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Oby Nowy Rok 2016
przyniósł dla Każdego

zdrowie, szczęście i pomyślność,
siłę i energię do pracy, radość z jej owoców,

ciepło w rodzinnym gronie -
dobro i przyjaźń, nadzieję i zadowolenie, realizację marzeń,

hojne dary Opatrzności
dla Każdego i na każdy dzień

tego życzy
Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

mgr farm. Justyna Korzelska
oraz

Okręgowa Rada Aptekarska
i Redakcja Biuletynu
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Koleżanki i Koledzy!
Witam Was serdecznie
na początku mojej kadencji!

Dziękuję wszystkim, którzy na mnie 
głosowali i mi kibicowali! Będę się stara-
ła wypełniać swoje obowiązki najlepiej 
jak potrafię.

Przede mną duże wyzwanie. Chcia-
łabym zachęcić młodszych kolegów do 
większego zainteresowania sprawami 
naszej Izby i aptekarstwa w ogóle.

Nigdy nie akceptowałam podziałów 
wśród członków naszej izby.

Każdy z Was niezależnie od tego gdzie i na jakim stanowisku pracuje jest 
tak samo ważnym członkiem naszego samorządu.

Mam nadzieję, że nasza Środkowopomorska Izba Aptekarska będzie ist-
niała dalej.

Nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej!
Proszę Was wszystkich o wsparcie dla mnie i nowej Okręgowej Rady Ap-

tekarskiej.
Zaglądajcie częściej na naszą stronę internetową. Mam nadzieję, że już 

niedługo będzie dla Was bardziej interesująca.
mgr Justyna Korzelska
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Adwentowy korowód
Dni adwentowe okryte mrokiem,
Upływają zdobione lampionami;
Idą dzieci i starsi rannym krokiem,
Echa ich stóp mkną pomiędzy domami.

Ciasta adwentowe pachną Mikołajem,
Ciepłem rodzinnym i wanilią;
Tęsknota serc za wielką Tajemnicą,
Przybliża wieczór nazwany wigilią.

Noce adwentowe lśniące gwiazdami,
Osnute modlitwą, dźwięczą deszczem,
Wiatrem i adwentu pieśniami,
Pacierzy rannych nieskończonym szeptem.

Dni adwentowe z królami wędrują,
Którzy już idą z daleka, drogami;
Prowadzi ich gwiazda, nadzieją emanuje,
Niebawem mirrą, kadzidłem i złotem

Dziecię obdarują.

mgr Weronika Zarzycka
Koszalin, grudzień 2011r.
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XXIX Zjazd naszej Izby
w Koszalinie

XXIX Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy
środkowopomorskiej OIA

Zjazd odbył się w dniu 21. listopada 2015 r. w sali kinowej Biblioteki Wo-
jewódzkiej w Koszalinie. Wzięli w nim udział delegaci oraz zaproszeni goście. 
Obrady zagaiła pani mgr Maria Mach, która zakończyła kadencję jako prezes 
Izby. Przewodniczącą obrad była mgr Maria Falender. Następnie zabrał głos, 
witany dużymi brawami, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, dr Grzegorz Ku-
charewicz.

Gość Zjazdu dr Grzegorz Kucharewicz

Przedstawił on starania Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczące problemów 
aptekarzy. W związku z końcem kadencji przeprowadzono wybory do funkcji 
prezesa Izby, Rady Izby, wszystkich gremiów Izby Aptekarskiej oraz delegatów 
na Zjazd Naczelnej Izby Aptekarskiej, który zaplanowany został na styczeń 
2016 r. Prezesem Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na nową 
kadencję została mgr farm. Justyna Korzelska, kierownik apteki Staromiej-
skiej w Kołobrzegu.



6 Biuletyn Informacyjny

Kwiatami dziękowano pani mgr Marii Mach za trud kierowania Izbą przez 
2 kadencje. Nowa pani prezes mgr Justyna Korzelska podziękowała za zaufa-
nie, że dobrze będzie reprezentować problemy środowiska farmaceutycznego 
naszego regionu.

Na pierwszym zebraniu w dniu 3. grudnia 2016 r. ukonstytuowała się 
Okręgowa Rada Aptekarska. Pani prezes mgr Justyna Korzelska przejęła re-
dagowanie informacji Izbowych przez internet, które dotychczas redagował 
mgr Dariusz Tatara.

Mgr Kazimierz Polecki - Woj. Insp. Farmaceutyczny
mówił o aktualnych problemach naszego zawodu

Prezydium XXIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Środkowopomorskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Koszalinie. Stoi i zagaja obrady Zjazdu pani mgr Maria Mach, prezes kończącej 

się kadencji działalności Rady Aptekarskiej.  Od lewej w prezydium obrad siedzą: 
mgr farm. Maria Falender, mgr farm. Dariusz Tatara, mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka, 

mgr farm. Justyna Korzelska. Poniżej, przy stoliku pierwszym od lewej siedzi Komisja Uchwał 
i Wniosków: mgr farm. Bożena Fenert i mgr farm. Wojciech Domino. Przy drugim stoliku 

od lewej siedzą członkowie Komisji Wyborczo-Mandatowo-Skrutacyjnej: od lewej: mgr farm. 
Agnieszka Bieńkowska, mgr farm. Katarzyna Hryckiewicz, mgr farm. Izabela Janiak.



Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 7

Sprawozdanie z obrad XXIX Okręgowego Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego 

środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Koszalinie 

w dniu 21 listopada 2015 r.

21 listopada 2015 r. odbył się XXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo- 
-Wyborczy Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.

Zjazd otworzyła Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Środkowopomor-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie mgr farm. Maria Mach, wita-
jąc obecnych delegatów i gości.

Wśród gości obecni byli: 
• dr n. farm. Grzegorz Kucharewicz – Prezes Naczelnej Rady Aptekar-

skiej
• mgr farm. Michał Pietrzykowski – viceprezes Gdańskiej ORA
• dr n. farm. Jadwiga Brzezińska – redaktor naczelna biuletynu „Farmacja 

Pomorza Środkowego”
• lek. med. Elżbieta Woźniak – przedstawicielka Okręgowej Izby Lekar-

skiej w Koszalinie

Pani prezes mgr farm. Maria Mach przyjmuje podziękowanie od pracowników 
Biura Izba. Kwiaty wręcza mecenas Ludwika Januchowska.
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• mgr farm. Kazimierz Polecki – Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 
w Szczecinie

• mgr farm. Maja Nizio – Inspektor Farmaceutyczny w Koszalinie.
Następnie minutą ciszy zebrani uczcili pamięć naszego kolegi mgr farm. 

Tadeusza Murzydło, który odszedł w 2015 r.
Prezes Maria Mach poprosiła o wystąpienia zaproszonych gości. 
Jako pierwszy głos zabrał Prezes NRA dr n. farm. Grzegorz Kucharewicz. 

Jego wystąpienie dotyczyło wielu aktualnych problemów środowiska aptekar-
skiego, m.in. postępującego usieciowienia rynku aptek, odwróconego łańcu-
cha dystrybucji i braku leków na rynku. Prezes poruszył też problemy legis-
lacyjne dotyczące naszego zawodu. W kilku słowach podsumował też własną 
kadencję i jako ustępujący Prezes NRA podziękował za współpracę.

Następnie głos zabrał mgr farm. Michał Pietrzykowski reprezentujący 
Gdańską ORA – podziękował za zaproszenie oraz odczytał list Prezesa GORA 
dr n. farm. Pawła Chrzana do delegatów XXIX Zjazdu. 

Pani prezes mgr farm. Maria Mach przyjmuje podziękowanie od delegacji członków 
Izby za zaangażowaną pracę na stanowisku prezesa przez dwie kadencje Izby. 

Kwiaty wręcza trzyosobowa delegacja, od lewej: mgr Maria Falender, 
mgr farm. Rajmund Zarzycki, mgr farm. Jolanta Dahlke-Miś.

Poniżej przy stoliku siedzą członkowie Komisji Uchwał i Wniosków, 
od prawej: mgr farm. Wojciech Dopierała, mgr Małgorzata Gałgańska, 

mgr farm. Bożena Fenert.
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Kolejni mówcy to lek. med. Elżbieta Woźniak i mgr farm. Kazimierz 
Polecki. Podziękowali za zaproszenie i życzyli owocnych obrad. 

Po przemówieniach gości Prezes ORA ŚOIA w Koszalinie mgr farm. 
Maria Mach poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego 
Zjazdu.

Zgłoszona została jedna kandydatura – pani mgr farm. Marii Walko-
wiak-Falender, która została jednogłośnie wybrana Przewodniczącą Zjazdu, 
po czym przejęła prowadzenie obrad.

Sekretarzami Zjazdu zostały wybrane jednogłośnie pani mgr farm. 
Agnieszka Łomża i pani mgr farm. Justyna Korzelska.

Mgr farm. Rajmund Zarzycki wręcza kwiaty pani prezes mgr farm. Marii Mach 
z podziękowaniem za 8-letnią pracę na stanowisku prezesa naszej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Koszalinie. Obok za nim stoi mgr farm. Maria Falender.

Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła projekt porządku obrad Zjazdu, 
który został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej kolejności zostały wyłonione Komisje Zjazdowe.
Przewodnicząca Komisji Wyborczo-Mandatowo-Skrutacyjnej przedsta-

wiła protokół, w którym stwierdziła, że z 90 delegatów przybyło na Zjazd 62 
i w związku z tym Zjazd został zwołany prawidłowo i jest prawomocny 
do podejmowania uchwał. 
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Przewodnicząca Zjazdu przedłożyła propozycję, aby nie czytać przed-
stawionych sprawozdań i projektów uchwał, ponieważ delegaci otrzymali je 
pocztą i mieli czas, by się z nimi zapoznać.

Do sprawozdań nikt nie wniósł żadnych uwag, wobec czego sprawozda-
nia z działalności organów Izby poddane głosowaniu zostały przyjęte jedno- 
głośnie oraz Zjazd udzielił absolutorium za VI kadencję Okręgowej Radzie 
Aptekarskiej i organom Izby na podstawie wniosku Przewodniczącej Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej.

Ta propozycja została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwały w ramach porządku obrad Zjazdu poddane pod głosowanie 

zostały przyjęte jednogłośnie.
Po zakończeniu głosowań ustępująca Prezes mgr farm. Maria Mach pod-

sumowała swoją pracę na stanowisku Prezesa kolejnych dwóch kadencji. 
Podziękowała Prezesowi NRA dr Grzegorzowi Kucharewiczowi, członkom 
ORA za wsparcie, pracownikom biura Izby oraz Pani Mecenas za pomoc 
i współpracę. Wszystkie działania i prace Pani Prezes na rzecz Izby i samo- 
rządu zostały docenione przez uczestników Zjazdu licznymi brawami.

Następnie Przewodnicząca Zjazdu zarządziła przeprowadzenie wyborów 
na Prezesa ORA oraz członków organów Izby.

Fragment stołu prezydialnego: od lewej siedzą w prezydium - 
mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka, mgr farm. Justyna Korzelska, 

mgr farm. Agnieszka Łomża (sekretarz zjazdu). Poniżej przy stoliku siedzą 
członkowie Komisji Wyborczo-Mandatowej-Skrutacyjnej: 

od lewej mgr farm. Agnieszka Bieńkowska, mgr farm. Katarzyna Hryckiewicz, 
mgr farm. Izabela Janiak.



Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 11

W wyborach tajnych zostali wybrani: 
- Na stanowisko Prezesa ORA ŚOIA w Koszalinie została wybrana 

mgr farm. Justyna Korzelska
- Na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo- 

wej ŚOIA w Koszalinie została wybrana mgr farm. Maria Walkowiak- 
-Falender.

- Na stanowisko zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej wybrano:

- mgr farm. Annę Watrakiewicz
- mgr farm. Bożenę Fenert.

- Do Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA w Koszalinie wybrani zostali:
• mgr farm. Magdalena Zarzycka,
• mgr farm. Małgorzata Telega,
• dr hab. n. farm. Paweł Zarzycki,
• mgr farm. Anna Tuszyńska,
• mgr farm. Marcin Fenert,
• mgr farm. Wojciech Domino,
• mgr farm. Katarzyn Puna-Brundo,
• mgr farm. Piotr Kajtowski,
• mgr farm. Agnieszka Łomża,
• mgr farm. Maria Terlecka.

Fotografia zbiorowa nowej Rady Aptekarskiej w Koszalinie - od lewej stoją: 
mgr farm. Anna Tuszyńska, mgr farm. Maria Terlecka, mgr farm. Katarzyna 

Puna-Bindo (skarbnik), mgr farm. Justyna Korzelska (prezes), mgr farm. Agnieszka 
Łomża (sekretarz Rady). W drugim rzędzie stoją od lewej: mgr farm. Agnieszka 
Telega, mgr farm. Marcin Fenert, mgr farm. Piotr Kajtowski, mgr farm. Wojciech 
Domino, dr farm. Magdalena Zarzycka, prof. doc. dr hab. farm. Paweł Zarzycki.
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- Do Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIA w Koszalinie zostały wybrane:
• mgr farm. Anna Budkiewicz,
• mgr farm. Jolanta Dahlke-Miś,
• mgr farm. Eugenia Łotysz.

- Do Okręgowego Sądu Aptekarskiego zostali wybrani:
• mgr farm. Irena Borys,
• mgr farm. Anna Chałupnik,
• mgr farm. Krzysztof Chałupnik,
• mgr farm. Weronika Zarzycka,
• mgr farm. Regina Radkowska,
• mgr farm. Jadwiga Paprocka,
• mgr farm. Beata Maksymiuk,
• mgr farm. Ewa Stankowska,
• mgr farm. Wiktoria Owczarska.
 

- Na delegatów na VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zostali wybrani:
• mgr farm. Jolanta Dahlke–Miś,
• mgr farm. Wojciech Domino,
• mgr farm. Justyna Korzelska,
• mgr farm. Maria Mach,
• mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka,
• dr hab. n. farm. Paweł Zarzycki.

Odczytane zostały wnioski na VII Krajowy Zjazd Aptekarzy, które zostały 
przegłosowane jednogłośnie.

Nowo wybrana Prezes ORA ŚOIA w Koszalinie mgr farm. Justyna Korzel-
ska podziękowała za wybór. Stwierdziła, że jest to dla niej wielkie wyzwanie, 
któremu chciałaby sprostać. Poprosiła członków samorządu o kontakt z Izbą, 
o pisanie do Izby o swoich problemach. Chciałabym – powiedziała zachęcić 
szczególnie młodych farmaceutów do zaangażowania się w pracę naszego sa-
morządu.
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Farmacja Pomorza Środkowego ukazuje się od 1992 r. czyli od 
założenia naszej Izby. Najpierw drukowana była bezpłatnie 
w Warszawie dzięki uprzejmości wydawcy firmy „Lek w Polsce” 
mgr farm. Mariusza Chomickiego. Potem w Koszalinie nadal 
jako miesięcznik, a dopiero ostatnio jako kwartalnik.

Piękna szata graficzna naszego Biuletynu, którym zachwycają się wszyscy 
farmaceuci w całym kraju, to zasługa pana mgr Rajmunda Zarzyckiego, który 
zdobi nasz Biuletyn swoimi pięknymi fotografiami oraz dokumentuje wszyst-
kie imprezy Izbowe. Także czuwa nad problemami graficznymi oraz walorami 
treściowymi.

Przez długi czas pierwszą stronę okładki 
zdobiły akwarele mgr Wiesława Fuska, a inne 
strony artystyczne fotografie mgr Rajmunda 
Zarzyckiego oraz artystów-malarzy naszego 
regionu; mgr Doroty Pastok oraz mgr Woj-
ciecha Dopierały.

Piękny układ graficzny - to zasługa ar-
tysty-grafika - pana Zbigniewa, który wie-
le serca wkładał, by jego dzieło zachwycało 
oko farmaceutów.

Stronę treściową tworzyły aktualne pro- 
blemy środowiska farmaceutycznego, polemiki, nowe ustawy, omówienia 
trudności spraw zawodowych. A także wspomnienia, twórczość – osiągnię-
cia - myśli i relacje farmaceutów naszego regionu. Zawsze zakończone nutką 
humoru.

Przez długi czas atrakcją każdego numeru były wspomnienia wojen-
ne mgr Wiesława Fuska, bohatera spod Tobruku, utalentowanego malarsko 
i literacko. Piękną poezję zawdzięczaliśmy pani mgr Weronice Zarzyckiej, 
która w ciepłych słowach ukazywała nam głębię przeżyć i wzruszeń, których 
dostarcza nam przyroda.

Chlubą naszego regionu są farmaceuci artyści-malarze, mgr farm. Woj-
ciech Dopierała, mistrz portretu oraz mgr Dorota Pastok - malarka kwiatów. 
Ich obrazy i osiągnięcia twórcze prezentowaliśmy na łamach naszego Biu-
letynu. Informowaliśmy, że ukazało się kilka książek autorstwa mgr Doroty 
Pastok z zakresu kosmetologii, że wydawała czasopismo „APTEKA SZPITAL-

Wspominamy i dziękujemy



14 Biuletyn Informacyjny

NA” jedyne w kraju pismo poświęcone problemom aptek szpitalnych oraz 
organizowała sympozja krajowe poświęcone zagadnieniom aptek szpital-
nych.

Informowaliśmy, że nasz kolega mgr Wojciech Domino wydawał pismo 
własnej apteki. Niezwykłe osiągnięcie w skali krajowej i światowej, że indywi-
dualny aptekarz był wydawcą pisma dla swoich pacjentów.

Podziwialiśmy naszą koleżankę mgr Elżbietę Żerabiło-Waluś, która jako 
mors bałtycki, kąpała się w lodowatej wodzie Bałtyku w zimie. Z dumą wspo-
minamy i dziękujemy mgr Euguenii Łotysz oraz mgr Annie Budkiewicz, któ-
re organizowały wspaniałe sympozja i zebrania naukowe Oddziału Koszaliń- 
skiego PTFarm. Przeżywaliśmy z radością wszystkie imprezy, które organi-
zowała pani mgr Maria Falender, zwłaszcza bale i imprezy z okazji X-lecia 
Izby w teatrze w Koszalinie. Niezapomniane są imprezy, spotkania i zjazdy, 
które organizowała pani prezes mgr Maria Mach. Gościliśmy wówczas za-
wsze prezesa ówczesnej Izby Aptekarskiej dr Grzegorza Kucharewicza, który 
relacjonował nam swoje starania w ministerstwie zdrowia. Gościliśmy tak-
że prezesów Izb z całej Polski, prezydentów miasta Koszalina i Kołobrzegu, 
przedstawicieli prasy całego regionu oraz telewizji.v

Organizatorem przemiłych spotkań w Ustce był mgr Jerzy Grocholski, 
łowczy i marynarz WP, nasz wieloletni Skarbnik Izby.

Wspaniałym organizatorem był też mgr Kazimierz Stawiarski, którego 
duży portret zdobi jedną aptekę w Koszalinie.

Fot. W środku dr Jadwiga Brzezińska, obok jej małżonek dr Władysław Brzeziński.
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Zamieszczaliśmy wspomnienia aptekarzy-pionierów z 1945 r., którzy 
zakładali tu na Pomorzu Zachodnim apteki. Ich relacje stanowią ważny doku-
ment dziejów polskiej farmacji naszego regionu.

Były to m.in. wspomnienia mgr Zofii Rożnieckiej, mgr Romualda Uści-
nowicza, mgr Leona Staśkiewicza, mgr Marianny Pietrzak, mgr Aliny Skib-
niewskiej z Ustki, dr Michała Stojaczyka z Bytowa, mgr Pawła Pałkowskiego 
z Miastka, mgr Teofila Chojnackiego i wielu innych.

Na łamach Biuletynu żegnaliśmy też Kolegów, którzy odeszli do wiecz-
ności. Ich osobowość i dorobek życiowy stanowi skarbnicę naszego zawodu, 
który szczyci się ich działalnością zawodową dla dobra społeczeństwa.

Cieszyliśmy się zawsze z ciekawych relacji z podróży zagranicznych 
naszych kolegów, jak np. mgr Weroniki i mgr Rajmunda Zarzyckich do 
Norwegii czy mgr Barbary Skorupy – podróży do Indii. Wszystkie imprezy 
i zjazdy Izby przeżywaliśmy jeszcze raz czytając relacje z obrad, oglądając fo-
tograficzne komentarze.

Byliśmy dumni z osiągnięć naszych kolegów. Mgr Mieczysław Marzec sły-
nął w całym kraju z licznych swoich talentów. Był niezastąpionym organiza-
torem różnych atrakcji podczas wszystkich bali i imprez oraz X-lecia Izby 
w teatrze.

Mgr Janusz Kowalkiewicz opłynął cały świat jachtem i wylądował w Au-
stralii. Prof. dr hab. Paweł Zarzycki przez kilka lat był profesorem Uniwersy-
tetu w Australii, a potem uniwersytetu w Koszalinie. Uzyskał polską nagrodę 
naukową Nobla.

Kolega mgr Edward Drzewiecki uzyskał I nagrodę w krajowym konkursie 
na wspomnienia farmaceutów.

Nie sposób wymienić zasług wszystkich farmaceutów naszego regionu. 
Ale wszyscy, którzy odważyli się napisać o swoich osiągnięciach zostali odno-
towani na łamach naszego Biuletynu.

Ich nazwiska i czyny będą przez dalsze stulecia mówiły o zasługach, szla-
chetności i niezwykłych uzdolnieniach farmaceutów naszego regionu. Oprócz 
całodziennej zawodowej pracy w aptece na rzecz cierpiących ludzi, potrafili 
oni swój czas wolny wypełnić wielką aktywnością społeczną i intelektualną.

Przepraszam, jeśli w tej krótkiej relacji podsumowującej pominęłam wielu 
wybitnych działaczy naszej Izby, których nazwiska i działalność omówiona 
została na łamach Farmacji Pomorza Środkowego jak mgr Dariusz Tatara, 
mgr inż. Ireneusz Owsiany – kronikarz z Darłowa, Władysława Kurzeja, Jolan-
ta Dahlke-Miś i wielu innych. Ich nazwiska i działalność w formie biogramów 
znajdują się w Albumie XX-lecia Izby, najpiękniejszym Albumie Krajowym.

Drodzy Czytelnicy! Ogrom problemów i wszystkie Wasze nazwiska osiąg-
nięcia i serca - znajdują się na łamach Farmacji Pomorza Środkowego w jej 



16 Biuletyn Informacyjny

23 rocznikach. Dziękujemy Wam Wszystkim, Drodzy Czytelnicy za waszą do-
broć, szlachetność, życzliwość, osiągnięcia i poczucie rodzinnej więzi wszyst-
kich aptekarzy regionu.

Wybaczcie Drodzy Czytelnicy, jeśli kogoś w tym podsumowaniu pomi-
nęłam, ale Wszystkich Was noszę w mym sercu i pamięci.

Dziękujemy Wam Wszystkim Drodzy Czytelnicy Farmacji Pomorza 
Zachodniego, których darzymy serdeczną przyjaźnią i ciepłym sercem!

Dziękujemy też miłym Paniom z Biura Izby:
- pani mecenas mgr Ludwice Januchowskiej, która ratowała nas z różnych 

redakcyjnych opresji,
- paniom Irenie Walichniewicz i Elżbiecie Sobolewskiej, za uprzejmość 

i pomoc w uzyskaniu różnych informacji.
Redakcja

Farmacji Pomorza środkowego
dr Jadwiga Brzezińska

Biblioteka Wojewódzka w Koszalinie to centrum książek o regionie. Moż-
na tam znaleźć wszystkie wydawnictwa: książek i prasowe, dotyczące naszego 
regionu. Jest tam także archiwizowany nasz Biuletyn Izbowy „Farmacja Po-
morza Środkowego”, który ukazuje się od 1992 r. Przez długi czas jako mie-
sięcznik, a ostatnio jako kwartalnik.

Nasz Biuletyn Izbowy „Farmacja Pomorza Środkowego” jest też archi-
wizowany przez największe biblioteki krajowe: Bibliotekę Narodową, Bi-
bliotekę Jagiellońską w Krakowie, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, 
Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie, wszystkie biblioteki wojewódzkie 
biblioteki wszystkich Muzeów Farmacji: w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, 
Łodzi i innych miastach. Oczywiście także w bibliotece Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej oraz bibliotekach wszystkich Izb Aptekarskich w kraju. Farmacja 
Pomorza Środkowego ukazuje się też w kolorze w internecie. Poszukajcie 
w Waszym tablecie, a wyskoczy i uśmiechnie się do Was „Farmacja Pomorza 
Środkowego”, przyjazna i serdeczna. Zawsze doda Warn otuchy i poczucie 
więzi z aptekarstwem regionu.

Biblioteka to archiwum książek



Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 17

Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)
(Inne nazwy: krwawnica wodna, lisi ogon, wilczy ogon,
moczarka, wierzbienica)

Jest to bylina, wysoka około 1 m, o kanciastej łodydze i różowo-fioletowych 
kwiatach. W sprzyjających warun-
kach, w okresie kwitnienia, czyli od 
lipca do sierpnia tworzy przepiękne, 
zwarte dywany. Łacińska nazwa wy-
wodzi się z greckiego słowa Lythron 
– krew, co nawiązuje do leczniczych 
zastosowań tego ziela.

Rozprzestrzeniona w Europie 
aż po Syberię, na Dalekim Wscho-
dzie, Północnej Afryce i Średniej 
Azji. Występuje nad brzegami wód 
płynących i stojących, nad rowami. 
Najkorzystniejsze warunki znajduje 
na podmokłych łąkach, w wilgot-
nych lasach, niskich torfowiskach 
i mokradłach.

Krwawnica od wieków stosowa-
na była w medycynie ludowej Eu- 
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ropy. Była ona bardzo popularnym lekiem w czasie epidemii cholery w Anglii 
w XIX wieku.

Surowcem leczniczym jest całe ziele (część nadziemna wraz z korzeniami) 
pozyskiwane w początkowym okresie kwitnienia.

Zawartość: alkaloidy, antocyjany, cukry, flawonoidy, garbniki, glikozydy, 
karoten, pektyny, sole mineralne (zwłaszcza żelazo i wapń) żywice.

Działanie: antybakteryjne, moczopędne, ściągające, przeciwkrwotoczne, 
przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe, przeciwrobacze, przeciwzapalne, przy-
spieszające gojenie (ziarninowanie) ran i uszkodzeń skóry oraz uspakajające. 
Ściągający efekt preparatów z krwawnicy nie powoduje zaparcia, co często to-
warzyszy innym lekom o takim działaniu, dlatego są one szczególnie polecane 
w biegunkach o podłożu nerwicowym.

Napar z ziela krwawnicy: 1/2 łyżki suszonego ziela zalewamy szklanką 
wrzątku i pozostawiamy pod przykryciem na 4 godziny, po czym sączymy. 
Gotowy napar pijemy w ciągu dnia.

Zastosowanie w lecznictwie: w bólach żołądka, w czerwonce, w chole-
rze, w tyfusie brzusznym, w krwawych biegunkach, w nieżytach jamy ustnej 
i przewodu pokarmowego, w owrzodzeniu żołądka i jelit, w nieregularnym, 
przewlekłym i nasilonym miesiączkowaniu, w schorzeniach artretyczno-reu-
matycznych i w zaburzeniach krążenia. 

Nalewka z ziela: 15 gramów świeżego, kwitnącego ziela zalewamy litrem 
wódki 40% lub czerwonego wina i pozostawiamy na 5 dni, po czym cedzimy. 
Nalewka ta o przyjemnym smaku ma działanie żołądkowe, przeciwbiegunko-
we i krążeniowe.

Okłady z papki ze świeżego ziela przynoszą ulgę w dnie, nerwobólach 
i dolegliwościach reumatycznych.

Nasiadówki w odwarze z ziela pomocne są w stanach zapalnych odbytu 
i sromu, w hemoroidach i owrzodzeniach.

Medycyna ludowa zalecała picie naparu z krwawnicy przy szumach w gło-
wie i przy epilepsji, tyfusie brzusznym a także jako odtrutkę przy pogryzieniu 
przez nieznane psy oraz żmije. W odwarze z ziela kąpano wyczerpane choro-
bą i anemiczne dzieci.

Kąpiele z dodatkiem naparu z krwawnicy przynoszą ulgę w chorobach 
reumatycznych, nerwobólach, chorobach skóry – działając równocześnie od-
prężająco i przeciwzapalnie.

Właściwości ściągające krwawnicy są tak silne, że była ona nawet stoso-
wana do garbowania skór.

Fot. R. Zarzycki
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Papryka, lub pieprzowiec (Capsicum annuum, Capsicum frutescens)

Ta roczna roślina stosowana głównie jako warzywo lub przyprawa ma też 
cenne właściwości lecznicze. Występuje w wielu odmianach (ok. 30) od łagod-
nych do bardzo ostrych, znanych jako pieprz turecki, pieprz hiszpański, chili, 
tabasco czy Cayenne. Pochodzi z Ameryki Środkowej i uprawiana tam była 
już w latach między 5200 a 3400 rokiem przed n. Chrystusa.

Surowcem tak kulinarnym jak i leczniczym są wyłącznie owoce zawiera-
jące dużą ilość witaminy C, prowitaminę A, wit. B1, B2, E, PP i K, cukry i biał-
ka. Jednak najważniejszym jest tu alkaloid kapsaicyna – związek powodujący 
uczucie pieczenia i warunkujący działanie papryki.

Jako ciekawostkę można podać fakt, że właśnie w tym roku minęło 483 lat 
od użycia po raz pierwszy w historii ludzkości gazu bojowego. Było to wczes-
nym rankiem 1532 roku, kiedy hiszpańscy konkwistadorzy szykowali się do 
boju ze słabiej uzbrojonymi i niewyszkolonymi oddziałami Indian. Wydawało 
się, że losy bitwy są już przesądzone na korzyść najeźdźców. Właśnie wtedy 
Indianie korzystając z wiatru, który wiał w kierunku Hiszpanów, na rozżarzo-
ne węgle zaczęli sypać sproszkowaną ostrą paprykę. Wiatr przeniósł gryzący 
dym w stronę przeciwnika i spowodował panikę tego zaprawionego w bo-

Fot. R. I. Zarzycki
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jach oddziału. Piekący dym drażnił im twarze, oczy i płuca. Kaszląc, prychając 
i łzawiąc – w popłochu rzucili się do ucieczki. 

Zastosowanie, W naszej medycynie tylko zewnętrznie w postaci mazideł 
maści, plastrów (Kapsiplast) lub nalewek. Stosowane są w nerwobólach, bó-
lach gośćcowych, i mięśniowych różnego pochodzenia. Po wtarciu w skórę 
odczuwa się najpierw ciepło a potem silne pieczenie spowodowane podraż-
nieniem zakończeń nerwów czuciowych. W stosowaniu preparatów z papry-
ki należy zachować szczególna ostrożność, aby nie stosować je na błony ślu-
zowe a zwłaszcza na oczy, gdyż powodują one silny i długotrwały ból i stan 
zapalny.

Aztekowie używali ostrej papryki do leczenia bólu zębów i świerzbu. Oka-
zała się również skuteczna w leczeniu wielu dolegliwości żołądkowo-jelito-
wych, krążeniowych, niestrawności a nawet w przeziębieniach.

Paprykę spożywać musimy jednak z umiarem (zwłaszcza odmiany ostre), 
gdyż jedzona w nadmiarze może szkodzić. Całkowicie przeciwwskazana jest 
dla ludzi ze schorzeniami nerek i wątroby a także w nadkwaśności, we wrzo-
dach żołądka i dwunastnicy.

Do nacierań możemy sporządzić nalewkę: 4–5 małe, ostre papryki, kroi-
my na kawałki i zalewamy 250 ml 70% spirytusem (170 ml spirytusu 95% roz-
cieńczamy 80 ml przegotowanej wody). Po 14 dniach gotową nalewkę odsą-
czamy, otrzymując płyn do nacierań. Uwaga na oczy i błony śluzowe!

Księgi w segmentach,
a rozum w piętach

Szedł przez życie, jak bosy po rżysku.

Skupuję sumienia
– mogą być  nie czyste.

Zapalam zielone światła,
- specjalność – tunele
bez wyjścia.

Poszukuję betonu
– partyjny wykluczony.

Odstąpię zakręty
– wychodzący na prostą.

Białych plam nie wywabisz niczym.

Piętrzył z nicości różne trudności.

mgr Lech Jan Jamka, Biały Bór
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Nowy Konsultant Wojewódzki
w dziedzienie farmacji aptecznej
na terenie
woj. zachodniopomorskiego.
Od 5. września 2015 r. Konsultantem 

Wojewódzkim z farmacji aptek na tere-
nie woj. zachodniopomorskiego została 
asygnowana pani mgr Dorota Pastok-
Chomicka z Kołobrzegu. Stanowisko to 
uprawnia do kontroli aptek szpitalnych 
i ogólnodostępnych na obszarze całego wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, a więc 
na terenie 2 Izb Okręgowych Zachodniopo-
morskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz 
Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Apte-

karskiej. Nominację tę podpisał Minister Zdrowia oraz Krajowy Konsultant 
ds. farmacji.

Pani mgr Dorota Pastok wzięła już udział w krajowym spotkaniu Konsul-
tantów Wojewódzkich ds. farmacji w Warszawie.

Gratulujemy naszej Koleżance, że powierzono Jej tak ważną i odpowie-
dzialną funkcję.

Zaproszenie na Sympozjum Historii Farmacji
W dniach 2-5. czerwca 2016 r. odbędzie się kolejne Sympozjum Historii 

Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Miejscem obrad będzie 
miejscowość KRAPKOWICE k. Opola Dom Wczasowy ZAMKOWY MŁYN

Temat sympozjum:
Aptekarz jako lekarz pierwszej pomocy. – Regionalne medykamenty i te-

rapie - Zwykli - niezwykli ludzie w aptekach.
Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Sympozjum jest mgr farm. 

Irena Sikora. Sympozjum organizuje Sekcji Opolska Zespołu Sekcji Historii 
Farmacji PTFarm.
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Zaproszenie
na Międzynarodowy Kongres
Historii Farmacji
w Warszawie
Wielkie wydarzenie w farma-

cji! Warszawa będzie gospoda-
rzem Międzynarodowego Kon-
gresu Historii Farmacji. Przyjadą 
goście z całej Europy i całego świa-
ta. Organizatorem Kongresu jest 
z ramienia Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego oraz Polskiej 
Akademii Nauk – prof. dr hab. 
Iwona Arabas, kierownik Muzeum 
Farmacji w Warstwie.

Kongres odbędzie się w dniach 
12-15 września 2017 r. Już teraz 
zarezerwujcie sobie urlop na ten 
okres, by wziąć udział w tej nie-
zwykłej imprezie.

Szkolenie przez internet
Od września 2015 r. działa uruchomiona przez Polskie Towarzystwa 

Farmaceutyczne INTERNETOWA PLATFORMA NOWOCZESNEJ 
EDUKACJI FARMACEUTÓW www.szkolenie.ptfarm.pl

Zachęcamy do systematycznego korzystania z nowoczesnego sposobu 
uzupełniania swej wiedzy.

Urzędowy wykaz leków 2015
Wyszedł drukiem w marcu 2015 r. staraniem i wydaniem Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego. Można zamawiać przez e-mail: zamowie-
nia@ptfarm.pl

X Jubileuszowy Konkurs prac magisterskich
z zakresu historii farmacji
Odbył się w Warszawie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceu-

tycznego. Był pod patronatem Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii 
Nauk oraz Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego. Do konkursu zgłoszono prace ze wszystkich Uniwersytetów 
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Medycznych w kraju. Prace oceniało jury pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny 
Lichockiej z PAN.

Wszystkie prace były ciekawe. Przedstawiający je magistranci zostali ob-
darowani nagrodami książkowymi, które wręczał Honorowy Prezes Zespołu 
Sekcji Historii Farmacji dr Jan Majewski.

Hortulus w Dobrzycy
W pobliży Koszalina, w Dobrzycy, znajduje się od 1992 r. na powierzchni 

70 ha ogromny piękny ogród z bajki. Jest to ogromny park, złożony z licz-
nych ogrodów. Możemy tam podziwiać na przykład: ogród japoński, ogród 

kamienny, ogród skalny, ogród ziołowy, ogród wrzosowy, ogród francuski, 
angielski, wodny, rosarium, alpinarium, i wiele urokliwych zakątków ogrodo-
wych z altankami i fontannami.
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Zachęcam do wycieczek w dni wolne od pracy do Dobrzycy i spacerów 
w tym królewskim ogrodzie, gdzie zgromadzono okazy przyrody z całego 
świata. Można tam godzinami spacerować wśród pięknych kwiatów, roślin 
i drzew, altanek i stawów, fontann i figurek ogrodowych. Oczywiście przy 
wejściu jest też dział sprzedaży, gdzie obok kwiatów można się zaopatrzyć 
w akcesoria, ogrodowe, książki o ogrodownictwie, zamówić fontanny czy 
urządzenie do ogrodu domowego.

Telefon informacyjny to:
94 - 318-13-18.

O agresji na egzystencję naszej Izby
Gdańska Izba Aptekarska chce przedstawić na Zjeździe Naczelnej Izby 

Aptekarskiej uchwałę „O ujednoliceniu terytorium Okręgowych Izb Apte-
karskich z obszarami województw”.

Taka ustawa tak „niewinnie” się nazywa, ale stanowi zagrożenie do egzy-
stencji naszej Izby. Trzeba koniecznie nie dopuścić do tej uchwały!

Tezy obrony przed tą uchwałą:
1) terytorium województw często się zmienia.
Nasza Izba powstała i działa od 1992 r. na terenie woj. słupskiego oraz 

koszalińskiego. Działa nieprzerwanie w tych regionach mimo pewnych zmian 
terytorialnych. W najbliższym czasie - według zapewnień prezesa PIS ma być 
reaktywowane woj. koszalińskie na obszarze byłego woj. słupskiego i kosza-
lińskiego. Ma być to woj. Środkowopomorskie, jak nazwa naszej Izby.

2) Wcześniej od 1947 r. na terenie woj. słupskiego i koszalińskiego istniał 
Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który integrował apteka-
rzy z woj. słupskiego i koszalińskiego. Czyli przez 70 lat oba regiony słupski i 
koszaliński są związane długą tradycją i więzłami koleżeńskimi.

3) Od 1992 r. nasza Izba posiada biuletyn Izbowy pt. „Farmacja Pomorza 
Środkowego”, który integruje członków Izby, przypomina dzieje aptekarstwa 
naszego regionu, sylwetki zasłużonych aptekarzy naszego regionu.

3) Posiadamy od 1992 r. własny lokal i własny dobry biurowy personel, 
dużą ilość aktywistów społecznych, sprawnie funkcjonują wszystkie organa 
Izby.

Wspólne zjazdy, szkolenia, zebrania, spowodowały duże więzi koleżeńskie, 
wszyscy aptekarze mają blisko do Izby, której siedziba znajduje sie w centrum 
obszaru działania Izby na Pomorzu Środkowym.

4) nie zgadzamy się z dopasowywaniem terenu działania Izb do terytorium 
województw, to teren tych województw ulega stale zmianom, a my mamy 
ugruntowaną tradycję i chcemy nadal działać w dotychczasowym terenie.
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Czar dawnych aptek
O fascynującym warsztacie pracy dawnych aptekarzy, ich laboratoriach 

chemicznych, narzędziach i lekach, pojawiają się często relacje w prasie. Taka 
fascynująca relacja ukazana się ostatnio na łamach kwartalnika, przezna-
czonego dla ludzi po 50-tce. Czasopismo to zamieściło relacje z rozmowy 
z dyrektorem Muzeum Farmacji w Łodzi mgr farm. Jakubem Kossowskim, 
Wyjaśnił on rolę, zadania i spotkania ze zwiedzającymi to Muzeum: dziećmi 
i dorosłymi, wyjaśnił on także pochodzenie niektórych ciekawych ekspona-
tów oraz dzieje farmacji regionu łódzkiego. Pani redaktor Monika Katzmann 
z ciekawością obejrzała całe Muzeum Farmacji w Łodzi, zanotowała wyjaśnie-
nia, zrobiła wiele zdjęć wnętrza Muzeum. Jej reportaż przybliżył czytelnikom 
niezwykły urok dawnych aptek, ich znaczenie i mądrych aptekarzy, którzy 
służyli z oddaniem swoim pacjentom.

(Magazyn 60, nr 14/2015)

Na przyjaźń chuchaj i dmuchaj!
Są 4 sposoby, aby jej nie utracić:
1. Nie unoś się honorem i gniewem, gdy zrani Cię przyjaciel jakimś za-

chowaniem. Może być w jakiejś szczególnej sytuacji. Sam pierwszy zadzwoń 
i powiedz otwarcie, że sprawił Ci przykrość. Może on tego się nawet nie do-
myśla. 

2. Przeproś, jeśli postąpiłeś źle.
3. Bądź tolerancyjny. Czasem małe nieporozumienie staje się źródłem 

kłótni.
4. Zaakceptuj to, że przyjaciel z czasem się zmieni wskutek zmiany oko-

liczności życia.
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Nowy numer „Panacei”
Polska firma produkująca znakomite preparaty zielarskie LABOFARM jest 

też wydawcą kwartalnika pt. PANACEA. Jest to pięknie ilustrowany magazyn 
omawiający naturalne surowce zielarskie. Wyszedł już 52 numer tego pisma, 
co wskazuje na jego długoletnie ukazywanie się.

Z wielkim uznaniem dla Wydawcy 
i Redakcji pisma trzeba podkreślić, że jest 
to najładniejszy i najciekawszy magazyn 
o tematyce zielarskiej. Autorami drukowa-
nych tam doniesień są pracownicy nauko-
wi. Forma ekspozycji tekstów oraz liczne 
kolorowe zdjęcia zachęcają do lektury. 
W ostatnim numerze 3/2015 chciałabym 
zwrócić uwagę Czytelników na następują-
ce tematy: dąb szypułkowy - drzewo kró-
lewskie, ziele świetlika, szyszka chmielu, 
nostrzyk, ziarna słonecznika.

Dużą atrakcją każdego numeru „Pa-
nacei” jest omówienie przez znakomitego 
znawcę sztuki malarskiej Tymoteusza An-
drearczyka jakiejś rośliny lekarskiej, która 

znalazła się na obrazach sławnych mistrzów pędzla. Potrafi on w sposób bar-
dzo sugestywny uczyć patrzeć i rozumieć dzieła malarskie. Sztuki tej zwy-
kły człowiek nigdy nie zgłębiał i się nie nauczył. Dzięki panu Tymoteuszowi 
każdy numer „Panacei” jest doskonałą lekcją rozumienia sztuki malarskiej. 
Dziękujemy Ci, panie Tymoteuszu!

Internetowa Platforma Nowoczesnej Edukacji
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne założyło Platformę Internetową 

Nowoczesnej Edukacji, na której oferuje kursy dla farmaceutów zatrudnio-
nych w aptekach i hurtowniach. Kursy są zakończone testem. Za ukończenie 
takiego kursu otrzymuje się twarde punkty szkoleniowe.

Podajemy adres internetowy, gdzie można się dowiedzieć bliższych szcze-
gółów o uczestnictwie i temacie kursów.

www.szkolenie.ptfarm.pl

Wpływ doustnych leków przeciwcukrzycowych na układ krążenia
Zaobserwowano negatywny wpływ doustnych leków przeciwcukrzyco-

wych na układ krążenia. Zaleca się wielką ostrożność w terapii.
(Farm. Polska nr 10/2015)
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Badania dowodzą, że rak jest chorobą 
będącą dziełem człowieka

Po zbadaniu szczątków prawie 1000 
mieszkańców starożytnego Egiptu i Grecji 
naukowcy doszli do wniosku, że rodzaj diety, 
skażenie środowiska i współczesny tryb życia 
są tym, co odpowiada za szerzenie się raka. 
Zespół z Uniwersytetu przeanalizował litera-
turę medyczną z tamtych czasów w poszu-
kiwaniu opisów objawów raka oraz zbadał 
zachowane do dziś szczątki ciał pod kątem 
oznak tej choroby. Po raz pierwszy udało im 
się zidentyfikować przypadek raka w jednej 
z egipskich mumii, ale jak się później oka-
zało, był to jedyny przypadek tej choroby, 
na jaki udało się im natrafić.

(Biuletyn Zachodniopomorskiej
OIA nr 1/2011)

Leczenie uzdrowiskowe
Nasz region jest bogaty w miejscowości uzdrowiskowe. Obecnie wiele 

obiektów uzdrowiskowych przeszło w ręce prywatne. Jaka jest dalsza przy-
szłość naszych nadmorskich uzdrowisk? Temat ten przewija się obecnie stale 
w dyskusjach lekarzy bardzo zaniepokojonych sytuacją w lecznictwie uzdro-
wiskowym.

Kiedyś leczenie uzdrowiskowe było łatwiej dostępne dla społeczeństwa. 
Obecnie emeryci mają trudności z wyjazdem do uzdrowisk. Tymczasem jak 
wykazały badania, kuracja uzdrowiskowa przynosi ludziom starszym rady-
kalną poprawę w ich schorzeniach przewlekłych i zmniejsza potem potrzebę 
na leczenie farmakologiczne.

Nadmiar chemii w żywności
Według badań uczonych norweskich łosoś hodowany jest najbardziej tok-

syczną rybą na świecie.
Inne badania wykazały, że w żywności zjadamy ok. 4-5 kg substancji che-

micznych rocznie. Słodycze i barwniki wody przyczyniają się do epidemii 
otyłości już u dzieci. Mięso, wędliny i drób są naszpikowane antybiotykami 
i hormonami.

Należy unikać produktów seropodobnych, bo nie są produkowane z mleka 
lecz tłuszczów. Pasztety zawierają tylko 20% mięsa, a resztę zmielone chrząst-
ki, skórki i sztuczne dodatki.

Hospicjum im. Świętego 
Maksymiliana Kolbego 

w Koszalinie
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Na tropach Ernesta Hemingwaya
Lekarz Marek Stachowicz, małżonek farmaceutki, którego mądre rady za-

mieszczamy co pewien czas w naszym Biuletynie, posiada niezwykły talent li-
teracki i głęboką wiedzę psychologiczną. Ostatnio drukuje w Biuletynie Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Koszalinie swoje relacje z podróży zagranicznych 
oraz naświetla znakomicie psychikę niektórych sławnych ludzi.

(Biuletyn Okr. Izby Lekarskiej w Koszalinie nr 5/2015)

Co przynosi Farmacja Polska w nr 9/2015?
Czasopismo „Farmacja Polska” posiada 70-letnią tradycję. Zawsze towa-

rzyszy aptekarzom w ich pracy, wyposażając w potrzebne wiadomości sto-
sownie do zmieniających się okoliczności. Obecnie, gdy problemy zawodo-
we aptekarzy zostały przejęte przez Biuletyny Izbowe i niektóre czasopisma, 
Farmacja Polska może się poświęcić przekazywaniu najnowszych osiągnięć 
wiedzy naukowej z zakresu farmacji. Wprowadzenie nowoczesnych nośników 
informatycznych umożliwiło ogromny postęp w farmakoterapii. Lawinowy 
postęp w konstruowaniu nowych leków wymaga, aby farmaceuta orientował 
się w ich działaniu i skutkach ubocznych.

Postęp w dziedzinie farmakoterapii dokonuje się tak szybko, że wiedza 
wyniesiona z uczelni wymaga na bieżąco uzupełnienia. Każdy farmaceuta 
musi codziennie intensywnie się dokształcać, aby sprostać swej funkcji, ocze-
kiwaniom klientów i lekarzom.

Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi artykułami w nr 9/ 2015. 
Zwłaszcza w następujących problemach:

1) Dermakosmetyki wspomagające procesy naprawcze skóry po zabie-
gach.

2) Nowe nośniki substancji leczniczych w postaciach leków aplikowa-
nych przez skórę.

3) Sposoby projektowania nowoczesnych leków.
4) Nowoczesne spojrzenie na leczenie osteoporozy.
(Farmacja Polska nr 9/2015)
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W krainie Sasów i Serbołużyczan
Co roku, w sierpniu, „smakujemy Niemcy małą łyżeczką” wyjeżdżając 

w gronie członków i sympatyków Sekcji Historii Farmacji do rozmaitych 
regionów naszego zachodniego sąsiada. W dniach od 13. do 16. sierpnia br. 
byliśmy w Saksonii i na Łużycach.

Bazę noclegowo-wypadową mieliśmy w sympatycznym, dobrze położo-
nym hotelu „B and B Hotel” w Dreźnie przy ul. Weisseritz 10, nieopodal 
dworca kolejowego Dresden Mitte. Już w czwartek wieczorem (temperatura 
po zachodzie słońca wynosiła 30 st. C) chłonęliśmy nastrój nocny baro-
kowego Drezna wokół Frauenkirche - kościoła będącego symbolem stolicy 
Saksonii. 

W piątek rano (14. sierpnia) ruszyliśmy do Niemieckiego Muzeum 
Higieny. I tam przyszło nam zweryfikować potoczne wyobrażenie pojęcia 

„higiena”. Najpierw obeszliśmy ekspozycję czasową o przyjaźni - temat na 
tyle intrygujący na ile pojemny. Było tam wszystko to, co z pojęciem tytu-
łowym może się kojarzyć – od prezentów oficjalnie podkreślających „przy-
jaźń między narodami”, poprzez sztambuchy z różnych okresów, fragment 
rurociągu Przyjaźń, drzewo przyjaźni i jej form pomiędzy XIX wiecznymi 
myślicielami niemieckimi po kolosalne pomniki personifikujące odmiany 
przyjaźni np. braterstwo broni. 

Ekspozycja stała mnie oszołomiła. Tyle było interaktywnych propozycji 
mających na celu zapoznanie się i zrozumienie anatomii, fizjologii, odru-
chów, zachowań ludzi. Także aspektów socjalnych i kulturowych. I pomyśleć, 
że wszystko zaczęło się od drezdeńskiej Światowej Wystawy Higienicznej 
w 1911 r.
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Po przygodzie, do której pasuje nazwa „Był sobie człowiek” ruszyliśmy 
do Miśni – dawnej stolicy Saksonii. Tam w 1709 r. rozpoczęła się historia 
europejskiej porcelany. Nota bene za sprawą króla Augusta II Mocnego Sasa 
i jego alchemika – aptekarza Johana Friedricha Boettgera. W miśnieńskiej 
manufakturze mieliśmy dużą frajdę podczas prezentacji (na trzech warszta-
tach) poszczególnych etapów tworzenia porcelanowych cacuszek. Od for-
mowania glinki kaolinowej, poprzez fazę biskwitu, zdobienie i glazurowanie. 
Oczy i usta otwieraliśmy szeroko z zachwytu nad zgromadzonymi w części 
muzealnej wiernymi kopiami ogromnych waz, bibelotów, serwisów, wazo-
nów, figurek… Wśród poloników był serwis łabędzi i scenka z pocałunkiem 
polskim w której szlachcic adoruje szlachciankę. Na koniec zajadaliśmy się 
tortem z symbolem manufaktury podanym na… miśnieńskiej porcelanie. 
Jednakże Miśnia oferuje znacznie więcej niż tylko porcelanę. Sama starówka 
jest urocza i zadbana. Znacznie góruje nad nią wzgórze zamkowe z prastarą 
katedrą.

Sobotnie zwiedzanie rozpoczęliśmy od drezdeńskich Tarasów Bruehla 
i Pałacu Zwinger. Panie oglądały bogate zbiory Albertinum. W galerii No-
wych Mistrzów podziwiały obrazy niemieckich romantyków, francuskich 
i niemieckich impresjonistów, ekspresjonistów i drezdeńskich malarzy doby 
secesyjnej. W galerii rzeźby spotkały one prace A. Rodina, rzeźby antyczne, 
wazy, brązy i dzieła z terakoty. Ja natomiast skierowałem kroki do Salonu 
Matematyczno-Fizycznego w obrębie ogromnego barokowego zespołu pa-
łacowego jakim jest Zwinger. Ów Salon założył w 1728 r. August II Mocny. 
Prezentowany zbiór nie zawiódł moich oczekiwań. Jest tam świetna kolekcja 
instrumentów badawczych pochodzących już z XVI wieku. Rozpocząłem 
od renesansowych automatów, przyrządów geodezyjnych i zegarów. Zbiór 
globusów Ziemi i Nieba liczył prawie 70 sztuk, w tym islamski z XIII w. Ko-
lejne kolekcje zawierały instrumenty pomiarowe geodezyjne i geometryczne 
oraz inne aparaty fizyczne np. planimetry, wczesne termometry i barometry. 
Ucieszył mnie widok prostych 
drewnianych i mosiężnych mi-
kroskopów, wczesnych ogniw 
galwanicznych i maszyn elektro-
statycznych. Ogromne soczewki 
do rozpalania ognia z użyciem 
promieni słonecznych ujęte 
w wyszukane oprawy cieszyły 
oko estetyką konstrukcji. Dwie 
pompy próżniowe z XVIII w. 
od razu przeniosły moją wyob-
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raźnie do eksperymentów Otto Guericke z pompą i półkulami magdebur-
skimi.

Wizyta w biograficzno-literackim Muzeum Józefa Ignacego Kraszew-
skiego przy ul. Nordstrasse 28 miała odmienny charakter. Chodząc wśród 

pamiątek, mebli i plansz coraz bar-
dziej chłonęliśmy atmosferę miej-
sca, w którym pisarz spędził sześć 
spośród dwudziestu lat pobytu 
drezdeńskiego. Naszym zwyczajem 
jest czytanie literatury w miejscach 
w których ona powstała lub któ-
rych dotyczy. Nie inaczej było tym 
razem. Przywiozłem ze sobą frag-
menty „Banity” – powieści z cza-
sów Stefana Batorego. Wśród kilku 
wątków tego dzieła jest także opis 
apteki krakowskiej i jej właściciela 
– Fontanusa. Lektura historycznej, 

polskiej powieści w realiach saksońskich, przy pysznej szarlotce i filiżance 
kawy miała szczególny klimat i wymowę. 

Na sobotnie popołudnie wybraliśmy Pirnę, a na wieczór – Budziszyn. 
W Pirnie mogliśmy przekonać się, że na rynku wszystko jest tak śliczne 

jak na obrazie Canaletto z 1747 r. 
No może brakuje jeźdźców i gru-
py przy wielkiej studni. Pirna mu-
siała zachwycić słynnego Włocha, 
gdyż uwiecznił ją na 11 wedutach. 
Ratusz, kościół mariacki, dom Ca-
naletta i zamek Sonnenstein ocza-
rowały nas swoim pięknem. Ale na 
plantach spotkaliśmy jeszcze jeden 
zabytek, który wywołał u mnie 
wrażenie prawie euforyczne. To był 
słup. Ale nie byle jaki! Słup pocz-
towy z 1722 r. wyzłocony, z koroną 
królewską, monogramem Augusta 
II Mocnego i Orłem i Pogonią. Czy 
moglibyśmy wymarzyć sobie lep-

Drezno. Muzeum 
J. I.  Kraszewskiego

Pirna. Słup pocztowy
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sze polonicom na ziemi saskiej? W Budziszynie spacerowaliśmy po starówce 
z okazałym ratuszem, Rolandem na cokole, Apteką Miejską (w północnych 
krainach Niemiec widzieliśmy Apteki Radzieckie). Liczne budynki o cha-
rakterze plomb wskazywały na znaczne zniszczenie wojenne centrum mia-
sta. Podobnie jak w Pirnie odczytywaliśmy napisy serbskołużyckie np. teatr 
zamkowy miał w Budziszynie nazwę „Dziwadło na hrodże”. Było niezwykle 
milo zakończyć wieczór w plenerowym ogródku staromiejskiej kawiarenki.

W niedzielę trzeba było już ruszyć w drogę powrotną. Ale prawdziwi 
farmaceuci – globtroterzy nie mogli odmówić sobie jeszcze przyjemności 
zwiedzenia Chociebuża i jego dwóch muzeów. Obszerne i bardzo ciekawe 
Muzeum Serbskie powstało, w obecnej lokalizacji, w 1994 r. Podziwialiśmy 
stroje ludowe, hafty, tzw. niebieski druk, lalki w strojach ludowych. Ponadto 
zapoznaliśmy się z meblami, narzędziami, przyrządami do obróbki lnu, ce-
ramiką. Duże wrażenie wywierały zabytki kultury językowej Serbołużyczan 
z pierwszą Biblią z 1574 r. Typowo łużyckie instrumenty były reprezento-
wane przez trzystrunowe skrzypce, kobzy i łużycką fujarkę zwaną tarakawą. 
Bogatą kolekcję muzealną uzupełniały obiekty z wykopalisk archeologicz-
nych i prace malarzy serbołużyckich.

Chociebuż. Stroje serbołużyckie w Muzeum Serbskim
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Na Starym Rynku w Chociebużu znajdowała się Apteka Pod Lwem. 
Uprzywilejowana, jak głosi duży napis na fasadzie, w roku 1568. Obecnie 
mieści zielarnię i duże Brandenburskie Muzeum Aptekarstwa. W pomiesz-

czeniach aptecznej kamienicy podziwialiśmy meble i naczynia z trzech ofi-
cyn aptek okolicznych. Była także ekspedycja z pięknymi meblami serbołu-
życkimi utrzymanymi w zielonej tonacji. Niezwykle interesująco prezento-
wał się przenośny kram wędrownego zielarza i zbiór apteczek domowych. 
Swojsko wyglądał przywilej na Aptekę Radziecką w Kirchhain wydany przez 
Augusta II Mocnego w 1701 r. Integralną częścią muzeum jest dziedziniec 
posesji ze studnią i ogródkiem roślin leczniczych. Po drugiej stronie aptecz-
nego podwórza stoi budynek laboratorium galenowego z cennym wyposa-
żeniem, piwnicą i strychem – zielarnią. W części laboratoryjnej oglądali-
śmy zrekonstruowany piec, retorty z zielonego szkła, beczki na substancje. 
W piwnicy uwagę zwracała duża szafa na fosfor a na strychu szafa na tru-
cizny, krajalnice do ziół, drewniane moździerze, sita etc. 

Smakowanie Niemiec a. D. 2015. dobiegło końca, ale już rodzi się apetyt 
na inne krainy. Może tym razem na Bawarię… Któż to wie?...

mgr Jerzy Waliszewski
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Aptekarz, badacz chemii przyrody

CHRIStOPH
FRIEDRICH

200 lat temu, 17 studnia 1813 r. 
zmarł w Paryżu wybitny apte-
karz-chemik Antonine Augustin 
Parmentier. Jego ogromne zasługi 
w badaniu roślin, które stanowią 
spichlerz żywności dla ludzi, mają 
aspekt europejski.

Urodził się 17 sierpnia 1737 r. 
w Montdidier we Francji w rodzi-
nie średnio zamożnej. Otrzymał 
staranne wykształcenie. Pierwszą 
nauczycielką języka łacińskiego 
była jego matka. Zainteresowania 
botaniczne sprawiły, że obrał sobie 
zawód aptekarza. Uczył się zawodu 
najpierw w miasteczku rodzinnym, a potem w Paryżu.

W 1757 r. znalazł się jako aptekarz wojskowy w armii francuskiej, która 
toczyła wojnę z Niemcami. Pięć razy dostał się do niewoli, zaznał głodu i nę-
dzy. Losy wojny sprawiły, że dotarł do Frankfurtu nad Menem, tam zetknął się 
z badaczem przyrody Chrystianem Fryderykiem Meyerem Zainteresował się 
jego badaniami i ta dziedzina wiedzy stała się odtąd kierunkiem jego dalszej 
drógi życiowej. Mistrz Meyer, gdy poznał zdolności i zapał naukowy młodego 
aptekarza, chciał go zatrzymać jako swego współpracownika i oferował mu 
rękę swej pięknej córki. Ale młody francuski aptekarz odrzucił pokusę swej 
pierwszej miłości. Wrócił do Paryża i przez 20 następnych lat pogłębiał swą 
wiedzę w zakresie fizyki, botaniki i chemii u najznakomitszych uczonych.

W 1771 r. Akademia w Besandcon rozpisała konkurs na odkrycie rośliny, 
która w okresie głodu mogłaby zastąpić ziarna zboża. Konkurs ten wygrał 
Parmentier przedstawiając swe badania nad Solanum tuberosum czyli ziem-
niakiem, jako doskonałym środkiem spożywczym. Dotąd ta roślina uważa-
na była za trującą. On udowodnił, że bulwy ziemniaka można spożywać bez 

Antonio Augustin Parmentier 
(1737-1813)

Prof. dr hab. Christopf Friedrich
– dyrektor Instytutu Historii 
Farmacji w Marburgu
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obawy zatrucia, że są pożywne, smaczne, dobre do jedzenia, łatwe do uprawy 
nawet na małych skrawkach ziemi.

Badania chemiczne nad wartością spożywczą ziemniaka przyniosły ratu-
nek dla głodującej ludności Francji. Król Ludwik XVI, aby spopularyzować 
uprawę ziemniaka, podczas jednej uroczystości przypiął sobie kwiaty ziem-
niaka do galowego munduru. Monarcha okazał wielką łaskawość dla uczo-
nego chemika. Równocześnie polecił mu prowadzenie dalszych badań, mia-
nowicie w kierunku wykrycia rośliny dającej cukier. Był to dotąd produkt 
luksusu, sprowadzany z Ameryki, gdzie produkowano go z trzciny cukrowej.

We Francji, gdzie wielką popularnością cieszyła się uprawa winogron, 
francuski chemik A. Parmentier polecił otrzymywać cukier z soku winogro-
nowego. Także z gruszek i jabłek. Syrop otrzymywany z tych owoców mógł 
służyć do słodzenia wypieków i potraw. Później zajął się badaniem innych 
roślin, które mogły służyć dla celów gospodarczych i leczniczych.

Strona tytułowa publikacji z 1773 r. 
omawiającej chemiczne badanie 
ziemniaka, której autorem był 
Antonio Augustin Parmentier.

Solanum tuberosum - ziemniak
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Nasze odczucia i emocje

Zmarł w wieku 76 lat, 17 grudnia 1813 r. w Paryżu. Nigdy się nie żenił, 
wierny swej młodzieńczej miłości do córki badacza przyrody Christiana Mey-
era z Frankfurtu nad Menera.

Z okazji dwusetnej rocznicy śmierci wielkiego francuskiego aptekarza-
przyrodnika A.A. Parmentrier (1737-1813), który większość swego życia spę-
dził w Paryżu, gospodarzem 41. Międzynarodowgo Kongresu Historii Far-
macji w 2013 r. był Paryż. Parmentier udowodnił chemicznie, że Solanum 
tuberosum czyli nasz pospolity ziemniak nie jest trujący, wbrew ówczesnej 
opinii, ale stanowi doskonałe źródło pożywienia dla ludzi i zwierząt.

J.B.

Grobowiec Antonio Augustina 
Parmentier 

znajduje się na cmentarzu Père 
Lachaise w Paryżu.

Naucz się eliminować ze swego umysłu myśli negatywne i zastępować 
je przez pozytywne. Np. siedzisz na nudnym zebraniu, a nie możesz wyjść. 
Zamiast się denerwować, poszukaj myślami regiony, które cię interesują lub są 
przyjemne. Wyobraź sobie, że jesteś w tej chwili na Majorce. Cieszysz się słoń-
cem i cudowną przyrodą. Albo, że siedzisz na koncercie Mozarta z ukochaną 
osobą i cieszysz się piękną melodią utworu...

Albo inna okoliczność. Jesteś w restauracji, a kelner źle cię obsługuje, lub 
jedzenie ci nie smakuje. Taka prosta niedogodność burzy twój spokój ducha, 
a przecież życie jest piękne. Doświadczenie złej obsługi uchroni cię od po-
nownego skorzystania z tej restauracji. Wyjdź i zamów sobie w pobliskiej ka-
wiarni pyszny deser.

Spróbuj w każdej sytuacji znaleźć coś pozytywnego, żeby cieszyć się tą 
właśnie chwilą życia i nie tracić nic z pogody ducha.

J.B.
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Problemy ekonomiczne aptek
zachodniopomorskich w latach
1945-1950

Dr n. farm. Jadwiga Brzezińska

Analizując problemy ekonomiczne aptek zachodniopomorskich w latach 
1945-1950 należy podkreślić, że na kształtowanie się ich miały wpływ różne 
okoliczności. Dają się one ująć w pewne przedziały czasowe. Okres pierwszy 
- lata 1945-1946 - to był okres zakładania polskich aptek na Ziemiach Za-
chodnich. Przebiegał na terenach zdewastowanych, opuszczonych, w trud-

nych warunkach powojennego chaosu i biedy. Zakładanie aptek wymagało 
dużych nakładów finansowych na rozruch przedsiębiorstwa, często od sta-
nu zerowego, na remont lokalu, inwestycje rzeczowe i towarowe. Aptekarze-
osiedleńcy rozpoczynali swój start życiowy od zera. W nowych warunkach 
musieli zabezpieczyć sobie minimum egzystencji w zakresie żywności, miesz-
kania i odzieży. Ich sytuacja życiowa była bez porównania gorsza niż apte-
karzy w innych regionach kraju.

Oto jak ówczesną sytuację ekonomiczną aptekarzy zachodniopomorskich 
określiła Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w swym piśmie 
z dnia 14. listopada 1945 r. do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie!
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Powszechnie znanym jest fakt, że w okolicach Odry i Wybrzeża Bał-
tyku odbywały się ciężkie boje z najeźdźcą niemieckim, usiłującym po-
wstrzymać na tej linii zwycięski marsz Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. 
O zaciętości tych walk świadczy zniszczenie miast dochodzące w niektó-
rych wypadkach do 96%. Nie ma prawie miasta, gdzie by centrum nie zo-
stało spalone. Zniszczeniami tymi zostały w szczególności dotknięte apteki 
i drogerie mieszczące się zwykle w centrum miasta lub dzielnicy handlowej. 
W związku z tym doprowadzenie takich obiektów do stanu używalności 
wymagało większych nakładów pieniędzy i pracy, powodując tym samym 
powolny rozwój wspomnianych placówek.

Jeżeli dodamy, że dzierżawcy aptek i drogerii rekrutują się przeważnie 
z grona repatriantów lub osób, które podczas wojny utraciły wszystko 
i utrzymywały się z pracy najemnej, to stanie się jasnym stan finansowy tych 
osób, ich możliwości zagospodarowania się na na nowych placówkach. Tym 
bardziej, że pozostałości poniemieckich leków oraz towarów sanitarnych nie 
było, względnie w znikomych ilościach.
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Zaludnianie tych terenów odbywa się również repatriantami i osadni-
kami, często potrzebujących pomocy materialnej władz administracyjnych 
i opieki społecznej, co nie może wpływać dodatnio na obroty i rozwój 
finansowy aptek i drogerii.

W związku z tym sytuacja finansowa aptekarzy osiedleńców w latach 
1945-1946 zdeterminowana była pierwotnym ich zadłużeniem, poczynio-
nym na poczet przyszłych zysków z przedsiębiorstwa. Urealnienie tych zy-
sków miało być gwarancją dla spłaty wierzytelności.

Należy podkreślić, że koszty utrzymania na terenie Pomorza Zachod-
niego znacznie przewyższały koszty utrzymania w innych województwach, 
a zwłaszcza w Polsce centralnej. Natomiast zyski aptekarzy-osiedleńców były 
niewspółmiernie niższe niż na innych terenach Polski.

Na kształtowanie się zysków 
miały bowiem wpływ obroty, uza-
leżnione z kolei od gęstości zalud-
nienia i możliwości finansowych 
odbiorców. Te ostatnie zaś były 
początkowo minimalne wskutek 
bardzo słabego zaludnienia terenu. 
Brak lekarzy i felczerów ograniczał 
napływ recept. Zubożali osiedleńcy 
i repatrianci wymagali zaspakaja-
nia ich potrzeb zdrowotnych przez 
bezpłatne świadczenia państwowe 
czy społeczne. Brak środków pie-
niężnych u ludności powodował, 
że apteki na Pomorzu Zachodnim 
zaczynały swą czynność od handlu 
zamiennego. Jeszcze w 1946 r. było 
na Pomorzu Zachodnim wiele ap-

tek, których obroty miesięczne sięgały 10 tys. zł. Tymczasem Urzędy skarbo-
we Pomorza Zachodniego nie mając właściwego rozeznania zaliczały apteki 
do wyższej skali opodatkowania niż na innych terenach kraju.

Powolna stabilizacja warunków i poprawa ogólnej sytuacji ekonomicznej 
społeczeństwa przypada na lata 1947-1948. Jednakże są to równocześnie lata 
spłacania zaciągniętych pożyczek i długów. Najważniejszym obciążeniem 
w tym okresie była konieczność spłacenia należności Okręgowym Urzędom 
Likwidacyjnym za remanenty poniemieckie. W zakres tej kwoty wchodziły 
nie tylko meble, towary i urządzenia, ale także tzw. wartość idealna przed-
siębiorstwa, wyznaczona kilkumiesięcznymi obrotami brutto.
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Ponieważ były to kwoty duże, aptekarze nie mogli spłacić je od razu, 
bądź do końca 1947 r. Musieli uzyskać zezwolenie na spłacanie tych należ-
ności miesięcznymi ratami do końca 1948 r., płacąc z tego tytułu odsetki. 
Stanowiło to poważne obciążenie dla aptek, które przeważnie nie mogły 
się uporać z bieżącymi podatkami i powinnościami. Spłata w Okręgowym 
Urzędzie Likwidacyjnym była ponad ich możliwości finansowe.

Aptekarze czuli się zmuszeni do zaciągania nowych pożyczek na ten cel. 
W efekcie lata 1947-1948 były również deficytowe dla gospodarki kapitało-
wej aptekarzy zachodniopomorskich, którzy przechodzili w kolejny etap cza-
sowy działalności swych aptek z bagażem zadłużenia bankowego i idących 
z nim z tego tytułu odsetek.

Poprawę ogólnych warunków ekonomicznych społeczeństwa w latach 
1949-1950 wróżyło jednak szybkie wyjście z impasu. Miałoby to niewąt-
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pliwie miejsce gdyby nie zdecydowane 
stanowisko władz państwowych przej-
ścia do zdecydowanych akcji represji 
ekonomicznych i naciskowy mających 
pozbawić sektor prywatny możliwości 
bogacenia się i korzystania z kapitału. 
Zanim pogłębiający się proces socjali-
zacji całej gospodarki kraju objął apte-
ki, znajdujące się jeszcze w prywatnych 
rękach, musiały one, podobnie jak inne 
nieliczne prywatne placówki handlowe, 
ponieść koszty procesu zmiany struk-
tur gospodarczych i zostają zdekapita-
lizowane.

W tym celu oprócz podatków za-
stosowano tzw. przymus oszczędza-
nia blokujący konta właścicieli aptek. 
Obowiązek obrotu bezgotówkowego 
zmuszał do trzymania funduszu obro-

towego w banku, który kontrolował stan posiadania i regulował wysokość 
podejmowanych kwot.

W szczególnie trudnej sytuacji stawiały właścicieli aptek, kary fiskalne 
Urzędów Skarbowych zwane „domiarami”. Akcja domiarowa wobec aptek 
nasiliła się szczególnie w 1950 r. Aptekarze Zachodniopomorscy skarżyli się, 
że nie mogą spełniać swych zadań i zaopatrywać swe placówki należycie 
w leki, ponieważ nie są w stanie podołać nadmiernym obciążeniom finan-
sowym, nakładanym na nich przez władze skarbowe w formie podatków 
i domiarów.

Poważnym ciosem dla aptek sektora prywatnego okazała się zmiana sy-
stemu pieniężnego, która miała miejsce 28.10.1950 r. na mocy Rady Mini-
strów. Zarządzenie Ministra Finansów z 30.10.1950 r. ustaliło, że jednostki 
gospodarki uspołecznionej otrzymywały swą należność w stosunku 1 do 
10, natomiast swe długi płaciły w stosunku 1 do 1000. Jak wiadomo hurt 
farmaceutyczny był w tym czasie już uspołeczniony, a apteki jeszcze nie.

Na rentowność aptek wpływał też ujemnie fakt, że musiały one płacić 
w hurtowniach państwowych za leki gotówką, korzystając na ten cel z wy-
soko oprocentowanych pożyczek, natomiast same sprzedawały tylko część 
leków za gotówkę. Na część kredytowaną musiały apteki czekać dość długo, 
a zamiast otrzymywać z tego tytułu dyskonto, musiały dawać jeszcze swym 
kredytobiorcom upusty (Ubezpieczalnia Społeczna i inne).



42 Biuletyn Informacyjny

Ponadto apteki zmuszone zostały odbierać z hurtowni państwowych 
wszystkie leki im przydzielone, aczkolwiek tylko część z nich była aktualnie 
im potrzebna, natomiast inne były zbyteczne.

Obciążało to apteki, zmniejszając ich niewielki fundusz obrotowy, co 
było sprzeczne z rentownością przedsiębiorstwa.

Złożoność problemów ekonomicznych prywatnego aptekarstwa na Po-
morzu Zachodnim była cechą charakterystyczną okresu 1945-1950, w tym 
czasie dokonało się utworzenie sieci polskich placówek aptecznych na po-
frontowych rubieżach kraju. Trzeba podkreślić, męstwo, ofiarność i zasługi 
polskich aptekarzy, którzy tu na Ziemiach Zachodnich uruchomili polskie 
apteki mimo niezwykle trudnych warunków egzystencji i ubogich możliwo-
ści płacowych.

Piśmiennictwo:
 1. Archiwum Akt Nowych Warszawa. Akta Naczelnej Izby Aptekarskiej z lat 

1945-1950, Pismo Zachodniopomorskiej OIA z 14.11.1945 r. i dalsze pisma 
i sprawozdania.

 2. Państwowe Archiwum w Szczecinie. Akta Inspektoratu Farmaceutycznego.
 3. Państwowe Archiwum w Szczecinie. Akta Urzędu Skarbowego.
 4. Archiwum Państwowe Koszalin. Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, 

Inspektorat Farmaceutyczny.
 5. Staśkiewicz L.: Dziesięciolecie Oddziału Koszalińskiego Polskiego Towarzy-

stwa Farmaceutycznego, Farmacja Polska 21 : 1965, nr 17-16, s. 688-692.
 6. Brzezińska J.: 15-lecie Koszalińskiego Zarządu Aptek. Farmacja Polska 23 : 

1967, nr 2, s. 160-162.
 7. Brzezińska J.: Apteki Ziemi Koszalińskiej. Farmacja Polska 30 : 1977, nr 7, 

s. 683-685.
 8. Brzezińska J.: Pierwsza polska farmaceutka w Kołobrzegu. Farmacja Polska 

29 : 1973, nr 1, s. 95-97.
 9. Kronika Apteki nr 8 w Kołobrzegu. (kronikarz Jadwiga Brzezińska) fotokopie 

dokumentów opłat Apteki w Kołobrzegu do Urzędu Skarbowego z lat 1946-
1950.

10. Wierteł A.: i Dzieje aptek polskich na Pomorzu Zachodnim, od 1945 toku. 
Farmacja Polska 28 : 1972, nr 2, s. 187-188.
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Recepta dr Marka Stachowicza

Rozjaśnij uśmiechem swoje miejsce pracy.
Sporządź listę własnych priorytetów.
Zapamiętaj! Dobrym słowem zdziałasz więcej niż krzykiem.
Unikaj zwrotu: „Muszę iść do pracy”. Czy nie lepiej brzmi „chcę iść 
do pracy”?
Przypatrz się uważnie swoim zwyczajom i bądź gotów zmienić niektóre 
z nich. - Skup się na chwili obecnej!
Pamiętaj - nie obgaduj!
Nikt nie lubi, aby na niego krzyczano, ani pracownik, ani żona, ani 
dziecko.
Uśmiechnij się do nowego dnia i do wyzwań jakie niesie.
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Aptekarskie

Na dyżurze

Po dyplomie do dużej apteki szkoleniowej trafiło troje świeżo upieczonych 
magistrów farmacji. Kierownik, doświadczony aptekarz, z zamiłowaniem 
wprowadzał ich w tajniki codziennej pracy aptekarza. Trójka młodych znała 
się doskonale z okresu studiów, ale tu skupieni w jednej placówce i w nowym 
środowisku, byli zdani przede wszystkim na swoje towarzystwo.

Zygmuś, przystojny, nieśmiały, zwany pieszczotliwie „mamin synek”, bar-
dzo podobał się płci pięknej, a jego pojawienie się przy ekspedycji przyciągało 
klientki. Także Bronia, śliczna szatynka, miała adoratorów wśród pacjentów. 
Tylko Czesia nie grzeszyła urodą. Była mała i gruba, ale za to bardzo prze-
bojowa. Z zazdrością patrzała jak Zygmuś darzył względami Bronię. Jej też 
on się podobał, ale w rywalizacji z Bronią nie miała szans. Jednak z dużym 
zadufaniem zwierzyła się sprzątaczce:

- Bez obawy, to ja będę go miała! I tak się też stało.
Pewnej nocy, gdy Zygmuś miał dyżur, zbudził go alarmujący dzwonek. 

Pod apteką stała Czesia.
- Otwórz mi szybko - prosiła błagalnie - i wezwij pogotowie! Mam atak 

woreczka i ból niesamowity!
Zygmunt otworzył, nie spodziewając się podstępu. Tymczasem Czesia za-

wołała: - Czekaj ! Zaraz zwymiotuję! Muszę iść do łazienki!
Chłopak czekał, lecz była cisza. Usiadł więc w fotelu przy biurku i próbo-

wał czytać dalej otartą książkę. Po pewnym czasie zdrzemnął się. Na to czeka-
ła Czesia. Wyszła na palcach z łazienki. W nocnej, ażurowej koszuli. Chwyciła 
chłopaka niespodzianie z tyłu i przewróciła na podłogę. Oszołomiony poczuł 
nagle, że znajduje się w jej uścisku.

Rano Czesia powiedziała do kierownika głośno, aby wszyscy słyszeli, 
a szczególnie Bronia:

- Tę noc dyżurowaliśmy wspólnie z Zygmuntem. Jak pan podzieli należ-
ność za dyżur?

Kierownik sponsowiał i powiedział równie głośno i dobitnie:
- Zabraniam wpuszczanie drugiej osoby na dyżur. Kto nie posłucha, 

wyleci z pracy.
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Po tej nocy Zygmunt czuł się, jak zbity 
pies. Unikał ludzi, a szczególnie Czesi i Bro-
ni. Czesia wiele razy próbowała się potem do 
niego zbliżyć, ale bez skutku. Wtedy zaczęła go 
szantażować:

- Będę miała dziecko. Musisz się ze mną 
ożenić. Wówczas Zygmunt pojechał do rodzi-
ców i rozmówił się z ojcem.

- Możesz wyrazić zgodę na ślub, ale tylko 
cywilny. Z tego się wyplączesz. Nigdy kościel-
ny!

Po pewnym czasie Czesia wyjechała do 
pracy w innym mieście. Także Zygmunt wy-
jechał.

Spotkali się wszyscy troje, to znaczy Czesia, Zygmunt i Bronia po 30 latach 
na zjeździe absolwentów uczelni. Siedli przy jednym stoliku i zaczęli opowia-
dać swe losy, na których zaważył incydent na dyżurze.

Bronia, dzięki swej urodzie, szybko znalazła dobrego męża. Jest on praw- 
nikiem, mają dwoje dzieci, własny domek i samochód. Zygmunt długo czuł się 
załamany i oszukany. Po pewnym czasie udało mu się pojechać na wyciecz-
kę do Rzymu. Tam odłączył się od wycieczki i próbował znaleźć pracę „na 
czarno” u mechanika samochodowego. Po pewnym czasie nauczył się języka, 
znalazł pracę w aptece, ożenił się z córką właścicielka tej apteki. Jest teraz 
bogaty. Mają trojkę dzieci.

Na koniec zabrała głos Czesia. Urodziłam córeczkę. Bardzo ją kochałam. 
Zygmunt przysyłał mi alimenty. Ale gdy dziecko miało 5 lat, zachorowało 
i zmarło. Bardzo to przeżyłam. Załamałam się. Widziałam w tym karę Bożą 
za moje oszustwo matrymonialne. Zaczęłam modlić się i pokutować. Stara-
łam się czynić dobrze ludziom, których spotykałam, wyzbyć się pychy i aro-
gancji. Modliłam cię za Zygmunta, by Bóg wynagrodził mu krzywdę, jaką 
mu wyrządziłam. Pięć lat temu wyszłam za mąż za wdowca. Jest to porządny, 
skromny człowiek.

- Słuchajcie! - mówiła dalej Czesia. - Podajmy sobie teraz ręce na znak 
pokoju i przebaczenia. Przebaczmy sobie wzajemnie wszystko, co w młodości 
pokrzyżowało nasze losy. Bóg wymaga, aby przebaczać swoim winowajcom, 
aby i On przebaczył nam w niebie!

opracowała do druku
Jadwiga Brzezińska
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Dawne i nowe dzieje apteki
w Karlinie
Dr Jadwiga Brzezińska

Dzieje miasta Karlina

Karlino, miasto w powiecie białogardzkim, leży przy ujściu rzeki Raduni 
do Parsęty - w odległości 7,5 km na północny zachód od Białogardu. Znaj-
duje się na drodze głównej z Gdańska do Szczecina przez Koszalin oraz 
na trasie kolejowej między Białogardem a Kołobrzegiem. Dawniej szosa 
z Koszalina do Szczecina wiodła przez miasto Karlino. Teraz dwupasmo-
wa autostrada omija miasto Karlino. Do prostokątnego rynku wiodą wąskie 
uliczki, niektóre jeszcze z parterową zabudową domów z XIX stulecia. Obec-
nie większość budynków jest już przebudowana i odnowiona.

Najstarsze wiadomości o Karlinie pochodzą z 1159 r., Było wtedy sie-
dzibą komory celnej, przy ujściu do rzeki Parsęty, którą transportowano 
drzewo do warzelni soli w Kołobrzegu. Pierwsza wzmianka o miasteczku 
Karlino pochodzi z 1313 r. (oppidum). Data lokacji miasta była z pewnością 
wcześniejsza, bo przekazy źródłowe mówią o pewnym obywatelu, że był to 
„civis in Cärlin”. W statutach kościelnych z 1380 r. wymienione jest miasto 
i zamek w Karlinie. Zamek został prawdopodobnie zbudowany w końcu 
XIII w., przez biskupów kamieńskich, do których dominium Karlino nale-
żało od drugiej połowy XIII w. O znaczeniu miasta już w dawnych wiekach 
decydowało położenie Karlina na „szlaku solnym”. Jeden szlak solny wiódł 
z Kołobrzegu Parsętą do Wielkopolski, a drugi Radwią w kierunku Szcze-
cina.

Po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu (1534) Karlino znalazło się 
w rękach książąt pomorskich. Przebudowali oni w XVI/XVII w. zamek 
w stylu renesansowym. Dziś obiekt ten nie istnieje. Wojna 30-letnia i upa-
dek Księstwa Pomorskiego przyczyniły się do upadku znaczenia miasta. 
W państwie brandenburskim od 1653 r. Karlino straciło swą rangę zna-
czącego ośrodka miejskiego. Małą osadę miejską próbowano ratować przez 
zakładanie manufaktur tkactwa wełnianego i cajgowego. W 1740 r. Karlino 
liczyło tylko 566 mieszkańców, a w 1939 r. - 34211. Z racji położenia Kar-

1 Karlino. [w:] Miasta polskie w Tysiącleciu. T.1, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, 
red. Mateusz Stuchniński, s. 581.
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lina na szlaku drogowym między Gdańskiem a Szczecinem, który omijał 
Kołobrzeg, także w późniejszym okresie istniała wieś między miejscowością 
Karlino i Kołobrzegiem. Wyrażało się to nawet w nazwie powiatu niemie-
ckiego jako Karlińsko-Kołobrzeski. Także w nazwie gazety powiatowej jako 
Karlińsko-Kołobrzeska.

Podczas działań wojennych w 1945 r. Karlino nie ucierpiało wiele. Znisz-
czona została tylko gazownia (której nie odbudowano), cegielnia, browar 
i tartak. W związku z tym w latach 1945-1946 Karlino było stolicą powiatu 
kołobrzeskiego. Urzędował tam lekarz powiatowy, Adam Gliński, który do-
piero później mógł się przenieść do Kołobrzegu. Obecnie po transformacji 
gospodarczej Karlino bardzo się rozwinęło. Zwłaszcza w śródmieściu wybu-
rzono wiele domów i wybudowano nowe. Nadal stanowi węzeł komunika-
cyjny do różnych miejscowości.

Dawne dzieje apteki w Karlinie

O założeniu i dawnych dziejach apteki w Karlinie nie mamy żadnych 
wiadomości. Gdzie zaopatrywali się w leki mieszkańcy Karlina, które znane 
było już w 1313 r. Czy w pobliskim Kołobrzegu, gdzie apteka działała już 
w 1340 r., czy w Koszalinie, gdzie pod koniec XIV w. działała apteka dwor-

Rynek miasta Karlino w 1913 r. 
W pierwszym budynku od lewej mieściła się na parterze apteka.
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sko-miejska? Karlino jako letnia rezydencja biskupa kamieńskiego, a potem 
książąt zachodniopomorskich, którzy mieli swą rezydencję na zamku w Kar-
linie, przyciągało z pewności wielu oficjalistów, dworzan i gwardię przybocz-
ną, Okoliczność ta stwarzała warunki do istnienia apteki, która dostarczała 
nie tylko leki, ale i potrzebne w kuchni przyprawy, towary kolonialne, dobre 
wina. Jednak częste zagrożenia wojenne a zwłaszcza wojna trzydziestoletnia 
(1618-1648) stanowiły poważne zagrożenie dla egzystencji apteki w Karlinie. 
W zubożałym miasteczku Karlinie przez długi czas nie było potem warun-
ków do egzystencji apteki. Pojawiło się ona dopiero pod koniec XVIII w.

Istnieje historyczna wzmianka, że w 1797 r. została w Karlinie założo-
na apteka przez pomocnika aptekarskiego z Trzebiatowa, Karola Krzysztofa 
Ferdynanda Seelinger. Przywilej datowany na 26. września 1797 r. zezwalał 
mu na założenie i prowadzenie apteki w Karlinie. Przywilej taki udzielił mu 
król pruski Fryderyk Wilhelm dla aptekarza Seelinger oraz jego dziedzicz-
nych właścicieli. Dokument ten przechowywali kolejni właściciele apteki 
w Karlinie z wielką starannością. Nie wszyscy byli potomkami Seelingera, 
ale wszyscy mieli kwalifikacje aptekarskie, a przywilej królewski traktowali 
jako prawo do dalszej egzystencji apteki w Karlinie. Sytuacja taka trwała 
aż do 1945 r. Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Karlina ostatnia właś-
cicielka apteki Margareta Lüdecke zabrała cenny przywilej oraz inne akta 
archiwalne apteki i wyjechała do Kolonii. Tam założyła aptekę i prowadziła 
ją, a potem przekazała córce.

Apteka w Karlinie w 1940 r. (budynek w środku przy Rynku nr 7)
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Nowa karta z dziejów apteki w Karlinie

Nową kartę w dziejach apteki w Karlinie zapisał rok 1945. Wśród osied-
leńców, którzy wyruszyli na Pomorze Zachodnie, aby przejęć poniemieckie 
apteki znajdował się pomocnik aptekarski Antoni Klukacz, który swe upraw-
nienia zawodowe uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1931 r. Przejął 
on od niemieckiej właścicielki aptekę w Karlinie. Ciężkie walki, które toczyły 
się o Kołobrzeg w dn. 4-28 marca, doprowadziły miasto do ruiny w 90%. Ze 

względu na port i letnisko władze 
radzieckie ogłosiły Kołobrzeg jako 
strefę wojskową i nie przyjmowały 
ludności cywilnej na teren miasta. 
W tej sytuacji urzędy powiatowe 
zostały zainstalowane w przeciągu 
2 lat w pobliskim Karlinie. Tam 
zaczął urzędować lekarz powia-
towy dr Adam Gliński, a także 
Powiatowy Urząd Repatriacyjny, 
Punkt PCK, milicja oraz pierwsze 
komórki władz administracyjnych. 
Koncentracja władz i instytucji 
powiatowych w Karlinie spowo-
dowała korzystne warunki dla 
rozwoju tam pierwszej polskiej 
apteki, choć ludność rekrutująca 
się z przesiedleńców, była bardzo 
uboga. Pierwszy polski aptekarz 
w Karlinie, Antoni Klukacz, działał 
początkowo jako dzierżawca apte-
ki poniemieckiej, a po pewnym 
czasie wykupił aptekę od Państwo- 

wego Urzędu Likwidacyjnego i został właścicielem apteki w Karlinie. Na-
stąpiło to zgodnie z ustawą, że wszystkie obiekty poniemieckie przechodzą 
na własność państwa polskiego, które na podstawie remanentu może je od-
sprzedać prywatnym właścicielom. Jednak po pewnym czasie nastąpiła zła 
passa w sytuacji ekonomicznej apteki w Karlinie. Kołobrzeg zastał otwarty 
dla władz cywilnych oraz ludności osiedleńczej. Przeniosły się tam urzę-
dy i lekarz powiatowy. Pod koniec sierpnia 1946 r. pp. Różnieccy otworzyli 
prywatną aptekę w Kołobrzegu. Karlino opustoszało i utraciło rangę miasta 
powiatowego. Zapas leków w aptece w Karlinie zaczął się wykruszać, a po 

Apteka w Karlinie 1930 r.
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nowe trzeba było jechać osobiście do hurtowni farmaceutycznej w Szczeci-
nie i płacić tam gotówką. Tymczasem opuszczenie apteki choćby na jeden 
dzień i uciążliwa podróż, były bardzo niebezpieczne. W tej sytuacji pierwszy 
polski właściciel apteki w Karlinie zamknął swoją aptekę, zlikwidował cały 
swój dobytek i opuścił miasto. Daty likwidacji apteki nie udało się ustalić. 
Lokal byłej apteki posłużył potem do uruchomienia jakiegoś sklepu innej 
branży.

W dniu 8. stycznia 1951 r. nastąpiło upaństwowienie wszystkich pry-
watnych aptek w Polsce, także tych na Ziemiach Zachodnich. Wszystkie 
polskie apteki w regionie województwa koszalińskiego przeszły w zarząd 
koszalińskiego Zarządu Aptek, który tymi placówkami administrował. Stop-
niowo miasto Karlino, leżąc na trasie Gdańsk-Szczecin, zaczęło się zaludniać 
i domagać założenia tam i apteki. Na skutek postulatów mieszkańców miasta 
Karlina i okolicy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Karlinie wystą-
piło do Koszalińskiego Zarządu Aptek z wnioskiem o uruchomienie apteki 
w Karlinie. Jednocześnie Rada Miejska zobowiązała się przydzielić na ten 
cel budynek przy Rynku nr 9 (obecnie Plac Tysiąclecia) oraz partycypować 
w kosztach remontu i adaptacji budynku. Po kilku miesiącach trwającego 
remontu została otwarta w dniu 23. listopada 1959 r. apteka w Karlinie, któ-
ra otrzymała nr 39. Kierownikiem apteki została mgr farm. Anna Nitecka. 
Pozostali pracownicy to: technik farmaceutyczny Leokadia Binkiewicz, księ-
gowy - Czesław Nitecki, pomocnicza siła fizyczna - Maria Kowalik. Apteka 
została wyposażona przez Koszaliński Zarząd Aptek w nowe meble, desty-
lator elektryczny, potrzebny sprzęt, naczynia i utensylia. Leki i opatrunki 
dostarczał Szczeciński Zarząd Aptek.

Mgr farm. Anna Nitecka prowadziła aptekę w Karlinie tylko do listopada 
1960 r. W dniach 12-14 listopada 1963 r. odbył się remanent zdawczo-od-
biorczy i Aptekę w Karlinie przejął mgr farm. Franciszek Połtowicz. Zaszła 
też zmiana na stanowisku księgowego. Stanowisko to objęła z dniem 1 grud-
nia 1960 r. Klara Połtowicz.

W lutym 1961 r. Koszaliński Zarząd Aptek przydzielił Aptece w Karlinie 
lodówkę sprężarkową marki Saratow. W dniu 15 czerwca 1961 r. Apteka 
w Karlinie została przeniesiona do Ośrodka Zdrowia i przekształcona 
w Punkt Apteczny II typu. Budynek apteczny został przeznaczony do kapi-
talnego remontu. Został on wykonany na podstawie ekspertyzy Politechniki 
Gdańskiej, która zleciła wymianę stropów części ścienno-stropowych oraz 
ścian nośnych. Remont został zakończony w dniu 10. października 1961 r. 
W dniu tym przeniesiono leki i meble z powrotem do budynku aptecznego.

Z dniem 30. kwietnia 1962 r. przestała pracować w Aptece w Karlinie 
technik farm. Leokadia Binkiewicz. Skład personelu pozostał następujący: 
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kierownik apteki: mgr farm. Franciszek Połtowicz, księgowa - Klara Poł-
towicz, pomocnicza siła fizyczna - Maria Kowalik. W wyborach do Rady 
Narodowej w Karlinie w maju 1965 r. kierownik apteki mgr farm. Franciszek 
Połtowicz został wybrany radnym Miejskiej Rady Narodowej w Karlinie, 
a równocześnie przewodniczącym Komisji Planowania i Budżetu przy MRN. 

Fragment przywileju króla pruskiego Fryderyka Wilhelma z 1797 r. 
na założenie Apteki w Kalinie dla pomocnika aptekarskiego z Trzebiatowa 

Karola Krzysztofa Fryderyka Seelingera. 
Dokument miał format 60 x 40 i pisany był ręcznie gotykiem.



52 Biuletyn Informacyjny

We wrześniu tegoż roku mgr Franciszek Połtowicz został przewodniczącym 
sesji MRN w Karlinie.

W marcu 1967 r. rozpoczął się planowy remont Apteki w Karlinie. Wy-
malowano wnętrza apteki. Część magazynów zburzono i wybudowano od 
nowa. Przeprowadzono odgrzybianie, zakładając izolację poziomą. Remont 
zakończył się 1. sierpnia 1967 r. W wyborach do Rad Narodowych w dniu 
1. czerwca 1969 r. kierownik apteki w Karlinie został ponownie wybrany 
radnym Miejskiej Rady Narodowej w Karlinie. Jednocześnie pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania, Planu i Budżetu.

Mgr farm. Franciszek Połtowicz kierował apteką w Karlinie do końca 
1984 r. Pożegnany został z żalem. Przeniósł się wraz z żoną w swe rodzinne 
strony w woj. gdańskim. Na jego miejsce kierownikiem Apteki w Karlinie 
przy Placu Tysiąclecia PP nr 9 został mgr farm. Alfons Tomczak, który 
przybył z apteki w Białogardzie, szybko przywiązał się do nowej placówki 
zawodowej i miasta Karlina. Gdy nastał okres prywatyzacji aptek w latach 
dziewięćdziesiątych wykupił aptekę w Karlinie od Szczecińskiego Zarządu 
Aptek i został jej właścicielem. W 2008 r. były już w Karlinie 3 Apteki:

1) Apteka przy pl. Tysiąclecia PP nr 9 (dawny Rynek)
  kierownik i właściciel mgr Alfons Tomczak
2) Apteka „Salus” ul. Koszalińska nr 16
  kierownik i właściciel mgr farm. Jacek Górzyński
3) Apteka Vita ul. Koszalińska 25
  kierownik i właściciel mgr farm. Monika Kovar

Stary budynek Apteki Staromiejskiej podlegał dużym remontom. Wresz-
cie został całkowicie wyburzony. Obecnie w 2015 r. istnieją w Karlinie tylko 
2 apteki:

1) Apteka „SALUS” przy ul. Koszalińskiej 16
  właściciel Hanna Palacz-Dalkowska
  kierownik mgr farm. Renata Iwona Kusek
2) Apteka „VITA” przy ul. Koszalińskiej 25
  właściciel Hanna Palacz-Dalkowaka
  kierownik mgr farm. Jolanta Lewicka.

Biogramy pierwszych polskich kierowników apteki w Karlinie

1. KLUKACZ ANtONI, pomocnik aptekarski, dyplom Uniwer. Warsz. 
z 1931 r. Kierownik, a potem właściciel Apteki w Karlinie 1945-1949. (Rocz-
nik Farmaceutyczny 1949/53). Warszawa 1950, s. 379, 528.
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2. NItECKA ANNA Maria c. Jana, ur. 20.04.1918 r., dyplom mgr farm. 
AM Wrocław 1957, kier. Apteki w Karlinie 20.11.1959-14.11.1960, potem 
prac. Apt. w Świdwinie. (Spis fachowych pracow. sł. zdr. Warszawa 1964, 
s. 640).

3. POŁtOWICZ FRANCISZEK mgr farm., 
syn Franciszka, ur. 29.03.1923 r., dypl. mgr farm. 
AM Gdańsk 1952, kier. apt. w Karlinie 14.11.1960-
1.1.1985 r. Zaczął pracę w aptece w 1940 r. Po woj-
nie skończył studia na Wydz. Farm. w Gdańsku 
w 1952 r. i podjął pracę w aptekach na Pomorzu 
Zachodnim. Najpierw był kierownikiem apteki 
w Koszalinie i zast. dyrektora Koszalińskiego Za-
rządu Aptek. Od grudnia 1960 r. był kierownikiem 
Apteki w Karlinie. Mając 40 lat pracy w aptece 
i 32 lata pracy w aptekach na Pomorzu Zachod-
nim, przeniósł się w 1985 r. do woj. gdańskiego, 
skąd pochodził.

W Karlinie zapisał się jako b. aktywny działacz społeczny. Od 1965 r. 
był radnym Miejskiej Rady Narodowej z funkcją zastępcy przewodniczące-
go Komisji Spraw Społ. i Zdrowia, kier. Sekcji Ochrony Środowiska, człon-
kiem Kolegium ds. Wykroczeń. Ponadto prezesem Klubu Oficerów Rezerwy 
w Karlinie, czł. Zarz. Gmin. Ligi Obrony Kraju, czł. Zarz. Ochot. Straży 
Pożarnej, członkiem Oddziału Kosz. PTFarm. Odznaczenia, Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski, srebrny Krzyż Zasługi, Odznaka Za zasługi 
w rozw. woj. kosz., srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, odznaka Zasłużony 
Działacz FJN, Odznaka Zasłużony działacz LOK, Zasł. działacz Klubu Oficerów 
Rezerwy i inne.

W 1984 r. uhonorowany tytułem Zasłużonego „Aptekarza Roku 1984”.
(Arabas I.: Farmaceuci Roku 1984. Farmacja Polska 41 : 1985, nr 12, 

s. 747-748, Spis fachowych pracow. sł. zdr. Warszawa 1964, s. 651.
4. tOMCZAK ALFONS mgr farm., s. Franciszka, ur. 24.02.1911 r. 

w Tczewie dypl. mgr farm. Un. Pozn. 1935. Spis fachowych pracow. sł. zdr. 
Warszawa 1964, s. 677.
Piśmiennictwo:

 1. Miasta Polskie w Tysiącleciu T. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Red. 
Mateusz Stuchniński, s. 581.

 2. Spis fachowych pracowników służby zdrowia, wyd. II popr. i uzup., Warszawa 
1964, s. 640, 651, 677.

 3. Rocznik Farmaceutyczny 1949/50. Warszawa 1950, s. 379, 528.
 4. Gasztolf Tadeusz. Kroczyński Hieronim, Rybicki Hieronim: Kołobrzeg, Zarys 

dziejów. Poznań 1979, s. 97-105.
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 5. Dzieje Kołobrzegu (X-XX wiek). Red. Henryk Lesiński. Poznań 1965.
 6. Archiwum Państwowe Szczecin, Magistrat Kołobrzeg, sygn. 58, 86.
 7. Arabas Iwona: Farmaceuci Roku 1984. Farmacja Polska 41 : 1985, nr 12, 

s. 747-748.
 8. Przywilej dla Carola Chriftiana Ferdynanda Seelinger z Trzebiatowa za zało-

żenie apteki w Karlinie wydany przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma 
w dniu 26.09.1797 r. (w języku niemieckim, pisany gotykiem).

 9. Gliński Adam: Organizowałem lecznictwo w powiecie kołobrzeskim, Farmacja 
Pomorza Środkowego z 2006, nr 61/163, s. 41-45.

10. Brzezińska Jadwiga: Apteki woj. Koszalińskiego wg stanu z 1946 r., Sytuacja 
w lecznictwie na Pomorzu Zachodnim po wyzwoleniu. Rozwój farmacji na 
Pomorzu Środkowym w 40-leciu. [w:] Jadwiga Brzezińska: Informator Oddziału 
Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Kołobrzeg 1985.

11. Połtowicz Franciszek: Wypisy z kroniki apteki w Karlinie, 12/1959-1969.
12. Brzezińska Jadwiga: Z Oddziału Koszalińskiego PTFarm. Farmacja Polska 36 : 

1980, nr 3, s. 183-186.
13. Wykaz aptek w woj. koszalińskim według stanu z 2008 r., z akt Środkowopo-

morskiej OIA w Koszalinie.
Dr Jadwiga Brzezińska

Ukochany kraj
Wszystko tobie, ukochana ziemio,
nasze myśli wciąż przy tobie są,
tobie lotnik triumf nad przestrzenią,
a robotnik daje dwoje rąk.
Ty przez serce nam jak Wisła płyniesz,
brzmi jak rozkaz twój potężny głos,
murarz, żołnierz, cieśla, zdun, inżynier -
wykuwamy twój szczęśliwy los.

Ukochany kraj,
umiłowany kraj,
ukochane i miasta, i wioski,
ukochany kraj,
umiłowany kraj,
ukochany, jedyny nasz, polski.
Ukochany kraj,
umiłowany kraj,
ukochana i ziemia, i nazwa,
ukochany kraj,
umiłowany kraj,
nasza droga i słońce, i gwiazda.

My trudności wszystkie pokonamy,
żaden wróg nie złamie hartu w nas, 
w słońce jutra otworzymy bramy,
rozśpiewamy, rozświecimy czas.
To dla ciebie najgorętsze słowa,
wszystkie serca, siła wszystkich rąk,
to dla ciebie, piękna i Ludowa,
każdy dzień i każdy nowy dom.

Ukochany kraj,
umiłowany kraj,
ukochane i miasta, i wioski,
ukochany kraj,
umiłowany kraj,
ukochany, jedyny nasz, polski.
Ukochany kraj,
umiłowany kraj,
ukochana i ziemia, i nazwa,
ukochany kraj, umiłowany kraj,
nasza droga i słońce, i gwiazda.

1953
Konstanty Ildefons Gałczyński
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Malarska twórczość farmaceutów

W polskim środowisku farmaceutycznym mamy wielu aptekarzy, 
którzy utrwalili swoje nazwiska w dziejach kultury polskiej 
jako utalentowani artyści-malarze. Przypomnienie niektórych 

z nich, ich twórczości i drogi życiowej, powierzył swojej magistrance kierow-
nik Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
dr n. farm. Andrzej Wróbel. Tak powstała w 2014 r. ciekawa praca magisterska, 
której autorką jest mgr farm. Jowita Krawiec.

Przystępując do tej pracy autorka odkryła, że zarówno obecnie jak i daw-
niej, wiele było osób wśród farmaceutów polskich obdarzonych talentem ma-
larskim. Za radą promotora postanowiła ograniczyć ilość omawianych twór-
ców sztuki malarskiej do 4 farmaceutów, którzy tworzyli swe dzieła dawniej 
i dziś. w różnych regionach naszego kraju.

Są to:
mgr farm. Wiesław Fusek
mgr farm. - Alina Wawrzosek
mgr farm. Ewa Piasecka-Kudłacik
mgr farm. Dorota Pastok

Mgr farm. Wiesław FUSEK, mistrz 
akwareli i pejzażu, dobrze jest znany Czy-
telnikom naszego Biuletynu. Także jego 
dzieła malarskie, które przez lata zdobi-
ły okładki naszego czasopisma. Wiesław 
Fusek ukończył studia farmacji w 1938 r. 
w Poznaniu. W czasie wojny walczył naj-
pierw w mundurze Wojska Polskiego, 
a potem na froncie francuskim, afrykań-
skim i włoskim. Talent malarski odzie- 

Wiesław Fusek (1912-2011)
kontynuator rodzinnych

tradycji aptekarskich i malarskich

Fot. Wiesław Fusek jako żołnierz
(zbiory archiwalne w Bieczu)



56 Biuletyn Informacyjny

dziczył po dziadku Wilhelmie (1842-1914) - aptekarzu w Bieczu, oraz po ojcu 
Witoldzie (1885-1941), który był również aptekarzem w Bieczu. Mgr farm. 
Wiesław Fusek (1912-2011) po powrocie z wojny objął aptekę rodzinną 
w Bieczu, ale została ona upaństwowiona w 1951 r. Wiesław Fusek żył 99 lat 
i prawie do końca swego życia malował piękne akwarele, z którymi trudno 
było mu się rozstać.

Pejzaż z kopami zbóż, akwarela, 1982, 33x44
mal. Wiesław Fusek
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W następnym pokoleniu aptekarzy pol-
skich szczególną sławą jako artystka-malar-
ka cieszyła się mgr farm. Alina Wawrzo-
sek z domu Wasilewska, spokrewniona 
z rodem Kossaków. Urodziła się w 1924 r. 
Już jako dziecko kształcona była w arka-
nach rysunku i malarstwa. Wojnę spędziła 
na Węgrzech, a potem w obozie pracy. Po 
powrocie do kraju uzyskała dyplom mgr 
farm. Akademii Medycznej w Lublinie. Lu-
biła malować kwiaty i pejzaże. Malarską 
spuścizną mgr farm. Aliny Wawrzosek jest 
545 dużych obrazów olejnych oraz akwarel. 
Jej malarstwo cechuje delikatność techniki 
i subtelność widzenia. Zachwyca dobór ko-
lorów. Namalowane przez nią kwiaty są jak 
żywe, a pejzaże pełne ciszy i spokoju.

Kaczeńce, olej, 1983, 38x49
mal. Alina Wawrzosek

Alina Wawrzosek (1924-2008)
- farmaceutka, społeczniczka,

 artystka
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Kolejną artystką-malarką, którą omówiła 
w swej pracy magisterskiej mgr farm. Jowita 
Krawiec, jest mgr farm. Ewa Piasecka-Kud-
łacik. Urodziła się w Warszawie w 1942 r. Od 
dziecka odznaczała się talentem rysowni-
czym. Później malowała obrazy olejne i akry-
lowe, także akwarele. Nadal lubi rysunek. Te-
matyka jej obrazów jest różnorodna od frag-
mentów architektonicznych, przez pejzaże, 
kwiaty, zioła i portrety. Jej wystawy, plakaty, 
rysunki i różnorodna twórczość artystyczna 
zapewniają jej dużą popularność w środowi-
sku farmaceutycznym i artystycznym.

Ewa Piasecka-Kudłacik
– farmaceutka, artystka

Kosma i Damian, olej, 2009, 40x50
mal. Ewa Piasecka-Kudłacik

Bitwa pod Olszynką, 2011, 30x20
rys. Ewa Piasecka-Kudłacik
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Najmłodszym przedstawicielem sztu-
ki malarskiej wśród współczesnych apte-
karzy, której osobę i twórczość malarską 
omówiła w swej pracy magisterskiej mgr 
farm. Jowita Krawiec, jest mgr farm. 
Dorota Pastok z Kołobrzegu, urodzona 
w 1964 r. w Świdwie.

Jej wdzięk, urok osobisty, delikatność, 
wrażliwość i uroda znajdują swój wyraz 
w obrazach malarskich, które tworzy. Po-
trafi malować wszystko, ale lubi malować 
piękno świata przyrody. W jej wykona-
niu nabierają one cech klejnotów piękna, 
których zwykły człowiek nie potrafi do-
strzec. Obrazy malarskie Doroty Pastok, 
promieniujące pięknem natury i urodą 

świata przyrody są bardzo cenione i lubia-
ne. Artystka miała już bardzo dużo wystaw 
indywidualnych w całym kraju i za granicą. 
Jej obrazy zawędrowały za ocean, i do wielu 

koneserów zagranicznych. Zdobią 
kalendarze i liczne wydawnictwa 
książkowe. Między innymi tomi-
ki wierszy poetów polskich, jak 
Jan Kochanowski, Adam Mickie-
wicz, Juliusz Słowacki, Bolesław 
Leśmian, Kazimierz Wierzyński, 
Karol Wojtyła. Ogromny zachwyt 
wzbudzają ilustracje w dwóch 
zbiorkach poezji mgr farm. Wal-
tera Pyki pt. „Alfabetyczny zielnik 
w malarstwie i poezji” oraz „Alfa-
betyczny kosz owoców i warzyw” 
oraz w książce Pawła Pastoka 
pt. „Kompendium leków natural-
nych”.

Dorota Krystyna Pastok
– farmaceutka, z zamiłowania 
malarka i zielarka o niezwykłej 

osobowości

Róża, olej, mal. Dorota Pastok



60 Biuletyn Informacyjny

Mgr farm. Dorota Pastok posiada też duże sukcesy w komponowaniu gra-
fiki artystycznej okładek książek, znaczków okolicznościowych.

Jej powierzono zaprojektowanie loga na Kongres Witalności w 1999 r. oraz 
na sympozjum „Lek dla kobiet” w 2000 r. Jest autorką znaczka Środkowo-
pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który razem z prawem wykonywa-
nia zawodu wręczany jest młodym magistrom farmacji podejmującym swą 
pierwszą pracę po studiach. Duży podziw wzbudziła jej okładka do folderu 
pierwszej i drugiej konferencji naukowej nt. „Farmacja Szpitalna nad Bałty-
kiem” (2011 i 2012). Podsumowując omawianie Jej twórczości artystycznej 
trzeba podkreślić, że została promowana do Związku Polskich Artystów Ma-
larzy z wyrażeniem wysokiej oceny Jej twórczości malarskiej, która ma cechy 
profesjonalizmu.

Ale twórczość artystyczna to nie jedyna domena sukcesów pani mgr farm. 
Doroty Pastok. Posiada też duże osiągnięcia w dziedzinie wydawniczej, litera-
ckiej, społecznej i naukowej. Jest autorką wielu książek z zakresu kosmetologii 
i ziołolecznictwa. Prowadziła dział kosmetologiczny w wydawnictwie dla le-
karzy i farmaceutów. Pisała artykuły do różnych magazynów zajmujących się 
propagowaniem zdrowego stylu życia. Udzielała porad, jak dbać o zdrowie 
w Telewizji Polskiej oraz Polskim Radiu. W 2006 r. założyła wydawnictwo 
APTEKA MED. Wydawała na jego bazie czasopismo APTEKA SZPITALNA 
- HOSPITAL PHARMACY. Było to jedyne pismo w kraju skierowane szcze-
gólnie do pracowników aptek szpitalnych. W 2011 i 2012 r. zorganizowa-
ła dwie ogólnopolskie konferencje szkoleniowo-naukowe nt. „Farmacja 
Szpitalna nad Bałtykiem”.

Działalność wydawniczą zamknęła w 2013 r. bo podjęła studia doktoran-
ckie w Studium Historii Nauki i Kultury Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie. W 2015 r. została mianowana konsultantem wojewódzkim na teren woj. 
zachodniopomorskiego.

Pani mgr farm. Dorota Pastok jest wszechstronnie ogromnie uzdolniona. 
Przez całą szkołę podstawową i średnią przeszła jako najlepsza uczennica, 
uzyskują świadectwo z czerwonym paskiem. Po studiach od razu zapropo-
nowano jej stanowisko asystenta, którego jednak nie przyjęła. Jej osobowość 
cechuje samodzielność myślowa, kreatywność. Wysokie aspiracje twórcze.

Jesteśmy dumni z faktu, że osoba i twórczość mgr farm. Doroty Pastok 
z Kołobrzegu została wybrana do omawianej pracy magisterskiej jako repre-
zentowana do grona utalentowanych farmaceutów, posiadających już duży 
dorobek twórczy.

Gratulujemy naszej Koleżance! Cieszymy się z Jej sukcesów życiowych 
i artystycznych!

J.B.
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Do Pana MARYANA ZAHRADNIKA
magistra farmacyi w Złoczowie

Towarzystwo lekarskie krakowskie, na posiedzeniu w dniu 3. czerwca 
1896 r. na wniosek swej komisyi przemysłowo-lekarskiej, zaliczyło pastyl-
ki dziurkowane sublimatowe, (Pastilli Sublimati perrforati), do opatrunków 
chirurgicznych i położniczych, przez Pana wyrabiane do rzędu przetworów 
farmaceutycznych, zasługujących na wszechstronne polecenie.

Pastylki te rozpuszczają się bardzo łatwo, cena ich jest przystępna, a spo-
sób opakowania chroni je od rozkładu, również zapobiega przed pomyłką 
z pastylkami leczniczemi, przeznaczonemi do użytku wewnętrznego.

Kraków, dnia 21. czerwca 1896.

Do Wielmożnego Pana magistra farmacyi
MARYANA ZAHRADNIKA

Komisya przemysłowo-lekarska Towarzystwa lekarskiego krakowskiego 
zawiadomiona pismem Wgo Pana z dnia 8. czerwca 1893 r. o wyrabianiu 
w fabryce kapsułek leczniczych »Hygea« także kapsułek z węglanem kreo-
zotowym, poddała kapsułki te, a mianowicie zawierające w sobie po 0-10, 
0-20, 0-30, 0-60, 1-0 i 2-0 węglanu kreozotowego, jako też 0-10 węglanu 
kreozotowego i 0-20 morrhuolu ścisłemu badaniu. Badanie to wykazało tak 
należytą czystość użytych leków,  jako też bardzo staranne wykonanie kap-
sułek i rychłą rozpuszczalność w soku żołądkowym.

To też Towarzystwo lekarskie krakowskie w myśl uchwały powziętej na 
posiedzeniu w dniu 22. b.m. na wniosek swej Komisyi przemysłowo-lekar-
skiej orzekło, że kapsułki z węglanem kreozotowym z laboratoryum che-
miczno-farmaceutycznego »Hygea« w Złoczowie czynią w zupełności zadość 
wszelkim wymogom techniki farmaceutycznej i zasługują na wszechstronne 
polecenie w przypadkach, w których wskazane jest używanie węglanu kre-
ozotowego. 

MARYAN ZAHRADNIK
– wynalazca, wybitny farmaceuta
c.d.

Prezes Tow. lek. krak.
Dr. Józef Surzycki.

Sekretarz kom. przem.-lek.
Dr. Michał Śliwiński

Przewodniczący
kom. przem.-lek.

Prof. dr Edward Korczyński
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Tem samem przysługuje Wielmożnemu Panu prawo używania na swych 
wyrobach kapsułek z węglanem kreozotowym napisu »polecone przez To-
warzystwo lekarskie-krakowskie«, tak samo, jak to do innych kapsułek i pe-
rełek leczniczych wyrobu Wgo Pana przyznane zostało przez Towarzystwo 
lekarskie krakowskie uchwałami poprzedniemi z dnia 4. grudnia 1888 L. 313, 
z dnia 12. lipca 1890 L. 352 i z d. 10. kwietnia L. 384.

Towarzystwo lekarskie krakowskie stwierdzając ponownie, że wyroby 
laboratoryum chemiczno-farmaceutycznego »Hygea« czynią prawdziwy 
zaszczyt krajowemu przemysłowi aptekarskiemu, zachęca równocześnie 
Wielmożnego Pana, ażeby starał się o dalszy rozwój swej pracowni i rozpo-
wszechnienie swych wyrobów poza granicami kraju.

Kraków, dnia 28. listopada 1893 r.

Wiceprezes Tow. lek. krak.
Doc. Dr. Rudolf Trzebicki

Prezes Komisyi przem.-lek.
Prof. Dr. Edward Korczyński

Fragment odręcznego pisma Maryana Zahradnika do kolegów - 1891 r.
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Ekszpozycja wyrobów Maryana Zahradnika
na Krajowej Powszechnej Wystawie we Lwowie w 1894 r.
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Ekszpozycja wyrobów Laboratorium Hygea Maryana Zahradnika
na wystawie w Krakowie.

Ekszpozycja wyrobów Maryana Zahradnika
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WIADOMOśCI LEKARSKIE
CZASOPISMO MIESIĘCZNE

poświęcone wszystkim gałęziom wiedzy lekarskiej. 1901

Aptekarz M. Zahradnik, mag. farmac. (z Jezierny), wystawił pięk-
ny, transparent złożony z kapsułek żelatynowych elastycznych róż-
nego koloru, z napisem: V-ty zjazd lekarzy i przyrodników polskich 
we Lwowie, — na około węża pijącego z czary. Kapsułki elastyczne, 
wyrobu p. M. Zahradnika, robione są z masy żelatynowej, łatwo, ry-
chło i zupełnie się rozpuszczającej w ciepłej wodzie, jak się o tem 
sędziowie przekonali, są piękne, czyste, podatne i nie pękają. Kap-
sułki te wypełnia p. M. Zahradnik olejkiem rącznikowym, rybim, 
mieszaniną oleju rybiego i kreozotu i innymi mieszaninami leków 
na każde szczegółowe żądanie. Kapsułki te nadto są osłonkami z pa-
pieru woskowanego nader praktycznie i ładnie opakowane, ażeby 
pył nie osiadał na kapsułkach. Maszynka do robienia owych osłonek 
z papieru, wystawiona również na wystawie, jest bardzo oryginalna 
i praktyczna, a jest pomysłu p. M. Zahradnika.

Dowodem wielkiej praktyczności i oryginalności w pomysłach 
p. M. Zahradnika jest wystawiona tu szafka apteczna na trucizny, 
zaopatrzona w przyrządy bezpieczeństwa urządzone w ten sposób, 
że aptekarz ekspedycjujący leki trujące, nie może się w żaden sposób 
pomylić z lekiem, którego mu potrzeba, albowiem ani leku wyjąć 
z szafki, ani też takowego na powrót do szafki wstawić nie może, 
bez szczególnego zwracania uwagi na flaszkę lek trujący zawierającą. 
Nadto wystawił p. M. Zahradnik plany wzorowego i praktycznego 
urządzenia apteki w mieście prowincjonalnym, jako też wino mali-
nowe, wyskok malinowy (otrzymany drogą fermentacji z soku ma-
lin) i flaszki do racjonalnego przechowywania wód aromatycznych. 
Wszystkie okazy wystawione przez p. M. Zahradnika budziły wielkie 
zajęcie u zwiedzających lekarzy, aptekarzy i publiczności, bo też to 
jeden z niewielu aptekarzy na prowincji, który nie ustaje w pracy 
około podniesienia przemysłu zawodowego.

Ocena wyrobów Maryana Zahradnika, która została zamieszczana 
w Czasopiśmie Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie 1898.
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Piśmiennictwo:

1. Archiwum Muzeum Farmacji w Krakowie, teka 209. (tam dokumenty, patenty, recenzje, 
ilustracje, także naczynia porcelanowe z Apteki M. Zahradnika.

2. Dokumenty syna Jana Romana Zahradnika, dostarczone przez Cefarm Wrocław w dn. 
29.01.1996 r. autorce w formie kserokopii.

3. Rembieliński R., Kuźnicka B.: Historia farmacji, wyd. III popr. i uzup. Warszawa 1987, 
s. 261, 326.

4. Kikta T.: Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823-1939) Warszawa 1972, s. 34, 121.
5. Proń S.: Museum Poloniae Pharmaceuticum. Warszawa 1967, s. 72, 199, 303-304, 466.

Apteka Maryana Zahradnika w Złoczowie 1901 r.
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Jak rozładować stres?

Gdy jesienią słońca jest mało lub stale zasłaniają je chmury, do serc 
ludzkich wkrada się smutek. Idąc ulicami miasta widzimy kobie-
ty o smutnych twarzach, blade, zmęczone, zniechęcone. Wracają 

smutne do domu, do codziennych obowiązków. Wtedy często wyżywają się na 
rodzinie. Złoszczą się, awanturują. Gdy takie awantury są częste i długie, do-
chodzi do konfliktów w rodzinie, a nawet rozwodów. Czasem drobna sprzecz-
ka na początku może doprowadzić stopniowo, gdy staje się coraz częstsza do 
tragicznych skutków. Z takiego domowego „piekiełka”, gdzie szaleje awantu-
rująca się żona, uciekają inni domownicy, a najpierw mąż.

Jak opanować stres, który w nas często narasta? Powodem może być ja-
kaś przykrość w pracy, jakieś niepowodzenie, usłyszane złe słowo, niepokój 
o zdrowie. Pojedyncze objawy stresu można usunąć sięgając po preparaty 
z walerianą. Nagromadzone stresy mogą doprowadzić do depresji.

Nie wolno wyładowywać swe stresy na bliskich w rodzinie. Co trzeba ro-
bić? Co pomaga skutecznie? Stres trzeba rozładować poza domem. Np. iść do 
parku i popatrzeć na drzewa, stawek czy rzeczkę... Jeśli musimy wrócić z pracy 
najpierw do domu, to trzeba zacisnąć zęby, zamiast krzyczeć, zanucić jakąś 
piosenkę: trala, la... Szybko uwinąć się w domu z obiadem i wyjść z domu. 
Można iść na spacer, do kina, na wystawę, na lody. Najlepiej pomaga na wsze-
laki „damski smutek” pójść do fryzjera, albo do ciucholandu i kupić sobie jakiś 
drobiazg. Zadziwiające, jak nowa fryzura czy nowa apaszka mogą radykalnie 
zmienić nastrój kobiety.

J.B.
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Jak przełamywać nieśmiałość
i występować publicznie?

Niektóre osoby są bardzo nieśmiałe. Coś blokuje im gardło, gdy mają 
wystąpić publicznie, wyrazić swój sprzeciw czy aprobatę.

Sztuki przemawiania publicznego, w dużym gronie, uczymy się już 
w szkole. Pani nauczycielka „wyrywa” ucznia do odpowiedzi, a ten musi od-
powiedzieć głośno na zadane pytanie, głośno wobec całej klasy.

Czasem chodzi o krótką odpowiedź, a niekiedy na dłuższą np. z polskiego, 
historii, biologii itd. Szkolna edukacja przygotowuje każdego ucznia do pub-
licznego przemawiania w dorosłym życiu.

Ale co robić, gdy nieśmiałość trwa nadal w wieku dorosłym? To bardzo 
utrudnia pracę zawodową, zwłaszcza na eksponowanym stanowisku. Obec-
nie istnieją specjalne kursy, które uczą przełamywania nieśmiałości w pub-
licznych wystąpieniach. Okazuje się bowiem, że bardzo dużo osób wykazuje 
nieśmiałość, gdy mają publicznie zabierać głos np. na zebraniu naukowym. 
Pojawia się u nich trema, jak przed wyjściem młodego aktora na scenę.

Oto kilka rad, które warto zapamiętać, zanotować, a także w domu i prze-
ćwiczyć.

Na kursie w dużym kręgu siada np. 15-20 osób obok siebie. Na przeciw 
nich przy małym stoliczku siedzi prezenterka i wydaje polecenia. Każdy po 
kolei musi podejść do niej, ukłonić się i odpowiedzieć na pytanie. Pytania są 
proste. Każdy uczestnik odpowiada na te same pytania, kolejno podchodząc 
do stolika. Pierwsze pytanie to należy podać swoje imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, gdzie i jakie ukończył studia. Każda osoba kolejno podcho-
dzi do stolika, przedstawia się i wraca na swoje miejsce. Inni śledzą jej kroki, 
zachowanie i sposób mówienia. W dużym gronie mają skalę porównawczą, 
jak prezentacja innych uczestników wygląda. Niektóre osoby podchodzą 
śmiałym i równym krokiem, mówią wyraźnie, głośno, z podniesioną gło-
wą, dobrą dykcją. Inni stąpają niepewnie, mówią cicho, z głową spuszczoną. 
Porównując kolejne prezentacje inni uczą się, jak można przedstawić się ład-
nie, a jak nie. Potem padają kolejne pytania wymagające dłuższej odpowiedzi: 
pewnej relacji bądź przedstawienia swej opinii w pewnej sprawie.

Np. Czy chciałabyś zamieszkać w Warszawie? Tak czy nie, dlaczego?
- Czy wolisz podróżować pociągiem czy autobusem? Dlaczego? 
- Czy lubisz czytać książki? Jakie?
- Jakiego pisarza cenisz i lubisz najbardziej? Uzasadnij!
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Pytania są coraz trudniejsze. 
Wymagają koncentracji myślowej 
i coraz dłuższej wypowiedzi. W ten 
sposób zmuszają do coraz dłuższej 
publicznej wypowiedzi, w kręgu 
licznych uczestników.

Na zakończenie pierwszego 
spotkania prezenterka kursu zapra-
sza na kolejne spotkanie i poleca 
przygotować następujące zadanie 
domowe.

Każdy ma przygotować i prze-
ćwiczyć w domu przemówienie, 
jakie miałby wygłosić w kręgu ro-
dzinnym na uroczystości z okazji 
30 rocznicy ślubu swoich dziadków 
w imieniu licznie zebranej rodzi-
ny. Na kursie trzeba będzie takie 
przemówienie wygłosić bez kartki, 
z dużą ekspresją emocjonalną.

Drogi Czytelniku! A Ty teraz 
zrób sobie ćwiczenie, abyś uzyskał pewność, że Ty potrafisz wystąpić publicz-
nie. Odsuń krzesło od stołu czy biurka i powiedz „z głowy” laudację na cześć 
swego dziadka czy małżonka, albo spróbuj, jakbyś miał zabrać głos w dy- 
skusji na zebraniu naukowym na temat szkodliwości dodatków chemicznych 
do żywności. Możesz zrobić sobie najpierw notatkę, ale przećwicz to następ-
nie mówieniem „z głowy”, bez kartki.

Przećwicz to przez kilka dni. Nie zniechęcaj się. Zobaczysz, jak coraz 
łatwiej i lepiej będzie Ci to wychodzić. Będziesz dumny z siebie, że potrafisz 
ładnie zabierać głos w dyskusji i bronić słusznej sprawy. Każdy szlachetny 
człowiek musi umieć wystąpić publicznie. Nie może milczeć, gdy atakowane 
są jego przekonania. Ćwiczenie kreuje mistrza!

J.B.
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Odeszła mgr farm.
Danuta Irena Rogowska

Urodziła się 1. kwietnia 1958 r. w Gdańsku. Studiowała farmację 
w Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1977-1983. Pracę 
magisterską wykonała pt. „Oznaczanie olejku eterycznego 
w Archangelica literalis w uprawie ogrodowej”. Dyplom mgr farmacji 
uzyskała 25. października 1983 r. Po studiach pracowała najpierw 
w aptece w Gdańsku. Od 1. września 1985 r. została zatrudniona 
jako magister farmacji w Aptece Szpitalnej w Bytowie. Następnie od 
1. sierpnia 2000 r. pracowała w Aptece „Jesionowej” w Bytowie. Tam 
była zatrudniona aż do swej śmierci 2 grudnia 2014 r. Pogrzeb odbył 
się 6. grudnia 2014 r. w Gdańsku. - Była śliczną, miłą dziewczyną!

Niestety mimo licznych starań nie mogliśmy uzyskać dokładnego 
opisu Jej osobowości i drogi życiowej.

Żegnamy Cię serdecznie, Danusiu!
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Odszedł mgr farm.
Jacek Gabriel Górzyński

Urodził się 16. września 1960 r. w Jarocinie. Studiował farmację 
w Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1983-1989. Na ostat-
nim roku słuchał wykładów na kierunku zielarskim. Wykonał pracę 
magisterską pt. „Próby zastosowania związków pochodzenia roślin-
nego do ochrony opakowań przed żerowaniem kapturnika zbożowca” 
(Rhizoperta dominica Fabr.).

Dyplom magistra farmacji uzyskał 27. października 1989 r. Na-
stępnie pracował w różnych aptekach otwartych na terenie naszej 
Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, m.in. w aptece 
w Białogradzie, Kołobrzegu, Karlinie, Tuchowie, jako kierownik 
apteki.

Był miłym Kolegą, pełnym dobroci i szlachetności!
Żegnamy Cię Jacku serdecznie! Odszedłeś zbyt wcześnie!
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Odszedł mgr farm.
Wincenty Gąska

W dniu 21 grudnia 2015 r. zmarł w Koszalinie mgr farm. Wincenty Józef Gąska, 
wybitny działacz społeczny.

Urodził się 15 grudnia 1936 r. w Chełmie Lubelskim jako syn Józefa i Barbary 
z d. Witkowskiej. W 1943 r. zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej we wsi Woj-
ciechów pow. Kraśnik woj. lubelskie. Po zakończeniu wojny razem z rodzicami za- 
mieszkał w Nakle n. Notecią. Tam ukończył edukację w szkole powszechnej, a następ-
nie w Gimnazjum Państwowym, otrzymując w 1953 r. świadectwo dojrzałości.

W 1953 r. rozpoczął studia farmacji w Akademii Medycznej w Gdańsku, które 
ukończył w 1957 r. otrzymując dyplom magistra farmacji 20 grudnia 1957 r.

W dniu 29.11.1974 r. uzyskał w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplo- 
mowego w Warszawie II stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej.

Po uzyskaniu dyplomu mgr farmacji rozpoczął staż pracy w aptece w Bydgoszczy. 

W okresie od 1958-1961 był asystentem Katedry Technologii Środków Leczniczych 
AM w Gdańsku. Powołany do służby wojskowej pracował w aptece wojskowej w Ko- 
szalinie. Został oficerem zawodowym. W stopniu ppułkownika przeniesiono go do 
rezerwy w 1973 r. W latach 1961-1964 pracował dodatkowo na 1/2 etatu w aptece 
Koszalińskiego Zarządu Aptek w Koszalinie. Od 1974 r. był kierownikiem Działu 
Farmacji i Techniki Medycznej Wojewódzkiego Zarządu Służby Zdrowia w Kosza- 
linie. W latach 1964-1992 był kierownikiem zaopatrzenia medycznego i starszym 
inspektorem ds. farmacji Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Koszalinie.

W latach 1993-2003 był współwłaścicielem (z żoną) i kierownikiem apteki NOVA 
w Koszalinie.
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Udzielał się społecznie w samo-
rządzie aptekarskim. W I i II kadencji 
Środkowopomorskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej pełnił funkcję Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej.

Jego ranga wojskowa podpułkow-
nika sprawiała, ze cieszył się dużym au-
torytetem w środowisku farmaceutycz-
nym. Miał talent kierowania zespołem 
ludzi i szybkiej oceny różnych prob-
lemów. Umiał śmiało i rzeczowo prze-
mawiać, kierować dyskusję i wnioski na 
rozsądne tory.

Naznaczony został Złotym Krzy-
żem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim 
OOP. Posiadał także szereg odznaczeń 
resortowych i państwowych. Także od-
znakę „Wzorowego Pracownika Służby 
Zdrowia” oraz odznakę „Zasłużonego 
dla miasta Koszalina”.

Zmarł 21 grudnia 2015 r. a pocho-
wany został 24 grudnia 2015 r. na Cmen-
tarzu Komunalnym w Koszalinie.

Żegnaj nasz Kolego!
Bibliografia:
Pastok Dorota: Środkowopomorska 

Okręgowa Izba Aptekarska 1991-2011, s. 57.
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PRACA – PRAWO – UBEZPIECZENIA 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, tak 
i w tym roku, Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie, wy-
kupiła ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z wykonywanym 
zawodem dla wszystkich członków Izby w Koszalinie.         

Suma gwarancyjna dla jednej osoby w trakcie trwania polisy wynosi 10.000 
PLN. Ubezpieczenie obowiązuje wszystkich  członków Izby, bez względu na 
formę zatrudnienia.                                                                                  

Podstawa prawna
Przypominamy, że Ustawa o działalności leczniczej z 15.04.2011, wraz 

z Rozporządzeniem, zmieniła zasady ubezpieczeń w służbie zdrowia od 
01.01.2012, nie uwzględniając w ubezpieczeniu obowiązkowym innych zawodów 
medycznych, niż lekarze i pielęgniarki. W związku z powyższym, sytuacja zawo-
du Aptekarza w stosunku do lat ubiegłych, praktycznie się nie zmieniła.  Apteki, 
jako przedsiębiorstwa, nadal powinny posiadać ubezpieczenie odpowiedzial- 
ności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego 
mienia, a w przypadku dodatkowego kontraktu z NFZ, nadal - Obowiązkowe 
Ubezpieczenie OC Świadczeniodawcy Udzielającego Świadczeń Opieki Zdrowot-
nej zgodnie z Rozporządzeniem z 28.12.2007.

                                                                                      
Co się stanie w przypadku roszczenia pacjenta? 
W przypadku błędu medycznego pracownika / właściciela apteki, w pierw-

szym rzędzie roszczenie zostanie wniesione w stosunku do apteki. Roszczenie 
może zostać przeniesione na polisę osoby, która popełniła domniemany błąd, jed-
nak tylko pod warunkiem, że jest ona zatrudniona na zasadzie umowy cywilno- 
prawnej (kontraktowej), czyli prowadzi własną działalność gospodarczą. Tym 
osobom zalecamy indywidualne doubezpieczenie się do wyższej sumy, ponieważ 
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kwota 10.000 PLN, w zależności od skutków roszczenia, może nie wystarczyć 
na zabezpieczenie wypłaty roszczenia, co skutkuje prywatną odpowiedzialnością 
finansową pracownika.

Za szkody materialne lub osobowe wynikające z tytułu prowadzonej dzia-
łalności apteki, ale nie będące skutkiem błędu medycznego, np. złamanie nogi ze 
względu na śliską podłogę, uszkodzenie lub utrata mienia osób trzecich - zawsze 
opowiada polisa odpowiedzialności cywilnej apteki.

Natomiast zupełnie odwrotna sytuacja jest w przypadku pracowników za-
trudnionych na zasadzie umowy o pracę, w przypadku tych, działa Kodeks Pracy 
i nie odpowiadają oni materialnie za roszczenia pacjentów. Roszczenia te są za-
bezpieczane z polisy pracodawcy, czyli apteki. W skrajnych wypadkach pracodaw-
ca może zwrócić się z regresem do pracownika, który popełnił błąd. Maksymalna 
kara, dopuszczona w Kodeksie Pracy, wynosi trzykrotność poborów miesięcznych. 
W tym przypadku regres pracodawcy zostanie pokryty z polisy OC Członka Izby 
Aptekarskiej, do wysokości sumy ubezpieczenia, czyli 10.000 PLN.

W razie pytań i wątpliwości, nasi Przedstawiciele są do Państwa dyspozycji, 
a więcej informacji na temat innych ubezpieczeń, znajdziecie Państwo na naszej 
stronie www.interpolska.pl 

 
Polecamy nasze nowe produkty , a jednocześnie informujemy, że wszyscy                                                                         

członkowie Izby są uprawnieni z tytułu polisy grupowej do dodatkowych 
zniżek w innych ubezpieczeniach, proponowanych Państwu indywidualnie.            

- Ubezpieczenia na Życie, sumy ubezpieczenia od 80.000 PLN do 130.000 
PLN z szerokim wachlarzem świadczeń, dla indywidualnych klientów, bez 
potrzeby badań lekarskich i bez względu na wiek, składki miesięczne od 47 zł.

- Ubezpieczenia aptek i mieszkań;
- Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w 3 Wariantach:
 I Wariant - zawodowy;
 II Wariant - zawodowy + plus prowadzenie spraw wypadków komu-

nikacyjnych i asysta prawna,
 III Wariant – zakres I plus  II plus obsługa prawna (również proceso-

wa) spraw  zawodowych, rodzinnych / prywatnych;
- Ubezpieczenia turystyczne.

Teresa Stanisławska
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA.
75-820 Koszalin ul. Konstytucji 3-go Maja 7

tel. 94 34 35 340
Teresa.Stanislawska@Interpolska.pl

http://www.interpolska.pl
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List z Biecza

Drodzy Czytelnicy!
Myślę o Was ze wzruszeniem, że chcecie słuchać moich przeżyć wojen-

nych. Więc posłuchajcie.

Dochodzi godzina 11. Przed chwilą ruszyliśmy z miejsca postoju 
i obecnie kolumna naszych wozów zatrzymała się przed Jerozo-
limą obok wzgórza, na którym stoi jakiś klasztor i wielka statua 

Matki Boskiej. Jest to miejsce jej urodzenia. Ruszamy dalej, mijając wiele 
aut prywatnych z uciekającymi Żydami po ostatnim bombardowaniu Tel-
Awiwu, w którym zginęło 91 osób. Ruch aut, spotykani żołnierze telegrafiści 
naszej BSK, zakładający linię telefoniczną obok drogi, samolot wywiadowczy 
nad głową i maskowane tu i ówdzie obiekty wojskowe stwarzają atmosferę 
przypominającą mi, że przecież wokół toczy się wojna. Spoza gór wychyla 
się jasna wstęga piasku, ciemniejsza — zamglonego morza, przechodząca w 
również zamglony błękit nieba. Jest godzina 12. Nie ujechaliśmy prawie nic. 
Przesunęliśmy się tylko pod wzgórze NMP i znowu stoimy w gaju na wpół 
oliwnym, na wpół figowym. Fig na gałęziach jest trochę, ale małe. Choć śnia-
danie było dobre, bo para kiełbasek, herbata, chleb z margaryną oraz ma-
kowcowe ciastka z mlekiem skondensowanym, jednak od godziny czuję już 
głód. Zdaje się, że tu obiadu nie będzie. Stoimy bezczynnie dalej. Ogoliłem 
się, bo się wybieram do żydowskiego kolektywu rolnego, gdzie zamówiłem 
kolację. Takie gospodarstwo kolektywne nazywa się po tutejszemu kibuc.

Słońce złoci zwisające gałęzie starej rozłożystej figi. Jej dłoniaste liście 
chylą się ku ziemi. Gdy przygrzewa mocniej, zarówno pień, jak i gałęzie 
świecą jasnym fioletem, jak fioletowe węże wśród listowia o zieleni innej 
niż u oliwek, bo bardziej żywej, jakkolwiek również zmatowiałej i jakby wy-
blakłej, zapewne na skutek osiadania żółtoburego kurzu. Zaznacza się w tej 
zieleni przewaga żółtej domieszki chromowej. Jest to drzewo równie ory-
ginalne, jak oliwka, również pogięte, pokrzywione i dziurawe. Robi wraże-
nie chorobliwie skarlałego. Podszedłem doń i dopiero z bliska zauważyłem, 
że wiele owoców już ściemniało, jak węgierki. Jedne były wewnątrz jeszcze 
białe, inne już malinowo-czerwone. Miąższ zawiera dużo wilgoci, no i przy-
słowiowego „maku”. Smak jednak niemile słodkawy i mdły. Nie przeszkadza 
to jednak dzieciom z kibucu i zajadają co dojrzalsze z apetytem. Zarówno 
figi, jak i granaty prosto z drzewa nie smakują nam. Bananów nie lubię od 
dawna, pomarańcze obrzydły mi jeszcze w Syrii, a i winogrona też mi się 
przejadły, choć je najchętniej jeszcze kupuję. W tym upale nabierają one 
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takiej koncentracji cukrów, że nie są zbyt smaczne. W ich jagodach szuka 
się raczej wilgoci.

Jest godzina 21.30. Piszę przy świetle księżyca. Jasno nadzwyczaj. Poprzez 
plątaninę zwisających gałęzi drzewa figowego ciemne niebo wygląda jak po-
kratkowane nierówną, czarną, fantastyczną kratą, spoza której, rozsiewając 
jasne blaski, zagląda żółta twarz księżyca. Śpię dzisiaj na noszach i zaraz 
włażę pod moskitierę, bo komary tną tu mocno. Trzeba spód moskitiery do-
kładnie podwinąć pod koce, bo okolica jest wybitnie obfita w skorpiony, któ-
rych całe rodziny rozłażą się po odwaleniu pierwszego lepszego kamienia.

13.IX.1940. Miejsce postoju. Palestyna. Spałem znakomicie. Noc była 
wściekle chłodna. Musiałem o którejś tam wstać, ubrać się w drugi sweter 
i przykryć drugim kocem. Sypianie na noszach to luksus, na który mogą 
sobie pozwolić tylko sanitariusze. Cała wiara sypia z zasady na gołej ziemi, 
która jest wysuszona jak pieprz. Oficerowie tylko zażywają wczasów na bar-
dzo wygodnych łóżkach polowych, a również ten i ów spośród brytyjskich 
sierżantów. Żaden z nas nie dorobił się jeszcze tego luksusowego mebla, 
a nieodzownego w pustyni w porze mokrej. Cały taki interes roluje się wraz 
ze śpiworem, spina pasami i wrzuca na wóz. Nie zabiera on więcej miejsca 
niż średnia waliza i w ciągu pięciu minut może być rozłożony, jak i złożo-
ny.

Gdy rano zaczęła w kuchni huczeć gazowa „hydra”, było jeszcze ciemno. 
O szarym świcie świat pogrążony był we mgle, a głowę miałem mokrą od 
rosy, jakby wyjętą z wody. Jestem już spakowany i piszę, siedząc na swoich 
kocach zwiniętych w tobół.

Okazuje się, że kibuc, w którym zjadłem tanio skromną i smaczną kola-
cję, nazywa się Kiryath Anavim. Przy okazji prosiłem o zezwolenie zwiedze-
nia go, na co bardzo uprzejmie i chętnie wyrażono zgodę. Oprowadzał mnie 
bardzo inteligentny Żyd z Bielska, udzielając wyczerpujących wyjaśnień na 
moje liczne pytania. Całe zachowanie się przewodnika i jego informacje na-
cechowane były daleko idącą uprzejmością i dumą z osiągnięć gospodar-
czych kibucu. Otóż ta forma gospodarki zespołowej organizowana jest przez 
partię socjalistyczną dla swoich członków. Życie w kibucach jest ujęte w dość 
surowy i ściśle przestrzegany regulamin kolektywu. Każdy kto tu wstępuje, 
przychodzi przeważnie z gołymi rękoma. Są tu więc ci, którzy znaleźli się 
w „obiecanej ziemi” bez środków do życia, albo ci, którzy próbując indywi-
dualnie utrzymać się na powierzchni tutejszego życia, skapitulowali przed 
konkurencją, albo ludzie ideowi, będący duszą kibuców. Ideowcy to nie tylko 
ludzie młodzi. Często są to przedstawiciele nauki, sztuki lub innych zawo-
dów inteligenckich o skroniach dobrze przyprószonych siwizną. W każdym 
kibucu jest także pewna liczba osób dożywających dni swoich wśród po-
żytecznej pracy, dostosowanej do ich podeszłego wieku. Przecież musi ktoś 
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pielęgnować dzieci w żłobku czy w przedszkolu, w czasie gdy rodzice idą 
z łopatami w pole. Ktoś musi podlewać kwiatki, plewić grządki itd. Życie tu 
jest skoszarowane, a obie płci sypiają oddzielnie. Pracują natomiast razem. 
Jeśli kojarzy się małżeństwo, otrzymuje osobną izbę na sypialnię. Kuchnia 
jest zbędna, albowiem wszyscy stołują się wspólnie. Wynagrodzenie jest 
zbędne. Nikomu przecież niczego tu nie brak. Dach nad głową jest, wikt jest, 
lekarz też, co tygodnia bilet do kina czy teatru, każdy jest ubrany i otrzymuje 
niewielką kwotę na drobne wydatki. A jeżeli po 15 czy 20 latach ktoś chce 
opuścić kibuc, bo np. poznał dziewczynę spoza kibucu i chce ją poślubić? 
W porządku. Nikt mu nie robi trudności. Wypłaca mu się jego oszczędności, 
jeśli z takimi przyszedł, i odchodzi z gołymi rękami. Za włożoną pracę, trud, 
znój, zdrowie oraz szmat przepracowanego życia dostaje tylko te spodnie, 
które ma na sobie i drugie do tobołka. To wszystko. Nie może mieć o to 
pretensji. Z góry był o tym uprzedzony. Kapitał pracy, jaki włożył, zostaje 
dla ojczyzny. Synagogi tu nie ma, nikomu się jednak w Boga wierzyć nie 
przeszkadza. Kolektyw, o ile mogłem zauważyć, prowadzony jest fachowo 
i wzorowo. Ma 250 krów holenderskich i po 43 litry mleka dziennie od 
każdej, ileś tam sztuk rasowego pięknego białego drobiu (sprowadzanego 
z Anglii, 1 kogut po 6 funtów), piękną winnicę, nawet jabłonie i śliwy. Na 
pomarańcze zbyt sucho, zbyt wysoko. Mało wody, za którą trzeba drogo 
płacić, bo po 5 piastrów za metr kubiczny.

— Czy wszędzie — pytam — na terenie Palestyny są warunki do powsta-
wania takiej pięknej kolonii i plantacji rolnej?

— Wszędzie, proszę pana — odpowiada przewodnik — wszędzie, gdzie 
tylko znajduje się ideowa grupa chętnych, która włoży w ziemię odpowied-
nią ilość pieniędzy, a przede wszystkim ciężkiej pracy, bardzo ciężkiej, proszę 
pana, bo i grunt jest skalisty, i klimat upalny.

Ci Żydzi rolnicy, pionierzy, parający się motyką i w pocie czoła swego 
wydzierający pustyni piędź po piędzi, skrawek po skrawku i obracający go 
w zieleniejącą rolę, dawno zatracili swój typ, do którego przywykłem 
w Polsce, typ pejsatego, mizernego, w jarmułce i długim chałacie handlarza. 
W niczym go nie przypominają. Są zdrowi. Bije od nich tężyzna fizyczna 
i duchowa. W sandałach na bosych nogach, w szortach i w koszulkach bez 
rękawów, opaleni i weseli budzą sympatię. Praca fizyczna i poczucie, że są 
u siebie, okazały się zbawienne w skutkach. Odbija się to wybitnie dodat-
nio, a szczególnie na dzieciach tu urodzonych, które w tutejszym klimacie, 
w dostatku i obfitości owoców są naprawdę piękne, wprost urodziwe.

Na końcu weszliśmy do ogrodu. Pierwszy raz od dawna zobaczyłem 
piękną, bujną i zieloną trawę na gazonach, polewanych automatycznymi 
deszczowniami. Kwitły tu wspaniałe dalie, powoje i wiele innych kwiatów, 
wśród których uwijało się mnóstwo dużych nocnych motyli, zatrzymujących 
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się w locie dla zebrania nektaru. Były to wszystko zawisaki (Sphingideae). 
Złapałem dwa, ale po ciemku nie doszedłem, co to za rodzaj. Były wielkości 
wróbla.

Ćwiczenia, zdaje się, dobiegają końca. Jeszcze tylko rozjemcy plączą się tu 
i ówdzie. Stwierdzam, że się wcale nie sfatygowałem zbytnio, tzn. ćwiczenia 
odbyły się po angielsku.

14.IX.1940. Miejsce postoju. Palestyna. Ćwiczenia skończyły się wczoraj 
o godzinie 16. Nie powróciliśmy jednak do Nablus, lecz minąwszy Jerozo-
limę, zatrzymaliśmy się pięć minut jazdy dalej, wśród szczerych skał. Nie 
ma tu nawet jednego krzaczka. Podobno dawno temu, jakieś tysiąc z czymś 
lat, było tu miasto, o czym świadczą pozostałości, jak np. schody wykute 
w skale czy tarasy. Żałowałem, że nie zabrałem farb, bo tematy były bardzo 
interesujące, a gra barw przedwieczornych przepyszna. Nasze wozy, luźno 
rozrzucone po skałach, prezentowały się oryginalnie. Do północy spędzili-
śmy czas w jerozolimskich knajpach w towarzystwie naszego (od niedaw-
na) oficera transportowego, ppor. Jurka Bogdańskiego, zawodowego, ale 
z wiary chłopaka. W knajpce zrobiliśmy sobie sami sałatkę pomidorową, 
bo tutaj tego nie znają. Dosiadło się do nas dwu sympatycznych Anglików 
i czas zleciał wesoło, może dlatego, że mieliśmy nieco w czubie. Szumiało mi 
w głowie i czułem, że cała Jerozolima należy do mnie.

Na projektowany urlop wybieramy się z Heniem do Tel-Awiwu, bo ze 
względu na bombardowania będzie tam mniej ludzi, a więc i ceny będą 
niższe.

Tyle na dziś.
Wiesław Fusek

Pan mgr Wiesław Fusek w swoim mieszkaniu w Bieczu
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U lekarza
Przychodzi baba do lekarza.
– Panie doktorze! Jestem chora na 

astmę.
– Musi pani codziennie wypić na czczo 

surowe jajko.
– Panie doktorze, ale ja nie znoszę 

jajek!
– A kto pani każe znosić?

Sekretarka
Zgłasza się sekretarka do pracy. Dyrektor 
pyta, co ona umie.
– Znam obsługę komputera, umiem 

zredagować korespondencję według 
zaleceń…

– A ile pani żąda?
– Myślę, że 3 tysiące to nie za drogo...
– 3 tysiące to dam z przyjemnością!
– O nie, z przyjemnością to żądam 

5 tysięcy.

Ból zęba
– Jeśli cierpisz na ból zęba, weź do ust 

whisky. To powinno złagodzić ból.
– Jak nie złagodzi, spróbuj więcej 

whisky. Po pewnym czasie zapomnisz 
o bólu zęba.

Pacjent
– Panie doktorze, czy moja operacja 

przebiegła pomyślnie?
– Przykro mi przyjacielu. Jestem 

świętym Piotrem.

Biedny wnuczek
Babcia pyta się wnuczka:

– Wnuczusiu, czy ty lubisz się uczyć ?
– Bardzo lubię, babciu. Ale odmawiam 

sobie tej przyjemności w duchu 
pokuty.

Na budowie
– Zenek, dlaczego ty nosisz po 1 desce, 

a Romek po dwie?
– Bo Romek to straszny leń, nie chce 

mu się dwa razy chodzić.

Egzamin
Do egzaminatora na placu manewro- 
wym podchodzi facet i mówi:
– Jutro mój syn zdaje tu egzamin. Ale 

pewnie nie zda...
– A zakłada się pan o 3 tysiące, że zda?

Zagadka
– Czy wiesz, czym różni się Francuzka 

od Polki?
– Tym, że Francuzka nosi na głowie 

najmodniejszy kapelusz, a Polka ma 
na głowie cały dom, dzieci, męża 
i pracę zawodową.

U lekarza
– Panie doktorze, mam tasiemca.
– To niech pan je ciastka i popija 

mlekiem.
Po trzech dniach pacjent przychodzi 
ponownie.
– Panie doktorze, to nie pomaga.
– To niech pan pije samo mleko.
Następnego dnia wychodzi tasiemiec:
– A gdzie ciacha?


