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Na święta Bożego Narodzenia
oraz Nowy Rok 2017

Wszystkim Farmaceutom, ich Rodzinom,
Przyjaciołom i Sympatykom
składamy serdeczne życzenia.

W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
gdzie gasną spory, goją się rany,

życzymy zdrowia, miłości,
szczerości i miłości

na każdy nowy dzień

życzy
Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej izby Aptekarskiej

mgr Justyna Korzelska
oraz Rada Okręgowej izby Aptekarskiej

i Redakcja Biuletynu
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Koleżanki i Koledzy!

Kończy się kolejny, pracowity i pełen wyzwań 
rok. Był to rok obfitujący w zmiany.

W styczniu wybraliśmy nowe władze NRA, 
w marcu przyjęto Program 75+. W maju zapo- 
wiadano nową strategię lekową.

W kolejnych miesiącach MZ zapowiedziało 
ustawę o zawodzie farmaceuty. Pojawił się rów-
nież projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego 
wprowadzający poważne zmiany m.in. zasady 
geografii i demografii aptek.

Niestety nadal nie mamy głównego inspektora farmaceutycznego, co 
utrudnia wprowadzenie wielu zmian.

Mam nadzieję, że świąteczny czas pozwoli Wam na odpoczynek i chwilę 
wytchnienia.

Przed nami wszystkimi jeszcze wiele pracy.
Patrzę z nadzieją w Nowy Rok, czego i Wam życzę.

Pozdrawiam
prezes śOIA

Justyna Korzelska
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Przy kominku
W kominku się pali, błyska iskrami,
Grzejąc, rozjaśnia wszystko dokoła;
A z iskier jasnych płynie przesłanie,
Które do wspomnień skłania nas i woła.

Więc schodzą się wraz z płomykami,
Wspomnienia lat, które uleciały;
Ubogacone w nowe przeżycia,
Są ponownie z nami, w pamięci przetrwały.

Wspominamy klasę i nauczycieli,
Ławki lśnią barw różnych pastelami;
Zza okna zagląda także wspomnień wiele,
Rozsiadają się wokoło dawni przyjaciele.

Kominek grzeje i myśli przygarnia,
Mijają troski, ciepło je ogarnia;
Nie jesteśmy już sami i jest przytulnie,
Wejdź przyjacielu i pozostań u mnie.

Bowiem tu herbata szczególnie smakuje,
Bierwiona pulsują, ciepło emanuje;
i chociaż za oknem noc i harcuje chłód,
Ciepło kominka powoli i nas obejmuje.

Weronika Zarzycka
Koszalin, listopad 2010 r.
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25 lat
samorządu
aptekarskiego
w Koszalinie

W dniu 22 października 2016 r. odbyła się 
w Koszalinie uroczystość podsumowania działal-
ności Aptekarskiej izby Koszalińsko-Słupskiej.

W sali kinowej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Koszalinie zebrali się licznie członkowie izby 
oraz zaproszeni goście.

W foyer przykuwała uwagę wchodzących 
osób okolicznościowa wystawa. Z zachwytem 
podziwiano 8 dużych obrazów kwiatów nama-
lowanych przez mgr farm. Dorotę Pastok. Ta 
utalentowana artystka-malarka należy do człon-
ków naszej izby Aptekarskiej. Jest kierownikiem 
apteki szpitalnej w Kołobrzegu, piastuje funkcję 
Konsultanta Wojewódzkiego ds. Farmacji Szpi-
talnej.

Dalej eksponowane były fotografie upamiętniające różne wydarzenia 
z okresu 25 lat działalności izby. Obok licznych fotografii ułożonych w gablo-
tach, z zainteresowaniem oglądano 2 duże plansze. Na jednej były to fotogra-
fie przypominające wycieczki i spotkania Aptekarzy-Seniorów, sporządzone 
przez mgr Marię Terlecką. Na drugiej planszy budziły zachwyt piękne duże 
fotogramy, naszego regionu, sporządzone przez mgr Wojciecha Domino.

Przybywających gości i członków izby witała serdecznie pani Prezes na-
szej izby mgr Justyna Korzelska. Każdy z przychodzących najpierw zatrzy-
mywał się, by obejrzeć wystawę fotograficzną. Były to dzieje izby w pięknej 
fotografii.
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Po drugiej stronie sali ustawione były kulinaria: kawa, herbata, ciasta 
i kanapki, by mogli się posilić ci, co przybyli z daleka.

Punktualnie o 16-tej rozpoczęła się uroczystość. Zagaiła ją pani Prezes 
izby mgr Justyna Korzelska, witając imiennie szanownych gości oraz licz-
nie zgromadzonych członków izby. Jej uśmiech i serdeczne słowa powitalne 
stworzyły od razu sympatyczną, ciepłą atmosferę. Przypomniała ona krótko 
dzieje naszej izby, którą budowali z zapałem aptekarze naszego regionu.

Następnie zabierali głos i wręczali okazjonalne bukiety kwiatów pani 
Prezes różni szanowni goście. Wśród nich był prezes lekarskiej izby Apte-
karskiej w Koszalinie, dr Marek Janus, prezydent miasta Koszalina, inspekto-
rzy Wojewódzki i powiatowy dla spraw farmacji, wiceprezes Naczelnej izby 
Aptekarskiej, wiceprezes Szczecińskiej izby Aptekarskiej. Przybyły z Warsza-
wy wiceprezes NiA zakomunikował, że w tym samym czasie odbywają się 
podobne uroczystości w Krakowie i Wrocławiu.

Po wystąpieniach gości zaproszono na scenę 4 byłych prezesów naszej 
izby: mgr Rajmunda Zarzyckiego, mgr Jolantę Dahlke-Miś, mgr Marię 
Falender oraz mgr Marię Mach. Osoby te usiadły przy małym stoliku na 
scenie i przedstawiły różne wydarzenia z okresu, gdy kierowały izbą, osiąg-
nięcia i problemy. ich krótkie wspomnienia przyjmowane były ciepło przez 
uczestników uroczystości. Potem był wyświetlany film fotografii z dziejów 
25 lat działania naszej izby.

Następnym punktem programu było wręczanie odznaczeń członkom 
izby za wieloletnią zaangażowaną pracę w samorządzie aptekarskim. Były 
to specjalne, duże medale i dyplomy, przyznane przez Naczelną izbę Apte-
karską. Wręczanie medali odbywało się w grupach według alfabetu. Medale 
wręczała pani Prezes mgr Justyna Korzelska, a jej asysta podawała etui i dy-
plomy oraz czerwone róże. Specjalnym medalem za Zasługi został wręczony 
panu mgr Rajmundowi Zarzyckiemu od Stowarzyszenia Żołnierzy Polskich. 
Przy tej okazji przypomniał on wesołe sytuacje ze skrzyniami ze spirytusem 
dla wojskowej apteki polowej.

Bardzo miłym i wzruszającym punktem programu była deklamacja 
wierszy i prozy przez naszego kolegi za Słupska, mgr Mieczysława Mar-
ca. Przepiękna deklamacja dłuższego urywku z książki Stefana Żeromskiego 
o bohaterstwie polskiego ucznia, wzbudziła w sercach obecnych wielkie 
wzruszenie i uczucia patriotyzmu, cała sala biła wielkie brawa dla mgr Mie-
czysława Marca.

Potem na scenę weszła grupa muzyków jazzowych z Koszalina! PRO-
MAGiC-BAND, a jej hałaśliwe dźwięki trąbek i bębnów, zagłuszyły ciepłe 
uczucia w sercach zebranych osób.

Po dłuższym koncercie orkiestry pani Prezes zaprosiła wszystkich uczest-
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ników spotkania na poczęstunek, który przygotowała restauracja z Koszali-
na. Na długich stołach w drugiej sali przygotowane były półmiski z różnymi 
specjałami, soki i szampan, a na deser ciasta i kawa.

Miłe przeżycia z tego uroczystego spotkania w przyjacielskim gronie za-
brali uczestnicy do domu. Wszyscy myśleli z wdzięcznością dla pani Prezes 
mgr Justyny Korzelskiej, że dzięki jej operatywnej działalności udało się za-
chować działalność naszej izby, i dzięki temu możemy obchodzić rocznicę 
działalności naszej izby w naszym przyjacielskim gronie w Koszalinie.

Wycinanka. Wyk. Cecylia Czernikiewicz
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(życzenia ze starej szuflady)

W dniu tak ważnym dla ludzkości.
Gdy się serce z sercem brata.
Wszyscy pragniemy pomyślności
i szczęśliwych torów świata.

Więc i ja też me życzenia
Do wiązanki wspólnej wkładam.
Prostych uczuć szczere tchnienie
Dziś dla Państwa wypowiadam.

Niech Bóg słodzi trudy, znoje.
Daje zdrowie i dostatek –
A za trudy, prace moje,
Niech mnie spotka jakiś datek.

Te sympatyczne życzenia sprzed prawie 150 lat niech wzbudzą uśmiech 
i refleksje, że z ufnością trzeba patrzyć w przyszłość i ciszyć się każdą chwilą.

Wszystkim Czytelnikom Biuletynu
dużo zdrowia, wytrwałości w pracy,

sukcesów i pogody ducha

życzy
Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej lzby Aptekarskiej

mgr Justyna Korzelska
Rada Zakładowa

Mecenas ludwika Januchowska
Panie z Biura izby

irena Waliszewska, elżbieta Sobolewska
i Redakcja Biuletynu

Z powinszowaniem
Nowego Roku
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Niezależny
farmaceuta

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Prezes NRA

W ostatnim czasie w mediach na nowo rozgorza-
ła dyskusja na temat postulatu dotyczącego zasady 
większościowego udziału farmaceuty w strukturze 
własnościowej aptek- propozycji, którą publicznie 
ogłosił Pan Krzysztof landa, Wiceminister Zdrowia. 
Swoje wątpliwości odnośnie tego pomysłu wyraziła 
m.in. Pani Poseł Beata Małecka-libera, kierując do 
resortu zdrowia interpelację w tej sprawie.

Zdaniem Pani Poseł, wprowadzenie w życie tej koncepcji spowoduje re-
polonizację polskiego rynku aptecznego, a zapis mówiący o większościo-
wym udziale aptekarza w strukturze własnościowej apteki (51% - farma-
ceuta, 49%: osoba nie będąca farmaceutą), ogranicza swobodę prowadzenia 
działalności gospodarczej. Co więcej, jest niezgodny z prawem Unii euro-
pejskiej oraz Konstytucją RP. Trudno zgodzić się jednak z prezentowanym 
podejściem-taka interpretacja przepisów nie oddaje bowiem prawdziwych 
intencji regulacji unijnych.

gwarantem
odpowiedzialności
i bezpieczeństwa
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Zgodność z prawem UE
Unia europejska pozostawia bowiem krajom członkowskim pełną swo-

bodę w regulowaniu kwestii struktury własnościowej aptek. W konsekwencji, 
blisko połowa tych krajów wprowadziła do swojego prawodawstwa wyraźny 
zakaz prowadzenia aptek w ramach sieci oraz przez osoby nie będące ap-
tekarzami.

23 V 1983 r.
Fragment izby recepturowej Apteki nr 33-007 w Koszalinie. Na pierwszym planie, 

pierwsza od prawej - mgr Halina Ozner, zast. Kierownika Apteki, przy oknie 
- mgr Bożena Śmigieł, kierownik Apteki.

Tego typu rozwiązanie zostało też zaaprobowane przez Trybunał Spra-
wiedliwości w luksemburgu, który uznał zasadę „apteka dla aptekarza” 
za zgodną z unijną swobodą przedsiębiorczości. Trybunał wypowiedział się, 
że tak szczególny segment rynku, jakim jest rynek apteczny - będący częścią 
sektora ochrony zdrowia - nie może podlegać pod reguły wolnorynkowe. 
W swoim wyroku wskazał, że reguła ta nie wypacza istoty wolności go-
spodarczej, albowiem ustanawiana jest w interesie pacjenta oraz starań 
o należyty poziom usług farmaceutycznych. Zaznaczono, że farmaceuta re-
spektujący zasady etyki zawodowej wykonuje swój zawód w trosce o dobro 
pacjenta, w przeciwieństwie do osoby nie będącej farmaceutą, a więc takiej, 
której nie wiąże kodeks etyki aptekarskiej.
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Zgodność z Konstytucją RP
Należy również odnieść się do obowiązujących przepisów prawa polskie-

go i ich wpływu na zasady swobody prowadzenia działalności gospodar-
czej w odniesieniu do art. 22 Konstytucji RP. Prowadzenie apteki z definicji 
posiada szereg ograniczeń stojących w sprzeczności z regułami wolności 
gospodarczej. Należy do nich choćby wymóg posiadania zezwolenia, czy 
warunek spełnienia szczególnych wymogów, jakim powinien odpowiadać 
lokal apteki.

istotne ograniczenia odnośnie swobody prowadzenia działalności go-
spodarczej w zakresie kształtowania cen wprowadziła ustawa refundacyjna, 
uchwalona przez Parlament RP poprzedniej kadencji. efektem jej wprowa-
dzenia są m.in. sztywne marże oraz sztywne ceny niemal 4 tys. leków re-
fundowanych.

Podwójna odpowiedzialność farmaceuty
Nasze środowisko popiera deklarację Ministerstwa Zdrowia odnośnie 

wprowadzenia zmian w strukturze własnościowej aptek, przy zachowaniu 
proporcji: 51 proc. dla farmaceuty i 49 proc. dla przedsiębiorcy nie będącego 
farmaceutą. Przy takiej strukturze ten 1 proc. przeważy o niezależności far-
maceuty - z jednej strony wzmacniając jego pozycję względem przedsiębior-
cy, zaś z drugiej - dając mu pełną odpowiedzialność za prowadzenie apteki 
oraz ewentualne nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Przykładem może 
być choćby udział apteki w procederze odwróconego łańcucha dystrybucji. 
Jeżeli farmaceuta będzie wiedział, że za naruszenie prawa grozi mu dotkliwa 
sankcja w postaci utraty prawa do wykonywania zawodu, może zwyczajnie 
nie podjąć ryzyka związanego z uczestnictwem w tym procederze. Obecnie 
spółki nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Jedyną konse-
kwencją jest cofnięte zezwolenie. Jednak w tych miejscach powstają kolejne 
apteki kontynuujące tę wątpliwą etycznie działalność.

Egzekucja przepisów antykoncentracyjnych to konieczność
W swojej interpelacji do Ministra Zdrowia Pani Poseł Małecka-libera 

zastanawia się również nad celowością istnienia przepisów antykoncentra-

farmaceuta respektujący zasady etyki zawodowej wykonuje 
swój zawód w trosce o dobro pacjenta, w przeciwieństwie do osoby 
nie będącej farmaceutą, a więc takiej, której nie wiąże kodeks etyki 
aptekarskiej.
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cyjnych. Powołuje się przy tym na raport „Sieci apteczne w Polsce”, sporzą-
dzony na zlecenie organizacji Pharma.NeT, reprezentowanej przez praco-
dawców sieci aptecznych.

Przyjrzyjmy się kilku interesującym faktom. Zgodnie żart. 99 ustawy pra-
wo farmaceutyczne, na terytorium RP przedsiębiorca lub grupa kapitałowa 
może posiadać 1% aptek na terenie danego województwa. Tymczasem:

•  600 aptek w ponad 120 spółkach powiązanych kapitałowo, posiada 
największa sieć aptek w Polsce

•  3,5% - tyle wynosi udział kolejnej sieci w krajowym rynku aptek-fun-
dusz inwestycyjny zakłada dalszy wzrost udziałów w polskim rynku 
aptecznym

• 1,5 tys. aptek sieciowych, czyli co czwarta z nich narusza obowiązujące 
przepisy antykoncentracyjne.

Powyższe dane stanowią dowód na to, że przepisy antykoncentracyjne 
są potrzebne, konieczna jest tylko ich skuteczniejsza egzekucja. Regulacje 
te pozwolą zapobiec niekorzystnej i niebezpiecznej dla Państwa tendencji, 
związanej z dynamicznym rozwojem sieci aptecznych -tylko w 2004 r. na 
polskim rynku funkcjonowało 45 sieci, obecnie jest ich już 380, a liczba 
ta systematycznie rośnie.

Jeżeli nie zatrzymamy tego procesu, grozi nam oligopol.
Wzorcem trafnie obrazującym postępujące tendencje jest rynek norwe-

ski, który został „uwolniony” w marcu 2001. Dziś, po 15 latach rynek ten 
kontrolują 3 międzynarodowe korporacje powiązane wertykalnie z hurtem 
i producentami. Żadna z tych sieci nie należy do norweskiego kapitału, 
a jego kontrola ze strony Państwa została bezpowrotnie utracona.

Bezpieczeństwo lekowe
Polski zagrożone?
Konieczna dywersyfikacja rynku
Zgodnie z tradycyjną aptekarską maksymą: „lepiej zapobiegać niż le-

czyć”, powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo lekowe Polski - idąc w kierunku 
dywersyfikacji rynku, niż doprowadzić do jego monopolizacji przez kilku 
dużych graczy, decydujących o zaopatrzeniu w leki całego naszego kraju. 
To właśnie wielość podmiotów na rynku, a nie usieciowienie wzmacnia po-
zycję Ministra Zdrowia podczas negocjacji cenowych - prowadzi on wtedy 
rozmowy z setkami dostawców, a nie kilkoma prezesami reprezentującymi 
spółki należące do funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w rajach po-
datkowych.

MGR FARM. ELŻBIETA PIOTROWSKA-RUTKOWSKA
PREZES NRA
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Powróciły do nas obawy o nasz zawód, 
o nasze stanowiska pracy, o nasze apteki, 
o naszą przyszłość. A przyszłość, o którą się 
tak martwimy niestety nie jest w naszych rę-
kach. Jest w rękach urzędników MZ, posłów, 
polityków. Czy uda nam się przekonać ich 
do naszych racji i do celów jakie wyznaczył 
sobie samorząd aptekarski? Czy apteka sta-
nie się placówką ochrony zdrowia czy będzie 
punktem sprzedaży? A może małym elemen-
tem w różnego rodzaju sieciach czy małym 
punktem, który ma przynosić dochód dla 
sieci, a nie dla państwa?

Czytając ostanie opracowania publicy-
styczne dotyczące rynku aptecznego na uwa-

gę zasługują dwa artykuły. Pierwszy z nich publikowany w Rynku Zdrowia 
przedstawia analizę ekonomiczną największych polskich sieci aptek. Wnio-
sek jest jednoznaczny. Trzy największe sieci aptek w Polsce mają siedziby 
zarejestrowane poza granicami naszego kraju. Te sieci nie płacą podatków 
dochodowych w Polsce (jeśli w ogóle płacą podatki). Największym dostar-

Prezes Olsztyńskiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej

Roman Jan Grzechnik
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czycielem podatków dla naszego państwa na rynku detalicznym są upada-
jące polskie apteki prowadzone przez indywidualnych aptekarzy. Ale jeżeli 
nic się nie zmieni i proces eliminacji indywidualnych aptek z rynku detalicz-
nego będzie następował w tym tempie co dzisiaj (przypominam codziennie 
z rynku znikają 2 apteki prowadzone przez indywidualnych farmaceutów, 
a w ich miejsce powstają 3 apteki sieciowe) to ostatnia apteka farmaceu-
tyczna zniknie z rynku w 2022 roku (co zresztą przypomniał posłom w in-
formacjach o rynku aptek minister Krzysztof land, a w swoim wystąpieniu 
w sejmie).

Nie do uwierzenia jest to, że cypryjski fundusz inwestycyjny wchodzi 
do Polski, po to by zadbać o polskiego pacjenta, żeby miał on „tanie leki” 
i zrobi to lepiej, niż wykształcony farmaceutycznie przedsiębiorca płacący 
podatki. Jeżeli możemy założyć (a takie informacje pochodzą od dziennika-
rzy), że mała apteka na wsi, która ma 20-30 tysięcy obrotu miesięcznie płaci 
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więcej podatku niż sieć, która robi miliardowe obroty przez rok, to wygląda 
to bardzo niepokojąco. A o czym myślą policjanci, żołnierze, nauczyciele 
i różni urzędnicy, którzy szukają tzw.: tanich leków w aptekach sieciowych 
z powodu zapewne niewysokich zarobków, które otrzymują? Czy o tym, 
że kupując produkty w sieciach, w których nie płaci się podatków nie spo-
woduje się zwiększenia koniunktury i zwiększenia swoich zarobków, które 
pochodzą z podatków z budżetu państwa? Środki finansowe na refundacje 
leków również pochodzą z budżetu państwa, właśnie z podatków.

Drugim istotnym tematem jest ten, że większość aptek w tych sieciach 
funkcjonuje mimo złamania zakazu antykoncentracyjnego. Szeroka dyskusja 
na ten temat odbyła się na XXVi Forum ekonomicznym w Krynicy w trak-
cie debaty o przyszłości rynku farmaceutycznego w Polsce. Spraw farmaceu-
tów bronił v/ce Prezes NRA Marek Tomków. Usłyszeliśmy, że jest 16 sieci 
skupiających powyżej 50 aptek, ale należy dodać, że 2 lata temu było ich 9, 
a na koniec roku przewiduje się 20. Natomiast dwie spośród największych 
sieci w Polsce powiązane są z hurtem, chociaż od 12 lat mamy zakaz połą-
czeń wertykalnych. Ciekawostką jest również fakt, że kilka tysięcy aptek jest 
związanych programami lojalnościowymi, chociaż z tego co pamiętam jest to 
od 4 lat zabronione. W Polsce 1500 aptek łamie zapisy antykoncentracyjne. 
Cały czas obowiązuje interpretacja MZ dotycząca tych przepisów mówią-
ca, że „przekroczenie 1% własności aptek uzasadnia zastosowanie artykułu 
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37 AP, który stanowi, że organ zezwalający cofa to zezwolenie w przypadku, 
gdy przedsiębiorca przekracza 1%”.

Sieci bardzo często posługują się stwierdzeniem: „no dobrze, ale my 
mamy zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”. W tej inter-
pretacji jest wyraźnie napisane: „uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na kon-
centracje nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku przestrzegania przepisów 
Prawa Farmaceutycznego. A zatem zgoda UOKiK w przypadku przejęcia ap-
tek przez sieć jest tak samo potrzebna jak karta pływacka - twierdził Marek 
Tomków. UOKiK sam zresztą powiedział, że to nie on jest od formułowania 
Prawa Farmaceutycznego. i wreszcie, co jest ciekawe po 12 latach stosowania 
tego przepisu, systematycznie naruszanego, doczekaliśmy się wyroku Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. interesujące jest to, że po wyroku sieć 
się nie odwołała, a zatem jest to wyrok prawomocny stający się dorobkiem 
orzecznictwa.
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Cytowany był również raport przygotowany przez Austriacki instytut 
Zdrowia. Raport ten stwierdzał wprost, że deregulacja rynku absolutnie nie 
przynosi efektu obniżki cen dla pacjentów. Jest wręcz przeciwnie: pojawia się 
problem z dostępnością leków, ponieważ w miejsce aptek indywidualnych 
wchodzą sieci powiązane z hurtowniami, które to hurtownie decydują jaki 
asortyment i w jakiej marży ma być sprzedawany. Mówi się, że aptekarze 
straszą syndromem norweskim. Ale przecież on już jest. Trzy hurtownie 
mają 80% rynku, z czego dwie mają własne sieci aptek.

Jeśli chodzi zaś o aptekę dla aptekarza i dyskusje na temat konstytucyj-
ności takich uregulowań w naszym państwie należy zacytować stwierdzenie 
Trybunału Sprawiedliwości w luksemburgu, który powiedział wprost: Pań-
stwo członkowskie może uznać, że w odróżnieniu od placówki prowadzonej 
przez farmaceutę, prowadzenie apteki przez nie farmaceutę może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia publicznego w szczególności dla pewności i jakości 
detalicznej dystrybucji produktów leczniczych. A więc tu nie ma kwestii nie-
jasności konstytucyjnej. Gdzie jest więc nasze Państwo? Gdzie są instytucje 
odpowiedzialne za przestrzeganie tych zapisów ustawowych?

Szanowni Państwo. W tym roku mamy 25 lat od rozpoczęcia działalno-
ści odrodzonego samorządu aptekarskiego. Podchodzimy do tego jubileuszu 
pełni pokory. Uznaliśmy, że jest to rocznica, którą należy w sposób poważny 
zaznaczyć i uczcić z honorem. Ale uznaliśmy również, że nie będziemy świę-
tować z fanfarami. Dlatego, że nie ma czego świętować. Aptekarstwo polskie 
znalazło się w takim miejscu, na takim zakręcie historycznym, z którego 
może nie być odwrotu przez następne dziesięciolecia. Dlatego na Okręgo-
wym Zjeździe Aptekarskim uczcimy naszą rocznicę godnie, ale skromnie, 
jako wyraz naszej troski o zawód.

PREZES
OLSZTYŃSKIEJ OKRĘGOWEJ

RADY APTEKARSKIEJ

(Przedruk z Biuletynu Okr. izby Aptekarskiej w Olsztynie nr 3/2016, s. 3-5.)
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Dr Tadeusz J. Szuba

Busulfan (marki Myleran) stanowił postęp w onkologii w 1959 r. Dziś już 
jest znikomo stosowany lub nie stosowany. Jego cena prawidłowa wynosiła 
zł. 23,66 / 25 tabl. 2 mg. W Anglii - L 5,20. Teraz rząd to reklamuje refundacją 
i w dodatku każe płacić aptece zł. 369,10!

Calcitonina była bombą medyczną końca XX wieku. Regulator wapnia, 
który pomagał na wszystko i przynosił duży pożytek producentom (Sandoz, 
Ciba Geigy). Dziś przeżytek nie stosowany w światłych krajach. W Polsce rząd 
promuje refundacją na osteoporozę. Kpiny z rozumu.

Carbocisteina (Mukolina), wynalazek mukolityczny z 1951 r., przeżytek już 
bodaj nigdzie nie stosowany, a w Polsce reklamowany refundacją.

Chlorambucil (Leukeran), cytostatyk jeszcze trochę stosowany, może być 
refundowany, ale nie po zł. 272,39 / 25 tabl. 2 mg, gdy w macierzy, Anglii, 
kosztuje L 8,38 i w Polsce kosztował zł. 25,93. Producentka GSK, władająca 
Polfą Poznań, niech się wstydzi.

Chlorquinaldol (Chlorchinaldin) zaproponowany przez Geigego w 1946 r. 
przeciw bakteriom i grzybicom, niech sobie będzie, ale promowanie tego 
 refundacją zawstydza.

Ciprofibat (Lipanor), stareńki analog clofibratu, z 1974 r., już obecnie 
w dobie statin, trąci myszką. Nasz rząd medyczny nadal promuje stosowanie.
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Clopamid jest tani, nie rujnuje, ale jego promowanie przez rząd przy 
dostępności furosemidu dziwi. Cloxacillina (Syntarpen), analog penicyliny 
z 1961 r., już mało kogo na świecie interesuje.

Colistina, wynalazek japoński z 1952 r. jest niewidoczna na rynkach krajów 
światłych. Promowanie jej w Polsce dziwi.

Collagenaza (Iruxol mono) z 1970 r. jest już bodaj nigdzie nie stosowana. 
W Polsce jest bardzo potrzebna do czyszczenia ran. Nie wierzę.

Ezetimib (Ezetrol) służy do walki z cholesterolem. Jest droższy od statyn 
ponad 30 razy. A nie leczy lepiej. Kto kazał refundować niech uzasadni.

Fluvoxamina (Fevarin), antydepresant ponad 3 razy droższy od dobrych 
antydepresantów w rodzaju citalopramu, sertraliny etc., a na pewno gorszy, 
bo za granicą prawie nie chciany.

Furagina, lek postradziecki, podobny do nitofurantoiny. Encyklopedia 
Martindale go szkaluje, że jest zarejestrowany tylko w Polsce.

Glucagon (GlucaGen) jest rekomendowany przez WLR błędnie jako lek na 
cukrzycę. To jest lek na hypoglikemię. Rzadko potrzebny, powinien być nie 
w WLR i aptekach, a w centrach diabetycznych.

Indacaterol (Onbrez) do leczenia dróg oddechowych, nawet astmy. Jeszcze 
prawie nigdzie nie szanowany. Prosić o argumentację śpieszności refundacji.
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Lakosamid (Vimpat), wynalazek do leczenia padaczki. Ma znikome uznanie 
na świecie, a kosztuje więcej niż dobre środki przeciwepileptyczne.

Methoxsalen (Oxsolaren), polecany przez WLR do leczenia łuszczycy. 
Ostrożnie. Był oskarżony o kancerogenność. Nie bywa refundowany (np. Niem-
cy), bywa wyrejestrowywany (np. Anglia, Włochy). W encyklopediach (Martin-
dale, PDR) już w ogóle nie wzmiankowany.

Methylphenidat (Medikinat) i Atomoxetina (Strattera) do leczenia nadpo-
budliwości. Dają efekt bardzo podobny, oba są pożądane. Medikinat kosztuje 
zł. 98,37 / 30 tabl. 30 mg = zł. 3,28/DDD (30 mg), a Strattera aż zł. 322,33 / 28 
tabl. 40 mg = zł. 23,02/DDD (80 mg), 7 razy więcej. Przy niektórych pozycjach, 
np. 28x10mg, rząd łupi 75% ceny. Cynizm.

Uważam, że powinniśmy trochę poczekać z refundowaniem Strattery, aż 
stanieje. Nawet zamożni Niemcy skąpią jej matkom w Kasach Chorych, leczą 
dzieci methylphenidatem.

Nabumeton (Nabuton), bardzo mierny członek licznej rodziny środków 
przeciwzapalnych i przeciw reumatycznych. Znikomo na świecie stosowany. 
Kosztuje zł. 1,62/DDD (0,5 g), 4 razy drożej od wszędzie masowo stosowane-
go diclofenacu (Majamilu). Refundowanie tego jest skandalem. Można dodać, 
że refundowanie jest fikcyjne, bo za lek każe się płacić w aptece 84% ceny.

Nimesulid (Aulin, Minesulin, Nimesil), jak nabumeton, refundowany nie-
potrzebnie.

Orgarelix (Firmagon), ma leczyć raka prostaty, jest na etapie poznawania 
wiarygodności, kosztuje na wstępie kuracji zł. 1800,65 i zł. 600,00 co miesiąc. 
Jeszcze bodaj nigdzie nie refundowany. Nas już nań stać!

Posaconazol (Noxafil), przeciwgrzybiczy analog (1995) itraconazolu (1980), 
chemicznie niemal to samo. Itraconazol kosztuje zł. 6,53/DDD, posaconazol 
- zł. 519,67/DDD!!! „Uzasadnienie” polega na tym, że posaconazol jest nie 
w tabletce, a w iniekcji, którą można dawać ciężko chorym, po przeszczepach, 
dla profilaktyki zakażeń. Pomysł nie wzbudza zaufania, ale jeśli nasz profesor 
od grzybic to „kupił”, to niech wydaje w szpitalu, jako Lz, a nie w aptekach. 
Budżet straci niemal tyle samo, bo aptece refunduje tylko o zł. 3,20 więcej 
niż szpitalowi.

Pregabalina (Lyrica), została pomyślana chemicznie na wzór gabapentiny, 
niezłego antyepileptyku. Jak ona ma też służyć neurologom. Służąc ma nie-
jednoznaczne opinie klinicystów. A więc na razie niech będzie, z bardzo wyso-
ką ceną zł. 9,94/DDD, dostępna jako neuroleptyk Lz, a nie jako pożytkowany 
przez każdego lekarza lek WLR.
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Retigabina (Trobalt), wprowadzona do leczenia padaczki w 2011 r. szybko 
okazała się niebezpieczna. Już w 2013 r. EMA ostrzegała. Kiedy ujawniły się dal-
sze wady dermatologiczne i okulistyczne została w 2014 r. wycofana. W Polsce 
lekarze rządowi nie czytają literatury naukowej i jeszcze w 2015 r. promują re-
tigabinę refundacją. Z zawrotną ceną zł. 6,59 / 1 tabletkę 400 mg. Inspiratorem 
tego jest zapewne Polak z poznańskiej filii GSK, właścicielki ongiś Polfy.

Sertindol (Serdolect) ma leczyć schizofrenię. Kiepsko leczy, sądząc po świa-
towych obrotach. Był wycofany z powodu arytmii i przywrócony, ale tylko dla 
klinicystów. Normalne refundowanie w Polsce jest skandalem medycznym plus 
nonsensem ekonomicznym. Serdolect kosztuje zł. 13,04/DDD.

Tetrabenazina (Tetmodis) to neuroleptyk istniejący już 50 lat, a dopuszczo-
ny zaledwie w kilku krajach. Kosztuje aż zł. 22,57/DDD, ale naszym dyrygentom 
farmacji to nie przeszkadza, choć lekarze zagraniczni mają farmakologiczne 
wątpliwości, dostrzegają poważne działania niepożądane aż po samobójstwa.
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Rolą i zadaniem naszego biuletynu jest nie tylko informować o działal-
ności naszej izby, o jej interwencjach i problemach zawodowych, ale także 
budowanie więzi koleżeńskich między członkami izb. Wspólnota zawodowa 
jest konieczna i oczywista w obliczu różnych trudności i zagrożeń dotyczą-
cych wykonywania naszego zawodu.
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Dobrą wspólnotę zawodową buduje pamięć o pięknych tradycjach za-
wodowych oraz przypominaniu osiągnięć i chlubnych czynów kolegów 
z naszej grupy zawodowej. Duma z osiągnięć dawnych oraz współczesnych 
przedstawicieli naszego zawodu dodaje nam energii i poczucie zadowolenia 
z bycia członkiem tak szlachetnej wspólnoty. Dodaje blasku naszym zwy-
kłym pracowitym dniom i czynom. Jest wielką podporą w codziennych tru-
dach zawodu i życia.

Po pracy, a czasem o szarej godzinie w aptece na dyżurze, sięgamy po 
nasz biuletyn, aby znaleźć w nim słowa otuchy, radości, pociechy, zapału, 
dalszej energii do przezwyciężania trudności. Otucha - to balsam dla serca 
utrudzonego i zasmuconego codziennymi kłopotami. Słowa o dobroci, mi-
łości, dzielności innych, dają uczucie odprężenia. Są jak miód na znękane 
myśli.

Dlatego zachęcam do czytania naszych Biuletynów. Nawet starych eg-
zemplarzy, które znajdują się w Aptece. Nie trzeba ich wyrzucać. Wpraw-
dzie różne problemy zawodowe znalazły się w międzyczasie w sferze innych 
rozwiązań, ale pozostało w nich tyle serdecznych myśli, tyle wspomnień 
z naszych spotkań, z relacji naszych kolegów, myśli wesołych i smutnych. 
Zanurzyć się we wspomnienia są jak piękny film z lat naszego życia, naszego 
wspólnego życia, naszych więzi koleżeńskich. Takie odnalezienie dawnych 
myśli, zawsze życiowo mądrych, dziś jako refleksje są pełne mądrości. One 
są skarbnicą dobroci, miłości i radości dla każdego z nas - aptekarzy.

Proszę sięgnijcie, gdy Wam smutno, do starych numerów naszego Biule-
tynu, a będziecie oczarowani jego stronami, lekturą i zdjęciami z dawnych 
lat, dawnych przyjaciół...

l z b
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Prezes NRA i prezesi Izb Okręgowych

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - nowy Prezes NRA

 1. mgr farm. Byliniak Michał - Prezes ORA Warszawa
 2. dr Chrzan Paweł - Prezes ORA Gdańsk
 3. mgr farm. Gocał Robert - Prezes ORA Kielce
 4. mgr farm. Górecka Alina - Prezes ORA Poznań
 5. mgr farm. Grzechnik Roman - Prezes ORA Olsztyn
 6. mgr farm. Jękot Barbara - Prezes ORA Kraków
 7. mgr farm. Kiedrowski Ryszard - Prezes ORA Zielona Góra
 8. mgr farm. Korzelska Justyna - Prezes ORA Koszalin
 9. mgr farm. Łukasiński Paweł - Prezes ORA Wrocław
10. mgr farm. Mateuszuk Jarosław Adam - Prezes ORA Białystok
11. mgr farm. Orlikowski Przemysław - Prezes ORA Częstochowa
12. mgr farm. Pietrzak Małgorzata - Prezes ORA Bydgoszcz
13. dr Samborska lucyna - Prezes ORA Rzeszów
14. mgr farm. Stelmach Paweł - Prezes ORA Łódź
15. mgr farm. Tomków Marek - Prezes ORA Opole
16. mgr farm. Tuzikiewicz Jarosław - Prezes ORA Kalisz

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
- mgr farm. Jura Kazimierz

Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego
- mgr farm. Włodarczyk Anna

Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej
- mgr farm. Krzysztof Majka
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Wystawa malarska mgr farm. Doroty Pastok w Koszalinie
Z okazji 25-lecia naszej izby Aptekarskiej pani prezes izby mgr farm. 

Justyna Korzelska zorganizowała wystawę malarską obrazów wykonanych 
przez mgr Dorotę Pastok z Kołobrzegu.

Wystawa została urządzona w sali wystawowej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Koszalinie. Na specjalnych malarskich sztalugach prezentowane były pięk-
ne, barwne dzieła naszej utalentowanej malarsko koleżanki z Kołobrzegu, 
mgr farm. Doroty Pastok.

Były to cudowne, bajkowo piękne kwiaty w oryginalnych kompozycjach. 
Kwiaty można malować różnie. Ale te, które wyczarowała swoim pędzlem 
mgr Dorota Pastok, to była ekspresyjna w formie i barwie sugestywna wizja 
przyrody.

Można było długo stać przed sztalugami i być oczarowanym artystyczną 
wizją malarską artystki. Były to bowiem kwiaty jakby z bajki. Chciało się je 
mieć zawsze przed sobą, patrzeć na nie zawsze z podziwem, i radością.

Wystawą tą zachwycali się wszyscy uczestnicy Zjazdu farmaceutów. Tak-
że później podziwiali przez kolejne dni liczni mieszkańcy Koszalina, za-

O K R Ę G I   O K R Ę G O W Y C h   I Z B   A P T E K A R S K I C h
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wiadomieni przez prasę o pięknej wystawie malarskiej mgr Doroty Pastok 
w salach wystawowych biblioteki Wojewódzkiej. Wystawa ta stała się wiel-
kim wydarzeniem artystycznym dla mieszkańców Koszalina. Przyczyniła się 
do umocnienia podziwu dla malarskiej twórczości artystycznej mgr Doroty 
Pastok.

Cieszymy się z tego artystycznego wydarzenia i gratulujemy zaintereso-
wania i podziwu dla jej twórczości przez publiczność Koszalińską.

J.B.
Tajemnice pamięci
Pamięć staje się bezsilna w obliczu strachu przed porażką (syndrom egza-

minu). Proces zapamiętywania dzieli się na 3 kolejne etapy: zarejestrowanie, 
wzmocnienie, odtwarzanie. Aby dobrze zapamiętać potrzebne są dłuższe 
przerwy między kolejnymi powtórzeniami. Mózg ludzi pozostaje elastyczny 
i chłonny do bardzo późnego wieku, pod warunkiem, że nie pozwala mu się 
na gnuśność i rozleniwienie. Wrogiem pamięci jest monotonia i nuda.

Sikorki
Nasz kolega farmaceuta opowiedział: Przed moim domem na drzewie 

zbudowały sobie gniazdo sikorki. Mama sikorka złożyła 5 jajeczek i ogrze-
wała je swoim puchem. Gdy się wylęgły małe, nieporadne pisklątka, mama 
i tata szukali dla nich pożywienia. Maleństwa otwierały szeroko dziobki 
i piszczały, że są głodne. Rodzice troskliwie karmili je z dziobka do dziobka.

Potem przyszedł czas, by uczyć je latać. Początkowo potrafiły najwyżej 
3 m utrzymać się w powietrzu. Jedno po chwili lotu spadło b na jezdnię 
i przejeżdżający samochód je zmiażdżył. Drugi doleciał tylko do balkonu 
na ii piętrze budynku, a tam kot właścicielki mieszkania zadusił je. Trzecie 
pisklę też zginęło. Tylko dwoje małych się uchowało.

Jak trudne są obowiązki, by wychować nowe pokolenie! ile oddania 
i starań wymaga!

Rodzicielskiej troskliwości o swe dzieci i wielkiej miłości dla małych 
piskląt, możemy się uczyć od ptaszków.

Pamiętajmy o naszych ptakach zimą, gdy śnieg pokryje ziemię. Pomóżmy 
im przetrwać do wiosny!

Rakotwórcze dodatki chemiczne do żywności
Oto ich wykaz:
- barwniki, konserwanty, emulgatory, przeciwutleniacze.
- substancje zapachowe, żelujące, wzmacniacze smaku,
- stabilizatory, substancje spulchniające, środki glazurujące,
- regulatory kwasowości.
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Wymienione środki są zwykle bardzo małymi literkami zamieszczane na 
opakowaniu, przy podaniu tylko ich kodu. My zjadamy te toksyczne środki 
nawet nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwości.

Tłuszcze „TRANS”
W USA i wielu krajach europejskich obowiązuje zakaz stosowania do 

żywności tłuszczy trans.
Tłuszcze „trans” - to są utwardzane oleje roślinne.
Czasem pisze na opakowaniu żywności „tłuszcze uwodorowane” lub 

„tłuszcze utwardzane”. Pod tymi nazwami kryją się tłuszcze roślinne czyli 
utwardzane. Ze względu na niższą cenę są one używane do produkcji żyw-
ności.

Pamiętajmy, że są one szkodliwe dla zdrowia, powodują otyłość i róż-
ne choroby cywilizacyjne. Nawet sery żółte twarde są teraz produkowane 
z tłuszczy trans i mają wygląd jak sery szwajcarskie z mleka. Chrońmy dzieci 
zwłaszcza przed lubianymi przez nie „chipsami”, by wasze dzieci nie stały 
się potwornie grubasami.

Walka z przypalaniem się garnków
Dawniej pan aptekarz oferował paniom gospodyniom niezawodne środ-

ki na usuwanie przypaleń w garnkach. Możemy zdradzić, że były to: soda 
oczyszczona, ocet i amoniak. Spróbujcie czy i teraz dobrze w takich wypad-
kach służyły Wam w kuchni!

Pelargonie na balkonie
Są prawdziwą ozdobą balkonów. ich bujne kwiaty i liście przyciąga-

ją wzrok przechodniów. Budzą zachwyty. Wiosną na balkonach wysadza-
my najpierw bratki, które są odporne na pojawiające się jeszcze czasem 
przymrozki. Pelargonie są bardzo wrażliwe na obniżanie się temperatury. 
Sadzimy je zwykle dopiero na początku czerwca. Wtedy kwitną bujnie, aż 
do późnej jesieni. Zanim pojawi się pierwszy przymrozek trzeba je usunąć 
z balkonu. Są to rośliny wieloletnie. Możemy je przechować na przyszły 
sezon. Wybieramy zdrowe i silne sadzonki (słabe nie przezimują) i umiesz-
czamy je w piwnicy, widnym garażu czy na klatce schodowej (muszą mieć 
temperaturę ok. 10°C na okres przezimowania. Wtedy podlewamy je tylko 
1-2 razy w miesiącu. Po odpoczynku na wiosnę wybieramy sadzonki silne 
i zdrowe. Te podlewamy często, by obudzić w nich okres wegetacji. Gdy tem-
peratura na dworze się unormuje na ciepło, wysadzamy sadzonki zdrowe na 
balkon i obficie podlewamy. Znów będą cieszyć oko przez cały sezon letni.
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Nowe tomiki wierszy pani mgr Weroniki Zarzyckiej
Jak informowaliśmy, ukazały się nowe 2 tomiki wierszy pani mgr farm. 

Weroniki Zarzyckiej. Są pięknie wydane z kolorowymi ilustracjami. Stano-
wią piękny prezent na Gwiazdkę. Zachęcamy do zaopatrzenia się w tą pięk-
ną poezję naszej Koleżanki, które dodadzą ciepła i radości na smutne chwile 
dni zimowych.
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Ciepło poezji mgr Weroniki Zarzyckiej
Miło nam donieść, że swego czasu w biuletynie Gdańskiej Okręgowej 

izby Aptekarskiej ukazało się kilka nastrojowych wierszy naszej Koleżan-
ki mgr Weroniki Zarzyckiej z Koszalina. Od tego czasu farmaceuci gdań-
scy lubią szukać w internecie poezje mgr Weroniki Zarzyckiej. Przypadły 

one bardzo do gustu wielu farmaceutom. Mówią, że 
w tych wierszach jest tyle ciepła, dobroci, fascyna-
cji pięknem przyrody, że stanowią balsam dla duszy. 
Gdy złość, przewrotność, agresja i wrogość atakują 
co dzień psychikę człowieka, dobrze jest zanurzyć się 
w lirycznych strofach poezji mgr Weroniki Zarzy-
ckiej. Jest w nich bowiem tyle ciepła, dobroci i piękna 
otaczającego nas świata przyrody, że budują w naszej 
świadomości, przestrzeń dla ufności w opiekę Stwór-
cy Wszechświata. On stworzył nas bowiem byśmy 
w każdej godzinie życia byli pięknym kwiatem 
w przestrzeni wieczności.

Niezwykła zakonnica
Cały świat podziwia niezwykłą zakonnicę, matkę Angelę, która założyła 

i prowadziła aż do śmierci w 2016 r. stację telewizyjną.
Założona przez nią bez środków finansowych stacja telewizyjna jest 

obecnie prawdziwym imperium medialnym w Ameryce. National Catholik 
Register czyli eWM dociera obecnie do 264 milionów rodzin katolickich 
w 144 krajach.

Ten cud założenia i istnienia aż do czasów współczesnych ogromnego 
imperium medialnego zawdzięczamy skromnej zakonnicy, matce Angelice. 
Miała ona charyzmatyczny dar mówienia do ludzi o Bogu. Jej żarliwe słowa 
docierały do każdego serca i budziły wiarę i ufność Bogu.

Przeczytajcie jaką ciężką drogę życiową przeszła, zanim zrealizowała 
swoje dzieło życia.

Rok henryka Sienkiewicza
Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Sienkiewicza. Czy przeczytałeś w tym 

roku jakąś książkę Henryka Sienkiewicza? A jeśli nie, to szybko sięgnij do 
swej biblioteczki i przeczytaj chociaż kilka stron z dzieł naszego wieszcza!

Do Czytelników
Czy nauczyłeś się już szukać nas w internecie? liczymy na Twoją cieka-

wość i przyjaźń z internetem. Napisz lub kliknij do Biura izby i powiedz, 
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co Cię zaciekawiło w naszym Biuletynie, a czego oczekujesz. Czy wolałbyś 
czytać papierowe wydanie Biuletynu, czy wolisz wyszukiwać nasze strony 
w internecie? Prosimy o Twoje uwagi. Jesteś wszak w kręgu naszej izbowej 
Rodziny!

Należysz do grona Twoich dobrych przyjaciół!

Ulica Jana Czochralskiego we Wrocławiu
We Wrocławiu Rada Miejska nadała imię Jana Czochralskiego ulicy na 

nowym osiedlu. Osiedle to powstaje na terenach byłych Zakładów Naprawy 
Taboru Kolejowego w centrum miasta Wrocławia.

Wiadomość tę wraz z fotografią ulicy podała gazeta internetowa „Biu-
letyn Roku Czochralskiego”, redagowane przez prof. dr hab. Pawła Toma-
szewskiego.

Ojczyzna nasza stoi dobrocią ludzi
Po przejściu na emeryturę ludzie 

nadal pracują, tyle że społecznie. Każdy 
znajduje jakiś obszar dla swej aktywno-
ści, która przynosi mu satysfakcję, a jest 
pożyteczna dla innych.
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Co przynosi nowy numer „Farmacji Polskiej”?
Nasze pismo „Farmacja Polska”, wydawane przez Polskie Towarzystwo 

Farmaceutyczne w Warszawie przynosi co miesiąc ciekawe artykuły bardzo 
potrzebne w szkoleniu podyplomowym. One przybliżają nowe osiągnięcia 
w dziedzinie wiedzy farmaceutycznej, które nie były znane kiedyś, gdy my 
kończyliśmy studia na uniwersytecie. Dlatego każda apteka powinna pre-
numerować to pismo. Ono jest przeznaczone dla farmaceutów pracujących 
w aptekach, aby na bieżąco uzupełniali swą wiedzę o nowe osiągnięcia.

Przypomina mi się dowcip, a może prawdziwa historia. Do pewnej sta-
rej aptekarki na prowincji przyszedł pacjent i pytaj czy ma pani w aptece 
penicylinę? A ona odpowiada: - Żadna pani Celina nie pracuje w naszej 
aptece...

Żeby podobna sytuacja nie przydarzyła się we współczesnej aptece, każdy 
aptekarz musi pilnie studiować, co nowego wydarzyło się w farmakoterapii 
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i jakie nowe leki wyprodukowano oraz jak one działają. Oto ciekawe arty-
kuły, które ukazały się w nr 10/2016 „Farmacji Polskiej”:

- Opatrunki hydrożelowe jako nowoczesna metoda pielęgnacji ran po 
zabiegach złuszczających.

- interakcja leków nowej generacji.
- Zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego w następstwie 

stosowania niektórych leków czy suplementów diety.
- Poradnictwo dla populacji osób w podeszłym wieku.
- Występowanie problemów lekowych u pacjentów z chorobą wrzodową 

żołądka lub dwunastnicy.

świeże wypieki
Chlebopodobne produkty z 

supermarketów mają niewiele 
wspólnego ze świeżym pieczy-
wem.

Skrócenie procesu technolo-
gicznego oraz modyfikacje jego 
przebiegu w znaczący sposób 
pogarszają jakość gotowych wy-
robów z ciasta mrożonego

Trzeba wiedzieć, że chlebo-
we wypieki w supermarketach 
to produkty specjalnej technologii, produkty sporządzone z głęboko zmro-
żonego ciasta z licznymi dodatkami (często są to wypieki produkowane 
w Niemczech czy Francji). Według nowych przepis nie trzeba podawać na 
nich daty produkcji ani składu zawartości.

liczy się wygląd i zapach, które mają zachęcać do kupna.
(N. dz. 22.10.2016)

Zbudowano Arkę Noego
W Ameryce zbudowano Arkę Noego według informacji uzyskanych 

z Biblii. Ten niezatapialny statek, który uchronił Noego od potopu, teraz 
w XXi wieku replika Arki jest fantastyczna. Obecnie jest obiektem zwie- 
dzania ludzi z całego świata. Statek można oglądać na oceanie w pobliżu 
miasta Williamstown w Stanach Zjednoczonych. Arka ma 150 m długości, 
15 m wysokości i 26 m szerokości.

Wnętrze statku zostało odpowiednio urządzone. W dużej sali wido-
wiskowej umieszczono dużą figurę Noego (z brodą), który potrafi mówić 
i odpowiadać na zadawane pytania.
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Jeśli ktoś z naszych Czytelników uda się w podróż do Williamstown 
i obejrzy replikę arki Noego (niezatapialnego statku), to czekamy na relacje 
i fotografie!

(„Niezatapialny statek” MGN 2016 nr 10)

Wielkie sieci aptekarskie w Polsce nie płacą podatków
dla naszego kraju!
Wielkie sieci aptekarskiej, które mają liczne apteki w Polsce i co dzień 

zakładają 3 nowe apteki w Polsce - nie płacą w ogóle podatków dla Polski. 
Mają swe firmy poza granicami Polski. Natomiast co dzień likwidowane są 
2 apteki prywatnych polskich aptekarzy, płacących podatki w kraju, ze 
względu na konkurencję wielkich koncernów sieciowych aptekarstwa, które 
nie płacą podatków. Czy państwo nie widzi tego problemu?

(Biuletyn Okr. izby Apt. w Olsztynie nr 3/2016)

Bożena Sawicka - Wiśniewska, Ryszard Wiśniewski
Apteka wojskowa na dawnej fotografii
Apteki wojskowe były niekiedy tematem dawnych kart pocztowych i fo-

tografii. Niektóre z nich można obecnie oglądać w muzeach na wystawach 
oraz na giełdach staroci, internecie itp. Swoje zbiory udostępniają również 
prywatni kolekcjonerzy. Dlatego też autorzy niniejszej notatki postanowili 
zaprezentować dwie fotografie ze swojego zbioru obrazujące wnętrze apteki 
wojskowej i jej personel (fot. 1,2). Z uwagi na wojskowy charakter obiektu 
brak jest bliższych danych.
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Wnętrze apteki służb medyczno-sanitarnych wojsk niemieckich.
Fotografia bez daty i autora.

Wnętrze apteki służb medyczno-sanitarnych wojsk polskich.
Fotografia bez daty i autora.



Środkowopomorska Okręgowa izba Aptekarska 35

od

Zjazdy Polskiego Towarzystwa farmaceutycznego, sympozja, okresowe 
zebrania kierowników aptek Cefarmu, a potem doroczne zjazdy izby Apte-
karskiej, były zawsze połączone z częścią towarzyską. Po obradach spotyka-
liśmy się wspólnie przy kolacji, a czasem na balu. Zawsze różne spotkania 
środowiska aptekarskiego były okazją do podtrzymywania lub nawiązywa-
nia kontaktów towarzyskich.

Po uformowaniu się izb Aptekarskich także doroczne zjazdy izby Apte-
karskiej były okazją do miłego spotkania się w koleżeńskim gronie farma-
ceutycznym czyli kolegów po „fachu”. Były nie tylko odprężeniem, ale dawały 
możliwość do wymiany poglądów na problemy zawodowe. Każdy taki zjazd 
przynosił nowe wrażenia, odprężenie, odświeżał uczucia koleżeńskie. Więź 
koleżeńska dawała poczucie wspólnoty w obliczu różnych problemów.

Początkowo zarówno Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne jak i izba 
Aptekarska miały wielu sponsorów na zjazdach, dawało to możliwość do 
wspaniałej oprawy naszych spotkań i części towarzyskiej. Wspominamy 
z żalem świetne ramy naszych dawnych zjazdów. Jednak zmiany na rynku 
leków, coraz trudniejsza sytuacją ekonomiczna, także firm farmaceutycznych 
i hurtowni, doprowadziła do osłabienia nurtów towarzyskich, wskutek braku 
sponsorów na spotkania koleżeńskie farmaceutów.

Mamy w pamięci różne okoliczności zjazdów farmaceutów naszego re-
gionu. Wspominamy np. z przyjemnością nasz zjazd koleżeński z okazji 15-
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lecia naszej izby. Uroczystość odbyła się w teatrze koszalińskim. Były wspa-
niałe dowcipne występy mgr Mieczysława Marca i innych osób. Po części 
artystycznej czekały na nas znakomite torty i owoce. Ówczesna pani prezes 
mgr Maria Falender otrzymała morze kwiatów, my bawiliśmy się znakomi-
cie.

Teraz w 2016 r. przeżyliśmy również przemiłe spotkanie towarzyskie 
członków naszej izby w Koszalinie z okazji 25-lecia naszej izby. Obecna 
pani prezes izby, mgr Justyna Korzelska przygotowała znakomity, piękny 
program tej uroczystości. Były dowcipne wspomnienia, wyświetlany był ko-
lorowy film z fotografii archiwalnych, były liczne odznaczenia, wspaniałe 
deklamacje naszego utalentowanego Kolegi mgr Mieczysława Marca, a po-
tem przy wspólnej kolacji wspominaliśmy różne dawne przeżycia i różne 
spotkania, które pozostały w naszej miłej pamięci. Także wspomnienie z tej 
ostatniej wielkiej uroczystości 25-lecia naszej izby pozostanie długo w naszej 
pamięci, do której często będziemy wracać.

Bal po XX Zjeździe ŚiOA w Koszalinie.
mgr Maria Mach - Prezes

mgr Maria Dziemianko-Żurawska
mec. ludwika Januchowska

mgr Maria Walkowiak-Falender
Pan Henryk Falender
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Muzeum Farmacji w Warszawie obchodziło w dniu 8 listopada 2016 r. 
80 rocznicę założenia Muzeum Farmacji oraz 150 rocznicę urodzin swojej 
patronki, mgr farmacji Antoniny leśniewskiej.

Z tej okazji odbyła się w Warszawie w salach Zarządu Głównego Polskie-
go Towarzystwa Farmaceutycznego przy ul. Długiej 16 konferencja naukowa. 
Obecna dyrektor tego Muzeum Farmacji w Warszawie, prof. dr hab. iwona 
Arabas otrzymała wiele kwiatów i gratulacji, że tak wspaniale i z wielką ener-
gię zabiega o rozwój Muzeum Farmacji w Warszawie. Otrzymała wiele gra-
tulacji z całego świata, zwłaszcza od innych Muzeów Farmacji w europie i na 
całym świecie, m.in. z Japonii i Ameryki.

My również przyłączamy się do GRATUlACJi i życzymy dalszego rozwo-
ju Muzeum Farmacji w Warszawie, a zwłaszcza nowego obszernego lokalu.

Na ścianie obraz mgr farm. Antoniny leśniewskiej. 
Z prawej prof. dr hab. Barbara Kuźnicka wręcza kwiaty pani dyrektor 
Muzeum Farmacji w Warszawie, prof. dr hab. iwonie Arabas. (z lewej)
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Przeżyliśmy już Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Pozostało uczu-
cie radości. Podziwiano wspaniałą organizację przyjęcia w Polsce 
ok. 2 milionów gości – młodzieży z całego świata. Oglądaliśmy 

z dumą poszczególne etapy wizyty Papieża Franciszka i byliśmy dumni, że 
wszystko tak wspaniale się udało. Że uzyskaliśmy podziw całego świata dla 
naszej Ojczyzny.

Faktycznie organizacja SDM w Polsce była znakomita. Przeszła oczeki-
wania rodaków, którzy często sceptycznie nastawieni byli do naszych możli-
wości. Na pozytywny obraz Polski w oczach młodych przybyszów oraz sta-
rych zrzędów-rodaków wpłynęła wspaniała organizacja i wielka gościnność 
i zaangażowanie poszczególnych osób.

Przytoczę tylko mały epizod z gościnności naszej koleżanki-aptekarki, 
która ma aptekę w małych miasteczku w pobliżu Krakowa. Początkowo 
oczekiwała na zakwaterowanie u niej większej liczby młodzieży. Okazało 
się, że znaleziono 100 rodzin w parafii, do których przybyło 400 młodych 
Chorwatów. Ksiądz proboszcz zakwaterował na plebanii wszystkich kapła-
nów, którzy przybyli razem z grupą młodzieży swego kraju. Młodzi zostali 
zakwaterowani po 4 osoby w 100 rodzinach. Każdego dnia Majka przygoto-
wywała dla swoich gości oprócz noclegu, także śniadanie i kolację. Oprócz 
tego wręczała im rano kanapki na drogę wycieczek i wodę mineralną. Rano 
uczestniczyli we mszy św., a potem czekało na nich przed kościołem 10 au-
tokarów, które wiozły młodych gości na wycieczki czy spotkania z Papieżem. 
Młodzi Chorwaci zwiedzili Wieliczkę, Łagiewniki, Ojców i zabytki Krakowa. 
W Krakowie słuchali koncertów polskich artystów oraz sami zaprezentowali 
występy artystyczne, chorwackie. Majka zaopatrzyła też młodych każdego 
dnia w drobne pieniądze, by mogli sobie kupić jakieś pamiątki. Nie było to 
specjalnie potrzebne, bo młodzi goście mieli własne aparaty fotograficzne 
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i robili sobie zdjęcia ze zwiedzanych obiektów. Kierownik każdej grupy 
miał numery telefonów wszystkich członków grupy i czuwał, by nikt się nie 
zagubił. Mąż Majki miał numer telefonu komórkowego kierownika grupy 
i wiedział kiedy jest zbiórka uczestników, a kiedy powrót. Dzięki sprawnym 
połączeniom telefonicznym wszystko było pod „kontrolą”. W każdym auto-
karze był chorwacki kierownik grupy oraz polska wolontariuszka z telefo-
nem komórkowym.

Każdy punkt wycieczkowy i spotkań był odpowiednio przygotowany 
czasowo bez nieodpowiednich postojów czy nudów.

Gościnność polskich rodzin była niezwykle serdeczna i spontaniczna. 
Zresztą młodzi goście podbili serca swoich gospodarzy swoją zachwycającą 
grzecznością i dobrymi obyczajami. Czuli się dobrymi dziećmi w kochającej 
ich rodzinie.

Szybko minęły dni Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Nasz kraj 
zostawił w sercach młodych gości niezwykle piękne wspomnienia. Dosko-
nały przekaz medialny podbił serca rodaków: zarówno młodych, którzy nie 
pojechali, jak i starych, którzy byli zauroczeni entuzjazmem młodych gości.

Podczas podsumowania przypomniano, że polskich młodych-uczestni-
ków było tylko 78 tysięcy, podczas gdy Włochów 63 tysiące, a Francuzów 
33 tysiące. Hiszpanie mówili, że ich wyjazd kosztował każdego 1000 euro.

Doskonała była praca wolontariuszy polskich. Każdy sektor miał swego 
wolontariusza, który czuwał, by wszystkie każde potrzeby, np. sanitarne czy 
medyczne, były natychmiast sprawnie załatwione (wezwać Pogotowie, czy 
doprowadzić do toalety). Ostatnie spotkanie całodobowe, w którym wzięło 
udział 2 miliony osób, wymagało szczególnej opieki wolontariuszy.

Musieli oni czuwać nad swoim „rewirem”, także by nie zabrakło wody 
do picia.

Musimy czuwać, by ten poryw młodych serc wiary i przyjaźni ludzkiej 
- nie wygasł, lecz rozwijał się dalej obejmując całą młodzież i stare poko-
lenie.

T Y U Z
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Rojnik murowy (Sempervivum tectum)
(inne nazwy: kamienna róża, kamionka, rojnik pospolity, rojownik, ro-

jownik pospolity, rojownik dachowy, kamienne ziele, tłusta kura, skoczki, 
wieczne ziele.

Jest to zimozielona, trwała roślina z rodziny gruboszowatych, występu-
jąca w warunkach naturalnych na kamienistych glebach w środkowej, po-
łudniowej i zachodniej europie, w Azji (zwłaszcza na Kaukazie) i w górach 
iranu. W Polsce tylko uprawiany jako roślina ozdobna ogródków skalnych 
i murów a niekiedy zdziczały. Jest rośliną chronioną.

Rojnik jest to bylina tworząca czasami zwartą darń liściastych rozetek 
o średnicy do 15 cm. Kwiaty o barwie ciemnoróżowej, na wysokiej do 30 cm 
łodydze. Kwitnie od lipca do sierpnia.

Rzymska legenda mówi, że ludzie otrzymali rojnik w darze od boga Jupi-
tera, aby chronił ich przed ogniem, błyskawicami, czarami i złymi zaklęciami 
a Karol Wielki (742–814), wydał nawet dekret nakazujący jego poddanym, 
aby sadzili rojnik na dachach swoich domostw, jako ochronę przed pioru-
nami.

Łacińska nazwa rojnika wywodzi się ze słów – semper – zawsze i vivus 
– żywy, co nawiązuje do wielkiej odporności tego gatunku na suszę.
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Surowce leczniczym są liście 
rojnika murowego, zbierane od 
lipca do września, wyłącznie z 
roślin uprawianych.

Skład: alkaloidy, flawonoidy, 
garbniki, gorycze, kwasy orga-
niczne (m.in. jabłkowy, mrów-
kowy), sole mineralne, śluzy, 
żywice.

Działanie: bakteriobójcze, 
moczopędne, regenerujące, przy-
spieszające gojenie (ziarninowa-
nie) ran, przeciwrobacze, ściąga-
jące.

Zastosowanie w lecznictwie. Napar z suszonych liści można stosować 
do płukania w stanach zapalnych gruczołów piersiowych, jamy ustnej i gar-
dła. Stosowany wewnętrznie jest starym lekiem ludowym w leczeniu bie- 
gunek, hemoroidów i półpaśca.

Sok ze świeżych liści z winem: 2 łyżki soku wyciśniętego przez gazę 
z roztartych liści dodajemy do kieliszka czerwonego wina i pijemy na czczo 
i przed snem jako środek przeciw robakom jelitowym.

Sok z liści rojnika stosuje się w nieżytach jamy ustnej, dziąseł, gardła 
w anginie, paradentozie i w bólach zębów.

Waciki nasączone sokiem z liści łagodzą nieżyty nosa i nosogardzieli.
Kompresy nasączone sokiem z rojnika pomocne są w odleżynach, w opa-

rzeniach i i ii stopnia, w stanach zapalnych błon śluzowych (oczu, spojó-
wek), po ukąszeniach owadów (osy, pszczoły, mrówki). Stosuje się je także 
do usuwania przebarwień skóry, piegów i brodawek.

lewatywy z odwaru z ziela leczą hemoroidy i niszczą robaki jelitowe.
Miąższ ze świeżo przeciętych liści przykłada się na niewielkie skalecze-

nia, oparzenia, ukąszenia owadów, na piegi i kurzajki. Jest to najstarsze ziele 
do udzielania pierwszej pomocy.

Zastosowanie w kosmetyce. Parówki lub kąpiele z dodatkiem świeżych 
liści działają regenerująco i odżywczo na skórę twarzy.

Holendrzy dodają świeże, młode liście rojnika do wiosennych sałatek, 
a w Szwajcarii wrzuca się je do wody pitnej, aby odświeżyć jej smak.

Fot. R. Zarzycki
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Rozchodnik ostry (Sedum acre)
(inne nazwy: kanie sadło, nieśmiertelnik dziki, koczna róża, ptasia trawa, 

rojewnik, rozchodnia, wrycytnik)

Rozchodnik ostry to skromny krewny rozchodnika wielkiego i podob-
nie jak on występuje na suchych glebach, nieużytkach, jałowych pastwiskach, 
zboczach, piaszczyskach, żwirowiskach. Jest też chętnie sadzony w ogród- 
kach skałkowych, na murach i dachach. Jest to mięsista bylina (sukulent), 
która w okresie kwitnienia (od maja do sierpnia), tworzy piękne złocisto- 
żółte dywany.

Zasięg: w europie aż do islandii, ale także na Kaukazie, w Afryce Północ-
nej, Północnej Azji oraz jako zdziczały w Ameryce pn. W Polsce pospolity 
po niższe partie górskie - na skałach, suchych pastwiskach i w piaszczystych 
lasach sosnowych. 
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Jest to odwieczny lek znany od starożytności po średniowiecze. Surow-
cem leczniczym jest ziele rozchodnika ostrego, zbierane w okresie kwit- 
nienia i suszone w warunkach naturalnych. Rzadziej stosuje się same liście, 
korzenie i świeży sok.

Skład: alkaloidy (m.in. nikotyna) flawonoidy, garbniki, kumaryny, kwasy 
organiczne, rutyna (w liściach do 12%), sole mineralne, śluz, witamina C.

Działanie: przeciwzapalne, regenerujące, ściągające, przeciwbólowe, przy-
spieszające gojenie (ziarninowanie), obniżające ciśnienie krwi, tamujące 
krwawienia.

Zastosowanie w lecznictwie (głównie ludowym): jako lek obniżający 
ciśnienie,  przeciwmiażdżycowy,  przeciwzapalny,  przeciwszkorbutowy.

Rozchodnik ostry zaliczany jest do roślin trujących, dlatego wewnętrz-
nie stosować go można tylko za zgodą i pod kontrolą lekarza!

Zewnętrznie preparaty z rozchodnika stosuje się w chorobach skóry, sta-
nów zapalnych jamy ustnej i krtani, w hemoroidach, żylakach oraz w stanach 
zapalnych węzłów chłonnych.

Odwar z ziele rozchodnika ostrego: łyżkę stołową suszonego ziele roz-
chodnika zalewamy szklanką wody o temp. pokojowej, stawiamy na łaźni 
wodnej i podgrzewamy przez godzinę, pod przykryciem, często mieszając, 
aby nie dopuścić do wrzenia. Następnie odwar przecedzamy do czystego na-
czynia i uzupełniamy przegotowaną wodą do pierwotnej objętości. 

Tak przygotowany odwar stosujemy do płukania jamy ustnej i gardła, 
a także do kompresów na żylaki i hemoroidy.

Zmiażdżone świeże ziele służy do okładów w anginie i w zapaleniu 
gardła.

Sok z rozchodnika ostrego stosuje się w leczeniu stanów zapalnych skóry 
oraz do usuwania brodawek i piegów.

Świeże ziele stosuje się do usuwania brodawek i piegów oraz leczenia 
stanów zapalnych skóry.

Fot. R. Zarzycki
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Jan Majewski

Ambasador Farmacji, honorowy Przewodniczący
Zespołu Sekcji historii Farmacji PTFarm.

Adres do korespondencji: Jan Majewski,
Apteka „Pod Złotym Lwem”, Stary Rynek 75, 61-772 Poznań 
e-mail majewscy@aptekapodzlotymlwem.com.pl

Niezwykła osobowość i dokonania Mateusza Bronisława Grabowskie-
go (1904-1976), farmaceuty, żołnierza-oficera, społecznika (m.in. inicjator 
powstania Towarzystwa Naukowego Farmaceutów Polskich Sił Zbroj-
nych, edynburg 1943 r.), konesera i mecenasa sztuki na obczyźnie, które-
mu przyszło żyć w czasach niespokojnych, zafascynuje nie tylko aptekarzy 
i miłośników „starożytności” związanych z ich zawodem. iwona Dymarczyk, 
autorka książki (i ponad 90 artykułów z historii farmacji i muzealnictwa 
farmaceutycznego) podjęła się niełatwego opracowania techno-stylistyczno-
historycznego kolekcji podarowanej Muzeum Farmacji w Krakowie przez 
Mateusza B. Grabowskiego (w 1976 r.). W zbiorze znalazło się 48 majolik 
i 35 innych zabytkowych naczyń aptecznych. Dodajmy, że w połowie lat 
70. XX w. przekazał On także dary do Muzeum Narodowego w Warszawie 
(386 dzieł sztuki) i Muzeum Sztuki w Łodzi (kolekcja obrazów i archiwalia 
jego londyńskiej galerii sztuki współczesnej, która działała obok apteki, przy 
Sloane Avenue 84).

Dwie części
Książka składa się z dwóch równie ważnych części (ze wstępem, świet-

nie przygotowanym katalogiem naczyń i zakończeniem). W pierwszej 

mailto:majewscy@aptekapodzlotymlwem.com.pl
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(s. 23-96) Autorka, z właści-
wym sobie pazurem, przed-
stawia postać pełnego pomy-
słów dynamicznego absol-
wenta Oddziału Farmaceu-
tycznego Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego w Wilnie, inspek- 
tora farmaceutycznego w wo- 
jewództwie warszawskim, żoł- 
nierza Września’39, żołnie-
rza Polskich Sil Zbrojnych 
na Zachodzie, a po wojnie 
jednego z najbardziej aktyw-
nych przedstawicieli emigra- 
cji polskiej w Wielkiej Bry-
tanii. Do tego Mateusz B. 
Grabowski był kreatywnym 
biznesmenem, szanowanym 
mecenasem i kolekcjonerem 
dziel sztuki oraz właścicielem 
galerii sztuki współczesnej, 
która promowała uznanych 
i początkujących wówczas 
polskich oraz angielskich artystów (w Crabowski Gallery wystawiali m.in.: 
Józef Czapski, Wojciech Fangor, Magdalena Abakanowicz, Janina Baranow-
ska, a także Michael Kinder czy Derek Boshier). Niestrudzenie działał na 
rzecz Ojczystego Kraju. W społeczeństwie brytyjskim, starał się upowszech-
niać tradycje, kulturę i wiedzę o Polsce (założył M.B. Grabowski Fund). Kon-
sekwentnie, do końca, zbierał, promował, by przekazać „swoje skarby” trzem 
placówkom muzealnym w kraju.

Przede wszystkim jednak pozostawał farmaceutą, właścicielem londyń-
skiej apteki (od 1948 r.) i firmy Grabowski Export-Import Ltd., która spe-
cjalizowała się w sprzedaży wysyłkowej leków do Polski i innych krajów 
Bloku Wschodniego (druga co do wielkości polonijna firma ekspedycyjna 
– s. 11, 12). Dokonania jednego z przedstawicieli elit finansowych „polskie-
go londynu” zostały rzetelnie omówione z odpowiednimi odniesieniami do 
źródeł archiwalnych (rodzinnych, wywiadów, dotąd niepublikowanych - sic!) 
i literatury. Stanowi to doskonałe tło do analiz zabytkowej kolekcji naczyń 
ceramicznych, omówionej w drugiej (s. 97-132), stricte ceramicznej części, 
tworzy - w prezentowanym ujęciu - swoiste dopełnienie nieprzeciętnej, acz 
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dosłownie przeciętej przez ii wojnę światową, biografii M. B. Grabowskie-
go (nie powrócił do kraju!). 83 pojemniki apteczne znajdujące się w zbio-
rach Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
w Krakowie, wykonane w XVi-XX-wiecznych manufakturach europejskich 
(m.in. Faenzy, Urbino, Deruty, Pesaro, Castelli, Deft, Florencji, leeds, londy-
nu, Paryża czy Wenecji), opisane zostały z godną podziwu precyzją! Otrzy-
maliśmy bowiem z jednej strony rys historyczny na temat opakowań pre-
paratu leczniczego i historii powstawania kolekcji Grabowskiego, z drugiej 
typologię naczyń (od słojów typu albarello [wg W. Roeske], przez dzbany 
i wazy aptekarskie do butli i puszek [na maści, żywice, mydła oraz surowce 
lecznicze]). Ponadto na uwagę zasługuje obszerne studium wartości histo-
ryczno-artystycznej majolik włoskich, fajansów holenderskich i brytyjskich 
oraz porcelany europejskiej (XiX w.), z uwzględnieniem analiz dekoracji 
(roślinnej, antropomorficznej [motywy mitologiczne, sceny figuralne, por-
trety świętych], herbów, znaków zakonnych, inicjałów, znaków własności 
i napisów), określenia miejsca powstania poszczególnych pojemników i ich 
datowania. Także uwzględniono kopie współczesne.

„Kolekcja Grabowskiego...
...prezentuje historyczny rozwój form, różnorodność technik i technologii 

wykonania ceramicznych pojemników aptecznych, a nazewnictwo napisów 
wykazuje rozmaitość preparatów leczniczych, na które owe naczynia były 
przeznaczone. Zbiór naczyń uświadamia rozwój form, walory estetyczne 
i artystyczne tych przedmiotów. Mateusz B. Grabowski - farmaceuta - okazał 
się także znawcą ceramiki aptecznej...” (s. 132). Konstatuje i. Dymarczyk, 
która z właściwą sobie dokładnością i precyzją skatalogowała, opisała, sty-
pologizowała, określiła - co nie zawsze było łatwe - ośrodki i wydatowała po-
szczególne obiekty ceramiczne, tworzące kolekcję krakowską. Więcej, starała 
się określić ich funkcję w inwentarzu aptecznym. Znakomita dokumentacja 
fotograficzna uzupełnia tekst w obydwóch częściach książki.

Nie tylko dla farmaceutów
Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to na swój sposób pionierskie 

opracowanie zbioru, jakże charakterystycznej kategorii ceramicznych wy-
robów aptekarskich w polskiej literaturze przedmiotu, a także - jak wolno 
przypuszczać - jedno z pierwszych opracowań grupy eksponatów z zasobów 
krakowskiego Muzeum Farmacji. „Tak podane” naczynia apteczne na pew-
no zainteresują historyków farmacji (jestem pod wrażeniem znajomości 
i wykorzystania rodzinnych i zagranicznych archiwaliów w części poświę-
conej Darczyńcy oraz historii powstawania kolekcji) czy muzealników, ale 
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także archeologów, historyków sztuki, kolekcjonerów, miłośników zabytków 
i „klimatu” dawnych aptek. Świetna, naprawdę świetna publikacja.

iwona Dymarczyk, „Aptekarz i majoliki”. O Mateuszu B. Grabowskim 
i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej, Wydawnictwo Kontekst, 
Kraków-Poznań 2015, s. 256.
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W dniu 11 czerwca 2015 roku została ot-
warta w Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny 
leśniewskiej oddział Muzeum Warszawy wy-
stawa czasowa „Dziedzictwo kulturowe warszaw-
skiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle in-
wentaryzacji świata”. inspiracją do podjęcia się 
przygotowania wystawy jemu poświęconej były 
zarówno dokumenty przekazane do Muzeum 
Farmacji przez prof. dr hab. Barbarę Kuźnicką, 
jak i odnalezione, dzięki dr. hab. Piotrowi Dasz-
kiewiczowi, listy w Museum National d’Histoire 
Naturell w Paryżu.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego prowadziła jako kierownik grantu dr hab. iwona Arabas, prof. 
PAN. Bardzo ciekawą aranżację zaproponował Wojciech Cichecki, a piękne 
w formie druki: katalog, folder, plakaty i ulotki - Ania Światłowska. Kurato-
rem przedsięwzięcia była Magdalena Ciepłowska.

Scenariusz wystawy został przygotowany tak, aby olbrzymi dorobek Fer-
dynanda Karo pokazać jako element ogólnoświatowej przyrodniczej inwen-
taryzacji, która była konsekwencją wielkich odkryć geograficznych końca 
XV i pierwszej połowy XVi wieku oraz fascynacji nieznanymi roślinami 
spoza europy. Botanikę, nową w Renesansie dyscyplinę naukową, traktowa-
no jako pomocniczą dla medycyny, a zachwyt nad bogactwem natury stał 
się czynnikiem promującym jej edukacyjną funkcję. Poznawanie otaczają-
cego świata zaczęto łączyć z coraz intensywniejszym korzystaniem z jego 
bogactw, a przede wszystkim z możliwościami wykorzystania ich w medy-
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cynie. Pod koniec XVii wieku zaczęto organizować ekspedycje naukowe, 
a wśród najsłynniejszych podróżników byli: James Cook, sir Joseph Banks, 
ojciec i syn - Johan i Georg Forsterowie oraz Aleksander von Humboldt. 
Na Syberię pierwsza wyprawa przyrodnicza wyruszyła za czasów Piotra Wiel-
kiego (1719-1726), pod kierownictwem Daniela Gottlieba Messerschmidta, 
a kolejną kierował Vitus Bering. W XiX wieku do odkrywców flory i fau-
ny Syberii dołączyli Polacy: Benedykt Dybowski, Aleksander Czekanowski, 
Jan Czerski, Wacław Sieroszewski, Bronisław Piłsudski i Ferdynand Karo.

Wystawa poświęcona jest postaci Ferdynanda Karo, który pomimo 
ogromnego wkładu włożonego w rozwój nauki światowej, pozostaje oso-
bą anonimową. Wśród prezentowanych eksponatów znalazły się między 
innymi oryginalne karty zielnikowe wykonane przez Karo na przełomie 
XiX/XX wieku, a także listy pisane przez niego z Syberii do rodziny w Pol-
sce. Dowodem na wielkie zamiłowanie przyrodników do przygotowywa- 
nia zielników jest karta autorstwa Benedykta Dybowskiego. Prezentujemy, 
dzięki multimediom, kolekcję fotografii zrobionych przez F. Karo na Sybe-
rii, a jako ciekawostki - rośliny odkryte przez naszego bohatera wykonane 
w technice 3D. Na otwarciu wystawy można było nawet podziwiać okaz 
żywego storczyka (Cypripedium ventricosun) - gatunku opisanego przez 
F. Karo po raz pierwszy. Kartom zielnikowym towarzyszą przyrządy, któ-
re XiX-wieczni botanicy wykorzystywali w swojej pracy. eksponaty zostały 
wypożyczone z Zielnika Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
z Muzeum Ziemi PAN, a także z Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa 
Chałubińskiego w Zakopanem. Najważniejszą rolę w gromadzeniu ekspo-
natów odegrali pracownicy Zielnika Wydziału Biologii UW, a także Muze-
um Częstochowskiego, Archiwum PAN oraz Muzeum Historii Naturalnej 
w Paryżu.

Program towarzyszący wystawie obejmuje lekcje muzealne, comiesięcz-
ne pokazy filmów fabularnych oraz sympozjum naukowe, które odbyło się 
w październiku bieżącego roku. Wystawa jest objęta patronatem honoro-
wym Prezydenta m.st. Warszawy, Ambasady Republiki Czeskiej i Ambasady 
Węgier. Można ją oglądać do 10 grudnia 2015 roku w Muzeum Farmacji 
przy ul. Piwnej 31/33 w Warszawie.

Iwona Arabas
Instytut historii Nauki

im. l. i A. Birkenmajerów PAN, Warszawa
Muzeum Farmacji, Oddział Muzeum Warszawy

(Przedruk z Kwartalnika Historii Nauki i Techniki. Warszawa 2015, nr 4)
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Prof. Barbara Zabel

MIARY OBJĘTOśCI
W całej europie, w epoce przed-

metrycznej (a i długo później) ma-
teriały sypkie i płyny mierzone były 
miarami objętości, które podzie-
lić można na nasypne i nalewne. 
Różnorodność jednostek tych miar 
była tak ogromna, że w ich rodza-
jach, podziałach i wzajemnych powiązaniach orientowali się kupcy branżowi 
i komisje działające przy ratuszach większych miast, gdzie przechowywane 
były wzorce miar. Dodatkową trudność sprawiał fakt, że nazwa narzędzia 
pomiarowego była taka sama jak i jednostki mierniczej. Pamiętając o tym, 
że większe ośrodki handlowe miały swoje miary i do nazwy korzec, kwar-
ta, miarka należało dodać bliższe określenie nazwę miasta według systemu 
którego się mierzy!

Na ekspozycji znajdują się miary używane w epoce przedmetrycznej 
jak i miary metryczne; nalewne jak i nasypne.

MIARY NASYPNE:
– korce – typowe miary zbożowe; pochodzą z miast pomorskich – 

z: Kołobrzegu, Kamienia Pomorskiego, Darłowa.
Jednostką wzorcową dla nich był Scheffel pruski wprowadzony w 1816 r. 

(poj. – 54,961 i), co potwierdzają wybite cechy legalizacyjne zawierające 
godło Prus, nazwę miasta i kolejne daty sprawdzania miar. Wykonane są 
zgodnie z edyktem królewskim z 1796 r., który nakazywał: „Miara do su-
chych produktów musi mieć zupełną okrągłość cyrkułu... Każda drewniana 
miara zbożowa powinna być żelazem okuta, tak żeby to okucie spodkiem 
przez dno na krzyż przechodziło i zwierzchniego kraju obwodu dotykało...” 
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Używanie rzetelne miary nie gwarantowało rzetelności transakcji. Okazuje 
się, że nadużycia mogły wynikać ze stosowania różnych metod odmierzania 
zboża, a więc „z przytłoczeniem” (potrząśnięciem) „z czubem” itd. Dlatego 
ten sam edykt nakazywał, aby po nasypaniu zboża do korca jego powierzch-
nię wygładzić umyślnie wykonanym narzędziem – strychulcem –... „strychu-
jąc zboże trzeba strychulec prosto trzymać, żeby nim zboża ani nie zdzierać, 
ani też nie natłaczać...”.

Strychulec w kolekcji, korzec ze strychulcem) cechowany jest stemplem 
Związku Północnoniemieckiego, gdyż nakazywano... „żeby nikt innych nie 
używał strychulców, jak tylko tych, na których stempel wyrażony jest, i żeby 
do każdej miary zbożowej stemplowanej strychulec dodawany był...”.

– miary z łubu – choć wzorcowane w litrach, stanowią dowód zwycza-
jowego stosowania miar nasypnych do suchych produktów. Przez ludność 
nazywane według pojemności – „liter”, „półliter”. Podlegały obowiązkowi le-
galizacji co dwa lata (wypalane daty na pobocznicy naczynia), a wśród nich 
posiadamy też miary wzorcowe, które zgodnie z wymogami wzmacniane są 
okuciami, podobnie jak korce.
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MIARY DO PŁYNÓW:
Stanowią bardzo cenny ze względów muzealnych i ciekawy ze względu 

na różnorodność – zbiór pojemników.

Uwagę należy zwrócić przede wszystkim na dwa niezwykle rzadkie na-
czyńka o stożkowatym kształcie, wykonane z miedzianej blachy, dla których 
jednostką wzorcową było wiedro – rosyjska jednostka miary dla cieczy = 
12,229 l. Oba mają wyznaczoną pojemność 1/100 wiedra (ok. 120 ml i tak 
jest faktycznie!). legalność potwierdzono godłem Rosji, cechami wytwórcy 
i datami – 1-1893, 2-1895 (i dodatkowo napis w jęz. rosyjskim – lublin). 
Dla nas są potwierdzeniem respektowania w zaborze rosyjskim zarządzenia 
carskiego z 1850 roku, które wprowadzało obowiązek używania na ziemiach 
polskich rosyjskich jednostek mierniczych.

Zróżnicowany zbiór stanowią pojemniki cynowe i blaszane, wywzorco-
wane w litrach – o pojemności od 1 i do 1/100 litra. Jak można odczytać 
z cech legalizacyjnych pochodzą z terenów nam najbliższych – Pomorza 
Zachodniego, oraz innych regionów Polski i z Niemiec (niektóre ze znanych 
niemieckich wytwórni). Używane były w oficjalnym obrocie handlowym, 
w gospodarstwach domowych i zakładach gastronomicznych do odmierza-
nia oleju, octu, wina czy śmietanki do kawy.
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„Pojemniki gorzelniane dokładniejsze”
– to zestaw miar o specjalnym przeznaczeniu, bo używane były tylko 

w zakładach produkujących alkohole, w tym spirytus gorzelniany. Jak widać 
produkowano je o różnych pojemnościach – od 5 i do 0,25 i, a wykonanie 
ich określały odrębne przepisy legalizacyjne. Pewną ciekawostką jest fakt, 
że dołączono do nich swoiste „strychulce” – są to szklane płytki służące do 
wyrównywania powierzchni naczynia po napełnieniu spirytusem.

Bogatą kolekcję stanowią gliniane pojemniki o różnym przeznaczeniu:
•  flasze i butle o wyznaczonej urzędowo pojemności przeznaczone do 

użytku w oficjalnym obrocie handlowym,
•  kufle i słoje – opakowania po produktach spożywczych o określonej 

pojemności,
•  naczynia ludowe – dzbanki, a szczególnie bardzo popularne na Po-

morzu Środkowym tzw. „buńki” – pękate, o wąskiej, krótkiej „szyjce” 
przeznaczone do przetrzymywania mleka, żuru.
Wygodne do zabrania do prac polowych – o znanej pojemności, lecz 
oficjalnie nie określonej,

•  malowane naczynia o wyznaczonej przez producenta pojemności, lecz 
nie legalizowane; były bardzo popularne na terenie Pomorza Zachod-
niego, stanowią „import” z Zachodu.

Odrębnego omówienia wymagają umieszczone wśród miar pojemności 
– foremki do masła. Jak nakazuje „ludowa mądrość” przedmioty prócz wa-
lorów zdobniczych miały funkcję użytkową (czy może wręcz odwrotnie?). 
Otóż każda z nich poza tym, że miała zachęcić kupującego swą estetyką, 
to była miarą – na 1/2, 1/4 itp. – funta masła.

Zachęcam do zwiedzenia działu miar i wag w Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu.
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1.	 Zawsze być taktownym.
2.	 Odnosić się do siebie wzajemnie z bezwzględną subtelnością.
3.	 Ustępować sobie nawzajem.
4.	 Nie stwarzać problemów z każdej błahostki.
5.	 Być wyrozumiałym i tolerancyjnym.
6.	 Nie być małostkowym.
7.	 Nie być sknerą lecz raczej wielkodusznym.
8.	 Być pogodnym.
9.	 Nie puszczać wodzy złym nastrojom.

10.	 Mieć duże poczucie humoru.
11.	 Nie ubolewać zbytnio nad stratą materialną, gdyż jedynie zdrowie jest 

niezastąpione.
12.	 Która strona wykroczy przeciw tym postulatom, musi się upokorzyć 

i przeprosić.
Mama - farmaceutki

jodi
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Musimy się lepiej wszyscy poznać!
Musimy razem się spotykać!
Musimy się ze sobą zaprzyjaźnić!

Łączą nas wspólne losy i problemy. Łatwiej je przetrzymać w gronie przyja-
ciół, łatwiej jest dźwigać trudy życia w gronie tych, których się lubi i ceni.

Budowanie serdecznych więzi koleżeńskich między wszystkimi członkami 
naszej izby - to pragnienie pani prezes naszej izby mgr Justyny Korzelskiej.

Musimy być często razem! Wtedy możemy się wzajemnie poznać i polubić.
Wspólne przeżycia budują więzy koleżeńskie. Przynoszą uczucia radości 

i wspólnoty. Rozładowują stresy dnia codziennego.
Pierwsze wspólne spotkanie towarzyskie członków naszej izby to było 

wspólne pójście do teatru 16 kwietnia 2016 r.
Biuro izby przesłało do wszystkich aptek informację, żeby się zgłaszać, 

kto chciałby pójść do teatru. Jest zarezerwowanych 50 miejsc bezpłatnych dla 
farmaceutów.

Telefon izby się urywał. Zgłaszali się członkowie izby z Koszalina i okolic. 
Dojazd nie jest problemem, wszak prawie każdy ma samochód.

Wieczorem 16 kwietnia 2016 r. przed budynkiem Bałtyckiego Teatru Dra-
matycznego w Koszalinie im. Juliusza Słowackiego przy pl. Teatralnym zajecha-
ły liczne samochody. W foyer gromadzili się odświętnie ubrani widzowie spek-
taklu. W programie była muzyczna 2-aktowa sztuka - variete pt. „Cafe Sax”.

W przerwie był czas na wymianę zdań i swobodne rozmowy z przyjaciółmi. 
Wszyscy czuli się bardzo zadowoleni z tego spotkania, które dostarczyło wiele 
wrażeń i inspiracji.

Dziękujemy Pani Prezes mgr Justynie Korzelskiej za to miłe spotkanie 
w teatrze!

J.B.



56 Biuletyn informacyjny

od

Z sentymentem wracamy do bajek i powiastek dla dzieci, które napisał 
Stanisław Jachowicz. Całe pokolenie Polaków pamięta jego wiersze dla dzieci, 
które łatwo wpadają w ucho:

… „Pan kotek był chory,
i leżał w łóżeczku...”

… „Andziu, nie rusz tego kwiatka,
Róża kole, rzekła matka,
Andzia mamy nie słuchała
Ukuła się i płakała”.

... „Raz swawolny Tadeuszek
Nałapał w flaszeczkę muszek...”

Był to wiersze łatwe do zapamiętania. Zawierały zawsze pewien morał. 
Uczyły co dobre, a co złe, że za dobre czeka nagroda, a za złe kara.

Stanisław Jachowicz całe swe życie poświęcił w tworzeniu literatury dla 
dzieci. Jego bajki i powiastki znajdują się w skarbcu polskiej literatury XiX 
wieku. Założył pierwsze w europie pismo dla małych dzieci (tygodnik). 
Zamieszczał w nim także powiastki z historii Polski, by uczyć dzieci patrio-
tyzmu.

Sam był wielkim działaczem społecznym. Zakładał ochronki dla sierot, 
szkoły uczące rzemiosła biedne polskie dzieci w miastach, które jak mógł 
sponsorował.

Całe jego życie poświęcone było wpajaniu zasad wiary katolickiej, uczeniu 
miłości do Boga i bliźnich, dobrego szlachetnego postępowania w każdych 
okolicznościach. „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miło” - to było hasło, które 
wpajały jego wiersze i powiatki.

„Staś na sukni zrobił plamę,
płacze i przeprasza mamę.
Korzystając z chwili mama –
rzecze: Na sukni wypierze się plama,
Ale strzeż się moje dziecię –
Brzydkim czynem splamić życie.
Bo ci Stasiu mówię szczerze
Takiej plamy się nie wypierze”.

B
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– Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia?
– Dlaczego upatrujemy w Gwiazdkę na niebie?
– Dlaczego śpiewamy kolędy?

Odpowiedzi:

– Dlatego, żeby uczyć się miłości do Pana Jezusa!
– Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
– Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
– Dlatego, żeby sobie przebaczać.

(Twardowski)

mgr farm. Lech Jan Jamka

Ciosał kołki

na wysokie stołki.

» » » » » »
Pisał tak kwieciście,
 aż go było czuć.

» » » » » »
Skupuję królewny
– mogą być śpiące.

» » » » » »
Wyrób aureoli – prominentom
z rabatem.

Odstąpię zakręty – wychodzę
na prostą.

» » » » » »
Białych plam nie wybawisz niczym.

» » » » » »
POliTYK
Od koryta do koryta
całe motto i kwita.

» » » » » »
Dziś im dalej w las, tym mniej 
drzew.
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Dawne leki
Ryc. 1
TRIFORA ∙ MAGNA (Triphera Magna) − ro-
dzaj powidełka (electuarium) złożonego z 26 
składników, m. in.: opium (Papaver somnife-
rum l.); cynamonu (Cinnamomum); mandra-
gory (Mandragora officinarum l.); lulka czar-
nego (Hyoscamus niger l.), kminu rzymskiego 
(Cuminum cyminum l.), bazylii (Ocimum ba-
silicum l.), marchwi (Daucus carota l.), róży 
(Rosa canina l.), pieprzu (Piper l.), styraksu 
(Liquidambar orientalis Mill.).
lek stosowany w zaburzeniach psychicznych, 
bezsenności, zapaleniu płuc, bólach żołądka.

Ryc. 2
VŇGV APOSTVLOR (Unguentum Apostolo-
rum) – maść apostolska, wykonana z 12 skład-
ników, w tym aż 6 żywic: amoniakowej (Dore-
ma ammoniacum D. Don.), panakowej (Opopo-
nax Chironium Koch.), wonilanowej (Boswelia), 
bdelium (Balsamodendron africanum Arnott.), 
galbanum (Ferulla galbaniflua Boiss et Buhse) 
i mirry (Balsamodendron myrrha ehrebn.). 
Poza tym w skład leku wchodził grynszpan, 
glejta, kokornak długi (Aristolochiae longae l.), 
wosk biały, terpentyna i olej.
Maść wysuszająca i przeciwzapalna, ceniona 
w leczeniu trudno gojących się ran.
Słoje apteczne - albarella, pochodzące z tego 
samego zespołu naczyń z apteki zakonu fran-
ciszkanów, Włochy, Pesaro (?), 2 połowa XVi 
wieku. Kolekcja Grabowskiego - Muzeum Far-
macji UJ CM. Dar Mateusza B. Grabowskiego 
- emigracyjnego aptekarza z londynu przeka-
zany w 1976 r. (nr. inw. MF/5934-35)1.

Iwona Dymarczyk
(fot. Adam Olszowski)

1 Szczegółowy opis naczyń w: i. Dymarczyk, Aptekarz 
i majoliki. O Mateuszu B. Grabowskim i jego krakowskiej 
kolekcji ceramiki aptecznej, Kraków- Poznań, Kontekst 
2015.
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Badania wykazują, że duża ilość hor-
monów stresu we krwi osłabia system 
odpornościowy i czyni nas podatnymi 
na zachorowanie.

Wszystkie choroby - od opryszczki 
i astmy po raka - są związane z wysokim 
poziomem hormonów stresu. Mogą też 
przyśpieszać pogarszanie się pamięci.

Ale spokojnie. Są sprawdzone spo-
soby rozładowania stresu.

1.	 Nie RÓB NiC. Posiedź spokojnie 5-10 minut niczym się nie zajmując.

2.	 ŚMieJ SiĘ! Przypomnij sobie ulubione dowcipy. Dobroczynne skutki 
śmiechu utrzymują się do 24 godzin.

3.	 SŁUCHAJ MUZYKi. Posłuchaj przyjemnej melodii i staraj się wyłączyć 
z innych stresujących myśli.

4.	 POMYŚl O CZYMŚ MiŁYM. Może o kochanej osobie i scenerią waka-
cyjnej wycieczki.

5.	 RUSZ SiĘ. Pospaceruj, będziesz lepiej spał, a stres zniknie.

6.	 ODDYCHAJ GŁĘBOKO. Zrób kilka głębokich oddechów.

7.	 ODPRĘŻ SiĘ NA DZieŃ DOBRY i DOBRANOC. Po przebudzeniu i przed 
zaśnięciem poświęć 5 minut na rozluźnienie ciała. Drugie 5 minut po-
święć na modlitwę. Powierzenie swoich kłopotów, napięć i stresów dobre-
mu Bogu wnosi w serce ufność, przynosi radość z przeświadczenia, 
iż z Bożą pomocą pokonamy wszystkie trudności.

J.B.
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Wigilia
Bożego
Narodzenia
Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym 

i wzruszającym wieczorem roku. Obrzędy i zwyczaje związa-
ne z wigilią sięgają pierwszych wieków chrześcijaństwa. Mają 

więc bardzo długą tradycję. Słowo „wigilia” pochodzi z języka łacińskiego 
i oznacza czuwanie. Jest to stary zwyczaj nawołujący wiernych do postu 
w dzień poprzedzający święto. Przed większymi uroczystościami post zobo-
wiązywał też wiernych do całonocnych wspólnych modlitw, zwłaszcza przed 
takimi świętami jak Boże Narodzenie. W Polsce Wigilia weszła na stałe do 
tradycji dopiero w XViii wieku. Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, 
złożona z postnych potraw. Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny, cho-
ciaż często zaprasza się na nią, oprócz krewnych, osoby samotnie.

Wolne miejsce przy stole
Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wol-

nego miejsca przy stole wigilijnym. Trudno dokładnie ustalić jego genezę. 
Zapewne jest to zwyczaj późniejszy, gdyż nie wspomina o nim żaden z hi-
storyków obyczajów polskich. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszyst-
kim dla przygodnego gościa. Zbigniew Kossak pisze, że „ktokolwiek zajdzie 
w dom polski w święty wieczór wigilijny, zajmie to miejsce i będzie przyjęty 
jak brat”. Pozostawione wolne miejsce przy stole przypomina nam naszych 
bliskich, którzy nie mogą być z nami w czasie świąt. Miejsce to również 
może przypominać nam zmarłego członka rodziny.

j
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Pierwsza Gwiazda
W Polsce wieczerzę wigilijną rozpo-

czynało się, gdy na niebie ukazała się 
pierwsza gwiazda. Czyniono tak zapew-
ne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, 
która według ewangelisty, św. Mateusza, 
ujrzeli Mędrcy zwani też Trzema Kró-
lami. Ten stary, głęboko zakorzeniony 
zwyczaj był i nadal jest przestrzegany 
w polskiej kulturze.

Wieczerza Wigilijna
Zgodnie z tradycją, przed Wigilią 

gospodynie urządzają generalne sprzą-
tanie, mycie, czyszczenie. Po czterech 
rogach głównej sali umieszczało się na 
wsi i po dworach cztery snopy zbóż: 
snop pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, 
aby Boże Dziecię w Nowym Roku nie 
skąpiło koniecznego pokarmu dla człowieka i bydła. Stół był przykryty bia-
łym obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, a pod nim dawało 
się siano dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię.

W zamożnych domach szlacheckich i mieszczańskich Wigilia składała się 
z dwunastu dań - tylu ilu było apostołów. Dominowały dania rybne przyrzą-
dzane na rożne sposoby, a zwłaszcza nie mogło zabraknąć słynnego karpia 
lub szczupaka w szarym sosie. Niekiedy dań rybnych było tyle, że tradycyjna 
liczba dwunastu potraw okazywała się niewystarczająca. Ale i na to była rada 
- wszystkie potrawy z ryb uważano za jedno danie!

Wigilie otwierała jedna z tradycyjnych zup wigilijnych - najczęś-
ciej barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa lub rzadziej - migdało-
wa. Oprócz dań rybnych, podawano staropolski groch z kapustą, potrawy 
z grzybów suszonych, kompoty z suszonych owoców, a także łamańce 
z makiem, lub pochodząca ze wschodnich rejonów Polski słynna kutia oraz 
ciasta, a zwłaszcza świąteczny makowiec.

Najpiękniejszą polską kolędę „Bóg się rodzi” napisał Franciszek Karpiński.
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Pod choinkę...
odhoik

Jako prezent pod choinkę zamieszczamy kilka wierszy z tomiku pod tytu-
łem „50” czyli „50 wierszy na 50-lecie autora”.

Tomik ten ukazał się właśnie w 2016 roku „Autorem jest Karmelita bosy 
z Krakowa, Ojciec Bartłomiej Józef Kucharski. Tomik ten z dedykacją autora 
nadesłał do naszego Biuletynu pan dr farm. Jan Majewski z Poznania, który 
patronuje poetom, i którego staraniem wiersze te ukazały się w Poznaniu.

Zamieszczone tam wiersze wyrażają piękne i głębokie myśli. Podane są 
jednak w niezwykłej, telegraficznej formie poetyckiej. Przekonajcie się o tym 
sami!

morska nirwana
nad brzegiem morza
dotyka mnie dłoń
milczenia

jestem wtedy
wiatrem falą
plażą mewą
wszystkim
i niczym zarazem

odhoik

i nie chcę
być już sobą

uwolniony
z przymusu
istnienia
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autocharakterystyka
to jest moje życie
noc i dzień
na przemian

gdy ciemno
chronię się
w twierdzy na górze
z daleka
od wszystkiego

na świętej górze grabarce
Tabor i Golgota
Dwie Boskie Góry
Zjednoczone
Jednym Płomieniem
Ducha

Wchodzę na nie
Otoczony ciszą
W której słychać
Delikatny głos
Aniołów

odhoik

odhoik

gdy jasno
biegnę słoneczną
plażą na spotkanie
z każdym kto
kocha dźwięk
ludzkiego głosu

to jest moje życie
innego nie będzie

Te „subtelne Byty”
(tak mówił o nich
Jerzy Nowosielski)
Śpiewają Psalm
Uwielbienia
Ojca Syna Ducha

Siemiatycze, 11.10.2014 r.
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żal za grzechy
Znowu zgrzeszyłem
zamazałem w sobie Obraz
ciało oddałem duchowi udręki
jestem zaledwie prochem
dlatego ulituj się kolejny raz
i uczyń mnie mocną skałą

modlitwa
nad grand canyon
colorado
Niewypowiedziany jesteś Panie
skoro pozwoliłeś, aby ziemia
rodziła takie cuda.

Stanąłem z trwogą
i podziwem
nad krawędzią
czegoś po ludzku
nieprawdopodobnego.

odhoik

odhoik

Bądź uwielbiony,
którego Oblicze
spogląda dzisiaj
na mnie spoza
krwistych skał
Grand Canyon
Colorado.
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modlitwa
do matki bożej
Przepraszam Cię Królowo Wiosny
za mój zimowy smutek,
za to, że wybieram zamiast Ciebie
śnieżne wybrzeże snu.

Spójrz na mnie oczami szmaragdowego
nieba, abym na nowo zamieszkał
w pałacu Twojej Nieustającej Pomocy.

odhoik

odhoik
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Nasz znakomity bajkopisarz ignacy Krasicki uważał, że bajki łączą „poży-
tek z zabawą”. Wyrażają rozmaite prawdy o świecie i człowieku w taki sposób, 
że zmuszają do myślenia. Uczą i wychowują, a mądrość z nich emanująca 
przyczynia się do poprawy obyczajów. Przypomnijmy dwie bajki ignacego 
Krasickiego z naszego „podwórka” to jest o leczeniu i zdrowiu.

W pierwszej pt. „Doktor i zdrowie” zawarł i. Krasicki krytykę zawodu 
lekarza oraz wyraz sceptycyzmu a nawet nieufności do wiedzy medycznej.

W drugiej pt. „Człowiek i zdrowie” i. Krasicki mówi, że człowiek młody 
nie dba o zdrowie, nadużywa sił, a potem w starości niedomaga, żałuje, że 
o swe zdrowie bardziej nie zabiegał.

Doktor i zdrowie
Rzecz ciekawą, lecz trudną do wierzenia powiem:
Jednego razu doktor spotkał się ze zdrowiem;
On do miasta, a zdrowie z miasta wychodziło.
Przeląkł się, gdy go postrzegł, lecz że blisko było,
Spytał go: „Dlaczego to tak spieszno uchodzisz?
Gdzie idziesz?” Zdrowie rzekło: „Tam, gdzie ty nie chodzisz”.

Człowiek i zdrowie
W jedną stronę szli razem i człowiek, i zdrowie.
Na początku biegł człowiek; towarzysz mu powie:
„Nie śpiesz się, bo ustaniesz”. Biegł jeszcze tym bardziej.
Widząc zdrowie, że jego towarzystwem gardzi,
Szło za nim, ale z wolna. Przyszli na pół drogi:
Aż człowiek, że z początku nadwerężył nogi,
Zelżył kroku na środku. Za jego rozkazem
Przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem.
Coraz człowiek ustawał, a że się zadyszą:
„Prowadź mię, iść nie mogę” - rzekł do towarzysza.
„Było mnie zrazu słuchać” - natenczas mu rzekło;
Chciał człowiek odpowiedzieć... lecz zdrowie uciekło.

J.B.
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Fajka mniej szkodzi

Nie NOWiNY będę prawi! w tej szaradzie.
(Tytuł wiersza wszak częściowo już mnie zdradził), lecz KTO CeNi własne 
zdrowie — nie zaszkodzi,
Gdy receptę zastosuje mą na co dzień.

Od lat wielu — proszę Pań i proszę Panów — Hasła głoszą prawdę, dobrze 
wszystkim znaną: „Papierosy to trucizna!” „Nie pal więcej!”
„Od dziś okaż swoim płucom trochę serca!”’

Zamiast tonąć dobrowolnie w dymu chmurze
W swoim domu, w wolnej chwili na dyżurze,
Wypij zmieszany z wodą (nie ognistą),
Pochyl głowę nad „Rozrywką”, „Szaradzistą”.

Niech recepta taka zdrowiu wszystkim służy:
W miejsce porcji nikotyny — dwa rebusy,
Plus akrostych i kalabur ana partes.
Szczypta też karuzelówki na trzy czwarte.

Chociaż kryzys, ABSYNT w kroplach jeszcze mamy.
Do absyntu daj krzyżówek ze dwa gramy,
Albo w zamian tematycznej wsyp wirówki.
Wlej powoli dwa kieliszki... konikówki.

Nie zaszkodzi jedna racja też ariady.
A do tego quantum satis daj szarady. Zmieszaj. Wydaj. Tu nie będzie 
reklamacji. Ślę ukłony Czytelnikom i Redakcji!

Mieczysław Marzec
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Członkowie naszej Izby

Mgr farm. eugenia Łotysz przy pracy w aptece „Bursztynowej” w Koszalinie

Mgr farm. Maria Falender
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Mgr Jerzy Grocholski został 

uhonorowany Medalem 25-lecia 
Samorządu Aptekarskiego.

(fot. archiwalne)

Od lewej: mgr Jolanta Dahlke-Miś, mgr eugenia Łotysz, mgr Jerzy Grocholski

Członkowie naszej Izby
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W Święta Gwiazdkowe, choinka się świeci
Tysiącem małych światełek się jarzy
Swym ciepłem ogarnia dorosłych i dzieci
A pod nią prezenty o których się marzy.

Jej ciepło ku nam olejkami płynie
Zapach jedliny z zieleni unosi
emanuje radość, nastroje rodzinne
Co roku gościnnie do stołu nas prosi.

Stół obrusem białym wdzięcznie zaścielony
Świeca na nim płonie jasno i żarliwie
Opłatek delikatny, jak śnieg wybielony
Z zastawą kontrastuje krucho i niewinnie.

Zapachy potraw z sobą konkurują
Korzenny piernika z pikanterią uszka
lukier wszystko wokoło namiętnie lukruje
Przy koszuli męskiej sterczy piękna muszka.

Kolęda płynie cicho, to gromko się wznosi
A płynąc rozbraja chmury i wszelkie dąsania
Treścią melodyjną radość w serce wnosi
Wigilia to bowiem cud kolędowania.

Gdy już jasna gwiazda świeci się na niebie
A dzieciątko Marii w rąbku, w słomie leży
Dzieląc się opłatkiem ucałujmy siebie
By z nadzieją w sercu na Pasterkę bieżyć!

Wół a nawet osioł Dzieciątko ogrzewa
Trzej Królowie idą z głęboką nadzieją
Pastuszkowie biegną tam gdzie stoi strzecha
ludzie dobrej woli opłatkiem się dzielą.

Bo tej pięknej nocy i co najmniej dziwnej
Zwierzęta ludzkim językiem gadają
Dzieją się wielkie cuda a myśli niewinne
Na świat tej nocy także zaglądają.

mgr W. Zarzycka
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loża ekspedycyjna w aptece Ugglan w Jönköping. Mgr Weronika Zarzycka

12 3 4
o dh o

ik
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Dr Antonio Corvi jest właścicielem 
zabytkowej apteki w Piacenza (Włochy). 
Apteka ta jest od 1805 r. w posiadaniu 
jego rodziny. Stanowi obecnie obiekt mu-
zealny mimo codziennej działalności jako 
apteka otwarta dla publiczności potrze-
bujących leków. Apteka posiada piękny 
zabytkowy wystrój: meble i zabytkowe 
naczynia aptekarskie z majoliki, zabytko-
we narzędzia aptekarskie w przyaptecz-
nym laboratorium.

Dr Antonio Corvi urodził się w 1926 r. 
i obecnie w 2016 r. obchodzi 90 urodziny. 
Z tej okazji w nr 17/2016 lokalnej gazety 
włoskiej oraz w zagranicznych czasopis-
mach farmaceutycznych ukazały cię re-
portaże i wywiady z dostojnym jubilatem. 

Mimo swoich 90 lat jest on nadal bardzo żywotny i aktywny zarówno w swej 
czynnej aptece jak i w działalności naukowej i społecznej we Włoskim oraz 
Międzynarodowym Towarzystwie Historii Farmacji.

Jako syn aptekarza w Piazenca ukończył on studia farmaceutyczne na 
uniwersytecie, a zabytki rodzinnej apteki skłoniły go do poświęcenia swych 
zainteresowań historii farmacji. Obronił pracę doktorską z zakresu historii 
farmacji. Nadal interesuje się problemami historii farmacji, zwłaszcza mu-
zealiami włoskich aptek. Jest aktywnym członkiem Włoskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Farmaceutycz-
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nego. Został też przyjęty do Międzynarodowej Akademii Historii Farmacji 
w Paryżu, co stanowi wielkie wyróżnienie w świecie nauki.

Od szeregu lat wydaje własnym sumptem piękne kalendarze ścienne, 
ozdobione fotografiami zabytkowych aptek we Włoszech. Kalendarze te za-
wędrowały już do wielu farmaceutów świata, którzy interesują się muze-
alnictwem i historią farmacji. Miałam ten zaszczyt otrzymać również taki 
piękny kalendarz ścienny z Piacenza. Niektóre ilustracje z tego kalendarza 
zamieściłam potem w naszym biuletynie izbowym. Miałam też możność 
rozmowy z dr. Antonio Corvi podczas Międzynarodowych Kongresów Far-
macji, w których równie uczestniczył. Kongresy takie odbywają się co 2 lata 
w różnych krajach europy. We wrześniu 2017 r. taki Kongres Historii Farma-
cji odbędzie się w Polsce w Warszawie. Zaprosiłam więc dr Antonio Corvi 
na ten Kongres do Warszawy. Niestety, dr Antonio Corvi odpisał mi, że już 
nie wybiera się na dalekie podróże ze względu na trudy z tym związane.

Nie mniej we włoskiej gazecie, która opisała Jego jubileusz, napisano, 
że podziwiają żywotność i werwę Jubilata. Na to dr Antonio Corvi odpo-
wiedział, że posiada w swojej aptece doskonały eliksir „Vita longa”. Poleca 
ten eliksir wszystkim, a skuteczność tego leku mogą obserwować na jego 
osobie.

Podziwiamy sympatycznego dr. farm. Antonio Corvi, aptekarza z Pia- 
cenza, i życzymy Mu 100 lat życia w dobrym dalszym zdrowiu.

Z okazji jubileuszu, dr. Antonio Corvi przesłałam Mu do Piacenza 
książkę o muzeach farmacji w Polsce, pióra dr. Jana Majewskiego.

dr J. Brzezińska
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Po raz pierwszy jest ono zaakceptowane lub odrzucone w domu ro-
dzinnym. Jeśli jest zaakceptowane i wysoko cenione od najwcześniejszych 
lat życia, to będzie dążyło do pełnego wyzwolenia swoich uczuć, sympatii, 
złości i strachu bez obawy o to, że zostanie upokorzone i utraci swą godność 
lub zaufanie. W takiej atmosferze wychowawczej jednostka może rozwinąć 
swoje potencjalne możliwości i wyrosnąć na dobrze przystosowanego człon-
ka społeczeństwa. Jeśli zaś od najmłodszych lat życia dziecko odczuje, że nie 
jest darzone sympatią i uznaniem, że jest nie zauważane lub zbędne w ro-
dzinie, pozostawione samemu sobie, i że musi samo sobie radzić w pełnym 
niebezpieczeństw świecie, wówczas może zrodzić się u niego, podejrzliwość, 
brak zaufania, wrogość w stosunku do innych i zamknięcie się w sobie. 
Dziecko w stanie zagrożenia musi więc uciekać się do samoobrony, być 
ostrożne, podejrzliwe, ukrywać swój gniew i niezadowolenie, czasem nawet 
udawać, że kocha matkę lub ojca, chociaż w rzeczywistości ich nienawidzi. 
Może także udawać, że istniejąca sytuacja nic go nie obchodzi i że nie ma 
to dla niego żadnego znaczenia. Jak wiadomo, w pierwszych latach życia 
dziecka rodzice w przeważającej większości zajmują wobec niego postawę 
pozytywną i dzięki temu odczuwa ono, że jest kochane oraz darzone ser-
decznością i zaufaniem. W wyniku takiej postawy rodziców kształtuje się 
u dziecka nawyk traktowania siebie jako osoby kochanej, jako kogoś, kto 
wart jest miłości i zaufania. W swojej świadomości dziecko wytwarza do-
datni obraz własnej osoby i pozytywną samoocenę, prowadzącą do ocze-
kiwania akceptacji i pełnego szacunku dla siebie ze strony otoczenia. 
W związku z tym kształtuje się u niego poczucie bezpieczeństwa, które broni 
je przed jakimkolwiek zagrożeniem. Jednakże w miarę wzrostu i rozszerza-
nia się kontaktów społecznych dziecko stopniowo dowiaduje się, że nie za-
wsze i nie przez wszystkich jest i musi być podziwiane, a nawet nie zawsze 
musi być traktowane pozytywnie. Koledzy, znajomi rodziców, także sami 
rodzice zaczynają mu okazywać antypatię, uprawiając tzw. „ważność warun-
kową”, polegającą na tym, że uznanie wyrażane dla dziecka uzależnione jest 
coraz częściej od zasług i wartości, jakie ono sobą reprezentuje. Słowem, 
w pewnym okresie życia dziecko akceptowane jest tylko wtedy, kiedy na 
to zasługuje, gdy jest grzeczne, miłe i odważne, wówczas rodzice cenią je 
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i okazują mu uznanie, gdy zaś jest krnąb-
rne, płaczliwe i nieposłuszne, wtedy 
spotyka się z dezaprobatą i karą. 
Nierzadko zdarza się, że rodzi-
ce wygłaszają krytyczne sądy 
i opinie o dziecku, strasząc, 
iż je porzucą, zabiją lub prze-
staną kochać. W związku 
z tym już kilkuletnie dzie-
cko zaczyna rozumieć, że 
złe zachowanie pociąga 
za sobą gniew rodziców 
i podważa ich zaufanie, dobre 
zaś rodzi szacunek i uznanie. 
W wyniku zmiennej postawy 
otoczenia rodzi się u dziecka okre-
ślony stopień akceptacji lub brak szacun-
ku do własnej osoby, będący pewną formą samooceny.

Kiedy dziecko doświadcza negatywnego traktowania ze strony osób 
dla niego znaczących, nabiera także negatywnego stosunku do siebie, co 
z kolei rodzi niską samoocenę, która bardzo łatwo może je doprowadzić 
do świadomości zagrożenia. W świadomości dziecka powstaje przekonanie, 
że widocznie niewiele musi być warte, skoro inni go nie lubią i nie cenią. 
Niebezpieczeństwo takie, zdaniem C. Rogersa, może pojawić się dość ła-
two, gdyż małe dziecko tworzy sobie pewien „całościowy obraz odniesienia” 
swoich rodziców do siebie, w związku z czym ich dezaprobata dla jednego 
rodzaju zachowania doświadczana jest przez dziecko jako dezaprobata całej 
jego osobowości (zjawisko generalizacji). W konsekwencji uczy się ono kie-
rować w swoim postępowaniu nie tyle oceną zachowania według tego, co 
jest dobre, a co złe, lecz postępuje tak, aby zachować miłość i zaufanie rodzi-
ców. Wszystko to, co rodzice aprobują, jest dobre, czego zaś zabraniają - złe, 
w wyniku tego dziecko uczy się patrzeć na siebie i na swoje zachowanie 
w podobny sposób, jak czynią to jego rodzice. W związku z tym C. Rogers 
stawia tezę utrzymującą, że gdyby jednostka doświadczała jedynie bezwa-
runkowo pozytywnej postawy wobec siebie, wtedy nie rozwinąłby się u niej 
warunkowy system wartości, a samoocena jej byłaby zawsze bezwarunkowa 
i jedyna.

Leon Wiebrzychowski
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Zawsze myślą na odwrót:
spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. 
Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać 
zdrowie.
Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie 
przeżywają ani teraźniejszości ani przyszłości.
Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć,
A umierają, jakby nigdy nie żyli.

Paulo Coelho

Telefon pomoże Ci załatwić wiele spraw. Ale pamiętaj, co należy zrobić przed 
rozmową.

•  Upewnij się, że masz przy sobie niezbędne dokumenty, kartkę papieru 
i coś do pisania.

•  Uśmiechnij się! Wiem, że to dziwaczne, ale dzięki temu Twój głos 
będzie brzmiał promiennie i jasno.

•  Wstań! Wnętrzności uciskają przeponę i pozbawiają Twój głos pozy- 
tywnego wyrazu, rozmawiając na stojąco, sprawiasz wrażenie, że jesteś 
stanowczy i pewny siebie.

•  - Musisz jasno wiedzieć, po co dzwonisz.
•  Twój sposób wypowiadania się musi być zrozumiały, przekonywujący 

i płynny.
•  Jeśli dzwonisz do bardzo ważnej osoby, przećwicz wcześniej, co masz 

zamiar powiedzieć.

Ciechocinek. Aleja spacerowa

odhoik
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p750 ml piwa porter

300 ml spirytusu,

30 dag cukru,

7 g cukru waniliowego.

W naczyniu zagotowujemy piwo z cukrem. Dodajemy cukier 
waniliowy i odstawiamy z ognia. Po przestudzeniu dolewamy 
spirytusu.

(z przepisów Macieja Kuronia)
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Wszystkim Farmaceutom, ich Rodzinom,
Przyjaciołom i Sympatykom
składamy serdeczne życzenia

dobrego zdrowia, sił, energii, pomyślności
oraz pogody ducha

Prezes
Środkowopomorskiej Okręgowej izby Aptekarskiej

mgr farm. Justyna Korzelska
oraz Rada Okręgowej izby Aptekarskiej

i Redakcja Biuletynu

j

zbn
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Dawniej bywało
– Teraz bracie, mówi Jan do kolegi 

przy kieliszku - to wszystko jest inne. 
Dawniej, przed wojną, to pszenica 
była taka wysoka, że nie mogłem 
kłosów dosięgnąć ręką.

– A ile miałeś wtedy lat?
– Dwa lata.

W szkole
Na lekcji geografii pani pyta Jasia:
– Gdzie jest wieża eifla?
– Ja jej nie wziąłem!
Pani wezwała do szkoły ojca Jasia 
i mówi:
– Pytałam pańskiego syna, gdzie jest 

wieża eifla, a on mówi, że jej nie 
wziął.

– W domu jej nie ma - odpowiada 
ojciec.

Zdenerwowana nauczycielka opowiada 
wszystko dyrektorowi, a dyrektor pyta: -
– Ten Jasio, to z iVa?
– Tak.
– To już nie odda.

Pretensje do rozrzutnej żony
– Co się dzieje z tymi pieniędzmi, które 

ci daję na gotowanie?
Stań bokiem do lustra i dokładnie się 
sobie przyjrzyj!

Zawiani faceci w barze
Do baru wchodzi trzech bardzo 
podchmielonych mężczyzn. Dwóch 
wdrapuje się na stołki, a trzeci upadł na 
podłogę. Mężczyźni zamawiają po setce. 

Barman pyta:
– A co z tym trzecim?
– On już nie będzie pił. On prowadzi!

Konkurs SMS
– Zapraszamy do wzięcia udziału w na- 

szym konkursie. Do wygrania bar-
dzo atrakcyjne nagrody. - Pytanie 
konkursowe brzmi:

– Kto ściąga koty z drzew?
– SMS-y o treści „STRAŻAK” - prosimy 

wysyłać pod numer 7520. Dziękujemy 
za udział w konkursie.

10 piętro
Dwóch mężczyzn niesie szafę na 10 
piętro.
– Mam dobrą i złą wiadomość - odzywa 

się jeden.
– Zacznij od dobrej.
– Jesteśmy prawie na 10 piętrze.
– A zła?
– To nie ta klatka.

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 piję samo mleko.
Po trzech dniach wychodzi tasiemiec 
i pyta:
– A gdzie ciacha?


