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Na przestrzeni 15 lat istnienia 
samorządu aptekarskiego Dolnoślą-
ska Okręgowa Izba Aptekarska we 
Wrocławiu honorowała swoich za-
służonych członków.

Na zakończenie I kadencji 
(1995) zasłużonym delegatom wrę-
czone zostały plakietki Dolnośląskiej 
Izby Aptekarskiej we Wrocławiu pod 
nazwą „Odrodzenie Samorządu Ap-
tekarskiego 1991-1995”, wykonane 
w metalu według projektu mgr  farm. 
Zdzisława Szustaka.

Na zakończenie II kadencji 
(1999) zgodnie z postanowieniem 
uchwał nr 16/99 z dn. 20.04.1999 r. i 
19/99 z dn. 17.09.99 r. Dolnośląskiej 
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Serdecznie dziękujemy Okręgo-
wym Izbom Aptekarskim za dostarcze-
nie materiałów, które posłużyły do przy-
gotowania powyższego opracowania.

Okręgowej Rady Aptekarskiej 
przyznano  najbardziej zasłużonym 
członkom samorządu:

• 6 Złotych Odznak DIA 
   (wykonane ze złota)  
● 17 Srebrnych Odznak DIA
• 30 Statuetek DIA (kielich na  
okrągłej podstawie z wężem 
eskulapa) stanowiących nagrodę 
specjalną. (Wykonane w metalu 
według projektu mgr. farm. Zdzi-
sława Szustaka).

Z okazji jubileuszu X-lecia 
Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej  
w roku 2001 – 50 zasłużonych człon-
ków samorządu odznaczono Medal 
X-lecia DIA.

?

Odznaka „Zasłużony dla śro-
dowiska aptekarskiego Małopolski” 
przyznawana jest od 2003 r. wyłącz-
nie farmaceutom z obszaru działa-
nia Okręgowej Izby Aptekarskiej  
w Krakowie. W 2003 r. odznaczo-
no 43 osoby, a w 2005 r. 11 osób. 
OIA w Krakowie również od 2003 r. 
przyznaje również statuetkę „Laur 
Aptekarski”. Jest ona przyznawana  
farmaceutom oraz innym osobom  
i instytucjom współdziałającym z OIA 
w Krakowie. Dotychczas otrzymało 
ją 27 osób i instytucji m.in. mgr farm. 
Roman Hechmann, Wydział Far-
maceutyczny CM UJ w Krakowie, 
Małopolskie Centrum Zdrowia Pu-
blicznego w Krakowie oraz Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska UM Krakowa.

 
Opracowanie:

dr n farm. Tomasz Baj
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Poznański epizod w okupacyjnym 
życiorysie i działalności 
prof. B. Koskowskiego
Tragiczny wrzesień 1939 r. stanowi cezurę w historii nauki 
i oświaty polskiej. Całkowite unicestwienie nauki i oświaty 
polskiej oraz ograniczenie nauczania do niezbędnego mini-
mum było jednym z głównych planów okupanta. 

Poznańskiego. Funkcjonował on 
głównie przy pomocy warszaw-
skich sił profesorskich. Słuchacza-
mi tego wydziału byli przeważnie 
studenci zamkniętego UW i nowi 
kandydaci rekrutujący się z tajnych 
już szkół średnich. 

Patronat nad całym tajnym na-
uczaniem farmacji na terenie War-
szawy przejął prof. B. Koskowski.

Program tajnych studiów 
niewiele odbiegał od wymogów 
przedwojennych. W prowadzeniu 
wykładów, kierowaniu ćwiczenia-
mi i egzaminowaniem na tajnych 
studiach farmaceutycznych UP  
w Warszawie brali udział: z UP 
prof. A. Gałecki, prof. J. Dobro-
wolski, prof. A. Krause, doc. dr  
Z. Leyko, z UW prof. B. Koskow-
ski, prof. A. Koss, prof. W. Wita-
nowski, i z Uniwersytetu Wileń-
skiego prof. J. Muszyński.

Wykłady połączone z niebez-
pieczeństwem odkrycia przez nie-
mieckiego okupanta, odbywały się 
w prywatnych mieszkaniach studen-
tów farmacji w domach przy ul.Se-
natorskiej 8/54, przy ul.Rakowiec-
kiej 9, przy ul.Marszałkowskiej 40 i 
przy ul.Słupeckiej. Ćwiczenia pro-
wadzono indywidualnie w laborato-
riach aptecznych i pracowniach far-
maceutycznych u Nasierowskiego   
i Asmidera lub w firmie „MO-
TOR”.

W tajnym nauczaniu UP  
w Warszawie w latach 1941-
-44 uczestniczyło 13 studentów 
(przedwojennych) z III roku i 17 
studentów (przedwojennych) z II 
roku. Dyplom magistra farmacji 

UP uzyskało 30 osób. Dokumen-
tem potwierdzającym ukończenie 
studiów był odręczny list prof. B. 
Koskowskiego podpisującego się 
wówczas pseudonimem „Kazimie-
rza Broniewskiego”. Po wyzwole-
niu zamieniono w Poznaniu listy 
Profesora na dyplomy.

Już w okresie okupacji hitle-
rowskiej grono farmaceutów sku-
pione wokół prof. B. Koskowskiego 
dyskutowało nad zmianami progra-
mu nauczania farmaceutycznego. 
Po zakończeniu działań wojennych 
przystąpiono do opracowania pro-
jektu organizacji i nowego progra-
mu studiów. Pierwszy Zjazd Przed-
stawicieli Farmacji Naukowej, który 
odbył się w 1946 r. był poświęcony 
właśnie tym sprawom. 

  mgr farm. Anna Gołdyn
  Prezes ORA w Kaliszu

Likwidacja polskich uniwer-
sytetów była pierwszym krokiem do 
realizacji zamierzeń stopniowego 
likwidowania wszystkiego co mo-
gło świadczyć o Polsce jej kulturze,  
o historii i wynikających z niej 
praw do samodzielnego bytu pań-
stwowego.

Inicjatywa zorganizowania 
tajnych studiów farmaceutycznych 
wyszła od byłych studentów po-
znańskich zamieszkałych w War-
szawie. W lutym 1942 r. studenci 
III roku farmacji Uniwersytetu Po-
znańskiego (UP) Henryk Chwiał-
kowski i Marian Kempiński nawią-
zali kontakt z ostatnim dyrektorem 
Oddziału Farmaceutycznego (OF) 
UP prof. J. Dobrowolskim i prof. dr 
A. Gałeckim. 

W celu kontynuowania studiów 
zorganizowano komplety podziem-
nego nauczania w dwóch grupach: 
warszawskiej pod kierunkiem prof.  
A. Gałeckiego i krakowskiej, któ-
rą prowadził prof. J. Dobrowolski. 
Z tego tajnego studium korzystali 
przedwojenni studenci OF z Pozna-
nia. Było ono prowadzone samo-
dzielnie niezależnie od powstałego 
później Tajnego Uniwersytetu Ziem 
Zachodnich (TUZZ).

Powstały w Warszawie, w roku  
1940, tajny wydział farmaceutycz-
ny, którego dziekanem był prof. dr 
Bronisław Koskowski, wcielono do 
grupy „nauk ścisłych” Uniwersytetu 
Warszawskiego (UW), a następnie  
w roku akademickim 1942/43 
wszedł w skład TUZZ, który zorga-
nizowali w Warszawie wysiedleni 
tam byli pracownicy Uniwersytetu 
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W czasach, gdy własność pry-
watna przestała właściwie istnieć, nie 
było zbyt wielu bodźców, aby dzieci 
przyuczały się do zawodu rodziców. 
Dziś znowu jest inaczej. Tworzą się 
rodzinne kancelarie, zakłady wytwór-
cze i… apteki. Wśród absolwen-
tów wydziałów farmaceutycznych 
w każdym roczniku z łatwością 
można znaleźć kilku aptekarskich 
potomków. Ale niewielu – jak ja 
– może poszczycić się dwojgiem ro-
dziców będących zawodowo czyn-
nymi farmaceutami.

Z czasów, kiedy byłam mała pa-
miętam, jak mama sporządzała nam 
w aptece krem na słońce, który pach-
niał masłem kakaowym. Bardzo też 
lubiłam przesypywać ołowiane kulki 
pomocne przy ważeniu na wagach 
szalkowych. Ze starego gabinetu taty 
z kolei pamiętam gipsową miniaturę 
czaszki, a najbardziej to, że miała ru-
chomą szczękę. Wtedy w ogóle nie 
zastanawiałam się nad tym, jaki za-
wód wykonują moi rodzice, chociaż 
potrafiłam wypowiedzieć skompliko-
wane słowo „farmaceuta”. 

Z późniejszego okresu pamię-
tam pewną niechęć, gdy udało mi 
się posiedzieć chwilę w recepturze. 
Wykonywane tam czynności wydały 
mi się bardzo trudne. Dobrze też pa-
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W naszej aptece
Dawno temu przekazywanie sekretów rzemiosła z ojca na syna było najbardziej natu-
ralną koleją rzeczy. Rodzice przysposabiali swe dzieci do pracy w zawodzie, przekazu-
jąc im cały dorobek swego życia – zarówno ten materialny, jak i umysłowy. 

miętam rozbawienie na twarzy pani 
magister, którą zapytałam, czy nie 
boi się, że kogoś otruje tymi „mikstu-
rami”. 

Gdy podrosłam, to chciałam być 
naukowcem. Najbardziej ciekawiła 
mnie biologia. W tym czasie rodzice 
zaczęli prowadzić własną aptekę. Nie 
był to zbyt spokojny okres, jak łatwo 
się domyśleć - początki były trudne. 
Choć dzisiaj nie jest łatwo w to uwie-
rzyć tata jeździł sam maluchem po 
zaopatrzenie do Warszawy. Pomimo 
to, czas pokazał, że rozpoczęcie wła-
snej działalności było trafnym posu-
nięciem.

Gdy zaczynałam naukę w li-
ceum, nie było mowy o tym, abym 
mogła zostać farmaceutką. Wręcz 
przeciwnie – za nic nie chciałam pra-
cować „jako sprzedawca”, zwłaszcza 
w moim „nudnym mieście”, a już na 
pewno nie z rodziną, z którą przecież 
„najlepiej wychodzi się na zdjęciu”. 
Co w klasie maturalnej wpłynęło 
ostatecznie na moją decyzję – trudno 
powiedzieć. Dziś lubię to tłumaczyć 
niechęcią do fizyki, której nie musia-
łam się uczyć, przystępując do egza-
minów na farmację. I chociaż zda-
łam również na obleganą wówczas  
i bardzo atrakcyjną biotechnologię, 
to chyba po raz pierwszy odezwał się 
we mnie głos rozsądku, który mówił, 
że trzeba mi jednak skierować swoje 
kroki w kierunku „Wydziału Farma-
ceutycznego”…

Rozpoczynając naukę w kró-
lewskim mieście Krakowie, nie 
mogłam przypuszczać, że stu-
dia będą aż tak trudne. Pomoc  
i wsparcie rodziców w tym okresie 
były nieocenione. Cała rodzina pa-
mięta moje zajęcia z fizjologii na ul.
Grzegórzeckiej, które odbywały się 
we wtorki od godziny 9.45. Mama 
dzwoniła co tydzień, aby sprawdzić, 

czy zbudziłam się na czas – bo ilość 
możliwych nieobecności była ograni-
czona. Choć tych „najtrudniejszych” 
przedmiotów było potem jeszcze 
wiele, rodzice „trzymali kciuki” za-
wsze tak samo mocno. Przyjemnie 
było korzystać z ich starych podręcz-
ników. Inni studenci mogli mi także 
pozazdrościć zrozumienia z jakim 
spotykały się moje żale i narzekania, 
a także radości z jaką przyjmowane 
były wszelkie sukcesy. 

Dobrze też pamiętam wspólne 
przygotowywanie zielnika - dzięki za-
angażowaniu rodziny w zbieranie i su-
szenie ziół (co wymaga wbrew pozo-
rom sporo wprawy, a przede wszyst-
kim wolnego miejsca) miałam jeden  
z najgrubszych atlasów na roku.

W przerwach wakacyjnych 
pracowałam w aptece jako pomoc 
apteczna, u rodziców odbyłam także 
praktyki. Mama pomagała mi prowa-
dzić receptariusz, wpisywała mi do 
zeszytu przepisy, sposób przygoto-
wania i co ważniejsze – zastosowa-
nie. Przydało się. 

Nie wypuszczali mnie za pierw-
szy stół, co dzisiaj wspominam z ulgą 
– nie było możliwości, aby taki żółto-
dziób mógł sobie poradzić, choćby ze 
sprzedażą odręczną.

Rodzice dobrze wiedzą, jak 
wielkim trudem i obowiązkiem jest 
wykształcenie dobrego magistra far-
macji. Kilku ich pracowników to 
dzisiaj kierownicy aptek. Nie raz sły-
szałam z ust mamy żale – wyszkoliła 
wielu pracowników, a dzisiaj nie ma 
z tego pociechy. Od dawna też powta-
rzała – „jeszcze tylko Ciebie, dziecko 
będę uczyć i nikogo więcej.” I tak, 
jak mogła – uczyła i pomagała radą.

Gdy skończyłam studia, wraz 
z mężem przenieśliśmy się z Kra-
kowa, abym mogła pracować z ro-
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dzicami. Choć nie naciskali, czekali 
cierpliwie na decyzję, to wiem, że 
po cichu „zacierali ręce”. Jak mówi 
moja mama „każdy kierownik chce 
mieć dobrze wykształcony i fachowy 
personel – a kto spełni te wymagania 
lepiej niż moja córka?”. Nie była to 
decyzja łatwa, dla męża oznaczała 
pozostawienie pracy, rodziny i przy-
jaciół i wyjazd „na prowincję”. Ale 
sądzę, że gdyby nie polubił teściów 
– aptekarzy, to powiedziałby po pro-
stu „nie”. Teraz śmieje się z nas: „po 
pewnym czasie człowiek zaczyna się 
przyzwyczajać do tego, że większość 
„rodzinnych posiedzeń” odbywa się 
w aptece…”. 

Praca z rodziną, we własnej ap-
tece ma swoje plusy i minusy. Praca 
„u kogoś” nigdy nie jest tak satysfak-
cjonująca, jak „na własnym”. Mimo 
najszczerszego zaangażowania w jak 
najlepsze wywiązywanie się z obo-
wiązków – apteka pozostaje wów-
czas przede wszystkim zakładem 
pracy. Pracownik musi jedynie stawić 
się na swojej zmianie, dobrze zreali-
zować zadania za pierwszym stołem 
i w recepturze. Pozostałe zmartwie-
nia – a jest ich niemało - spadają 
na kierownika, czy też właściciela. 

Niestety praca na własny rachunek 
jest wielokrotnie bardziej stresująca. 
Każde nieporozumienie z pacjentem, 
czy niepowodzenie odczuwane jest 
znacznie mocniej. Trudno też zigno-
rować problemy, z jakimi boryka 
się kierownik – jeśli jest nim własna 
mama! Patrząc na to z drugiej strony 
– trudno nie przejmować się postępa-
mi pracownika – jeśli jest nim własne 
dziecko…A dobrze wiem, że mama 
martwiła się, jak sobie poradzę sta-
wiając pierwsze kroki w ekspedycji, 
nie tylko jako pracodawca, ale przede 
wszystkim – jako rodzic.

W naszej aptece każdy wyko-
nuje przede wszystkim takie zadania, 
które wychodzą mu najlepiej. Mama 
jest niezastąpiona, jeśli chodzi o roz-
wiązywanie konfliktowych sytuacji.
Nie daje się wyprowadzić z równo-
wagi, czego nawet niejeden polityk, 
czy dyplomata mógłby jej pozazdro-
ścić. Niełatwo także wprowadzić ją w 
zły nastrój, czego niestety nie przeka-
zała mi w genach – ale mam nadzieję, 
że tego optymizmu jeszcze zdążę się 
„nauczyć”. Zna wszystkich stałych 
pacjentów. O tym, jak ważny jest bli-
ski kontakt z chorym – nie trzeba ni-
kogo przekonywać. Jej wychodzi to 

znakomicie i chyba nawet udaje mi 
się trochę ją naśladować.  Tacie lepiej 
wychodzi obsługa „technicznych za-
gadnień” – ale nie ma co ukrywać, że 
we współczesnej aptece komputery, 
drukarki, czy kasy fiskalne bywają
momentami równie ważne, co per-
sonel. Śledzi też na bieżąco zmiany 
w przepisach prawnych i nowinki  
w świecie aptekarskim – co jest dla 
nas sporą ulgą i zaoszczędza nam 
wiele czasu. Lepiej też przekazać mu 
sprzedaż glukometru, czy ciśnienio-
mierza – pomimo, że większość urzą-
dzeń umiem już zaprezentować sama. 
Chociaż to ja najwięcej się uczę od 
rodziców, to i oni także korzystają  
z mojej „młodej głowy”. Kilka moich 
pomysłów marketingowych” było 
bardzo trafnych. 

Mija już półtora roku od kiedy 
pracuję w naszej rodzinnej aptece. 
Czasami tylko zastanawiam się, jak 
potoczyłyby się nasze losy, gdybym 
wybrała inną drogę. I choć refleksje
bywają różne, to w ogólnym rozra-
chunku i tak najważniejsze, że rodzi-
na jest razem.

mgr farm. Olga Sierpniowska
Fot. Michał Grzegorczyk
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Apteka „REKTORSKA”
- dobro ogólnonarodowe
Konia z rzędem temu, kto zna drugą taką apte-
kę jak zamojska „Rektorska”! W Zamościu zawsze 
było wiele aptek, ale ta jest najstarsza. Niezwykłe 
jest także i to, że od założenia (krótko po 1609 r.) 
zajmuje ciągle ten sam lokal w kamienicy specjal-
nie zbudowanej i przeznaczonej do celów farma-
ceutycznych. Ten renesansowy fragmencik Rynku 
Wielkiego jest zabytkiem najwyższej klasy, a ona 
sama stanowi pomnik kultury narodowej w dzie-
dzinie ochrony zdrowia. 

 Zgodnie z dawnymi przepi-
sami, w myśl których „apteka winna 

być na Rynku lub w pryncypalnej 
ulicy, najlepiej na rogu” - „Rek-

torska” od początku speł-
niała te warunki (dom 

narożny po wschod-
niej stronie Ryn-

ku). Na począt-
ku XVII wie-
ku zbudował  
w tym miejscu 
piętrową ka-
mienicę z at-
tyką Szymon 
P i e c h o w i c z  
z Turobina - 
aptekarz, dok-
tor medycyny, 
profesor Aka-
demii Zamoj-
skiej i sied-
miokrotny jej 
rektor.

Z pod-
cienia ku sieni 
wiodło wte-
dy kamienne 
główne wej-
ście pokryte 
r z e ź b a m i . 
Owe rzeźby 
w kolorze 
c z e r w o n y m 
wyobraża ły 
kwiaty róży, 
pęki i liście 

akantu i po bokach główki aniołów  
z herbem szlacheckim „Rola”  
w środku. Wejście wypełniały drew-
niane drzwi obite blachą z klamką - 
kołatką i okratowanym wizjerem. Do 
dzisiaj zachował się bliski pierwot-
nemu układ pomieszczeń parteru ze 
sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, 
dawny alkierz na piętrze z baroko-
wym kominkiem i drugie wejście 
(łuk z wałkiem i perełkami, oplecio-
ny wicią roślinno-kwiatową).

Założyciel i pierwszy właści-
ciel apteki Szymon Piechowicz, był 
niezmiernie ciekawą postacią. Uczył 
się w Akademii Zamojskiej, później 
na Uniwersytecie Krakowskim, a w 
1607 r. wyjechał do Włoch, na studia 
medyczne w Padwie i Bolonii. Cztery 
lata później objął w Akademii Zamoj-
skiej katedrę medycyny i na począ-
tek... ofiarował część swych oszczęd-
ności dla źle opłacanych kolegów 
profesorów. Równocześnie pracował 
nad obszerną antologią złotych myśli 
z dzieł Cycerona (wyd. w Zamościu 
w 1611 r.). Wtedy także podarował 
zamojskiej drukarni akademickiej 
nowe czcionki kupione w Krakowie. 
Umarł w 1651 r., zapisując Akademii 
swój księgozbiór medyczny.

Miał czworo dzieci. Syn Sta-
nisław odziedziczył aptekę, którą 
później prowadził Stanisław Augu-
stynowicz - zięć Szymona. Następnie 
weszli w jej posiadanie Wojciech We-
sołowski, a po nim Stefan Sławski.  

28
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W 1783 r. kupił aptekę Jan de Na-
chtygal, który nadbudował kosztem 
attyki drugie piętro, pozbawiając ją 
tym samym dawnej urody. O kolej-
nym właścicielu poza cudzoziem-
skim nazwiskiem (Jan Lősing) nic 
nie wiemy, natomiast o jego następcy 
Janie Kantym Terleckim wiadomo, że 
zarządzał apteką od 1809 r. i w czasie 
powstania listopadowego był komen-
dantem zamojskiej ochotniczej Straży 
Bezpieczeństwa. Gdy umarł wdowa 
Joanna miała trudności ze znalezie-
niem wykwalifikowanego aptekarza.
Było więc na razie dwóch uczniów 
bez przygotowania zawodowego. 
Podczas kontroli Terlecka otrzymała 
tymczasowe pozwolenie dla jednego 
z nich (korzystał z pomocy i opieki 
doktora medycyny Schumachera ze 
szpitala wojskowego). W czerw-
cu 1837 r. przyjechał do Zamościa  
z Charkowa brat właścicielki Fry-
deryk Fiszer, „aptekarz klasy pierw-
szej”, absolwent tamtejszego uniwer-
sytetu. Dwa lata później wyjechał 
jednak z twierdzy, a podczas inspek-
cji stwierdzono ogólny bałagan. Znie-
chęcona kłopotami Terlecka sprzeda-
ła aptekę w 1842 r. Janowi Kłossow-
skiemu. Ów dyplomowany aptekarz 
dał się poznać od razu jako człowiek 
wrażliwego serca. Świadczą o tym 
rozliczne funkcje społeczne pełnio-
ne w przytułku dla ubogich, zwanym 
wówczas Domem Schronienia oraz  
w szpitalu dla wenerycznie chorych 
pod wezwaniem św. Łazarza.

Po ośmiu latach Jan Kłossow-
ski sprzedał aptekę stryjecznemu 
bratu Karolowi Augustowi Kłossow-
skiemu, lecz w dalszym ciągu w niej 
pracował. Nowy właściciel pochodził 
ze szlachty pieczętującej się herbem 
„Rola”. Zanim osiadł w Zamościu 
przebył długą i  interesującą drogę 
kolejnych etapów zawodowego wta-
jemniczenia (Szkoła Wojewódzka 
ks. pijarów w Radomiu, uczeń ap-
tekarski w aptece Czaplica w Pilicy, 
dyplom pomocnika aptekarskiego II 
klasy, podaptekarz w aptece Saskiego 
przy Elektoralnej w Warszawie oraz 
dwuletnia szkoła farmaceutyczna  
w stolicy). W Muzeum Farmacji  
w Krakowie znajduje się oryginał 
świadectwa Karola z tejże szkoły,  
w którym czytamy m.in.

„... Po wysłuchaniu biegu dwu-
letniego nauk i po zdaniu całokur-

sowego egzaminu z 
Mineralogii, Bota-
niki, Zoologii, Fizy-
ki, Chemii, Farma-
kognozy, Farmacyi 
i Farmakologii o 
dozach i formie 
lekarstw, tudzież  
z wiadomości o spo-
sobach ratowania 
w przypadkach nie 
cierpiących żadnej 
zwłoki, udowodnił 
usposobienie celu-
jące, a sprawowa-
nie się jego było 
wzorowe...”. 

P i e r w s z e -
go dziesięciolecia 
pracy w Zamościu 
nie mógł zliczyć 
Karol do dobrych, 
łatwych i przyjem-
nych. W tym samym 
czasie wybuchła  
w mieście epidemia 
czerwonki i chole-
ry. Sytuacja stała 
się tak groźna, że 
powstał „Komi-
tet Choleryczny” 
m.in. z udziałem 
K ł o s s o w s k i e g o ,  
a kasa miejska prze-
kazała mu 100 rubli 
na leki i zapomogi 
dla chorych.  Ap-
tekarz, ze względu 
na wykształcenie  
i zamożność, nale-
żał do elity zamoj-
skich mieszczan. 
Wyjątkowa pozycja, 
a może także cechy 
charakteru, uwi-
kłały go z czasem  
w różne miejscowe interesy i w pracę 
społeczną na rzecz miasta. W okre-
sie powstania styczniowego apteka 
Kłossowskiego wypłacała najuboż-
szym mieszczanom zapomogi, przy-
znawane przez Zamojskie Towarzy-
stwo Dobroczynności, a nawet speł-
niała funkcje banku.

Lata sześćdziesiąte i siedem-
dziesiąte XIX wieku w Zamościu to 
początki kapitalizmu i gospodarki 
rynkowej. Nowy drapieżny system 
wciągał z łatwością w swoje tryby ta-
kich właśnie drobnych przedsiębior-

ców jak Karol Kłossowski. Twarda 
walka z bezwzględną konkurencją 
szybko wymusiła na nim reakcje 
obronne. Aby zapewnić względny 
dostatek rodzinie i utrzymać starą 
kamienicę, otworzył sklep z lampami 
i urządził w aptece wytwórnię wód 
gazowych, wyposażoną w maszynę 
,,od fabrykanta Fransona z Pary-
ża”. Rozliczone dodatkowe zajęcia 
odrywały Kłossowskiego od apteki. 
Zaczęli więc go wyręczać ucznio-
wie i pomocnicy aptekarscy często 
bez przygotowania zawodowego. 
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Skutek był taki, że zaczęto zarzucać 
aptekarzowi niewłaściwe prowa-
dzenie Książki Receptowej (zamiast 
zapisywać każdy lek pod odrębnym 
numerem, ewidencjonowano recep-
ty zawierające po kilka specyfików).
Ponieważ zbiegło się to w czasie ze 
wzrostem śmiertelności w szpitalu 
żydowskim (na sto osób umierało 
19), istniało podejrzenie, że obydwa 
fakty mają ze sobą związek.

W aptece były realizowane 
wtedy ,,recepty” pseudolekarzy (np. 
znachorów i księży) zawierające 
,,końskie” dawki silnie działających 
leków. Niefachowy personel praco-
wał mało wydajnie. Klienci skarżyli 
się ,,na zwłokę ekspediowaniu me-
dykamentów” i na zamykanie apteki  
w porze obiadowej.

Mimo stwierdzonych uchybień, 
apteka cieszyła się tak dobrą opinią, 
że oficerowie i żołnierze, zamiast ko-
rzystać z apteki wojskowej, ,,posyłali 
do Kłossowskiego”. 

Niestety, już wkrótce pojawiła 
się konkurencja. Ludwik Szyduczyń-
ski, prowizor farmacji rozpoczął sta-
rania  o zezwolenie na otwarci dru-
giej apteki. Aptekarz, widząc co się 

święci, starał się temu przeszkodzić. 
W ,,świadectwie” podpisanym przez 
zwolenników Kłossowskiego, skiero-
wanym do komendanta twierdzy, ge-
nerała majora Mikołaja Kannabicha, 
czytamy.: ,,Podpisani mieszkańcy 
dobrowolnie oświadczamy, że mając  
w mieście jedną aptekę porządną  
i dla biednych dobroczynną, nie 
mamy potrzeby żądać drugiej. Jeste-
śmy tego zupełnego przekonania, że 
gdy miasto nasze jest małe a nawet 
podupadłe, dwie apteki odpowiednio 
utrzymać się nie mogą”. Ostatecznie 
starania Szyduczyńskiego nie po-
wiodły się, ale spowodowały w lecie 
1866 r. ,,przegląd” apteki Kłossow-
skiego, mający ustalić, czy spełnia 
ona właściwie swoje funkcje.             

Apteka zajmowała wówczas 
siedem pomieszczeń (2/3 kamieni-
cy), z których każde służyło do inne-
go etapu produkcji leków. Tuż przy 
wejściu znajdował się znak (szyld) 
i ,,dobrze urządzony dzwonek” dla 
klientów przychodzących w nocy.

Pierwsza duża sala to tzw. eks-
pedycja, gdzie sprzedawano leki. 
Była ona wizytówką firmy i dlate-
go była najładniejsza, a przypadku 

Kłossowskiego ,,nawet elegancka”. 
Wypełniały ją szafy z półkami, za-
stawione szklanymi i porcelanowymi 
naczyniami o czytelnych napisach. 
Stąd też czerpał aptekarz środki pod-
ręcznego użytku. Były to ,,extrakty 
solne i metaliczne świeżo przygoto-
wane i wybornego gatunku”.

Specyfiki silnie działające, takie
jak sublimat (do dezynfekcji) i arsze-
nik oraz alkaloidy, przechowywano 
oddzielnie ,,pod zamknięciem”. Kil-
ka rzędów szufladek w dolnej części
szaf przeznaczono na zioła o silnym 
zapachu, umieszczając je dodatkowo 
w szczelnie zamkniętych puszkach. 
Aptekarz miał pod ręką wagi mniej-
sze i większe, moździerz oraz zapas 
szkła, korków, i sygnatur (karteczki 
przy leku, oznaczające jego skład  
i sposób użycia).

W następnej izbie, zwanej ,,ma-
terialnią”, właściciel przechowywał 
większe ilości środków do produkcji 
leków.

Kolejny ważny odcinek co-
dziennej pracy odbywał się w labo-
ratorium. Stały tam piece stałe i prze-
nośne, „alembik świeżo wybielony, 
miedziany z odbieralnikiem”, prasa 
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metalowa i drewniana, dostateczna 
liczba parownic oraz sita. Na stole 
do krojenia ziół leżało kilkanaście 
kilogramów smalcu „świeżego i do-
brego gatunku”, przygotowanego do 
topienia. 

Piwnica spełniała funkcję ma-
gazynu syropów wcześniej przygoto-
wanych „w bardzo znacznej ilości”. 
Dużo miejsca zajmowała woda chlo-
rowa w ciemnych naczyniach, wody 
gazowe „miejscowej fabrykacji” 
oraz sprowadzane mineralne.

Na strychu unosił się silny aro-
mat świeżo ususzonych ziół, przecho-
wywanych następnie w szczelnie za-
mkniętych drewnianych beczułkach 
opatrzonych napisami. W ostatnim, 
równie pachnącym pomieszczeniu 
- suszarni, znajdowały się specjalne 
płócienne ramy z rozłożonym ru-
miankiem, dziewanną, kwiatem róży 
i innymi roślinami, zalegającymi tak-
że na podłodze.

Pracownicy apteki prowadzili 
dokładną dokumentację swojej pra-
cy w sześciu książkach aptekarskich. 
Najgrubsza była „Księga Recepto-
wa”. Apteka z każdym rokiem wyda-
wała coraz więcej leków: 

- 1863 r. – 2211; 
- 1864 r. – 2118; 
- 1865 r. – 2577; 
- 1866 r. – 2852; 
- 1867 r. – 3952.
Zamość liczył wówczas 6255 

stałych mieszkańców. Dochód rocz-
ny brutto apteki wynosił wtedy 4000-
-4500 rubli, przy czym wliczano w tę 
sumę wpływy za detaliczną sprzedaż 
wody gazowanej. W aptece  Kłos-
sowskiego, podobnie jak w innych, 
sprzedawano na recepty różne ga-
tunki win (np. słodką hiszpańską ma-
lagę). Klienci cenili to sobie bardzo 
ze względu na wygodę, „bo w nocy 
i wieczorem składy win zamykano  
a nieraz niebezpiecznie choremu trze-
ba było je podać”.

Wśród książek aptecznych 
ciągle znajdowała się pod ręką 
„Ewidencja Odręcznej Sprzeda-
ży”. Oddzielnie zapisywano „środ-
ki silnie działające czyli trucizny”.  
W kolejnej księdze zgromadzono 
14 rachunków wystawionych przez 
„materialistów warszawskich” na 
sprowadzane ze stolicy półfabrykaty 
apteczne. W ciągu sześciu miesięcy 
1866 r. Kłossowski kupił w War-

szawie środki wartości 350 rubli, 
nie licząc zdobywanych na miej-
scu takich jak cukier, wosk, sma-
lec, papier i szkło. „Dziennik kore-
spondencyjny” - ostatnia apteczna 
księga, oprócz korespondencji za-
wierała wcześniejsze sprawozdania  
z kontroli apteki.

Karol Kłossowski u schyłku 
życia otworzył w swojej kamienicy 
skład materiałów aptecznych (rodzaj 
sklepu kosmetyczno-chemicznego). 
Zajmował się też działalnością spo-
łeczną. Nieobca mu również była 
działalność charytatywna (wydawał 
bezpłatnie leki biednym uczniom 
progimnazjum zamojskiego).

Karol Kłossowski umarł  
w 1890 r. Aptekę i skład materia-
łów aptecznych odziedziczył jego 
syn Zdzisław Tadeusz (1853-1919). 
I on także przebył do zawodu długa 
drogę. 1872 - pomocnik aptekarski, 
1874 - praca w stołecznej aptece Ści-
borowskiego i dyplom uniwersytecki 
prowizora farmacji, 1881 - tytuł ma-
gistra na podstawie pracy „Sposób 
działania środków antyseptycznych 
na fermenty”.

W 1899 r. oddał bezpłatnie 
lokal w swojej kamienicy Stacji Hi-
gienicznej Miejskiej, jednej z pierw-
szych tego typu pracowni analitycz-
nych w zaborze rosyjskim. Było to 
laboratorium chemiczne do badania 
produktów spożywczych, wody ze 
studni miejskich i wykonywania nie-
których analiz lekarskich (np. analizy 
moczu).

Podobnie jak ojciec, Zdzisław 
Kłossowski aktywnie pracował na 
rzecz miasta. Dał się też poznać na 
szerszym międzynarodowym fo-
rum, uczestnicząc czynnie w pra-
cach organizacji farmaceutycznych 
(Bruksela, Genewa, Paryż, Peters-
burg). Podczas zjazdów nauko-
wych w kraju wygłaszał referaty  
i prezentował eksponaty świadczą-
ce o twórczej działalności zawodo-
wej (model stołu do receptury, wła-
snego pomysłu, soki i syropy owo-
cowe, okazy fałszywych produktów 
spożywczych).

Kiedy umarł płakało po nim 
całe miasto. Był ostatnim aptekarzem 
w rodzinie Kłossowskich. Po śmierci 
Zdzisława Kłosowskiego zarządzał 
apteką prowizor farmacji Stanisław 
Żołędowski. Później, najpierw dzier-
żawił, a następnie kupił ją „wraz  
z maszynami do wyrobu wód mine-
ralnych i lokalem z sześciu sal się 
składającym” – Feliks Łaganowski. 
Był właścicielem apteki do czasu jej 
upaństwowienia w 1951 r. 
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byłych właścicieli, od początku nie 
dawały mu spokoju. Kiedy wie-
dział już prawie wszystko o nowym 
miejscu pracy, owładnęła nim pasja 
tworzenia Aptecznej Izby Pamiątek. 
Zbiegło się to w czasie z najwięk-
szą z dotychczasowych renowacją 
Starego Miasta. W latach 1972-1976 
dziewiętnastowieczne wnętrze apte-
ki odzyskało dawny blask. Odtwo-
rzono wtedy m.in. wizerunek Matki 
Bożej, zdobiącej niegdyś półkoliste 
zwieńczenie głównej szafy aptecz-
nej w sali sprzedaży (został wyjęty  
z ram w 1951 r. gdy aptekę upaństwo-
wiono). Zabiegi konserwatorskie 
przywróciły salom niepowtarzalny 
klimat, ale młodemu kierownikowi 
to nie wystarczało. Jeździł więc po 
okolicznych starych aptekach, cią-
gle uzupełniając swe zbiory. I tak 
od p. Siekluckiego z Krasnobrodu 
„przyjechały” zabytkowe meble, od 
innych naczynia aptekarskie i labo-
ratoryjne. Szafy wypełniły cynowe 
moździerze, wagi z odważnikami, 
intrygujące  aparaty do inhalacji  
i prasa do wyciskania soków. Nie-
kwestionowaną „ozdobą” aptecz-
nych półek stał się jednak mikroskop 
z końca XIX wieku - dar profesora 
Jerzego Minczewskiego, wnuka 
Zdzisława Kłossowskiego.

W 1976 r. z inicjatywy Włady-
sława Romanowicza apteka otrzy-
mała obecną nazwę „Rektorska”,  
w uznaniu zasług jej uczonego założy-
ciela - rektora Szymona Piechowicza.

Na początku lat dziewięćdzie-
siątych istnienie apteki znowu zo-
stało poważnie zagrożone. Władze 
Zamościa wymyśliły sobie bowiem, 
żeby ją zamknąć, a lokal wynająć 
w drodze przetargu. Na szczęście 
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Far-
maceutycznego „Cefarm” w Lubli-
nie, dzierżawca kamienicy, skutecz-
nie i prędko wybiło im z głowy te ka-
pitalistyczne ciągoty: „Apteka przy 
Rynku Wielkim 2 - czytamy w piśmie 
„Cefarmu” do prezydenta miasta 
- jest placówką o statusie apteki za-
bytkowej. Mieści się w niej również 
farmaceutyczna izba historyczna,  
a zgromadzone pamiątki i sprzęt 
mają charakter muzealny. Dzisiaj 
stanowi dobro ogólnonarodowe”. 

 Bogumiła Sawa
Fot. Michał Grzegorczyk

8 stycznia  1951 r. 
weszła w życie barbarzyń-
ska „Ustawa o przejęciu ap-
tek na własność państwa”. Apteki 
odebrano właścicielom łącznie ze 
wszystkim, co się w nich znajdowało. 
Z dnia na dzień stracili życiowy doro-
bek i pozycję społeczną wypracowa-
ną przez pokolenia. Po upaństwowie-
niu, apteka w Zamościu przeszła pod 
zarząd Centrali Aptek Społecznych,  
a jej kierownikiem został mgr farma-
cji Bolesław Rymgayłło, który był 
godnym następcą Kłossowskich.

W Zamościu pojawił się z żoną 
wiosną 1939 r. i w kamienicy przy 
Lubelskiej 2 cały parter przeznaczył 
na aptekę (mieściło się tam również 

laboratorium che-
miczno-far-
maceutyczne). 
W czasie II 
wojny Rym-
g a y ł ł o w i e 
p o m a g a l i 
ukrywającej 
się ludności 
c y w i l n e j  
i rannym 
pa r tyzan -

tom. Żywili 
też pracowników sąsiadującego  

z apteką szpitala.
Bolesław Rymgayłło wzboga-

cił znacznie księgozbiór apteczny  
w szereg ważnych fachowych pozycji,  
w tym kilka z XIX w. Sprawozdania  
z inspekcji apteki dowodzą, że su-
miennie wywiązywał się z obowiąz-
ków. Kierował apteką do 1970 r. cie-
sząc się opinią człowieka wielkiego  
i szlachetnego serca.

Jego następca, mgr farmacji 
Władysław Romanowicz był od po-
czątku pod urokiem starej apteki. Sie-
demnastowieczne kamienne wejście, 
stylowe szafy ze złoconym głowica-
mi smukłych kolumienek, a zwłasz-
cza staroświeckie portrety wąsatych 
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Elżbieta urodziła się w 1918 
roku na Dalekim Wschodzie, nie-
daleko Chabarowska. Jej ojciec był 
Polakiem urodzonym w Warszawie, 
którego rodzina została zesłana do 
Kazania, matka natomiast  Rosjanką 
pochodzenia tatarskiego. Rodzicie 
Elżbiety wzięli ślub w Kazaniu, po 
czym wyjechali do Chabarowska, 
gdzie ojciec, oficer w carskiej armii,
był dowódcą międzynarodowego 
obozu jenieckiego.   

Po rewolucji październikowej 
rodzice Elżbiety pragnęli za wszel-
ką cenę wrócić do Polski. W 1921 
roku uzyskali zgodę na wyjazd, lecz 
ich podróż, ze względów poli-
tycznych, trwała aż trzy mie-
siące. Płynęli statkiem przez 
Ocean Indyjski, opływając 
południową Azję,   dalej 
Morzem Czerwonym do Pa-
lestyny, gdzie zatrzymali się 
na dwa tygodnie, a następ-
nie,  opływając Półwysep 
Iberyjski, przez Kanał La 
Manche dotarli do Ojczy-
zny. 

Bogdan Kamiński 
urodził się w 1913 roku 
w Słembowie, w woje-
wództwie poznańskim.  
W 1936 roku Bogdan 
podjął studia na wydziale 
Farmaceutycznym Uni-
wersytetu Poznańskie-
go, uzyskując w 1939 
roku absolutorium. Od 
września do paździer-
nika brał udział w woj-
nie obronnej, następnie od 
1940 roku do sierpnia 1945 roku pra-

Aptekarska miłość
Spotkali się zupełnie przypadkowo w kościele w Rawie Mazowieckiej w kwietniowy 
dzień 1941 roku. Elżbieta Pawłowska wychodziła wówczas za mąż za adwokata Tadeusza 
Rzepkiewicza, natomiast Bogdan Kamiński żenił się z Zofią Dolińską, z zawodu nauczy-
cielką. Wymienili między sobą krótkie spojrzenia, gdy Elżbieta wychodziła z kościoła  
 z dopiero co poślubionym Tadeuszem, a Bogdan z niecierpliwością oczekiwał na swój 
ślub z Zosią. Od tego czasu bardziej słyszeli o sobie, niż się spotykali, chociaż, mieszka-
jąc w małej miejscowości, dużo o sobie wiedzieli.  

cował w aptece Kazimierza Rudnego 
w Rawie Mazowieckiej.

Elżbieta, w trakcie znajomości 
ze swoim narzeczonym Tadeuszem, 
wstąpiła w latach przedwojennych 
na wydział Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. W czasie okupacji 
mieszkała w Rawie Mazowieckiej, 
gdzie rozpoczęła działalność konspi-
racyjną. Uczyła młodzież i przygoto-
wywała ją do egzaminów z zakresu 
szkoły średniej, łącznie z egzaminem 
maturalnym. W kwietniu 1940 roku 
wstąpiła do organizacji podziemnej 
Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Jej 
zadaniem był kolportaż prasy pod-
ziemnej.

Pierwsze małżeństwa Elżbiety  
i Bogdana trwały dość krótko, po-
nieważ zarówno Tadeusz, jak i Zofia, 
w 1942 roku zostali aresztowani przez 
gestapo. Tadeusz zginął z rąk opraw-
ców w Oświęcimiu, a Zofia, najpraw-
dopodobniej, w Ravensbrück. Elżbie-
ta i Bogdan nie zdążyli nacieszyć się 
życiem małżeńskim, wojna zebrała 
tragiczne żniwo – oboje owdowieli 
bardzo młodo.

W styczniu 1944 roku Elżbie-
ta podjęła pracę jako praktykantka 
w tej samej aptece, w której od 1940 
roku pracował Bogdan. Otrzymała 
wówczas polecenie  „organizowania” 
leków i środków opatrunkowych, 
które dostarczała m.in. do oddziałów 

partyzanckich. Narażając ży-



35www.nia.org.pl

NASZE TRADYCJE NASZE TRADYCJE

cie, przygotowywała również butelki  
z benzyną i kwasem siarkowym, tzw. 
„filipinki”. Bogdan także prowadził
działalność konspiracyjną, dostarcza-
jąc leki i opatrunki partyzantom, orga-
nizował pomoc lekarską dla rannych 
i uczestniczył w przyjmowaniu zrzu-
tów. Praca w konspiracji zbliżyła tak 
ciężko doświadczonych młodych ludzi 
do siebie. Zakochali się w sobie i tak 
zaczęła się ich aptekarska miłość…

Po zakończeniu II wojny świato-
wej Bogdan z Elżbietą postanowili się 
pobrać, jednak pojawiły się problemy 
natury urzędowej. Bogdan nie posiadał 
dokumentu stwierdzającego jedno-
znacznie śmierć żony Zofii, w związku
z tym musiał czekać na decyzję sądu, iż 
Zofia rzeczywiście nie żyje. Ślub wzię-
li dopiero w 1948 roku.

Tymczasem w sierpniu 1945 
roku Bogdan uzyskał tytuł magistra 
farmacji i rozpoczął pracę w aptece w 
Środzie Wielkopolskiej. W 1947 roku 
przeniósł się do Bydgoszczy, do ro-
dzinnej apteki swojej ciotki (obecnie 
apteka ”Centralna”), gdzie pracował 
do 1949 roku, kiedy to zdecydował 
się podjąć pracę w bydgoskiej Aptece 
Kolejowej. Kierownictwo tej apte-
ki objął w 1953 roku, na którym to 
stanowisku pracował do 1 lipca 1985 
roku, czyli do momentu odejścia na 
emeryturę. Kierowana przez niego 
apteka zwyciężyła we współzawod-
nictwie na najlepszą aptekę w Pół-
nocnym Okręgu Dyrekcji Okręgo-
wych Kolei Państwowych.  

Największą pasją Bogdana była 
praca, której poświęcał się bez resz-
ty. Był wzorem farmaceuty o bogatej 
wiedzy fachowej, zawsze chętnym do 
pracy społecznej, pogodnym i wyro-
zumiałym kierownikiem, dobrym na-
uczycielem i wychowawcą młodego 
pokolenia farmaceutów. Był aktyw-
nym członkiem Bydgoskiego Oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego, wchodząc w skład jego 
Zarządu. Za swą ofiarną pracę został 
nagrodzony wieloma odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi, m.in. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, medalem „Za udział 
w wojnie obronnej”, Złotym Krzy-
żem Zasługi, odznaczeniem ministra 
zdrowia „Za wzorową pracę w służbie 
zdrowia”. Zmarł 1986 roku. 

Elżbieta, w październiku 1945 
roku, wstąpiła na Wydział Farmaceu-
tyczny Uniwersytetu Poznańskiego. 
Dyplom magistra farmacji uzyskała 
15 grudnia 1949 roku i  przeniosła 
się do Bydgoszczy, gdzie 1 lutego 
1950 roku rozpoczęła pracę w apte-
ce Szpitala Wojewódzkiego. W roku 
1957 została kierownikiem apteki  
w Szpitalu Dermatologicznym,  
w którym pracowała do chwili 
przejścia na emeryturę w 1981 roku  
W 1974 roku otrzymała I stopień 
specjalizacji w zakresie farmacji 
aptecznej. Była członkiem Polskie-
go Towarzystwa Farmaceutyczne-
go. 

Elżbieta była osobą wszech-
stronnie uzdolnioną, a Jej największą 
pasją było malarstwo. Spod Jej ręki 

wyszło wiele pięknych obrazów. Ma-
lowała do ostatnich dni swego życia. 
(patrz III okładka – przyp.red.) Zmar-
ła 1995 roku w Bydgoszczy.

Małżeństwo Elżbiety i Bogdana 
Kamińskich było zgodne i szanujące 
się. Uczucie, zrodzone w trudnych 
latach wojennych, umocnione wspól-
nym, tragicznym losem, przetrwało 
próbę czasu, a zawód, który wyko-
nywali z wielkim oddaniem, poma-
gał Im we wzajemnym rozumieniu 
się i, co ważne, nie przeszkadzał 
w życiu rodzinnym. Potrafili zna-
komicie połączyć aptekarską pasję   
z obowiązkami dnia codziennego. 

Grażyna Smolarek-Kamińska 
(synowa)

Fot. z archiwum rodzinnego
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Szkołę podstawową rozpoczął 
w 1915 roku. Ponieważ w Skarysze-
wie, wówczas w zaborze rosyjskim, 
była tylko mała 3-oddziałowa szkoła 
powszechna z językiem wykładowym 
rosyjskim, po ukończeniu przez syna 
pierwszej klasy rodzice postanowili, 
że pozostały kurs szkoły podstawo-
wej i przygotowanie do gimnazjum 
w trybie eksternistycznym zaliczy on 
pobierając lekcje w domu. Udzielał 
ich nauczyciel dyplomowany, Marian 
Barański. 

W 1919 roku rozpoczął naukę 
w Gimnazjum w Radomiu. Matu-
rę uzyskał w roku 1929. Następnie 
studiował na Uniwersytecie Poznań-
skim, na Oddziale Farmaceutycznym. 
Dyplom magistra farmaceuty obronił  
w maju 1933 roku.

Jeszcze w trakcie ostatniego 
roku studiów, profesor Adam Jur-
kowski zaproponował mu asystenturę 
na tymże Oddziale. Propozycję tę Jan 
Kaczkowski przyjął i od 1.09.1932 
podjął pracę na stanowisku młod-
szego asystenta. Prowadził ją 

Jan Kaczkowski
nestor polskich aptekarzy
Przed 99 laty, 26 stycznia 1907 roku, w Skaryszewie koło Radomia urodził się  
Jan Kaczkowski - nestor polskich aptekarzy. 

do końca marca 1933 roku, a więc 
do końca studiów. Ponieważ jednak 
okazało się, ze zajęcia dydaktyczne i 
praca ze studentami nie dają mu wy-
starczającej satysfakcji, po uzyskaniu 
dyplomu zdecydował się na pracę 
bezpośrednio w zawodzie, w aptece. 
Pracę tą kontynuował przez następne 
niemal 50 lat, z kilkuletnią przerwą 
na pracę w Zarządzie Aptek. 

Rocznica 50-lecia uzyskania 
dyplomu została w 1985 roku uho-
norowana uroczystym odnowieniem 
dyplomu ukończenia studiów, wrę-
czonego podczas ogólnopolskiego 
zjazdu farmaceutów na Uniwersyte-
cie w Poznaniu.

Młodość i ciekawość życia,  
a także stan kawalerski, pozwalały 
Janowi Kaczkowskiemu w początko-
wym okresie na częste zmiany miejsc 
pracy – aptek, miejscowości i regio-
nów kraju. Ale po wybuchu wojny  
i zbombardowaniu 10 września 1939 
apteki w Kutnie, zmiany miejsc pra-
cy wymuszała już ogólna sytuacja  

w kraju. 

W grudniu 
1941 roku mgr 
K a c z k o w s k i 
otrzymał urzędo-
we wezwanie do 
stawienia się na 
roboty do Nie-
miec, do pracy  
w charakterze 
f a r m a c e u t y 
( N i e m c o m 
b r a k o w a ł o 
fachowców). 
Wezwania ta-
kie były dla 
wzywanych 
obligatoryj-
ne. Jednak 

Jan Kaczkowski polecenia nie wy-
konał, wysyłając swą odmowę na pi-
śmie. Odmowa taka wiązała się z ko-
niecznością natychmiastowej zmiany 
miejsca pobytu i zameldowania. Jan 
Kaczkowski uznał, że najodpowied-
niejszym miejscem będą wschodnie 
tereny okupowanej Rzeczypospo-
litej, świeżo odebrane przez Niem-
ców Związkowi Sowieckiemu, gdzie 
administracja niemiecka jeszcze nie 
okrzepła. Wybór padł na Przemyśl. 
Z tym miastem magister Kaczkowski 
związał swe losy na niemal 20 na-
stępnych lat. Tu w 1944 roku ożenił 
się z Janiną Zwierkowską. 

W latach sześćdziesiątych Pań-
stwo Kaczkowscy zdecydowali się 
na zmianę miejsca zamieszkania. 
Wybrali Wrocław, gdzie mieli opar-
cie wśród bliskich znajomych z lat 
przedwojennych i okupacji, oraz ko-
legów - farmaceutów. 

Opracował (Z.S.)
Fot. z archiwum rodzinnego
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Obraz „Kosma i Damian” autorstwa Krystyny Głowniak, Lublin.
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Obrazy autorstwa 
mgr farm. Elżbiety Kamińskiej 

(1918-1995, Bydgoszcz).

Obrazy autorstwa 
mgr farm. Elżbiety Kamińskiej 

(1918-1995, Bydgoszcz).

SEN O BUKIETACH

W dzień świętego Kosmy i Damiana
Przed apteką drepcząca kolejka czekała
- z bukietami!
Karminoworóżany od pacjentów przejętych
dla ICH aptekarza,
za to, że najlepszy;
bo wszystko powie, dopowie, pouczy,
nie huczy, nie mruczy, nie buczy.
Bukiet jesienny od przedszkolaków
w podzięce za aptekarskie serce.
Bukiet szafirkowofiołkowy
od szkolnych dziewczynek
za gumki recepturki i kolorowe broszurki.
Nawet maleńka doniczkowa pelargonia
przyjechała z hurtowni od młodego telemarkera,
za to, że może odsapnąć
gdy tej apteki numer wybiera...

mgr farm. Anna Misiura – Łodyga 
Świekatowo
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