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Abstract: The title of the publication suggests a history 
of the collection of a pharmacist, a maiolica collector; how-
ever, the book contains much more and presents Mateusz 

Bronisław Grabowski (1904–1976), a pharmacist, a social 
activist in the community of Polish pharmacists in London 
after WWII, a collector of contemporary art, a patron of the  
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arts and a donor of that contemporary art and old ceramics 
to Polish museums.

The collection assembled by Mateusz Grabowski in the 
1950s–1970s consists of 83 utensils: pharmaceutical jars 
– albarella, jugs, tins and vases made of faience, maiolica, 
Delftware and porcelain in European workshops and manu-
factories. In 1976, he donated it to the Cracow Museum of 
Pharmacy of the Jagiellonian University in Cracow.

The diversity of forms and decorations, the long time 
span of the exhibits and the multiplicity of places where 
they were manufactured posed a great challenge for the 
author of this publication, especially as she is a pharma-
cist herself. The museum’s catalogue of the collection 
met the requirements for such a publication, and Iwona 
Dymarczyk’s pharmaceutical background, especially her 
knowledge of pharmacopoeia, provided an interesting and 

in-depth analysis of the function of the utensils labelled 
with Latin pharmacy inscriptions, the names of drugs to 
which they were devoted.

This interesting interdisciplinary publication, Pharmacist 
and maiolica, presents a collector and his work based on 
archival documents, written sources and a catalogue of the 
collection of pharmaceutical ceramics devised on the ba-
sis of the subject’s literature. The collecting and ”patron-
age” elements of Mateusz Grabowski’s life – founding and 
running a gallery in London in 1959–75 which mainly pro-
moted contemporary art and which led to magnificent gifts 
of contemporary art to museums; the National Museum in 
Warsaw and the Museum of Art in Łódź; as well as his of-
fer of a collection of pharmaceutical utensils to the Cracow 
Museum of Pharmacy – are only a sample of his many 
achievements.

Keywords: Mateusz Bronisław Grabowski (1904–1976), pharmacist, pharmaceutical ceramics, maiolica, pharmacopo-
eia, Cracow Museum of Pharmacy, Grabowski Gallery in London.

Mimo skromnego tytułu publikacji, 
zapowiadającego jedynie historię ko-
lekcji aptekarza – zbieracza majolik, 
książka zawiera znacznie więcej tre-
ści prezentujących niezwykle intere-
sującą sylwetkę Mateusza Bronisława 
Grabowskiego (1904–1976), farma-
ceuty, działacza społecznego lon-
dyńskiego środowiska polskich far-
maceutów po II wojnie światowej, 
kolekcjonera sztuki współczesnej, me-
cenasa i darczyńcy tej sztuki a także 
dawnej ceramiki dla muzeów polskich. 

W latach 50.–70. XX w. M.B. 
Grabowski zebrał zespół ceramicznych 
naczyń aptecznych pochodzących od 
XVI do XIX w., który w 1976 r. podaro-
wał krakowskiemu Muzeum Farmacji 
Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Kolekcja gromadzona 
była profesjonalnie przez właściciela 
funkcjonującej od 1948 r. w Londynie renomowanej apteki, 
głównie drogą konsultowanych przez historyków sztuki za-
kupów antykwarycznych. Zbiór liczy 83 naczynia: słoje ap-
teczne – albarella, dzbany, puszki i wazki apteczne, wykona-
ne w warsztatach i manufakturach europejskich, z fajansu 
i jego włoskiej odmiany – majoliki, fajansu delikatnego, od 
3. ćw. XVIII stulecia skutecznie konkurującego z droższą por-
celaną, wreszcie z porcelany. 

Rozmaitość form i dekoracji, kilkusetletnie ramy czaso-
we zabytków w zbiorze oraz liczba ośrodków, w których 
powstały naczynia stwarzały dla opracowującej ten zbiór 
Iwony Dymarczyk duże wyzwanie, zwłaszcza że autorka, 
pracownik krakowskiego Muzeum Farmacji od roku 1989, 
jest farmaceutką. 

Ogólna charakterystyka i prezentacja kolekcji umiesz-
czone przed katalogiem obiektów (s. 101–107) okre-
ślają i definiują typologię oraz nazewnictwo naczyń, 

wprowadzają w zagadnienia o cha-
rakterze użytkowym i stylistycznym. 
W części poświęconej wartości histo-
ryczno-artystycznej zbioru (s. 107–
125) autorka omawia kolejno repre-
zentowane w nim gatunki ceramiczne 
(majolika, fajanse holenderskie, fajan-
se brytyjskie, porcelana europejska), 
charakteryzując pokrótce ich rozwój 
i historię, prezentując główne ośrodki 
produkcji i ich specyfikę, rozwój tech-
nik, technologii oraz typowe motywy 
dekoracji. Najwięcej miejsca poświęca 
majolikom włoskim, a uzasadnieniem 
tego rozbudowanego wprowadzenia 
jest jakość, liczba i rozmaitość majolik 
w kolekcji Grabowskiego: 48 naczyń, 
wśród nich cenne XVI- i XVII-wieczne 
albarella z Savony, Faenzy czy Pesaro, 
kat. 1–5; XVIII-wieczne albarella 
z Castelli kat. 11–14; dzbany aptecz-

ne z Deruty i Wenecji, kat. 1, 3 czy hydrie – wazy apteczne 
z Savony datowane na XVII/XVIII w., kat. 1a–b. Historyczne 
wprowadzenie zamknięte jest istotnym rozdziałem dotyczą-
cym liternictwa i tzw. farmakopei, tutaj z odniesieniami do 
dawnej farmakopei od XVI do XIX wieku. Ta część, omawia-
jąca preparaty i surowce lecznicze występujące w napisach 
na naczyniach, jest doskonałym dopełnieniem opracowania 
muzealnej kolekcji dawnej ceramiki aptecznej, takim, które 
nieczęsto pojawia się w tak rozbudowanej formie w katalo-
gach muzealnych (poza wstępem, szczegółowe omówienia 
możemy znaleźć przy kolejnych pozycjach katalogu). 

Katalog naczyń uporządkowano według zaprezentowa-
nych we wstępie gatunków ceramicznych i ośrodków, w któ-
rych powstały, z zachowaniem chronologii: majoliki wło-
skie, fajanse holenderskie, fajanse angielskie typu english 
Delftware oraz angielskie fajanse delikatne – cream ware, 
porcelana. Słuszne z punktu widzenia historii ceramiki jest  
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rozbicie grupy „brytyjskiej” na dwa odrębne zespoły – tytuł 
„fajanse brytyjskie” wprowadzony zapewne dla zachowania 
klasyfikacji „narodowej” mógł jednak zostać spokojnie po-
minięty. Drobnym przeoczeniem wydaje się umieszczenie 
na końcu katalogu pod hasłem: inne naczynia, współczesnej 
kopii fajansowej (s. 216), która powinna być włączona do 
zespołu fajansów angielskich. Kolejną klasyfikacją porząd-
kującą jest układ noty katalogowej – wyodrębnia typ naczy-
nia, jego kształt, dekorację i sygnatury oraz zawiera krótki 
komentarz o analogiach a także bibliografię porównawczą 
ułatwiające atrybucję. Zamieszczony po katalogu spis na-
czyń (s. 217–222) to rodzaj indeksu, stanowiącego krótki 
przegląd charakteryzujący kolekcję i ułatwiający odnalezie-
nie konkretnych obiektów. 

Wieloletnia praca Iwony Dymarczyk w Muzeum Farmacji 
UJ i opracowywanie jego zbiorów oraz podyplomowe studia 
muzeologiczne na UJ (2001) były naturalną drogą do pod-
jęcia niełatwego tematu z pogranicza historii rzemiosła ar-
tystycznego, historii muzealnictwa i historii farmacji, a wy-
kształcenie farmaceutyczne autorki, zwłaszcza znajomość 
farmakopei, dały ciekawą, wnikliwą analizę przeznaczenia 
naczyń, opatrzonych trwale łacińskimi napisami aptecznymi 
– nazwami specyfików, na które były przeznaczone. Nazwy: 
syropów, maści leczniczych i kosmetycznych, olejów, wycią-
gów wodnych i soków, nalewek, pigułek, konfektów i tzw. 
powidełek zostały omówione pod kątem składu leku i jego 
zastosowania. Ta „wartość dodana” odczytana i zinterpreto-
wana sprawiła, że katalog nabrał nowej jakości – dawna ce-
ramika zyskała dodatkowe konkretne klasyfikacje ceramiki 
użytku specjalnego, wpisanej w historię kultury materialnej. 

Należałoby jeszcze wrócić do rozpoczynającej książ-
kę obszernej części biograficznej przedstawiającej życie, 
działalność społeczną i mecenat artystyczny Mateusza 
Bronisława Grabowskiego. Kolekcja naczyń aptecznych 
podarowana krakowskiemu Muzeum Farmacji to jedna 
z cenniejszych europejskich kolekcji tego rodzaju. Ten cen-
ny, przekrojowy zbiór dawnych naczyń aptecznych był nie 
tylko wyrazem jego zawodowych zainteresowań, poka-
zywał także znawstwo i smak artystyczny Grabowskiego. 
Zainteresowania sztuką, a zwłaszcza malarstwem, nie-
spełnione marzenia o studiach artystycznych sprawiły, że 
ten rzutki właściciel świetnie prosperującej apteki podjął 
decyzję o otwarciu w 1959 r. własnej galerii, wspierającej 
i promującej młodych twórców – Grabowski Gallery. Jej 
działalność zainaugurowała wystawa artystów, członków 
Zrzeszenia Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii. Galeria 

działała do 1975 r. i zyskała doskonałą renomę. W cią-
gu 16 lat odbyło się w niej ponad 220 wystaw, w tym 60 
wystaw indywidualnych twórców polskich mieszkających 
w kraju i za granicą, m.in.: Stanisława Frenkiela, Wojciecha 
Siudmaka, Józefa Czapskiego, Kazimierza Zielenkiewicza-
Kaziela, Jana Lebensteina, Tadeusza Dominika, Henryka 
Stażewskiego czy Wojciecha Fangora. Wydarzeniem arty-
stycznym była zorganizowana w 1964 r. wystawa twórców 
polskich z kraju i z Londynu „Dwa światy” – w 1965 r. po-
kazano ją w Krakowie, Poznaniu i Zielonej Górze. Wystawy 
w Grabowski Gallery zwróciły uwagę angielskich krytyków 
sztuki na polską sztukę współczesną, miały świetną prasę 
i zbierały dobre recenzje. Katalogi wystaw zawierały teksty 
i eseje uznanych ekspertów i krytyków sztuki współczesnej: 
Toma Hudsona, Bryana Robertsona, Erica Newtona, Johna 
Russella, Sheldona Williamsa. Przez lata jako jedyną, sym-
boliczną formę opłaty za organizację wystaw i wydanie ich 
katalogu Grabowski wybierał jedną pracę artysty, któremu 
organizował ekspozycję; kupował też prace współczesnych 
twórców, również w Polsce. Tak powstała jego kolekcja 
sztuki współczesnej licząca 386 dzieł, która trafiła w 1975 r. 
do 2 polskich muzeów: Narodowego w Warszawie i Sztuki 
w Łodzi. Eksponaty dotarły do Polski przy poparciu i po-
mocy finansowej ówczesnego Zarządu Muzeów i Ochrony 
Zabytków MKiS. Kolekcja sztuki współczesnej darowana 
przez Mateusza Grabowskiego do Polski doczekała się wy-
staw i katalogów – wystawa daru Mateusza Grabowskiego 
w MNW w 1976 r., wystawa malarstwa Stanisława Frenkiela 
w Krakowie, w Muzeum Historycznym i na ASP w 1998 roku. 
Życzenie darczyńcy dotyczące publikacji pełnego katalogu 
dzieł kolekcji oraz tekstu dotyczącego historii londyńskiej 
Grabowski Gallery spełnił katalog wystawy „Swingujący 
Londyn”, pokazanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi w 2007 
roku. 

Interesująca interdyscyplinarna publikacja Aptekarz 
i majoliki przedstawia zbieracza i jego dzieło w oparciu 
o archiwalia, źródła drukowane i katalog kolekcji ceramiki 
aptecznej, opracowany z wykorzystaniem literatury przed-
miotu. Kolekcjonerskie wątki w, pełnym dobrych i pożytecz-
nych działań, życiu Mateusza Bronisława Grabowskiego, 
zakończone wspaniałymi darami sztuki współczesnej i rze-
miosła dla muzeów polskich, są tylko częścią jego wielu 
dokonań, m.in. starań o godny status polskich farmaceu-
tów w Anglii po II wojnie światowej, pomocy medycznej 
Polakom w kraju (eksport leków do Polski w latach 40.–60. 
XX w.) i współpracy z rządem polskim w Londynie. 

Streszczenie: Tytuł publikacji zapowiada historię ko-
lekcji aptekarza – zbieracza majolik, książka zawiera jed-
nak znacznie więcej materiałów, prezentujących sylwetkę 
Mateusza Bronisława Grabowskiego (1904–1976), farma-
ceuty, działacza społecznego londyńskiego środowiska pol-
skich farmaceutów po II wojnie, kolekcjonera sztuki współ-
czesnej, mecenasa i darczyńcy tej sztuki współczesnej oraz 
dawnej ceramiki dla muzeów polskich.

Zebrana przez Mateusza Grabowskiego w latach 50. – 70. 
XX w. kolekcja liczy 83 naczynia: słoje apteczne – albarella, 
dzbany, puszki i wazki apteczne, wykonane w warsztatach 
i manufakturach europejskich z fajansu, majoliki, fajansu 

delikatnego i porcelany. Podarował ją w 1976 r. Muzeum 
Farmacji Collegium Madicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

Rozmaitość form i dekoracji, duży przedział czasowy zabyt-
ków i wielość ośrodków w których powstały naczynia stwa-
rzały dla opracowującej ten zbiór duże wyzwanie, zwłasz-
cza że autorka jest farmaceutką. Muzealny katalog zbioru 
sprostał wymogom stawianym tego typu wydawnictwom, 
a wykształcenie farmaceutyczne Iwony Dymarczyk, zwłaszcza 
znajomość farmakopei, dały ciekawą wnikliwą analizę prze-
znaczenia naczyń, opatrzonych trwale łacińskimi napisami ap-
tecznymi – nazwami specyfików, na które były przeznaczone.  
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Interesująca interdyscyplinarna publikacja Aptekarz i ma-
joliki przedstawia zbieracza i jego dzieło w oparciu o archi-
walia, źródła drukowane i katalog kolekcji ceramiki aptecz-
nej, opracowany z wykorzystaniem literatury przedmiotu. 
Kolekcjonerskie i „mecenasowskie” wątki w życiu Mateusza 
Grabowskiego: założenie i prowadzenie w latach 1959 

– 1975 galerii w Londynie, promującej zwłaszcza polską 
sztukę współczesną, zakończone wspaniałymi darami sztu-
ki współczesnej dla muzeów: Narodowego w Warszawie 
i Sztuki w Łodzi oraz przekazanie kolekcji naczyń aptecznych 
do Muzeum Farmacji w Krakowie są tylko częścią jego wielu 
dokonań. 

Słowa kluczowe: Mateusz Bronisław Grabowski (1904–1976), aptekarz, ceramika apteczna, majoliki, albarella, far-
makopea, Muzeum Farmacji w Krakowie, Grabowski Gallery w Londynie.
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