifratrów
na górze się koncentruje, apteka prawie żadnej pracy ani też ruchu nie przysparza, zważywszy nadto, że przez utworzenie nowej apteki w Kalwarii Zebrzydowskiej zagrożoną by została możność
bytu już istniejącej apteki publicznej, przeto podpisany Konwent widzi się zmuszonym zaprotestować stanowczo przeciw utworzeniu tejże i uprasza: Świetne C.K. Starostwo raczy jak najsilniej poprzeć Konwent w tym względzie”.22 Usilne starania Braci Bonifratrów przyniosły swój rezultat: w
piśmie z dnia 9 maja 1914 roku c.k. Namiestnictwo we Lwowie informowało zakon, że podanie
magistra Wilczka zostało odrzucone. Jednocześnie Namiestnictwo doniosło Bonifratrom, że Antoniemu Wilczkowi nadano koncesję na prowadzenia apteki publicznej w Poroninie.23
Otwarcie apteki w Poroninie nastąpiło 10 czerwca 1914 roku, a więc w miesiąc po otrzymaniu
przez Wilczka koncesji.24 Prawdopodobnie już wówczas zyskała sobie nazwę „Pod Szarotką”. Magister Wilczek bardzo szybko zaangażował się w życie lokalnej społeczności. Okazję do tego dał
mu wybuch I wojny światowej.
W sierpniu 1914 roku w Poroninie, pod przewodnictwem zamieszkałego w pobliskiej Harendzie wybitnego polskiego poety Jana Kasprowicza, zawiązał się „komitet pomocy walczącym”. Pisze o tym w swych wspomnieniach druga żona Kasprowicza – Maria: „Zebrano w krótkim czasie
osiemset koron, wiele bielizny i ciepłego ubrania”.25
22
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Cyt. za M. M. Łobozek op. cit., s. 54
M. M. Łobozek op. cit., s. 55.
M. Stachoń op. cit., s. 206.
M. Kasprowiczowa: Dziennik. Wydanie II. Warszawa 1958, Instytut Wydawniczy PAX, ss. 162-163.
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We wspomnianym komitecie, jako skarbnik, bardzo aktywny udział brał „aptekarz Wilczek”.
Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w Archiwum Parafialnym parafii w Poroninie. W dokumencie
zatytułowanym Spis ofiarodawców na szpital dla rannych przy nazwisku Antoniego Wilczka znaleźć można informację, że przekazał on „w materyałach aptekarskich” 50 koron. Spośród wszystkich 300 ofiarodawców była to największa kwota. Jako ciekawostkę dodać należy fakt, że specjalną
kwestę na rzecz szpitala przeprowadził także sam Jan Kasprowicz. Do pierwszej połowy maja 1915
roku zebrano łącznie niebagatelną na owe czasy kwotę 1578 koron i 96 halerzy. W ciągu kolejnych
tygodni wpłynęło do komitetu kolejnych kilkaset koron. Pod wszystkimi rozliczeniami finansowymi widnieją podpisy Antoniego Wilczka – „skarbnika komitetu ratunkowego”.26
Według wspomnień mieszkańców Poronina, jeden z synów magistra Wilczka po wojnie był
wykładowcą w krakowskiej Akademii Medycznej27. Istotnie – prof. dr hab. Marian Wilczek (19031967) był długoletnim kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Oczu oraz prorektorem Akademii
Medycznej.28
Magister Antoni Wilczek pracował w aptece w Poroninie do roku 1920. Od 1 października tegoż roku wydzierżawił ją magistrowi farmacji Janowi Hrabarowi,29 późniejszemu właścicielowi apteki „Pod Gwiazdą” w Sanoku.30 Powodem tego była konieczność odbycia przez Wilczka ochotniczej służby wojskowej w armii polskiej, którą pełnił w Krakowie jako kapitan apteki Wojska Polskiego i zastępca komendanta Szpitala.31 W 1921 magister Wilczek został zatwierdzony w korpusie
służby zdrowia Wojska Polskiego, jako „kapitan aptekarz”.32 Apteka w Poroninie pozostawała własnością magistra Wilczka do 1 grudnia 1922. Na początku 1923 roku zakupił Antoni Wilczek aptekę
w Łagiewnikach w powiece świętochłowickim.33 W trzy lata później wyjeżdża do Poznania i zostaje kierownikiem „działu wytwórczego” fabryki Chemiczno-Farmaceutycznej R. Barcikowskiego
S.A.34 W roku 1931 udało się magistrowi Wilczkowi uzyskać koncesję i otworzyć nową aptekę w
Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 7635 (taki adres podały „Wiadomości Farmaceutyczne”, „Kronika Farmaceutyczna” informowała zaś, że apteka będzie się mieścić przy ulicy Piotra Wawrzyniaka36).
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Spis ofiarodawców na szpital dla rannych. Dokument w posiadaniu Archiwum Parafialnego w Poroninie.
Wywiad przeprowadzony przez autora z Marią Chowaniec z Poronina, w dniu 29 sierpnia 2006.
J. Grochowski, J. Białoń: Kronika Akademii Medycznej w Krakowie 1950-1970. Kraków 1972, Akademia Medyczna
w Krakowie, s. 205.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1921. Warszawa 1921, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 161.
Kalendarz farmaceutyczny na rok 1939. Warszawa 1939, nakładem Mgra Farm. Franciszka Heroda, s. 386.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1932, nr 27, s. 363.
„Kronika Farmaceutyczna”, 1921, nr 3, s. 31.
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„Kronika Farmaceutyczna”, 1931, nr 2, s. 23.
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„Wiadomości Farmaceutyczne” relacjonowały: „Poświęcenie i otwarcie apteki, która będzie
prowadzona pod godłem – Apteka pod Opatrznością Boską – nastąpiło dn. 7 b.m.”.37 21 stycznia
1932 roku magistra Wilczka spotkało nieszczęście: w wieku zaledwie 46 lat zmarła jego żona – Karolina z Kochów Wilczkowa.38 W kilka miesięcy później, 16 czerwca 1932 roku, zmarł pogrążony
w smutku magister Wilczek.39
W niniejszej pracy chciałbym poświęcić nieco więcej miejsca wspomnianej już postaci magistra Jana Hrabara, gdyż dzięki niewykorzystywanym do tej pory archiwaliom zachowanym w Muzeum Farmacji CM UJ w Krakowie, możemy poznać jego
życie bardzo dokładnie.
Jan Hipolit Hrabar urodził się 13 sierpnia 1891 roku w
Tarnopolu,40 jako potomek Bułgarów, którzy uciekli przed
Turkami na Węgry i tam przyjęli węgierskie obywatelstwo.
Pięciu braci dziadka magistra Hrabara zginęło w czasie powstania węgierskiego w 1848, służąc pod generałem Bemem.
Sam zaś dziadek (Jan) za udział w tym zrywie niepodległościowym skazany został na trzynaście lat ciężkiego więzienia.
Ojciec Jana Hrabara – Adalbert, wraz ze swą matką przeniósł
się wówczas do Galicji i tu zamieszkał w Tarnopolu, pośluIlustracja 2

biając Polkę. Swe dzieci, w tym syna Jana, przyszłego farma-

Jan Hrabar w okresie służby wojskowej
w czasie I wojny światowej. Zdjęcie
ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ
(teka 254, Jan Hrabar).

ceutę, wychowywali w klimacie polskiego patriotyzmu.41 Jan
Hrabar, po ukończeniu słynnego gimnazjum w Kołomyi wstąpił na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Lwowskim.42

Jednocześnie odbywał praktykę w aptece Mikolascha.43
W roku 1914 został zmobilizowany do armii austriackiej. Po przeszkoleniu odbytym na Węgrzech wszedł w skład oddziału sanitarnego i apteki polowej. Wyjazd na front południowy uniemożliwiła mu choroba – zapadł na częsty w wojennych czasach dur brzuszny. Hospitalizowany był
w szpitalu polowym w Koszycach. Po wyleczeniu i rekonwalescencji nie wyjechał na front. Przydzielono go do służby w aptekach szpitali garnizonowych w Przemyślu i następnie w Krakowie.
Pobyt w mieście uniwersyteckim wykorzystał do dokończenia studiów farmaceutycznych. 44 Wedle
37
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„Wiadomości Farmaceutyczne” (1931, nr 20) op. cit.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1932, nr 6, s. 74.
„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1932, nr 27, s. 363.
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oryginał dyplomu
znajduje się w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ.
Życiorys Jana Hrabara, spisany w dniu 23 czerwca 1969 roku przez wdowę po Janie Hrabarze, Janinę Hrabarową,
przekazany Muzeum Farmacji CM UJ (teka 254, Jan Hrabar).
Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
J. Hrabarowa op. cit.
Ibidem.
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archiwów Uniwersytetu Jagiellońskiego studiował latach 1915-1917, uzyskując 20 lipca 1917 roku
tytuł magistra farmacji.45

Ilustracja 3
Jan Hrabar w Albanii w roku 1917 lub 1918. Na zdjęciu wraz z innymi farmaceutami i lekarzami, służącymi w wojsku austro-węgierskim. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka 254, Jan
Hrabar).

W tym samym 1917 roku magister Hrabar poślubił Janinę Skwirczyńską, córkę Mieczysława,
referenta Towarzystwa Ubezpieczeniowego, tzw. „Florianki”. W tym czasie Jan Hrabar, pracujący
bezpiecznie w aptece garnizonowej wziął udział w demonstracji patriotycznej. Nie uszło to uwadze
austriackiej służby bezpieczeństwa, która natychmiast doniosła do dowództwa kompanii sanitarnej.
Magistra Hrabara spotkały represje – został natychmiast wysłany na front, na granicę albańską. Janina Hrabarowa, w rękopisie przekazanym do krakowskiego Muzeum Farmacji CM UJ, wspomina
te czasy: „Podróż trwała 9 dni i była bardzo uciążliwa, szczególnie przez Czarnogórę (...). W Albanii szalała malaria i jadowite węże dokuczały. Magister Hrabar dostał pod zarząd 5 aptek polowych
z czego doskonale się wywiązał. Z Albanii powrócił z końcem wojny, gdy wojsko austriackie wracało w zupełnym rozkładzie, ginąc po drodze z malarii i wyczerpania. Mgr Hrabar przeszedł 400 kilometrów piechotą, aż dotarł do Tryjestu (...) a potem (...) po tygodniowej jeździe pociągiem do
Krakowa”.46
W okresie od 1 stycznia 1919 do 16 lipca 1919 magister Hrabar pracował w aptece Konstantyna Wiśniewskiego w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 15.47 W czerwcu 1919 wybrany został do
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Informacje na podstawie komputerowych baz danych Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
J. Hrabarowa op. cit.
Dokument poświadczający pracę w archiwum Muzeum Farmacji CM UJ (teka 254, Jan Hrabar).
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władz Wydziału kondycyonujacych Magistrów Galicji Zachodniej.48 Oddajmy ponownie głos Janinie Hrabarowej: „W tym czasie zmarł w Wiedniu stryj Mgra Hrabara generał, polny marszałek wojska, zapisując swój majątek rodzinie, z którego (...) dostało się i Janowi Hrabarowi dając możność
zdobycia własnej apteki. Mgr Hrabar Jan po odpoczynku w Krakowie marzył o tym aby zdobyć
warsztat pracy na prowincji wśród (...) lasów i pól”.49 Wówczas to Hrabar objął w zarząd aptekę w
Poroninie, a następnie, w roku 1923, aptekę w Radomyślu Wielkim.50 Od roku 1924 do 1928 był
właścicielem radomyskiej apteki.51 W 1921 ofiarował 1000 marek na „cel kursów maturycznych”, organizowanych przez Małopolskie Towarzystwo „Unitas”, dla studentów farmacji nie
posiadających matury.52
W roku 1928 magistrowi Hrabarowi udało się zakupić aptekę „Pod Gwiazdą” w Sanoku.53 Jego żona wspominała tamte
czasy po latach: „w r. 1928 zdarzyła się sposobność przeniesienia do Sanoka i nabycia apteki w tak pięknej okolicy Bieszczad. Wprawdzie "Aptekę pod Gwiazdą" objął w bardzo zaniedbanym stanie, lecz dzięki swojej energii i pracowitości a także
Ilustracja 4
Firmowa torebeczka na leki apteki
„Pod Gwiazdą” Jana Hrabara. Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka
254, Jan Hrabar).

usposobieniu żywemu, wesołemu, idącemu na pomoc wszystkim kto o nią prosił, znalazł życzliwych przyjaciół w Sanoku i
wśród okolicznej ludności poważanie”.54 Magister Hrabar przeniósł aptekę „Pod Gwiazdą” na ruchliwą ulicę Jagiellońską, do
wynajętego lokalu. „Odkupił całe urządzenie, zakupił całe

szkło i porcelanę nową do apteki, a potem sprowadzał całą masę leków i innego towaru aptecznego.
Wobec tego w krótkim czasie koszta się zwróciły a apteka zaczęła zyskiwać odpowiednią sławę.
(...) Mgr Hrabar lubił swój zawód i pracę która przyczyniała się do uzdrawiania ludzkich
cierpień”.55 20 marca 1928 został przyjęty do Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie jako „członek rzeczywisty”.56
Jan Hrabar zasłynął w latach trzydziestych wśród pacjentów całej południowej Polski z wytwarzania preparatu przeciwko cukrzycy. Wśród leczonych tym specyfikiem znalazły się także i
osoby bardzo wysoko sytuowane. W zbiorach krakowskiego Muzeum Farmacji zachowała się bar48
49
50
51
52
53
54
55
56

„Kronika Farmaceutyczna”, 1919, nr 1, s. 7.
J. Hrabarowa op. cit.
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dzo interesująca korespondencja, pochodząca od sekretarza osobistego arcybiskupa lwowskiego
Twardowskiego oraz od doktora medycyny Czesława Rostkowskiego z Łodzi. Doktor Rostkowski
pisze w liście datowanym na 21 listopada 1935: „Szanowny Panie Magistrze! Przypadkowo dowiedziałem się od jednego pana, że Pan Magister wynalazł jakiś nadzwyczajny środek na cukrzycę –
Zaciekawiło mnie to bardzo – od kilku lat śledzę i pracuję nad leczeniem cukrzycy. Jestem zwolennikiem t.zw. leczenia biologicznego t.j. bez zastrzyków insuliny. Zastrzyki bowiem insuliny mają
dobre i również częstokroć złe strony – Zasadniczo w Polsce nie mamy preparatów przeciw cukrzycy – (...) Wobec tego, że w Łodzi masę osób choruje na cukrzycę – materyał doświadczalny jest duży. – Nie wymagam od Szanownego Pana Magistra powierzenia składu tego preparatu tylko prosiłbym odpisać – (...) gdzie można go zdobyć, jaka cena (...) dla celów doświadczalnych, czy są już jakie rezultaty terapeutyczne i kliniczne obowiązujące – oczekuję rychłej odpowiedzi – łączę wyrazy
głębokiego szacunku”.57 Z kolei (jakby na potwierdzenie skuteczności
preparatu) arcybiskupi sekretarz piał
18 grudnia 1936 roku: „Wielmożny
Panie! Uprzejmie proszę o wysłanie
na mój adres dalszych 3 flaszeczek
lekarstwa przeciw cukrzycy (...) O
wyniku leczenia doniosę po zbadaniu przez ordynującego lekarza. Wyrazy czci i uszanowania łączę”.58
Magister Hrabar był w Sanoku
Ilustracja 5
Karta przyjęcia Jan Hrabara do Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego jako członka rzeczywistego w dniu 20 marca 1928 roku.
Ze zbiorów Muzeum Farmacji CM UJ (teka 254, Jan Hrabar).

aktywny także na niwie społecznej.
Założył sprawnie działające Towarzystwo Rybackie, podlegające Towarzystwu Rybackiemu w Krakowie.

Towarzystwo wydzierżawiło kilka rewirów rzecznych, m.in. na Sanie, Solinie, Wetlinie, Osławie,
Wisłoku i rozpoczęło ich zarybianie pstrągami. Towarzystwo zatrudniało 30 strażników oraz sekretarza, który prowadził księgi rachunkowe. Uzyskane w czasie połowu ryby były sprzedawane a
uzyskane dzięki temu pieniądze, przeznaczano na zakup narybku oraz pensje i mundury dla strażników. Członkom klubu wolno było łowić pstrągi tylko na wędkę. Magister Jan Hrabar wspólnie ze
Starostwem i Magistratem w Sanoku zainicjowali sprowadzanie do miasta polskich kupców z Poznania.59
57
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Dnia 16 maja 1929 roku wziął udział w Zgromadzeniu Obywatelskim, które utworzyło w Sanoku Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Mało tego – Jan Hrabar, jako „wielki propagator
ochrony przyrody i opiekun Jeziorek Duszatyńskich”,60 został sekretarzem Koła. Na prezesa powołano Jana Potockiego, właściciela pobliskiego uzdrowiska Rymanów-Zdrój. Nowo powstałe Koło działało aktywnie tylko do roku
1932, kiedy to działalność została zaniechana. Wznowiono ją dopiero w roku 193661 i wtedy też, 5 maja 1936, magister Hrabar został przyjęty w poczet „członków zwyczajnych” sanockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.62 Ponadto, jako niezwykle zdolny aktor, brał udział w przedstawieniach amatorskiego teatru. Żona Hrabara wspomina: „świetnie odtwarzał role danych postaci, tak w komedjach lub poważniejszych sztukach, np.
Wyspiańskiego, Fredry itp. a nawet w operetkach ze śpiewem, bo
głos miał miły, pamięć świetną a nawet łatwość rymowania i układania okolicznościowych wierszy”.63
Pasmo spokojnego życia magistra Hrabara przeciął wybuch
Ilustracja 6
Jan Hrabar, rok 1936. Zdjęcie
ze zbiorów Muzeum Farmacji
CM UJ (teka 254, Jan Hrabar).

II wojny światowej. Janina Hrabarowa wspomina tragiczne wydarzenia pierwszych dni okupacji: „Do Sanoka wojska niemieckie
weszły 9 kwietnia 1939 r. o g. 10 wieczór. Właśnie w tym dniu
wypadł dyżur nocny w naszej aptece. W Sanoku ułożono dyżury

nocne na 3 apteki całotygodniowo. Apteka Mgr Hrabara znajdowała się w Rynku w budynku Starostwa, a mieszkanie aptekarza zaraz przed Rynkiem, przy placu św. Jana. Strzały armatnie słychać
było już od 2 dni. Nim wojska niemieckie weszły do Sanoka „II pułk sanocki podhalański” dzień
przedtem wymaszerował w stronę Warszawy. Zostaliśmy bez obrońców w smutku i strachu pogrążeni, tymczasem że syn nasz w tym roku skończył liceum, należał do P.W. (pogotowie wojenne) i
na ostatni rozkaz wojsk musieli chłopcy w tym wieku uciekać na wschód na niewiadome losy! Po
ostrzelaniu (...) Sanoka z karabinów maszynowych Niemcy znajdowali się juz niedaleko miasta.
Mgr Jan Hrabar o g. 8 wieczorem (...) musiał rozpocząć dyżur, postanowiłam razem z córką Ireną,
że nie zostaniemy w mieszkaniu, lecz że z mężem i ojcem będziemy w aptece. Poszliśmy więc razem zabierając zapas żywności i trochę pościeli, bo nie wiadomo było jak długo będziemy musieli
w aptece przebywać i co z nami Niemcy będą wyprawiać. W aptece była już asystentka i 2 laboran60
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tów – strzelanina trwała jeszcze dwie godziny. Miasto było jak wymarłe (...). Zeszliśmy do schronu
pod apteką. Po g. 10 parę minut strzały ustały a Rynek zaroił się niemieckim wojskiem i wielkim
hałasem oraz krzykiem. Nad ranem, gdy wyszliśmy za schronu udając się do lokalu aptecznego, pozostanie w piwnicy groźne było, Niemcy zaczęli (...) walić do drzwi głównych i trzeba było otworzyć. Uprosiłam męża aby pozostał z córką w dyżurce a ja z asystentką będziemy w aptece przy
otwarciu drzwi. Mąż protestował, ale w końcu uznał moją rację”.64 Szczególnie dramatyczny był
moment wejścia niemieckich żołnierzy do apteki: „Włożyłyśmy z asystentką fartuchy i opaski z
czerwonym krzyżem na rękawie. Laborantka odrzuciła sztabę żelazną dzielącą drzwi. Od razu
wdarło sie kilkudziesięciu wojskowych z karabinami (...) nastawionymi do strzału. A my dwie za
ladą spokojnie powitały po niemiecku słowami "Gutmorgen", choć nam serca biły z całej mocy bólem i przerażeniem”.65 Zdumienie żołnierzy niemieckich było ogromne! Kiedy jednak minęło zaczęli brutalnie dopominać się o wino, wódkę oraz leki. Nastroje uspokoiło dopiero pojawienia się
aptekarza. Magister Hrabar odmówił wydania spirytusu, a na leki zażądał recept od lekarza sztabowego. Niestety niewiele to pomogło – żołnierze niemieccy bez pardonu wynosili z apteki dowolne
ilości leków w ogóle za nie nie płacąc. Dopiero interwencja u nowych władz okupacyjnych ustrzegła aptekę przed całkowity rabunkiem oraz pozwoliła rozprowadzać leki wśród potrzebujących Polaków.66
Z czasem sytuacja powróciła niemal do przedwojennej normy. Jak wspomina Janina Hrabarowa „Przez okres dwóch lat jako tako ułożyły się stosunki z władzami niemieckimi. Niestety później
zaczęło gestapo szaleć aresztowano inteligencję pracującą na niższych stanowiskach”.67 Magister
Hrabar, jako przedstawiciel sanockiej elity, został przez Niemców wpisany na listę zakładników,
którzy w razie wszelkiej niesubordynacji ze strony mieszkańców regionu, mieli być rozstrzelani,
powieszeni lub wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Pomimo to nie obawiał sie ryzyka. Janina
Hrabarowa relacjonuje: „Przyrzekliśmy sobie oboje z mężem, że będziemy ile w naszej możności
pomagać naszym biednym rozbitkom. Zaczęło się od 5 robotników z fabryki Ciesielskiego (...) w
stanie niesłychanego wyczerpania. Odpoczętych i odżywionych przez 2 dni, na ich życzenie, przeprowadzono na słowacką stronę”.68
Był to dopiero początek konspiracyjnej działalności. W aptece „Pod Gwiazdą” znalazło schronienie bardzo wiele osób, dla których był to ostatni przystanek w drodze do Rosji radzieckiej lub
też pierwsze miejsce pobytu po wydostaniu się z terenów zajętych przez Armię Czerwoną. Sytuację
pogarszał fakt, że w części mieszkania Hrabarów zakwaterowano niemieckich oficerów. Katastrofa
nastąpiła 20 października 1943 roku. Janina Hrabarowa wspomina: „Przyszło gestapo o g. 5 rano do
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mieszkania i zabrano męża do więzienia w Sanoku. Na drugi dzień ogłoszono przez radio wyrok
śmierci dla aptekarza Hrabara – przez powieszenie na Rynku sanockim, rzekomo za to, że w Rzepedzi zastrzelono volksdeutscha”.69 Janina Hrabarowa, pogrążona w ciężkiej żałobie, postanowiła jednak, że dopóki mąż żyje, zrobi wszystko co w jej mocy, aby go uratować: „Odniosłam się po pomoc
do Krakowa (...) do R.G.O. i ks. kardynała Sapiehy”.70 Hrabarowa pomocy jednak nie uzyskała.
„Zdecydowałam się sama pójść do komendanta gestapo. Robiono mi trudności w przejściu. W końcu dopuszczono mnie o godz. 8 rano (...) do budynku gestapo i do komendanta, za mną zamknęła
się krata żelazna. Męczyłam mocno żądając odwołania wyroku niezgodnego z prawdą, żądałam
procesu i udowodnienia kto był sprawcą mordu w Rzepedzi, na co byli świadkowie! Powołałam się
na rozporządzenie gubernatora Franka, który zapewniał życie tym co pracują na stanowiskach potrzebnych Niemcom. A w końcu powiedziałam mu że (...) że jeśli ma żonę i dzieci w Niemczech, to
tam też bomby amerykańskie lecą i jeśli tu straci niewinnego, porządnego człowieka to tam stracić
może żonę i dzieci. Widocznie podziałała moja mowa. Wyrok przez radio odwołali”.71 Jakiż wielki i
rozdzierający musiał być zawód Janiny Hrabarowej! Magister Hrabar wcale nie został uwolniony!
Wyrok śmierci zamieniono mu jedynie na wywiezienie do obozu koncentracyjnego – początkowo
do Pustkowa i Oranienburga-Sachsenhausen, a następnie do Bergen-Belsen, gdzie w nieludzkich
warunkach zmarł.72
Wróćmy jednak do początku lat dwudziestych, do Poronina. Na szczególną uwagę zasługuje
prowadzona przez magistra Wilczka akcja reklamowa apteki w Poroninie. Dziś akcję tę określilibyśmy zapewne jako „agresywną”, gdyż inne apteki podhalańskie reklamowały się bardzo rzadko i w
zupełnie inny sposób. W latach 1919-1920 w bardzo poczytnej „Gazecie Podhalańskiej” regularnie
ukazywały się ciekawej treści ogłoszenia, zachwalające oryginalne produkty, jakie apteka oferuje
swym pacjentom. I tak w numerze 39 „Gazety Podhalańskiej” z roku 1919 czytamy, że „Apteka w
Poroninie pod "Szarotką" pod zarządem magistra farmacyi poleca P.T. Lekarzom i Szan. Publiczności świeżo nadeszłe zapasy środków leczniczych, opatrunków, specyalnych francuskich środków toaletowych – gliceryna. Wody Mineralne. Środki dla leczenia i tuczenia bydła. Codzienna wysyłka
pocztowa”.73
W miesiąc później można było przeczytać kolejną interesującą reklamę: „Świerzba – Parchy i
inne wyrzuty swędzące skórne usunie się specjalną maścią i mydłem, które są bez zapachu i nie plamią bielizny. – Po jednorazowem użyciu zupełnie wyleczy. Dostać można w Poroninie w aptece
pod "Szarotką"”.74 Numer 49 „Gazety Podhalańskiej” z roku 1919 przyniósł informacje o następ69
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nych rewelacyjnych produktach dostępnych w aptece „Pod Szarotką”: „Kaszel – Chrypkę choroby
piersiowe::: usuwa Syrup balsamiczno-sosnowy Dra Seeburgiera. "Sapomenthol" Matuli jedyny
środek przeciw bólom nerwowym, reumatyźmie. Wódka francuska. – Ekspeller. – Balsam kapucyński. – Środki opatrunkowe. – Przyrządy gumowe. – Opaski rupturowe. – Termometry. – Hegary
kompletne. – Mydła toaletowe, perfumy, pudry. – Proszek dla bydła. Dostać można tylko w Poroninie w aptece pod "Szarotką"”.75
Jeszcze obszerniejszy spis produktów apteki „Pod Szarotką” opublikowany został w numerze
20 „Gazety Podhalańskiej” z roku 1920: „APTEKA pod "Szarotką" w PORONINIE Mra Antoniego
Wilczka pod zarządem Mra farmacyi Jana Hrabara poleca po cenach przystępnych na sezon świeży
transport leków krajowych i zagranicznych: Hemogen, Arsohemogen, Ferratose, Arsenferratose,
Jodferratose, Emulsja tranowa, Pertussino, Syrop
hypophosphit, Jodone Robin, Pephonate de Fer
Robin, Goudron Guyot, Somatose, Mączka dla
dzieci, Tran rybi oryginalny, Urisedin, Sajodin,
Aspiryna w rurkach szklannych itp. INJEKCYE:
arszenikowe, krajowe i zagraniczne. Aparaty inhalacyjne. Rozpylacze do gardła. Środki desynfekcyjne, lysol, lysoform, mydła lecznicze.
Ilustracja 7
Reklama apteki „Pod Szarotką” w Poroninie z 37 numeru „Gazety Podhalańskiej” 1920.

WODY MINERALNE: Bilińska, Franciszka Józefa, Hunyady Janosz, Karlsbadzka, Salterska,
Szczawnicka, Roncegnio, Vichy, Levico, Krynicka, Iwonicka, Maryenbadzką, Helena Wil-

dungen. Sól Karlsbadzka oryginalna i sztuczna. Sól rabczańska. Kąpiele szpilkowe, godowe i gazowe, – Hegary kompletne, termometry, szlauchy wstrzykawki "Record" do injekcyi podskórnych,
gruszki gumowe, smoczki dla dzieci, suspenzorja, worki na lód, wata czysta i drzewna, bandarze i
gazy wszelkiego rodzaju ceratki, przylepiec, plastry. – Perfumerye, pudry, kremy, woda kolońska,
mydła toaletowe francuskie. Spirytus do palenia. Cognac leczniczy. Waga osobowa. Przyjmuje się
analizy chemiczne. Maść na świerzby i parchy bez zapachu – nie plami bielizny, po jednorazowem
użyciu leczy zupełnie. – Zawsze do nabycia tylko w aptece w Poroninie”.76
Jan Hrabar pozostawał dzierżawcą poronińskiej apteki aż do 1921 roku. 77 Wówczas to w aptece „Pod Szarotką” wydarzyć musiało się coś bardzo groźnego. W lipcowo-sierpniowym numerze
„Kroniki Farmaceutycznej” zamieszczony został list magistra Wilczka o następującej treści: „Poda75
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ję do publicznej wiadomości, iż były dzierżawca mej apteki w Poroninie, Jan Hrabar, został z dzierżawy tej zarządzeniem Starostwa w N. Targu z dnia 4 maja b.r. L. 11320, zatwierdzonem orzeczeniem Namiestnictwa z dnia 28 maja L. VII. a. 66809/3094/21 przymusowo z powodu braku kwalifikacji usunięty. Zarząd mej apteki z polecenia władz odebrałem z powrotem osobiście. Ostrzegam
zatem wszystkich interesowanych, by p. Hrabarowi pod moją firmą nie udzielano żadnego kredytu,
gdyż za takowy nie przyjmuję żadnej odpowiedzialności”.78 Co stało się w poronińskiej aptece i jakie były podstawy magistra Wilczka do obaw o uczciwość Hrabara – nie dowiemy się już nigdy.
Jest jednak znamiennym, że w cytowanych powyżej, bardzo szczegółowych i wyczerpujących
wspomnieniach, wdowa po Janie Hrabarze nie wspomina ani słowem o jego pobycie w Poroninie.79
W roku 1923 do Poronina zjechało młode małżeństwo farmaceutów – Eulalia i Jan Erychlebowie. Magister Erychleb urodził się 8 kwietnia 1887 roku w Brodach koło Wadowic, jako syn Jana –
lekarza80 i Pauliny.81 W roku 1909, po odbyciu praktyki aptecznej, zdał egzamin tyrocynalny. 82 Po
ukończeniu sześcioklasowego gimnazjum w Wadowicach wstąpił w roku 1910 na dwuletnie studia
farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uwieńczone otrzymaniem tytułu magistra farmacji w dniu 7 października 1912.83
Eulalia Złotowska ukończyła studia we Lwowie w 1916.84 W 1919 roku została wyznaczona
jako delegatka do rozmów pomiędzy aptekarzami lwowskimi i krakowskim, w sprawie przystąpienia tych pierwszych do Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas”.85 W roku 1922 wybrana była sekretarzem lwowskiego oddziału „Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników Reczypospolitej Polskiej”.86
W roku 1919 Jan Erychleb był zarządcą apteki Ferdynanda Tabeau w Zakopanem i dzięki
licznym zabiegom zdołał przeforsować wprowadzenie od 20 lipca 1919 „spoczynku niedzielnego
od godz. 1-szej po południu”.87 W 1921, jako żołnierz byłej armii austrowęgierskiej, został zatwierdzony w korpusie służby zdrowia Wojska Polskiego, jako „podporucznik aptekarz”.88
Nie wiadomo dokładnie, kiedy Jan Erychleb został właścicielem apteki w Poroninie. Informacji na ten temat nie przekazało żadne z wydawanych wówczas czasopism aptekarskich. Kalendarz
Farmaceutyczny z roku 1923 jako właściciela nadal wymienia Antoniego Wilczka89 zaś z roku 1924
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475

– już Jana Erychleba90. Stan taki utrzymywał się już przez cały okres międzywojenny,91 w czasie II
wojny światowej92 i aż do roku 1951.93
W grudniowym numerze „Nowego Czasopisma Aptekarskiego” z 1919 roku, redakcja zamieściła bardzo obszerną i pełną humoru relację ze ślubu Jana Erychleba i Eulalii Złotowskiej. Czytamy w niej: „Ślub koleżanki Mr. Eulalii Złotowskiej, współpracowniczki naszego pisma z kolegą Mr. Janem Erychlebem odbył się dnia 22. listopada b. r. w kościele OO. Dominikanów we Lwowie. Po ślubie odbyło się skromne przyjęcie, w czasie którego redaktor pisma naszego – biorąc w
nim udział mocą wyobraźni – Państwu Młodym złożył życzenia w następujących słowach: Kochani Państwo Młodzi!
Oto stanęliście na brzegu drogi, której celu ani przebiegu
nie znacie. Może ona być równa i gładka, ale może być kamieniami pokryta i wyboista. Któż to może wiedzieć?... Ale
ja Wam życzę, aby droga Wasza równą była, a drzewami
sadzona, które czasu zimowego ochronę stanowią od zbytnich nawałnic, a letnią porą cieniem chronią od skwaru; a
zaś od czasu do czasu kwieciem się obsypią, które barwą
oko bawi i woń roztacza czarując podróżniczkę a dając wyIlustracja 8

tchnienie o podnietę do trudów podróżnikowi. A wśród

Magister Jan Erychleb wraz z żoną
Wandą. Zdjęcie ze zbiorów Anieli Bafii.

splotu liści złoty promień się przedziera, co padając na ziemię barwne miraże czyni pozwalając zapomnieć, że droga
jest szara... Zdarza się, że do młodych podróżnych przypy-

ta się ubogi, nędzny człeczyna, gwałtem się do towarzystwa napierając. Zżyma się wtedy podróżnik, że mu nowy towarzysz niepokój czyni, porządek domowy zakłóca, a często gęsto i do worka
podróżnego zagląda; ale czulsza podróżniczka tkliwym sercem ubogiego przygarnie a nawet druha
swego do tkliwości przymusi, zwłaszcza kiedy mały, wyciągając tłuste łapki pocznie wielkim głosem wołać: "Mama! Tata!" Wówczas podróżnik się rozczuli i całą męską opieką oboje ogarnie, bo
mu się przedstawi cel podróży: doprowadzenie młodego towarzysza do tak jasnego brzegu, na jakim sam dziś stanął. Na pomyślność podróży wznoszę ten kielich: Niech żyją Państwo Młodzi!!” 94
Wzmiankę o ślubie magistra Erychleba zamieściła także „Kronika Farmaceutyczna”.95
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Początkowo apteka mieściła się w budynku sąsiadującym z poronińskim kościołem (zdjęcie
na początku rozdziału). Państwo Erychlebowie mieszkali w maleńkim pomieszczeniu na poddaszu,
bytując w bardzo ciężkich warunkach.96

Ilustracja 9
Pożegnanie ks. Józefa Grzybka. Od prawej magistra Jan Erychleb, ks. Józef Grzybek, ks. Władysław
Magiera, Wojciech Łukaszczyk. Powozi Józef Maciejczyk-Matus. Zdjęcie wykonano 18 sierpnia 1936
roku. Zdjęcie ze zbiorów Anieli Bafii.

W latach trzydziestych budynek ten częściowo strawił pożar „spowodowany wysypaniem nie
wygaszonego popiołu w pobliżu trocin. W wyniku tego w godzinach nocnych, od rozpalonych trocin zapaliła się przylegająca ściana budynku. Płomienie sięgały już dachu, gdy pożar został zauważony. Natychmiastowa pomoc ludności przy gaszeniu ognia, wspólnie z przybyłą strażą zapobiegła
całkowitemu spaleniu się tego dużego, parterowego budynku. Po niewielkim zniszczeniu budynek
odremontowano, ale państwo Erychlebowie, właściciele apteki, przeprowadzili się do innego budynku na ul. Kasprowicza, gdzie dalej prowadzili aptekę”.97 Warunki mieszkaniowe Erychlebów
niestety wiele się nie zmieniły.98 Apteka Erychlebów, podobnie jak za czasów magistra Hrabara,
była znakomicie wyposażona. W artykule Uroki Poronina dziennikarz „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” zaznaczał, że poronińska apteka „zapewnia szybką pomoc i możność kuracji”.99
W roku 1939, podobnie jak i wielu innych polskich aptekarzy, państwo Erychlebowie przyłączyli się do społecznej akcji dozbrajania Wojska Polskiego i wpłacili kwotę 260 złotych na rzecz
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Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.100 Magister Erychleb figuruje ponadto w niedatowanym, przedwojennym wykazie, jako członek zwyczajny Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych w
Krakowie.101

Ilustracja 10
Przed kościołem w Poroninie. Od prawej: NN, Jeleński z żoną (sprzedawca w Kółku Rolniczym), Maria
Lubicz Sawicka (prowadziła chór w kościele), Wojciech Orawiec (wójt Poronina), ks. Jóżef Głuszek,
magister Jan Erychleb wraz z żoną, Maria Orawiec (żona wójta), Maria Dąbrowska (żona zawiadowcy
stacji kolejowej) z synem Henrykiem (w jasnym płaszczu), drugie dziecko NN. Zdjęcie wykonano około
roku 1935-37. Zdjęcie ze zbiorów Anieli Bafii.

Mieszkańcy Poronina po dziś dzień z przymrużeniem oka wspominają trzy żony Jana Erychleba, z których dwie były siostrami, trzecia zaś – ich krewną. Pierwszą żoną poronińskiego aptekarza była wspomniana już wcześniej magister farmacji Eulalia z domu Złotowska. Zmarła w czasie II wojny światowej, dnia 4 lutego 1940 roku w Poroninie. Druga żona Erychleba – Elżbieta,
była siostrą Eulalii. Zmarła 24 maja 1950 roku. Trzecia żona – Wanda Złotowska z domu Treter,
urodziła się 23 stycznia 1895 roku we Lwowie, jako córka Henryka i Emilii Gdowskiej. Zmarła 5
stycznia 1964 roku w Poroninie na zawał serca. Sam magister Erychleb okazał się człowiekiem długowiecznym. Zmarł 6 czerwca 1978 roku na miażdżycę ogólną w szpitalu krakowskiej Akademii
Medycznej.102 Pochowany jest w Poroninie.
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„Wiadomości Farmaceutyczne”, 1939, nr 20, s. 304.
Członkowie zwyczajni. Niedatowany maszynopis w zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ (teka 56, Towarzystwo
Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie).
Informacje na podstawie Księgi zgonów parafii w Poroninie oraz Aktu zgonu Jana Erychleba.
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Magister Jan Erychleb, pomimo cytowanych powyżej szczerych życzeń, nie doczekał się dzieci. Adoptował natomiast Henryka Bieleckiego (prawdziwe nazwisko Blitz),103 który po wybuchu II
wojny światowej zbiegł do Francji i walczył m.in. pod Narwikiem.104
Na uwagę zasługuje także wkład samego magistra Erychleba w działalność ruchu oporu na
Podhalu. Na temat ten pisał Aleksander Marczyński: „Współpraca mgr. Erychleba z placówką ZWZ
w zakresie działalności konspiracyjnej wymagała dużej ostrożności, zważywszy, że Poronin i okolice były penetrowane przez gestapo i pozostających na ich usługach różnych konfidentów. Kontakty
konspiracyjne między mgr. Erychlebem a placówką ZWZ-AK przetrwały przez cały okres okupacji.
Wiosną 1941 r. w Poroninie powstała placówka RGO, której przewodniczącym został Wojciech
Orawiec ("Marcin"). Na potrzeby RGO mgr Erychleb przekazywał środki i materiały opatrunkowe,
a również leki. Okolicznym mieszkańcom udzielał bezpłatnych porad lekarskich, mając w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie. Wraz z żoną stosował skuteczne leczenie ziołami. Lekarze dr Robert Aumeiler i dr Stefan Szebesta mieli kontakty z placówką ZWZ-AK, nie będąc zresztą zaprzysiężonymi w konspiracji. Obu tym lekarzom dla potrzeb żołnierzy placówki, gdy byli chorzy lub
ranni mgr Erychleb dostarczał niezbędnych środków bezpłatnie. Stan taki trwał całą okupację. Wiosną 1944 r. w Gorcach ożywioną działalność partyzancką prowadziły oddziały inspektoratu nowosądeckiego AK. W Poroninie także powstał kilkunastoosobowy oddział, nad którym dowództwo objął przybyły z Warszawy ppor. Tadeusz Wronowski ("Przygoda"), żołnierz Kedywu warszawskiego.
Sanitariuszem tego oddziału został Stefan Fiska ("Kret"), który środki opatrunkowe otrzymywał z
apteki mgr. Erychleba. Działalność mgr. farm. J. Erychleba i jego małżonki była pełna odwagi i poświęcenia”.105 Marczyński przywołuje także relację żołnierza-partyzanta i jednocześnie mieszkańca
Poronina, Tadeusza Galicy („Lawa”): „Ogólnie mogę powiedzieć z własnych spostrzeżeń, że działalność apteki mgr. farm. Jana Erychleba w okresie okupacji była cały czas bardzo pozytywna”.106
Postać aptekarza Jana Erychleba żyje po dziś dzień w pamięci mieszkańców Poronina. Był
postacią niezwykle lubianą i popularną. Pani Anna Stryjeńska-Syrzistie, córka doktora Władysława
Stryjeńskiego, przedwojennego dyrektora szpitala w Kobierzynie i senatora Rzeczpospolitej, wspomina Erychleba jako „powieściowego aptekarza” - jowialnego, miłego, grzecznego o okrągłej, rumianej twarzy i charakterystycznych owalnych okularach. Całości dopełniał biały fartuch i piękne
wnętrze apteki – z emaliowanymi tabliczkami na szufladach. Nic więc dziwnego, że Erychleba w
Poroninie przyjęto bardzo ciepło. Magister Erychleb przez długie lata był w Poroninie jedynym
kwalifikowanym przedstawicielem opieki medycznej, gdyż lekarza wioska jeszcze nie posiadała.
Pojawił się ona dopiero na początku lat trzydziestych. Magistrowi Erychlebowi przyszło działać w
103
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Wywiad przeprowadzony przez autora z regionalistką Anielą Bafią z Poronina, w dniu 29 sierpnia 2006.
A. Marczyński: Farmaceuci na okupowanym Podhalu. „Przegląd Lekarski”, 1990, nr 1, s. 125.
A. Marczyński op. cit.
A. Marczyński op. cit.
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terenie bardzo trudnym – górale bowiem, jak tłumaczy pani Stryjeńska-Syrzistie, do zdrowia nigdy
nie przywiązywali zbyt dużej wagi, a w aptece zjawiali się dopiero gdy ich stan był bardzo ciężki.
Praca w aptece pochłaniała niemal cały czas magistra Erychleba i był jej bez reszty oddany, stąd też
zapewne nie angażował się społecznie.107 Jedyną formą działalności społecznej magistra Erychleba
były prace w miejscowym „Caritasie”, gdzie wraz z trzecią żoną Wandą pomagał księżom: Czesławowi Obtułowiczowi, Stefanowi Kowalczykowi i Marianowi Jaworskiemu.108
Niezwykle ciekawych wspomnień dotyczących magistra Jana Erychleba dostarczyła autorowi
niniejszej pracy doktorskiej lek. stom. Maria Chowaniec, wnuczka przedwojennego wójta Poronina.
Pani Maria Chowaniec wspomina magistra Erychleba jako człowieka bardzo uczynnego, kulturalnego, pomocnego, ciepłego w rozmowie z pacjentami. Jednocześnie był człowiekiem skromnym,
małomównym, skrytym, nie udzielał się społecznie, nie brał udziału w miejscowych zabawach i
spotkaniach. W czasie rozmowy Erychleb utrzymywał pacjentów i mieszkańców Poronina na dystans, nikt jednak nie nazwałby tego traktowaniem „z góry”. Apteka był jego azylem, wychodził z
niej bardzo rzadko, zwykle na spacery, w których towarzyszyły mu kolejne żony. Wszyscy chorzy
mieszkańcy Poronina, niechętni pomocy lekarskiej, pierwsze swe kroki kierowali do magistra Erychleba, który zwykle potrafił sam zaradzić ich problemom i zaordynować skuteczny lek. Pani Maria
Chowaniec, będąca lekarzem stomatologii, kiedy poronińską apteką kierował jeszcze magister Erychleb, wspomina, że aptekarz posiadał rozległą i co ciekawe (mimo podeszłego wieku) nowoczesną
wiedzę z zakresu farmakologii. W poronińskiej aptece penicylina i streptomycyna pojawiły się na
długo przed ich sprowadzeniem do szeregu aptek w dużych miastach. Pani Chowaniec sugeruje, że
Erychleb musiał prenumerować zagraniczne czasopisma naukowe, gdyż sam nigdzie nie wyjeżdżał.
Magistrowi Erychlebowi pomagała w pracy pani Strzelecka, pochodząca prawdopodobnie z wybrzeża. Apteka w okresie powojennym zachowała swe dawne wyposażenie oraz godło – namalowaną szarotkę.109
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Wywiad przeprowadzony przez autora z Anną Stryjeńską-Syrzistie z Poronina, w dniu 18 lutego 2006.
Informacje na podstawie archiwaliów regionalistki Anieli Bafii z Poronina.
Wywiad przeprowadzony przez autora z lek. stom. Marią Chowaniec z Poronina w dniu 29 sierpnia 2006. Następczynią magistra Jana Erychleba na stanowisku upaństwowionej już apteki została magister farmacji Elżbieta Borgosz z domu Spychała, urodzona w Sandomierzu, jako córka oficera Wojska Polskiego. Studia farmaceutyczne
ukończyła w Lublinie w roku 1947 lub 1948 i początkowo została nakazem pracy skierowana do Starachowic. Po
ślubie z rodowitym poronianinem – Józefem Borgoszem w roku 1953 udało jej się zmienić miejsce pracy na Nowy
Targ i w końcu na Poronin. Tu zastała początkowo niechętnego jej przybyciu magistra Erychleba, jednak po
pewnym czasie Erychlebowie polubili młodą farmaceutkę i całkowicie zaakceptowali. Magister Elżbieta Borgosz
cieszyła się w Poroninie wielką popularnością i szacunkiem. Była osobą elegancką i podziwianą. Wspaniale potrafiła diagnozować choroby i sama dobierała odpowiednie specyfiki. Często poprawiała błędnie wypisane recepty. Prowadziło to początkowo do ostrych konfliktów z lekarzami, którzy na te praktyki nie chcieli się zgodzić. Z czasem
konflikty te przycichły. Specjalizowała się w trudnej dziedzinie leczenia dzieci. Często zalecała stosowanie propolisu czyli nalewki z kitu pszczelego, wierząc w jego uzdrowicielską moc. Magister Elżbieta Borgosz zyskała sobie
podziw mieszkańców Poronina wywieszając 3 maja każdego roku flagi państwowe, co w czasach władzy Partii Komunistycznej było surowo zabronione. Dzięki magister Borgosz dla poronińskiej apteki wybudowano nowoczesną
siedzibę. Próbowała także ocalić stare, przedwojenne meble. Niestety zostały zabrane przez przedstawicieli
Cefarmu, a ich losy pozostają po dziś dzień nieznane. Elżbieta Borgosz zmarła 29 listopada 1995 roku (J. Borgosz
op. cit.).
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Interesujące refleksje, dotyczące Poronina a także i aptekarza Erychleba, opublikowane zostały pod tytułem Opowieści ze wsi Poronin. Anonimowy autor tych wspomnień pisze: „Państwo Erychlebowie byli ludźmi bardzo pobożnymi i cenionymi. W kościele mieli specjalne miejsce przed ołtarzem za balaskami, koło zakrystii - tam były dla nich ustawione klęczniki. Podobnie przedtem
wyróżnieni byli hrabiowie Uznańscy (o tym opowiadała mi moja Mama), którzy do kościoła przyjeżdżali karetą zaprzężoną w czwórkę koni”. Ponadto autor wspomina, że pierwsza żona magistra
Erychleba, magister Eulalia Erychlebowa była opiekunką koła ministrantów przy kościele parafialnym.110
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Opowieści ze wsi Poronin. Anonimowe wspomnienia opublikowane na stronie internetowej http://mojegorki.w.interia.pl/przywile.html
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Dodatek

Zgodnie z awizowaną we Wstępie informacją dotyczącą nie omawianych w mojej pracy aptek w Bieczu, Jabłonce, Nowym Sączu i Zakopanem, w niniejszym Dodatku przedstawiam informację bibliograficzną związaną z historią wymienionych aptek. W tymże Dodatku, po bibliografii,
znajdzie Czytelnik wspomnienia mgra farm. Tadeusza Skowrońskiego z lat 1939-1945, o których
była mowa rozdziale mojej pracy, zatytułowanym „Historia apteki w Myślenicach”.
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Zagadnienie historii apteki w Jabłonce i związanych z nią postaci poruszane było wielokrotnie w kwartalniku „Orawa”, wydawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Orawy. Fundametalne znaczenie ma obszerna praca Andrzeja Madeji i Józefa Pieroga Z dziejów apteki Pod Zbawicielem w
Jabłonce na Orawie („Orawa”, 1993, nr 26-30, ss. 39-48; praca w zmienionej formie ukazała się
także w piśmie regionalnym „Ziemia Orawska” z roku 1993, pod tytułem Apteka pod Zbawicielem).
O aptekarzach z Jabłonki pisał także Zbigniew Ładygin w artykule Zapomniani Orawiacy
(„Orawa”, 1994, nr 32, ss. 104-114). Problem ten poruszono również w redakcyjnym artykule Sylwetki orawskie („Orawa”, 1990, nr 6-8, s. 20) .
Historię nowosądeckiego aptekarstwa skrupulatnie opisał Marian J. Nowak w pracy zatytułowanej Z dziejów nowosądeckiego aptekarstwa w XVI-XX wieku („Rocznik Sądecki”, 1993, ss. 3643).
Temat historii aptekarstwa w Zakopanem w sposób wyczerpujący opracował Damian Brągiel w pracy magisterskiej Historia aptek i aptekarzy w Zakopanem, napisanej w roku akademickim
1967/1968 w Zakładzie Historii Farmacji i Medycyny w Krakowie, pod kierunkiem prof. dra hab.
Zbigniewa Kukulskiego. Ponadto tematem tym zajmowała się Katarzyna Hanisz i Małgorzata
Wierzbowska (Lecznictwo ludowe i zorganizowana pomoc apteczna w Zakopanem na przełomie
XIX i XX wieku, „Farmacja Polska”, nr 2003, nr 24) oraz Roman Talewski (książka pt. Początki i
rozwój zakopiańskiej medycyny, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1971).
Zgodnie z awizowaną we Wstępie informacją dotyczącą nie omawianych w mojej pracy aptek w Bieczu, Jabłonce, Nowym Sączu i Zakopanem, w niniejszym Dodatku przedstawiam informację bibliograficzną związaną z historią wymienionych aptek. W tymże Dodatku, po bibliografii,
znajdzie Czytelnik wspomnienia mgra farm. Tadeusza Skowrońskiego z lat 1939-1945, o których
była mowa rozdziale mojej pracy, zatytułowanym „Historia apteki w Myślenicach”.
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Mgr farm. Tadeusz Skowroński
Moje wspomnienia z lat 1939-1945
Rozdział I Wrzesień 1939
Rozdział II Trudna granica
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Ankieta dla Komisji Historycznej

