
narodowego winniÊmy uczciç trwale nazwisko wynalazcy i przekazaç potomnoÊci
jego zas∏ugi.

A o to jak naoczny Êwiadek J. P. opisuje
w „Stra˝nicy Polskiej” pogrzeb Ignacego
¸ukasiewicza :
...Jak pi´knem by∏o ˝ycie Ê. p. Ignacego, tak
b∏ogos∏awionà by∏a Êmierç jego. Trzeba by∏o
widzieç z∏o˝one w dworskiej kaplicy na ka-
tafalku, okolone Êwiat∏em i zielenià, resztki
ziemskiego ˝ywota jego. (...)

A jak˝e rzewnà i do g∏´bi wzruszajàcà by∏a
chwila rozstania si´ Ê. p. Ignacego, raczej resztek
jego, z zacnà ma∏˝onkà, krewnymi, przyjació∏mi,
w∏oÊcianami i domem, który tyle lat zamie-
szkiwa∏ i czynami swemi prawie w Êwiàtyni´
i skarbiec ∏ask przemieni∏. Z cicha dotàd wyle-

wane ∏zy bólu i ˝alu ozwa∏y si´ sercem rozdzierajàcym chórem ∏kaƒ, j´ków boleÊci
i ∏ez strumieni, gdy przed domem stan´∏a trumna ze zw∏okami, a ksiàdz Szalaj
z Bóbrki wymownemi i rzewnemi s∏owy, zaznaczajàc pokrótce ogrom straty w skonie
Ê. p. Ignacego, ostatnie w jego imieniu wyrzek∏ b∏ogos∏awieƒstwo i po˝egnanie.
P∏acz i ˝al by∏ powszechny, a ∏kania i j´ki boleÊci, nawet najmniej sk∏onnych do ∏ez
porusza∏y. Nawet wierny pies Ê. p. Ignacego nie da∏ si´ wyprzedziç i on przeciàg∏ym
˝a∏osnym j´kiem wtórowa∏ licznie z wszech stron zgromadzonym ˝a∏obnikom.

Oko∏o godz. 4 po po∏udniu ruszy∏ ̋ a∏obny pochód ku przesz∏o pó∏ mili odleg∏emu
koÊcio∏owi parafialnemu w Zr´cinie. Trumn´ w wieƒce strojnà nieÊli, pomimo b∏ota,
wichru i deszczu, przez ca∏à drog´ na barkach okoliczni obywatele, urz´dnicy i miesz-
czanie z Krosna, górnicy z destylarni w Chorkówce i kopalni ropy w Bóbrce, stra˝acy
i w∏oÊcianie – przed   nià liczne duchowieƒstwo, za nià zacna rodzina, przyjaciele,
znajomi, dzieci z za∏o˝onej przez Ê. p. Ignacego i w∏asnym kosztem utrzymane]
szkó∏ki, s∏ynnej z wyrobów koronkarskich. Nareszcie w∏oÊcianie p∏ci obojej, wszystko
w uroczystym stroju, wszystko pieszo, a za nimi pró˝ne wozy, bryczki i powozy. Ju˝
si´ zmierzcha∏o, gdy ustawiono zw∏oki w koÊciele, – a po skoƒczonych ceremonjach
koÊcielnych, rozeszli si´ ˝a∏obnicy, aby na drugi dzieƒ znowu powróciç i ostatnià
pos∏ug´ zmar∏emu oddaç.

Jakby niebo sprzyja∏o oddaniu czci zmar∏emu, Êciàgnà∏ mróz wczorajsze b∏oto,
a s∏oƒce najmniejszà nie çmione chmurkà, spokojnie p∏yn´∏o po lazurowem
przestworzu. To te˝ od samego ranka widaç by∏o zewszàd spieszàcych pielgrzymów
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pieszo, wozami, bryczkami, powozami. Deputacje cechowe w choràgwiami z Krosna,
Dukli, Jas∏a, stra˝e ochotnicze ogniowe z Krosna, Jas∏a, Rymanowa (dzi´ki którym
wzorowy panowa∏ porzàdek szczególnie w koÊciele, gdzie bez ich interwencji przy
nat∏oku do 4000 ludzi, nie trudno by∏o o smutne wypadki). Patrzàc na te, zewszàd
gromadnie i pojedynczo zbierajàce si´ w Zr´cinie t∏umy, myÊla∏byÊ, ˝e to dzieƒ
szczególnie uroczysty wygna∏ wszystkich z domów i ku Zr´cinowi skierowa∏. Od
samego rana odprawiali kap∏ani Msze Êw. w pi´knym koÊciele w Zr´cinie,
fundowanym: wspólnie przez Êp. Ignacego, w∏aÊcicieli Zr´cina pp.. Klobassów
i parafian.

Na Êrodku koÊcio∏a wznosi∏ si´ wysoki katafalk, a na nim wÊród Êwiat∏a na
Êrodku koÊcio∏a wznosi∏ si´ wysoki katafalk, a na nim wÊród Êwiat∏a i zieleni spoczywa-
∏a trumna Êp. nieboszczyka. Widok ten, jakkolwiek smutny, przecie˝ radoÊcià nape∏nia∏
dusz´, gdy zbli˝ywszy si´, policzy∏eÊ wieƒce, któremi literalnie pokrytà by∏a ca∏a
trumna. To ostatni wyraz ho∏du od ró˝nych czcicieli Êp. Ignacego. Prócz wieƒców od
familii, by∏ wspania∏y wieniec klubu post´powego sejmowego, przez pos∏a tego˝
klubu p. T. Meruuowicza z∏o˝ony. Wieniec od cz∏onków Rady powiatowej
kroÊnieƒskiej, której Êp. Ignacy by∏ cz∏onkiem, równie pi´kny wieniec od obywatelstwa
z powiatu; oba z∏o˝one na trumnie przez prezesa Rady powiatowej, p. Starowiey-
skiego, i jego znanà z cnót i zalet iÊcie polskich cór´. Dalej zdobi∏ trumn´ wieniec
górników, malutki wieniec dzieci szkó∏ki w Chorkówce, pi´kne wieƒce miast Krosna
i Jas∏a, których Êp. Ignacy by∏ obywatelem honorowym, wieniec stra˝y ochotniczej
ogniowej jasielskiej, niemniej laurowy wieniec Redakcji „Sztandara polskiego”
i „Stra˝nicy polskiej” z napisem: Ê. p. Ignacemu ̧ ukasiewiczowi, dobrze zas∏u˝onemu
Ojczyênie i swemu Dobrodziejowi, a wreszcie wieniec od urz´dników c. k. starostwa
w KroÊnie. (...)

˚e Ê. p. Ignacy od wszystkich by∏ czczony i kochany, i w ten dowód nie ma∏ej
wagi, ̋ e koÊció∏ ca∏y i wi´ksza cz´Êç cmentarza literalnie zapchane by∏y ̋ a∏obnikami
nawet z najdalszych powiatu zakàtków, wszelkich stanów i wyznaƒ. Nawet ˝ydów
nie brak∏o, którzy z Dukli i okolicy przybyli oddaç po raz ostatni czeÊç i wyraziç
wdzi´cznoÊç (...) Mog∏o byç wielu ciekawych tylko – ale ci liczyli si´ tylko do wyjàtków
– czego dowodem  to 4.000 rzesza ˝a∏obnych goÊci w Chorkówce.

Jak daleko pami´ç ludzka si´ga, nie widziano na ˝adnym pogrzebie w naszym
powiecie takiego nat∏oku z bliska i z daleka przyby∏ych ludzi.

Nie brak∏o i braci Rusinów; co wi´cej, duchowieƒstwo ruskie na wyÊcigi prawie
z ∏aciƒskiem stara∏o si´ jak najuroczyÊciej oddaç czeÊç i ostatnià pos∏ug´ – swemu
pos∏owi i dobroczyƒcy. Czterech kap∏anów grecko-katolickiego   obrzàdku   odprawi∏o
solennà wotyw´,  podczas której Êpiewa∏ nabo˝ne pienia. pi´kny chór ruski.
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Nad trumnà u wnijÊcia do grobowca przemówi∏ jeszcze p. Szostkiewicz, inspektor
Rady szkolnej okr´gowej w JaÊle, podnoszàc zas∏ugi Ê. p. Ignacego oko∏o oÊwiaty
ludowej, a w koƒcu p. Gorajski w∏. dóbr i pose∏ na Sejm, zaznaczy∏ krótkiemi
a goràcemu wyrazy dzia∏alnoÊç Ê. p. Ignacego jako obywatela.

Po wotywie celebrowa∏ czci-
godny ks. pra∏at Skrzyƒski solennà
sum´, podczas której odÊpiewa∏
p. S. (urz´dnik c. k. starostwa)
pi´knym, silnym tenorowym g∏o-
sem bardzo pi´kny utwór pogrze-
bowy. Po sumie skreÊli∏ wymowny
ks. proboszcz Samocki (z Miejsca)
rzewnemi s∏owy bogobojny ̋ ywot
Ê. p. Ignacego, –  przykre koleje
˝ycia Jego - jako ucznia, potem
magistra farmacji, jako wi´ênia

stanu od r. 1846 do 1848, jako twórc´ i najsilniejszà dêwigni´ przemys∏u naftowego
w kraju, jako obywatela niezmordowanego w po˝ytecznej pracy, zaszczyconego
orderami dworów cesarskiego i papieskiego; honorowym obywatelstwem miast Krosna
i Jas∏a – mandatem; poselskim i dyplomami kuratora lub cz∏onka honorowego ró˝nych
po˝ytecznych towarzystw, wreszcie jako najlepszego m´˝a, krewnego, gospodarza,
sàsiada i dobroczyƒcy.Zbli˝y∏a si´ wreszcie ostatnia najsmutniejsza chwila, - która
mia∏a i te resztki ziemskie Ê. p. „Ojca” zakryç na zawsze przed oczami tyle go
kochajàcych druhów i czcicieli. Wyrok nieub∏aganej Êmierci musia∏ byç zupe∏nie
wykonanym. Cia∏o z wszystkiemi jego ziemskiemi kruchemi ozdobami, ustawiono
oko∏o 4. po po∏udniu nad wnijÊciem do grobowca obok koÊcio∏a na cmentarzu si´
znajdujàcego, grobowca Wielmo˝nych pp. Klobassów, bo Ê. p. Ignacy o nikim nie
zapominajàc, zapomnia∏ o sobie, i byç mo˝e nie spodziewajàc si´ jeszcze Êmierci,
(bo go rzeczywiÊcie prawie znienacka zapalenie p∏uc przezi´bieniem spowodowane,
na ∏o˝e powali∏o i pomimo gorliwej opieki lekarskiej w kilku dniach niç ˝ycia jego
przedwczeÊnie przeci´∏o) – nie mia∏ czasu, ni miejsca spoczynku dla siebie i familji
przygotowaç, ni rozporzàdzenia ostatniej woli pozostawiç.

Szkoda tylko wielka, ˝e si´ nie znalaz∏ nikt z poÊród ludu, któryby w imieniu
ludu i do ludu g∏oÊno urbi et orbi da∏ wyraz czci i wdzi´cznoÊci dla m´˝a, który
tyle  dla niego dzia∏a∏...
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Pracowa∏ ¸ukasiewicz jako aptekarz i nafciarz lecz by∏ tak˝e dzia∏aczem
niepodleg∏oÊciowym, pos∏em na Sejm Krajowy, szambelanem papieskim, do
przesady skromnym dobrodziejem ka˝dej okolicy, w której przysz∏o spe∏niaç
mu zawodowà rol´. Powszechnie nazywany by∏ przez w∏oÊcian „Ojcem
¸ukasiewiczem” ze wzgl´du na wiele gestów filantropijnych, jakie czyni∏ dla
dobra potrzebujàcych.

Za∏o˝y∏ tak zwane „Kasy Brackie”, pierwszà w Europie instytucj´
ubezpieczeniowà – w jego przedsi´biorstwach robotnicy otrzymywali
emerytury po przepracowanych 20 latach, dba∏ o rozwój naukowy i zawodowy
mieszkaƒców galicyjskich wsi a jednoczeÊnie o dobry stan dróg. Otrzyma∏
wiele cz∏onkostw honorowych towarzystw naukowych a zawsze skromny
zgodnie z maksymà:
...Panowie, urodzi∏em si´ w kapocie, w kapocie ca∏e ˝ycie chodz´, pozwólcie mi
w niej umrzeç!
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Lidia Maria Czy˝

Ignacy ¸ukasiewicz

Master of Science in Pharmacy, a pioneer of modern oil industry, born on
23rd March 1822. After professional practice in Antoni Swoboda’s pharmacy
in ¸aƒcut he passed a professional qualifying exam in 1840. He combined
work in Edward Huebel’s pharmacy in Rzeszów and resistance independence
activities. A conspiracy was uncovered in 1846 and ¸ukasiewicz was put in
prisons in Rzeszów and Lviv. After being released, he started working in Piotr
Mikolasch’s pharmacy „pod Z∏otà Gwiazdà” („under the gold star”) in Lviv,
where he also started experimenting with raw crude oil distillation with the
aim to use it for lighting. In this way he was continuing his previous youth
experiments on using spirit for the same aim, which he came across in
a distillery in ¸aƒcut. After finishing studies in Cracow and Vienna (1852) he
ran his own pharmacies in Gorlice, Brzostek and Jas∏o. His devotion to crude
oil extracting made him resign from his main occupation as a pharmacist. His
first kerosene lamp lit in the window of a pharmacy in Lviv, but he became
popular after an operation performed at night in Lviv hospital which was
illuminated by the same lamp. He installed the first road lighting by kerosene
lamps in Gorlice. Local governments (among others the one in Rzeszów) and
Galicia railway were also his clients. ̧ ukasiewicz was an owner of  oil and gas
industry mine in Bóbrka (some oil wells are still active nowadays) and crude
oil refineries in Ulaszowice, Kl´czany, Polanka and Chorkówka. He was also
a popular local government activist in the Subcarpathian region as well as an
MP for the Diet of Galicia. He died on 7th January 1882, tired of hard work.
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Mgr farm. Lidia Maria Czy˝ – historyk zawodu,
autor wielu publikacji w periodykach farmaceutycznych
i opracowaƒ zwartych dotyczàcych przede wszystkim
historii aptek na Podkarpaciu. Kolekcjoner zabytków
aptekarskich, wspó∏autor scenariusza wielu wystaw
dotyczàcych pracy aptek w przekroju dziejowym.
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Teresa Kazalska-Kielar

                  Z dziejów aptek bieckich

Biecz oko∏o 1617 na rycinie z dzie∏a Georga Brauna i Franza Hogenberga

Pierwsze historyczne wzmianki êród∏owe o istnieniu grodu bieckiego
si´gajà XI wieku. Stopniowy rozwój grodu w nast´pnych stuleciach
doprowadzi∏ do uzyskania przez Biecz praw miejskich w 1364 roku, za
panowania Kazimierza Wielkiego. Aczkolwiek miasto Biecz osiàgn´∏o w XIV
i XV wieku wysoki stopieƒ rozwoju, to jednak o aptekarzach w tym mieÊcie
dowiadujemy si´ dopiero w roku 1549. Wtedy to prawo miejskie uzyska∏
aptekarz Marcin Barian Rokicki z Rokitnicy, który za∏o˝y∏ aptek´ w kamienicy
(fot.1), którà do dziÊ mo˝emy oglàdaç (fot.2).

                                                        Fot.2 (1954r).

 Fot.1 Fot.1
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Od tego czasu, a˝ do koƒca
prawie XVII wieku, aptekarstwem
w Bieczu zajmowali si´ kolejno
cz∏onkowie rodziny Barianów: Mar-
cin, Sebastian, Danieli i Bart∏omiej.
  W okresie póêniejszym aptek´
prowadzi∏ oko∏o lat dwudziestu zi´ç
Bart∏omieja Bariana – Miko∏aj
Akierbaum, który przyby∏ do Biecza
z Grudziàdza w roku 1675.

Fot.2 (obecna siedziba Muzeum)

Marcin Rokicki herbu Rawicz, tak˝e Barian Rokicki (zm.
25 wrzeÊnia 1572 w Bieczu) – aptekarz, rajca i burmistrz
Biecza. Pochodzi∏ z Rokitnicy Wielkiej ko∏o Rawy
Mazowieckiej, w Bieczu osiad∏ przed 1548; w dokumen-
tach z tamtego roku  figuruje ju˝ jako aptekarz, rok
póêniej przyjà∏ prawo miejskie. By∏ w∏aÊcicielem domu,
a póêniej kamienicy w Bieczu, gdzie mieÊci∏a si´ apteka;
by∏a to prawdopodobnie pierwsza apteka na Podkarpaciu.
Od 1554 Rokicki by∏ ∏awnikiem miejskim, w 1569 pe∏ni∏ funkcj´ rajcy
urz´dujàcego. W 1572 jako burmistrz Biecza administrowa∏ miastem w czasie
zarazy, której wkrótce sam pad∏ ofiarà. Przypuszczalnie by∏ arianinem, o czym
Êwiadczy jego ksi´gozbiór. Z ma∏˝eƒstwa z Annà mia∏ synów Sebastiana (zm.
1602, który prowadzi∏ aptek´ po ojcu) i Wawrzyƒca. Byç mo˝e by∏ spokrewniony
z innym aptekarzem wymienianym w ksi´gach miejskich Biecza, Piotrem
Rokickim (zm. 1583). Rodzina Rokickich prowadzi∏a aptek´ za∏o˝onà przez
Marcina do 1700.

Kolejne dane êród∏owe pochodzà z roku 1670 i dotyczà drugiego
aptekarza w Bieczu – Kazimierza Lachowicza „podatnika apteki”, przyby∏ego
do Biecza w roku 1666 z Rzeszowa. Od Lachowicza z kolei odkupi∏ aptek´
Maciej Nycz, mieszkaniec Przeworska, który pojawi∏ si´ w Bieczu w roku
1677. Prawdopodobnie jedynie apteka Nycza istnia∏a w Bieczu jeszcze w roku
1695, bowiem dom Barianów by∏ w tym czasie w∏asnoÊcià ca∏ej rodziny.
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Poczàtek wieku XVIII przy-
nosi powa˝ne zmiany w historii
Biecza. Po zarazie, która pano-
wa∏a w roku 1721, miasto prze-
sta∏o formalnie istnieç z racji wy-
ludnienia. Z kolei zaÊ informacje
o Bieczu, pochodzàce z roku
1765, nie wymieniajà w tym roku
aptekarza, z czego mo˝na by
wnioskowaç, ˝e prawdopodo-
bnie przez ponad wiek w Bieczu

nie by∏o ˝adnej apteki. Dopiero w roku 1875 Namiestnictwo Austriackie
zezwoli∏o na utworzenie samoistnej apteki publicznej w Bieczu, nadajàc
koncesj´ magistrowi farmacji Wilhelmowi Fuskowi, Odtàd dzieje apteki
w Bieczu zwiàzane sà z ma∏ymi przerwami z rodzinà Fusków.

Pierwszym przedstawicielem tej rodziny by∏
Wilhelm Fusek (fot.) urodzony w roku 1842 w Kobier-
nicach, uczestnik Powstania Styczniowego w roku 1863.
S∏u˝y∏ wówczas w znanym oddziale ˚ap∏achy. Bra∏
równie˝ udzia∏ w walkach pod Tyszowcami i Tuczapami,
gdzie zosta∏ ranny w nog´. W latach 1863-1864 odby∏
jako uczeƒ praktyk´ w aptece Brunona Miczyƒskiego
w Krakowie, a nast´pnie w aptece Antoniego Swobody
w ¸aƒcucie. W wyniku 3-letniej praktyki i po zdaniu
w∏aÊciwego egzaminu otrzyma∏ w roku 1866 Êwia-
dectwo tyrocynalne wydane przez Gremium Aptekarzy

w Rzeszowie, po czym w dalszym ciàgu pracowa∏ jako asystent u Antoniego
Swobody w ̧ aƒcucie do roku 1868.Nast´pne przeniós∏ si´ do Wiednia i kon-
tynuowa∏ tam na Uniwersytecie studia farmaceutyczne. Ukoƒczy∏ je w roku
1872, uzyskujàc dyplom magistra farmacji. W tym samym roku powróci∏ do
kraju i pracowa∏ kilka miesi´cy w Chrzanowie, a nast´pnie w Wilamowicach
(1873-1876). W roku 1876 otrzyma∏ koncesj´ na prowadzenie apteki w Bieczu
i odkupi∏ jà od magistra farmacji Zenona Hellera.

Wilhelm Fusek by∏ mi∏oÊnikiem i znawcà sztuki. Mi´dzy innymi wykona∏
barwny atlas roÊlin i grzybów polskich, który znajduje si´ obecnie w posia-
daniu najbli˝szej rodziny oraz cz´Êciowo w Muzeum Farmacji w Krakowie.
Zmar∏ w Bieczu w roku 1914.
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Plansze grzybów i zió∏ r´cznie malowane przez Wilhelma Fuska

   W latach 1903-
1904 apteka Fuksów
przesz∏a przejÊciowo
pod zarzàd magistra
farmacji Jana Krom-
kaya, a od roku 1905
do 1911 dzier˝awi∏ jà
z kolei magister Jan
Górny. W roku 1911
zarzàd apteki w Bie-
czu przechodzi zno-
wu w r´ce rodziny Fu-
sków, w szczególno-
Êci Witolda Fuska
syna Wilhelma. Dyplom magisterski

farmaceuty Witolda Fuska z 1908 r.
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Urodzony w Bieczu 30 paêdziernika 1885 roku, ucz´szcza∏ do gimnazjum
w Tarnowie a póêniej w Sanoku.

Farmacj´ studiowa∏ na Uniwersytecie Jagielloƒskim, gdzie przez d∏ugi
okres by∏ asystentem przy katedrze farmakognozji u profesora mgra farm.
i dr. med. Józefa ¸azarskiego. Równie˝ dyplom magistra farmacji otrzyma∏
w Krakowie w roku 1908. W latach od 1909 do 1911 pracowa∏ w Tarnowie
i Krakowie.

Na podkreÊlenie zas∏ugujà prace spo∏eczne Witolda Fuska. W okresie
1906 -1912 bra∏ czynny udzia∏ w towarzystwie abstynenckim „Eleuteria”,
a nast´pnie (1908-1909) w Czytelni Ludowej im. Tadeusza KoÊciuszki,
poczàtkowo jako bibliotekarz, póêniej jako prezes tej czytelni. Wspólnie z dr.
Micha∏em Maciejewskim i dr. Leonardem Ot´skim organizowa∏ w Bieczu
i okolicy ˝ycie kulturalne. Fundusze uzyskiwane z przedstawieƒ teatralnych,
a cz´Êciowo z w∏asnych nak∏adów, pozwoli∏y na wykupienie zabytkowej
kamienicy tzw. Kromerówki (fot.) i za∏o˝enie w niej Miejskiej Biblioteki.

W tym samym czasie zorganizowa∏ on wÊród gimnazjalistów zrzeszenie
wychowania narodowego i etycznego, które przyj´∏o nazw´ „Zwiàzek Nadziei”
oraz za∏o˝y∏ i redagowa∏ miesi´cznik pt. „M∏odzie˝”. W latach 1912-1939
bra∏ udzia∏ w pracach Spó∏dzielni Rolniczo-Handlowej w Bieczu, b´dàc
równoczeÊnie cz∏onkiem i wiceburmistrzem. Bardzo wszechstronnie udziela∏
si´ w Zwiàzku Harcerstwa Polskiego, od poczàtków jego powstania. Za∏o˝y∏
pierwszà dru˝yn´ harcerskà w Bieczu w roku 1911. W roku 1928 otrzyma∏
krzy˝ harcerski. W rok póêniej bra∏ udzia∏ w mi´dzynarodowym zlocie
skautowym, w tzw. „ Jamboree” w Arrow Park, w Anglii, z kolei w roku 1931
uczestniczy∏ w podobnym zlocie w Pradze Czeskiej. Zniech´cony jednak
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wypaczeniami w ideologii ZHP, wprowadzonymi przez sanacj´, wystàpi∏
w roku 1934 z ZHP i zaanga˝owa∏ si´ w pracy spo∏ecznej w ramach Akcji
Katolickiej, Stronnictwa Narodowego i Stowarzyszenie Przyjació∏ Biecza.

By∏ równie˝ autorem pracy pt: „Biecz i dawna Ziemia Biecka na tle legend,
bajek przesàdów i zwyczajów”, wydanej z okazji obchodów 350- lecia Êmierci
Marcina Kromera.
Ta cenna etnograficzna praca mia∏a specyficzny charakter. Sam autor pisa∏:

Wydajàc  wi´c te legendy i podania – zupe∏nie nie chodzi mi
o obiektywnà prawd´ historycznà lub o dat´... Mnie chodzi przede
wszystkim o to, by daç wierne odbicie wypadku historycznego
w duszy ludu, jego fantazji i wyobraêni chodzi mi jego refleks,
a to jak cz∏owiek prosty wyobra˝a sobie i t∏umaczy czego rozum
pojàç nie mo˝e .

Pomimo tych zastrze˝eƒ samego autora zgromadzi∏ on w swojej pracy
wiele wartoÊciowych materia∏ów historycznych z przesz∏oÊci miasta i okolicy
oraz o jego kulturze i mieszkaƒcach. Niektóre opracowane przez siebie legen-
dy ludowe publikowa∏ w ró˝nych czasopismach drukowanych w Krakowie,
Warszawie i Lwowie.

Jego zbiory zabytków kultury regionalnej sta∏y si´ podstawà utworzonego
póêniej Muzeum w Bieczu. Niestety, w czasie wojny uleg∏y one cz´Êciowemu
rozproszeniu. Uprawia∏ równie˝ turystyk´ ∏àczàc jà z zami∏owaniami
botanicznymi. Pierwszy odkry∏ w paÊmie Magury Wàtkowskiej krzew
kosodrzewiny, jeden z nielicznych jej okazów w Polsce na tej wysokoÊci (834
m npm). Interesowa∏ si´ ponadto archeologià i paleontologià. Zajmowa∏ si´
uprawà zió∏ przy aptece, mi´dzy innymi interesowa∏a go uprawa melisy, koz∏ka
lekarskiego i Êlazu. Z racji tych zainteresowaƒ utrzymywali z nim sta∏y kontakt
naukowy wybitni profesorowie botaniki, jak W∏adys∏aw Szafer z Krakowa
i Adam Wodiczko z Poznania. Wykona∏ obszerny zielnik roÊlin polskich oraz
uzupe∏ni∏ r´cznie malowany, jeszcze przez ojca, atlas roÊlin i grzybów polskich.
Bra∏ udzia∏ w organizacji pszczelarstwa w Ma∏opolsce. Z momentem wybuchu
drugiej wojny Êwiatowej zg∏osi∏ si´ Witold Fusek do wojska w PrzemyÊlu,
skàd razem z Polowym Szpitalem wzià∏ czynny udzia∏ w kampanii wojennej-
zosta∏ przez Niemców aresztowany. Uda∏o mu si´ jednak zbiec z wi´zienia.
Podczas okupacji bra∏ nadal udzia∏ w konspiracji. Wskutek denuncjacji zosta∏
aresztowany przez gestapo w lipcu 1940. Po przes∏uchaniu, dzi´ki szcz´Êli-
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wemu zbiegowi okolicznoÊci, zosta∏ jednak zwolniony. Niestety, po drugim
aresztowaniu wraz z rodzinà w maju 1944 roku przewieziony zosta∏ do
wi´zienia w JaÊle, a stamtàd do obozu koncentracyjnego w OÊwiecimiu, gdzie
wskutek wycieƒczenia zmar∏ na krwawà biegunk´ 6 grudnia 1944 roku.

Wychowankowie i studenci UJ – ofiary Auschwitz-Birkenau. Jagiellonian
University Graduates and Students,Victims of Auschwitz-Birkenau.
Witold Fusek (1885-1941), ur. 30 wrzeÊnia w Bieczu.
Syn Wilhelma i Wandy z Pojar-Sucheckich. Magister farmacji UJ (1908).
Aptekarz w Tarnowie, Krakowie i Bieczu. Aresztowany przez gestapo
po raz pierwszy w lipcu 1940 roku, powtórnie wraz z ca∏à rodzinà 9 maja
1941 roku, wywieziony do Auschwitz 25 lipca 1941. Zmar∏ tam˝e na
krwawà biegunk´ g∏odowà 6 grudnia 1941 roku.
Witold Fusek (1885-1941), born 30 September at Biecz.
Son of Wilhelm and Wanda née Pojar-Suchecka. Graduated with
a Master’s degree in Pharmacy from the Jagiellonian University, 1908.
Pharmacist in Tarnów, Kraków, and Biecz. Arrested by the Gestapo for
the fi rst time in July 1940, and for the second time with all of his family
on 9 May 1941, and sent to Auschwitz on 25 July 1941, where he died
on 6 December 1941 from dysentery caused by starvation.

W latach 1940-1947 apteka Fusków znaj-
dowa∏a si´ kolejno w r´kach zarzàdców: Bronis∏awa
Niedêwiedziƒskiego, Stanis∏awa Gano i Zofii Ma-
jewskiej W´drychowiczowej. Dopiero w roku 1947
kierownictwo apteki w Bieczu objà∏ kolejno ma-
gister Wies∏aw Fusek, trzeci przedstawiciel gene-
racji Fusków, syn Witolda Fuska. Studia ukoƒczy∏
w Poznaniu. W czasie II wojny Êwiatowej dosta∏
si´ przez W´gry do Armii Polskiej we Francji, stam-
tàd do s∏u˝by wojskowej w Samodzielnej Brygadzie
Strzelców Karpackich, która powta∏a w Syrii.
Notatki z tego okresu sta∏y si´ póêniej êród∏em do
pami´tnikarsko-historycznej ksià˝ki pt.„Przez
piaski pustyƒ”, w której opisa∏ losy oficera farma-
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ceuty w czasie wojny na Bliskim i Ârodkowym Wschodzie oraz w Afryce. We
wst´pie pisze o tym m.in.: Czytelnik nie znajdzie w tych zapiskach Êcinajàcych
krew w ˝y∏ach opisów bitew ani strategicznych rozwa˝aƒ, ani te˝ zawi∏ych
politycznych dociekaƒ ... a przeczyta o doli i niedoli i o radoÊciach tych kilku tysi´cy
Polaków, którzy poprzez swar i piachy pustyƒ afrykaƒskich uparcie, niezmordowanie
i zawzi´cie, a zbrojnie i bohatersko, bijàc Niemców, dà˝yli do zwyci´stwa, do wolnej
Polski...

Wies∏aw Fusek jest poza tym znanym i wysoko cenionym malarzem -
akwarelistà. Jego obrazy znane sà w wielu krajach europejskich, a tak˝e na
pó∏kuli zachodniej. Wystawia∏ swoje akwarele m.in. w Kisbobok w roku 1940,
w Budapeszcie w roku 1940 i w Nowym Jorku w roku 1969. Mo˝na je spotkaç
w Nowym Jorku (180) Kanadzie (40) Italii (60) Anglii (oko∏o 10) wyspach Bahama
(2) na Borneo (kilka).

W roku 1947 Wies∏aw Fusek powróci∏ do kraju i do roku 1951 pe∏ni∏
funkcje kierownika i w∏aÊciciela apteki w Bieczu. Po upaƒstwowieniu apteki
(8 styczeƒ 1951) pozostawa∏ na stanowisku kierownika apteki do 9 grudnia
1952 roku. Nast´pnie w grudniu 1952 roku objà∏ kierownictwo apteki
w Gorlicach. Natomiast w Bieczu aptek´ przej´∏a w grudniu 1952 roku
magister farmacji Mieczys∏awa Wójcik.

(Przedruk:„Z kart historii ...Aptekarstwo Podkarpacia”, POIA Rzeszów 2001 oraz uzupe∏nienia).

Sta∏a ekspozycja w Muzeum Ziemi Bieckiej poÊwi´cona historii farmacji
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Teresa Kazalska-Kielar

History of pharmacies from Biecz

First notes of a pharmacy in Biecz are connected with the Barian Rokicki
family and the first pharmacist who received a town charter in 1549 was
Marcin. His successors were Sebastian, Daniel and Bart∏omiej. Around 1670
there was the second pharmacy run by Kazimierz Lachowicz coming from
Rzeszów and then by Maciej Nycz from Przeworsk. After epidemic in 1721
through over one century there was no pharmacy in town. Only in 1875
Wilhelm Fusek, born in 1842, a member of the January Uprising, was granted
a concession to run a pharmacy. After his death (1914) and temporary leases
of the pharmacy by Jan Kromkay (1903-1904) and Jan Górny (1905-1911) it
was taken by Witold Fusek, social activist with considerable achievements,
scout, author of many works on the history of Biecz and its surroundings,
ethnographer, author of a hand-painted herbal with Polish plants. He died on
6th December 1944 in the Auschwitz prison. The pharmacy was managed by
administrators until the day when Witold’s son, Wies∏aw, returned to Poland.
Wies∏aw, an officer of the Polish Independent Carpathian Rifle Brigade, author
of a diary „Przez piaski pustyƒ” („Through the deserts sands”), popular and
highly regarded watercolourist, take over the family pharmacy in 1947 and
was its owner until 8th January 1951 and then, after its nationalizing, its
manager until 9th December 1952. Mieczys∏awa Wójcik became the manager
of the pharmacy in Biecz and worked there until 1980s.
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Maciej Bilek

Magistrowi farmacji
Tadeuszowi Ha∏adewiczowi (1898-1945)

In memoriam

Bie˝àcy rok up∏ywa samorzàdowi aptekarskiemu
nie tylko pod znakiem wyborów do rad aptekarskich,
ale tak˝e – wielkiego jubileuszu: dwadzieÊcia lat mija
bowiem od momentu reaktywowania w roku 1991
izb aptekarskich. Rocznica ta daje nam okazj´ do
wspominania dzia∏aczy samorzàdowych nie tylko
z okresu 1991-2011, ale tak˝e z czasów „pierwszych”
prawnie ukonstytuowanych okr´gowych izb apte-
karskich, dzia∏ajàcych w jak˝e trudnych latach 1945-
1951. Jako cz∏onek krakowskiej Izby Aptekarskiej,
korzystajàc z goÊcinnych ∏amów „Thesaursa Apo-
thecari”, chcia∏bym w tym jubileuszowym roku
przypomnieç Kole˝ankom i Kolegom z Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej postaç Paƒstwa krajana
– magistra farmacji Tadeusza Ha∏adewicza, pier-
wszego, przedwczeÊnie zmar∏ego prezesa Izby Apte-
karskiej w Krakowie.

Tadeusz Ha∏adewicz urodzi∏ si´ 8 paêdziernika 1898 w Rymanowie, jako
syn tamtejszego aptekarza, magistra farmacji W∏adys∏awa Ha∏adewicza. Ojciec
pierwszego prezesa krakowskiej Izby Aptekarskiej by∏ postacià powszechnie
znanà w Êrodowisku galicyjskich i ma∏opolskich farmaceutów i warto, choç
w kilku s∏owach, go przypomnieç. W momencie przyjÊcia na Êwiat syna,
W∏adys∏aw by∏ w∏aÊcicielem apteki w Rymanowie ju˝ od trzech lat. Apteka ta
posiada∏a swà fili´ w pobliskim Rymanowie-Zdroju. WczeÊniej, po ukoƒczeniu
studiów farmaceutycznych we Lwowie, pracowa∏ w Stanis∏awowie i Bielsku,
po czym – przez d∏u˝szy czas – dzier˝awi∏ aptek´ w Bóbrce. Ha∏adewicz by∏
wspó∏organizatorem doskonale znanego Czytelnikom „Thesaursa Apothecari”
Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych Galicyi i zarazem sygnatariuszem
g∏oÊnej odezwy, przedstawiajàcej dramatyczne po∏o˝enie aptek w ma∏ych

Magister Tadeusz Ha∏a-
dewicz. Zdj´cie zamiesz-
czone w czasopiÊmie
„Farmacja Polska” 1945,
nr 3.



miastach i miasteczkach. Dzia∏alnoÊç spo∏ecznà rymanowskiego aptekarza
podsumowano w nekrologu, zamieszczonym na ∏amach „Czasopisma Towa-
rzystwa Aptekarskiego we Lwowie” (1935, nr 5): przez d∏ugie lata rozwija∏ (...)
swojà dzia∏alnoÊç, przyczyniajàc si´ do rozwoju kulturalnego tego zakàtka kraju
i k∏adàc szczególne zas∏ugi w rozbudzaniu ruchu Êpiewaczego, oraz w organizowaniu
stra˝y po˝arnej, którà zajmowa∏ si´ z wielkà gorliwoÊcià. Redaktorzy „Czaso-
pisma...” charakteryzowali W∏adys∏awa Ha∏adewicza jako cz∏owieka prawego
i zacnego (...), o du˝ej kulturze duchowej i wytwornym sposobie myÊlenia. Zmar∏
w 1935, po d∏ugich i ci´˝kich cierpieniach w 67 roku ˝ycia, dnia 31 marca. Jak
mia∏o si´ wkrótce okazaç, aktywnoÊç spo∏eczna i zawodowa, a tak˝e ów
pi´knie nazwany wytworny sposób myÊlenia, nie pozosta∏y bez wp∏ywu na syna,
przysz∏ego prezesa krakowskiej Izby Aptekarskiej!

Powróçmy zatem do postaci bohatera niniejszego artyku∏u, magistra
Tadeusza Ha∏adewicza. W latach 1918-1921 s∏u˝y∏ on jako podporucznik
Wojsk Taborowych Wojska Polskiego. Studia farmaceutyczne ukoƒczy∏ w roku
1925 na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, b´dàc w czasie ich
trwania cz∏onkiem rzeczywistym Polskiej Korporacji Akademickiej „Gasconia”.
W latach 1928-1931 pracowa∏ w aptece swego ojca w Rymanowie, która
wkrótce przesz∏a na w∏asnoÊç siostry Tadeusza – Zofii.

W latach 1932-1934 figuruje jako dyrektor
Domu Handlowego „Remedia”, prowadzàcego
wy∏àcznà sprzeda˝ produktów firmy „Bayer”
w Rzeczpospolitej. W roku 1935 magister
Ha∏adewicz by∏ redaktorem czasopisma „Wia-
domoÊci Terapeutyczne”, wydawanego przez
Dom Handlowy „Remedia”. W czasopiÊmie tym,
ukazujàcym si´ od roku 1929, zamieszczano
bardzo interesujàce artyku∏y z zakresu farma-
kologii, farmacji stosowanej, higieny i epide-
miologii, dietetyki, historii farmacji i medycyny,
a tak˝e liczne doniesienia terapeutyczne
i wzory recept, zwiàzane z lekami produko-
wanymi przez firm´ „Bayer”. Tak˝e w roku
1935, w nekrologu swego ojca, wspomniany
jest jako przedstawiciel naukowej propagandy
firmy Remedia.

Strona tytu∏owa „WiadomoÊci
Terapeutycznych”, czasopisma
redagowanego przez magistra
Tadeusza Ha∏adewicza.
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