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Rozwój aptekarstwa wileńskiego w latach 1795–1915. 

Przedstawiona praca poświęcona jest historii aptekarstwa wileńskiego od początku XIX w do 

1915 r. Praca ukazuje nie tylko historię aptek, ale również problem nauczania farmacji na Uni-

wersytecie Wileńskim oraz system zawodowego kształcenia aptekarzy na przestrzeni lat 

1795–1915. Niniejsza praca składa się z pięciu części oraz appendixu. Wstęp traktuje o histo-

rycznej roli Wilna do 1795 r. W drugiej części omówiono ustawodawstwo, na podstawie któ-

rego funkcjonowały apteki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz przedstawiono historię 

aptek działających w Wilnie do 1795 r. W trzeciej, głównej części pracy, ukazano zmiany usta-

wodawcze i społeczne, jakie zaszły podczas kształtowania się aptekarstwa wileńskiego od 

końca XVIII w. do 1915 r. W wyniku przeprowadzonej analizy pokazano wpływ tych zmian na 

kształtowanie się obrazu aptekarstwa wileńskiego na przestrzeni lat 1795-1915. W czwartej 

części rozprawy omówiono zasady nauczania farmacji, a w części piątej działalność towarzystw 

farmaceutycznych w Wilnie w latach 1795–1915. Na appendix składają się historie działają-

cych w Wilnie od połowy XVIII w. do 1915 r. oraz życiorysy właścicieli aptek i części pracowni-

ków w nich zatrudnionych.  

 

Development of pharmacy in Vilnius between 1795 and 1915. 

This study describes the history of Vilnius pharmacies between the early 19th century and 

1915.The study is focused on the history of pharmacies and on the methods of teaching phar-

macy adopted at the Vilnius University and the occupational training system of pharmacists 

from 1795 until 1915.The study consists of five sections and an appendix. The second section 

discusses the rules governing pharmacy operation in the times of Polish–Lithuanian Common-

wealth, and describes the history of pharmacies active in Vilnius until 1795. The third section 

identify changes that took place in the formation process of Vilnius pharmacy between 1795–

1915. The analysis shows the impact of these changes on the image of the pharmacy in Vilnius 

over the years 1795-1915. The fourth section of this study discusses the rules adopted in 

teaching pharmacy in the years 1795 –1915.The fifth section of the study describes pharma-

cists associations established in Vilnius between 1795–1915. The appendix contains histories 

of 33 pharmacies active in Vilnius between the mid-18th century and 1915 as well as biog-

raphies of pharmacy owners and selected pharmacy employees. 

 

 

 


