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15 września 2007 r. zmarła mgr farm. Anna Cieś lik, kie-
rowniczka apteki w Wolbromiu i w Będzinie.

Mgr farm Anna Cieślik urodziła się 10 sierpnia 
1957 roku w Wolbromiu, jako córka Wiesława Cieślika 
i Barbary ze Starzyków. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej, a następnie liceum ogólnokształcącego w ro-
dzinnym Wolbromiu, rozpoczęła studia na Wydziale 
Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Krakowie, 
uzyskując tytuł magistra farmacji 10 lutego 1982 roku. 
Wkrótce, 1 kwietnia 1982 roku podjęła staż w jednej 
z aptek otwartych w Zabrzu. W lutym 1983 roku wró-
ciła do Wolbromia, gdzie kontynuowała pracę za-
wodową w aptece otwartej przy ul. Mariackiej, pod 
kierownictwem doświadczonego farmaceuty mgr 
Władysława Kazimierskiego. Po jego odejściu na eme-
ryturę w 1987 roku, stanowisko kierownika apteki po-
wierzono mgr Annie Cieślik. Po 19 latach pracy w tej 
samej aptece, w styczniu 2000 roku, na krótko prze-
niosła się na Śląsk, gdzie przyjęła posadę kierownika 
Apteki 2000 w Będzinie przy ul. Siemońskiej. Potem 
wróciła do Wolbromia, decydując się na codzienne 
dojazdy do pracy. Pod koniec 2006 roku, ze wzglę-
du na stan zdrowia, przeszła na rentę. Po kilku mie-
siącach zmagania się z nieuleczalną chorobą, zmarła 
w dniu 15 września 2007 r.

Mgr Anna Cieślik cieszyła się ogólnym poważa-
niem jako farmaceutka. Przez blisko 19 lat wzorowo 
prowadziła każdą z dwóch kolejnych aptek. Cechowa-
ła ją duża rzetelność oraz życzliwość i zrozumienie, 
zarówno dla pacjentów, jak i dla współpracowników. 
Podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc 
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w wielu szkoleniach, była także w trakcie odbywania 
specjalizacji aptecznej.

Mgr Anna Cieślik była moją bliską, wspaniałą ko-
leżanką ze studiów. Pamiętam ją jako osobę pogodną 
z dużym poczuciem humoru. Ceniłam jej takt i skrom-
ność. Wielką radością było nasze spotkanie po latach, 
podczas Sympozjum Historii Farmacji w Niedzicy 
w czerwcu 2003 roku. W następnym roku pojechały-
śmy razem na kolejne sympozjum do Horyńca.

O tym, jak silną osobowością była mgr Anna Cie-
ślik świadczy jej postawa podczas choroby, która się 
ujawniła wiosną 2006 roku. Była spokojna, pogodzona 
z losem, a jednocześnie bardzo ufna w wyzdrowienie. 
Swoją postawą i aktywnością zadziwiała otoczenie. 
We wrześniu 2006 roku uczestniczyła w zjeździe ab-
solwentów naszego roku studiów. Razem przygotowy-
wałyśmy w krakowskim Muzeum Farmacji aptekarski 
poczęstunek dla naszych koleżanek i kolegów.

Mgr Anna Cieślik była zapaloną narciarką, kocha-
ła góry, szczególnie słowackie Tatry. Uprawiała piesze 
i rowerowe wycieczki. Jak wspomina Jej siostra Jagoda, 
pobliski Ojców i okolice odwiedzała kilka razy w roku. 
Była nieodżałowaną córką, siostrą, szwagierką oraz 
ukochaną ciocią dla dzieci swojego rodzeństwa. Szcze-
gólnie dużo serca i pomocy okazywała swemu chrze-
śniakowi Maciejowi, dziecku specjalnej troski.

W wielkim żalu i smutku pożegnaliśmy naszą uko-
chaną koleżankę na cmentarzu parafialnym w Wol-
bromiu 17 września 2007 roku. W pogrzebie i mszy 
świętej celebrowanej przez trzech księży wzięła udział 
rodzina oraz licznie przybyli przyjaciele i znajomi.


