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Informacje bieżące

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel.: 12 264-25-13, 12 264-25-14, 12 264-25-53, 12 264-25-54 
faks: 12 264-25-09

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki od godz. 9:00 do 17:00
od wtorku do piątku od godz. 9:00 do 15:30

Prezes
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski pełni dyżury:
w poniedziałki od godz. 12:00 do 17:00, 
w czwartki i piątki od godz. 12:00 do 14:00

Kierownik biura
Jadwiga Wojdyła

Radca prawny OIA
mgr Janusz Brol dyżuruje w poniedziałki od godz. 14:00 do 17:00

Wysokość składek członkowskich:
 kierownicy aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych: 65 zł
 inne osoby pełniące kierownicze funkcje na stanowiskach związanych 

z wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz kierownicy aptek szpitalnych 
i zakładowych: 35 zł

 pozostali członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 20 zł
 emeryci i renciści niepracujący: 5 zł



Farmacja Krakowska 1 / 2011  5

Od redakcji

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy!

O
ddając do Waszych rąk pierwszy tegoroczny numer biuletynu „Far-
macja Krakowska” chcę przypomnieć, że bieżący rok jest z dwóch 
względów wyjątkowy.

Po pierwsze w 2011 obchodzimy dwudziestolecie reaktywowania izb ap-
tekarskich. To wydarzenie skłonić powinno nas do refl eksji. Co przez ten cały 
czas daliśmy od siebie i zrobiliśmy dla samorządu? Pamiętajmy, że samorząd 
to dla członków przede wszystkim praca społeczna i obowiązki, a potem do-
piero – prawa, przywileje i korzyści. Warto się nad tym zastanowić.

Jubileusz to także okazja do świętowania i wyjątkowych wydarzeń. Krakow-
ska Izba Aptekarska podjęła się w związku z tym wydania kilkusetstronicowej, 
bogato ilustrowanej jubileuszowej książki pt. Dzieje krakowskich izb aptekarskich, 
która będzie opowiadać o historii organizowania i krótkim okresie istnienia na-
szego samorządu zawodowego przed rokiem 1951. Na wiosnę książka ta po-
winna być już dostępna w sprzedaży w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Zachęcam do jej lektury, tym bardziej że dużo tam wspomnień, anegdot i po-
uczających wydarzeń z przeszłości. Jesienią natomiast ukażą się – także w for-
mie książkowej – wspomnienia kolejnych prezesów naszej Izby Aptekarskiej.

W roku bieżącym dobiega końca także V kadencja Okręgowej Rady Apte-
karskiej. Pod koniec roku odbędą się więc wybory nowych władz Izby Aptekar-
skiej, a wcześniej – wybory delegatów. Pamiętajmy przez ten cały czas, że wybo-
ry, których teraz dokonamy, będą owocować przez najbliższe cztery lata. Pod-
pisując się więc pod kandydatami, kierujmy się rozwagą i dalekowzrocznością.

Być może rok 2011 zapamiętamy jednak nie jako czas jubileuszu i wybo-
rów, ale jako rok najpoważniejszych zmian prawnych w ustawach kształtują-
cych nasz zawód. Budzący tak wielkie nadzieje projekt ujednolicenia cen na leki 
refundowane – to nie tylko szansa na uzdrowienie sytuacji w polskim aptekar-
stwie, ale także i inne konsekwencje, z drastycznym spadkiem marży na czele. 
Czy zmiany te wejdą w życie i jak przełożą się na funkcjonowanie naszych ap-
tek – zobaczymy. Jedno jest pewne: emocji nam w tym roku nie zabraknie!

Kraków, 21 lutego 2011
Mgr farm. Piotr Jóźwiakowski

prezes ORA w Krakowie
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Kalendarium

–.. Zakopane – konferencja kierowników aptek szpitalnych

.. Kraków – spotkanie szkoleniowe kierowników aptek szpital-
nych

.. Kraków – posiedzenie ORA

 Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wy-
konywania zawodu

.. Kraków – udział Prezesa w spotkaniu opłatkowym u Prorek-
tora UJ ds. Collegium Medicum

.. Kraków – kurs „Otyłość i nadwaga jako problem zdrowotny”

.. Kraków – udział Prezesa w małopolskim spotkaniu opłatko-
wym na zaproszenie Wojewody Małopolskiego i Marszałka 
Województwa Małopolskiego

 Kraków, Muzeum Farmacji – udział Prezesa w spotkaniu 
opłatkowym

.. Warszawa – posiedzenie NRA

.. Kraków, Starostwo Powiatowe – Prezes i Kierownik  Biura 
OIA – spotkanie w sprawie dyżurów aptek w Krzeszowicach

 Kraków, Filharmonia Krakowska – koncert noworoczny roz-
poczynający Galę Jubileuszową XX-lecia Samorządu Apte-
karskiego

.. Kraków – posiedzenie Prezydium ORA ws. organizacji ob-
chodów Jubileuszu XX-lecia samorządu w Krakowie

.. Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wy-
konywania zawodu

.. Kraków, Wydział Farmaceutyczny CMUJ – spotkanie Rady 
Naukowej ds. e-learningu w portalu e-duk@cja dot. omó-
wienia programu szkoleń na rok 2011. Udział w spotkaniu 
 wzięli: prof. dr hab. Barbara Filipek, prof. dr hab. Jerzy Bran-
dys, dr Agnieszka Skowron, Prezes ORA – mgr farm. Piotr 
Jóźwiakowski i Kierownik Biura OIA – Jadwiga Wojdyła
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 .. Kraków, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, wykład pt. 
Stan prawny w zakresie wypisywania recept lekarskich w 2011 r. 
przygotowany i prowadzony przez Prezesa Piotra Jóźwia-
kowskiego i Wiceprezesa Witolda Juchę

.. Warszawa – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia ws. progra-
mu kursów i szkoleń w ramach ciągłego kształcenia farma-
ceutów – uczestniczył Prezes Piotr Jóźwiakowski

.. Kraków, Starostwo Powiatowe – kolejne spotkanie ws. dyżu-
rów aptek w Krzeszowicach, uczestniczył Prezes i Kierownik 
Biura OIA.

Z głębokim smutkiem i żalem oraz poczuciem wielkiej straty
przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci 

śp.
mgr farm. Stanisławy Krystynowicz

(1 stycznia 1942 – 18 lutego 2011)

Kierownika Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu, organiza-
torki pracowni żywienia pozajelitowego dla dzieci, pracowni dożylnych leków przeciwgrzybiczych oraz 
inicjatorki wprowadzenia systemu „unit-dose”, autorki i współautorki licznych artykułów naukowych 

oraz skryptów i podręczników dla studentów farmacji i farmaceutów

Pierwszego Prezesa reaktywowanego w 1991 r. Samorządu Aptekarskiego, członka Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Krakowie III i IV kadencji, Przewodniczącej Sekcji Aptek Szpitalnych przy OIA w Krakowie 

przez trzy kadencje, Wojewódzkiego Specjalisty ds. farmacji aptecznej w latach 1995–1997

Odznaczonej Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”, meda-
lem im. prof. Bronisława Koskowskiego, medalem im. Ignacego Łukasiewicza oraz odznaką ORA „Zasłu-

żony dla środowiska aptekarskiego Małopolski” i „Laurem Aptekarskim”

W zmarłej tracimy człowieka prawego, życzliwego i serdecznego wobec wszystkich, zawsze chętnie słu-
żącego radą i pomocą, oddanego aptekarstwu, a także wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes i Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie

Przewodnicząca i Członkowie Komisji Aptek Szpitalnych 
przy OIA w Krakowie

Kalendarium
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Wydarzenia

Międzyszkolny konkurs 
wiedzy farmaceutycznej

P
rzepraszając za duże opóźnienie, redakcja „Farmacji Krakowskiej” pra-
gnie odnotować ważne wydarzenie. W kwietniu ubiegłego roku, z ini-
cjatywy pani magister farmacji Elżbiety Śladowskiej, odbył się w Kra-

kowie międzyszkolny konkurs wiedzy farmaceutycznej. Wzięli w nim udział 
uczniowie drugiego roku nauki krakowskich szkół: Medycznej Szkoły Poli-
cealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 oraz Prywatnej Policealnej Szkoły 
Techniki Farmaceutycznej.

Zgodnie z przekazanymi nam przez organizatorów informacjami, na kon-
kurs złożyło się pięć konkurencji. Po pierwsze uczestnicy musieli wypełnić 
test z zakresu technologii postaci leku, farmakologii z elementami chemii le-
ków oraz farmakognozji. Drugą konkurencją było rozpoznawanie surowców 
roślinnych, wchodzących w skład złożonej mieszanki ziołowej, trzecią zaś – 
rozpoznawanie roślin leczniczych ze zdjęć. Czwarta konkurencja polegała na 

Jury 
 konkursu
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opisaniu wykonania leku recepturo-
wego, w piątej natomiast uczestnicy 
charakteryzowali leki gotowe, wylo-
sowane w postaci oryginalnych opa-
kowań. W relacji przesłanej redakcji 
„Farmacji Krakowskiej” organizato-
rzy podkreślali, że komisja oceniająca 
przebieg oraz wyniki uzyskane w trak-
cie konkursu była zbudowana zapre-
zentowaną wiedzą członków drużyn, 
jak również postawą kibicujących im 
koleżanek i kolegów.

Ostatecznie pierwsze miejsce 
zajęły zespół z Prywatnej Policeal-
nej Szkoły Techniki Farmaceutycz-
nej w Krakowie w składzie: Urszula 
Janik, Barbara Miroń, Karolina Ko-
rzec, Urszula Klaś i Agnieszka Ryn-
dak, oraz zespół Krakowskiej Me-
dycznej Szkoły Policealnej im. Sta-
nisławy Leszczyńskiej w składzie: 
Agnieszka Adamczyk, Paulina Ci-
chowska, Magdalena Fil, Edyta Salawa i Alicja Zielińska. Miejsce drugie zajął 
zespół Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyń-
skiej w składzie Sylwia Kozak, Maria Marszałek, Marlena Matuśniak, Wio-
letta Mirocha i Magdalena Wieliczko. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz nagrody książkowe.

Na koniec tej krótkiej relacji warto dodać, że organizatorzy planują już ko-
lejne edycje konkursu.

Gratulujemy twórczego pomysłu, 
łączącego „przyjemne” dla uczniów z „pożytecznym” dla zawodu!

Uczestnicy konkursu rozpoznają surowce 
farmakognostyczne.

Wydarzenia
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Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej”, śledzący stałe cykle „Apteki Małopolski” 
oraz „Aptekarze Małopolski”, kojarzyć mogą niesłusznie historię farmacji wy-
łącznie z historią samego aptekarstwa. Tymczasem historycy naszego zawo-
du zajmują się także dziejami nauczania farmacji, opracowywaniem kolekcji 
i zbiorów muzealnych, a także dawnymi lekospisami i podręcznikami. W ko-
lejnych trzech numerach naszego samorządowego biuletynu zaprezentujemy 
obszerny artykuł pani magister Karoliny Maciszewskiej, czynnej zawodowo 
farmaceutki z Tarnowa, która opracowała zagadnienie pierwszych polskich 
podręczników farmacji, wydawanych w pierwszej połowie XIX wieku. Skorzy-
stajmy z tej okazji i zobaczmy, z jakich książek uczyli się przed blisko dwustu 
laty nasi poprzednicy… Zapraszamy do lektury, a Autorce dziękujemy za nade-
słanie artykułu!

Redakcja

C
elem niniejszego opracowania jest charakterystyka pierwszych pol-
skich podręczników farmacji. Ich szczegółowa charakterystyka wy-
daje się uzasadniona z powodu utrudnionej do nich dostępności i ze 

względu na brak w opracowaniach dotyczących historii farmacji poszerzonej 
informacji na ten temat. Po opisie zawartości każdego z tych podręczników, 
oprócz krótkiego podsumowania, zamieściłam także swój komentarz, w któ-
rym starałam się ocenić poziom prezentowanej w danym podręczniku wiedzy 
farmaceutycznej z punktu widzenia dzisiejszego stanu tej nauki.

Historia farmacji

Pierwsze polskie 
podręczniki farmacji, cz. 1
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Józef Celiński, „Farmacya”
Warszawa 1811, część I–II

Autorem podręcznika pt. „Farmacya czyli Nauka doskonałego przygotowania 
Lekarstw z trzech Królestw natury wybranych” jest Józef Celiński. Podręcznik 
rozpoczyna wstęp zatytułowany „Do Czytelnika”. Celiński wyjaśnia w nim, 
że napisał dzieło o darach w trzech królestwach natury zawartych1, a na ratunek 
zdrowia przeznaczonych i przerobionych, ponieważ bez wiadomości o sposo-
bach pozyskiwania leków nie można nauczyć się zasad farmacji. Podręcznik 
złożony jest z dwóch części: w części pierwszej autor opisuje leki, które moż-
na było pozyskać z natury. Cześć drugą autor przeznacza na opis chemicznych 
leków i sposobów ich otrzymywania.

C Z Ę Ś Ć  P I E R W S Z A

Część pierwsza „Farmacyi” Józefa Celińskiego liczy 354 strony i jest podzie-
lona na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym autor opisuje działania me-
chaniczne i chemiczne. Według Celińskiego, działania mechaniczne to wszel-
kie czynności mające na celu zniszczenie struktury substancji za pomocą ta-
kich narzędzi jak: noże do siekania, piły oraz moździerze. Należały do nich: 
tłuczenie, tarcie, preparowanie i szlamowanie, raszplowanie i piłowanie, kraja-
nie i siekanie, gniecenie i wyciskanie, cedzenie i fi ltrowanie, zlewanie, szumowa-
nie i klarowanie, mięszanie czyli zmieszanie mechaniczne, ważenie i mierzenie. 
Na przykład: tłuczenie przeprowadzano w moździerzach metalowych lub ka-
miennych. Sposób tłuczenia zależał od materiału, który chciano rozdrobnić, 
na przykład gumy oraz żywice, ze względu na ich lepkość, najlepiej było roz-
drabniać w mrozy naytęższe, utłuczone w pęcherze pakować i tym sposobem na 
cały rok przygotowywać. Substancje szkodliwe lub pylące należało rozdrabniać 
w moździerzu z przykrywką. Aptekarz wykonując tą czynność, powinien sobie 
gębę i nos chustką zawiązać. Dalej autor wyjaśnia, czym była chemia – była na-
uką, która uczyła, jak wydzielać i łączyć, a także poznawać pierwiastki ciał, ich 
charaktery i wielość. 

Każda więc operacja chemiczna polegała albo na rozkładzie, albo na syn-
tezie (składzie) różnych substancji, które mogły ze sobą reagować (dotykać się). 
Z kolei działania chemiczne były to wszelkie procesy, które doprowadzały do 
zmiany składu i powierzchowności substancji. Stosowane w farmacji chemiczne 
działania były następujące: rozpuszczenie, rozmiękczanie, nalanie i wytrawienie, 

1 Te „królestwa” to rośliny, zwierzęta i minerały.

Historia farmacji



12  Farmacja Krakowska 1 / 2011

gotowanie, wyługowanie i wypłóka-
nie, rozpływanie się, opadnięcie, kry-
stalizacja, parowanie, przekroplenie 
czyli destyllacya i wzniesienie  czyli 
sublimacya, niedokwaszenie i detona-
cya, odkwaszenie czyli redukcya oraz 
zwapnienie. Na przykład parowanie
było z ulotnieniem się części ciał płyn-
nych, mocą cieplika w parę zamienio-
nych. Proces ten należało przepro-
wadzać w płytkich i obszernych na-
czyniach dla przyśpieszenia parze 
zapomocą ciepła tworzącey się tem 
wolnieyszego i prędszego jey oddzie-
lenia.

W drugim rozdziale, zatytuło-
wanym „O roślinach których części 
iakiekolwiek obięte a zatem nayuży-
wańsze są w Farmacyi”, opisuje Ce-
liński rośliny, z których pozyskiwa-
no surowce stosowane do leczenia. 
Za działanie lecznicze roślin odpo-
wiedzialne były zawarte w nich pier-
wiastki roślinne. Pierwiastki roślinne
opisane w podręczniku „Farmacya” 

to na przykład kamfora, wosk, gumma i kley, gummy żywiczne, cukier, extrakt, 
klayster, pierwiastek opaiaiący czyli narkotyczny. Czym był ów pierwiastek opaia-
iący czyli narkotyczny? Autor wyjaśnia, że pierwiastki te powodują, iż po zażyciu 
onych wewnątrz sprawuią ospałość, tłumią i odurzaią zmysły, a w wielkiey ilości 
zażyte usypiaią, a czasem i snu apoplektycznego przyczyną bydź mogą. Wszystkie 
rośliny zawierające pierwiastek narkotyczny traktowano jako trujące.

Rozdział trzeci został opatrzony tytułem „O lekach surowych należących 
do królestwa zwierzęcego”. Celiński wyjaśnia w nim, że w farmacji można 
było stosować nie tylko rośliny, ale także surowce pochodzenia zwierzęcego. 
Autor dzieli królestwo zwierząt na sześć gromad: ssące, ptaki, gady, ryby, owady 
i robaki. Następnie opisuje różne gatunki zwierząt należące do tych gromad, 
z których korzystano w lecznictwie. Na przykład z gromady ssących autor wy-
mienia na początku człowieka (Homo sapiens). Autor wyjaśnia, że człowiek jest 

Początek przedmowy do „Farmacyi” 
Józefa Celińskiego (Warszawa 1811).

Historia farmacji
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zwierzęciem i jego części również wykorzystuje się w lecznictwie. Wspomi-
na o czaszce, o którą koniecznie należało się starać, by z ludzi gwałtowną śmier-
cią z tego świata zeszłych, była otrzymaną. Mumia była trupem ludzkim, według 
zwyczaiu Egipcyan po wyięciu wnętrzności, istotami przeszkadzaiącemi gniciu, 
napawanym. Opisując gatunki należące do tej gromady, autor wspomina o wy-
korzystywaniu w celach leczniczych kości słoni, sadła psiego, czy też płuc lisa.

W rozdziale czwartym, opatrzonym podtytułem „O ciałach, których nie 
można z pewnością w żadnem z trzech królestw umieścić”2, opisuje Celiński 
gatunki, których nie można było na owe czasy systematycznie sklasyfi kować. 
Należały tu: gąbka, oley skalny lub kamienny, asfalt czyli żydowska żywica, bursz-
tyn. Na przykład według Celińskiego gąbka była z weyrzenia do roślin, z czyn-
ności do zwierząt należeć się zdająca…

C Z Ę Ś Ć  D R U G A

Część druga „Farmacyi” liczy 486 stron i jest podzielona na 17 rozdziałów. W roz-
dziale pierwszym opisuje autor ciała, które lubo nie są w Farmacyi używane, ied-
nakże taki wpływ do działań farmaceutycznych maią, iż postrzeżenia zachodzące bez 
ich znaiomości trudno iest wytłumaczyć. Rozdział drugi nosi tytuł „Lekarstwa do 
rodzaiu chemicznych pierwiastków należące”. Rozdział trzeci jest zatytułowany 
„Lekarstwa alkaliczne”. Rozdział czwarty to „Lekarstwa z rodzaiu niedokwasów”. 
Rozdział piąty opisuje „Lekarstwa z Siarczyków”. Rozdział szósty nosi tytuł 
„O Lekach do rodzaiu kwasów należących”. W siódmym rozdziale przedstawia 
„Leki z rodzaiu solnego”, a w rozdziale ósmym „Leki z rodzaiu Oleiów”. Roz-
dział dziewiąty ma tytuł „O Lekach do rodzaiu żywic należących”, w rozdziale 
dziesiątym opisuje „Leki wyskokowe czyli Spirytusowe”, w rozdziale jedenastym 
– „Leki z rodzaiu Eterów”. Rozdział dwunasty nosi tytuł „O Mydłach lekarskich 
i z nich lekarstwach”, a rozdział trzynasty – O „Extraktach lekarskich”. W roz-
dziale trzynastym opisane zostały „Tynktury, Essencyie oraz Elixyry”, w piętna-
stym – „Lekarstwa z cukrem lub miodem robione”. Rozdział szesnasty ma tytuł 
„O Pigułkach”, a siedemnasty „O Plastrach i Maściach”. Autor w kolejnych roz-
działach szczegółowo opisuje ówcześnie stosowane lekarstwa.

* * *

W podręczniku znajdują się opis głównie prostych czynności farmaceu-
tycznych i mało skomplikowanych surowców leczniczych, ale można doszu-

2 Józef Celiński w swoim podręczniku pomija minerały, opisuje tylko surowce należące do 
królestwa roślin i zwierząt.

Historia farmacji
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kać się także elementów „nowoczesnej” farmacji. Działania chemiczne to były 
głównie takie procesy jak gotowanie i rozpuszczanie, ale autor wyjaśnia tak-
że, na czym polegały bardziej skomplikowane działania, takie jak na przykład 
destylacja czy sublimacja. Wszystkie chemiczne reakcje autor opisuje kładąc 
nacisk na efekty wizualne, jakie im towarzyszyły. Surowce lecznicze otrzymy-
wane z roślin to były zwykle proste substancje, takie jak na przykład cukier. 
Jednak autor wymienia także wiele surowców do dziś stosowanych w farmacji, 
takich jak: kamfora, garbniki czy wosk, który wchodzi w skład podłoży ma-
ściowych stosowanych w recepturze. Celiński wspomina także o pierwiastku 
opaiaiącym czyli narkotycznym. Trafnie defi niuje jego działanie i słusznie zwra-
ca uwagę na silne i niebezpieczne działanie zawartych w nim substancji. Ce-
liński nie wspomina nic o alkaloidach. Zaskakujące wydają się podawane przez 
autora niektóre opisy surowców zwierzęcych. Leki pozyskiwane z człowieka 
lub mumii budzą u współczesnego czytelnika zdumienie. Jednak surowce takie 
jak koszenila lub piżmo wydają się bardziej znajome, gdyż wykorzystuje się je 
także obecnie, co prawda nie jako leki. 

We wszystkich opisach wykonania preparatów autor podkreśla zachowa-
nie przez aptekarza staranności i dokładności w trakcie przygotowywania le-
ków. Surowce, z których sporządzano lekarstwa, nie mogły być nieświeże lub 
kiepskiej jakości. Celiński tym samym zwraca uwagę na respektowanie zasad 
dobrej praktyki aptekarskiej. Główne zalecenia wielu z tych zasad, takie jak 
sumienność lub staranność, obowiązują w pracy aptekarza także w obecnych 
czasach. 

Celiński opisuje stosowane w ówczesnej farmacji preparaty i klasyfi kuje je 
według ich chemicznych właściwości (na przykład leki z rodzaju niedokwasów, 
z rodzaju kwasu czy też z rodzaju żywic). Autor sporo miejsca przeznacza na 
opis wykonania tych leków. Tłumaczy, jak należało lek zrobić, podaje najlepszy 
sposób przeprowadzenia procesów chemicznych i daje praktyczne wskazówki, 
jak dany proces należało przeprowadzić. 

Celiński reprezentuje sporą wiedzę na temat pierwiastków chemicznych. 
Autor opisując ich właściwości skupia się zwykle na podaniu ich cech fi zycz-
nych oraz zdolności do rozpuszczania w różnorodnych płynach. Autor opisuje 
głównie proste leki (takie jak powidła, ulepki, kołaczki), ale niektóre postaci le-
ków bardziej skomplikowane, takie jak nalewki („tynktury”) lub pigułki, które 
znano już w czasach Celińskiego, są także wykorzystywane we współczesnej 
farmacji.

Historia farmacji
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Wilhelm Fischer „Farmacya praktyczna zawieraiąca
 obiaśnienie preparatów chemicznych przyiętych w aptekach”

Wilno – Warszawa, 1811

Podręcznik „Farmacya praktyczna zawieraiąca obiaśnienie preparatów che-
micznych przyiętych w aptekach” został napisany podług naynowszych zasad 
fi zyczno-chemicznych przez Wilhelma Fischera. Po śmierci autora Farmacya 
praktyczna została przeyrzana, poprawiona i powtórnie wydana przez Zygmun-
ta Fryderyka Hermbstädta, profesora chemii i farmacji w Berlinie. Podręcznik 
Fischera, przełożony na język polski przez Wincentego Wolniewicza, został 
wydany w 1811 roku w Wilnie i w Warszawie nakładem i drukiem Iózefa Za-
wadzkiego, typografa akademickiego. 

Podręcznik „Farmacya praktyczna” Wilhelma Fischera opisuje 95 prepa-
ratów. Uszeregowane są one alfabetycznie, według nazw łacińskich. Oto kilka 
przykładów:

Opisując kwas solny autor wyjaśnia 
sposób jego otrzymania, także z soli ku-
chennej. Według autora, sól kuchen-
na składała się z kwasu solnego i sody. 
Nie wiedział jednak, jaki jest skład sa-
mego kwasu solnego: Wszystkie kwasy, 
które dotąd rozłożone zostały, składaią się 
z kwasorodu i pewney zasady palney lub 
zdolney się ukwasić. Przez analogiią więc 
wnosimy, że kwas solny ma w sobie kwaso-
ród połączony z pewną zasadą palną, któ-
rey iescze nie znamy. 

Jeśli chodzi o węglan ammonijaku 
oleiem przypalonym napoiony. Sól ielenie-
go rogu lotna3, autor wyjaśnia, że węglan 
amonu można było otrzymać z różnych 
organów zwierząt za pomocą destylacji. 
Na początku otrzymywano tę sól tyl-
ko z rogu jeleniego, stąd jej nazwa. Fi-
scher opisuje sposób otrzymania tej soli 
i zaznacza, że szpony, rogi koźle i  wołowe 

3 lub węglan amonu przypalony 

Strona tytułowa „Farmacyi praktycz-
nej” autorstwa Wilhelma Fischera 
(Wilno – Warszawa, 1811).
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 wydaią bardzo nieczystą sól. W sprawie fosforanu sodu4 autor wyjaśnia, że otrzy-
mywanie tej soli polegało na połączeniu kwasu fosforowego (uzyskiwanego 
z kości) i sody, tak aby kwas przemagał. Otrzymany osad należało oddzielić od 
reszty płynu. Płyn należało odparować i poddać krystalizacji. W podręczni-
ku istnieje też wzmianka o niedokwasie zynku białym5. W celu otrzymania tego 
związku należało zynk czysty przenieść do tygla walcowatego i ogrzewać aż do 
jego stopienia. Autor wyjaśnia, że z topiącego się cynku występuią włókna paien-
czyny białe. Włókna te ulatuią w laboratorium iak paięczyny. Przedtem pędzano 
za nimi, łowiono na kształt motylów i dano ciekawe nazwisko wełny fi lozofi czney.

* * *

Podręcznik „Farmacya praktyczna”, którego autorem jest Wilhelm Fischer, 
zawiera opis preparatów chemicznych stosowanych w farmacji na początku 
XIX wieku. Autor szczegółowo opisuje 95 preparatów. Fischer skupił się na 
wyjaśnianiu sposobu otrzymania tych preparatów. Podaje potrzebne do tego 
celu substancje chemiczne, tłumaczy dalszy tok postępowania. Autor często 
podaje kilka możliwości otrzymania danego preparatu i zaznacza, który jest 
najwłaściwszy. Autor podręcznika niejednokrotnie odnosi się do „Farmakopei 
pruskiej”, szczegółowo wyjaśnia zawarty w niej przepis na otrzymanie danej 
substancji. Autor zwraca uwagę, że sposoby otrzymania preparatów, które za-
warte były w „Farmakopei pruskiej”, zwykle były najbardziej godne polecenia 
dla aptekarzy. W „Farmacyi praktycznej” autor podaje również opis prawidło-
wo otrzymanego preparatu. Wyjaśnia, jaką powinien mieć barwę, konsystencję 
i rozpuszczalność. Fischer często zwraca uwagę na możliwość zafałszowania 
substancji chemicznych bądź preparatów uzyskiwanych w fabrykach. Podaje 
próby i reakcje chemiczne, które miały potwierdzać tożsamość odpowiedniego 
preparatu. Autor sporadycznie tylko wyjaśnia, jakie były zastosowania leczni-
cze opisywanych preparatów (na przykład: winian antymonu i potażu, emetyk). 
Warto zwrócić uwagę, że w czasach autora nie znano jeszcze budowy kwasu 
solnego, o czym świadczy cytat: Wszystkie kwasy, które dotąd rozłożone zosta-
ły, składaią się z kwasorodu (tlenu) i pewney zasady palney lub zdolney się ukwa-
sić. Przez analogiią więc wnosimy, że kwas solny ma w sobie kwasoród połączony 
z pewną zasadą palną, którey iescze nie znamy.

Mgr farm. Karolina Maciszewska

4 ortofosforan (V) sodu (Na
3
PO

4
) 

5 tlenek cynku (ZnO)
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J
eszcze nie tak dawno wśród 
polskich farmaceutów ist-
niał piękny zwyczaj obcho-

dzenia kolejnych rocznic związa-
nych z apteką, w której praco wali. 
W okresie międzywojennym te 
nierzadko wystawne uroczysto-
ści organizowali właściciele ap-
tek, zdając sobie doskonale spra-
wę, że kontynuowanie histo-
rycznej tradycji uwydatnia rangę 
prowadzonej przez nich placów-
ki i wzbudza szacunek wśród pa-
cjentów. Na okolicznościowych 
spotkaniach przypominano po-
staci dawnych zasłużonych wła-
ścicieli i pracowników, czasem 
w prasie farmaceutycznej poja-
wiła się krótka notka, zdarzało 
się także, że – pokonując liczne 
problemy – wmurowywano tabli-
cę pamiątkową… Wydaje się, że 
dziś o tej pięknej tradycji nikt już 
nie pamięta, choć współczesnych 

Wydarzenia

Magister Władysław Figler, zdjęcie zamieszczo-
ne w czasopiśmie „Wiadomości Farmaceutycz-
ne” z roku 1931.

Podwójny jubileusz 
tarnowskiej apteki
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aptek, będących bezpośrednimi kontynuatorkami placówek założonych przed 
kilkudziesięciu czy nawet kilkuset laty, w Małopolsce nie brakuje!

Budujący przykład dają nam jednak państwo Anna i Włodzimierz Graba-
rzowie z Tarnowa, którzy wraz z córką Katarzyną Popiołek są właścicielami 
apteki „Pod Koroną” przy ulicy Krakowskiej 15. W czerwcu tego roku apte-
karska rodzina obchodzić będzie nie tylko dwudziestą rocznicę wykupienia na 
własność tej placówki od „Cefarmu”, ale także – wspominać niedawno minio-
ną setną rocznicę założenia apteki, a wszystko to w nowo urządzonych wnę-
trzach, nawiązujących do przeszłości. Podwójny jubileusz tarnowskiej apteki 
staje się doskonałą okazją do przypomnienia jej historii.

Aptekę przy ulicy Krakowskiej 15 założył magister farmacji Władysław 
Figler, typowy aptekarz swoich czasów: zasłużony działacz społeczny, naro-
dowy i zawodowy. Urodził się w roku 1858 w Wadowicach jako syn Toma-
sza Figlera, artysty malarza. Gimnazjum ukończył w Wadowicach, dwuletnie 
studia farmaceutyczne odbywał zaś na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom 
magistra otrzymał 19 lipca 1883 roku. Początkowo pracował w jednej z aptek 
w Czerniowcach na Bukowinie, gdzie nadal żyło duże, kilkunastotysięczne 
środowisko Polonii i wciąż żywe były tradycje czasów, gdy Bukowina była po 
części własnością, a po części lennem Rzeczypospolitej. Magister Figler, poza 
pracą w aptece, na działalność dla tego właśnie środowiska poświęcił wiele 
czasu i sił. 

W roku 1891 przeniósł się na Podole, do Mielnicy, gdzie wydzierżawił 
tamtejsza aptekę. Ten okres w jego życiu wspominano szczegółowo w artykule 
jubileuszowym, opublikowanym w warszawskich „Wiadomościach Farmaceu-
tycznych” w roku 1931: w Mielnicy, o mieszanej, a przeważnie ruskiej ludności, 
(…) był to okres zaognienia się stosunków polsko-ukraińskich. Aby zahamować fer-
ment [Figler] założył z własnej inicjatywy w tej miejscowości kasyno, które przez 
szereg lat jako gospodarz prowadził, a które w krótkim czasie zogniskowało w sobie 
całą inteligencję miejscową i dalszych okolic tak polską, jak i ruską (gośćmi i człon-
kami Kasyna byli, między innymi, obecni dygnitarze kościelni, jak ks. Arcybiskup 
Szeptycki, biskup Czapliński, ks. Łomnicki i t.d.). Fakt powyższy podziałał bardzo 
dodatnio i na ludność okoliczną; zapanowała możliwa zgoda i harmonija w miej-
sce dawnej nienawiści. W czasie dzierżawy apteki w Mielnicy, 17 sierpnia 1893 
roku, na świat przyszedł syn Figlera – Tytus.

W roku 1897, jako zarządca apteki w Mielnicy, Władysław Figler przystą-
pił do konkursu na prowadzenie apteki w nieodległym przecież od Tarnowa 
– Łapanowie. W rok później, 23 września 1898, otrzymał koncesję na jej zało-
żenie i prowadzenie. Apteka w Łapanowie otwarta została z dniem 1 stycznia 
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1899, redakcja poczytnej „Kroniki 
Farmaceutycznej” opublikowała zaś 
na swych łamach życzenia „szczęścia” 
dla świeżo upieczonego właściciela. 
Założenie apteki w Łapanowie oka-
zało się jednak wielką pomyłką i już 
w roku 1901 magister Figler zrzekł 
się koncesji na nierentowną placów-
kę. W kwietniu tegoż roku rozpo-
czął pracę w aptece magistra Karola 
Łuczki w Podgórzu. Szybko jednak 
awansował i w roku 1908 był już jej 
zarządcą. Jednocześnie, w roku 1903, 
współorganizował akcyę skierowaną 
celem liczniejszego otwierania aptek na 
terenie Galicji. 

Jako szeregowy pracownik ap-
teki w Podgórzu, Władysław Figler 
zabiegał stale o uzyskanie koncesji 
na własną placówkę, tym razem jed-
nak, pomny doświadczenia z apte-
ką w Łapanowie, starał się wyłącznie 
o otwarcie apteki w dużych miastach. 
I tak w roku 1906 wystąpił o kon-
cesję na założenie apteki w Jaśle, w 1907 zaś: w Krakowie przy ulicy Lubicz, 
w Krośnie i w Tarnowie, jednak bez określenia lokalizacji. Magister Figler 
szybko jednak sprecyzował miejsce, w którym chciał otworzyć aptekę w Tar-
nowie. „Kronika Farmaceutyczna” z lutego 1908 informowała, że w grę wcho-
dziły dwa miejsca: w dzielnicy Strusina, a to począwszy od Nr. domu 7 (przeczni-
ca „Różana”) do Nr. domu 23 włącznie przy wylocie ul. Kaczkowskiego względnie 
przy placu zwanym „Burek”. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W czerw-
cowym numerze „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego” z 1908 roku re-
dakcja donosiła, że C.k. Namiestnictwo nadało koncesyę na otwarcie nowych aptek 
kol. Mr. Władysławowi Figlerowi na nową aptekę w Tarnowie. „Kronika Farma-
ceutyczna” precyzowała zaś w numerze z lipca 1908, że lokalizacja nowej apte-
ki to ulica Krakowska na przedmieściu „Strusina”.

Genezę nowej apteki w Tarnowie przedstawia w swych opracowaniach dok-
tor Jerzy Pertkiewicz, znakomity historyk farmacji, znany z prac na temat usta-

„Książka kontroli wewnętrznej” z piecząt-
kami Apteki Społecznej nr 131 Centrali Ap-
tek Społecznych oraz apteki „Pod Koroną”. 
Pierwsze wpisy pochodzą z pierwszych lat 
po nacjonalizacji apteki.
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wodawstwa farmaceutycznego w Galicji. Doktor Pertkiewicz zajmuje się tak-
że historią aptekarstwa w Tarnowie: na początku dwudziestego stulecia na terenie 
miasta Tarnowa istniały cztery apteki: w Rynku apteka „Pod Aniołem”, przy pla-
cu Kazimierza Wielkiego „Apteka Obwodowa”, przy ulicy Lwowskiej 2 apteka „Pod 
Lwem” i przy placu Sobieskiego apteka „Pod Srebrnym Orłem”. W miarę rozrastają-
cej się zabudowy miasta, a w szczególności dzielnicy wzdłuż ulicy Krakowskiej i roz-
budowującej się sieci połączeń kolejowych z pobliskimi miejscowościami, codziennie 
napływały do Tarnowa coraz większe ilości ludności celem dokonania w mieście za-
kupów, jak i sprzedaży produktów rolnych czy rzemieślniczych. W tych warunkach 
Rada Miejska wystąpiła z inicjatywą dodatkowej apteki przy ulicy Krakowskiej.

Apteka magistra Figlera od początku swego istnienia nosiła bardzo orygi-
nalne imię „Pod Koroną Papieską”. Na temat tej nazwy wśród wtajemniczo-
nych powtarzana jest niezwykle ciekawa anegdota. Oddajmy głos ponownie 
doktorowi Jerzemu Pertkiewiczowi: w myśl ustawodawstwa austriackiego, ap-
tekarz chcąc uzyskać koncesję na otwarcie nowej apteki, oprócz wielu wymogów 
proceduralnych musiał uzyskać oświadczenie od właściciela najbliższej apteki, że 
otwarcie nowej apteki nie zagrozi materialnie sąsiedniej placówce. Gdy mgr Figler 
złożył pierwszy raz podanie o koncesję, właściciel sąsiedniej apteki z Placu Sobie-
skiego (…) złożył odwołanie do władz administracyjnych sprzeciwiając się otwar-
ciu nowej placówki tego typu. W związku z tym pierwszy wniosek o koncesję zo-
stał załatwiony odmownie. (…) Mgr Figler powtórnie złożył wniosek, który rów-
nież został negatywnie rozpatrzony na skutek rekursu właściciela sąsiedniej apteki. 
Wówczas mgr Figler osobiście interweniował w Namiestnictwie we Lwowie i tam 
prawdopodobnie dowiedział się, że osoba, od której zależy udzielenie koncesji, jest 
kolekcjonerem okolicznościowych medali, wydawanych przez Watykan. Poprzez 
znajomych udało mu się kupić w Rzymie poszukiwaną rzecz. Na zakupionym me-
dalu znajdował się rysunek korony papieskiej. Przy najbliższej wizycie u decydują-
cej osoby wręczył ten przedmiot jako pamiątkę i otrzymał koncesję. Stąd też i aptekę 
nazwał „Pod Koroną Papieską”.

Doktor Jerzy Pertkiewicz ustalił, że apteka „Pod Koroną Papieską” została 
otwarta z dniem 1 czerwca 1909. Wiemy także, że jeszcze w maju 1909 roku 
Figler pracował w Podgórzu, w czerwcu zaś przystępował już do „Kasy dla 
chorych” Galicyjskiego Towarzystwa „Unitas” jako aptekarz w Tarnowie.

Doktor Jerzy Pertkiewicz podaje także bezcenne informacje dotyczące po-
czątków apteki „Pod Koroną Papieską”. Dzięki opisowi jego autorstwa może-
my wręcz przenieść się w czasie i zajrzeć do apteki urządzanej przed stu laty! 
Magister Władysław Figler zamówił meble apteczne w krakowskiej fi rmie sto-
larskiej Kobos, specjalizującej się w wyrobie urządzeń wg specjalnych wzorów do-
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stosowanych do architektury pomieszczeń aptecznych. Całe wyposażenie apteczne, 
jak sztandy, tj. słoiki, karafki, gąsiory i inne szkło apteczne z wypalonymi ozdob-
nymi, charakterystycznymi dla tej apteki napisami, zamówił w wiedeńskiej fi r-
mie Steinnbuch. Wówczas pokój ekspedycyjny składał się z dwóch stanowisk, tj. na 
wprost drzwi wejściowych znajdował się stół ekspedycyjny z licznymi szufl adami, 
kasą, pulpitem do wyceniania i opisywania recept, a za nim mały regał z nieliczny-
mi wówczas specyfi kami. Oszklona loża recepturowa zajmowała wschodnią część 
pokoju, a na jej zapleczu długi regał apteczny z szufl adami i półkami, na których 
znajdowały się ułożone alfabetycznie słoiki i karafki z substancjami potrzebnymi 
do wykonywania licznych w tym czasie leków recepturowych. W następnych poko-
jach były pomieszczenia, w których były niezbędne do funkcjonowania apteki urzą-
dzenia, jak laboratorium galenowe, magazyn ziół, dyżurka, zmywalnia itd. Duży 
pokój był rozdzielony drewnianymi ściankami, by w ten sposób sztucznie stworzyć 
odrębność pomieszczeń do wyznaczonego celu. Po całkowitym urządzeniu apteki 
odbyła się zgodnie z wymaganymi przepisami końcowa inspekcja przeprowadzo-
na przez lekarza powiatowego (fi zyka) i przedstawiciela krakowskiego Gremium 
Aptekarskiego, która w protokóle swym stwierdziła, że apteka jest urządzona zgod-
nie z „Ustawą Aptekarską” z r. 1906 i kwalifi kuje się do rozpoczęcia swej czynności. 
Dodajmy także, że w oknie wystawowym apteki znalazła swe miejsce płasko-
rzeźba godła aptecznego – papieska korona.

Jak podaje doktor Pertkiewicz na przeszkodzie w prowadzeniu apteki sta-
nęła Figlerowi długotrwała i nieuleczalna choroba. Dlatego też w roku 1912 wy-
dzierżawił ją magistrowi Stanisławowi Chomińskiemu. W tym samym cza-
sie, 1 września 1911, praktykę w aptece w Trzebini rozpoczął Tytus Figler. 
26 sierpnia 1914 pomyślnie zdał egzamin tyrocynalny przed Gremium Apte-
karzy Galicji Zachodniej, nic jednak nie wiadomo o tym, aby rozpocząć miał 
studia farmaceutyczne. Tym samym magister Władysław Figler nie mógł nie-
stety liczyć na przejęcie apteki przez następcę… Tytus Figler został tymcza-
sem w okresie dwudziestolecia międzywojennego zawodowym ofi cerem, kapi-
tanem korpusu sanitarnego Wojska Polskiego. Zginął w Katyniu.

Pomimo braku następcy apteka „Pod Koroną Papieską” pozostawała wła-
snością Władysława Figlera jeszcze przez długie lata. W roku 1929 zmienił się 
dzierżawca: został nim magister farmacji Jakub Taubeles, który po czterech la-
tach aptekę zakupił. Władysław Figler usunął się zaś w cień życia zawodowe-
go, a jego nekrologu nie zamieściło żadne z czasopism farmaceutycznych okre-
su dwudziestolecia międzywojennego…

Kim był nowy właściciel apteki „Pod Koroną Papieską”? Urodził się 5 maja 
1893. Cesarsko-królewskie Gimnazjum nr II ukończył w Tarnowie,  studia 
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farmaceutyczne zaś w roku 1915 na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 
dwudziestych pracował w Tarnowie – w aptece Maurycego Adlera w Rynku 
pod numerem 25. Po wydzierżawieniu apteki „Pod Koroną Papieską” zatrud-
nił w niej swą żonę – Rozalię, która również była magistrem farmacji, absol-
wentką studiów farmaceutycznych w Krakowie z roku 1918. W latach dwu-
dziestych podobnie jak mąż pracowała w Tarnowie, w aptece Kasy Chorych. 
W roku 1938 Taubelesowie zakupili od spadkobierców Władysława Figlera 
aptekę „Pod Koroną Papieską”. Po wybuchu II wojny światowej, jako osoby 
pochodzenia żydowskiego, wyjechali na wschód. Ich dalsze losy relacjonuje 
doktor Jerzy Pertkiewicz: po wybuchu wojny mgr Taubeles wraz z zatrudnio-
ną w aptece żoną Różą przekazał opiekę nad apteką zatrudnionej w niej Żydów-
ce i wraz z żoną udaje się na wschód, gdzie zostaje przez sowietów internowa-
ny, a po zwolnieniu udaje się na Bliski Wschód. Pracuje w aptece zorganizowanej 
przez PSZ [Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie], pozostając na tym stanowisku 
do końca wojny.

Tymczasem apteka „Pod Koroną” została przejęta przez władze hitlerow-
skie jako tzw. „mienie pożydowskie” i oddana w ręce wyznaczonego przez Izbę 
Aptekarską w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa zarządcy – treu-
hendera. Został nim wysiedlony z terenów włączonych do III Rzeszy magister 
farmacji Albin Wiertel. Studia farmaceutyczne ukończył w roku 1933 w Po-
znaniu. W roku 1939 był pracownikiem apteki „Pod Lwem” w Gnieźnie. Jak 
wspomina doktor Jerzy Pertkiewicz, pracujący w czasie okupacji w tarnowskiej 
aptece zarządzanej przez swego ojca – Zygmunta, apteka „Pod Koroną” zosta-
ła wyznaczona jako apteka zaopatrująca w leki tylko Niemców i otrzymała na-
zwę „Kronenapotheke nur für Deutsche”, czyli „Apteka pod Koroną tylko dla Niem-
ców”. Niemcom nie wolno było zaopatrywać się w leki w innych aptekach, tylko 
w tej, a jej personel nie mógł wydawać leków Polakom. W tych warunkach czynność 
apteki zmniejszyła się do minimum, gdyż poza wojskiem niemieckim, które mia-
ło swoją aptekę przyszpitalną, Niemców w pierwszym roku na urzędach było sto-
sunkowo jeszcze niewielu i nie korzystali oni z czynności tej apteki. Aptece groziło 
bankructwo. Po usilnych staraniach mgr Wiertel uzyskał nowy status dla tej apteki 
i została ona znów udostępniona dla Polaków, a jedynie przy nazwie posiadała do-
pisek „auch für Deutsche” („tylko dla Niemców” zmieniono na „również dla Niem-
ców”). Doktor Pertkiewicz pisze także o okupacyjnych zasługach magistra Al-
bina Wiertla: kierownik apteki, znający biegle język niemiecki (w czasie zaborów 
musiał chodzić do szkół niemieckich), został wybrany przez tarnowskich apteka-
rzy mężem zaufania, który załatwiał wszelkie sprawy dotyczące aptek w urzędach 
i u władz niemieckich, interweniując zwykle ze skutecznym efektem, np. powodując 
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zaniechanie delegowania tarnowskich farmaceutów do pracy na terenach zajętych 
przez Wehrmacht na wschodzie w czasie wojny z ZSSR lub zwalnianie młodych 
ludzi zatrudnionych w aptekach ze służby w niemieckim Baudienst [przymusowa 
służba budowlana] i wiele innych spraw.

Po zakończeniu wojny Jakub Taubeles, jako jeden z nielicznych żołnierzy 
PSZ, postanowił powrócić do Polski, narażając się tym samym na poważne 
represje ze strony stalinowskiego aparatu bezpieczeństwa. Szczęśliwie jednak, 
wraz z żoną Rozalią, mógł objąć na powrót swą aptekę. Natomiast magister 
Wiertel został właścicielem apteki w Białogardzie przy placu Wolności 19.

W roku 1951 apteka „Pod Koroną” została znacjonalizowana, dotychcza-
sowy właściciel zaś zaledwie przez rok pozostawał jej kierownikiem. Następnie 
przeniesiony został do innej apteki, a do dawnej apteki „Pod Koroną Papie-
ską” skierowano magistra farmacji Andrzeja Gębskiego. Jakub Taubeles zmarł 
9 września 1969 roku. Na tablicy jego grobu, znajdującego się na tarnowskim 
cmentarzu żydowskim, czytamy: najlepszy ojciec i dziadziuś / magister farmacji 
/ uczestnik II wojny światowej / ofi cer gen. W. Andersa.

W marcu 1955 kierownikiem apteki przy Krakowskiej 15 została magi-
ster farmacji Janina Kokoszkowa. Jak podaje w swych notatkach doktor Jerzy 
Pertkiewicz: W czasie jej rządów został przeprowadzony generalny remont apteki. 
Ze względu na szczupłość pomieszczeń zmieniono dotychczasowy typ apteki o peł-
nym zakresie działania na aptekę leków gotowych i w związku z tym wymienio-
no dotychczasowe urządzenie przystosowując nowe umeblowanie do zmienionego 
charakteru apteki.

W roku 1982 kierownikiem apteki została magister Anna Grabarz, absol-
wentka studiów na Wydziale Farmacji krakowskiej Akademii Medycznej. Swą 
drogę zawodową rozpoczęła w aptece w Brzesku, a następnie, w roku 1977, 
przeniosła się do tarnowskiej apteki przy ulicy Krakowskiej 15. Po wykupieniu 
tej apteki od PZF „Cefarm” w Krakowie, z dniem 7 czerwca 1991 roku, apteka 
zaczęła funkcjonować jako apteka prywatna. Nazwana została zgodnie z tra-
dycją „Pod Koroną”. 

Pierwsze, pionierskie lata funkcjonowania prywatnej apteki wspomina pani 
magister Anna Grabarz: Początki prowadzenia apteki na własną rękę były bardzo 
trudne. Dotychczas, pod skrzydłami Cefarmu, było łatwiej: on zapewniał dostawę 
towaru, troszczył się o pracowników, ich płace, załatwiał sprawy administracyj-
ne, czynszu itp. Teraz, nagle, po wykupieniu apteki od Cefarmu wszystko pozosta-
ło na mojej głowie. Najpierw tradycyjnie praca za pierwszym stołem. A wieczorem 
runda po okolicznych „garażowych” hurtowniach farmaceutycznych. Tam wybie-
ranie towaru, buszowanie samemu po półkach. Potem czekanie, aż Pani z Hur-
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towni ręcznie napisze fakturę; któregoś razu będąc już przy pozycji 68, Pani ze 
 stoickim spokojem oświadczyła: „Oj, pomyliłam się, muszę napisać od nowa”. Płat-
ności należało dokonać oczywiście natychmiast – gotówką. Wysłużonym polonezem 
przywoziło się towar również z Krakowa, Rzeszowa, Kielc. Wypełniony po brze-
gi samochód stwarzał zagrożenie dla ruchu, widoczność kierowcy ograniczona była 
praktycznie do zera, gdyż siedzenie pasażera wyładowane były pod sufi t beczkami 
z „Alugastrinem”. Po dostawie towaru do apteki trzeba było go samemu rozładować 
(wcześniej robili to panowie w szarych chałatach z Cefarmu), rozpakować, omet-
kować, ustawić na półkach itd. Sylwestra, noc sylwestrową i Nowy Rok spędzało się 
w aptece przy robieniu remanentu „na piechotę”. Z czasem, jeśli chodzi np. o dosta-
wę towarów, było lżej. Szybko rozwijające się hurtownie farmaceutyczne zaczęły 
przysyłać swoich przedstawicieli, kierowców, którzy towar dostarczali już sami. 
Ale były też i pozytywne i miłe chwile w tych początkach. W hurtowniach, oczekując 
na dostawę towaru, można było porozmawiać, pożartować z koleżankami i kole-
gami z innych aptek. O spotkania integracyjne oraz wspólne wyjazdy na wycieczki 
krajowe i zagraniczne dbały bardzo hurtownie. Była to okazja poznania wielu cie-
kawych ludzi z branży farmaceutycznej z innych regionów Polski.

Kolejną ważną datą w dziejach apteki „Pod Koroną” był sierpień 1999 roku, 
kiedy to pracę w aptece podjęła córka państwa Grabarzów – Katarzyna, absol-
wentka studiów farmaceutycznych na Śląskiej Akademii Medycznej.

Właścicielom apteki „Pod Koroną” redakcja „Farmacji Krakowskiej” 
składa serdeczne życzenia pomyślności i kontynuowania 

szczytnych tradycji dawnego aptekarstwa!
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Oryginalne godło apteki przy ulicy Krakowskiej 15: płaskorzeźba, przedstawiająca zło-
tą papieską koronę, znajduje się obecnie w zbiorach krakowskiego Muzeum Farmacji

Godło korony, tyle że w formie nowoczesnego neonu, nadal widnieje 
na fasadzie apteki…
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Personel apteki „Pod Koroną” w nowo urządzonej izbie ekspedycyjnej. 
Od lewej: technik farm. Ewa Onak, mgr farm. Anna Grabarz, technik farm. 

Małgorzata Stańczyk, mgr farm. Katarzyna Popiołek, technik farm. Dorota Mikos

Fasada apteki „Pod Koroną”
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Właściciele apteki „Pod Koroną”: państwo Anna i Włodzimierz Grabarzowie 
wraz z córką Katarzyną Popiołek

Izba ekspedycyjna apteki „Pod Koroną”. Nad regałami aptecznymi uwagę zwracają 
wielkoformatowe wydruki, przedstawiające wybrane zabytkowe naczynia 

i utensylia, pochodzące z tejże apteki. Piękny ukłon w stronę historii farmacji!
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Kolekcja moździerzy aptecznych, pochodzących z apteki „Pod Koroną”

Dawne naczynia apteczne z apteki „Pod Koroną”
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P
acjenci z problemami hemoroidalnymi należą do codziennych gości 
w naszych aptekach. Zazwyczaj polecamy im bardzo drogie maści i kre-
my, które choć są efektywne, odstraszają niestety swą ceną! Tymczasem 

można polecić pacjentom bardzo skuteczną i wypróbowaną maść, za którą – 
po wypisaniu przez lekarza recepty – zapłacą zaledwie 5 złotych. Recepta le-
karska jest konieczna także i z innego powodu – jeden ze składników maści, 
anestezyna, należy do wykazu B.

Rp.
Bals. Peruv. 2,0
Anaeshesini 5,0
Zinc. oxyd. 10,0
Paraff . liq. q.s. 
Lanolini ad 100,0

M.f. ung.

Maść tę wykonujemy następująco. Anestezynę przez dłuższy ucieramy 
w moździerzu, tak aby z drobnych, łuskowatych kryształków nabrała posta-
ci pylistej. Następnie dodajemy tlenek cynku i kilka gramów ciekłej parafi ny, 
która ułatwi roztarcie często dużych i zbitych grudek tlenku cynku. Kolejnym 
etapem jest stopniowe dodawanie podłoża, czyli lanoliny, i rozcieranie jej z od-
ważonymi już substancjami. Na końcu wprowadzamy do maści balsam peru-
wiański i przez dłuższy czas ujednolicamy ją, tak aby nabrała całkowicie jedno-
rodnej struktury. 

Powyższa maść opiera swe działanie na trzech, bardzo skutecznych skład-
nikach czynnych. Balsam peruwiański działa przeciwświądowo, antyseptycz-
nie i przyspiesza gojenie1. Anestezyna (Anaestesinum, Benzocainum) ma dzia-

1 Na temat balsamu peruwiańskiego pisaliśmy wyczerpująco w numerze 2/2008 „Farmacji 
Krakowskiej”.
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łanie znieczulające na zakończenia nerwowe. Przy tym, w przeciwieństwie do 
innych substancji o działaniu znieczulającym, nie ma działania drażniącego. 
Dzięki temu, że jest nierozpuszczalna w wodzie, po podaniu na skórę lub bło-
ny śluzowe odznacza się długotrwałym działaniem. Tlenek cynku działa z ko-
lei ściągająco, osuszająco i słabo antyseptycznie. Sporządzenie opisywanej ma-
ści na lanolinie daje dodatkową korzyść w postaci działania łagodzącego tegoż 
podłoża2.

Pacjenci stosujący tę maść twierdzą, że jest niezastąpiona szczególnie w po-
czątkowych stadiach choroby hemoroidalnej z towarzyszącym uporczywym 
świądem w okolicach odbytu i obrzmieniem błon śluzowych. Podobne opinie 
wyrażali także zawodowi kierowcy i pracownicy biurowi, którzy po całym dniu 
pracy mają problemy z przebywaniem w pozycji siedzącej. 

Piśmiennictwo u autora

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

2 Historia, otrzymywanie i zastosowanie lecznicze lanoliny opisane zostały na łamach nu-
meru 1/2008 „Farmacji Krakowskiej”.
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Otrucie pacyenta dzięki brakowi kwalifi kacyi odpowiednich u personalu 
współpracowniczego zaszło w związkowej aptece „Chaux de Fonds” w Szwaj-
caryi. Oto przyniesiono do apteki receptę świeżo napisaną przez lekarza na 
której lekarz mylnie pod Sol. Fovleri dał sygnaturę „po łyżce stołowej”. Ma-
gister byłby się zwrócił do lekarza w tej sprawie i uzyskał poprawkę, laborant 
jednak wyekspedyował lekarstwo, jak było zapisane. Pacyent umarł.

Odmówienie koncesyi. C.k. Namiestnictwo odmówiło dla braku warunków 
koncesyi na drugą aptekę w Dobromilu i na nową aptekę w Klaśnie.

Apteka domowa. C.k. Namiestnictwo udzieliło zezwolenia Dr. Edmundowi 
Karabińskiemu na utrzymywanie lekarskiej apteki domowej w Jeleśni.

Łódź. Przy miejskiej pracowni higienicznej otwarte zostało muzeum falsyfi -
katów środków żywności, obejmujące przeszło 300 okazów, a urządzone przez 
kierownika pracowni, Dra Bartoszewicza.

Aptekarz – Ministrem. Aptekarz Mr. J. Morel został powołany na ministra 
kolonii w gabinecie Brianda. Był on deputowanym do parlamentu francuskie-
go z departamentu Loary od roku 98. Przez cały czas swej pracy parlamentar-
nej występował często w interesie naszego zawodu.

Większa częstość tężca, schorzeń i śmierci, mimo leczenia surowicą, wyka-
zują statystyki angielskie. Autorzy statystyk odnoszą to do znacznie zwiększo-
nego ruchu motorowego, rozrzucającego bardzo kurz po drogach.

W sprawie reformy studyów. Może na zaślepionych przeciwników reformy 
studyów farmaceutycznych, wpłynie nieco świeży dowód lekceważenia nasze-
go stanu i pomiatania nim nawet przez ustawodawcze władze. W rozporzą-
dzeniu z dnia 10 października 1910, a normującym warunki przyjęcia w c.k. 
instytutach dla badania środków spożywczych, dla kandydatów na eksper-
tów wylicza się wszystkie zawody, pomija się zaś naturalnie pionierów badania 
środków spożywczych, a mianowicie aptekarzy. Na ekspertów przyjmowani są 

Przed 100 laty polska prasa farmaceutyczna pisała…
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lekarze, weterynarze, zaś aptekarze nie, bo brak im matury. Matura dla zawodu 
naszego jest konieczna i to nie egzamin jakiejś zawodowej szkoły, lecz prze-
ciwnie, matura gimnazyalna. Stworzenie szkoły zawodowej, będzie krokiem 
wtył, a nie naprzód; zepchnie nas do stanowiska drogistów, którzy obecnie 
czynią starania o średnie szkoły fachowe.

Związek aptekarzy w Norwegii na tegorocznem walnem zgromadzeniu jed-
nogłośnie wypowiedział się za wprowadzeniem matury dla aptekarzy. Pojawił 
się jednak wniosek, by utworzyć drugą klasę farmaceutów bez matury, jako 
personal pomocniczy. Matura dawałaby prawo do studyów uniwersyteckich.

Wieczór karnawałowy. Pod tą nazwą odbył się 18 bm. w sali hotelu Elite we 
Lwowie staraniem lwowskiego Wydziału kondycyonujących magistrów far-
macyi i akademickiego kółka farmaceutycznego bal, na dochód ubogich słu-
chaczów farmacyi Uniwersytetu Lwowskiego.

Nieuczciwość wraz z geszefciarstwem bez względu na interes publiczny 
podały sobie ręce w ogłoszeniu, jakie znajdujemy stale umieszczane w wielu 
pismach a między innemi i w „Nowościach ilustrowanych” pod szumnym ty-
tułem „Leczcie pijaństwo”. Ogłasza się tam w szarlatański sposób duński in-
stytut wyrabiający tajemny środek przeciw pijaństwu „Coom”. Jest to coś á la 
niedawny, również z Danii pochodzący preparat „Cosa”, który okazał się po 
zbadaniu bezwartościową mieszaniną proszków roślinnych. Każdemu zajmu-
jącemu się alkohologią wiadomem jest, że pijaństwo może być jedynie leczo-
ne silną wolą i jej wzmacnianiem za pomocą oddziaływania intelektualnego, 
że wszelkie lekarstwa na „obrzydzenie pijaństwa” racyi bytu nie mają – a oto 
żadna władza powołana ku temu, żadna lekarska powaga nie wglądnie w to, iż 
podobne ogłoszenie jest rozbojem w biały dzień, najprostszym oszustwem, że 
tysiące nieszczęśliwych żon i matek od ust sobie odejmuje by posłać owe 10 
koron za „Coom” dla ratowania alkoholika ojca lub męża, tysiące z kraju wy-
chodzi – a na poparcie jedynie racyonalnego sposobu zwalczania alkoholizmu 
przez szerzenie abstynencyi i pism jej poświęconych – sejm nasz i rząd i tysią-
ca koron subwencyi znaleść nie może. 

Cytaty zaczerpnięto z działu „Wiadomości bieżące” „Kroniki Farmaceutycznej” z pierwsze-
go kwartału 1911. Zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

Przed 100 laty polska prasa farmaceutyczna pisała…
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Stanisław Karwacki

C
zytelnicy „Farmacji Krakowskiej” pamiętają za-
pewne wywiad z panią Stefanią Karwacką, która 
wraz ze swym mężem Sławomirem była przed-

wojenną właścicielką drogerii w Myślenicach. W wy-
wiadzie tym wspomniano postać Stanisława Karwackie-
go, teścia Pani Stefanii, długoletniego właściciela apteki 
w podkrakowskich Liszkach, a następnie w Czernicho-
wie. Niniejszy artykuł służy przypomnieniu tej niezwy-
kle ciekawej postaci.

Stanisław August Karwacki urodził się 21 kwiet-
nia 1867 w Skale jako syn pisarza prowentowego Se-
bastiana Jana i Emilii Kosickiej, córki doktora fi lozofi i 
Ludwika Kosickiego, profesora historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dy-
rektora Instytutu Technicznego w Krakowie, z którego wywodzi się obecna 
Akademia Górniczo-Hutnicza. Ochrzczony został 13 maja 1867. Ojciec Sta-
nisława zamieszkiwał w folwarku Konczany w Sułoszowej. Był uczestnikiem 
powstania miechowskiego w 1846 roku, za co został skazany na sześć miesięcy 
pobytu w twierdzy Zamość, a także powstania styczniowego, w którym – we-
dle rodzinnej tradycji – brał udział jako intendent. Po jego upadku przeniósł 
się ze względu na odebranie majątku przez władze carskie na stałe do Skały-
-Zagród.

Tradycje farmaceutyczne w rodzinie Karwackich były żywe od początków 
XIX wieku. Dziadek Stanisława – Marcin Karwacki, urodzony 6 listopada 
1768 na krakowskim Kazimierzu, w roku 1792 zamieszkały przy ulicy Stra-
dom 13, w pierwszych latach XIX wieku osiadł w Jędrzejowie, gdzie otworzył 
w rynku aptekę. Prowadził ją aż do swojej śmierci 8 stycznia 1837 roku.  Córka 

Aptekarze Małopolski

Stanisław Karwacki. 
Ze zbiorów rodzin-
nych
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jego – Teresa, wyszła za mąż za apteka-
rza Dominika Franckiego (1780–1849), 
właściciela apteki w Miechowie. Apte-
ka ta pozostawała w rękach ich potom-
ków (dzieci – Franckich, wnuków – Za-
porskich i prawnuków – Skalskich) przez 
prawie 150 lat.

W Krakowie Stanisław Karwac-
ki uczęszczał do Gimnazjum św. Anny, 
mieszkając w domu swych krewnych – 
Kosickich (zespół budynków Floriańska 
12 i św. Tomasza 17). W czasie nauki za-
przyjaźnił się m.in. ze Stanisławem Wy-
spiańskim i przyszłym dyrektorem kra-
kowskiego Oddziału Farmaceutycznego 
– Tadeuszem Estreicherem.

Po ukończeniu praktyki aptecznej 
i zdaniu egzaminu tyrocynalnego w roku 
1891 wstąpił na studia farmaceutyczne. Dyplom magistra farmacji otrzymał 
11 lipca 1893 roku. Pierwszym miejscem pracy Stanisława Karwackiego była 
apteka Władysława Gumińskiego w Myślenicach1. Wedle rodzinnych prze-
kazów młody magister farmacji po całodziennej pracy w aptece sypiał w nie-
wielkim pokoiku dla pomocnika, z osobnym wejściem od sieni. Z ciekawo-
stek można dodać, że uczestniczył w trakcie pobytu w Myślenicach w kursie 
tańca, organizowanym w gmachu ówczesnej Szkoły Miejskiej. Jednocześnie 
działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, co dokumentuje zachowa-
ne w zbiorach rodzinnych archiwalne zdjęcie, reprodukowane w niniejszym 
artykule.

W Myślenicach Karwacki pozostawał zatrudniony do roku 1896. Wów-
czas to na łamach „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” 
ukazało się ogłoszenie o następującej treści: Magister farmacyi z pięcioleciem 
na ukończeniu, katolik dobrze polecony, poszukuje posady. Zgłoszenia pod adre-
są: Stanisław Karwacki w Myślenicach. W roku 1898 został przyjęty w poczet 
członków Galicyjskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas”, jako pra-
cownik apteki w Korczynie. W 1899 roku pracował z całą pewnością w aptece 
w Mszanie Dolnej, gdyż to właśnie stamtąd nadesłał telegram z życzeniami do 

1 Dzieje apteki w Mszanie Dolnej przedstawiono w „Farmacji Krakowskiej” nr 3/2008. 

Stanisław Karwacki w stroju „Soko-
ła”. Ze zbiorów rodzinnych
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uczestników „II Zjazdu farmaceutów galicyjskich”, który odbywał się w Kra-
kowie w dniu 7 października.

Od pierwszego dnia września 1903 roku wydzierżawił magister Karwac-
ki aptekę w Mszanie Dolnej2, należącą do Pauliny Fijałkowskiej, wdowy po 
aptekarzu Julianie Fijałkowskim. Jeszcze na początku roku 1903, wyswatany 
przez ciotkę, u której mieszkał podczas studiów w Krakowie, poślubił Martynę 
Jankowską, o czym informowało „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”: 
W kościele parafi alnym w Środzie (księstwo Poznańskie) odbył się ślub kol. Stani-
sława Karwackiego, aptekarza w Mszanie dolnej, z panną Martyną Jankowską. 
Ojciec wybranki był właścicielem składu towarów w Środzie Wielkopolskiej. 
Ślub został jednak przełożony, gdyż tuż przed wcześniejszym terminem wy-
darzyła się tragedia – zaczadzili się ojciec i starsza siostra panny młodej, która 
opiekowała się młodszym rodzeństwem.

Dzięki wniesionemu przez majętną żonę posagowi Karwacki mógł wy-
dzierżawić aptekę w Mszanie wraz z wytwórnią wody sodowej. W Mszanie 
na świat przyszli dwaj synowie państwa Karwackich: Witold (19 listopada 
1903) i znany już Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” Sławomir (ur. 5 wrze-
śnia 1905). Okazało się jednak, że Martyna Karwacka nie polubiła górzystych 
stron południowej Galicji, w któ-
rych czuła się źle.

Magister Karwacki dzierżawcą 
mszańskiej apteki pozostawał aż 
do 1 stycznia 1906, kiedy to wy-
dzierżawił kolejną – w Wojniczu. 
Śladem jego pobytu w tej miejsco-
wości jest ogłoszenie, które zamie-
ścił w „Czasopiśmie Towarzystwa 
Aptekarskiego”: Asystenta farma-
cyi starszego na stałą posadę poszu-
kuję. S. Karwacki, aptekarz w Woj-
niczu. Dzierżawcą apteki w Woj-
niczu pozostawał nadal w roku 
1910, gdyż jako taki wymieniony 
jest przez cytowane już „Czasopi-
smo Towarzystwa Aptekarskiego” 

2 Historia tej apteki opisana została 
w „Farmacji Krakowskiej” nr 3/2008.

Aptekarze Małopolski

Stanisław i Sławomir Karwaccy. Ze zbiorów 
rodzinnych
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wśród magistrów farmacji składających podanie o koncesję na własne apte-
ki. Na początku 1910 roku ubiegał się o koncesję na prowadzenie apteki na 
Grzegórzkach pod Krakowem, w Perechińsku pow. Dolina, w Gorlicach na Zawo-
dziu przy ul. Mickiewicza, w Krakowie przy ul. Warszawskiej względnie Szlak, 
w Tarno brzegu przy ul. Prowadzącej od Rynku do wsi Miechocina. Następnie 
wystąpił o przyznanie koncesji na prowadzenie aptek w gminie Grzegórzki pod 
Krakowem, w Perehińsku (pow. Dolina) oraz o nowe apteki w Gorlicach, Krako-
wie i Tarnobrzegu. W kilka miesięcy później ubiegał się o koncesję na nową 
aptekę w Podhajcach. Dzierżawcą apteki w Wojniczu Karwacki pozostawał 
do końca roku 1911.

Niestety nie są znane losy magistra Karwackiego od roku 1911, a także 
w latach I wojny światowej. Informacji o ewentualnym otrzymaniu przez niego 
koncesji lub o wydzierżawieniu apteki nie przekazały żadne ówczesne czasopi-
sma aptekarskie. Prawdopodobnie był więc w tym okresie szeregowym pracow-
nikiem aptek. W „Księgach adresowych Krakowa” Stanisław Karwacki fi guruje 
jednocześnie jako magister farmacji zamieszkały w przy ulicy Kraszewskiego 9 
i aptekarz zamieszkały w Podgórzu przy ulicy Kołłątaja. Fakt zamieszkania Sta-
nisława w Podgórzu potwierdziła nawet pani Stefania Karwacka, wspominając, 
że syn Stanisława, jej mąż Sławomir, uczęszczał tam do trzeciej klasy. Według 
innych podań rodzinnych, magister Karwacki miał także pracować w Drohi-
czynie, nie wiadomo jednak, czy chodzi tu o miejscowość o tej nazwie na Po-
lesiu, czy też nad Bugiem. W czasie ofensywy wojsk rosyjskich rodzina wyje-
chała z tego miasta, powróciła jednak po cofnięciu się frontu, tracąc przy tym 

Odcisk pieczęci apteki 
„Pod Kościuszką” 
w Liszkach. Ze zbio-
rów rodzinnych

Aptekarze Małopolski
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skrzętnie ukryte wcześniej w piwni-
cach meble i inne majętności, w tym 
kolekcję znaczków.

Pierwsza pewna informacja 
o Stanisławie Karwackim pocho-
dzi z 27 października 1918, kie-
dy to zakupił wyposażenie apteki 
„Pod Kościuszką” Juliana Zieliń-
skiego w podkrakowskich Liszkach, 
a w 1920 – uzyskał prawomocną 
koncesję na prowadzenie tejże apte-
ki. Wówczas to, ulegając namowom 
żony, wydzierżawił aptekę na pięć 
lat i przeniósł się w rodzinne stro-
ny Martyny, do stolicy Wielkopol-
ski – do Poznania. Tu wynajął kilku-
pokojowe mieszkanie i… postano-
wił żyć dostatnio z dzierżawy apteki! 
Decyzja ta przypadła nieszczęśliwie 
na okres hiperinfl acji: dzierżawa nie 
przyniosła oczekiwanych docho-
dów, a magister Karwacki związa-
ny umową dzierżawną, nie mogąc pracować we własnej aptece, zmuszony był 
udać się na tułaczkę po dawnej Galicji. Podejmował się kilkutygodniowych 
zastępstw i prac czasowych w aptekach, m.in. w Bieczu, Suchej Beskidzkiej, 
Krakowie. Cierpiały na tym najbardziej kilkunastoletnie dzieci państwa Kar-
wackich – Witold i dwa lata młodszy Sławomir. Bardzo zdolni chłopcy, przez 
ciągłe zmiany miejsca zamieszkania, nie mogli uczyć się w żadnej szkole. Po 
wygaśnięciu kontraktu dzierżawy apteki „Pod Kościuszką” Karwaccy powró-
cili do Liszek. Apteka znajdowała się wówczas w budynku stanowiącym wła-
sność ciotki Stanisława Rosponda, wieloletniego przyjaciela młodszego syna 
Stanisława – Sławomira, późniejszego polonisty, docenta Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie i profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadze-
nie apteki „Pod Kościuszką” zapewniło rodzinie dostatek, a synowie – Witold 
i Sławomir, szczęśliwie zdali maturę w krakowskim liceum im. Augusta Wit-
kowskiego.

Kontakt z potomkami Stanisława Karwackiego pozwolił na szczegółowe 
odtworzenie postaci tego aptekarza, dodajmy od razu – postaci nietypowej 

W aptece „Pod Kościuszką” w Liszkach. Na 
zdjęciu Sławomir Karwacki, pierwsza z pra-
wej jego matka i żona Stanisława, Martyna 
Karwacka. Ze zbiorów rodzinnych

Aptekarze Małopolski
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i niezwykle interesującej! Magister Karwacki, w przeciwieństwie do wielu in-
nych ówczesnych farmaceutów, nie stawiał w swym życiu na pierwszym miej-
scu prowadzonej przez siebie apteki, lecz… podróże! Był wiecznie głodny no-
wych wrażeń i ciekawy świata. Praca w aptece była jedynie środkiem do uzy-
skiwania środków fi nansowych, które przeznaczał na kolejne, dalekie jak na 
przełom XIX i XX wieku, wyprawy. W zarobkowaniu jako aptekarz pomagał 
mu zapewne fakt, że był doskonałym fachowcem. W chwilach wolnych od ap-
tecznych obowiązków zagłębiał się w lekturze książek i czasopism podróżni-
czych, słuchając przy tym radia. Przed samym wyjazdem był już tak doskona-
le obeznanym z interesującym go terenem, iż znał lepiej zabytki i osobliwości 
niż zagadywani przez niego miejscowi! Czytał również rozmówki językowe, 
aby ułatwić sobie bezpośredni kontakt. Po kilkunastu miesiącach planowania 
i przygotowań wyruszał w drogę, zadowalając się zaledwie małym tobołkiem, 
w którym znajdował się cały turystyczny ekwipunek. Magister Karwacki był 
człowiekiem wygodnym i wolał zapłacić za pranie lub kupić w trakcie podróży 
nową garderobę, niż dźwigać ze sobą walizy. Z najważniejszych, jeszcze XIX-
-wiecznych podróży Karwackiego, wymienić należy wypady do Budapesztu 
w roku 1897 (z okazji tysiąclecia państwa węgierskiego) oraz do Frankfur-
tu i Hamburga (1898). W roku 1900 magister Karwacki odbył długą podróż 

niemal przez całą Europę: od He-
idelbergu, Antwerpii i Brukseli, 
przez Paryż, Fontainebleau, Mon-
te Carlo, Genuę i Lucernę, po 
Innsbruck, Kolonię i Monachium. 
W rok później odwiedził Wene-
cję. Włochy musiały pozostawić 
na nim wielkie wrażenie, skoro 
już w roku 1907 przemierzył cały 
Półwysep Apeniński, od Wenecji, 
przez Sorrento, Turyn, Mediolan, 
Rzym z Watykanem, aż po Ne-

Przed apteką Stanisława Karwackiego 
w Czernichowie. Na zdjęciu Stanisław 
Karwacki z synową Stefanią i wnuczką 
Haliną. Ze zbiorów rodzinnych

Aptekarze Małopolski
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apol. Po tej wyprawie nastąpiła długa przerwa, 
przypadająca na okres I wojny światowej i or-
ganizowanie własnej apteki w Liszkach. W tra-
sę wyruszył Karwacki dopiero w roku 1924. Był 
wówczas w Wiedniu. W roku 1931 odwiedził 
Norwegię, a w 1933 – Kopenhagę. W 1934 
miała miejsce ostatnia podróż – do Sztokhol-
mu. Wielkim, niespełnionym marzeniem Sta-
nisława Karwackiego była podróż do Palestyny, 
której na przeszkodzie stanął wybuch II woj-
ny światowej. Wiedzę na temat podróży Sta-
nisława Karwackiego rodzina czerpie z nie-
datowanego albumu, zatytułowanego „Świat 
w obrazach. Zbiór fotografi i najbardziej uwagi 
godnych miast, okolic i dzieł sztuki z Europy, 
Azyi, Afryki, Australii, Północnej i Południo-
wej Ameryki”, wydanego nakładem „Dziennika Polskiego” we Lwowie. Kar-
ta tytułowa opatrzona jest adnotacją, dokonaną ręką magistra Karwackiego: 
Wspomnienia z moich podróży. Na poszczególnych stronach albumu, przedsta-
wiających np. kasyno w Monte Carlo czy przesmyk Naerodal w Norwegii, 
znajdujemy adnotacje Zwiedziłem w roku…

Drugą pasją Stanisława Karwackiego było badanie dziejów rodziny, kulty-
wowanie tradycji i udział w zjazdach familijnych. Sympatie polityczne magi-
stra Karwackiego kierowały się ku BBWR-owi. W roku 1936 część rodziny 
Karwackich wyjechała z Liszek do pobliskiego Czernichowa, gdzie przenie-
siona została apteka. Ofi cjalnie aptekę w Czernichowie otwarto 17 kwietnia 
1936 roku i od tego też dnia, także przez cały okres II wojny światowej, aż 
do śmierci Stanisław Karwacki był właścicielem apteki i koncesji na aptekę 
w Czernichowie.

Magister Stanisław Karwacki zmarł 17 lutego 1949 roku, w wieku 82 lat, 
wciąż pracując w aptece. W zawodzie był czynny aż 64 lata, co podkreślała 
w nekrologu redakcja „Farmacji Polskiej”: W zmarłym zawód stracił jednego 
z seniorów, zacnego i powszechnie szanowanego kolegę. Cześć Jego pamięci! Aptekę 
w Czernichowie przejął wówczas jego syn – magister farmacji Witold Karwac-
ki, który po nacjonalizacji w roku 1951 został jej długoletnim kierownikiem.

Piśmiennictwo u autora
Dr n.  farm. Maciej Bilek

Odcisk pieczęci apteki w Czer-
nichowie z okresu okupacji 
hitlerowskiej. Ze zbiorów ro-
dzinnych

Aptekarze Małopolski
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W 
serii „Biblioteka Rocznika Sądeckiego” ukazało się opracowanie 
„Dzieje aptek w powiecie nowosądeckim do 1951 roku” autorstwa 
dr. n. farm. Macieja Bileka. Wydawcami są Prezydent Miasta No-

wego Sącza i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu. 
Książka omawia historię aptek w Nowym i Starym Sączu, Grybowie, Łącku, 
Piwnicznej, Żegiestowie Zdroju, Muszynie i Krynicy. Łącznie przedstawio-
no historię piętnastu placówek. Po-
dobnie jak miało to miejsce w mo-
nografi i „Apteki i aptekarze połu-
dniowej Małopolski do 1951 roku”, 
w książce tej przedstawione zostały 
także sylwetki farmaceutów pracują-
cych w aptekach: właścicieli, dzier-
żawców, szeregowych pracowników 
oraz historie ich rodzin.

Warto przeczytać

Książka dostępna jest wyłącznie 
w Miejskim Ośrodku Kultury w No-
wym Sączu przy Alei Wolności 23. 
Zakupu dokonać można także poprzez 
kontakt telefoniczny (18-443-89-59) 
lub e-mailowy (mok@i24.pl).

„Dzieje aptek w powiecie 
nowosądeckim do 1951 roku”
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Twórczość aptekarzy

„Trzy światy” 
tomik poezji magistra Jacka Józefczyka

U
ważni Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” pamiętają zapewne za-
mieszczane w naszym samorządowym biuletynie wiersze autorstwa 
magistra farmacji Jacka Józefczyka. W roku 2002 opublikowane zo-

stały poezje pt. „Gagatek” i „Banicja”, zaś w 2004 – „Mizerne szanse”.

Magistra Jacka Józefczyka, od bez mała dwudziestu lat właściciela apte-
ki w podkarpackim Skołyszynie, podobnie jak i wielu z nas trapią plagi pro-
blemów i trosk. Realia wolnego rynku przerastają nas niejednokrotnie. Szalo-
na, upadlająca konkurencja stawia nasz piękny, wolny zawód w jednym rzę-
dzie z głośno zachwalającymi swój towar przekupkami… Regulacje prawne, 
kształtowane po myśli mocniejszych, nisz-
czą małe, rodzinne apteki, które być może 
nie najtaniej, ale bodaj najlepiej zapewniają 
Pacjentom troskliwą opiekę i fachową po-
radę. Problemy te znamy aż do bólu, dys-
kutujemy o nich, narzekamy, dochodzimy 
wreszcie do wniosku, że tak „być musi”, 
a póki starczy sił – trzeba trwać na stanowi-
sku. Niestety te rozmowy i refl eksje ulatują 
i za lat kilkadziesiąt nikt nie będzie zdawał 
sobie sprawy, jak bardzo aptekarze przeży-
wali swoją trudną, codzienną rzeczywistość 
początku trzeciego tysiąclecia… Tymcza-
sem magister Jacek Józefczyk postanowił, 
aby wszystkie aptekarskie problemy upa-
miętnić, zachować i – co najważniejsze – 



42  Farmacja Krakowska 1 / 2011

przedstawić w formie literacko najtrudniejszej: nie w pamiętniku, nie w eseju, 
a w poezji! I to poezji wywodzącej się z dawnych, dobrych tradycji, poezji ry-
mowanej, ozdobnej w kunsztownie dobrane słowa. Kiedy Autor znajduje czas 
na pisanie, pozostaje nierozwikłaną tajemnicą: czy pomiędzy przyjmowaniem 
porannego towaru a wydaniem leków pierwszym Pacjentom? A może w krót-
kim czasie pomiędzy zamknięciem apteki a wykonaniem zamówienia leków 
na następny dzień? Wiersze jednak powstają!

W swej poezji pan Jacek Józefczyk jest nie tylko aptekarzem, ale także peł-
nym głębokiej refl eksji człowiekiem: z jednej strony zastanawia się nad ele-
mentarnymi problemami ludzkiej egzystencji, a z drugiej – bacznie śledzi ota-
czającą rzeczywistość zarówno w jej pięknej, jak i absurdalnej odsłonie. Warto 
podkreślić, że nie popada nigdy w zbędny patos. Zachowując zdrowy rozsą-
dek – prawie zawsze – mruga do czytelnika porozumiewawczo, a do niełatwe-
go życia uśmiecha się pobłażliwie. W poezji pana Jacka Józefczyka Czytelni-
cy odnajdą nie tylko bardzo ciekawe i trafne obserwacje naszej dość szalonej 
– trzeba przyznać – rzeczywistości, ale także wielką kulturę literacką i rzadko 
już dziś spotykaną erudycję. W prezentowanych w niniejszym tomiku wier-
szach Autorowi, w zaskakujący sposób, udało się pogodzić klasyczne dla „sztu-
ki wzniosłej” wątki i problemy z tematami typowymi dla współczesnej kultu-
ry masowej. Poezja pana Jacka Józefczyka godzi także i inne przeciwieństwa: 
z jednej strony możemy wraz z Autorem przenieść się w przepiękny „pejzaż 
beskidzki”, a z drugiej strony – ponarzekać na… polityków, niegrzeszących 
nadmiarem rozsądku i uczciwości. A do tego wszystkiego – rymy iskrzą, kon-
cepty i zaskakujące puenty zachęcają do odwrócenia kolejnej kartki, na której 
odnajdujemy następny wiersz, wypełniony niezmiennie płynną muzyką słów, 
rytmem i… humorem oczywiście!

Jak do tej pory wiersze magistra Józefczyka pozostawały rozproszone, uka-
zując się w biuletynach kilku okręgowych izb aptekarskich. Ostatnio większy ich 
wybór ukazał się w internetowym czasopiśmie Naczelnej Izby Aptekarskiej „Ap-
tekarz Polski”. Chwała więc niech będzie Autorowi oraz jego pomocnym przy-
jaciołom (dodajmy – farmaceutom), gdyż od grudnia 2010 roku możemy cieszyć 
się pierwszym zbiorem poezji zatytułowanym „Trzy światy”. Tak się składa, że 
tomik ukazał się dokładnie dziesięć lat od momentu, gdy pan Jacek Józefczyk 
napisał pierwszy wiersz! Autor we wstępie dodaje także przekornie, że z pewno-
ścią większość wierszy nie powstałaby, gdyby nie inspiracja dostarczona przez… 
wielu z resortu zdrowia, którzy murowali podwaliny pod te utwory. 

Poniżej prezentujemy zaledwie kilka z kilkudziesięciu wierszy ze zbioru 
„Trzy światy”. Wszystkim zainteresowanym poznaniem wierszy z całego to-
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miku, do czego gorąco zresztą zachęcam, sugeruję bezpośredni kontakt z sa-
mym Autorem. Proszę pisać na adres e-mailowy jacekinf@interia.pl lub tele-
fonować prosto do skołyszyńskiej apteki: (13) 494-00-84. Kilka egzemplarzy 
tomiku Autor przekazał także dla Czytelników „Farmacji Krakowskiej” i moż-
na je odebrać w Biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Maciej Bilek

Cienie

Metkując co dzień opakowań setki,
Syzyfa widzę wielki cień na ścianie.
Nie toczy głazu, lecz nakleja metki,
nie robiąc nawet przerwy na śniadanie.

Potem znów nowa, i nowa dostawa.
Cień ma tym razem już kobiece wdzięki.
Lewa dłoń metkownicę trzyma, prawa
zakłada taśmę w jej przemyślne szczęki.

I tak codziennie, aż nadchodzi zmiana
cen urzędowych, wówczas to na ścianie,
do późna w nocy, od samego rana,
pławią się cienie w leków oceanie.

Ruch jak w pasiece na obrzeżu lasu.
Starą nalepkę zastępuje nowa.
Wszystko ma cenę, prócz cennego czasu.
Praca dla pracy. Iście syzyfowa. 

 04.2003

Twórczość aptekarzy
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O pomiarach słów kilka

Mam ci w aptece higrometrów kilka.
W każdym włos koński, spiralka i szpilka,
na niej wskazówka, pod nią złota skala;
ot i technika, która nie powala.
Wszystkie są dla mnie (prócz dozy frasunku)
żywym dowodem na zmienność gatunku.
Pierwszy, co ruszać się niechętnie raczy,
ma włos zapewne od ciężarnej klaczy.
Drugi – elegant – drogi jak cholera,
tryska energią araba – ogiera. 
Trzeci z kolei – kpiarz i zawadiaka,
wskazuje raczej na ogon kłusaka.
Myślę więc, biorąc koromysło w dłonie,
kogóż mam winić, sprzedawców czy konie?
Klnę na nie co dzień, tłumiąc złość w zarodku.
Prawda i wynik leżą gdzieś pośrodku!

 10.2007 

Prima aprilis? 

Nie płacz człowiecze po wyjściu z apteki,
prima aprilis to tylko, być może.
Od dzisiaj bowiem za niektóre leki
trzeba, niestety, bulić jak za zboże. 

Jeszcze nie weszły tak na dobre w życie,
czcze obietnice zacnego Judyma,
a już cię skubią, Drogi Emerycie,
ustawodawcy. Prawdziwa zadyma!

Drodzy Panowie, gdzie są wasze twarze,
gdy pod bliźnimi ryjecie jak krety, 
troszcząc się tylko o poselskie gaże,
cieplutkie stołki i immunitety?

Twórczość aptekarzy
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Gdzie jest Etyka, która w naszym kraju,
według Adama-Wieszcza (królu złoty!),
nie jest bynajmniej rodem gdzieś z Bombaju,
lecz ponoć prosto ze wzgórza Golgoty?

Gdzie Filozofi a z Akropolu rodem?
Gdzie wreszcie Prawo sprzed dwóch tysiącleci,
tak nierozłączne dotychczas z narodem,
jak nierozłączni są też z nim poeci? 

Szlachetne zdrowie drzemie w kazamatach,
a my – chuchając w przemarznięte dłonie,
ruszamy nimi z posad bryłę świata,
próbując z Polski zbudować Japonię!

 04.2003

Wywieszka

Mała wywieszka, z pozoru niewinna,
w wiejskiej aptece na frontowej szybie.
Treść: Przepraszamy, apteka nieczynna,
trwa przyswajanie wiedzy w ciągłym trybie.

Dalej piszący oznajmia niniejszym
(co zasadniczo z sensem się nie gryzie),
że leki można nabyć w dniu dzisiejszym
w punkcie aptecznym przy starej remizie.

Nie chciałbym sobie samemu dokuczyć,
lecz słyszę słowa pewnej pani domu:
Wszyscy by ino chcieli dziś się uczyć,
tyle że robić, robić nie ma komu. 

Twórczość aptekarzy
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Slalom 

Unijne normy niełatwo ominąć;
kryzys oscypka – jak wieść gminna niesie.
Skoczność górali, z której zwykli słynąć,
niewiele pomóc może w tym zakresie.

Bacowie mocno zaciskają kciuki,
mrucząc na ceprów o europrotokół.
Do nakarmienia dzieciarnia i wnuki;
znikąd nadziei, jeno bryndza wokół.

Płace tkwią w miejscu – jak pokutne krzyże,
przejmując smutkiem nasz rodzimy padół.
Fuzja cenowa szczyt nonsensu liże,
marże spadają sukcesywnie na dół.

Tylko nasz były wiceszef od zdrówka
slalomem bierze kodeks, paragrafy...
Cóż tam magister, baca, biedna wdówka,
mniej niż wspomnienie koralowej rafy!

Liczy się konto i biznes w Zurychu,
zlot na safari w asyście twardzieli,
a służba zdrowia, zdradzona po cichu,
już dogorywa na niedrożność jelit!

 06.2004
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Szczytna sprawa

Produkcja leków to intratna sprawa,
bardzo intratna wręcz w obecnej dobie.
Zachodzi jednak poważna obawa,
że zyski z niej są celem samym w sobie.

Wśród producentów – ze stażem nie lada –
nie widać zbytnio twórczego przebłysku.
Powszechną raczej staje się zasada:
Minimum wkładu, a maksimum zysku.

Cardio-aspiryn tworzą serie całe
(o cenach mocno na bakier ze zdrowiem)
bądź ekstrahują borówkę z zapałem 
(Fructus Myrtilli) – nadzianą ołowiem.

Sprawa insulin spędza im sen z powiek,
bo łączy cechy: intratnej i szczytnej.
Cóż z tego, kiedy kisić ma je człowiek
o krwi nie słodkiej, lecz raptem błękitnej...

Pytam więc dzisiaj w największej pokorze,
pomyślnych wieści oczekując skrycie:
Czy jeden człowiek monopol mieć może
na ludzkie zdrowie i na ludzkie życie?

Co będzie, jeśli odbije mu nagle
i z przyczyn błahych – nieznanych nikomu –
szlachetna fi rma rychło zwinie żagle,
szef swe zabawki i pójdzie do domu? 

Wisząc pomiędzy kowadłem a młotkiem,
wpatrzony w niebo – głos stanowczy słyszę,
że ów scenariusz eutanazji słodkiej
w dzieje naszego kraju się nie wpisze!

 12.2003

Twórczość aptekarzy
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Tak trzymać! 

Doktorat robić chcę na stare lata,
a temat pracy taki mi się marzy:
Łączne działanie cugli oraz bata
na Bogu ducha winnych aptekarzy.

Część empiryczną mam niemal gotową,
dowodem – ślady na aptecznym murze,
w który waliłem wielokrotnie głową,
kontra przysłowiu i ludzkiej naturze.

Na szczęście wiosna swą radosną treścią
leczy już rany i prezenty sypie.
Przyznam, że byłem zaskoczony wieścią,
tym razem miłą, o tanim Tulipie.

Przemysł krajowy ponownie na wozie,
zbudzony słońcem, przestał słodko kimać.
Nie! powiedziane arteriosklerozie
już procentuje. Tak panowie trzymać!!

 03.2004

W dobie kryzysu

W dobie kryzysu profesja magika
może zajęciem być wielce intratnym.
Przykład z autopsji: lek z wykazu znika,
abrakadabra...i jest! Pełnopłatnym.

Dziwi się pacjent – sędziwy emeryt,
(zdany – bez leków – na oddech przykrótki),
że tani dotąd, życiodajny steryd
opróżnia raptem portfela przegródki.

Dla fi nansistów rozwiązanie w dechę;
kolejna łatka w dziurawym budżecie.

Twórczość aptekarzy
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Corhydron, dziadziu, poprosisz na krechę;
Rząd się zadłuża, to i Wy możecie!

Prośba więc moja do magów elity:
Niech Was podobne zlecenia nie kuszą!
W kufrach zamknijcie polityków, przy tym
użyjcie różdżki. Może wyjdą z duszą?

 03.2005

Wizja

Zdany na bzdurnych przepisów zakalec,
stawiam aptekę, że aż patrzeć miło.
Jestem jej szefem – samotnym jak palec,
bo na personel środków nie starczyło.

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, 
specem od aury, ratunkowym kołem;
w chwilach słabości – sam sobie pacjentem,
sztabem medyków, zabiegowym stołem.

Bezczynność (novum) początkowo złości,
choć z czasem można przywyknąć do tego.
Robotę za mnie odwala w większości
sąsiad – właściciel punktu aptecznego. 

Mnie pozostały trucizny i prochy,
czar receptury, wnioski (o anieli!)
tudzież wrażliwość na pacjentów fochy,
liczniejsze nawet od przedstawicieli.

Jednak nie skarżę się na swą niedolę,
chociaż ząb czasu drogi towar zżera.
Siadam przed lustrem i sam siebie szkolę,
bo wiedza to potęgi... etc.

 06.2003
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Wróć do mnie

Gdy widzę Apap na sklepowej półce
lub obok kasy stojący nieskromnie,
to mam ochotę, niczym dzieciak w szkółce,
głosem Krawczyka zaśpiewać: Wróć do mnie...

W tym też momencie myślę, mimo woli,
w takt komponując tej piosenki słowa, 
że część tak zwanej opiekuńczej roli
winna – poniekąd – przejmować sklepowa.

Płonne nadzieje i daremne żale,
a co najwyżej może uśmiech słodki?
Szef nie zabłyśnie również wiedzą, ale
wyrecytuje pięknie treść ulotki.

Niech więc apteki opiekuńcze będą,
nie tylko teraz, ale i na wieki,
choć wszyscy wiemy, że cieniutko przędą
i wymagają same już opieki.

Obieg szczepionek, skądinąd niezdrowy,
skutecznie zwieńczy rozpoczęte dzieło;
hurtownia – lekarz – pokój zabiegowy,
tylko aptekę po drodze gdzieś wcięło... 

Większość więc leków może z aptek zniknąć.
Zostanie kilka pozycji, bez mała,
to – czego lekarz nie będzie mógł wstrzyknąć
lub aplikować do różnych jam ciała.

Twórczość aptekarzy
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Okrasą dla nas będzie receptura
(prócz tych pechowców, co mają ją z głowy),
nowego Prawa szlachetna lektura
i mnóstwo punktów z sesji wyjazdowych.

Taka trzydniówka z pieczonym prosiakiem
z miejsca da upust chandrze i stresowi...
Żyć, nie umierać!. Koszt: osiemset z hakiem,
plus transport własny. Wiedza? Nihil novi! 

 08.2004

Z ostatniej chwili 

Czas chyba najwyższy, by fl ukonazole
spotkały się razem przy okrągłym stole
w związku z informacją przekazaną z Plivy,
że ich hit – Flumycon jest najmniej szkodliwy.
Straszą: Nie zamieniać!!! (Czym straszą? Ja nie wiem)
Plivy Flumyconu na inne badziewie.
Co na to powiedzą producenci z Kutna,
prawda to, pół prawdy czy bzdura wierutna? 
Jeśli jest w tym prawdy choćby ziarnko małe,
czas zutylizować wszystkie pozostałe,
w końcu najważniejsze jest zdrowie pacjenta;
primum non nocere to zasada święta! 

 07.2002
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Znak serca 

Była przez lata wzorcem hitu,
profesjonalna w każdym calu;
pół miligrama dynamitu
studzone szczyptą luminalu.

Na koniec noża eufi liny,
papaweryny zastrzyk mały.
Skład taki prosty, a jedyny;
synergizm niemal doskonały.

Warta, by pisać do niej odę;
blister nadziei i pocieszeń.
Środek na każdą niepogodę,
na każde serce, każdą kieszeń.

Chociaż z rejestrów usunięta
przez grono obojętnych stracie,
może powróci do pacjenta
ze znakiem serca na swej szacie?
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Gum Ladanum (Gummi Ladanum) – żywi-
ca ładanowa, s. Ladanum lub Labdanum – żywica 
z rozmaitych gatunków czystka (np. Cistus creti-
cus, L.), rośliny występującej w strefi e Morza Śród-
ziemnego. Jeszcze w 1. połowie XIX w. stosowa-
no ją do wyrobu maści, plastrów oraz do barwienia 
proszków do zębów na kolor czerwony. Z uwagi na 
zapach zbliżony do ambry – żywica ładanowa zna-
lazła zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym.

Z dawnej apteki

Puszki drewniane, toczone, kartusze w stylu rokokowym, 2 połowa XVIII w. 
Zbiory krakowskiego Muzeum Farmacji (zakup w 1973 r.).

Iwona Dymarczyk

Colla Piscium – klej rybi, syn. Ichtyocolla, ka-
ruk – oczyszczony i wysuszony pęcherz pławny je-
siotrów. Dawniej stosowano go w stanach zapal-
nych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. 
Był też znanym środkiem pomocniczym przy wy-
robie galaretek, win leczniczych, czopków i gałek. 
Roztworem karuku leczono oparzenia w postaci ką-
pieli oraz tzw. plastra angielskiego (rozsmarowany 
na jedwabiu).






