W 1936 miejscem pracy Ha∏adewicza by∏a Warszawa i takà wy∏àcznie
informacj´ przekazuje „Kalendarz Farmaceutyczny” z tego˝ roku. Wiadomo
jednak, ˝e nadal pracowa∏ w Domu Handlowym „Remedia”. Post´powe czasopismo „Farmacja Wspó∏czesna”, w numerze 4-5 z 1936 roku, wymienia go
bowiem jako przedstawiciela firmy „Remedia”, który odpowiada∏ m.in. za
zaprezentowanie filmu „Nagromadzona energia s∏oneczna”. Film ten
obrazowa∏, jak to Êwiatowej s∏awy firma niemiecka „Bayer” (...) potrafi∏a, dzi´ki
si∏om naukowym, stworzyç i opracowaç w swych laboratoriach badawczych metody
otrzymywania najcenniejszych leków i w swych pot´˝nych zak∏adach przemys∏owych,
imponujàcych doprowadzonà chyba do granic mo˝liwoÊci mechanizacjà i organizacjà
pracy, oddaç je na po˝ytek cierpiàcej ludzkoÊci. Film wyÊwietlony zosta∏ w warszawskim kinie „Stylowym”, zaÊ magister Ha∏adewicz poprzedza∏ projekcj´
powitaniem i wprowadzeniem w jego treÊç. Projekcja filmu spotka∏a si´ z bardzo
ostrà reakcjà cz´Êci Êrodowiska farmaceutycznego, które pi´tnowa∏o nie tylko
samà reklam´, ale nawet sprzeda˝ produktów importowanych z hitlerowskich
Niemiec! Redakcja „Farmacji Wspó∏czesnej” oczekiwa∏a, ˝e polskie spo∏eczeƒstwo farmaceutyczne potrafi odró˝niç ziarno od plew i nale˝ycie ustosunkuje si´ do
ka˝dej przesadnej i niczem nieusprawiedliwionej reklamy firmy zagranicznej.
Mo˝emy si´ domyÊlaç, ˝e praca dla „Bayera” nie by∏a w takich warunkach
∏atwa i nie przysparza∏a magistrowi Ha∏adewiczowi przyjació∏ wÊród polskich
aptekarzy i farmaceutów...

Strona tytu∏owa „WiadomoÊci Aptekarskich”, organu prasowego Izby Aptekarskiej w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa, informujàca o powstaniu
instytutu finansowego dla wszystkich aptekarzy. WÊród podpisów cz∏onków zarzàdu widoczne jest nazwisko Tadeusza
Ha∏adewicza.
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Ju˝ w czasie okupacji niemieckiej magister Ha∏adewicz mieszka∏ w Krakowie, przy ulicy Sienkiewicza 9, pracujàc w krakowskiej hurtowni farmaceutycznej „Pharma”. Od 8 grudnia 1940 dzia∏a∏ jednoczeÊnie w zarzàdzie Banku
Spó∏dzielczego Aptekarzy. Jak informowa∏ R. Grabiaƒski, autor nekrologu
Ha∏adewicza, zamieszczonego w trzecim numerze „Farmacji Polskiej” z 1945
roku, okres jego kadencji przypad∏ na czas okupacji, kiedy to na zarzàdzenie w∏adz
niemieckich przeniesiono siedzib´ g∏ównà Banku z Warszawy do Krakowa, a do
Zarzàdu i Rady Nadzorczej wprowadzono niemców1. Powierzone Mu stanowisko
pe∏ni∏ honorowo z wielkim poÊwi´ceniem i zapa∏em, wnoszàc powa˝ny wk∏ad
w rozwój Banku stojàcego dziÊ na czele spó∏dzielczych instytucyj kredytowych
w Polsce. Ponadto w nekrologu tym czytamy: trudna by∏a praca z podejrzliwymi
niemcami, a jeszcze trudniej by∏o ich odwieÊç od zamiarów finansowania takich
przedsi´biorstw, w których kry∏o si´ powa˝ne niebezpieczeƒstwo strat dla Banku.
Tam gdzie nie pomog∏a argumentacja uciekano si´ do podst´pu. We wzorowej
wspó∏pracy cz∏onków Zarzàdu Polaków parali˝owano zamiary niemców. To w∏aÊnie
uczestnictwo we w∏adzach i pracach Banku pozwoli∏o Ha∏adewiczowi wesprzeç kandydatur´ swego krajana, doktora Stanis∏awa Pronia, znanego
powszechnie jako za∏o˝yciel i organizator krakowskiego Muzeum Farmacji,
do pracy w administracji Banku.
W kilkanaÊcie dni po oswobodzeniu stolicy Ma∏opolski z ràk niemieckich,
w dniu 27 lutego 1945, Tadeusz Ha∏adewicz zosta∏ komisarycznym zarzàdcà
krakowskiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, zast´pujàc na tym stanowisku
Mariana Stop´. To w∏aÊnie magistra Tadeusza Ha∏adewicza mo˝emy uznaç za
twórc´ krakowskiej Izby Aptekarskiej, bowiem w powierzone sobie zadanie
w∏o˝y∏ nieprawdopodobnà wr´cz iloÊç pracy i ca∏e serce!
Pierwsze miesiàce zarzàdu komisarycznego min´∏y pod znakiem czynnoÊci organizacyjnych. Okres ten opisuje w swych niepublikowanych
wspomnieniach pt. „Szuka∏em cz∏owieka” wspomniany ju˝ doktor Stanis∏aw
Proƒ, który pe∏ni∏ wówczas funkcj´ kierownika biura Izby Aptekarskiej: Izba
musia∏a byç samowystarczalna, gdy˝ by∏a samorzàdem zawodowym, opartym
wy∏àcznie na w∏asnych podstawach finansowych. Trzeba wi´c by∏o zaczynaç prac´
organizacyjnà od podstaw, od uj´cia katastru cz∏onków Izby, a przede wszystkim
w∏aÊcicieli aptek, bo na ich barkach musia∏ oprzeç si´ byt samorzàdu. Magistra
Ha∏adewicza wspomina∏ zaÊ jako znakomitego fachowca, cz∏owieka Êwiatowego
o szerokich horyzontach. Wspó∏praca z nim by∏a mi∏a i ∏atwa.
1 Tak w∏aÊnie, z ma∏ej litery, pisano przez przez kilka powojennych lat s∏owo „Niemcy”.
Mia∏o byç wyrazem pogardy i dezaprobaty dla niedawnych okupantów...
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Budynek przy ulicy Basztowej 3, zajmowany kolejno przez Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej (w roku 1939),
Izb´ Aptekarskà w Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa (1940-1945),
krakowskà Okr´gowà Izb´ Aptekarskà
(do 1951), a nast´pnie, przez d∏ugie
lata, krakowskie muzeum farmacji.
Zdj´cie z lat szeÊçdziesiàtych XX wieku. Ze zbiorów Anny Stabrawy.

W lokalu Izby wygospodarowano osobne pomieszczenia dla Banku Spó∏dzielczego Aptekarzy oraz dla zarzàdu Zwiàzku Zawodowego Pracowników
Przemys∏u Farmaceutycznego, Aptek i Drogerii Województwa Krakowskiego.
Komisarz Ha∏adewicz z satysfakcjà móg∏ stwierdziç w jednym ze sprawozdaƒ
z dzia∏alnoÊci Izby, zamieszczonych na ∏amach „Farmacji Polskiej”, ˝e w siedzibie Izby skupia si´ (...) ca∏okszta∏t ˝ycia zawodowego dla województwa krakowskiego.
Do najwa˝niejszych zas∏ug magistra Ha∏adewicza na stanowisku komisarycznego zarzàdcy Okr´gowej Izby wymieniç nale˝y m.in. powo∏anie ex decreto
tymczasowej Rady Izby, w sk∏ad której wchodzili nie tylko przedstawiciele
pracodawców i pracowników aptek, ale tak˝e reprezentanci grona profesorskiego z Oddzia∏u Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagielloƒskiego, m.in.
profesorowie: Marek Gatty-Kostyal, Stanis∏aw Skowron, Józef Hano i Aleksander Kocwa. Ha∏adewicz podkreÊla∏ w swych sprawozdaniach, ˝e wspó∏praca
z wymienionymi profesorami by∏a owocna i nacechowana najwy˝szà ˝yczliwoÊcià.
Doktor Proƒ wspomina∏ z kolei, ˝e cia∏o doradcze, przydzielone [Ha∏adewiczowi]
(...) z∏o˝one by∏o ze zdolnych zawodowców, owianych maksimum dobrej woli i ch´ci
s∏u˝enia dobru publicznemu i zawodowi, a wyznajàcych przede wszystkim zasad´:
Salus aegroti suprema lex! Oficjalnie prezesem Izby zosta∏ Ha∏adewicz w dniu
6 paêdziernika, a wi´c w dwa tygodnie po wybraniu przez Rad´ Aptekarskà
Zarzàdu.
W czasie dzia∏alnoÊci magistra Ha∏adewicza odnotowaç nale˝y liczne,
cenne inicjatywy krakowskiej Izby Aptekarskiej, m.in. udzielanie sta∏ej,
pokaênej pomocy materialnej dêwigajàcemu si´ z powojennych zniszczeƒ
krakowskiemu Oddzia∏owi Farmaceutycznemu UJ. Za pieniàdze Izby urzà106

dzano laboratoria, kompletowano biblioteki, zatrudniano pomoce techniczne.
Fundowane by∏y tak˝e stypendia naukowe dla pracowników Oddzia∏u i najzdolniejszych studentów. Dzi´ki wstawiennictwu w∏adz Izby Aptekarskiej
krakowskim i ma∏opolskim aptekom przydzielane by∏y dodatkowe partie cukru
i spirytusu. ÂciÊle wspó∏pracowano z inspektoratem farmaceutycznym oraz
sàsiednimi izbami aptekarskimi.
Z inicjatywy Ha∏adewicza zorganizowano laboratorium chemicznoanalityczne, odbywa∏y si´ tak˝e zebrania naukowo-zawodowe, na których
wyk∏ady g∏osili wspomniani powy˝ej profesorowie-cz∏onkowie Rady
Aptekarskiej. Zebrania te wspomina∏ doktor Stanis∏aw Proƒ: w pierwszych zaraz
tygodniach prac organizacyjnych tworzàcej si´ Krakowskiej Izby Aptekarskiej, prezes
Ha∏adewicz zorganizowa∏ wieczorne zebrania dyskusyjne w formie towarzyskich
herbat. ZapraszaliÊmy na nie zaprzyjaênionych z farmacjà profesorów Wydzia∏u
Farmaceutycznego (...) oraz czynniejszych i ruchliwszych cz∏onków zawodu.
Uczestnicy zg∏aszali wnioski, nad którymi rozwija∏a si´ dyskusja. Rozpatrywano
zagadnienia naukowe, dotyczàce przede wszystkim farmacji praktycznej, a tak˝e
zawodowo-prawne. Zebrania odbywa∏y si´ dwa razy w miesiàcu, by∏y licznie obsy∏ane
i bardzo o˝ywione. Porzàdku dyskusji przestrzega∏ przewodniczàcy. Zebrania te
utrzyma∏y si´ bardzo d∏ugo.
Tadeusz Ha∏adewicz zmar∏ niespodziewanie 20 paêdziernika 1945 roku,
w wieku zaledwie 47 lat, dok∏adnie dwa tygodnie po wyborze na stanowisko
prezesa Okr´gowej Izby Aptekarskiej... W cytowanym ju˝ powy˝ej nekrologu
tego zas∏u˝onego dzia∏acza samorzàdowego mo˝na by∏o przeczytaç: pomimo
przepracowania i przem´czenia wyjecha∏ do Warszawy by na Walnym Zebraniu
Cz∏onków Banku Spó∏d. Aptekarzy z∏o˝yç swe ostatnie sprawozdanie. W dniu powrotu
z Warszawy do Krakowa zas∏ab∏ nagle a po 3-ch dniach zakoƒczy∏ swój pracowity
˝ywot. Autor nekrologu dodawa∏ tak˝e, ˝e magister Ha∏adewicz prawoÊcià charakteru
zjednywa∏ powszechnie szacunek, a serdecznoÊcià i uczynnoÊcià zdobywa∏ przyjació∏.
Wed∏ug wspomnieƒ dawnych pracowników biura Okr´gowej Izby Aptekarskiej
magister Ha∏adewicz by∏ cz∏owiekiem o wielkiej kulturze, otoczonym powszechnym powa˝aniem w aptekarskiej spo∏ecznoÊci.
Tadeusz Ha∏adewicz, prezes izby aptekarskiej, pochowany jest na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie (kwatera LXVIII, rzàd 12, miejsce 16). Wraz z nim
pochowana jest jego ˝ona, Danuta z Szaniawskich primo voto Ha∏adewiczowa,
secundo voto Szewczykowa (1913- 2005).
PiÊmiennictwo u autora
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Maciej Bilek

To Tadeusz Ha∏adewicz (1898-1945),
Master of Science in Pharmacy, in memoria
Tadeusz Ha∏adewicz, born in Rymanów in the Subcarpathian Region as
the son of W∏adys∏aw Ha∏adewicz, the local pharmacist, was the first chairman
of the Regional Pharmaceutical Chamber in Cracow. W∏adys∏aw, the father of
Tadeusz, was a co-organizer of the Galicia Provincial Pharmacists Association
and a signatory to an appeal on a then dramatic situation of pharmacies from
Lesser Poland. He contributed to the development of singing movement and
organization of voluntary fire brigade in towns he worked in (including Lviv,
Stanis∏awów, Bóbrka). By the time he graduated from the Lviv University in
the field of Pharmacy in 1925, Tadeusz was a second lieutenant of The Polish
Army in the wagon forts. In the years 1932-1934 he was a manager of Trading
House „Remedium” with the exclusive sale of „Bayer” products on the territory
of the Republic of Poland and an editor of a magazine „WiadomoÊci
Terapeutyczne” (News on Therapy). Under German occupation Tadeusz lived
in Cracow and worked in pharmaceutical wholesale company „Pharma” as
well as in the management board of the Pharmacists Credit Union (Bank
Spó∏dzielczy Aptekarzy). On 27th February 1945 Tadeusz became an appointed
administrator of the Regional Pharmaceutical Chamber in Cracow and on 6th
October its official president. It was the Regional Pharmaceutical Chamber
which put forward a proposal to help the Faculty of Pharmacy of the
Jagiellonian University on the regular basis, cooperate with pharmaceutical
inspectorate and neighbouring pharmaceutical chambers, found chemical and
analytical laboratory and organize scientific as well as professional meetings.
Tadeusz Ha∏adewicz died a sudden death on 20th October 1945 due to
exhaustion and overwork. He is buried in Rakowicki Cemetery in Cracow.
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Dr n. farm. Maciej Bilek – aptekarz z rodziny krakowskich farmaceutów, historyk farmacji specjalizujàcy
si´ w dziejach aptek Polski po∏udniowo-wschodniej,
opisujàcy prace towarzystw aptekarskich w Galicji,
dokumentujàcy dane na temat przebiegu pracy aptekarzy
Ma∏opolski Wschodniej i Zachodniej.
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(Fot. Eksponaty apteczne – Muzeum Ziemi Bieckiej ).
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