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Właśnie ukazała się książka Mariana Torzewskiego „Ziemia wrzesińska w Polsce Odrodzonej. Czasy i ludzie”.  Jest to trzecia część cyklu; dwie poprzednie książki, traktują-

ce o czasach zaboru pruskiego i I wojny światowej, zostały wydane w latach 2013 i 2014. W najnowszej, obejmującej lata II Rzeczypospolitej, z różnych powodów nie znala-

zły się zaplanowane początkowo dwa rozdziały, które zostały obecnie przygotowane przez autora do publikacji w Przeglądzie Powiatowym. Pierwszy rozdział, zatytułowa-

ny „Handel i usługi”, podzielony został na kilkanaście części, z których każdą można by rozpocząć od słów:

Wrześnianin udaje się...

Marian Torzewski

6. Do drogerii i innych składów 
specjalnych

Drogeria to spolszczone francuskie 
słowo droguerie, które z kolei wywo-
dzi się od drogue, oznaczającego le-
karstwo (ale też narkotyk, i stąd wy-
wodzi się też używane, np. we współ-
czesnym slangu młodzieżowym sło-
wo „dragi”). Dawniej słowem droge-
ria określano skład materiałów ap-
tecznych – sanitarnych, opatrunko-
wych i kosmetycznych, oraz skład le-
ków dopuszczonych do sprzedaży 
bez recept i konieczności przygoto-
wywania ich przez aptekarzy. Asor-
tyment artykułów sprzedawanych w 
drogeriach ciągle się rozszerzał. Skła-
dy takie (dziś nazwano by je sklepa-
mi) prowadzili drogerzyści zwani też 
drogistami. Pierwsze drogerie we 
Wrześni prowadzili w XIX w. miejsco-
wi Żydzi.

 Pierwsza polska drogeria w mie-
ście rozpoczęła działalność w 1883 
roku, prowadził ją wówczas Jan Niziń-
ski, który był z wykształcenia apteka-
rzem. W 1895 roku sprzedał on swą 
drogerię Władysławowi Zochowi. Lo-
kalizacja drogerii Nizińskiego i Zo-
cha jest dziś bardzo trudna do okre-
ślenia, prawdopodobnie mieściła się 
w Rynku lub jego najbliższej okolicy. 

Drugą pod względem starszeń-

stwa polską drogerię we Wrześni 
założył w 1887 roku Jan Nepomu-
cen Lewandowski. Przetrwała w 
tym samym miejscu ponad 70 lat, aż 
do czasów Polski Ludowej. Mieści-
ła się w narożnej kamienicy, wtedy 
u zbiegu ulic Miłosławskiej i Zamko-
wej, obecnie kamienica Sienkiewicza 
3. W okresie II RP nosiła nazwę Dro-
gerii „Pod Murzynem”. W latach 30. 
XX w. drogerię przejął zięć Lewan-
dowskiego, Włodzimierz Szajkie-
wicz, i prowadził ją także w pierw-
szych latach Polski Ludowej, naj-
pierw własną, potem upaństwo-
wioną. Drogeria przy Sienkiewicza 
3 przestała istnieć w 1963 roku.

W okresie II RP oprócz drogerii Le-
wandowskiego-Szajkiewicza znane 
były jeszcze trzy znaczące drogerie. 
Pierwszą z nich była niewątpliwie dro-
geria Zygfryda Wolskiego przy uli-
cy Sienkiewicza 21 (dawniej Zamko-
wa 39) nazywana Drogerią Central-
ną. Trudno znaleźć początki tej dro-
gerii. Być może w tym właśnie miej-
scu mieściła się najstarsze wrzesińskie 
polskie drogerie Nizińskiego i Zocha. 
W każdym razie w 1921 roku Zygfryd 
Wolski kupił ją od poprzedniego wła-
ściciela. Był nim Ludwik Machalla, 
który prowadził tę drogerię prawdo-
podobnie już od kilkunastu lat. War-
to wiedzieć, że bohaterską i tragiczną 

postacią był urodzony we Wrześni i tu 
spędzający lata dzieciństwa syn dro-
gerzysty Ludwika – mjr dypl. WP Ze-
fi ryn Machalla (1915-1952). Drogeria 
Zygfryda Wolskiego istniała jeszcze 
wiele lat w okresie PRL; została przeję-
ta przez PSS i początkowo prowadzo-
na była przez jej dawnego właściciela. 
Współcześnie „zastępuje” ją sklep WSS 
AGD >bartek<. 

Rodowód sięgający przełomu XIX 
i XX w. miała kolejna drogeria pro-
wadzona przez Bolesława Chrza-
na przy ulicy Warszawskiej 33. Nosi-
ła ona nazwę >Pod Aniołem<. Wcze-
śniej w tym miejscu ojciec właścicie-
la Wojciech Chrzan prowadził de-
stylarnię i sprzedaż alkoholi; inicjały 
>WCH< do dziś widnieją na fronto-
nie kamienicy. 

Trzecią znacząca drogerią była Dro-
geria Warszawska prowadzona przez 
Alfonsa Janiaka. Znajdowała się w 
parterowym budynku przy ulicy War-
szawskiej 1. Oprócz artykułów droge-
ryjnych właściciel sprzedawał w niej 
także np. losy Loterii Państwowej. Sta-
ry dom przy Warszawskiej 1 już nie ist-
nieje; został zburzony i na jego miejscu 
w końcu lat 50. wrzesińska WSS wybu-
dowała nowy budynek, w którym od 
1960 roku przez wiele następnych lat 
funkcjonowała drogeria. 

Warto zauważyć jeszcze dwie wrze-
sińskie drogerie z okresu II RP. Jed-
ną z nich była drogeria Leona Płot-
kowiaka w kamienicy Poznańska 4 
(Jana Pawla II). Wydaje się, że droge-
ria ta istniała przez cały okres mię-
dzywojenny. Wiosną 1939 roku Win-
centy Mania pod nazwą Nowa Dro-
geria otworzył sklep w kamienicy 
przy Poznańskiej 33 (naprzeciwko ra-
tusza). O tej drogerii nic bliższego nie 
da się jednak powiedzieć; prawdo-

Współczesny wygląd budynku, w którym mieściła się drogeria J. N. Lewandowskiego. 
Zdjęcie wykonane w lutym 2016

Zakład Fryzjerski L. Galasa, Warszawska 8

podobnie powstała w miejscu po zli-
kwidowanym sklepie konfekcyjnym 
Żyda Waltera Brückmanna.

Asortyment towarów oferowanych 
przez drogerie z biegiem lat rozsze-
rzał się. Można było w nich kupić ar-
tykuły, które dziś oferują specjali-
styczne sklepy. Międzywojenne dro-
gerie oprócz tradycyjnych kosmety-
ków, środków czystości, najróżniej-
szych farb i lakierów, środków ochro-
ny roślin, owadobójczych i innych tru-

cizn, benzyny i nafty oferowały szero-
ką gamę innych towarów – od miodu 
po aparaty i materiały fotografi czne.

Przy okazji przeglądu wrzesińskich 
drogerii warto przyjrzeć się wrze-
sińskim zakładom fryzjerskim, któ-
re stosowały różne drogeryjne ar-
tykuły, a nawet same je sprzedawa-

ły. Jedynym zakładem fryzjerskim 
pozostającym w jednym miejscu i 
pod kierunkiem jednego właścicie-
la przez cały okres II RP był zakład 
Stefana Galasa przy Warszawskiej 8, 
który w II połowie lat 20. przyjął na-
zwę „Salon de Warsovie”. Wykonywał 
on tradycyjne usługi fryzjerskie, ale 
też usuwał kurzajki („pod gwaran-
cją”), sprzedawał np. perfumy, mydła, 
grzebienie i szczotki do włosów, wy-
pożyczał i charakteryzował do przed-
stawień peruki. Inny znaczący zakład 
fryzjerski prowadzili w kamienicy Po-
znańska 5 Zofi a i Jan Dajewscy. Wła-
ściciele wypożyczali też peruki i ofe-
rowali masaż ręczny i mechaniczny. 
Zakłady fryzjerskie prowadzili rów-
nież w latach 30. m. in. Aleksander 
Piechocki przy Sienkiewicza 10, Jó-
zef Pilarski przy Warszawskiej 7, Zyg-
munt Frankiewicz przy Warszawskiej 

40 czy Zofi a Łodyżanka przy Mickie-
wicza 5 (oferowała także manicure).

Drogeria Zygfryda Wolskiego pro-
wadziła także sprzedaż produktów 
naftowych, w tym olejów i benzy-
ny samochodowej, której dystrybu-
tor stał przed sklepem przy Sienkie-
wicza. Sprzedaż produktów nafto-
wych prowadziła specjalistyczna fi r-
ma Miedzińskich przy ulicy Kościusz-
ki, 6, ale też skład kolonialny Stanisła-
wa Waniorka (!). 

Niektóre artykuły można było ku-
pić tylko w nielicznych składach, na 
przykład „naboje gotowe do polo-
wania, gilzy, śrót, proch, przybitki, 
kapiszonki, naboje rewolwerowe i 
browningowe” sprzedawał we Wrze-
śni (posiadając koncesję) tylko Spiry-
dion Jasiński przy Warszawskiej 11, a 
na przykład łyżwy można było kupić 
w składzie żelaza i sprzętów kuchen-
nych K. Karaskiewicza przy Warszaw-
skiej 33.

* Wycinki praso-
we (reklamy i ogło-
szenia) wykorzy-
stane przez auto-
ra pochodzą z Orę-
downika Wrzesiń-
skiego.


