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110- rocznica polskiego ruchu drogistowskiego
Ideą przedstawienia wspólnych korzeni drogistów (czytaj drogerzystów) i aptekarzy
była 110-rocznica polskiego ruchu drogistowskiego. Z tej okazji została wydana książka 110lecie polskiego ruchu drogistowskiego którą na naszym wspólnym spotkaniu będziemy
promować i pokażemy wspólne korzenie zawodów aptekarzy i drogistów. Dlaczego wspólne
korzenie?. Przyczyna jest bardzo prosta - przedstawiającym jest aptekarz, który pomagał
zorganizować spotkanie w Grudziądzu z seniorami drogistami i drogista Jerzy Szwarc
niestrudzony społecznik i pomysłodawca spotkania i promocji zawodu.
W kilku zdaniach przedstawienie wspólnej historii zawodu obejmującej kilka tysięcy
lat jest trudne, ale w szybkim tempie....
Przedstawię cywilizacje mające wpływ na rozwój nauk medycznych a tym samym
lekoznawstwa, ziołolecznictwa, sposobu przyrządzania leków co w konsekwencji rozwinęło
aptekarstwo, lecznictwo i handel czyli drogerie.
Dla nas nie ma znaczenia która kultura była najstarsza i dała początek pozostałym. Ja
chciałbym rozpocząć od kultury Sumerów. Dla nas interesujące wiadomości znajdują się na
glinianej tabliczce z Nippur (dzisiejszy Irak) zapisanej pismem klinowym. Wiek tej tabliczki
to ok. 3000 lat p.n.e. i jest nazywana ona farmakopeą summeryjską (na pewno notatki te są
najstarszym w tej chwili znanym spisem leków).
Następnym interesującym dla nas dokumentem jest Kodeks Hammurabiego, który jest nie
tylko pierwszym zbiorem praw na świecie, ale również pierwszym dokumentem świadczącym
o ingerencji państwa w dzidzinę lecznictwa. Kodeks ustanawia prawa i obowiązki lekarzy
oraz ustala taksę za zabiegi lecznicze i leki.
Następnie zatrzymamy się na "bibliotece" króla asyryjskiego Asurbanipala w wykopaliskach
Niniwy.
W dalszej części dotrzemy do Egiptu którego kultura wykazała bliski związek z cywilizacją
sumeryjską. Spotkamy się z bogami Imhotepem, Totem, a także z papirusami Ebersa
i Smitha.
Następnie przeniesiemy się do pierwotnej medycyny greckiej gdzie lecznictwo
było związane z kultem Asklepiosa i Higiei (córki Asklepiosa), z filozofami Talesem z
Miletu, Pitagorasem czy Hipokratesem i jego dziełem "Corpus Hippocraticum". W dalszej
części dotrzemy do szkoły aleksandryjskiej założonej przez Aleksandra Wielkiego
i początków toksykologii (trucizn).
Po upadku (podboju przez Rzymian) Grecji , Rzym został podbity kulturalnie przez
Greków. Spotkamy tutaj pierwszego lekarza-aptekarza Greka Achagatusa, szkoły metodyków
czy tzw. encyklopedystów i najwybitniejszego lekarza obok Hipokratesa Galena.

Po upadku Rzymu wiedzą medyczną zajęli się arabowie z najsłynniejszym
przedstawicielem Awicenną. Po upadku Granady w 1492 r. zakończył się okres dominacji
arabskiej.
Etap klasztorny aptekarstwa na podstawie planów klasztornych z Saint Gallen w Szwajcarii
czy klasztoru benedyktynów na Monte Cassino.
W momencie kształtowania się zawodu aptekarstwa świeckiego nastąpił podział na
medyków , aptekarzy i kupców (czytaj dalej drogistów). Mamy tutaj apteki kramarskie
(kramy kupców ), narodziny zawodu aptekarskiego (uchwalenie zbioru praw Fryderyka II
Hohenstaufa).
Początki aptekarstwa w Polsce poprzez etap klasztorny, apteki świeckie np. w Świdnicy
z 1248 r.,zbiory praw nadanych np. przez Stefana Batorego (przywilej toruński z 1576 r.),
aptekarstwo pod zaborami, w Polsce Odrodzonej, sytuacja aptekarstwa po II wojnie
światowej.
Apteka "Pod Łabędziem" w Grudziądzu z jej właścicielami do dnia dzisiejszego.
Część drogistowska
Spory pomiędzy drogistami a aptekarzami na przestrzeni wieków (przywilej toruński i inne)
do dnia dzisiejszego.
Związek Drogerzystów Polskich z siedzibą w Poznaniu (zjazd założycielski 17.10.1897).
Związek Młodych Drogerzystów założone w Poznaniu 22.09.1900 r.
W 1906 w Łodzi Łódzkie Towarzystwo "DROGISTA"
12.02.1920 I Zjazd Drogistów Pomorskich w Domu Polskim „Bazar”-przewodniczący
Damazy Klimek
Bronisław Borowski drogerzysta pracownik grudziądzkich aptek
Wkład grudziądzkich drogistów w prace związkowe i miejsce Grudziądza jako miejsce
wydarzeń drogistowskich, sylwetka Jerzego Szwarca,
Promocja książki 110-lecie polskiego ruchu drogistowskiego
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