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Jan Biegański - człowiek z pasją...
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O Janie Biegańskim, znawcy ziół, botaniku i aptekarzu.

Jan Biegański (1863 – 1939)
Jan Biegański urodził się w Warszawie w 1863 roku. Przez kilka lat mieszkał i pracował w
miejscowości Skępe. Był aptekarzem, botanikiem, zielarzem i działaczem społecznym. Od roku 1894
był właścicielem apteki w Skępem. Poznał magistra Stefana Niteckiego, który był właścicielem apteki w
Lubiczu, aktywnego działacza Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego w
Warszawie.
25 – 26 V 1912 roku odbył się w Łodzi Pierwszy Zjazd Aptekarzy Królestwa Polskiego. Brało w
nim udział około 200 aptekarzy z Królestwa Polskiego. „Wśród przybyłych znajdowały się największe
sławy polskiej farmacji: przedstawiciele nauki – Jan Biegański, Bronisław Koskowski, Stanisław Weil;
zasłużeni aptekarze – Henryk Biertümpfl, Alfons Bukowski, Bronisław Gładych, Teofil Tugendhold oraz
twórcy polskiego przemysłu farmaceutycznego – Franciszek Karpiński, Henryk Klawe, Stefan Otolski,
Ludwik Spiess i inni”. Na zjeździe wygłoszono szereg referatów. Między innymi Jan Biegański - jako
popularyzator tej gałęzi rolnictwa na ziemiach polskich - omówił zagadnienie organizacji i rozwoju
krajowego zielarstwa.
Magister J. Biegański był jednym z pionierów i popularyzatorów uprawy ziół w Polsce, jednym z
najwybitniejszych polskich farmaceutów – botaników. Skupował zioła dziko rosnące. W ogródku przy
aptece zajmował się uprawą roślin krajowych i obcych, które służyły mu do sporządzania leków.
Głównym źródłem surowców zielarskich były rośliny zbierane z naturalnych stanowisk, w które obfitują
okolice Skępego. Zbierał i hodował różne rodzaje leczniczych ziół. Napisał i ogłosił drukiem znaczną
ilość artykułów (około 250) o ziołach i zielarstwie oraz szereg prac większych. W 1894 roku wydał
pozycję „Rośliny lekarskie i ich uprawa”, w 1904 roku „Zioła apteczne. Treściwy opis hodowli”, w 1922
roku „Ogródek lekarski przy szkole”, w 1932 roku pozycję „Zielarz. Podręcznik dla zbierających zioła”, a
w 1939 roku „Ziołolecznictwo”. Określił także liczbę roślin wzmiankowanych w pismach biblijnych jako
bliską 100.
W gazecie codziennej „Echo Płockie i Łomżyńskie” podano w 97. numerze z 1900 roku
informację, że 9 maja 1900 roku z inicjatywy aptekarza Jana Biegańskiego powstało Towarzystwo
Kredytowe w Skępem. Było ono zalążkiem przyszłego Banku Spółdzielczego, istniejącego do dziś. Po
śmierci został uznany za pioniera zielarstwa w Polsce. Nazywa się go nestorem polskiego zielarstwa.
Zmarł 16 I 1939 roku w Warszawie.
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