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JA D W IG A  B R Z E Z IŃ SK A

Edward Idzi Gobiec (1886-1958) — farmaceuta dorpatczyk, 
pionier polskiego przemysłu zielarskiego i farmaceutycznego

Edward Gobiec (1886-1958) — Pharmacist, Pioneer 
o f Polish Pharmaceutical and Herbal Industry

Zespół Sekcji Historii Farm acji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Streszczenie
Edward Gobiec, urodzony w  Warszawie, od dziecka miał 
zam iłowanie do nauk przyrodniczych. Dlatego obrał 
sobie zawód aptekarza. Po studiach farmaceutycznych 
w  Dorpacie/Jurewie/Tartu (1909-1911) wrócił do Warsza
wy. Przez pewien czas pracował w  aptece. Potem założył 
hurtownię farmaceutyczną. Następnie sprzedał ją i zaczął 
produkować w  laboratorium soki roślinne, syropy i róż
ne specyfiki roślinne na podstawie receptury opracowa
nej przez prof. farm akognozji Jana Muszyńskiego. Swą 
produkcję oparł na własnej plantacji roślin lekarskich. 
Jego podręcznik „Vademecum lecznictwa roślinnego” 
znajdował się w  każdej aptece w  Polsce.

Słowa kluczowe: przem ysł zielarski i farmaceutyczny

Summary
Edward Gobiec, born in Warsaw, from his early child
hood was interested in natural sciences. That is w hy he 
became a pharmacist. After graduating from pharm acy 
studies at the University o f Dorpat/Juriew/Tartu (1909
-19 11) he came back to Warsaw. For some time he worked 
at a pharm acy and later set up a pharmaceutical w are
house. After selling it he started to produce plant juices, 
syrups, and various plant medicines using the prescrip
tion o f a professor o f pharm acognosy Jan Muszyński. 
The production was based on his own medical plants 
plantation. His book “Vademecum o f plant medicine” 
could be found in every pharm acy in Poland.

Keywords: herbal and pharmaceutical industry

W śród farmaceutów dorpatczyków [1], czyli osób, które 
w  okresie zaborów studiowały na Uniwersytecie w  D or
pacie (Jurewie, Tartu) było kilku, którzy następnie stali 
się pionieram i polskiego przem ysłu zielarskiego i far
maceutycznego.

Do grona ich należał mgr Edward Idzi Gobiec. Urodził 
się 1 września 1886 roku w  Warszawie przy ul. Piwnej 51, jako 
syn krawca Aleksandra i jego żony Marii z Siedlickich [2].

Po ukończeniu I Progim nazjum w  Warszawie, mając 
16 lat, rozpoczął praktykę w  aptece. Dyplom  pomocnika 
aptekarza uzyskał na Uniwersytecie w  Kazaniu 27 czerw

ca 1906 roku [3]. Po dalszych trzech latach pracy w  ap
tece udał się w  1909 roku na studia farmaceutyczne do 
Uniwersytetu w  D orpacie (Jurewie), które ukończył, 
uzyskując 11 czerwca 1911 roku dyplom prowizora [4].

W  jesiennym semestrze 1909 roku, gdy rozpoczynał 
studia, było w  Jurewie 120 słuchaczy farmacji, w  tym  37 
Polaków [5]. W śród nich wielu kolegów z Warszawy. 
Na uczelni działało Stowarzyszenie Polskich Studentów 
Farm acji „Lechicja”, do którego zaraz się zapisał.

Już w  pierw szym  semestrze swych studiów został 
wybrany do zarządu „Lechicji” jako sekretarz do spraw
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zamiejscowych [6]. Do jego obowiązków należał kon
takt z polskimi farmaceutami w  kraju, którzy chcieli się 
dowiedzieć o warunkach, kosztach czy terminach zapi
sów na studia na egzamin pomocnika aptekarskiego [7]. 
W  tym  czasie „Lechicja” liczyła 32 członków rzeczywi
stych oraz 28 członków-protektorów (czyli absolwentów, 
którzy wspierali nadal „Lechicję” swoimi składkami). Kie
rownikiem naukowym „Lechicji” był Jan Muszyński [8].

W  drugim  semestrze studiów Edward Gobiec zaj
m ow ał w  „Lechicji” stanowisko sekretarza do spraw 
m iejscowych, tzn. przygotowywał protokoły z zebrań 
oraz dostarczał okresowe sprawozdania z działalności 
stowarzyszenia i w ykazy członków do w ładz uczelni. 
Ponadto był członkiem Kom isji Sędziowskiej [9].

W  trzecim i czwartym  semestrze studiów nie pia
stował już żadnych funkcji w  zarządzie „Lechicji”, po
nieważ intensywnie przygotowywał się do egzaminów 
końcowych, aby zdać je w  pierwszym terminie. Wczesna 
bowiem  śmierć rodziców zmuszała go od 16 roku życia 
do samodzielnego troszczenia się o swój byt [10].

Edward Gobiec od dzieciństwa wykazywał zamiłowa
nie do nauk przyrodniczych, co wpłynęło na w ybór za
wodu farmaceuty. Podczas studiów w  Dorpacie (Jurewie) 
szczególnie przykładał się do przedmiotów przyrodni
czych. Znalazło to swój wyraz w  ocenach podczas egza
minów prowizorskich. Z  botaniki i mineralogii otrzymał 
oceny dobre, natomiast z innych dostateczne [11].

Jego zainteresowania przyrodnicze zbliżyły go do 
Jana Muszyńskiego, wówczas asystenta Zakładu Bota
niki i Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego, a potem 
profesora farm akognozji w  W ilnie [12], z którym  ser
decznie się zaprzyjaźnił. Przyjaźń ta trwała całe życie. 
Chętnie gościł profesora J. Muszyńskiego z żoną u siebie 
w  domu w  Warszawie. W  swojej działalności przemy
słowej opierał się na naukowych opracowaniach prof. 
J. Muszyńskiego z zakresu fitoterapii [13].

Po powrocie ze studiów do Warszawy z dyplomem 
prowizora w  19 11 roku podjął pracę w  aptece W. Ż ó ł
towskiego przy ul. Dzikiej 23 ( 19 11-19 14 ), a następnie 
w  zakładzie przemysłowym F. Karpińskiego (1914-1918), 
gdzie był zatrudniony przy produkcji sztucznych wód 
mineralnych [10].

W  1919 roku Edward Gobiec założył w  Warszawie 
własną hurtownię farm aceutyczną, którą nazwał A p
teczny D om  Handlowy. H urtownia ta dzięki różnym 
pom ysłom  organizacyjnym dobrze się rozwijała [14].

Przez cały czas swej pracy zawodowej utrzym ywał 
przyjazne kontakty z kolegami ze studiów oraz stowa
rzyszeniem  „Lechicja”, do którego należał nadal jako 
członek-protektor, opłacając składki członkowskie [15].

N ależy podkreślić aktyw ność E. Gobieca podczas 
dwóch zjazdów „Lechicji” w  Warszawie (17 kwietnia 1920

roku oraz 15 października 1921 roku). W  sprawozdaniu 
z I Zjazdu odnotowano, że zabierał głos w  dyskusji do
tyczącej dalszych losów „Lechicji” na terenie Warszawy 
oraz że po obradach podejm ował kolegów bardzo go
ścinnie (zapewne w  swym  domu). Podczas tego zjazdu 
został wybrany do zarządu towarzystwa jako skarbnik 
i sekretarz zamiejscowy [16].

W  sprawozdaniu z II Zjazdu w  Warszawie zanotowa
no, że dary na rzecz Naukowego Towarzystwa „Lechi- 
cja” w  Warszawie należy nadsyłać na ręce skarbnika kol. 
Edwarda Gobieca, ul. Leszno 3 w  Warszawie. W  zakoń
czeniu sprawozdania, opublikowanego w  „W iadom o
ściach Farmaceutycznych” podano, że po zamknięciu 
obrad zebrani udali się na przyjęcie zgotowane przez 
uprzejmego gospodarza lokalu kolegi E. Gobieca [17].

Działalność Edwarda Gobieca w  „Lechicji” nie była 
dotąd nigdzie omawiana, a miała duży w pływ  na jego 
dalszą działalność zawodową. Ugruntowała bowiem po
czucie przyjaźni z innymi członkami stowarzyszenia oraz 
patriotyczne i społeczne traktowanie życia zawodowego.

Dalsze losy zawodowe Edwarda Gobieca związane 
są z jego działalnością w  dziedzinie przemysłu farm a
ceutycznego i zielarskiego. Szczególnie przem ysł zielar
ski widzi w  nim swego pioniera w  skali krajowej [18]. 
Przyczynił się do rozwoju fitoterapii polskiej, korzystając 
z bogactwa krajowych roślin leczniczych. Jego zasługą 
było wprowadzenie na rynek leków już w  1920 roku spe
cyfiku Hydropiperol — krople. Preparat ten opracowa
ny przez prof. J. Muszyńskiego zastępował zagraniczny 
i drogi Hydrastidis canadaensis [19].

Jeśli mówimy, że Edward Gobiec położył w  okresie 
m iędzyw ojennym  podw aliny pod krajow y przem ysł 
zielarski i farmaceutyczny, to jest to oparte na fakcie, że 
z inspiracji prof. Jana Muszyńskiego podjął on na dużą 
skalę i w  szerokim asortymencie produkcję przetworów 
ze świeżych roślin lekarskich [20].

Znany jest powszechnie fakt, że świeże rośliny mają 
niejednokrotnie zupełnie inne w łaściw ości niż w ysu
szone. Z tego względu prof. J. M uszyński propagował 
wytwórczość intraktów czyli alkoholatur. Otrzymuje się 
je przez wytrawianie alkoholem 95% lub 80% świeżych 
surowców roślinnych na zimno. W  pewnych przypad
kach wytrawia się świeże rośliny wrzącym  alkoholem, 
aby zabić ferm enty i utrwalić składniki roślin, wtedy 
m ówim y o alkoholaturach stabilizowanych [21].

Zanim  jednak Edward Gobiec przystąpił do szeroko 
zakrojonej produkcji intraktów, musiał zdobyć odpo
wiedni kapitał. Najpierw założył w  1919 roku wspom nia
ną już hurtownię farmaceutyczną pod nazwą Apteczny 
Dom  Handlowy. Pomyślny jej rozwój pozwolił mu zain
westować w  1920 roku pewien kapitał w  trzech fabrykach 
chemicznych. Następnie 2 marca 1921 roku założył Labo



JADWIGA BRZEZIŃSKA, EDWARD IDZI GOBIEC (1886-1958) — FARMACEUTA DORPATCZYK. 31

ratorium Chemiczno-Farmaceutyczne „Edward Gobiec 
i Ska” z siedzibą w  Grodzisku Mazowieckim. Spółka ta po 
wielu reorganizacjach została przekształcona w  Fabrykę 
Chemiczną EGE z siedzibą od 1926 roku w  Warszawie 
przy ul. Burakowskiej 15. Firm a produkowała różne che
mikalia i specyfiki, m.in. Hydropiperol, Jodopepton, Di- 
gitalen, Haematogen i inne [22].

W  1933 roku Edward Gobiec przerzucił się na pro
dukcję zielarską. O parł ją w  dużej mierze na własnej 
plantacji ziół we w si Placówka koło M łocin pod War
szawą (9 ha), częściowo zaś na surowcach uzyskiwanych 
od stałych zbieraczy i zaufanych dostawców. W  1934 
roku uruchomił produkcję soków ze świeżych roślin pod 
marką „Succus recens Gobiec”. Soki te w  ładnych opa
kowaniach cieszyły się dużym powodzeniem  u pacjen
tów i lekarzy. Oprócz soków (26 rodzajów) produkował 
także syropy ziołowe z łopianu, podbiału i żywokostu 
na bazie soków ze świeżych roślin oraz intrakta (11 ro
dzajów) [23].

Edward Gobiec był aktywnym członkiem Warszaw
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego (od 1919 roku), 
Związku Polskiego Przem ysłu Farm aceutycznego (od 
1934 roku) i Polskiego Komitetu Zielarskiego (od 1930 
roku). Przez cały okres międzywojenny szczodrze wspie
rał A lm a M ater W ilnesis i studenckie stowarzyszenie 
„Lechia” w  Wilnie [24].

Szczególny okres jego działalności charytatywnej 
przypada na okres II wojny światowej. Udzielał systema
tycznej pom ocy materialnej wysiedlonym  naukowcom 
i kolegom , finansował nauczanie farm acji na tajnych 
kompletach, pomagał rodzinom aptekarzy pochodzenia 
żydowskiego [25].

G dy w  1942 roku prof. Jan M uszyński opuścił Wilno 
i przeniósł się z żoną do Warszawy, zaoferował mu na
tychmiast stanowisko doradcy i kierownika naukowego 
swojej plantacji koło M łocin pod Warszawą, dzięki cze
mu profesor znalazł zatrudnienie i możliwość odpowied
niej egzystencji w  okupowanej Warszawie [26].

W  okresie II wojny światowej podczas okupacji nie
m ieckiej większe polskie w ytw órnie chem iczno-far- 
maceutyczne zostały przejęte przez firm y niemieckie. 
Mniejsze wytwórnie administrowane były przez wspól
nego niemieckiego komisarza [27].

Towarzystwo Przem ysłu Chem icznego E. Gobiec, 
którego współwłaścicielem był Edward Gobiec od 1934 
roku, borykało się wówczas z rozlicznymi trudnościami, 
jak brak spirytusu, szkła, odczynników itd. Jednak dzięki 
wielkiej energii Edwarda Gobieca i zaplecza w  posta
ci własnej plantacji ziół udawało mu się te trudności 
pokonywać. Zwłaszcza że N iem cy popierali zielarstwo 
i wytwórczość zielarską w  związku z ogólnym brakiem 
leków wskutek sytuacji wojennej [28].

Edw ard G obiec brał czynny udział w  Powstaniu 
Warszawskim, a po jego upadku przebywał w  Pruszko
wie. W  1944 roku jego wytwórnia i biuro znajdujące się 
w  Warszawie uległy całkowitemu zniszczeniu. Także jego 
mieszkanie, w  którym m iał bogate zbiory numizmatycz
ne i malarskie [29].

Po wyzwoleniu stolicy natychmiast z wielką energią 
zabrał się do uruchom ienia firm y i dalszej produkcji 
potrzebnych leków roślinnych. Zgodnie z instrukcją M i
nisterstwa Zdrowia z 1945 roku o rejestracji wszystkich 
wytwórni farmaceutycznych [30], Edward Gobiec wniósł 
podanie o rejestrację swej firm y o nazwie Towarzystwo 
Przemysłu Chemicznego Edward Gobiec i S-ka. Prosił
0 zezwolenie na produkcję chemiczno-farmaceutyczną, 
uprawę roślin przemysłowo-leczniczych, przygotowywa
nie preparatów z surowców roślin leczniczych krajowych 
oraz o handel w  zakresie produktów i wytworów zielar
stwa polskiego [31].

Równocześnie donosił, że w  związku ze zniszczeniem 
laboratorium farmaceutycznego przy ul. M iodowej 14
1 23 oraz biura przy ul. Piusa XI nr 21, obecnie rozlewnia 
i biuro firm y mieszczą się przy ul. Piusa XI nr 47. N a
tomiast plantacja ziół lekarskich znajduje się w  gminie 
M łociny na obszarze 18 mórg i tam też mieści się w y
twórnia leków z ziół świeżych oraz syropów [32].

Szybkie wznowienie produkcji leków roślinnych było 
możliwe dzięki ocaleniu od grabieży niektórych maszyn 
rolniczych i przem ysłowych na plantacji, a zwłaszcza 
dzięki możliwości wykorzystywania roślin tam uprawia
nych [33]. Edward Gobiec kontynuował od 1945 roku pro
dukcję dotąd wyrabianych środków leczniczych, tj. soków 
świeżych, intraktów i syropów, zwiększając stopniowo ich 
asortyment. Poprzez intensywną reklamę starał się spo
pularyzować swoje wyroby wśród aptekarzy i lekarzy [34].

Już w  pierwszym numerze czasopisma Naczelnej Izby 
Aptekarskiej „Farmacja Polska” z października 1945 roku 
ukazała się reklama o treści: „Sok świeżej waleriany m a
gistra Gobieca, stosowany przy bezsenności i wyczerpa
niu nerwowym” [35]. W  następnym numerze z listopada 
1945 roku opublikowano już większą reklamę (na ćwierć 
strony), w  której magister Edward Gobiec, Warszawa, 
ul. Piusa XI nr 47, oferował 18 różnych soków i 1 syrop, 
podkreślając, że są to świeże w yroby [36].

Począwszy od 1945 roku, dużych rozmiarów reklamy 
w yrobów  Edwarda Gobieca ukazyw ały się regularnie 
w  prawie każdym  numerze „Farm acji Polskiej” aż do 
marca 1950 roku, zajmując ćwiartkę lub pół strony p i
sma formatu A4 [37]. W  reklamach tych, zamiast pełnej 
nazwy firmy, pojawiało się często tylko jego nazwisko, 
które stanowiło znak firm owy wytwórni [38].

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych 
polski przem ysł farm aceutyczny został podzielony na
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dwa sektory: państwowy i prywatny. Uruchomienie du
żego przemysłu ze względu na wielkie zniszczenie i braki 
surowców było bardzo trudne. Natomiast operatywność 
indywidualnych wytwórców prowadziła do szybkiego 
wznowienia produkcji [39].

Jako producent specyfików farmaceutycznych Edward 
Gobiec należał do Związku Polskiego Przemysłu Farma
ceutycznego (prywatnego), założonego już 8 października 
1945 roku na zjeździe w  Łodzi [40]. Na Walnym Zgrom a
dzeniu Wyborczym członków tego związku 31 październi
ka 1945 roku Edward Gobiec został wybrany do zarządu 
i na przewodniczącego Sądu Polubownego [41].

W ytwórnia E. Gobieca i S-ki pod nazwą „Towarzy
stwo Przemysłu Chemicznego Warszawa” figuruje w  w y
kazie czynnych wytwórni farmaceutycznych zrzeszonych 
w  Związku Polskiego Przemysłu Farmaceutycznego za
mieszczonym w  „Farm acji Polskiej” w  1946 i 1947 roku 
[42]. Ponadto w  wykazie artykułów  produkowanych 
przez firm y zrzeszone w  tym związku podano Intracta 
i Succi E. Gobieca [43]. Prezes związku Stanisław Pia
skowski opublikował nawet całą charakterystykę firmy 
E. Gobieca z roku 1947, którą przytoczyłam w  przypisach 

[4 4 ].
Pełny wykaz wszystkich specyfików wytwarzanych 

przez firmę Edwarda Gobieca w  okresie powojennym 
zamieścił Bronisław Czerwiecki w  swoim Lexiconie Spe- 
cificorum, wydanym  w  1949 roku [45].

Dla większej popularyzacji swych wyrobów Edward 
Gobiec w ydał w  1948 roku książkę pt. Vademecum lecz
nictwa roślinnego, w  której szeroko om ówił działanie 
różnych surowców roślinnych [46]. Wcześniej w  1938 
roku opublikował Utrwalone soki roślinne [47].

Niestety okres prosperity wytwórni Edwarda Gobieca 
po wojnie nie trw ał długo. W  marcu 1950 roku upań
stwowiono wszystkie prywatne wytw órnie farm aceu
tyczne. Pod zarządem państwowym firma istniała jeszcze 
do 1953 roku [48].

Syn Edwarda, Kazimierz, farmaceuta, kontynuował 
pasje zielarskie ojca. Był autorem trzech wydań Recepta- 
riusza zielarskiego (1960, 1963, 1967), Vademecum Polfy 
(1960) i innych książek [49].

Przeżycia związane z utratą warsztatu pracy spowo
dowały załamanie i chorobę dzielnego i prawego czło
wieka, wielkiego patrioty, szczerze oddanego sprawom 
zawodu [50]. Zm arł 15 sierpnia 1958 roku w  wieku 72 
lat. Pochowany został na Powązkach w  Warszawie [51]. 
W  Nekropolu farm aceutycznym  napisano o nim epita
fium: „Znaw ca fitoterapii, plantator ziół leczniczych, 
właściciel Fabryki Chemicznej EGE (1921-1932), w spół
właściciel Towarzystwa Przemysłu Chemicznego Edward 
Gobiec (1934-1944), producent doskonałych leków ro
ślinnych” [52].

Jego życie i działalność stanowi chlubną kartę pol
skiego przemysłu zielarskiego.
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