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Pleszewa, ale też i uroki okolic, rozwój miasta, jego 
herb, lecznictwo i epidemie nawiedzające lokalną 
społeczność. Trzy kolejne poświęcone są dziejom 
apte ki w Pleszewie w różnych okresach działania: 
w zaborze pruskim, w okresie międzywojennym, 
w latach okupacji i po wojnie. Działalność apteki 
regu lowały też zmieniające się ustawy, ale zawsze 
kierowano się zasadą, by pomagać chorym, nie ba-
cząc na okoliczności i niebezpieczeństwa. Zadziwia 
bogactwo aż 45 specyfików, które wytwarzała apte-
ka pleszewska według własnej receptury, zachęcając 
specjalnym poradnikiem do ich stosowania.

Trzy dalsze rozdziały traktują o aptekarzach, któ-
rzy kierowali tą placówką, o ich działalności zawo-
dowej i społecznej, koneksjach i losach. Szczególne 
miejsce wśród sylwetek pleszewskich aptekarzy zaj-
muje Stanisław Leopold Suchocki, który nabył aptekę 
w 1894 r., stając się tym samym protoplastą znako-
mitego rodu aptekarzy w tym mieście. Nadto był za-
służonym patriotą i społecznikiem oraz świetnym 
botanikiem, który znał każdą trawkę, i potrafił domy-
śleć się, co komu dolega. Jego barwne losy i anegdo-
ty o nim, czyta się z zapartym tchem.

Książkę kończy podsumowanie wydawcy i sponso-
ra, a równocześnie obecnego właściciela Apteki „Pod 
Orłem” w Pleszewie, Polskiej Grupy Farmaceutycznej, 
która posiada obecnie ponad 1800 aptek w Polsce. Ta 
wielka firma ma też w swej gestii 3 aptekarskie pla-
cówki muzealne oraz wydała już 7 monografii swych 
aptek o wielkich tradycjach.

Na końcu opracowania znajduje się streszcze-
nie w języku angielskim i niemieckim, wykaz źródeł 
i opracowań, indeks nazwisk i miast.

Ta piękna, rzetelnie warsztatowo i historycznie 
opracowana monografia stanowi wartościowy doku-
ment dziejów wielkopolskiej farmacji.
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W pięknej szacie graficznej w bibliofilskiej serii 
„Najsłynniejsze polskie apteki” ukazała się ko-

lejna cenna monografia, tym razem o Aptece „Pod Or-
łem” w Pleszewie.

Nasz kraj ma szczęście do ludzi niezwykłych, 
pasjonatów zaangażowanych w działalność spo-
łeczną, głęboko związanych z dziejami Ojczyzny; 
ludzi wielkich, żarliwych, bezinteresownych, ofiaru-
jących w porywie serca swój czas i trud dla  dobra 
 wspólnego.

Ta myśl poruszyła mnie, gdy wzięłam do ręki nową 
książkę dr. Jana Majewskiego. Jest to niezwykłe dzie-
ło, poświęcone historii bogatej w tradycje Apteki „Pod 
Orłem” w Pleszewie. Książka zachwyca opracowa-
niem graficznym, zdjęciami miasta, rodziny apteka-
rzy i akcesoriów farmaceutycznych. Mnie poruszyła 
jednak pietyzmem w dotarciu do tajemnic przeszłości 
placówki aptecznej w Pleszewie i pracującego w niej 
personelu. Ich działalność i koneksje ukazane są na 
tle dziejów miasta, wielokrotnie tragicznych, ale i bo-
haterskich.

Autor, który jest znakomitym historykiem farma-
cji, sam bardzo zaangażowany społecznie, potrafił 
wydobyć klimat epoki i ogrom poświęcenia apteka-
rzy dla dobra innych. Zwarta konstrukcja pracy oraz 
barwna fabuła stwarza panoramiczne obrazy prze-
szłości, które mocno zapadają w pamięć i budzą 
żywe refleksje. Wielkim walorem książki jest to, że 
zaciekawia, wciąga i zachwyca zdjęciami. Większość 
reprodukcji przygotował – z prawdziwą maestrią – 
Krzysztof Styszyński.

Dzięki odpowiednio dobranej szacie graficznej, 
publikacja ta może być postrzegana jako album. Jed-
nak wielką wartość temu dziełu nadają skrupulatne 
prace badawcze nad źródłami historycznymi, co na 
pewno musiało kosztować Autora wiele trudu.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Już 
w pierwszym omówiono nie tylko zarys dziejów 
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