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Miała szczęście w okresie studiów pracować w ta-
kich zabytkowych aptekach – w dwóch na Węgrzech 
(Kiskunlacháza i Türje) i w trzech w Polsce (Szpitala 
Powiatowego w Przemyślu oraz aptekach otwartych 
w Szczecinku i w Zabrzu). Właściciele tamtych aptek 
byli prawdziwymi opiekunami młodych adeptów far-
macji. Dbali o przekazanie im nie tylko maksimum 
wiedzy, ale i zasad etyki zawodowej.

Po odbyciu w czasie studiów kilkuletniego stażu 
aptecznego i po półtorarocznej pracy w aptece w Oli-
wie została powołana początkowo na stanowisko 
inspektora farmaceutycznego w Wydziale Zdrowia 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdań-
sku, a później została kierownikiem Oddziału Za-
opatrzenia i Farmacji w tymże Wydziale. W latach 
1955–1969 pełniła funkcję zastępcy kierownika Wy-
działu Zdrowia PWRN w Lublinie.

Mając uzdolnienia humanistyczne i organiza-
torskie zyskała wysoką ocenę swojej pracy u prze-
łożonych. Odnajdując głęboki sens w swej pracy 
i zadowolenie z uzyskiwanych osiągnięć odsunęła 
od siebie także odczuwalne od dzieciństwa wielkie 
zamiłowanie do twórczości plastycznej.

Tłumiona pasja wybuchła na początku roku 1970, 
po objęciu przez nią stanowiska zastępcy dyrekto-
ra ds. aptek w Lubelskim Zarządzie Aptek. Niewąt-
pliwy wpływ na spontaniczny rozwój jej twórczości 
malarskiej miały dwa czynniki – bardziej ustabilizo-
wany charakter pracy i niezwykle życzliwy stosunek 
do jej twórczości ze strony współpracowników, któ-
rzy z prawdziwym entuzjazmem przyjmowali każdy 
jej nowy obraz, pojawiający się w „galerii”, jaką sta-
nowiła oszklona szafa w sekretariacie dyrektora Lu-
belskiego Zarządu Aptek.

Mocno podkreślała, że nigdy nie oceniała swoich 
prac w kategorii sztuki profesjonalnej. Była w całym 
tego słowa znaczeniu plastykiem amatorem, zarówno 
w sensie odbioru sztuki, jak i twórczości plastycznej. 
Bo przecież amator pochodzi od słowa łacińskiego 
amo – tj. kochać. Amator to człowiek zajmujący się 

W niedzielę – tak, jakby sobie to wymarzyła – 
30 listopada 2008 r., w wieku 84 lat, zmarła 

w Lublinie nestorka lubelskiego aptekarstwa, nie-
strudzona społeczniczka, historyk farmacji, aktywna 
uczestniczka przemian ustrojowych, malarka, oddana 
bez reszty sprawom aptekarstwa, krzewicielka przy-
jaźni polsko-węgierskiej, niezwykle religijny i prawy 
człowiek – magister farmacji Alina Wawrzosek.

Z wykształcenia i z wykonywanego zawodu była 
farmaceutką. Od wczesnych lat młodości sercem była 
związana z Węgrami i kraj ten traktowała jako swoją 
drugą ojczyznę. Nade wszystko jednak kochała swój 
kraj – Polskę i ludzi zamieszkujących tę ziemię. Kochała 
także aptekę. W szczególny sposób urzekły ją dawne 
apteki ze swoim tajemniczym i niepowtarzalnym wnę-
trzem, z lekami wykonywanymi na miejscu, ex tempore.
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czymś rzetelnie, z wielkim zamiłowaniem. Nie mia-
ło to nic wspólnego – jej zdaniem – z pejoratywnym 
słowem „amatorszczyzna”, które określa niefacho-
wość.

Podobnie jak wielu plastyków nieprofesjonalnych, 
miała wysoką świadomość artystyczną. Rodziło to 
u niej postawę krytyczną do własnych wytworów, jak 
również do wszelkich opinii oceniających ich poziom. 
Podkreślała, że dla niej najwyższą wartość miał sam 
proces twórczy, gdy rytm pracy pochłaniał i wciągał 
ją bez reszty. Dzięki niemu mogła przeżywać chwile 
szczęścia oraz zapominać o własnych dolegliwościach 
i zmartwieniach. Przez to uzyskiwała pełną harmonię 
osobowości i równowagę psychiczną.

Nieopisaną radość odczuwała po każdej wystawie 
swych prac, choć nigdy nie chodziło jej o konkurowa-
nie artystyczne z kimkolwiek. Zawsze i bezspornie 
uznawała wyższość sztuki profesjonalnej. Uznawała 
zasadę, że uprzystępnienie sztuki kształtuje postawy 
estetyczne odbiorców, dlatego też pokazy twórczo-
ści niezawodowej powinny mieć wysoki poziom. I tak 
też czyniła zarówno ze swoją twórczością plastyczną, 
jak też z twórczością innych, na co miała szczególny 
wpływ jako wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Lublinie.

Była malarką samoukiem w pełnym tego sło-
wa znaczeniu. Początkowo malowała tylko techniką 
akwarelową. Były to raczej gwasze, dopiero później 
stopniowo dochodziła do tej charakterystycznej dla 
akwareli przejrzystości. Ogółem zorganizowała osiem 
wystaw indywidualnych. Ponadto jej obrazy były pre-
zentowane na 75 wystawach zbiorowych w Lublinie, 
w wielu miastach Polski, na Węgrzech i w Brześciu. 
Dużo obrazów ofiarowała przyjaciołom i znajomym. 
Część z prac została zakupiona z wystaw przez insty-
tucje i osoby prywatne. Kilkadziesiąt obrazów ofiaro-
wała na cele społeczne, a trzy do Muzeum Farmacji 
w Krakowie.

W sumie namalowała 543 obrazy, w tym 230 olej-
nych, 188 akwareli, 111 pasteli olejnych, 9 pasteli su-
chych i 5 akryli.

Urodziła się 28 września 1924 r. w Warszawie, jako 
jedyne dziecko Józefa Wasilewskiego, oficera WP i Zo-
fii z Korsaków. Niedługo po jej narodzinach zamiesz-
kali w Kobryniu, w koszarach, poza miastem. Całe 
jej dzieciństwo związane było z wojskiem. Od naj-
młodszych lat rodzice wpajali jej, że najważniejszy-
mi wartościami człowieka są Bóg, Honor i Ojczyzna. 
W Kobryniu ukończyła trzy klasy szkoły powszechnej. 
Potem ojca przeniesiono do Przemyśla (1932), gdzie 
razem mieszkali do września 1939 r. Tam ukończyła 
szkołę powszechną tzw. „Ćwiczeniówkę” i trzy klasy 
gimnazjum. Dodatkowo uczęszczała na lekcje forte-
pianu i do szkoły rytmiki i tańca. Zaczęła też z wiel-
kim zamiłowaniem rysować i malować. Na wakacjach 

1939 r. dostała od rodziców pierwsze wymarzone far-
by olejne. Zdążyła namalować tylko jeden obraz – 
Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus na tle krajobrazu.

Po napaści Niemiec na Polskę ojciec wyruszył na 
front1, a one z matką zostały ewakuowane przez 
przemyskie DOKX2 i po wielu tragicznych wydarze-
niach znalazły się na Węgrzech w obozie dla interno-
wanych. Na Węgrzech ukończyła Polskie Gimnazjum 
i Liceum w Balatonboglár, a następnie zgłosiła się 
na Wydział Filologii Uniwersytetu Piotra Pázmánya 
w Budapeszcie. Ze względu na argumenty matki, iż 
oboje z ojcem zawsze pragnęli, aby córka została far-
maceutką, w roku akademickim 1943/44 zmieniła swe 
plany i rozpoczęła studia na Oddziale Farmaceutycz-
nym Wydziału Filozoficznego tego Uniwersytetu. Po 
wielu perypetiach związanych ze zmieniającą się sy-
tuacją wojenno-polityczną na Węgrzech, ukończyła 
pierwszy rok studiów i odbyła ponad półroczną prak-
tykę w aptece, którą nota bene nawet krótko pod nie-
obecność właściciela sama prowadziła.

Potem był obóz pracy na terenie Austrii, gdzie 
wraz z matką i kilkoma żonami oficerów polskich pra-
cowały w podziemnej fabryce broni. O końcu wojny 
dowiedziały się dopiero 13 maja 1945 r.

Po zakończeniu wojny dokończyła studia farma-
ceutyczne na Akademii Medycznej w Lublinie (1951). 
Równolegle do studiów była zmuszona pracować, 
aby się na nich utrzymać. Pracowała wówczas w ap-
tece Emila Żółtowskiego (od maja listopada 1946) 
oraz w Zakładzie Farmakognozji Wydziału Farmaceu-
tycznego UMCS (od listopada 1947 do czerwca 1948). 
Potem, po kilkuletniej pracy w aptece nr 17 w Gdań-
sku-Oliwie, powróciła do Lublina (1956).

Właśnie z Lublinem związała swe zawodowe, spo-
łeczne, twórcze i artystyczne życie.

Do jej dokonań zawodowych należy zaliczyć m.in. 
opracowanie jednolitego statutu dla aptek szpital-
nych; zorganizowanie i podporządkowanie woje-
wódzkiemu wydziałowi zdrowia pierwszego w Polsce 
wojewódzkiego laboratorium kontroli leków z pra-
cownią bakteriologiczną i biologiczną (kontrola 
płynów iniekcyjnych produkowanych przez apteki 
szpitalne), powołanie w woj. lubelskim jako jedynym 
w Polsce inspektorów farmaceutycznych przy miej-
skich i powiatowych wydziałach zdrowia (ekspery-
ment ten po 10 latach wprowadzono w całym kraju), 
rozpoczęcie organizacji wiejskich laboratoriów ana-
litycznych w oparciu o kadrę farmaceutów, udział 
w zorganizowaniu pracowni leków ocznych przy PZF 
„Cefarm” w Lublinie, udział w zorganizowaniu pierw-
szej na Lubelszczyźnie placówki muzealnictwa farma-
ceutycznego – Sali Historycznej Farmacji Lubelskiej, 
która stała się początkiem istnienia Apteki–Muzeum 
w Lublinie (tę nazwę przeniosła z Węgier, gdzie tego 
typu placówki nazywają się „Patika–Muzeum”).

1 Po kampanii wrześniowej pozostał w Polsce i pracował w konspiracji. W 1941 r. został aresztowany i zginął w Dachau.
2 Dowództwo Okręgu Korpusu Nr X.
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Miała ukończone kursy dla inspektorów farma-
ceutycznych oraz szkolenia z metodyki i organizacji 
badań z zakresu historii farmacji. Posiadała pierwszy 
stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. 
Dla zachowania bliskiego kontaktu z apteką okresowo 
pracowała na pół etatu w aptekach PSK nr 1, szpitala 
onkologicznego i w aptece nr 4 przy ul. Hipotecznej 
w Lublinie. Równolegle do pracy w administracji służ-
by zdrowia była wykładowcą ustawodawstwa sani-
tarnego dla IV roku Wydziału Farmaceutycznego (1957 
i 1958, 1972 i 1973). Prowadziła też zajęcia z farmako-
logii w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa i Położnych 
w Lublinie (1960–1963) oraz na kursach pielęgniar-
skich i felczerskich.

Przez cały okres pracy zawodowej i przez dziesięć 
lat swojej emerytury pracowała społecznie w sto-
warzyszeniach naukowych, zawodowych i kultural-
nych. Przez 20 lat była zastępcą przewodniczącego 
lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego. W latach 1979–1989 była sekreta-
rzem Sekcji Historii Farmacji oddziału. Była aktywnym 
członkiem lubelskiego oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Historii Medycyny i Farmacji i Rady Programo-
wej Apteki–Muzeum w Lublinie. Zorganizowała m.in. 
dwie ogólnopolskie wycieczki historyków farmacji 
do aptek-muzeów węgierskich. W ścisłej współpra-
cy z Apteką-Muzeum organizowała aukcje obrazów 
w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Zebrane 
podczas nich fundusze przeznaczone na rewalory-
zację budynku Apteki, umożliwiły także organizację 
„plenerów malarskich” i wystaw w tej zacnej placów-
ce muzealnej.

W 1981 r. została przewodniczącą pierwszej w kra-
ju Sekcji Regionalnej Farmaceutów NSZZ „Solidar-
ność” na region Środkowo-Wschodni (trzyosobową 
grupę inicjatywną Sekcji tworzyli poza nią doc. Ka-
zimierz Głowniak i dr Teresa Wawrzynowicz). Nieco 
później, w tajnym głosowaniu, została wybrana prze-
wodniczącą tej Sekcji, która weszła w skład Komisji 
Zdrowia Regionu NSZZ „Solidarność”. Na bazie lu-
belskiej Sekcji miała powstać Krajowa Sekcja Farma-
ceutów. Z dniem ogłoszenia stanu wojennego Sekcja 
zawiesiła swą działalność, a wszystkie dokumenty 
były przechowywane w domu przewodniczącej.

Od listopada 1980 r. do śmierci była członkiem Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PZF „Ce-
farm” w Lublinie. Była też członkiem Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. W latach 
1996–1999 pełniła funkcję sekretarza w Duszpaster-
stwie Służby Zdrowia przy parafii św. Józefa w Lublinie. 
Była też aktywnym członkiem powstałego w 1995 r. 
Lubelskiego Towarzystwa Polsko-Węgierskiego, gdzie 
przez kilka lat pełniła funkcję sekretarza i nauczała 
członków tego gremium języka węgierskiego.

Pozostawiła po sobie 31 publikacji, w tym kilka 
znaczących – głównie z historii farmacji Lubelszczy-
zny, np. Materiały do dziejów aptekarstwa Lubelsz-
czyzny, PTFarm. Oddział Lubelski, 1990 (wydawnictwo 
powielane kserograficznie), Polscy historycy farmacji 
na bratniej ziemi węgierskiej, Farm. Pol. 6, 1982 oraz 
Farm. Pol. 4, 1988; Farmacja na Lubelszczyźnie w la-
tach 1944–1950, Farm. Pol. 1, 1988; Ochrona zdrowia na 
Lubelszczyźnie w latach 1944–1950, KAW, Lublin 1992. 
Wygłosiła 14 referatów na zebraniach towarzystw 
naukowych, których była członkiem. Poświęcono 
jej kilkanaście artykułów w polskich czasopismach 
farmaceutycznych oraz 55 artykułów prasowych. 
Dotychczas ukazały się także dwie książki o Alinie 
Wawrzosek, są to: Wróbel A., Garbacz J.: Działalność 
społeczna i artystyczna magister farmacji Aliny Waw-
rzosek, Lublin 2004; Wełna M.: Sztuka, ale nie w piguł-
kach [W:] Szaleńcy i nawiedzeni, Lublin 1983.

Za swą działalność zawodową i społeczną była 
wielokrotnie odznaczana i nagradzana, w tym Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
i Srebrnym Krzyżami Zasługi, Medalami – im. Igna-
cego Łukaszewicza „Za wybitne zasługi dla farmacji 
polskiej” oraz prezydenta miasta Lublina, Odznaka-
mi – „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, „Zasłu-
żony Działacz Kultury”, „Zasłużony Pracownik Rady 
Narodowej”, „Zasłużony dla miasta Lublina”, Nagro-
dami – ministra kultury i sztuki „Za aktywną dzia-
łalność społeczną i osiągnięcia w upowszechnianiu 
najlepszych wartości kultury”, miasta Lublina za rok 
1975 w dziedzinie kultury, Wojewódzką Nagrodą Spo-
łeczno-Kulturalną za rok 1975 za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie upowszechniania plastyki, Wojewódzkiej 
Rady Narodowej za rok 1988 za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie upowszechniania kultury.

Przez ostatnich kilka lat ciężko chorowała, ale za-
wsze, do ostatniego tchnienia, starała się dzielnie 
znosić swe dolegliwości. Do końca także pozostała nie-
zwykle ciepłą i przyjaźnie nastawioną do wszystkich 
osobą. Choć ostatnie miesiące przyszło jej spędzać 
w domu pomocy społecznej, nie zmieniła swego na-
stawienia do życia. Lubiła, gdy ją odwiedzano, odwza-
jemniała się wówczas niezwykle ciepłym uśmiechem 
i serdecznością. Odeszła w niezwykłym spokoju, pozo-
stawiając po sobie swe piękne dokonania i pamięć.

Nabożeństwo żałobne zostało odprawione 5 grud-
nia 2008 r. o godz. 13 w kościele parafialnym pw. św. 
Agnieszki przy ul. Kalinowszczyzna 6 w Lublinie. Żegna-
na przez rodzinę, przyjaciół farmaceutów i aptekarzy, 
przedstawicieli środowiska plastycznego, reprezentan-
tów różnych stowarzyszeń i zwykłych mieszkańców Lu-
belszczyzny, spoczęła na przykościelnym cmentarzu.
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