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Co to jest farmacja?
Farmacja to nauka o lekach, a osoba pracuj?ca w aptece to farmaceuta. Muzeum Farmacji w ?odzi zaprasza Was dzisiaj w podró? w czasie ? 
zobaczycie, jak wygl?da?y dawne apteki i czym ró?ni?y si? od tych wspó?czesnych. Ciekawi? To ruszajcie z nami!

Tu, gdzie jeste?cie, w zabytkowej kamienicy zbudowanej 
przez rodzin? aptekarzy mie?ci?a si? pierwsza ?ódzka 
apteka. Na pierwszym pi?trze znajdowa?o si? mieszkanie 
aptekarza, apteka za? na parterze. Zanim powsta?a, 
?odzianie zaopatrywali si? w lekarstwa u w?drownych 
kupców, znachorów oraz okolicznych cyrulików, czyli 
m?skich fryzjerów, którzy oprócz strzy?enia i golenia 
zajmowali si? tak?e usuwaniem z?bów, czyszczeniem 
uszu, leczeniem lekkich chorób, a nawet wykonywaniem 
prostych operacji! Oferowane jednak w ten sposób 
?cudowne leki na wszelkie dolegliwo?ci? by?y cz?sto 
nieskuteczne, a wr?cz szkodliwe dla zdrowia. Ju? wtedy 
karano za nielegaln? sprzeda? farmaceutyków! Mog?y to 
robi? jedynie osoby, które zda?y specjalny egzamin. 

N ajstarsza apteka w ? odzi

To zdj?cie z dawnego zjazdu aptekarzy. Zwiedzaj?c aptek?, wytropcie, w którym pomieszczeniu si? znajduje .........................................................

Czy jest kolorowe? ............ Zwró?cie uwag? na eleganckich panów z w?sem i w garniturach oraz dawne stroje kobiet. 



Zadzieramy wysoko g?owy! Do dzi? zachowa? si? pierwotny szyld apteki. Potraficie przeczyta? pierwszy napis? Jest w innym j?zyku, prawda? Te dziwnie 
wygl?daj?ce litery to cyrylica ? alfabet rosyjski. Dawna tablica przypomina nam bowiem o bardzo trudnym okresie w dziejach naszego kraju, gdy trzy 
pot??ne s?siaduj?ce z nami mocarstwa, Rosja, Prusy i Austria, podpisa?y ze sob? porozumienie i zaj??y nasze ziemie. Mówi si?, ?e Polska by?a wtedy pod 
zaborami, czyli pod ich panowaniem. Zaborcy chcieli, by Polska przesta?a istnie?, by ju? nigdy wi?cej jej nazwa nie pojawi?a si? na ?adnych dokumentach ani 
mapach! Zakazano dzieciom uczy? si? j?zyka polskiego i polskiej historii ? wielu nauczycieli uczy?o dzieci potajemnie, za co grozi?y surowe kary! Miasto ?ód? 
znajdowa?o si? na terenach zaboru rosyjskiego ? to dlatego napis jest w tym j?zyku. W ?rodku szyldu mo?ecie zobaczy? dwug?owego or?a ? to dawne god?o 
Carskiej Rosji. W szponach trzyma ber?o i z?ote jab?ko ? symbole w?adzy. Przyjrzyjcie si? jego skrzyd?om ? znajduj? si? na nich god?a podbitych i si?? 
przy??czonych do Rosji narodów!

       
 

D awny szyld 

Czy potraficie dostrzec na nim tak?e nasze god?o? Je?li tak, zaznaczcie na rysunku, w którym miejscu si? znajduje.
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A pteka



Na ladzie stoi waga szalkowa. Jej dzia?anie przypomina 
hu?tawk? dla dzieci. Szalka przechyla si? tam, gdzie le?y ci??szy 
towar. Spróbujcie w domu zrobi? podobn? wag?, np. z kubeczków 
i wieszaka na ubrania. Które zabawki s? ci??sze?

W aga szalkowa

Z abytkowa kasa
Obok wag na ladzie stoi dawna, zabytkowa kasa. Zwró?cie uwag?, 
jak bogato jest zdobiona! Takie kasy stanowi?y wizytówk? zak?adu. 

To waga narysowana przez Gutka - w swoim rysunku ukry? dla Was 
ma?y ?arcik, potraficie go dostrzec? 4

Czy jest na pr?d? ..................................................................................

................................................................................................................



Ta pi?kna kobieta to grecka bogini Higieja ? uosobienie zdrowia. To od jej 
imienia pochodzi s?owo ?higiena?, czyli utrzymanie czysto?ci. Bogini trzyma 
w r?ku wij?cego si? w??a i puchar ? sta?y si? one symbolami farmacji. W??, 
rosn?c, zmienia skórk?, co symbolizuje odnowienie (zdrowienie). 

 
 

H igieja to bogini zdrowia

Jakie zabawne wyrazy! Wygl?daj? 
zupe?nie inaczej ni? te, które znamy. 
To s?owa w j?zyku ?aci?skim. ?acina 
przez wieki by?a j?zykiem nauki, w tym 
tak?e medycyny i farmacji. Po ?acinie 
lekarz stawia? diagnoz? i wypisywa? 
recept?. Poniewa? w ró?nych j?zykach 
nazwy ro?lin, zwierz?t i leków s? inne, 
?eby unikn?? pomy?ek i nieporozumie?, 
u?ywano w?a?nie j?zyka ?aci?skiego. 
Lekarze i aptekarze u?ywaj? go po dzie? 
dzisiejszy!

 
 

N apisy na naczyniach 
na leki

Spaceruj?c ulicami miasta, przypatrzcie si? aptecznym 
szyldom. Czy uda?o Wam si? odnale?? te symbole? 
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Przepiszcie znajduj?c? si? na jednym z naczy? ?aci?sk? 
nazw?. W domu wspólnie z rodzicami odszukajcie jej 
znaczenie. 
.................................................................................................. 5



Zwró?cie uwag? na wisz?cy na ?cianie obraz. Czy wiecie, ?e dawniej aptekarzem móg? zosta? jedynie m??czyzna? Dzi? cz?sto w aptekarskim okienku 

wita nas u?miechni?ta pani farmaceutka. 
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Czy potraficie odszuka? 10 szczegó?ów, którymi ró?ni si? obrazek zamieszczony w trzymanym przez Was przewodniku od tego 
wisz?cego na ?cianie w Muzeum? Zaznaczcie przy tym w?a?ciwe wyrazy.

Moja m am a 

t e? pr acuje 

w  apt ece!

koszyk czy reklamówka?waga czy kasa?

okulary czy kapelusz?



W dawnych aptekach cz?sto prowadzono badania i odkrywano 
wiele nowych substancji leczniczych ? dawna apteka by?a wi?c 
tak?e laboratorium. Badania prowadzono równie? nad ró?nymi 
substancjami, niekiedy niekoniecznie zwi?zanymi z leczeniem. 
Alchemicy próbowali otrzyma? lekarstwo na wszelkie choroby 
zwane panaceum, eliksir nie?miertelno?ci, a tak?e odkry? kamie? 
filozoficzny, czyli tajemniczy proszek zamieniaj?cy metale w z?oto. 
Alchemia z czasem przekszta?ci?a si? w dzisiejsz? chemi? - nauk? 
o substancjach i ich przemianie, ich wp?ywie na nasz organizm, 
a tym samym o otrzymywaniu leków.
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A lchemia -  nauka czy magia?

Na obrazie Jana Matejki mistrz S?dziwój, najs?ynniejszy polski alchemik, w jednej z wawelskich komnat pokazuje królowi zamienion? w z?oto 
monet?. Wyt??cie wzrok - czy uda Wam si? rozwi?za? poni?szy quiz?

      
 
Król ma na g?owie:

a) z?ot? koron?

b) elegancki kapelusz

Mistrz S?dziwój:

a) ma krótk? brod? i d?ugie w?osy

b) d?ug? brod? i krótkie w?osy

Co za zwierzak ukrywa 
si? pod sto?em?:

a) psiak

b) kociak

Za czym chowa si? b?azen?:

a) za kominkiem

b) za krzes?em

c) za kotar?



W  bibl iotece
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W le??cych na bibliotecznej pó?ce ksi??kach brakuje liter, dopiszcie je, a utworz? nazw? najwa?niejszej ksi?gi farmacji ? kodeksu 
aptecznego, w którym spisane s? wszystkie leki.

Na pó?kach znajdziemy wiele dawnych kalendarzy i czasopism aptecznych. Na szczególn? uwag? zas?uguje jednak znajduj?ca si? tu wielka ksi?ga ? to 
?Zielnik" Szymona Syre?skiego zwanego Syreniuszem. Syreniusz by? profesorem Uniwersytetu Jagiello?skiego ? wtedy Akademii Krakowskiej. Bada? 
lecznicze w?a?ciwo?ci zió?, du?o podró?owa? po Europie, zwiedza? prywatne ogrody ro?lin leczniczych. Przez oko?o 30 lat opracowywa? 
?Zielnik". Ksi?ga, przy której stoicie, ma ponad 400 lat! Spróbujcie przeczyta? kilka s?ów. Uda?o Wam si? zauwa?y?, ?e jest napisana w j?zyku 
polskim? Tylko czcionka jest nam ma?o znana, przez co trudna do przeczytania. 

M ieszkanie aptekarza

..................................................................................................



Suszarnia, strych
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Podczas spaceru poszukajcie z rodzicami ro?lin o leczniczych w?a?ciwo?ciach. Wklejcie jedn? z nich, napiszcie jej nazw? (mo?e uda 
Wam si? równie? odszuka? jej nazw? ?aci?sk??) oraz wymie?cie dolegliwo?ci, które eliminuje. 

Dzi? wi?kszo?? leków produkowana jest w fabrykach, dawniej to w?a?nie aptekarz je przygotowywa?! Leki robiono g?ównie z zió?, czyli ro?lin rosn?cych 
powszechnie wokó? nas, posiadaj?cych w?a?ciwo?ci uzdrawiaj?ce, np. herbata z kwiatów lipy pomaga?a zwalczy? przezi?bienia, a mniszek lekarski (pewnie 
znany Wam jako dmuchawiec?) by? polecany niejadkom na poprawienie apetytu. Aptekarze zwykle zajmowali si? tak?e zbieraniem i przygotowywaniem zió?, 
dlatego w wi?kszo?ci dawnych aptek cz?sto spotykamy pomieszczenie do suszenia zió? oraz naczynia i przyrz?dy pomagaj?ce otrzyma? z ro?lin cenne 
sk?adniki, np. wyciskaj?ce olej itp. Czy dzisiaj równie? aptekarze zbieraj? i susz? zio?a?



Mo?dzierz to naczynie z t?uczkiem. Podnie?cie go i zobaczcie, jaki jest 
ci??ki! W mo?dzierzach ugniatano, rozdrabniano i ucierano zio?a 
oraz przyprawy.

M o?dzierze

I nhalator
Astma, duszno?ci? Dzi? prawie ka?dy astmatyk ma w domu inhalator 
elektryczny. Tworzy on z p?ynu lecznicz? mgie?k?, któr? wdychamy. Podany 
w ten sposób lek od razu dzia?a na nasze p?uca i oskrzela, ?agodz?c kaszel 
i duszno?ci. Dawniej, gdy nie znano jeszcze pr?du, inhalacje robiono 
z zalewanych gor?c? wod? zió?. W Muzeum za? mo?ecie zobaczy? inhalator 
podgrzewany za pomoc? nafty! Zwró?cie uwag? na kieliszek, w którym 
znajdowa? si? lek. Poszukajcie palnika.
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Jak po aptekarsku nazywa si? mo?dzierzowy t?uczek? 
Do narysowanego mo?dzierza w?ó?cie listki zió? od 
najwi?kszego do najmniejszego, a poznacie jego nazw?.
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........................................



W gablocie, w ma?ej szklanej buteleczce, mo?ecie tak?e znale?? pijawki lekarskie. Pijawki to 
zwierz?ta, które ?yj? w rzekach i jeziorach. Przyznajcie sami ? nie s? zbyt urokliwe! Ich skóra 
jest ?liska i g?adka o ciemnym, czasem czarnym kolorze. 

Cia?o pijawki zbudowane jest z wielu pier?cieni, podobnie jak cia?o d?d?ownicy, dlatego 
zaliczamy je do typu zwierz?t zwanego pier?cienicami. Z przodu i z ty?u zwierz?tko ma 
mocn? przyssawk? i trzy ostre szcz?ki! Wiele pijawek ?yje, przysysaj?c si? do ryb lub innych 
zwierz?t i pij?c ich krew. 

Pijawki by?y wykorzystywane w medycynie ju? od czasów staro?ytnych. W ?linie pijawek 
znajduje si? bowiem wiele dobroczynnych substancji. Przyczepione pijawki mog? pomóc 
ludziom z odmro?eniami oraz trudno goj?cymi si? ranami.

 
 

B rrrr... P ijawki!

11Dopasujcie opisy do rysunku.

 przyssawki (górna i dolna)

szcz?ki

wole magazynuj?ce 
krew



Korze? tej niezwyk?ej ro?liny kszta?tem cz?sto przypomina cz?owieka, st?d 
wierzono, ?e wyrywany z ziemi... bardzo g?o?no krzyczy! Mandragora 
kojarzy?a si? z czarn? magi? i ?wiatem tajemnic, by?a uwa?ana za ro?lin? 
czarownic. Wierzono, ?e ro?nie pod szubienicami!
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M andragora -  ro?l ina, która krzyczy?

D laczego na buteleczkach z truciznami 
malowano czaszk? i piszczele?
Dawniej niewiele osób umia?o czyta?! Aby ostrzec je przed znajduj?c? 
si? w buteleczce trucizn?, rysowano na niej symbole ?mierci ? czaszki, 
piszczele, szkielety. Znaki te stosowane s? do dzi? ? alarmuj? nas o 
truj?cych substancjach i innych zagro?eniach. Mo?emy je spotka? np. 
na beczkach z chemikaliami.



Poszukajcie w gablotce buteleczki z czarnym p?ynem ? rop? naftow?. Podobnie jak 
w?giel ta czarna ma? jest wydobywana z ziemi. Cz?sto wyst?puje razem z gazem 
ziemnym, którego u?ywamy w kuchenkach gazowych. A do czego s?u?y nam ropa? 
Obecnie prawie do? wszystkiego! Produkuje si? z niej benzyn?, która nap?dza nasze 
samochody i samoloty! Nic dziwnego, ?e czasem rop? nazywa si? ?czarnym z?otem?. 
Jest tak cenna, ?e ch?? dost?pu do miejsc, w których wyst?puje, prowadzi nawet do 
wojen! 

Ma?o kto jednak na ?wiecie wie, ?e to polski farmaceuta, Ignacy ?ukasiewicz, jako 
pierwszy odkry? korzy?ci, jakie daje nam ropa naftowa! Wyobra?cie sobie ?ycie 
w czasach, gdy nie znano pr?du: nie ma komputera, telewizora, a wieczorem, gdy zrobi 
si? ciemno, nie mo?na zapali? ?wiat?a? Kiedy nastawa? wieczór, zapalano ?wieczki. Na 
ulicach za? by?o zupe?nie ciemno, nie ?wieci?y si? lampy. Ignacy ?ukasiewicz, pracuj?c 
w aptece, prowadzi? badania nad rop? naftow?. Ropa naftowa to tak naprawd? wiele 
ró?nych substancji wymieszanych ze sob?. ?ukasiewiczowi uda?o si? te substancje 
rozdzieli?, a jedn? z nich by?a nafta, która jest ?atwopalna ? st?d pomys?, by u?y? jej do 
o?wietlenia pomieszcze?. 

Skonstruowa? wtedy specjaln? lamp? ? lamp? naftow?. By?a ona lepsza od ?wieczki ? 
p?omie? ?wieci? si? d?u?ej i by? du?o ja?niejszy. Dzi?ki niej zacz?to przeprowadza? 
w szpitalach pierwsze nocne operacje, które ratowa?y ludziom ?ycie! To ?ukasiewicz 
otworzy? pierwsz? kopalni? ropy naftowej, a potem pierwsz? destylarni?, czyli 
laboratorium, w którym rozdziela si? rop? na poszczególne jej sk?adniki. Mo?na wi?c 
?mia?o powiedzie?, ?e to Polska pokaza?a Europie i Ameryce, jak u?ywa? tej 
najcenniejszej substancji ?wiata!

 
 

Wiele zabaw ek, kt ór e 

m acie w  pokoju, 

zaw ier a subst ancje 

pochodz?ce w ?a?nie 

z  r opy naft ow ej!    
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R opa naftowa

Razem z rodzicami poszukajcie (np. w internecie) informacji, 
do czego jeszcze u?ywamy ropy naftowej, i uzupe?nijcie rysunek.

leki
benzyna



CZY WIECIE, ?E DAWNIEJ LEKAMI BY?Y RÓWNIE? STOSOWANE DZISIAJ  W KUCHNI PRZYPRAWY?

Imbir, cynamon, kardamon - dzi? u?ywane powszechnie, dawniej uchodzi?y za produkt luksusowy. Sprowadzano je statkami 
z odleg?ych, egzotycznych krajów. Posmarujcie kó?eczka klejem i posypcie je odrobin? przypraw - to dawne leki!
 

Her bat a z im bir em  

?agodzi objaw y pr zezi?bienia.

  
 

Cynam on m a w ?a?ciw o?ci ant ybakt er yjne,

m a?ci z cynam onem  s?u?y?y do odka?ania r an. 
  
 

Ga?ka m uszkat o?ow a 

dobr ze w p?yw a na t r aw ienie. 
  
 

Li?cie laur ow e st osuje si? 

pr zy ?upie?u i zapaleniu zat ok. 
  
 

Go?dziki dzia?aj? znieczulaj?co, 

np. r ozgnieciony go?dzik ?agodzi? ból z?ba.

.  
 

Km inek ?u?o si?, aby od?w ie?y? oddech. U?yw ano go 

pr zy pr odukcj i past  i gum  do ?ucia. 
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Opuszczamy ju? Muzeum Farmacji, ale nasza przygoda w dawnej ?odzi jeszcze si? nie ko?czy! Lilka i Gutek wybiegli przed kamienic? na znany im 
z rodzinnych spacerów plac Wolno?ci, jednak wygl?da? on jako? inaczej?

Wy równie? usi?d?cie razem z nami na ?aweczce i przenie?cie si? wyobra?ni? do tamtych lat. Zaznaczcie na starej fotografii, co si? zmieni?o. 15

Czy pot r af icie 

odszuka? na n iej  

kam ienic? z daw n? 

apt ek?, w  kt ór ej  pr zed 

chw il? byli?cie?   
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W miejscu dzisiejszego miasta przed wiekami sta?y ma?e osady. Zamiast 
eleganckich kamienic zobaczyliby?my wówczas wiejskie zagrody i pola, na 
których ch?opi uprawiali ziemi? i hodowali zwierz?ta. Otacza?a je g?sta 
puszcza. Wtedy to w?a?nie król W?adys?aw Jagie??o (znany Wam zapewne 
z bitwy pod Grunwaldem) nada? jej prawa miejskie. Przez wieki niewiele si? 
jednak zmieni?o ? ?ód? by?a niedu?ym, ma?o znacz?cym miastem. 

Jej rozwój spowodowa?a dopiero decyzja rz?du, by utworzy? tu osad? 
fabryczn?, czyli wybudowa? fabryki i osiedla dla pracuj?cych w nich 
robotników. Zacz?to planowa? Nowe Miasto ? wytyczono Nowy Rynek, 
któremu nadano kszta?t o?miok?ta, co by?o wtedy niespotykane nigdzie 
indziej na ?wiecie! Domy te? odpowiednio urz?dzono ? znajdowa? si? w nich 
warsztat tkacki, a tak?e ogród, w którym uprawiano len u?ywany do 
produkcji p?ótna. 

Do Saksonii, Czech i Prus zosta?y wys?ane osoby, które mia?y obwie?ci? 
ludziom, ?e w mie?cie ?ód? powstaje nowa osada i ?e mog? tu przyjecha? 
i zamieszka? ? wszak nie by?o wtedy internetu, telewizji, a telefon stanowi? 
rzadko??! Przybywali wi?c ludzie ze wsi i ma?ych miast w poszukiwaniu 
pracy ? g?ównie tkacze i prz?dkowie. ?ód? z niewielkiej fabrycznej osady 
po?rodku puszczy w ci?gu kilkudziesi?ciu lat sta?a si? przemys?ow? 
metropoli?!

H istoria ? odzi
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...a daw ny Now y 

Rynek t o obecny plac 

Wolno?ci!   
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Wyobra?cie sobie, ?e to w?a?nie Wam powierzono zaprojektowanie Nowego Miasta. Jaki kszta?t rynku by?cie wybrali? Jakie postawiliby?cie przy nim 
budynki? Czy te? sta?by tu ratusz z zegarem, czy raczej wielki plac zabaw dla dzieci robotników? Gdzie zaplanujecie budow? szpitala, poczty, ko?cio?a? 
Gdzie b?dzie mie?ci? si? apteka? Jakie jeszcze budynki potrzebne b?d? nowym mieszka?com? 

Daw niej  place zabaw  by?y 

r zadko?ci? -  dzieci baw i?y si? 

pod dom em ,  na ulicach. Czasu 

na  zabaw ? m ia?y znacznie 

m niej  -  pr acow a?y i pom aga?y 

w  dom ow ych obow i?zkach.  
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Rozw i?zali?cie zadania? 

To super ! Nie zapom nijcie 

w zi?? udzia?u 

w  konkur sie! Szczegó?y 

na  t ylnej  ok?adce.
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