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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
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Od redakcji

Szanowni Państwo

Rok 2011 w kalendarzu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie obfi tuje 

w ważne rocznice, które czynią ten rok wyjątkowym. Przede wszystkim dla-

tego, że 20 lat temu reaktywowano samorząd zawodowy aptekarzy i powsta-

ła Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Po drugie mija 60 lat od likwida-

cji krakowskiej Izby Aptekarskiej w 1951 r., a po trzecie 120 lat temu po raz 

pierwszy w Galicji użyto określenia „izba aptekarska”. 

W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie mam zaszczyt 

i przyjemność zawiadomić Państwa, że dla uświetnienia i upamiętnienia tych 

wydarzeń Okręgowa Rada Aptekarska zaplanowała uroczystości, które prze-

widziano na dzień 23 października 2011 r. 

Jubileusz rozpocznie się odsłonięciem ryngrafu upamiętniającego istnienie 

Apteki „Pod Złotą Głową” w Rynku Głównym 13 – jednej z najstarszych ap-

tek w Europie. 

Główną część obchodów, uświetnioną koncertem z udziałem Moniki Wę-

giel, Jacka Wójcickiego, Tadeusza Szlenkiera i Orkiestry OBIGATO, pod kier. 

Jerzego Sobeńki zaplanowano w Kopalni Soli Wieliczka – w Komorze „War-

szawa”, gdzie zostaną wręczone nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla zasłu-

żonych dla środowiska farmaceutów.

XX-lecie istnienia Okręgowej Izby Aptekarskiej po reaktywacji – to szcze-

gólne i doniosłe wydarzenie dla naszego samorządu. Dlatego zwracam się do 

Państwa z gorącą prośbą o zarezerwowanie sobie czasu i przybycie na obcho-

dy Jubileuszu. 

Kraków, wrzesień 2011 r.

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
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Aktualności

Szanowni Państwo

W Dzienniku Ustaw z 13 czerwca 2011 r. (nr 122, poz. 696) ukazała się 

istotna dla środowiska aptekarskiego ustawa „o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-

dycznych”. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., wprowadza-

jąc jednocześnie delegację ustawową dla Ministra Zdrowia do wcześniejszego 

(w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy) wydania rozporządzenia „w sprawie 

ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy 

na realizację recept”. 

To niezmiernie istotne rozporządzenie, mocą którego uregulowane zosta-

ną wzajemnie relacje pomiędzy apteką a NFZ w zakresie refundacji. Stąd też 

każdy projekt rozporządzenia spotkał się z wnikliwą analizą ze strony samo-

rządu. Na skutek naszych zdecydowanych protestów pierwszy z projektów zo-

stał odrzucony (zawierał między innymi kuriozalne zapisy o karach umow-

nych narzucanych na apteki za uchybienia formalne sięgające nawet milio-

nowych kwot). Uczestniczyliśmy w kolejnych rozmowach „ministerialnych” 

przedstawiając własne propozycje, co do zapisów rozporządzenia – przedsta-

wiając nasze stanowisko w formie pisemnej. Tekst tego dokumentu przedsta-

wiamy Państwu poniżej.

Radca Prawny OIA
Janusz Brol 
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P
rzedstawione – dotychczas – do konsultacji projekty rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację 
recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, wraz załączni-

kiem ogólne warunki umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożyw-
czego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę 
– jednoznacznie wykazały, że przedmiotowe dokumenty nie znalazły akcep-

tacji ze strony środowiska farmaceutycznego. Obarczone były licznymi błęda-

mi formalno-prawnymi, zmierzały do nadmiernego formalizmu i biurokracji, 

a co najistotniejsze – nie uwzględniały równych praw stron umowy, faktycznie 

poprzestając na obowiązkach aptek z dominującą pozycją Narodowego Fun-

duszu Zdrowia. 

Mając powyższe na uwadze – projekt z dnia 11 lipca br. praktycznie nie 

nadaje się do korekty, co wskazuje na konieczność opracowania nowego aktu 

normatywnego, z uwzględnieniem wskazanych w toku dotychczasowych ne-

gocjacji uwag zgłaszanych przez środowisko aptekarskie. 

Przedmiotowe rozporządzenie winno – w głównej mierze – uwzględniać 

następujące zasady: 

I
Jak wynika z obowiązujących przepisów (z przyczyn oczywistych nie wy-

magających powoływania) Narodowy Fundusz Zdrowia jest podmiotem usta-

Uwagi do procesu legislacyjnego dotyczące 
rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie 
ogólnych warunków umów na realizację 
recept oraz ramowego wzoru umowy 
na realizację recept

Aktualności
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wowo zobowiązanym do fi nansowania świadczeń zdrowotnych dla osób ubez-

pieczonych. Stąd też niedopuszczalne jest przerzucanie tego obowiązku na 

inne podmioty (uczestniczące w procesie udzielania świadczeń medycznych 

czy farmaceutycznych) wyłącznie na podstawie ujawnionych przypadków błę-

dów formalnych w dokumentacji medycznej czy też na receptach. Stąd też 

uznajemy za niezbędne wprowadzenie do rozporządzenia (tzn. do treści umo-

wy) zapisu o treści: 

Zwrotu refundacji nie można się domagać, gdy uchybienia formalne 
ujawnione na recepcie nie spowodowały rzeczywistej straty po stronie NFZ, 
polegającej na wydaniu leku, środka spożywczego specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobu medycznego osobie nieuprawnionej. 

Przy jednoczesnym przyjęciu, że: 

Po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pozostaje obowiązek zaopa-
trzenia pacjenta w dokument poświadczający fakt ubezpieczenia zdrowot-
nego. 

Realizacja recepty objętej błędami formalnymi może być obarczona karą 

umowną – w rozsądnej wysokości – ale, kara ta nie może dotyczyć wyłącznie 

aptekarza realizującego receptę, lecz bezwzględnie musi obejmować również 

podmiot (lekarza) wystawiającego receptę. A to będzie wymagało stosownych 

zmian w przepisach dotyczących placówek medycznych. 

II
Należy bezwzględnie odstąpić (co będzie wymagało zmian w szeregu in-

nych przepisów dot. fi nansowania oraz zasad kontrolowania wykonywanych 

świadczeń medycznych) od przyjętej w dotychczasowych uregulowaniach za-

sady, że jeden podmiot – NFZ: 

 fi nansuje świadczenia medyczne, 

 kontroluje sposób wydatkowania przez świadczeniodawców uzyskanych 

środków fi nansowych,

 rozstrzyga ewentualne odwołania podmiotów kontrolowanych, 

 a następnie przysługuje mu prawo egzekucyjne. 

Należy zauważyć, że świadczeniodawcy przysługuje wyłącznie fi kcyjne 

w swej treści prawo odwołania do Prezesa NFZ, ale wyłącznie w przedmiocie 

skargi na działalność dyrektora oddziału, co nie wymaga merytorycznej oceny 

ustaleń kontrolnych. 

Aktualności
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Jest to sprzeczne z cywilizacyjnymi zasadami prawa – w jednym ręku wła-

dza „prokuratorska, sądownicza i egzekucyjna”. Jest to jawne naruszenie zasad 

konstytucyjnych. Ustawodawca odstąpił od kardynalnej zasady, że spory po-

między stronami winien rozstrzygać niezawisły sąd.

Stąd też rozporządzenie-umowa wymaga zapisu o treści: 

Potrącenie kwoty nienależnej – w ocenie NFZ – refundacji może nastą-
pić wyłącznie za zgodą apteki. NFZ przysługuje prawo dochodzenia roszczeń 
w przedmiotowym zakresie wyłącznie w drodze powództwa sądowego. 

Wydaje się możliwe powołanie organu kolegialnego – sądu polubownego 

(z udziałem przedstawicielami samorządu aptekarskiego) – władnego do me-

diacyjnego przedsądowego zbadania spornych spraw. 

III
Brak jest jakichkolwiek racjonalnie uzasadnionych przesłanek dla wpro-

wadzenia do umowy załączników dotyczących: 

 harmonogramu czasu pracy apteki oraz 

 ewidencji personelu fachowego wykonującego umowę na realizację recept 

w aptece. 

Wydaje się, że wprowadzenie tych załączników nastąpiło na zasadzie bez-

krytycznego przyjęcia uregulowania zawartego w umowach na świadczenie 

usług medycznych obejmujących placówki medyczne. O ile można w tym za-

kresie dopatrzyć się jakiejś logiki, jeżeli chodzi o zakłady służby zdrowia, to 

w stosunku do aptek – posługujących się odmiennymi regulacjami prawnymi 

– nie mogą one mieć zastosowania. Ich wprowadzenie doprowadzi do nad-

miernego i niczym nieuzasadnionego formalizmu. Objęte treścią załączników 

informacje zostały już bowiem objęte regulacjami prawnymi: 

art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (DzU 

z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm.): Rozkład pracy aptek ogólno-
dostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu 
po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin 
z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10. 2002 r. w sprawie wzo-
ru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i tech-
ników farmaceutycznych (DzU nr 187, poz. 1566).

Aktualności
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Informacje objęte tymi załącznikami znajdują się w aptekach i mogą w każ-

dej chwili być udostępnione organom kontrolującym.

Czasowa nieobecność kierownika i wyznaczenie zastępcy w trybie art. 88 

ust. 4 cyt. wyżej prawa farmaceutycznego oraz zmiana kierownika nie wymaga 

zmiany treści umowy w trybie aneksu. 

IV
Niezależnie od powyższego rozporządzenie – umowa, winna zawierać 

w swej treści kardynalna zasadę, że: 

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. Zmiana załącznika lub 
jego treści nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 

V
Umowa wymaga wprowadzenia dodatkowego rozdziału określającego 

podstawowe obowiązki NFZ w zakresie wykonania i realizacji umowy. Do-

tychczasowe uregulowania zupełnie pomijały te kwestie (równość stron!!!). 

W swej treści przedmiotowy rozdział winien zawierać zapisy: 

Obowiązki Narodowego Funduszu Zdrowia 
1. Oddział Wojewódzki Funduszu w ramach realizacji i wykonania umowy 
zobowiązany jest do:

1) każdorazowej reakcji w stosunku do świadczeniodawcy (lekarza, 
placówki służby zdrowia) na ujawnione w toku kontroli nieprawid-
łowości w zakresie wystawianych recept (vide zapisy wyżej),

2) systematycznego prowadzenia w mediach oraz wydawnictwach 
własnych – akcji informacyjnych dla pacjentów wskazujących na 
wady formalno-prawne wystawianych recept uniemożliwiających 
ich realizację w systemie refundacji,

3) udzielania aptekom oraz izbom aptekarskim w terminie 7 dni – 
w formie pisemnej lub elektronicznej – rozstrzygających i wiążących 
odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wykonania umowy, 

4) przejęcia pełnej odpowiedzialności za zgodność z prawem zbioru 
udostępnionych danych w zakresie obrotu środkami refundowanymi, 
łącznie z danymi objętymi serwisem wskazanym przez NFZ. 

5) sfi nansowania kosztów związanych z opracowaniem i przekaza-
niem w formie elektronicznej danych obejmujących: numer recepty, 
numer prawa wykonywania zawodu lekarza, numer PESEL pa-

Aktualności
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cjenta, data wystawienia recepty, data realizacji recepty, REGON 
świadczeniodawcy, szczegółowe dane o lekach oraz uprawnieniach 
pacjenta – w wysokości 1 zł za każdą zrealizowaną receptę w ter-
minach zgodnych z refundacją, niezwiązanych z wymogami określo-
nym w art. 45 ustawy o refundacji ….. z dnia 12.05.2011 r. 

6) dostarczenia aptece – na swój koszt – logo NFZ celem oznakowania 
apteki objętej umową.

2. Nieterminowa wpłata kwoty, o której mowa w pkt 5, objęta będzie odset-
kami ustawowymi. 

VI
W ocenie samorządu brak jest podstaw prawnych do naliczania kar umow-

ny z tytułu błędów formalnych ujawnionych na zrealizowanych receptach. 

Kara umowna w takich sytuacjach staje się nieuzasadnionym przychodem 

NFZ, który z mocy prawa (ustawa o NFZ) jest podmiotem non profi t. Usta-

wa o refundacji … z dnia 12.05.2011 r. przewiduje sankcje fi nansowe, ale jedy-

nie w przypadkach ujawnionych nieprawidłowości związanych z naruszeniem 

zasad ustawowych i to jedynie w oparciu o decyzje administracyjne wydane 

przez Ministra Zdrowia, na które służy skarga do sądu administracyjnego. 

Natomiast gdyby przyjąć zasadność kar umownych wynikających z umo-

wy, to: 

 kary muszą dotyczyć obu umawiających się stron, 

 naliczona przez NFZ kara umowna winna być w tej sytuacji przychodem 

skarbu państwa (odprowadzana przez NFZ do skarbu państwa),

 kara umowna nie powinna być ustalana i naliczana w proporcji do wartości 

leku zapisanego na recepcie, a wyłącznie może stanowić jednostkową kwo-

tę, np. 5 zł od recepty nieprawidłowo zrealizowanej. 

VII
Kierując się doświadczeniem placówek medycznych w zakresie umów z NFZ, 

wydają się – niestety – konieczne zapisy: 

– Umowa nie może działać wstecz.
– Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron, chyba że wprowa-
dzenie zmian uwarunkowane jest zapisami rangi ustawy. 

Aktualności
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Kalendarium

.. Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana 

przez „Czasopismo Aptekarskie” – Rok 2011, rokiem opieki 
farmaceutycznej

.. Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wy-

konywania zawodu

.. Kraków – komisja kwalifi kacyjna ws. przyjęć na specjaliza-

cję z farmacji aptecznej. Z ramienia ORA uczestniczyła mgr 

farm. Joanna Machalska.

.. Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierajacych prawo wy-

konywania zawodu

.. Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierajacych prawo wy-

konywania zawodu

.. Warszawa – konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie 

Zdrowia ws. umowy na realizacje recept. Z ramienia ORA 

uczestniczyły dr Leokadia Danek i mgr Joanna Machalska

 .. Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa Postępy w le-
czeniu chorób przewlekłych

 .. Kraków – szkolenie Rewolucje w ustawie o refundacji  leków 

– prowadzone przez fi rmę Dziesięcina

.. Kraków – posiedzenie ORA
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Wspomnienie 
o prof. zw. dr. hab. n. farm. 
Wincentym Kwapiszewskim 
(1927 – 2011)

Z 
głębokim żalem przekazuję smutną in-

formację, że 30 czerwca 2011 r. zmarł po 

ciężkiej chorobie prof. dr hab. n. farm. Win-
centy Kwapiszewski – wieloletni kierownik Kate-

dry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Analizy 

Leków Wydziału Farmaceutycznego Akademii 

Medycznej w Warszawie, a następnie Akademii 

Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Farma-

ceutycznego, zasłużony dla polskiej farmacji na-

ukowiec i nauczyciel akademicki, wychowawca 

wielu pokoleń farmaceutów.

Msza św. żałobna odbyła się w Warszawie w środę 6 lipca 2011 roku o go-

dzinie 10.30 w kościele św. Tadeusza Apostoła przy ul. Goraszewskiej 16, skąd 

nastąpiło wyprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Bródnowski.

Wincenty Kwapiszewski był pasjonatem nauki i badań naukowych. Studio-

wał w Poznaniu i zaraz po studiach (1952) rozpoczął pracę w Katedrze Che-

mii Farmaceutycznej, kierowanej przez wybitnego, światowej sławy naukowca 

i farmaceutę prof. dr hab. Franciszka Adamanisa. W roku 1956 przeniósł się 

do Warszawy, gdzie pracował najpierw w Ministerstwie Zdrowia, a następnie 

na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej – tam się doktoryzował 

(1962), habilitował i uzyskał docenturę (1968) i awansował na stanowisko kie-

rownika Katedr Chemii Farmaceutycznej, a następnie został powołany na sta-

nowisko profesora nadzwyczajnego (1982). Potem losy rzuciły Go do Łodzi, 

Wspomnienia
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także na Wydział Farmaceutyczny i także jak poprzednio do Zakładu Chemii 

Farmaceutycznej na kierownicze stanowisko, gdzie w 1993 roku uzyskał no-

minację na stanowisko profesora zwyczajnego, a następnie przeszedł na eme-

ryturę. Jego dorobek naukowy jest olbrzymi, liczy ponad 200 publikacji, donie-

sień naukowych i patentów. Jako doświadczony dydaktyk był współautorem 

podręczników: chemiczna analiza ilościowa środków leczniczych (PZWL 1975), 

Chemia leków ((PZWL, wyd. I – 1978, wyd. II – 1986) oraz skrypt pt. Nazew-
nictwo środków leczniczych (Wyd. AM 1999). 

Prof. W. Kwapiszewski, jako działacz farmaceutyczny, był także autorem 

licznych – kilkudziesięciu – artykułów na tematy organizacyjne i społeczne 

dotyczące studiów, jak i zawodu farmaceutycznego. Ponadto, co należy także 

podkreślić, Drogi Zmarły był wspaniałym prelegentem, występującym z wy-

kładami plenarnymi, jak i w sekcjach wielu zjazdów krajowych i międzynaro-

dowych. Wygłosił też dziesiątki wykładów naukowych na zebraniach Polskie-

go Towarzystwa Farmaceutycznego we wszystkich Oddziałach PTFarmu.

Profesora dr. hab. n. farm. Wincentego Kwapiszewskiego – Profesora, Pre-

zesa i Przyjaciela – większość z nas pamięta jako człowieka zawsze prężne-

go, pełnego zapału do działania i do dyskusji, jak również do podejmowa-

nia ważnych decyzji. Pamiętamy Go także jako wspaniałego dydaktyka, jako 

zasłużonego dla nauki polskiej profesora nauk farmaceutycznych i wielkie-

go orędownika studiów i zawodu farmaceutycznego, i także jako wielkiego 

działacza zawodowego, a w szczególności wieloletniego lidera Polskiej Farma-

cji. To Profesor Wincenty Kwapiszewski przez okres 13 lat (cztery kadencje) 

był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

– w latach 1976–1989, a więc w czasach, kiedy Polskie Towarzystwo Farma-

ceutyczne było jedyną liczą cą się w kraju organizacją reprezentującą wszyst-

kich polskich farmaceutów – tak u władz Sejmu, rządu, ministerstw, a także 

województw i innych organów władzy państwowej, jak też władzy akademic-

kiej w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż mieszczą się w tym słowie: Polska 

Akademia Nauk, uczelnie i wydziały. 

Ale żeby być skutecznym prezesem, musiał ciężko na to wszystko swo-

ją aktywnością zapracować. Zaraz po studiach farmaceutycznych – na któ-

rych był aktywnym działaczem organizacji studenckich – w roku 1953 został 

członkiem PTFarmu, potem od 1971 r był wiceprzewodniczącym Oddziału 

Warszawskiego i krótko potem na Jego barki złożono olbrzymią odpowie-

dzialność, powołując Docenta W. Kwapiszewskiego na przewodniczącego Ko-

mitetu Organizacyjnego 36. Międzynarodowego Kongresu Międzynarodowej 

Federacji Farmaceutycznej (FIP). Pracami organizacyjnymi kierował w la-

Wspomnienia
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tach od 1974 do 1976 – w którym to roku w Warszawie odbył się ten wielki 

Światowy Kongres. W tym samym 1976 roku na XI Walnym Zgromadzeniu 

PTFarmu (w Kielcach) Docent Wincenty Kwapiszewski został wybrany pre-

zesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którą 

to funkcję piastował, jak wspomniano wyżej, przez cztery kadencje, aż do 1989 

roku (były to kadencje XII–XV). W tych też latach Prezes W. Kwapiszewski 

był przedstawicielem polskich farmaceutów w Zgromadzeniach Generalnych 

Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP).

Inną płaszczyzną działania Prezesa Kwapiszewskiego było włączenie się 

w aktywne działanie w takich organizacjach lub gremiach działających na 

rzecz nauki jak: Zarząd Główny Zrzeszenia Polskich Towarzystw Nauko-

wych (1977–1993, pełnił tam funkcję wiceprezesa), Rady Towarzystw Na-

ukowych przy Prezydium PAN (1978–1991), Rady Naukowej przy Ministrze 

Zdrowia (1981–1990), Rady Konsultacyjnej ds. Produkcji Farmaceutycz-

nej przy Mi nistrze Przemysłu Chemicznego (1984–1986), Rady Naukowej 

Instytutu Leków (1978–1985), Rady Konsultantów Krajowych ds. Farmacji 

(1985–1989), Komisji Analizy Farmaceutycznej Komitetu Chemii Analitycz-

nej PAN (1972–1978), Komisji Badania Leku Syntetycznego Komitetu Te-

rapii Doświadczalnej PAN (1978–1984). Był także organizatorem, a potem 

wiceprzewodniczącym Komitetu Nauki o Leku (KNoL) przy VI Wydziale 

Nauk Medycznych PAN (1986–1992), ponadto był członkiem Komisji Far-

makopei Polskiej od 1989 r.

A po przemianach ustrojowych Profesor Kwapiszewski został powołany 

na członka Naukowej Rady Konsultacyjnej przy Naczelnej Izbie Aptekar-

skiej – od 1993 r. Był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologii 

i Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi – od 1978 r., działał 

także jako członek komitetów redakcyjnych „Acta Poloniae Pharmaceutica” 

i „Farmacji Polskiej” w latach 1976–1989 i wielu innych rad programowych 

w PZWL, w Ministerstwie Zdrowia i innych instytucjach. Był także konsul-

tantem Sejmu PRL VIII i IX kadencji ds. zaopatrzenia farmaceutycznego, 

a w 1990 r. – konsultantem Sejmu i Senatu RP ds. ustawodawstwa farmaceu-

tycznego. Przez wiele lat był też członkiem Rady Naukowej „Czasopisma Ap-

tekarskiego”.

Za swoją aktywność Profesor Wincenty Kwapiszewski uzyskał wiel-

kie międzynarodowe wyróżnienia – otrzymując członkostwa honorowe To-

warzystw Farmaceutycznych: Czechosłowacji (1979), ZSRR (1981), NRD 

(1987), Węgier (1988). Także i Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na ko-

niec XVIII kadencji podczas walnego zgromadzenia nadało prof. zw. dr hab. 

Wspomnienia
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n. farm. Wincentemu Kwapiszewskiemu godność członka honorowego. Jego 

osiągnięcia zawodowe i organizacyjne zostały wysoko ocenione przez wła-

dze państwowe, czego dowodem było wyróżnienie Nagrodą I stopnia Mini-

stra Zdrowia (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Krzyżem Kawalerskim 

OOP (1979), Krzyżem Ofi cerskim OOP (1986).

Poza tym ogromem działalności krył się, czego nie można pominąć, wspa-

niały człowiek, serdeczny przyjaciel, błyskotliwy rozmówca i zebraniowy ora-

tor, a także człowiek, który posiadał wielką godność osobistą i poczucie wiel-

kiej dumy z tego, że jest Polakiem. Toteż działał w takich patriotycznych orga-

nizacjach związanych z Jego losami – jako zesłańca na Sybir w czasie II wojny 

światowej – gdzie w latach zsyłki 1943–1945 został członkiem Związku Pa-

triotów Polskich w ZSSR, a następnie w 1989 roku wstąpił do Związku Sy-

biraków. Swoje wspomnienia z Syberii zawarł w interesującej książce pt. Rap-
sodia ałtajska.

Żegnając Zmarłego podczas żałobnej mszy świętej, niżej podpisany wypo-

wiedział następujące słowa: 

Drogi Wicku, byłem z Tobą związany przez wiele lat i przez wszystkie te lata 
uczyłem się od Ciebie mądrości życiowych i organizacyjnych, jak również mogłem 
podziwiać Twoje bezgraniczne oddanie naukom farmaceutycznym i zawodowi 
farmaceutycznemu oraz walkom o ich rozwój i wysoki prestiż. 

Dziękuję Ci za ponad pięćdziesięcioletnią naszą znajomość i trzydziestoletnią 
przyjaźń – tak Twoją, jak i Twojej Kochanej Żony. Byłeś mi zawsze życzliwy, 
a wtedy, kiedy wybrano mnie prezesem XVIII kadencji Zarządu Głównego Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego, byłeś moją ostoją i z Twojego głębokiego 
doświadczenia mogłem zawsze korzystać. Wspierałeś mnie w wielu moich poczy-
naniach, biorąc często udział w organizowanych przeze mnie spotkaniach, konfe-
rencjach czy zjazdach.

Dlatego żegnam Cię nie tylko jako przyjaciel, ale także jak Prezes Prezesa Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Cześć Twojej pamięci! Żegnaj Prezesie, żegnaj Drogi Wicku!

Prof. dr hab. n. farm. Michał Henryk Umbreit

Wspomnienia
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Receptariusz

D
awne apteki oferowały swym pacjentom nie tylko leki gotowe i ro-

bione, ale także rozmaite środki kosmetyczne: wody toaletowe, pudry, 

szminki, pasty i proszki do zębów, brylantyny, mydła, farby do wło-

sów, proszki do mycia włosów… Choć – niestety – czasy te bezpowrotnie mi-

nęły, jednak i dziś możemy polecić pacjentom naszych aptek kilka wypróbo-

wanych receptur, przydatnych nie tylko w leczeniu, ale i w codziennej higienie. 

Dla przykładu Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” chciałbym zaprezento-

wać przepis na doskonały płyn po goleniu i po depilacji. Po wypisaniu oma-

wianego składu na recepcie pacjent otrzymuje lek refundowany, a odpłatność 

wynosi tylko 5 złotych.

Rp.
Mentholi
Th ymoli aa 0,5

Ac. salicyl.
Resorcini aa 4,0

Gliceroli 15,0

60% ethanoli ad 200,0

M.f. sol.

Sporządzenie powyższego płynu nie nastręcza żadnych trudności i polega 

wyłącznie na rozpuszczeniu w 97,6 grama 96% alkoholu kolejno: mentolu, ty-

molu, kwasu salicylowego i rezorcyny, a następnie uzupełnieniu wodą destylo-

waną do 185 gramów i gliceryną – do 200 gramów. 

Opisana receptura ma silne i skuteczne działanie odkażające, a jej zasto-

sowanie każdorazowo po goleniu lub depilacji daje gwarancję, że nie wdadzą 

się żadne zakażenia skóry czy mieszków włosowych. Mentol i tymol wykazują 



18  Farmacja Krakowska 3 / 2011

jednoczesne działanie chłodzące, znieczulające i bakteriobójcze, dzięki czemu 

ogolona skóra nie tylko jest odkażana, ale także unika się przykrego uczucia 

bolesności i pieczenia. Kwas salicylowy działa na skórę odkażająco i złuszcza-

jąco, rezorcyna zaś – także odkażająco i dodatkowo przeciwświądowo. Bardzo 

istotnym składnikiem jest gliceryna, która działa nie tylko przeciwbakteryjnie, 

ale także łagodząco i ochronnie. Działanie odkażające ma także 60% etanol.

Opisany płyn stosujemy poprzez naniesienie go na watę lub płatek kosme-

tyczny i kilkakrotne przetarcie ogolonego lub wydepilowanego miejsca. 

*  *  *

W dalszej części „Receptariusza” chciałbym omówić kolejne wypróbowane 

przepisy, tym razem pomagające zwalczać stwardniałą i zrogowaciałą skórę na 

podeszwach stóp (tzw. modzele). Jest to najczęściej rezultat noszenia niewła-

ściwego obuwia, ciągłej pracy „na stojąco” i braku odpowiedniej higieny stóp. 

Z czasem zgrubienia takie zaczynają coraz bardziej uciskać na głębsze warstwy 

tkanek i powodują dotkliwy ból i pieczenie, porównywane przez pacjentów 

do „przypalania ogniem”. Najczęściej polecamy w takiej sytuacji złuszczające 

i jednocześnie nawilżające kremy lub maści. Są one jednak zbyt słabe, by usu-

nąć pokaźną warstwę zgrubiałego naskórka, a bezradni pacjenci, chcąc pozbyć 

się bolesnej przypadłości, próbują usuwać ją metodami mechanicznymi. Czę-

sto kończy się to poważnymi zakażeniami skóry.

Moim pacjentom, u których kuracja lekami dostępnymi bez recepty oka-

zywała się nieskuteczna, polecałem wielokrotnie dwuskładnikową terapię, na 

którą składały się płyn oraz maść. Oczywiście prosiłem o skonsultowanie ich 

składu z lekarzem i wypisanie obydwu leków na receptach, dzięki czemu koszt 

całej kuracji można ograniczyć do zaledwie 10 złotych!

Rp.
Mentholi 2,0

Camphora
Ac. salicylici
Resorcini aa 4,0

Urea 40,0

Ethanoli 70% ad 200,0

M.f. sol.

Receptariusz
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Płyn ten wykonujemy poprzez rozpuszczenie w obliczonej ilości czystego 

spirytusu kolejno dwa gramy mentolu i po cztery gramy: kwasu salicylowe-

go, kamfory oraz rezorcyny. Z kolei w wyliczonej ilości wody rozpuszczamy 

40 g mocznika. Roztwory te łączymy i umieszczamy w butelce, zaopatrzonej 

w szczelną zakrętkę. Uwaga! Jeżeli użyjemy zakrętki nieszczelnej, płyn będzie 

krystalizował wokół szyjki butelki! 

Otrzymany płyn łączy właściwości aż pięciu substancji. Mentol i kamfora 

znieczulają miejscowo bolesne zgrubienie, dają przyjemne uczucie chłodzenia, 

a ponadto, wywołując miejscowe przekrwienie, ułatwiają regenerację naskórka. 

Kwas salicylowy działa złuszczająco, a rezorcyna – odkażająco, zapobiegając 

ewentualnemu zakażeniu skóry w czasie kuracji. Mocznik z kolei, najważniej-

szy składnik płynu, w stężeniu 20% łączy działanie nawilżające, zmiękczające, 

keratoplastyczne i keratolityczne.

Opisywany preparat stosowany powinien być najlepiej dwa razy dziennie, 

poprzez przetarcie zgrubiałej skóry nasączoną watą lub wacikiem kosmetycz-

nym. Wyraźny efekt działania widoczny jest już po upływie miesiąca. Wtedy, 

bez przerywania aplikowania płynu, wprowadzamy do kuracji maść o opisa-

nym poniżej składzie i stopniowo, w ciągu kilku dni, wycofujemy stosowanie 

płynu. 

Rp.
Vit. A liq. 
Vit. E liq aa 2,0

Linomag liq. 5,0

Aq. dest.
Urea aa 20,0

Hascobaza ad 100,0

M.f. ung.

Maść tę sporządzamy poprzez stopniowe wprowadzenie do haskobazy nie-

wielkich porcji czterdziestu gramów 50% roztworu mocznika. W dalszej ko-

lejności dodajemy płynnego linomagu oraz roztworów witamin A i E. Bardzo 

ostrożnie trzeba „wkręcać” w haskobazę roztwór mocznika, gdyż – jak wszyscy 

doskonale wiemy – w razie dodania większej ilości roztworu tworzą się trudne 

do rozbicia grudki. Działanie mocznika jest w opisywanej maści analogiczne 

jak w wyżej opisanym płynie. Zastosowana zewnętrznie witamina E wykazuje 

silne działanie przeciwutleniające, z kolei witamina A ma wpływ na natural-

Receptariusz
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ną regenerację komórek, poprawia struktury kolagenowe i elastyczność skóry. 

Lino mag (witamina F, zespół nienasyconych kwasów tłuszczowych) przyspie-

sza ziarninowanie, pobudza naturalną regenerację i gojenie się skóry.

Opisana maść jest doskonałą kontynuacją płynu, utrzymuje się bowiem 

działania mocznika, przy jednoczesnym zastosowaniu składników gojących 

i poprawiających ogólną kondycję skóry. W razie potrzeby całą kurację można 

kilkakrotnie powtórzyć.

Piśmiennictwo u autora

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

Receptariusz
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Wspomnienie z czasów pracy 
w Aptece Szpitalnej 
Szpitala im. Edmunda Biernackiego

P
onad dziesięcioletnią pracę w aptece Szpitala im. Edmunda Biernackie-

go rozpocząłem w 1985 roku. Zanim zostałem mianowany kierowni-

kiem apteki, pracowałem od 1983 jako inspektor do spraw gospodarki 

lekami w Zespole Opieki Zdrowotnej Śródmieście, w skład którego wcho-

dził Szpital im. E. Biernackiego. Do moich obowiązków należało nie tylko 

nadzorowanie gospodarki lekami, ale także nadzorowanie remontu pomiesz-

czeń adaptowanych dla apteki szpitalnej, której kierownictwo miałem – jak 

Wspomnienia
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się  okazało – wkrótce objąć. Apteka zajmowała wówczas pomieszczenia obec-

nej recepcji i przyległych pokoi oraz dwa magazyny w piwnicach. Już po roku 

pracy w charakterze kierownika apteki, dzięki usilnym staraniom, uzyskałem 

wyremontowane pomieszczenia parteru części budynku przylegającej do ko-

ścioła i konwentu.

Apteka zajmowała jedenaście pomieszczeń na parterze budynku, m.in. po-

mieszczenie socjalne, izbę ekspedycyjną, magazyn leków, recepturę, laborato-

rium galenowe, komorę przyjęć, pokój kierownika oraz – w części pracowni 

płynów infuzyjnych – zmywalnię „brudną”, zmywalnię „czystą”, boks do pracy 

aseptycznej i sterylizatornię. Pięć pomieszczeń piwnicznych przeznaczono na 

składowanie produkowanych przez aptekę płynów infuzyjnych: m.in. roztwo-

rów glukozy o różnych stężeniach, chlorku sodu, lignokainy, płynu Ringera 

oraz dekstranu. Średnio wytwarzano ponad dwa tysiące butelek płynów infu-

zyjnych miesięcznie. W magazynach składowano również leki oraz materia-

ły opatrunkowe. W aptece zatrudnionych było czterech magistrów farmacji, 

czterech techników farmacji, dwie pomoce apteczne oraz pracownik admini-

stracyjny. Personel pracował w bardzo dobrych warunkach – po długiej i nużą-

Personel apteki szpitalnej w izbie recepturowej

Wspomnienia
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cej pracy w pracowni płynów infuzyjnych można było skorzystać z prysznica 

i odpocząć w pokoju socjalnym.

W czasie mojej pracy w aptece bardzo dobrze układały się kontakty z leka-

rzami i ordynatorami oddziałów; częste spotkania oraz narady pomagały lepiej 

gospodarować lekami oraz usprawniały przepływ informacji. Zaowocowało to 

listem pochwalanym, wystosowanym przez ordynatora Oddziału Chorób Na-

czyń Andrzeja Cencorę do Dyrekcji ZOZ Śródmieście.

Za największe swoje osiągnięcie w aptece szpitalnej Szpitala im. E. Bier-

nackiego uważam zorganizowanie od podstaw pracowni płynów infuzyjnych. 

Pracownię wyposażyłem niemałym kosztem w aparaturę wyprodukowaną 

przez Wołomińską Hutę Szkła. Aparatura ta służyła do rozprowadzania wody 

destylowanej do stołu recepturowego laboratorium galenowego, a przede 

wszystkim do pracowni płynów infuzyjnych. Pracownia ta – w trudnych cza-

sach, kiedy „brakowało wszystkiego” – była dumą kierownika i wizytówką całej 

apteki. Wkrótce też stała się wzorcową pracownią dla miasta Krakowa. Pra-

cownię wyposażono zgodnie z przepisami w wanny, służące do moczenia i od-

każania butelek, wykonane na specjalne zamówienie. Znalazł się tam również 

oryginalny przyrząd do mycia butelek wodą zimną i gorącą oraz nowe wysoko 

wydajne destylatory i autoklawy.

Ze względu na bardzo dobre warunki pracy i fachowy personel Akademia 

Medyczna w Krakowie oraz Szkoła Techników Farmaceutycznych podpisały 

wieloletnie umowy z dyrekcją Szpitala im. E. Biernackiego na prowadzenie za-

jęć ze studentami i technikami farmacji. Uczestniczyli oni w procesie produkcji 

płynów infuzyjnych od przygotowania butelek do zamknięcia ich i sterylizacji. 

Studenci wykonywali także wiele form recepturowych: proszki, których sypano 

w tamtych czasach tysiące, mieszanki do picia, maści oraz ogromne ilości roz-

tworów galenowych, m.in. rywanolu, wody utlenionej, wody borowej.

W celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalu, 

stworzyliśmy z ordynatorami oddziałów Komitet Antybiotykowy, który miał 

za zadanie monitorowanie zakażeń szpitalnych i właściwy dobór antybioty-

ków. Warto podkreślić, że była to działalność pionierska, gdyż szerzej na pro-

blemy te zwrócono uwagę dopiero przed kilku laty. Apteka szpitalna prowa-

dziła także rutynowe kontrole apteczek oddziałowych oraz nadzór nad właści-

wą gospodarką lekiem. Organizowaliśmy także dla oddziałów dostawy leków 

pochodzących z darów zagranicznych, głównie od francuskiej organizacji „Le-

karze bez Granic”. Preparaty te, przy ogromnym obciążeniu personelu, były 

sortowane i opisywane, a następnie rozdzielane na oddziały, cierpiące w latach 

osiemdziesiątych na dotkliwe braki leków.

Wspomnienia
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Szerokie kontakty i wymianę doświadczeń ze środowiskiem farmaceutów-

-„szpitalników” ułatwiał mi fakt, że w latach 1986–1988 byłem przewodniczą-

cym Sekcji Aptek Szpitalnych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Ponadto, jako kierownik apteki szpitalnej, prowadziłem nadzór facho-

wy nad magazynami wojskowymi Zespołu Opieki Zdrowotnej Śródmieście. 

Nadal byłem także inspektorem gospodarki lekami tegoż ZOZ. Prowadziłem 

również zajęcia praktyczne i wykłady w Szkole Techników Farmaceutycznych. 

Za swą działalność w Szpitalu im. E. Biernackiego otrzymałem odznakę Za-

służony dla Miasta Krakowa. Obecnie jestem kierownikiem swojej własnej 

apteki, znajdującej się przy ulicy Miechowity.

Mgr farm. Jerzy Bilek

Personel apteki szpitalnej, drugi od lewej stoi autor wspomnień

Wspomnienia
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Wydarzenia

O
d ostatnich dni czerwca w nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim 

przy ulicy Lwowskiej 226 oglądać można rekonstrukcję dawnej pro-

wincjonalnej apteki. W „Farmacji Krakowskiej” zamieszczamy – na 

zachętę – zaledwie kilka zdjęć z jej wnętrz: miejsca tego nie sposób bowiem nie 

odwiedzić osobiście! Wedle realizowanych już zamiarów, w aptece odbywają 

się pokazy przyrządzania dawnych postaci leku, a pracujący w niej „farmaceu-

ta” objaśnia i opowiada o dawnym aptekarstwie. W imieniu małopolskich far-

maceutów redakcja „Farmacji Krakowskiej” dziękuje dyrekcji Muzeum Okrę-

gowego w Nowym Sączu za docenienie znaczenia i roli aptek w dawnych, 

„Miasteczko Galicyjskie” 
zaprasza do… apteki!

Widok ogólny izby 
ekspedycyjnej ap-
teki w Miasteczku 
Galicyjskim. Uwa-
gę zwraca wiedeń-
ska waga szalkowa 
– nieodłączny atry-
but dawnych aptek, 
oraz kopia godła 
nowosądeckiej ce-
sarsko-królewskiej 
Apteki Obwodo-
wej „Pod Czarnym 
Orłem” (oryginał  
w krakowskim Mu-
zeum Farmacji).
Fot. Sylwia 
Zarotyńska
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prowincjonalnych miasteczkach. Obecność w Miasteczku Galicyjskim trady-

cyjnie urządzonej, tak charakterystycznej w swym przekazie wizualnym apte-

ki, utwierdza współczesnych farmaceutów w poczuciu ważności wykonywa-

nego zawodu i jego pierwszorzędnego znaczenia, zarówno przed wiekiem, jak 

i obecnie. Apteka znalazła się bowiem wśród najważniejszych atrybutów pej-

zażu kulturowego Polski!

Wnętrze apteki 
w Miasteczku Gali-
cyjskim. W  odbiciu 
lustra widoczne 
 grafi ki z roślinami 
leczniczymi. Fot. 
Sylwia Zarotyńska

Wnętrze  apteki 
w  Miasteczku 

Galicyjskim. 
W lustrzanym 

odbiciu widocz-
na oryginalna 

kasa  sklepowa 
„na korbkę”. 

Fot. Sylwia 
Zarotyńska

Wydarzenia
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Pudełka po gotowych specyfi kach farmaceutycznych. Fot. Sylwia Zarotyńska

Izba ekspedycyjna od strony farmaceuty. Widoczny pulpit i kasa. 
Fot. Sylwia Zarotyńska

Wydarzenia
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Zabytkowe naczynia apteczne, przeznaczone do przechowywania trucizn. 
Fot. Sylwia Zarotyńska

Kasa, a w tle – regał z naczyniami aptecznymi. Fot. Sylwia Zarotyńska

Wydarzenia
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Historia farmacji

Pierwsze polskie 
podręczniki farmacji, cz. 3

T. Heinrich i S. Fabian, „Farmacya”
Warszawa 1835

„Farmacya” składa się z dwóch tomów: tom pierwszy zawiera początki Bo-
taniki i Farmakologię, tom drugi zawiera część praktyczno-chemiczną. W przed-

mowie autorzy opisują ogólny układ dzieła oraz wyraźnie zaznaczają, że starali 

się napisać podręcznik według najnowszego stanu wiedzy o lekach i nowocze-

snych osiągnięć chemicznych: rzut oka na artykuły (...) i wiele innych nie tylko 
przekona o pomieszczeniu w tem dziele wszelkich lekarstw nowo w użycie wpro-
wadzonych, ale potrafi  także dowieść, że i najnowsze odkrycia Chemii nie uszły 
naszey uwagi.

T O M  P I E R W S Z Y

Tom pierwszy liczy czterysta pięćdziesiąt trzy strony. Na wstępie autorzy 

piszą o farmacji i jej ogólnych zasadach – według autorów farmacja to sztu-
ka aptekarska, która miała za cel poznawanie, zbieranie, przechowywanie su-
rowych leków ze wszystkich trzech królestw natury oraz stosowne ich przerabia-
nie. Następnie autorzy zamieszczają rozdział „O Chemii Roślinnej”. Opisują 

w nim pierwiastki obecne w roślinach, które albo sama natura odłącza, albo z nich 
przez sztukę wydzielone bydź mogą. Należały do nich: kwasy, garbnik, mate-
ryia extraktowa, farbniki, żywice, wosk, olej tłusty, olej lotny, kamfora, cukier, 

krochmal, gumma, materie roślinno-zwierzęce, włókno i ciała mniej więcej wła-
ściwości zasad posiadaiące. Na przykład „farbniki” to pierwiastki, które stano-

wiły przyczynę koloru różnych ciał, częstokroć używanych dla tego do farbowania. 

Natomiast ciała mniej więcej własności zasad posiadające autorzy inaczej nazwali 

„alkaloidami”. Wspominają przy tym, że pierwszym alkaloidem było opium, 

odkryte w 1805 roku. Heinrich i Fabian wyjaśniają, że to ważne odkrycie spowo-
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dowało innych chemików do poszuki-
wania podobnych substancji w innych 
ciałach roślinnych; jakoż, w skutkach 
tych poszukiwań, znamy już cały sze-
reg takowych materyi, które nazwano 
alkaloidami i nie podpada w wątpli-
wość, że z czasem liczba ich znacznie 
się jeszcze powiększy.

Następnie autorzy zamieścili 

opis poszczególnych roślin. Króle-
stwo Roślin podzielili na klasy i ga-

tunki, a każdą roślinę krótko cha-

rakteryzują. Dalej Fabian i Hein-

rich opisali w swoim podręczniku 

Królestwo Zwierzęce. Podzielili je 

na sześć gromad: zwierzęta ssące, 
ptaki, gady, ryby, owady i robaki. Na 

przykład, jak chodzi o owady, opi-

sali następujące ich gatunki: muchę 
hiszpańską, koszenilę, raka rzeczne-
go oraz stonogi. Stonogi były tyl-

ko jeszcze czasem używane, ich woń 

była nieprzyjemna, smak obrzydli-
wy i niby słodkawy, potem nieco ostry. 

Natomiast do gromady robaków należały sepia, ostrygi, gąbka oraz korallina. 

Kości sepii stosowano jako środek czyszczący zęby. Z ostryg w aptece używano 

skorupy, które zawierały węgla wapnia, a z gąbki przy pomocy prażenia otrzy-

mywano leczniczy węgiel. Koralowiec był według autorów zwierzokrzewem. 

Zbudowany był z węglanu wapnia, fosforanu wapnia oraz włókna. 

T O M  D R U G I

Drugi tom podręcznika „Farmacya” autorstwa Teodora Heiricha i Szymo-

na Fabiana został wydany w Warszawie w 1835 roku i zawiera część chemicz-
no-praktyczną. Na początku autorzy wyjaśniają, że farmacya w właściwem zna-
czeniu trudni się przerabianiem surowych Leków stosownie do potrzeby. Można je 

było uzyskać dzięki działaniom mechanicznym i chemicznym, które to działa-

nia autorzy kolejno opisują. Następnie mamy rozdział zatytułowany „O Che-

mii”. Według Heinricha i Fabiana chemia była nauką dającą nam poznać skład 

Strona tytułowa pierwszego tomu Farmacyi Fabia-
na i Heinricha (Warszawa, 1835)

Historia farmacji
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wewnętrzny ciał, uczącą nas wydzielania pierwiastków i przez połączenia roz-
maite wydzielonych, nowe stwarzać ciała. Dalej autorzy wyjaśniają zasady ste-

chiometrii oraz podają defi nicję atomu – ponieważ nam wiadomo, że ciała są po-
dzielne, możemy więc w myśli naznaczyć sobie granicę tej podzielności, cząstkę ciała 
tak dobraną, że już dalej dzieloną bydź nie może.

 W rozdziale pod tytułem „O Ciałach poiedynczych” autorzy w szczegól-

ności opisują te ciała, które albo używane są w farmacji, albo większy lub mniej-
szy na działania farmaceutyczne wywierają wpływ, albo nareszcie przez szczegól-
ne własności się odznaczają. Zaliczyli do nich do nich: kwasoród (tlen), wodoród 

(wodór), saletroród (azot), chlor, siarkę, selen, jod, brom, fl uor, bor, fosfor, węglik. 

Autorzy opisują ich właściwości fi zyczne i chemiczne. W kolejnym rozdziale 

opisane zostały metale. Autorzy dzielą je na sześć klas, na przykład: metale al-
kaliów, metale ziem. W kolejnym rozdziale Heinrich i Fabian opisują ówcze-

śnie znane kwasy. Autorzy dzielą je na: kwasy kwasorodne oraz kwasy wodorod-
ne i charakteryzują ich właściwości. 

 Następny rozdział traktuje o solach. Heinrich i Fabian dodają, że sole to 

bardzo liczna grupa związków, soli gatunków liczą do 2000 i ta liczba przez sole 
podwójne może bydź bardzo powiększona: wszelka większa część nie jest ieszcze 
rozpoznaną należycie i przez dalsze badania powstać może wiele połączeń, o któ-
rych dotąd nie pomyślano.

 Kolejny rozdział opisuje etery. Na końcu książki znajdują się opisy prepa-
ratów farmaceutycznych. Według autorów preparatami farmaceutycznymi nazy-
wamy wzorowo te, których sporządzenie po większej części zręczności tylko mecha-
nicznej wymaga, gdy tymczasem zrobienie chemicznych opiera się na gruntownej 
znajomości chemii, łącząc wszakże do tego i zręczność przy pierwszych potrzebną. 

W podręczniku „Farmacya” omówione zostały następujące preparaty farma-

ceutyczne: zioła, proszki, leki proste płynne, extrakty, powidła, oleje tłuste, wody 
przekroplone, oleje eteryczne, pigułki, bolus, emuslye, syropy i miodki, cukier owsia-
ny czyli jęczmienny, czekolada, konfekty, maście i plastry. Na przykład pigułki to 

małe kuleczki, do których składu wchodzą rozmaite proszki, żywice, gummy, oleje 
lotne, balsamy i sole. Powinny mieć okrągły kształt i podobną wielkość. Nato-

miast maście i plastry to były leki przeznaczone do użytku zewnętrznego. Maść 

miała konsystencję masła lub smalcu. Plaster w zimnie daje się łamać, w cieple 
zaś ugniatać i smarować.

*  *  *

Historia farmacji
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Podręcznik „Farmacya” autorstwa Fabiana i Heinricha (1835) to dzieło, 

które w „nowoczesny” sposób opisuje surowce lecznicze i chemiczne stosowa-

ne w farmacji w XIX wieku. Pierwszy tom zawiera szczegółowy opis  leków po-
zyskiwanych z natury. Rośliny, ich budowa i funkcje są opisane w sposób bar-

dziej dokładny, naukowy i zrozumiały, niż miało to miejsce w innych dziełach 

z tego okresu (na przykład w wydanym dwadzieścia cztery lata wcześniej pod-

ręczniku autorstwa Józefa Celińskiego). Heinrich i Fabian wykazali się także 

sporą wiedzą na temat substancji leczniczych zawartych w roślinach. Autorzy 

dokładnie opisują na przykład alkaloidy. Gatunki zwierząt należące do po-

szczególnych gromad są bardziej prawidłowo zaklasyfi kowane. Chemia opi-

sywana w „Farmacyi” (1835) jest dużo bardziej postępowa niż we wcześniej 

opracowanych dziełach. Autorzy nie tylko opisują związki lub pierwiastki, jak 

to robił na przykład Celiński, ale także dzielą je na szereg podgrup i klasyfi kują 

je pod względem ich zdolności do reagowania. Heinrich i Fabian każdy zwią-

zek chemiczny opisują w dokładniejszy i obszerniejszy sposób, który zdradza 

większy zasób informacji chemicznych niż ten, jakim dysponowali wcześniej-

si autorzy.

Antoni Kryszka „Receptura, czyli nauka pisania recept 
i przyrządzania podług nich lekarstw” 

Warszawa 1865

Podręcznik rozpoczyna przedmowa. Autor wyjaśnia w niej, że ta książka 

spisana została dla użytku studentów medycyny i farmacji w Szkole Głównej War-
szawskiej. Dalej autor wymienia publikacje, na których opierał się pisząc „Re-

cepturę”, oraz zamieszcza podziękowania dla osób, które pomagały mu zreda-

gować dzieło (podziękowania za łaskawe przejrzenie rękopisu i udzielenie waż-
nych uwag). Dzieło Kryszki zbudowane jest z trzech głównych części: wstępu, 

części ogólnej (gdzie opisuje ogólne zasady receptury) i części szczegółowej 

(tam z kolei opisuje poszczególne postaci leków). Wstęp mieści się na dziesię-

ciu stronach, część ogólna na dwudziestu czterech, część szczegółowa na stu 

sześćdziesięciu stronach.

We wstępie autor wyjaśnia, że lekarze, którzy mieli obowiązek niesienia 

chorym pomocy, dawniej sami zaopatrywali swoich pacjentów w niezbędne 

dla nich leki. Potrzebowali na to jednak dużo czasu, dlatego gromadzenie za-

pasów leków, ich przechowywanie i przygotowanie stało się zadaniem apteka-

rzy. Według Kryszki, lekarstwa uzyskiwane prosto z natury należały do rzad-

Historia farmacji
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kości, a większość leków sporządzano z półproduktów. Z tego powodu, przy 

ciągle zwiększającej się liczbie aptek, zaczęły powstawać składy z materyała-
mi, które były prowadzone przez materyalistów. Autor wyjaśnia, że materyali-
ści, inaczey droguistami zwani, od niderlandzkiego wyrazu dröge – ‘suchy’, jako-
by suchemi materyałami kupczący, nabywają nieodzownej znajomości i wprawy 
w odpowiednich sklepach. „Suche środki” sprowadzane przez materyalistów były 

przerabiane w aptekach na leki. 

W celu niechybnego zapobieżenia smutnym wypadkom, mogącym nastąpić 
przez nieświadomość albo złośliwość osób trzecich, wprowadzono ustawy dla far-

maceutów, aptek, materyalistów i kupców, regulujące obrót środkami leczni-

czymi. Dalej autor wyjaśnia, że apteka, także ofi cyna, nie jest już prostym sklepo-
wym składem, lecz naukową pracownią. Umiejętność sporządzania leków wy-

maga od aptekarzy gruntownej nauki. Swoje wiadomości aptekarze zdobywali 

w wyższych zakładach naukowych, razem z lekarzami, a wprawy w laboratoryach. 

Następnie autor wyjaśnia, jak potrzebna była farmakopea, która stanowiła ko-
deks leków, oraz omawia główne części recepty.

Część ogólną rozpoczyna autor od opisania ważności recept. Według Krysz-

ki recepty, oprócz swoich wartości terapeutycznych i technicznych, były też ak-

tami urzędowymi, na podstawie których można było rozstrzygać wszystkie 

wątpliwe kwestie dotyczące nieprawidłowego przepisania bądź wydania leku. 

Recepta była obrazem działalności lekarza, która mogła służyć za obronę prze-
ciwko zarzutom i usprawiedliwieniem, gdy tego wyniknie potrzeba. Dalej autor 

wyjaśnia, że recepty należało wypisywać czytelnym pismem i przechowywać 

przez trzy lata. Następnie Kryszka opisuje składniki lekarstw (lek głównie dzia-

łający oraz substancje pomocnicze) oraz kolejność wypisywania lekarstw na 

receptach (następstwo wypisywania środków). Dalej Kryszka opisuje ówcześnie 

stosowane wagi i miary objętości oraz opis roboty lekarstw i dozowanie. Autor 

„Receptury” dodaje, że aptekarz ma zachowywać przy robocie największą czystość 
i nie dozwalać sobie żadnych nieprzyzwoitości, np. wydmuchiwania naczyń, nad-
gryzania korków i t.p. 

Dozowanie, czyli rozdzielanie lekarstw, polegało na podzieleniu całości 

przepisanego leku na pojedyncze dawki, które inaczej nazywane były dozami 
czyli wziątkami. Autor wyjaśnia, że niepodobna pozostawiać tego samemu cho-
remu i że dozowanie należało do obowiązków farmaceuty. Gotowe lekarstwa 

należało zapakować w odpowiednie naczynia (torebki lub pudełka papierowe, 

fl aszeczki i słoiczki szklane lub porcelanowe). Kryszka wyjaśnia, że o ile wy-
bór naczynia zostawia się uznaniu aptekarza, o tyle rachuje się na jego prawość, iż 
nie będzie na zbytkownem naczyniu szukał zysków. I dlatego komu przystoi, niech 

Historia farmacji
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dla bogatego wszystko odznacza się wykwintnością, ale dla biednych dać taniej, to 
prawdziwa zasługa; wszakże choćby i nie wymieniono, łatwo poznać dla kogo pi-
sana recepta. 

Następnie autor opisuje sposoby wydawania lekarstw – każde lekarstwo 
po ostatecznem sprawdzeniu tożsamości i dokładności, wydaje się zapieczętowane, 
opatrzone sygnaturą i dobrze zawinięte.

Część szczegółową rozpoczyna autor od opisu postaci lekarstw ofi cynalnych 
i magistralnych. Leki „ofi cynalne” to były wszystkie środki dostępne w apte-

kach, a leki, które należało doraźnie sporządzić, nazywano „magistralnymi”. 

Autor nazywa je prawdziwymi lekarstwami i opisuje je w tej części podręczni-

ka. Antoni Kryszka dzieli leki magistralne na trzy główne grupy: mieszaniny, 
wyciągnięcia i zespolenia mieszanin z wyciągnięciami.

Mieszaniny uzyskiwano poprzez proste zmieszanie ze sobą kilku składni-

ków. Mogły być stałe czyli suche, ciastowate, zsiadłe i płynne. „Mieszaniny stałe” 

to były ziółka, proszki oraz przyprawy. Na przykład „proszek do kichania” za-

żywano tak jak tabakę. Przeznaczony był do wywołania kichania, albo gojenia 
chorób nosowych. Z kolei „odoramentum siccum” („środek zapachowy suchy”) 

był to proszek służący do wąchania w czasie omdlenia. Wydawano go we fl a-

szeczkach zatkanych szczelnie szklanym korkiem. Autor podaje przykładowe 

recepty na tę postać leku.

„Mieszaniny ciastowate” uzyskiwano z połączenia odpowiednich postaci 
ofi cynalnych. Należały do nich: pigułki, gałki, czopki, plastry, świeczki, ceraty 
i maście. Na przykład czopki były to wałeczki z jednego końca zwężone, które 

podawano w zamiarze działania na kiszkę stolcową. Czopki wyrabiano z mydła, 

słoniny, krochmalu, wosku, masła kakaowego, miodu, niekiedy z dodatkiem 

środków silnie działających. Jeśli chodzi o plastry, miały one konsystencję ciasto-
watą, którą dało się przyłożyć do skóry, po wcześniejszym rozsmarowaniu na 

płótnie. Kryszka wyjaśnia, że plastry stosowano w celu zakrycia, zlepienia da-

nego miejsca lub wywołania efekty terapeutycznego, dzięki zawartym w pla-

strach składnikom. Autor podaje przepis na otrzymanie „plastra ołowianego” 

i „plastra żywicznego”.

Opisując „mieszaniny zsiadłe” autor wyjaśnia, że były zawsze więcej płynne 
aniżeli stałe. Należały tu powidełka, eclegma, emulsje, kataplazmy, synapizma-
ty, litus oris, smarowidła. Na przykład „eclegma” (według tłumaczenia autora: 

ek – z, od; leichoo – lizać) jako postać leku zbliżona była do „powidełek”. Au-

tor wyjaśnia, że służyła ona do maskowania nieprzyjemnego smaku oraz do 

dłuższego trzymania leku w ustach. Dlatego leki te musiały być bardzo miłe-
go smaku, żeby chory, jak nazwisko pokazuje, zlizywał podane lekarstwo. Autor 
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wyjaśnia sposób otrzymywania tej postaci leku oraz podaje kilka przykłado-

wych recept. Inna postać leku to „litus oris” (tłumaczenia autora: lino – sma-

ruję). Preparat ten przeznaczony był do smarowania pędzelkiem w jamie ust-

nej. Oprócz składnika głównie działającego, zawierał w swoim składzie miód 

różany.

„Mieszaniny płynne” nazywano mixturami. Według autora mieszaniny te 

odznaczają się prędkim wsiąkaniem do organizmu, zatem i rychłem działaniem. 

Wyróżniano następujące rodzaje mieszanin płynnych: mieszaniny mętne, roz-

twory, „mixturae contractae”, ulepki. 

„Wyciągnięcia” były to lekarstwa, dla otrzymania których już nie mięszają się 
środki i ich przetwory, znajdujące się gotowo w aptekach, lecz przeciwnie ze środ-
ków całkowitych odłączają czyli wyciągają niektóre składowe twory. Kryszka wy-

jaśnia sposób przygotowania tej postaci leku oraz przepisywania na recepcie. 

Autor opisuje także zespolenia mieszanin z wyciągnięciami. Wyjaśnia, że ze-
spoleniem nazywamy kombinowane, jednocześnie dwóch poprzedzających, odmien-
nych sposobów postępowania to jest, gdy albo pierwej mięszamy, aby później wycią-
gać, albo pierwej wyciągamy, aby później mięszać. Autor wyjaśnia sposób przepi-

sywania tej postaci leku na recepcie oraz podaje przykładowe recepty.

*  *  *

Podręcznik „Receptura czyli nauka pisania recept i przyrządzania po-

dług nich lekarstw” jest w porównaniu z poprzednio opracowywanymi dzieła-

mi znacznie nowocześniejszy. Autor wyjaśnia w nim formalne i prawne zasa-

dy wystawiania recept. Recepta była aktem urzędowym, na podstawie którego 

można było zweryfi kować prawidłowość pracy lekarza. Lekarza w razie po-

pełnienia błędu obowiązywała odpowiedzialność karna. Autor, opisując zasa-

dy receptury, często powołuje się na odpowiednie akty prawne (na przykład 

sposoby wydawania lekarstw opracowane zostały na podstawie ustawy dla far-

maceutów i aptek z roku 1844). Według Kryszki „Farmakopea” była swoistym 

kodeksem leków i regulowała obrót oraz dostępność środków leczniczych. Au-

tor „Receptury” wyjaśnia też, jaką rolę pełnili materyaliści, którzy zajmowali się 

obrotem półproduktami potrzebnymi do otrzymania lekarstw. Autor często 

podkreśla duże znaczenie pracy aptekarzy i ich rolę w odzyskiwaniu zdrowia 

przez chorego. Autor „Receptury” wyjaśnia, że apteka nie była zwykłym maga-

zynem na leki, ale pracownią naukową, a od farmaceutów wymagane było zdo-

bycie gruntownego wykształcenia. Podręcznik był przydatny zarówno leka-

rzom, jak i aptekarzom. W swoim podręczniku, Antoni Kryszka opisuje wiele 
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postaci leków. Wymienia postaci leków, których nie ma w poprzednio oma-

wianych podręcznikach (na przykład: „Litus oris”). Podaje ich ówczesne zasto-

sowanie, ale szczególną uwagę zwraca na sposób ich sporządzania i zapisywa-

nia na recepcie. Często zamieszcza przykładowe recepty na daną postać leku. 

Autor „Receptury” jako priorytet pracy farmaceuty wymienia dobro pacjenta 

i nakłania lekarzy i aptekarzy do zwracania uwagi na sytuację materialną, w ja-

kiej znajduje się chory. W przypadku niezamożności chorego należało dobrać 

mu tańszy, mniej wyszukany lek.

Mgr farm. Karolina Maciszewska

Historia farmacji
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Aptekarze Małopolski

M
agister Adam Jasiński był postacią typową dla swoich czasów – syn 

aptekarza z Suchej Beskidzkiej, wychowany w rodzinnej, patriar-

chalnej atmosferze, w latach trzydziestych XX wieku przejął ap-

tekę ojca i rozpoczął działalność społeczną. Wszystkie jego plany przekreślił 

wybuch II wojny światowej, a po jej zakończeniu nie potrafi ł już odnaleźć się 

w nowej rzeczywistości.

Rodzicami Adama Jasińskiego byli Emil Jasiński i Kamila z domu Ben-

da. Ojciec, pochodzący z Kęt, magister farmacji Emil Jasiński (1873–1924) od 

roku 1906 był dzierżawcą apteki w Suchej Beskidzkiej, a 9 stycznia 1909 nabył 

tę aptekę na własność. W Suchej zasłynął nie tylko jako doskonały aptekarz, 

ale także działacz społeczny i niepodległościowy: był m.in. zastępcą radnego, 

Adam Jasiński

Magister Emil Jasiński wraz z żoną i trzema synami. Od lewej: Karola Benda-Jasińska, 
Adam Jasiński, Marian Jasiński, magister Emil Jasiński oraz Stanisław Jasiński. 

Fotografi a ze zbiorów Barbary Jasińskiej-Wiktorowicz i Grzegorza Proszowskiego
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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. Fotografi a ze zbiorów Barbary Jasińskiej-Wiktorowicz 

i Grzegorza Proszowskiego
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a w roku 1914 w budynku apteki, mieszczącym jednocześnie mieszkania ro-

dziny, 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 Za-

kopanem, gdzie zmarł w 1924 roku. Matka Adama, Kamila Benda, była córką 

lekarza z Żywca – doktora wszech nauk lekarskich Mariana Bendy, który był 

jednocześnie zarządcą majątków arcyksiążęcych w Żywcu. Państwo Jasińscy 

mieli trzech synów: bohatera niniejszego artykuł Adama Tomasza, urodzone-

go 22 grudnia 1901, Stanisława oraz Mariana.

Adam Jasiński wychowywał się w reprezentacyjnym domu przy dzisiejszej 

ulicy Piłsudskiego. Zlokalizowany był on na działce, którą Emil Jasiński ku-

pił od hrabiów Branickich. W budynku tym znalazła swą siedzibę apteka oraz 

wygodne i przestronne mieszkanie dla aptekarza i jego rodziny. Sytuacja ma-

terialna rodziny suskich aptekarzy była bardzo dobra, a dowodem na to może 

być fakt, że posiadali… bryczkę!

Adam Jasiński wychowywał się w głęboko polskich tradycjach, umiejęt-

nie podsycanych przez magistra Emila Jasińskiego. Suski aptekarz własno-

ręcznie wykonywał dla swych dzieci przepiękne, rzeźbione w drewnie szopki 

i groty wielkanocne. Ich zdjęcia zachowały się w zbiorach rodzinnych po dziś 

dzień, dzięki czemu wiemy, że szopka przedstawiała wieże kościoła Mariac-

kiego w Krakowie. Zdjęcie szopki opisano następująco: szopka w kościele su-
skiem, którą na chwałę Bogu ofi arował wykonawca, pigularz suski – E[mil]. J[a-

siński]. Szopka wyżynana z drewna w postaci wieży Maryackich. Najpierw cho-
dziliśmy z nią po domach jako z szopką krakowską z lalkami na dochód Sokoła. 
Gdy 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 scho-
dami, po których dążą do szopy Królowie i pasterze z darami. Trochę owiec pasie się 
z drugiej strony szopy, przy których czuwają pasterze (wszystkie fi gury z drzewa, 
kupione) a po oświetleniu przez czerw.[one] 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 ozdo-

bami groty pańskiej, opatrzonej napisem Wesołego Alleluja. Według adnotacji 

przy zdjęciu, grota ta spłonęła w czasie pożaru suskiego kościoła.

Synowie Emila Jasińskiego poszli różnymi drogami: Stanisław ukończył 

studia ekonomiczne w Warszawie i wyjechał na Śląsk, do Katowic. Adam Ja-

siński został następcą ojca: po ukończeniu dwuletnich studiów farmaceutycz-

nych na Uniwersytecie Jagiellońskim, 4 lipca 1925 złożył ostatnie egzaminy na 

stopień magistra farmacji. W suskiej aptece pracował jednak już od 5  czerwca 

Aptekarze Małopolski
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Szopki i grota wielkanocna wykona-
ne przez magistra Emila Jasińskiego. 
Fotografi e ze zbiorów Barbary Jasińskiej-
-Wiktorowicz i Grzegorza Proszowskiego
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1925 roku, a więc po za-

kończeniu zajęć, ale jeszcze 

przed złożeniem końcowe-

go egzaminu i przed otrzy-

maniem dyplomu. Na tym 

jednak kształcenie magistra 

Adama Jasińskiego się nie 

zakończyło: w roku 1935 

wziął udział w obowiązko-

wym dla farmaceutów dyplo-
mowanych kursie „Ratow-

nictwa sanitarnego i obrony 

przeciwlotniczej i przeciwgazowej”, organizowanym przez Gremium Apteka-

rzy Małopolski Zachodniej w Krakowie. Magister Jasiński uczestniczył tak-

że w 20-godzinnym kursie informacyjnym, organizowanym przez suskie koło 

miejscowe Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Oryginalne zaświad-

czenie o ukończeniu kursu, znajdujące się w zbiorach rodzinnych, datowane 

jest na 30 października 1933. To zapewne ukończenie tych kursów pozwoli-

ło w 1933 objąć Jasińskiemu funkcję sekretarza zarządu suskiego koła LOPP. 

W trzy lata później wybrany został wiceprezesem koła. W roku 1937 zajął sta-

nowisko prezesa koła LOPP.

Magister Adam Jasiński, podobnie jak ojciec, zaangażowany był w życie 

lokalnej społeczności. W roku 1927, pomimo młodego wieku, został radnym 

miejskim. Aktywnie działał w Związku Strzeleckim, piastując w roku 1936 

funkcję wiceprezesa. Brał udział w obradach Rady Parafi alnej.

W folderze zachwalającym uroki Beskidu Wysokiego i Pienin znaleźć 

można następującą reklamę: Apteka „Pod Opatrznością” w Suchej ul. Piłsudskie-
go, telefon 26 Mgr Adam Jasiński. Poleca wszelkiego rodzaju artykuły kosmetycz-
ne, gumowe, opatrunkowe, wody mineralne i t.p. W tym samym folderze i na tej 

samej stronie reklamuje się także i Droguerja Adama Jasińskiego, którą pro-

wadził jego brat – Marian Jasiński (1912–1981): Droguerja. Mgr Adam Jasiń-
ski. Sucha, ul. Mickiewicza (obok dworca). Poleca: w dużym wyborze artykuły ko-
smetyczne, toaletowe, przybory fotografi czne i t.p. W okresie powojennym Ma-

rian Jasiński znany był jako społecznik, propagator turystki i pilot wycieczek 

szkolnych. 

Postać magistra Adama Jasińskiego pamięta doskonale jego córka – pani 

Barbara Jasińska-Wiktorowicz, nadal mieszkająca w budynku mieszczącym 

niegdyś aptekę „Pod Opatrznością”. W czasach młodości Jasiński  przyjaźnił 

Etykieta fi rmowa suskiej apteki na butelki z lekami 
do użytku wewnętrznego. Dokument ze zbiorów Grze-
gorza Proszowskiego
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się ze znanym w całej Polsce Michałem Żmigrodzkim, bibliotekarzem na 

zamku w Suchej. Czasy nauki w gimnazjum nieszczęśliwie przypadły Ada-

mowi Jasińskiemu na okres I wojny światowej. Tułał się więc po gimnazjach 

w Nowym Targu, Nowym Sączu i Krakowie, maturę uzyskując eksternistycz-

nie. Jako aptekarz należał do ścisłej elity miasteczka: bywał na brydżu u leka-

rzy, 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 kamie-

niami przez nowotarskich kibiców! W roku 1936, także jako kibic, wyjechał 

na letnie Igrzyska Olimpijskie do Berlina. Jego wielkim, niespełnionym ma-

rzeniem, była wyprawa do Egiptu. Już jako aptekarz poślubił Danutę z domu 

Proszowską.

Magister Adam Jasiński (pierw-
szy po lewej) przed suską apte-
ką. Fotografi a ze zbiorów Barbary 
Jasińskiej-Wiktorowicz i Grzegorza 
Proszowskiego
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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. Potrafi ł 

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, potrafi ł sumować w pamięci 

dziesiątki pozycji ze sprzedaży. W roku 1939 magister Jasiński dokonał wpłaty 

pieniężnej na Fundusz Propagandy Zawodu.

W suskiej aptece tuż przed wojną pracowali obok magistra Jasińskiego: 

Olga Geschwindówna, absolwentka studiów farmaceutycznych w Krakowie 

z roku 1926, oraz Teodor Kikta, absolwent poznańskiej farmacji z roku 1937, 

w przyszłości pierwszy kustosz warszawskiego Muzeum Farmacji.

Jako człowiek magister Jasiński był bardzo delikatny, subtelny, litości-

wy i wyrozumiały. Córka wspomina, że wielkim szacunkiem darzył zwierzę-

ta. Pomiędzy pędzącymi samochodami potrafi ł biegać po całej Suchej za po-

trąconym jeżem, aby się nim zaopiekować, odkupił od okrutnych wyrostków 

zaskrońca, nad którym się znęcali, i wypuścił go na wolność. Odchowywał 

Pracownicy suskiej apteki w czasie przygotowywania leków recepturowych. 
Fotografi a ze zbiorów Barbary Jasińskiej-Wiktorowicz i Grzegorza Proszowskiego
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w domu wrony, które wypadły z gniazd, opiekował się gniazdami jaskółek, 

a w razie potrzeby opuszczonym jaskółkom łapał muchy... Każde nowe pta-

sie gniazdo w ogrodzie było dla niego powodem do wielkiej radości. W czasie 

jednej z zagranicznych wycieczek z pajęczej sieci odwinął jaszczurkę. Magi-

ster Jasiński, na co dzień milczący, ożywiał się w kontaktach ze swymi dziećmi, 

które darzył gorącą miłością. Często wyjeżdżał z dziećmi na wycieczki, ujaw-

niała się wówczas jego wielka wiedza historyczna: potrafi ł godzinami opowia-

dać o przeszłości danego miejsca. W czasie wycieczek do Krakowa zabierał 

dzieci do muzeów, fi lharmonii, teatrów. Świetnie znał się na muzyce, a miłość 

do niej przekazał swym potomkom.

Po wybuchu II wojny światowej rodzina Jasińskich uciekła koleją na 

wschód, pozostawiając cały majątek w budynku apteki. Wszystko to zosta-

ło zniszczone lub rozkradzione przez miejscową ludność. Po zajęciu Suchej 

i okolic przez wojska niemieckie tereny te, w przeciwieństwie do reszty po-

łudniowej 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. Tymczasem 

Wnętrze suskiej apteki. Lata trzydzieste 
XX wieku. Fotografi a ze zbiorów Barbary Ja-
sińskiej-Wiktorowicz i Grzegorza Proszow-
skiego
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suską aptekę przez okres okupacji prowadził Niemiec – magister Hermann. 

Na piętrze domu zakwaterowany był granatowy policjant.

W roku 1945 Adam Jasiński powrócił do wyzwolonej Suchej i podjął 

obowiązki kierownika swej apteki. 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 przedwo-

jenny członek PPS-Lewica, na jednym z zebrań partyjnych w roku 1948, 

kiedy rozważano połączenie PPS-u z PPR-em, oburzony propozycją współ-

pracy z władzami komunistycznymi, rzucił na stół swoją legitymację partyj-

ną i wybiegł z sali obrad trzaskając drzwiami. Było to bezpośrednią przyczy-

ną ciągłych rewizji, bezpodstawnych oskarżeń i nieznośnej presji, jaką wła-

dza zaczęła wywierać na magistra Jasińskiego. Pojawiły się nawet oskarżenia 

o współpracę apteki z bojówkami „Ognia” i przekazywanie im materiałów 

opatrunkowych, co stało się przyczyną jeszcze częstszych rewizji i ciągną-

cych się godzinami przesłuchań. Przez wszystkie te zgryzoty magister Ja-

siński stracił wszystkie włosy. Co ciekawe – po roku 1951, a więc już po na-

cjonalizacji apteki, włosy mu odrosły, a mieszkańcy Suchej i okolicy mający 

Suska apteka w czasie II wojny światowej. Uwagę zwraca portret Adolfa Hitlera 
w oknie po lewej stronie zdjęcia. Fotografi a ze zbiorów Barbary Jasińskiej-Wiktorowicz 

i Grzegorza Proszowskiego
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 problem z łysieniem, błagali aptekarza, aby i dla nich sporządził tak skutecz-

ny lek, który jemu pomógł!

 Magister Jasiński był chyba jednym z nielicznych aptekarzy, który z nacjo-

nalizacji apteki bardzo się ucieszyli: wreszcie kończył się jego koszmar. Został 

zatrudniony jako kierownik suskiej apteki. Częstym gościem Jasińskiego był 

wówczas magister Kazimierz Trybuła, znany Czytelnikom „Farmacji Krakow-

skiej” właściciel apteki w Czarnym Dunajcu.

W roku 1965 suska apteka została przeniesiona z dotychczasowej lokali-

zacji do pomieszczeń przy dzisiejszej ulicy Handlowej, na terenie nowo wy-

budowanego osiedla. Magister Adam Jasiński został zmuszony do porzucenia 

pracy w aptece tuż po przejściu na emeryturę, w roku 1971. Zmarł 8 marca 

1983 roku. Rodzina Jasińskich, choć nie prowadzi już od dawna apteki, cieszy 

się w Suchej wielkim szacunkiem.

Piśmiennictwo u autora
Dr n. farm. Maciej Bilek

Magister Emil Jasiński w otoczeniu pracowników suskiej apteki. Lata pięćdziesiąte 
XX wieku. Fotografi a ze zbiorów Katarzyny Wciślak i Jacka Stopy

Aptekarze Małopolski
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Przed 100 laty polska prasa farmaceutyczna pisała…

Typowy paskudziarz. Do jakiego stopnia doszło wśród niektórych właścicieli 

ignorowanie i bagatelizowanie ustaw jak również bezpieczeństwa publiczności 

dowodzi następujący fakt: Właściciel apteki przy ul. Karmelickiej w Krakowie 

p. R. „potrzebował wyjechać” na kuracyę do Maryenbadu. Ostatecznie to każ-

demu wolno o ile go stać na to, ale aptekarzowi jeszcze, o ile zostawi w swej ap-

tece odpowiedzialnego kierownika i zawiadomi o tem władzę. Pan R. o to się 

nie troszczył i wyjeżdżając pozostawił na gospodarstwie jedną kursistkę i dwie 

aspirantki (stanowczy zwolennik równouprawnienia kobiet). Wydział magi-

strów powołany urzędownie do strzeżenia ustaw, skonstatowawszy ten fakt, 

uwiadomił o stanie rzeczy fi zyka miejskiego, który zarządził natychmiast zba-

danie sprawy, a przekonawszy się o słuszności doniesienia zagroził natychmia-

stowem zamknięciem apteki o ile zaraz odpowiedzialny zarządca kierownictwa 

nie obejmie. Tłumaczono się na razie, że aptekarze krakowscy pp. I. i R. dozo-

rują naprzemian apteki, gdy jednak fi zyk miejski p. Dr. J. żadnego z „opiekunów 

grzeczności” w aptece nie zastał, nadto tego rodzaju dochodzące dozorowa-

nie uważał za niedostateczne, sprowadzono na gwałt aptekarza aż ze Strzelisk. 

Jednak i on nie chcąc kłaść głowy pod ewangelię po 2 dniach wyjechał, a wte-

dy uproszono emerytowanego aptekarza p. M. by ten przez 2 godziny dzien-

nie zaglądał do apteki, co też się stało aż do powrotu szefa fi rmy. Tego rodzaju 

karygodne obejście ustawy i poprostu kpiny z chorującej publiczności uwłacza 

w najwyższym stopniu zawodowi, dlatego też osobniki tak zawód poniżające 

jak p. R. powinno się z całą stanowczością i bezwzględnością potępić.

Nekrologia. Mr. Zygmunt Wilczyński zmarł w dniu 18 października w Pod-

górzu. Zmarły otrzymał na krótki czas przed śmiercią koncesyę na aptekę pu-

bliczną w Łącku, niestety śmierć nie pozwoliła mu jej wykorzystać.

Z życia towarzyskiego. W kościele parafi alnym w Zborowie odbył się dnia 

30 września b.r. o godzinie 10 rano ślub Mr. f. Wacława Barącza, dzierżawcy 

apteki w Ropczycach, z panną Maryą Życzyńską, córką ś.p. Józefa i Stanisła-

wy z Bogusławskich.

Palacze i apteki. Inspektor urzędu lekarskiego w Warszawie, zawiadomił okól-

nikiem właścicieli i zarządzających aptekami, aby w lokalach, gdzie sporządzane 

bywają środki lecznicze, nie palono tytoniu, gdyż dym i popiół ich ujemnie od-
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działywa na czystość przygotowywanych i znajdujących się na składzie lekarstw 

i ziół. Farmaceuci, nie stosujący się do niniejszego rozporządzenia, zwolnieni 

będą z zajmowanych w aptekach stanowisk. Co się zaś tyczy publiczności, należy 

w widocznych miejscach lokalu wywiesić odpowiedniej treści napisy.

Przyszłe fi lary zawodu. (…) w aptece p. K. (…) w Brodach kształci się rów-

nocześnie pięcioro aspirantów (…). Cóż na to powie tamtejsze c.k. Starostwo? 

Co c.k. Namiestnictwo? Czyż jest możliwem, by jeden magister, którym jest 

prawdopodobnie właściciel tej apteki, mógł dozorować, abstrahując już na-

ukę, pięciu uczni? Rzeczą jest zrozumiałą, że w tych warunkach wyhoduje się 

liczny, ale jakiejże jakości personal. Już nie wzgląd na zawód aptekarski, ale 

wzgląd na dobro publiczne winien skłonić władze do natychmiastowego i bez-

warunkowego zabronienia podobnym rozsadnikom trzymania więcej jak jed-

nego ucznia w aptece.

O uczniach aptekarskich. Gubernatorom w Królestwie Polskiem, oraz war-

szawskiemu zarządowi lekarskiemu nadesłano z wydziału lekarskiego mini-

sterium spraw wewnętrznych nowe przepisy o normowaniu liczby uczniów 

aptekarskich w aptekach. Według okólnika, w aptekach, załatwiających rocz-

nie 10 tysięcy recept, może być tylko jeden uczeń, 20 tysięcy recept – dwóch, 

30 tysięcy – trzech itd.

Deputacya magistrów u JE Pana Naczelnika. Korzystając z obecności JE. 

Pana Naczelnika w Krakowie udała się w dniu 19 kwietnia deputacya złożona 

z czterech kolegów (…) na audyencyę, celem przedstawienia krzywd wyrzą-

dzanych kompetentom o nowe apteki przez przetrzymywanie przez władze 

I. Instancyi podań o koncesye w szczególności przez Magistrat miasta Kra-

kowa. Deputacya wyraziła również prośbę o przychylne załatwienie zaległych 

podań o nowe apteki w Galicyi i wręczyła JE. Panu Namiestnikowi w tej spa-

wie memoryał.

Hojny dar koncesyonaryusza. (…) właściciel apteki we Lwowie, złożył na 

ręce prezydenta miasta z okazyi otwarcia apteki, zamiast przyjęcia gości, kwotę 

500 koron na rzecz ubogich gminy miasta Lwowa.

Cytaty zaczerpnięto z działu Wiadomości bieżące „Kroniki Farmaceutycznej” z 1911 roku. 

Zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

Przed 100 laty polska prasa farmaceutyczna pisała…
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S
pacerując dziś po ulicach Starego Miasta z trudem odnajdujemy ślady 

dawnych aptek. Często w miejscach, gdzie istniały, znajdują się kawiar-

nie, antykwariaty i sklepy, a te apteki, które pozostały, przybrały nowo-

czesny wystrój. Dzisiaj w dawnym lokalu najstarszej apteki krakowskiej „Pod 

Złotą Głową”, która mieściła się w Rynku Głównym 13 i pracowała nieprze-

rwanie w tym samym miejscu od XV wieku do 2001 roku, mieści się sklep z ko-

smetykami, a jedynym śladem, jaki pozostał po aptece, jest złoty napis: Założo-
na w 1403 roku, umieszczony na szybie drzwi wejściowych. W miejscu, gdzie 

pracowała apteka „Pod Białym Orłem”, w Rynku Głównym 45, obecnie mie-

ści się sklep z antykami. W jego wnętrzach pozostały fragmenty mebli aptecz-

nych z charakterystycznymi kolumnami, zwieńczonymi korynckimi kapitela-

mi, zdobionymi wizerunkiem białego orła w koronie. W dawnych aptecznych 

regałach eksponowana jest dzisiaj zabytkowa porcelana. Na drzwiach wejścio-

wych pozostał napis Apteka Pod Białym Orłem i wizerunek orła. W pomiesz-

czeniach apteki „Pod Słońcem”, założonej w 1770 roku przez Jana Szaste-

ra, późniejszego profesora Katedry Farmacji i Materii Medycznej, mieści się 

dzisiaj kawiarnia „Gehanowska” z zachowanymi fragmentami mebli aptecz-

nych. Niedawno z krakowskiego krajobrazu zniknęła XVIII-wieczna apteka 

„Pod Złotym Słoniem”. Jej zabytkowe meble zostały zakupione przez Colle-

gium Medicum UJ i są obecnie eksponowane w holu krakowskiego  Muzeum 

Nowości wydawnicze

Katarzyna Jaworska, Monika Urbanik 

„Apteka pod Barankiem 
w Krakowie” 
seria „Najsłynniejsze polskie apteki”, Łódź 2011

Wydanie monografi i poświęconej historii apteki „Pod Barankiem” w Krako-
wie zbiegło się z dwusetną rocznicą jej powstania. Jest to jedna z ostatnich hi-
storycznych aptek krakowskich. Do tej pory udało się jej zachować charakter 
XIX-wiecznej apteki, dzięki stylowemu wnętrzu i wyposażeniu, wpisanemu do 
rejestru zabytków miasta Krakowa.
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Farmacji. Po aptece pozostało jedynie jej godło – złoty słoń, umieszczone we 

wnęce ściany budynku u zbiegu ul. Grodzkiej i placu Wszystkich Świętych.

Poza apteką „Pod Barankiem” do dzisiaj pracują jeszcze dwie apteki wpi-

sane do rejestru zabytków Krakowa, to jest apteka „Pod Aniołem” przy ul. 

Kościuszki oraz secesyjna apteka „Pod Opatrznością” przy ul. Karmelickiej. 

Pozostałe dwie apteki o dziewiętnastowiecznych tradycjach utraciły już swój 

zabytkowy charakter, otrzymując nowoczesne wyposażenie. O długim rodo-

wodzie apteki „Pod Złotym Tygrysem”, mieszczącej się przy ul. Sławkowskiej, 

świadczy jedynie okno i drzwi wejściowe, które zdobią dawne portale z wi-

zerunkiem głowy tygrysa i ozdobnym napisem APTEKA. Z kolei nad wej-

ściem do apteki „Pod Złotym Lwem”, mieszczącej się przy ul. Długiej, pozo-

stała do dziś barwna mozaika z wizerunkiem złotego lwa, pochodząca z koń-

ca XIX wieku.

Dobrze się stało, że w sytuacji, gdy zabytkowe apteki znikają z krajobra-

zu Krakowa, ukaże się monografi a jednej z tych aptek, którym udało się prze-

trwać liczne przeciwności losu. W zbiorach Archiwum Państwowego, Archi-

wum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Muzeum Farmacji oraz w zbio-

rach rodzinnych, zachowało się wiele materiałów dokumentujących ciekawe 

dzieje apteki „Pod Barankiem”. (…) 

Zebrany materiał pozwolił opowie-

dzieć nie tylko historię apteki, ale tak-

że związanych z nią ludzi, podziwiać 

ich za odwagę i determinację w walce 

z trudami prowadzenia apteki, a cza-

sem wręcz zadumać się nad ich smut-

nym i niezasłużonym losem. I jak to 

w życiu bywa, w historii apteki „Pod 

Barankiem” przeplatały się chwile 

dobre i te gorsze, momenty prospe-

rity i upadku, w konsekwencji jednak 

wszyscy jej właściciele i pracownicy 

odnieśli zwycięstwo, ponieważ udało 

się im prowadzić aptekę dwieście lat 

i do dzisiaj ani na moment me prze-

rwać jej działalności.

(ze wstępu Od autorek)

Nowości wydawnicze
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W
łochy to nie tylko zabytki starożytności, kamienne miasteczka na 

wzgórzach, Alpy i znane turystyczne miasta. W kraju tym znaj-

duje się zawrotna liczba ponad stu dwudziestu ogrodów botanicz-

nych! Wiele z nich prezentuje w często bardzo pokaźnych, specjalnie wydzie-

lonych sektorach imponujące zbiory roślin leczniczych. Jednym z ciekawszych, 

choć wcale nie największych, jest ogród botaniczny w Lukce w Toskanii, zna-

ny ze swej wszechstronnej działalności edukacyjnej, współpracy międzyna-

rodowej oraz aktywności adresowanej zarówno do lokalnej społeczności, jak 

i turystów. Placówka ta zlokalizowana jest w sercu starego miasta, w obrębie 

Orto Botanico di Lucca

Varia

Ogród botaniczny w Lukce, po prawej stronie widoczny imponujący cedr libański z 1822 r.
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Varia

 zachowanego po dziś pierścienia murów obronnych, przy Via del Giardino Bo-
tanico 14. Ogród założony został w roku 1820 przez Marię Ludwikę, księżną 

Parmy, aby ułatwić naukę botaniki studentom ufundowanego także przez nią 

uniwersytetu. W dziejach ogrodu zasłynął jego długoletni dyrektor – Bene-

detto Puccinelli, który zebrał z okolicznych gór ponad tysiąc pięćset gatunków 

roślin. Przy ogrodzie działa obecnie biblioteka i muzeum, odbywają się także 

wystawy prac artystycznych inspirowanych fl orą.

Obecnie na ogród botaniczny w Lukce składa się kilka bogato urządzo-

nych sektorów, m.in. piękne arboretum, palmiarnia, alpinarium, kolekcja su-

kulentów. Rośliny bagienne pomieszczono na stanowisku do złudzenia przy-

pominającym naturalne, wodne zaś skupione są na stawie, pośrodku którego 

znajduje się wysepka z cypryśnikiem błotnym (Taxodium distichum). Interesu-

jący jest zbiór roślin przyprawowych i warzyw stosowanych w Toskanii. Uwagę 

zwracają kolekcje roślin z rodzin magnoliowatych, herbatowatych i wrzosowa-

tych. Wiele okazów pochodzi z pierwszych lat funkcjonowania ogrodu, m.in. 

Sequoia sempervirens z 1840, Magnolia grandifl ora z 1830 oraz najpiękniejszy 

okaz ogrodu – potężny cedr libański z 1822. Niedawno udostępniono zwie-

dzającym platformę widokową, dzięki której ogród można podziwiać z wyso-

kości kilku metrów.

Przejdźmy jednak do części ogrodu najbardziej interesującej farmaceutów, 

do poletek z roślinami leczniczymi. Dzięki gorącemu klimatowi na otwartej 

przestrzeni oglądać możemy tu rośliny znane w Polsce jedynie ze szklarni lub 

fotografi i. Pięknie rozrastają się m.in. kardamon kalabarski (Elettaria cardamo-
mum), imbir lekarski (Zingiber offi  cinale), ostryż długi (kurkuma, Curcuma do-
mestica) oraz… senes wąskolistny (Cassia angustifolia, syn. Senna alexandrina). 

Uwagę zwracają drzewa: sędziwy miłorząb japoński z 1880 roku oraz dwa cy-

namonowce – Cinnamomum camphora i Cinnamomum glanduliferum.
Do niewątpliwych ciekawostek zaliczyć należy po kilka gatunków przęśli 

(Ephedra sp.) i kolcorośli (sarsaparyla, Smilax sp.) oraz piękny okaz gwajakowca 

lekarskiego (Guaiacum offi  cinale). Interesujące jest umieszczenie wśród popu-

larnych roślin leczniczych takich gatunków jak opuncja czy bukszpan.

Joanna Typek i Maciej Bilek
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Widok ogólny sektora z roślinami leczniczymi ogrodu botanicznego w Lukce. 
W głębi mury klasztoru oraz wieża kościoła San Micheletto.

Gwajakowiec lekarski 
(Guaiacum offi  cinale)

Senes wąskolistny 
(Cassia angustifolia, 
syn. Senna alexandrina)

Ostryż długi, czyli kurkuma 
(Curcuma domestica)
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