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Z dniem 1 maja tego roku rozpoczà∏ prac´ jako wspó∏pracownik w aptece
„Pod Czarnym Or∏em” Teodora Ger˝abka w Bukowcu ko∏o Sanoka. Po roku,
1 maja 1910 r., wydzier˝awi∏ jà do 31 lipca 1912 r.

W poczàtkowym okresie apteka w Bukowsku cieszy∏a si´ du˝ym
powodzeniem i przynosi∏a powa˝ne zyski. Wiàza∏o si´ to z dzia∏alnoÊcià
wzi´tego lekarza Hotinera, o którym pisa∏ Herlaine z zabawnym przekàsem,
˝e umia∏ on pozbawiç bab´ w´˝a w ̋ o∏àdku, zmory w piersiach, ko∏tuna we w∏osach,
a ch∏opa uleczyç z cierpieƒ macicznych.

Wraz z odejÊciem Hotinera apteka w Bukowsku zacz´∏a upadaç.
Mirandola przeczuwajàc krach finansowy czyni∏ w 1912 r. goràczkowe starania
o uzyskanie koncesji na otwarcie apteki w Tarnopolu, Gorlicach, Tarnowie
i Turce. Wszystkie te wysi∏ki nie zosta∏y jednak uwieƒczone sukcesem. Dlatego
od 1 wrzeÊnia 1912 r. przeniós∏ si´ do ̧ àcka ko∏o Starego Sàcza. W tamtejszej
aptece Zygmunta Wiczyƒskiego, dzier˝awionej przez Karola Horitz´ do koƒca
1912 r., a nast´pnie przez
Adama Lindnera, pracowa∏
Mirandola do 15 lutego
1913 r. BezpoÊrednio potem
wyjecha∏ do Stryja, gdzie
podjà∏ prac´ w aptece „Pod
Z∏otà Gwiazdà” Norberta
Habera przy ul. Ci´˝arowej.
Pracowa∏ tam do 1 kwietnia
1913 r., a do 12 maja tego˝
roku do lipca w aptece „Pod
Matkà Boskà” Józefa Aichue-
llera.

Ze Stryja w dalszym
ciàgu czyni∏ bezskuteczne
starania o uzyskanie kon-
cesji na otwarcie nowej ap-
teki w Tarnopolu i Tarnowie.
Wobec takiej sytuacji Miran-
dola przyjà∏ chwilowo prace
u znajomego dyrektora
fabryki przyrzàdów i urzà-
dzeƒ naftowych. Kiedy na
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miesiàc przed wybuchem I wojny Êwiatowej fabryka zosta∏a zlikwidowana,
wróci∏ ponownie do apteki „Pod Matkà Boskà” i objà∏ jej zarzàd od 1 wrzeÊnia
1914 r. do 6 czerwca 1915 r.

I wojna Êwiatowa przerwa∏a kontakty Mirandoli z farmacjà. Pisarz po
przeniesieniu si´ do Krakowa rozwinà∏ szeroko dzia∏alnoÊç literackà.
W dalszym ciàgu myÊla∏ jednak o pracy w aptece, czego dowodem by∏o z∏o-
˝enie podania o koncesj´ na nowà aptek´ w Tymbarku. Podanie z dnia 28
czerwca 1917 r. zosta∏o zaakceptowane przez c.k. Namiestnictwo we Lwowie
reskryptem z 2 czerwca 1919 r., a nast´pnie Polska Komisja Likwidacyjna
Departamentu Pracy Spo∏ecznej i ZdrowotnoÊci zatwierdzi∏a dwukrotnie
koncesj´ na otwarcie i prowadzenie apteki. 8 paêdziernika 1920 r. otrzyma∏
Mirandola ze starostwa w Limanowej dokument stwierdzajàcy, ˝e koncesja
jest prawomocna i w ciàgu roku powinien aptek´ otworzyç. Wskutek trudnoÊci
i strat powojennych otworzy∏ jà dopiero 19 sierpnia 1921 r. powierzajàc zarzàd
apteki Stanis∏awowi T́ czy, gdy˝ sam z powodu z∏ego stanu zdrowia nie móg∏
jej osobiÊcie prowadziç.

T́ cza nie wywiàza∏ si´ jednak z powierzonego mu zadania. Aptek´
prowadzi∏ nieudolnie, wskutek czego Mirandola zmuszony by∏ rozwiàzaç
z nim umow´.

Dzier˝aw´ apteki z dniem 13 paêdziernika 1925 r. przejà∏ Tadeusz
Koz∏owski z Dobczyc. Mirandola za∏amany niepowodzeniem apteki z którà
∏àczy∏ nadzieje na spokojnà staroÊç, postanowi∏ jà sprzedaç Ludwikowi
Pieguszewskiemu. Nastàpi∏o to 30 lipca 1926 r. Od tego czasu zrezygnowa∏
ca∏kowicie z pracy w aptece.

Przedstawione kolejno szczegó∏y dzia∏alnoÊci aptekarskiej Mirandoli
stanowià istotnà oÊ ˝ycia i czynnik, który bardzo powa˝nie zacià˝y∏ na jego
drodze ̋ yciowej. Pomimo, ̋ e tak wiele czasu i wysi∏ków poÊwi´ci∏ Mirandola
sprawom farmaceutycznym, to jednak wypada stwierdziç, ˝e by∏a to
koniecznoÊç ˝yciowa, na której opiera∏ swà egzystencj´ materialnà. Zawód
aptekarza by∏ intratny w tym okresie, lecz dla cz∏owieka o wrodzonym talencie
literackim, ˝yjàcego w okresie M∏odej Polski praca w aptece nie mog∏a
stanowiç ani jedynej, ani wiodàcej wartoÊci.

Sam Mirandola zdawa∏ sobie z tego spraw´. Zawód farmaceuty wyko-
nywa∏ jednak rzetelnie i uczciwie, gdy˝ dawa∏ mu on wiele mo˝liwoÊci do
eksperymentowania w kierunku wynalazczym. By∏y to sk∏onnoÊci i zain-
teresowania z okresu dzieciƒstwo, które zosta∏y rozwini´te w dobie trwa∏ej,
dojrza∏ej i twórczej przyjaêni z Janem Szczepanikiem. Zwiàzki z farmacjà
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stanowi∏y u Mirandoli t∏o dla pracy literackiej, której poÊwi´ci∏ wi´kszoÊç
swych talentów i zainteresowaƒ.

„Da∏ seri´ opowiadaƒ fantastycznych, nale˝àcych do najÊwietniejszych nowel,
jakie wyda∏a proza neoromantyczna. „DziwnoÊç” Êwiata i koszmarnej doli
ludzkiej, uj´te bàdê realistycznie z domieszkà subtelnej ironii, bàdê fanta-
stycznie, otrzyma∏y w prozie Mirandoli wymow´ Êwietnych sztychów literackich
o groteskowo wyrazistym rysunku”.

Tak napisa∏ o „Tropach” wybitny polski historyk literatury, prof. Julian
Krzy˝anowski w swojej monografii o dziejach literatury polskiej.

Mirandola publikowa∏ swoje utwory poetyckie w ogromnej iloÊci czasopism
polskich, wychodzàcych nie tylko na terenie zaboru austriackiego, ale
i rosyjskiego, na ziemiach tzw. Kongresówki. Pismem, w którym zadebiutowa∏,
by∏ ,,Dziennik Krakowski”. Z biegiem lat dochodzi∏y nowe tytu∏y, mi´dzy innymi,
,,˚ycie”, ,,Krytyka”, ,,Nowa Reforma”, ,,G∏os Warszawski”, ,,Naprzód”, ,,G∏os
Narodu”, ,,Robotnik”, ,,Âwiat”. W 1902 roku ukaza∏ si´ kolejny tom jego wierszy
zatytu∏owany po prostu ,,Liryki”. Odtàd nie wyda ju˝ ksià˝ki poetyckiej, ale
jako twórca da o sobie znaç nowelami zebranymi w zbiorach ,,Tempore belli”
(1916) i ,,Tropy” (1918).
 Na poczàtku XX wieku pan Franciszek zwiàza∏ si´ z Polskà Partià Socjali-
stycznà. Pisa∏ wiersze rewolucyjno-niepodleg∏oÊciowe (np. ,,Zahucza∏ grzmot”
czy ,,Warszawianka 1905 roku”), które ukazywa∏y si´ g∏ównie w socjalistycznym
,,Naprzodzie” i ,,Robotniku” oraz w wydanej w 1906 roku w Krakowie antologii
,,Lutnia robotnicza”.

T∏umaczy∏ autorów niemieckich (Goethe), francuskich (France, Rolland),
angielskich (Kipling), belgijskich(Maeterlinck), duƒskich (Andersen), norweskich
(Hamsun), szwedzkich (Bjornson, Lagerloef), indyjskich (Tagore). W sumie
pozostawi∏ po sobie oko∏o 300 tomów przek∏adów, a niektóre z jego translacji
wznawiane sà i w naszych czasach, mi´dzy innymi, ,,Cierpienia m∏odego
Wertera” Johanna Wolfganga Goethego, ,,Colas Breugnon” Romaina Rollanda,
,,G∏ód” Knuta Hamsuna, ,,Gosta Berling” Selmy Lagerlof. Te w∏aÊnie tytu∏y
uchodzà za najbardziej udane w dorobku t∏umaczeniowym Mirandoli, który –
po Tadeuszu Boyu ˚eleƒskim – by∏ najbardziej znanym polskim t∏umaczem.
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Mirandola zmar∏ w Kra-
kowie 3czerwca 1930
roku w skrajnej biedzie.

Kilka dni wczeÊniej uczestniczy∏ w pogrzebie swojego przyjaciela
W∏adys∏awa Orkana, który tak˝e g∏odowa∏. Dwa dni przed Êmiercià autora
,,Tropów”, on i jego ˝ona El˝bieta, prawdziwa i wierna mi∏oÊç jego ˝ycia,
otrzymali wymówienie mieszkania z powodu nie p∏acenia czynszu. Grozi∏a
im eksmisja (mieszkali przy ul. Felicjaƒskiej). Wprawdzie urzàd Miasta Krakowa
przyzna∏ Mirandoli zapomog´, ale Êmierç by∏a szybsza ni˝ urz´dnicy
magistratu. Pieniàdze otrzyma∏a wdowa. Pisarza pochowano na cmentarzu
Rakowickim.

                        (Przedruk: Farmacja Polska, XXIX,1973 oraz uzupe∏nienia).



Teresa Kielar, Andrzej Kosiek

Franciszek Pik-Mirandola

Franciszek Pik-Mirandola (born in 1871) was the oldest son of Wojciech
Pik, a pharmacist from Krosno and an owner of a seasonal pharmacy in Iwonicz,
and Maria Stacherska, a sister of Ignacy ¸ukasiewicz’s wife. After his father’s
death, Franciszek started his pharmaceutical practice in Rzeszów in Antoni
Karpiƒski’s pharmacy „pod Nadziejà” („under the hope”) and continued it in
Cracow in Fortunat Gralewski’s pharmacy „pod Z∏otym Tygrysem”  („under
the gold tiger”). He received a Master degree in Pharmacy in 1893 in Cracow.
He did his practice in pharmacies in Cracow, where his family moved in 1890,
and his military service in a garrison hospital in PrzemyÊl. He also worked in
a family pharmacy in Krosno which was at that time leased to different
pharmacists. Franciszek continued studies in Heidelberg, Berlin and Paris in
the field of chemistry, philosophy and social science. On the territory of Galicia
he worked in pharmacies in Korczyn, Bukowsko, ¸àcko near Stary Sàcz and
Stryj. In 1926 he resigned completely from performing a job as a pharmacist.
He perceived his profession only as the way of earning his living. Franciszek’s
interests centred around experimenting and inventing. Franciszek was a friend
of Jan Szczepanik, a popular person at that time. However, his main field of
interest was literature: his own works as well as world literature translations.
He translated around 300 texts, mainly from French. In 1898 he published his
own work „Liber tristium”, in 1901 „Liryki”, in 1916 „Tempore belli” and in
1919 „Tropy”. He died in 1930.
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Mgr farm. Teresa  Kazalska-KielarTeresa  Kazalska-KielarTeresa  Kazalska-KielarTeresa  Kazalska-KielarTeresa  Kazalska-Kielar – czynny
zawodowo aptekarz, posiadajàcy kwalifikacje
specjalisty z zakresu farmacji aptecznej, w∏aÊciciel
apteki ogólnodost´pnej w KroÊnie. Zaanga˝owana
w dzia∏alnoÊç szeroko poj´tej farmacji, pe∏ni∏a wiele
funkcji zawodowych na tym polu – by∏a Wojewódz-
kim Inspektorem Nadzoru Farmaceutycznego woje-
wództwa kroÊnieƒskiego, jako Wojewódzki Spe-
cjalista do spraw Farmacji Aptecznej przewod-
niczy∏a egzaminom specjalizacyjnym z zakresu pier-

wszego stopnia farmacji aptecznej. Historyk zawodu – z tej dziedziny
publikowa∏a wiele prac i doniesieƒ w „Farmacji Polskiej” i wydawnictwach
regionalnych. Bra∏a udzia∏ w zjazdach i sympozjach naukowych, utrwalajàc
dzieje zawodu przede wszystkim na Podkarpaciu. Jest cz∏onkiem Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Bieszczadzkiej, ma te˝
uprawnienia przewodnika terenowego. Wielokrotnie odznaczana, w tym
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, odznakà „Zas∏u˝ony dla województwa kroÊnieƒ-
skiego” i Z∏otà Odznaka GOPR.

Mgr Andrzej Kosiek Andrzej Kosiek Andrzej Kosiek Andrzej Kosiek Andrzej Kosiek – ur. 1944 r., historyk-regionalista, autor
opracowaƒ naukowych i popularnonaukowych z zagadnieƒ dziejów Krosna
i okolic, emerytowany st. kustosz muzealny, wieloletni pracownik Muzeum
Okr´gowego przemianowanego na Muzeum Podkarpackie w KroÊnie, dzia∏acz
spo∏eczny, cz∏onek zarzàdu Stowarzyszenia Mi∏oÊników Ziemi KroÊnieƒskiej,
wyró˝niany przez w∏adze miasta za swojà dzia∏alnoÊç propagatorskà.



Lidia Maria Czy˝

Olej skalny... to przysz∏e bogactwo kraju,
to dobrobyt i pomyÊlnoÊç jego mieszkaƒców,

to nowe êród∏o zarobku dla biednego ludu
i nowa ga∏àê przemys∏u, która obfite wyda owoce”

Ignacy ¸ukasiewicz – 1854 r.

 Ignacy ¸ukasiewicz – aptekarz

Wieczorem 31 lipca 1853 roku do apteki Piotra Mikolascha we Lwowie
przybieg∏ piel´gniarz Bronisz, ze Szpitala G∏ównego, na polecenie doktora
Zaorskiego. Koniecznie chcia∏ widzieç si´ z magistrem ̧ ukasiewiczem. Szcz´Êliwie
Ignacy ̧ ukasiewicz przebywa∏ jeszcze w labora-
torium. Bronisz przekaza∏ mu proÊb´ chirurga,
aby pilnie dostarczy∏ do szpitala lampy, gdy˝
konieczne by∏o przeprowadzenie nocnej ope-
racji. Nie trzeba by∏o czekaç do rana, pacjent
W∏adys∏aw Cho∏ecki nie przetrwa∏by nocy.
¸ukasiewicz zapakowa∏ do skrzyƒ swoje lampy
i niezw∏ocznie uda∏ si´ do szpitala. W nied∏ugim
czasie sala operacyjna jaÊnia∏a Êwiat∏em. Doktor
Zaorski przeprowadzi∏ skomplikowanà operacj´.
Pacjent powróci∏ do zdrowia. Za zgodà dyrekcji
szpitala w ciàgu najbli˝szych dni zawieszono
w salach nowe oÊwietlenie – lampy naftowe.

Magister farmacji Ignacy ¸ukasiewicz, dziewi´tnastowieczny aptekarz,
pionier nowoczesnego przemys∏u naftowego, by∏ cz∏owiekiem o g∏´bokim
umyÊle, wielorakich zainteresowaniach i wielkim doÊwiadczeniu ˝yciowym.

Urodzi∏ si´  8 marca 1822 roku w ma∏ej galicyjskiej wiosce Zaduszniki
w obwodzie tarnowskim, powiat mielecki, gmina Padew Narodowa obecnego
województwa podkarpackiego. By∏ jednym z kilkorga dzieci Józefa ¸ukasie-
wicza i Apolonii ze Âwietlików. Na chrzcie otrzyma∏ imiona Jan Bo˝y Józef
Ignacy. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Skwirzyƒski – administrator
dóbr Niziny oraz Barbara Salmonowa, Miko∏aj Salmon – referent dominium
oraz Emiliana ¸ukasiewicz – panna.
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Orygina∏ metryki uro-
dzin przechowywany
w koÊciele parafialnym
w Domacynie (sàsiednia
wieÊ Zadusznik).

Zaduszniki
Kodeks dyplomatyczny Ma∏opolski jest najstarszym êród∏em pisanym, które
wymienia wieÊ Zaduszniki. Wyst´pujà one w dokumencie z 1191 r. w spisie
wsi dajàcych dziesi´cin´ kolegiacie sandomierskiej. Pierwszy zapis nazwy wsi
to Zadusnici.
W 1366 r. król Kazimierz pozwala Micha∏owi, dziekanowi kolegiaty, przenieÊç
wieÊ zapisanà jako Zaduszniki wraz z innymi wsiami na prawo niemieckie.
W wieku XV dziekan sandomierski Helias wymieni∏ je z Miko∏ajem
Go∏´biowskim herbu Janina w zamian za Motycze Wielkie. Mia∏y wówczas
Zaduszniki 3 pó∏∏anki kmiece i predium szlacheckie. W row ramku 1508
posiada∏ je z cz´Êcià Rybitew i Szczyglicami Piotr Zaduski, a w 1581 r.
Sebastian i Stanis∏aw Zaduscy. W tym czasie by∏o ju˝ we wsi 20 kmieci, 3 i 1/
2 ∏ana, 14 zagród z rolà, 7 komorników z byd∏em, 7 komorników bez byd∏a
i 4 rzemieÊlników wiejskich.
O wsi Zaduszniki pisze „S∏ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów s∏owiaƒskich”, wed∏ug tego êród∏a w 1895 r. w Zadusznikach ˝y∏o
325 mieszkaƒców (285 religii rzymskokatolickiej i 40 ̊ ydów). W latach 1975-
1998 miejscowoÊç nale˝a∏a administracyjnie do województwa tarnobrzeskiego

Ojciec Ignacego, Józef  – zubo˝a∏y szlachcic, dzier˝awca folwarku Zadu-
szniki by∏ uczestnikiem  insurekcji koÊciuszkowskiej. Ignacy mia∏ czworo rodzeƒ-
stwa, dwie siostry: Mari´ i Emili´ oraz dwóch braci: Aleksandra i Franciszka.
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W domu rodzinnym panowa∏a patriotyczna atmosfera a jego pierwszym
nauczycielem by∏ Woysym Antoniewicz – pu∏kownik wojsk polskich w stanie
spoczynku, który by∏ rezydentem w majàtku Ojca.

W 1830 roku ¸ukasiewiczowie sprzedali Zaduszniki (choroba Ojca
i potrzeba jego leczenia)  Micha∏owi Kórnickiemu i przenieÊli si´ do Rzeszowa.
Tutaj zakupili kamienic´ czynszowà z której dochód przeznaczony by∏ na
utrzymanie rodziny.

W 1832 roku Ignacy roz-
poczà∏ nauk´ w by∏ym gimna-
zjum pijarów w Rzeszowie
(obecne I LO im. S. Konar-
skiego – fot.).

Trudna sytuacja mater-
ialna rodziny po Êmierci ojca,
spowodowa∏a przerwanie dal-
szego kszta∏cenia. Rodzina
zdecydowa∏a, ˝e na studia
(prawnicze) pójdzie starszy
brat Ignacego – Franciszek,
on natomiast powinien zdobyç zawód. Dzi´ki mi´dzy innymi posiadanej ju˝
wiedzy a tak˝e niez∏ej znajomoÊci ∏aciny i j´zyka niemieckiego, od 27 czerwca
1836 roku jako czternastolatek  rozpoczà∏ praktyk´ w ∏aƒcuckiej aptece
Antoniego Swobody. Aptekarz Swoboda okreÊla∏ swego praktykanta – puer –
jako ...cz∏owieka czynnego i porzàdnego, a przy tym przywiàzanego do domu.
W okresie praktykowania nawiàza∏ kontakt z Antonim Tar∏owskim –
kontrolerem w fabryce Potockich, który by∏ cz∏onkiem tajnej organizacji
niepodleg∏oÊciowej Sprzysi´˝enie Demokratów Polskich (polska organizacja
konspiracyjna, utworzona w 1838 w Galicji. Sprzysi´˝enie powsta∏o
z organizacji M∏oda Sarmacja. Organizacja nastawia∏a si´ na dzia∏alnoÊç
organizatorska, oÊwiatowà i pedagogicznà).

W 1840 roku aresztowano A. Tar∏owskiego. Jego zaÊ ze wzgl´du na m∏ody
wiek i brak materia∏ów obcià˝ajàcych, tylko przes∏uchano i odnotowano
w aktach policyjnych jako „podejrzanego politycznie”.

Po czterech latach praktyki w sztuce aptekarskiej, osiemnastoletni uczeƒ
aptekarski zda∏ pierwszy egzamin zawodowy, tak zwany egzamin tyrocynalny.
Obejmowa∏ on znajomoÊç receptury, bezb∏´dne odczytywanie recept,
t∏umaczenie farmakognacji, chemi´ farmaceutycznà, analiz´ chemicznà
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prostych zwiàzków oraz wiadomoÊci z praktycznej farmacji i ustawodawstwa.
Po zdaniu egzaminu przed Gremium Aptekarskim Obwodowym w Rzeszowie
z tytu∏em pomocnika aptekarskiego 6 paêdziernika1841 roku podjà∏ prac´
w aptece obwodowej magistra Edwarda Huebla w Rzeszowie.

W tym to okresie nawiàza∏ wspó∏prac´ z Edwardem Dembowskim (fot.)
przywódcà konspiracyjnego ruchu narodowego na rzecz zorganizowania
powstania dla uwolnienia Polski z niewoli i powrotu do granic z roku 1772.
Dembowski zaprzysiàg∏ go jako rejonowego agenta na terenie Rzeszowa
i ¸aƒcuta i zobowiàza∏ do przygotowania powstania w Rzeszowie i okolicy,
które planowano na 17 lutego 1846 roku

Edward Dembowski (31 maja 1822 - 27 lutego
1846) – polski dzia∏acz lewicy niepodleg∏oÊciowej
(Zwiàzek Narodu Polskiego), filozof, krytyk
literacki i publicysta. Pisarz, organizator konspi-
racji w Galicji m.in. w KroÊnie. By∏ synem Julii
z Kochanowskich i konserwatywnego kasztelana
– wojewody Królestwa Polskiego Leona Dem-
bowskiego. Z racji szlacheckiego pochodzenia,
kontrastujàcego z radykalnymi poglàdami spo-
∏ecznymi, nazywano go „czerwonym kasztela-
nicem”. Wydawa∏ Przeglàd Naukowy, pismo

m∏odej, niepodleg∏oÊciowej inteligencji. Organizator nieudanego powstania
krakowskiego, które wybuch∏o w lutym 1846 roku w Krakowie i okolicach.
Zginà∏ - 27 lutego 1846 roku, gdy wojska austriackie ostrzela∏y procesj´
patriotycznà w Podgórzu, której przewodzi∏. Pochowany na Starym
Cmentarzu Podgórskim w Krakowie. Jego grób, jako jedyny na tym cmentarzu,
wcià˝ otoczony jest sta∏à opiekà.

Spisek, jaki w tym celu zosta∏ zawiàzany, zosta∏ wykryty, a Ignacy
¸ukasiewicz jako jeden z g∏ównych jego organizatorów, aresztowany 19 lutego
1846 roku. Po przes∏uchaniach uznano, ˝e nale˝y go przewieÊç do wi´zienia
we Lwowie. Brak dowodów na jego dzia∏alnoÊç spowodowa∏a umorzenie
Êledztwa i 27 grudnia1847 roku wypuszczono go na wolnoÊç z obowiàzkiem
sta∏ego zamieszkania we Lwowie. Posiada∏ tak˝e sta∏y nadzór policyjny.

Dzi´ki pomocy swego brata Franciszka, urz´dnika magistratu lwowskiego
u którego zamieszka∏, po 8  miesiàcach, 15 sierpnia 1848 roku Ignacy ¸uka-
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siewicz (fot.) podjà∏ prac´ zawodowà jako pomocnik
aptekarski w jednej z najs∏ynniejszych aptek lwowskich
– „Pod Gwiazdà” magistra Piotra Mikolascha (fot.).

g Dom aptekarza         W∏aÊciciel apteki „Pod Gwiazdà” k

Ta najlepsza apteka lwowska posiada∏a Êwietne zaplecze laboratoryjne,
w którym prowadzi∏a obok typowych badaƒ farmaceutycznych tak˝e analizy
chemiczne dla celów gospodarczych i wojskowych.

    Wn´trze apteki
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Z relacji W∏adys∏awa Ludwika Anczyca wiemy, ˝e Mikolasch lubi∏ ¸uka-
siewicza doceniajàc jego wiedz´ i umiej´tnoÊci ...i do ró˝nych badaƒ analitycz-
nych pod swoim okiem wprawia∏.

W 1850 roku I. ¸ukasiewicz rozpoczà∏ pisanie zestawu ró˝nych recept,
metod analitycznych a tak˝e przepisów preparatyki farmaceutycznej a którymi
mia∏ do czynienia na co dzieƒ w swojej pracy. Zatytu∏owa∏ ten 274-stronicowy
zeszyt  „Manuscript” (fot).

By∏o to 125 recept
u∏o˝onych w porzàdku
alfabetycznym, spisanych
po ∏acinie i niemiecku,
w których oznaczy∏ tak˝e
miary wagowe zestawów
sk∏adników lekarstw.

WÊród nich by∏y ma-
Êci, plastry, przepisy na
otrzymywanie chemika-
liów stosowanych w lecz-

nictwie, ale i przepisy na lakiery, atramenty, pokosty, kity, sztuczne ognie,
kredki do ust, czekolady oraz wody na porost w∏osów.

Destylatornia
ropy w aptece
„Pod Gwiazdà”
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Zdolny i ambitny pracownik apteki Mikolascha dà˝y∏ do uzyskania
wy˝szego tytu∏u, z tym wykszta∏ceniem móg∏ byç tylko pomocnikiem
aptekarskim. Musia∏, chcàc awansowaç, ukoƒczyç uniwersytecki dwuletni kurs
farmacji.  Na to powinien mieç pozwolenie opuszczenia Lwowa i podj´cia
studiów w Krakowie.  Pierwsze podejÊcie nie uda∏o si´ . Gubernator lwowski,
majàc na wzgl´dzie przesz∏oÊç politycznà ¸ukasiewicza odmówi∏ mu
opuszczenia miasta. Dopiero z por´ki Piotra Mikolascha otrzyma∏ paszport
do Krakowa. A tak pisa∏ w odwo∏aniu do Ministra OÊwiaty i Wyznaƒ w Wiedniu:
...jak z za∏àczonego Êwiadectwa wystawionego przez wysoce szanownego lwowskiego
aptekarza i prezesa Gremium Aptekarzy Lwowskich Piotra Mikolascha wynika,
podczas mej aptecznej pracy poÊwi´ca∏em si´  stale studiom chemii i farmakognozji
i tak˝e w tej dziedzinie otrzyma∏em nauki ze strony wspomnianego aptekarza.

15 wrzeÊnia 1850 roku zakoƒczy∏ prace w aptece „Pod Gwiazdà” we
Lwowie i rozpoczà∏ na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagielloƒskiego
dwuletnie studium farmaceutyczne. Po pierwszym roku, który zaliczy∏, uzyska∏
oceny z udzia∏u w wyk∏adach jako „pilnie” lub „bardzo pilnie”. A tak o nim
pisa∏ wspomniany W∏adys∏aw Ludwik Anczyc: ...poznaliÊmy go jako jednego
z najzdolniejszych i najpilniejszych uczniów i najlepszego koleg´. Pracowa∏ on usilnie,
a mniej zdolnym kolegom u∏atwia∏ nauk´ prywatnymi, bezinteresownymi wyk∏adami!
Nie by∏o jeszcze wówczas takiego mnóstwa stypendiów, ...drogà ciernistà niedostatku
wi´ksza cz´Êç przebija∏a si´ naprzód, a w ostatniej potrzebie kolega koleg´ ratowa∏.
¸ukasiewicz by∏ jednym z najpierwszych w tym wzgl´dzie i ostatnim groszem dzieli∏
si´ z potrzebujàcymi, a ˝e sam nie oglàda∏ si´ na siebie, wi´c w koƒcu pierwszego
roku kursów farmaceutycznych sam znalaz∏ si´ w tak krytycznym po∏o˝eniu, ˝e
nawet przerwa∏ studia.

Niestety, ze wzgl´du na niedostatek Êrodków finansowych, zmuszony
by∏ po ukoƒczeniu pierwszego roku, przerwaç nauk´ i podjàç prac´, wpra-
wdzie nie w zawodzie aptekarza lecz ÊciÊle zwiàzanà z preparatykà chemicznà.
Zosta∏ laborantem w fabryce a∏unu w Dàbrowie pod Krakowem. Kiedy
zaoszcz´dzi∏ troch´ pieni´dzy przeniós∏ si´ na semestr letni 1851/1852do
Wiednia uzyskujàc na Uniwersytecie Wiedeƒskim, w dniu 30 lipca 1852 roku,
upragniony tytu∏ magistra farmacji na podstawie pracy dyplomowej „Baryta
et Anilinum “.

Ju˝ jako magister, Ignacy ¸ukasiewicz wróci∏ do pracy zawodowej
w aptece „pod Gwiazdà” we Lwowie i tu, oprócz codziennych obowiàzków
aptekarza, prowadzi∏ równie˝ laboratorium chemiczno-farmaceutyczne
zaopatrujàce mniejsze apteki w ró˝ne wyroby.
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W owym czasie znany by∏ produkt ap-
teczny, sprowadzany z W∏och za du˝à cen´,
pod nazwà Oleum Petrae album, który b´dàc
oczyszczonà ropà naftowà by∏ u˝ywany jako
lek na ró˝ne dolegliwoÊci. Na Podkarpaciu
ch∏opi znali rop´, której u˝ywali jako mazi
do smarowania wozów, czasami te˝ jako leku
w przypadkach odmro˝eƒ, przeciw Êwierzbo-
wi, w reumatyzmie a tak˝e wewn´trznie jako
Êrodek przeciwrobaczny.

I chocia˝ surowiec ten ju˝ wczeÊniej
próbowano zastosowaç do celów oÊwie-
tleniowych, to jednak ze wzgl´du na niezna-
jomoÊç preparatyki chemicznej u˝ywano
lekkich frakcji benzynowych i zwykle w ju˝
istniejàcych lampach, co przynosi∏o przede
wszystkim niebezpieczeƒstwo wybuchu.

Apteka dziewi´tnastowieczna by∏a jedynym niemal miejscem, gdzie
wykszta∏cony w dziedzinie chemii aptekarz móg∏ eksperymentowaç
w odpowiednio wyposa˝onej pracowni.

Jesienià 1852 roku do Mikolascha przyszli
˝ydzi drohobyccy Abraham Schreiner i Lejba
Stierman z propozycjà kupna destylowanej ju˝
ropy. I. ¸ukasiewicz i pracujàcy od pieciu lat
w aptece „Pod Gwiazdà” mgr Jan Zeh (wy-
wodzàcy si´ z ¸aƒcuta) rozpocz´li d∏ugie
i ˝mudne badania. W wyniku tych prac uzy-
skali destylat jasno˝ó∏ty, o s∏abym zapachu,
pozbawiony znacznej iloÊci zwiàzków ˝y-
wicznych. Zosta∏a nawiàzana spó∏ka majàca
na celu rozprowadzanie tego krajowego
specyfiku w osobach: Piotr Mikolasch, Jan Zeh
i ¸ukasiewicz, który po wi´ksze zapasy ropy
pojecha∏ do Borys∏awia – zag∏´bia ropo-
noÊnego. Zamówieƒ jednak by∏o ma∏o i w∏a-
Êciciel apteki szybko wycofa∏ si´ ze spó∏ki.
J. Zeh i I. ¸ukasiewicz w dalszym ciàgu
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prowadzili badania nad ropà. Koƒcem 1852
roku uda∏o im si´, jako pierwszym na Êwie-
cie, wydzieliç z ropy naft´. Korzystajàc
z umiej´tnoÊci zawodowych lwowskiego
blacharza, Adama Bratkowskiego, zapro-
jektowa∏ ̧ ukasiewicz specjalnà lamp´, która
to zap∏on´∏a po raz pierwszy w miejscu
publicznym, w szpitalu lwowskim podczas
nocnej operacji chirurgicznej w dniu 31 lipca
1853 roku, którà przeprowadzi∏ chirurg
Zaorski operujàc W∏adys∏awa Choleckiego.
Aperacja ta uratowa∏a mu ˝ycie.

Szpital lwowski zakupi∏ od spó∏ki 500
kg nafty, co by∏o pierwszà transakcjà han-
dlowà naftà na Êwiecie.

Autorzy wynalazku zg∏osili go w Au-
striackim Urz´dzie Patentowym w Wiedniu
i dokumentem z 2 grudnia 1853 roku,
w którym napisano m.in., ˝e ...„wynalazek,
ropa naftowa tak na drodze chemicznej oczy-
szczona, ̋ e nadaje si´ do bezpoÊredniego u˝ycia
dla celów technicznych. Otrzymali wspólny
patent na 2 lata.

Od tego momentu rozpoczyna si´
dzia∏alnoÊç Ignacego ¸ukasiewicza bardziej
na polu przemys∏u naftowego, chocia˝
podstawowym jego miejscem pracy jeszcze
przez okres kilku lat pozostawa∏a apteka. By∏
aptekarzem w Gorlicach – w aptece u mgra
Jana Tomaniewicza, którà pod koniec roku
1854 wzià∏ w dzier˝aw´. Prowadzi∏ wszech-
stronnà dzia∏alnoÊç jako farmaceuta, ana-
lityk, toksykolog, botanik oraz zoolog.

Leczy∏ chorych bez wzgl´du na stan pochodzenia, walczàc mi´dzy innymi
z epidemià cholery.
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Dzi´ki niemu na prze∏omie
1853/1854 w Gorlicach na skrzy-
˝owaniu dróg do S´kowej i Wy-
sowej pojawi∏a si´ i zab∏ys∏a
pierwsza uliczna lampa naftowa
(fot.)



20 kwietnia1857 roku, po uzyskaniu
dyspensy papieskiej i zgody Rzàdu  Krajowego
w Krakowie poÊlubi∏ m∏odszà od siebie o 15
lat siostrzenic´ (fot.) Honorat´ Stacherskà
(1837-1898).

W aptece w Gorlicach przepracowa∏ 5 lat
jako prowizor i pod koniec 1859 roku prze-
niós∏ si´ do Jas∏a i tam wynajà∏ aptek´ w Ryn-
ku.

Równolegle z tà  pracà podjà∏ dzia∏alnoÊç
w zakresie budowy kopalni ropy naftowej
i rafinerii. Pierwszym szybem naftowym zbu-
dowanym w Bóbrce ko∏o Krosna, ju˝ w roku
1854, by∏ s∏ynny „Franek”. W miejscu tym, gdzie w dzisiejszych czasach
znajduje si´ Muzeum Przemys∏u Naftowego i Gazowniczego, jest obelisk
postawiony przez samego ¸ukasiewicza, z napisem Dla utrwalenia pami´ci
za∏o˝oney kopalni oleyu skalnego w Bóbrce w r. 1854 – Ignacy ¸ukasiewicz.
A nale˝y w tym miejscu wspomnieç, ˝e pierwszy szyb naftowy w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej powsta∏ w Pensylwanii o pe∏nych pi´ç lat
póêniej, w roku 1859.

W pobliskiej Bóbrce Polance, powsta∏a te˝ pierwsza „destylarnia” ropy
naftowej.

Po sprzeda˝y apteki w Brzostku w roku 1859, zajà∏ si´ ̧ ukasiewicz tylko
rozwojem swych przedsi´wzi´ç zwiàzanych z przemys∏em naftowym. Oprócz
kopalni w Bóbrce i rafinerii ropy naftowej w Ulaszowicach, Kl´czanach i Po-
lance, zbudowa∏ nowà, „wielkà” rafineri´ w Chorkówce, gdzie osiad∏ z rodzinà.

Posiada∏ te˝ w Krakowie
„sklep z naftà” przy ulicy Grodz-
kiej, a jego wyroby kupowali
te˝ tak powa˝ni odbiorcy jak
kolej galicyjska, samorzàdy
miejskie (mi´dzy innymi w Rze-
szowie) a tak˝e wielu kupców
poza granicami Galicji.

Za... swoje produkta otrzy-
mane z pierwotnej ropy, jako to
benzyn´, naft´ salonowà, naft´
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zwyczajnà, oleje niebieskie, zie-
lone, ∏uski parafinowe a wre-
szcie parafin´ i wyroby z niej
pochodzàce uzyska∏ ¸ukasie-
wicz dyplom honorowy na
Wystawie Krajowej we Lwo-
wie w roku 1877 i w wyniku
odniesionego tam sukcesu
Order ˚elaznej Korony III
klasy. 12 kwietnia 1880 r.
wybrano Ignacego ¸ukasie-
wicza pierwszym prezesem
nowo za∏o˝onego Krajowe-
go Towarzystwa Naftowego.

                  Pokój I. ¸ukasiewicza (Muzeum w Bóbrce).

W 1878 roku z inicjatywy Adolfa Jab∏oƒskiego przemys∏ naftowy
zorganizowa∏ uroczystoÊç 25-lecia zapalenia lampy naftowej. Dla podkreÊlenia
rocznicy w dzieƒ imienin ¸ukasiewicza (31 lipca) zjecha∏o do Chorkówki
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80 dzia∏aczy i przemys∏owców naftowych galicyjskich, by z∏o˝yç ho∏d Jubi-
latowi, wr´czyç z∏oty medal oraz album z fotografiami i podpisami czo∏owych
osobistoÊci kraju.
Medal (fot.) ten zamó-
wiono w 1878 roku za
poÊrednictwem J. I. Kra-
szewskiego u grawera
monachijskiego. Uroczy-
stoÊci w Chorkówce od-
bi∏y si´ szerokim echem
w prasie polskiej wszy-
stkich trzech zaborów. Organizatorzy jubileuszu Êwiadomie akcentowali
polskie pierwszeƒstwo na polu odkrycia nafty i rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
przemys∏owej, przeciwstawiajàc si´ b∏´dnym informacjom, które poczàtek
produkcji nafty przypisywa∏y przemys∏owi rumuƒskiemu (1857r.) lub
amerykaƒskiemu (1859r.).

Ci´˝ka praca na ka˝dym stanowisku
zawodowym, poczàwszy od aptekarskiego
ucznia, poprzez wszystkie, pomyÊlne i nie-
pomyÊlne, koleje losu do zamo˝nego przed-
si´biorcy, nadwyr´˝y∏a zdrowie tego wybit-
nie utalentowanego w dziedzinie chemii
analitycznej magistra farmacji.

Zmar∏ po krótkiej chorobie w wieku
niepe∏nych szeÊçdziesi´ciu lat, w dniu
7 stycznia 1882 roku. Pochowany zosta∏ na
cmentarzu w Zr´cinie, w pobli˝u Krosna.
Nad grobem wyg∏oszono wiele mów.
W imieniu przemys∏u i kraju przemawia∏
August Gorajski – pose∏ i bliski wspó∏pra-
cownik ¸ukasiewicza, który tak podsumo-
wa∏ jego ˝ycie:

Wielu by∏o Êwietniejszych, g∏oÊniejszych ludzi od niego, ale o cnotliwszego
trudno. KtoÊ powiedzia∏, ̋ e Bóg najprostszymi Êrodkami najwi´ksze rzeczy objawia,
temu te˝ prostemu cz∏owiekowi danem by∏o zostaç twórcà wielkiego wynalazku
oÊwietlenia naftowego. Z obowiàzku narodowego zaszczytu tego wydrzeç sobie nie
pozwolimy, bo z góry przewidzieç mo˝na, i˝ nam go zechcà zaprzeczaç, z obowiàzku
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