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Wysoki lot jaskółki
Wysoko, na błękitnym niebie,
Jaskółki skrzydła rozpostarły;
Śmigając, wysokim lotem,
Zdaje się, niebo rozwarły.

Pikują, fruwają śpiesznie i radośnie,
Jakby o wszystkim zapomniały;
Ich skocznym, podniosłym nastrojom,
Na łąkach kwiaty barwą wtórowały.

Ich lot niebotyczny, pożegnalny,
Ostatni, przed jesiennym odlotem;
Wiatr im kładzie przejrzyste dywany,
Śpiewa, zapraszając z powrotem.

Jaskółko chyża, czarnoskrzydła,
Zapraszasz nas w podniebne przestworza,
Wskazując by patrząc w niebo.
Wznosić wysoko i dumnie czoła.

Niebosiężna, śpieszna marzycielko,
Budująca gniazda wytrwale;
Powróć do nas wraz z wiosną,
Przynieś dobre wieści i bądź już stale.

Mgr Weronika Zarzycka  
Koszalin, sierpień 2015 r.
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Koleżanki i Koledzy!
Wielkimi krokami zbliża się 25 rocznica po-

wstania odrodzonego Samorządu Aptekarskiego!
W imieniu swoim i Rady zapraszam Was 

wszystkich na uroczystość, która odbędzie się 
w dniu 22 października 2016 r. o godz. 16.00 
w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 
w Koszalinie przy Placu Polonii 1. 

Byłoby dobrze móc spędzić trochę czasu 
wspólnie z Kolegami. Obiecujemy Was nie zanu-
dzać! 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 
– rozpoczęcie uroczystości, powitanie i wystąpienia Gości
– rys historyczny ŚOIA w Koszalinie, wspomnienia
– wręczenie okazjonalnych medali osobom, które pracowały na rzecz 

samorządu aptekarskiego OIA
– uroczystość urozmaicona będzie występem zespołu muzycznego PRO- 

-MAGIC BAND
– na zakończenie uroczystości – poczęstunek.

Myślę, że każdemu z nas przyda się chwila wytchnienia.
Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce!

Justyna Korzelska
prezes ORA ŚOIA Koszalin
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25-lecie
o d r o d z o n e g o
samorządu aptekarskiego

Koleżanki i Koledzy,
Drodzy aptekarze i farmaceuci!

Dokładnie 19 kwietnia 2016 roku mija 
ćwierć wieku od dnia kiedy Sejm Rzeczpo-
spolitej uchwalił tak ważny akt prawny ja-
kim jest Ustawa o izbach aptekarskich (Dz.
U. Nr 41 poz. 179 z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
późn. zm.).

25 lat pracy samorządu aptekarskiego, 
pokolenie.

Trudny i pracowity czas wielu farmaceu-
tów. Działanie na rzecz aptekarzy, w czasie, 
kiedy tak wiele zmieniało się wokół nas.

Długa droga pełna przeszkód, spośród 
których wielu nie udało się pokonać mimo 
upływu lat.

Z perspektywy czasu widać wyraźnie jak z każdym dniem, miesiącem 
i rokiem zmieniały się zasady wykonywania naszego trudnego i odpowie-
dzialnego zawodu. A to przecież nie koniec pracy.

Wyzwania, które na początku drogi wydawały się nierealne i odległe 
dzisiaj stają się faktem. Dzisiejszy dzień jest dla farmaceutów szczególny 
i symboliczny.

Nasze wspólne urodziny. Zwykle każdy solenizant oprócz życzeń dostaje 
również prezenty. Dla nas takim wymarzonym prezentem jest rozpoczęcie 
prac nad Ustawą o zawodzie farmaceuty.

Wierzymy, że ureguluje on ramy prawne stanowiące o funkcjonowaniu 
naszego zawodu i zapewni niezależność jego wykonywania.
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Z radością przyjmujemy zapowiedzi Ministra Zdrowia pana Konstantego 
Radziwiłła wypowiedziane na Krajowym Zjeździe Aptekarzy, zapowiadające 
szereg zmian, o które nasz samorząd postuluje od lat.

Także publiczne wypowiedzi Pana Ministra Krzysztofa Landy dotyczące 
nie tylko nowych aktów prawnych, ale przede wszystkim egzekwowania już 
obowiązujących przepisów, pozwalają wierzyć w lepsze jutro.

Przed nami wiele pracy. Kontynuacji działań poprzedników, ale i wielu 
nowych pomysłów. Po to jesteśmy! Po to powstał Samorząd Aptekarski, aby 
służyć aptekarzom! A ponieważ razem tworzymy tę wspólnotę, z tej okazji 
składam Nam wszystkim szczere życzenia spełnienia tych marzeń.

Oby się spełniły...

MGR FARM. ELŻBIETA PIOTROWSKA-RUTKOWSKA
PREZES

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

Warszawa. Zamek Królewski



6 Biuletyn Informacyjny

Początki działalności
środkowopomorskiej
Okręgowej Izby
Aptekarskiej
w Koszalinie

Utworzenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie
Utworzenie poprzedziły długotrwałe działania organizacyjne. W cza-

sie, gdy na forum Sejmu i Senatu RP toczyły się jeszcze dyskusje na temat 
kształtu przyszłej ustawy o izbach aptekarskich, w Oddziale Koszalińskie-
go PTFarm. dyskutowano o zadaniach Izby, zasięgu jej działania i kadrach 
aktywistów. Zgodnie z inspiracją Zarządu Głównego PTFarm. powstał 
w Koszalinie Komitet Założycielski OIA, na którego czele stanęły mgr 
Władysława Kurzeja i mgr Barbara Macikowska. Brały one udział w nara-
dach krajowych na temat organizowania izb i przekazywały informacje na 
zebraniach PTFarm. w Koszalinie i w Słupsku.

Gdy w nr 41 Dziennika Ustaw RP z 14 maja 1991 r. została opublikowa-
na ustawa z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich - Minister Zdrowia 
i Op. Społ. powołał na wniosek ZG PTFarm. oraz związków zawodowych 
Komitet Organizacyjny Izb Aptekarskich (KOIA).

W skład jego weszły następujące osoby z woj. koszalińskiego i słupskie-
go: wytypowane przez ZG PTFarm. mgr Władysława Kurzeja i mgr Bar-
bara Macikowska, oraz wytypowane przez NSZZ Solidarność, mgr Bogu-
miła Ściepko, mgr Witold Grinczelis, mgr Ewa Chałupnik, mgr Rajmund 
Zarzycki, mgr Maria Żurawska (z woj. koszalińskiego) i mgr Mieczysław 
Marzec, mgr Maria Pryba, mgr Marianna Czekała i mgr Elżbieta Grzonkow-
ska (z woj. słupskiego). Osoby te, posiadające nominację Ministra Zdrowia 
i Op. Społ., utworzyły Okręgowy Komitet Organizacyjny (z przewodniczącą 
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mgr W. Kurzeją), którego zadaniem było podjęcie kroków w celu utworzenia 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie oraz jej delegatury w Słupsku. 
Zgodnie z rejonizacją ustaloną przez KOIA, zasięg działania Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Koszalinie objął teren województw koszalińskiego i słupskie-
go, czyli rejon Pomorza Środkowego. Jest on identyczny z terenem działania 
Oddziału Koszalińskiego PTFarm. i dzięki temu istniała od początku możli-
wość ścisłej współpracy z zarządem Oddziału.

Warto podkreślić, że Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w ogóle ode-
grało dużą rolę w utworzeniu Izb Aptekarskich. Na bazie organizacyjnej 
i finansowej PTFarm. odbywała się większość narad krajowych i rejono-
wych, związanych z rozwiązywaniem problemów aptek i tworzeniem izb 
aptekarskich. To PTFarm. troszczyło się o organizację zebrań, zawiadomie-

Pan mgr Rajmund Zarzycki wręcza dyplom specjalisty I stopnia 
pani mgr farm. Monice Kowar
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nia, utrzymywanie kontaktu z władzami Resortu i Departamentu Farmacji, 
zapewniało lokale na posiedzenia, finansowało działalność Komitetów Orga-
nizacyjnych, kiedy nie miały one jeszcze dotacji resortowej.

Pierwsze spotkanie informacyjne Okręgowego Komitetu Organizacyj- 
nego Izby Aptekarskiej w Koszalinie z członkami przyszłej izby odbyło się 
w dniu 6 sierpnia 1991 r. w Koszalinie, w świetlicy Przychodni Przeciw-
gruźliczej. Zebranie prowadziła mgr Władysława Kurzeja, która przedstawi-
ła aktualny stan prac nad organizacją izb okręgowych oraz Naczelnej Izby 
Aptekarskiej i zreferowała problemy, które były poruszane na zebraniach 
plenarnych KOIA oraz jego prezydium, w którym uczestniczyła.

I sejmik aptekarzy Pomorza środkowego
odbył się w dniu 12 września 1991 r. w Koszalinie. Przewodniczyła mgr 

Władysława Kurzeja, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Koszalinie. Odczytała regulamin I Rejonowego Zjazdu 
Aptekarzy. Ustalono termin takiego zjazdu w Koszalinie na 26 września 1991 
r. Następnie mgr Bogumiła Ściepko odczytała listę członków Koszalińskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej. Na terenie woj. koszalińskiego pracowało 138 
aptek, a na terenie woj. słupskiego 94, czyli razem 232 apteki. Wydział Zdro-

Zarząd Oddziału PTFarm. w Koszalinie



Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 9

wia w Koszalinie udostępniał czasowo nieodpłatnie do dyspozycji OIA lokal. 
Przedyskutowano wiele ważnych spraw środowiska aptekarskiego.

Pierwszy Rejonowy Zjazd Aptekarzy w Koszalinie
czyli walne zebranie członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kosza-

linie, odbył się w dniu 28 września 1991 r. Uczestniczyło w nim 65 osób. 
Dokonano wyboru 30 delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy. W dyskusji 
poruszono wiele problemów nurtujących aptekarzy.

W kuluarach każdego Zjazdu Aptekarzy naszej Izby witały przybywających 
panie z sekretariatu biura naszej Izby. Od lewej pani Teresa Mielczarek, od prawej 

- pani Irena Walichniewicz

I Okręgowy Zjazd Aptekarzy woj. koszalińskiego i słupskiego
odbył się w dniu 19 października 1991 r. w Koszalinie. Uczestniczyli 

w nim delegaci z woj. koszalińskiego i słupskiego. W toku dyskusji sformuło-
wano wnioski, które miały być przedstawione przez delegatów koszalińskich 
na zjeździe krajowym w dniach 13-14 grudnia 1991 r. Przeprowadzono wy-
bory władz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. W wyniku wyborów 
prezesem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie został mgr Rajmund 
Zarzycki, współwłaściciel Apteki Bursztynowej w Koszalinie. Dokonano wy-
boru członków Okręgowej Izby Aptekarskiej i wszystkich jej struktur, a także 
delegatów na I Krajowy Zjazd Aptekarzy.

I zebranie organów OIA w Koszalinie
W dniu 26 października 1991 r. odbyło się I zebranie Okręgowej Rady 
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Aptekarskiej oraz innych organów OIA w Koszalinie. Omówiono wszystkie 
bieżące problemy Izby. Obecny na zebraniu Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Farmaceutycznego mgr Krzysztof Ziółkowski przekazał informację o liczbie 
aptek w woj. koszalińskim. Aktualnie było 30 aptek prywatnych i 28 cefar-
mowskich.

Spotkanie z dyrektorem Departamentu Farmacji
W dniu 16 listopada 1991 r. odbyło się spotkanie Okręgowej Izby Ap-

tekarskiej w Koszalinie z dyrektorem Departamentu Farmacji MZiOS mgr 
Janiną Mańko. W toku dyskusji przedstawiono wiele problemów, m.in. 
trudną sytuację finansową aptek prywatnych, którym Wydział Zdrowia za-
legał z refundacją pieniędzy za recepty zniżkowe i bezpłatne.

Z działalności prezydium OIA w Koszalinie
Ważne posiedzenie OIA w Koszalinie odbyło się w dniu 12 stycznia 

1992 r. Delegaci na I Zjazd Aptekarzy w Warszawie, który odbył się w dn. 
13-14 grudnia 1991 r. złożyli sprawozdanie z tego Zjazdu. Delegaci woj. 

Prezydium Zjazdu Aptekarzy naszej Izby.
przewodniczący obrad - mgr farm. Rajmund Zarzycki, siedzi drugi od prawej 

mgr Mieczysław Marzec, stoi pani Teresa Mielczarek, ówczesny kierownik 
sekretariatu Izby, która odczytuje pewne informacje
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koszalińskiego weszli w skład komisji ds. sieci aptek i rewizji koncesji. Na-
stępnie prezes OIA w Koszalinie mgr Rajmund Zarzycki omówił działalność 
Izby od 16 października 1991 r. do 13 stycznia 1992 r. Została załatwiona 
sprawa lokalu: otrzymaliśmy jeden pokój w budynku WODKAMU w Kosza-
linie przy ul. Zawadzkiego 9 na I p. tel. centrali 43-25-52. Została dokonana 
formalna rejestracja Izby i sporządzono pieczątkę Izby. Od Naczelnej Rady 
Aptekarskiej otrzymaliśmy dotację na cele organizacyjne Izby w kwocie 30 
milionów zł. Założone zostało konto bankowe Izby. Zakupiono niezbędne 
urządzenia do biura Izby: maszyny do pisania, kalkulator. Podjęto współ-
pracę z Izbą Lekarską. Izba interweniowała w wielu sprawach członków. 
Podjęto kontakty z mediami. Ukazało się kilka artykułów prasowych nt. pro-
blemów aptekarstwa. Omówiono wiele zagadnień, w których interweniowała 
Izba jako reprezentant środowiska aptekarskiego regionu, a które wymagają 
prawnego rozstrzygnięcia na szczeblu centralnym.

Refleksje współczesne
Obserwując proces tworzenia się w 1991 r. na Pomorzu Środkowym sa-

morządu aptekarskiego, a więc 25 lat temu, możemy stwierdzić, że towarzy-
szył temu wydarzeniu ogromny ładunek emocjonalny wszystkich aptekarzy. 
Wykrzesał pokłady energii, ofiarności i społecznego zaangażowania. Z wiel-
ką ufnością i wiarą w realizację słusznych oczekiwań, wszyscy aptekarze włą-
czyli się aktywnie w budowanie nowych struktur samorządu aptekarskiego. 
Dziś po 25 latach od tamtego historycznego okresu przemian w aptekarstwie 
i powstania Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, możemy się chlubić 
dużymi osiągnięciami:

pozyskaniem lokalu biurowego, sprawnie działającego biura, posia-
dającego połączenie komputerowe z Naczelną Izbą Aptekarską oraz 
wszystkimi aptekami w regionie,
posiadamy znaczek ŚOIA,
oparciem w dużej grupie aktywistów, którzy dźwigali społecznie ciężar 
prac organizacyjnych.

Zacieśnienie sie więzi koleżeńskich wszystkich członków przez wszystkie 
lata od 1992 r. towarzyszył nam co miesiąc (a ostatnio co kwartał) Biule-
tyn Izby pt. „Farmacja Pomorza Środkowego”. Nasz biuletyn uważany był za 
jeden z najładniejszych i najciekawiej redagowanych Biuletynów Izbowych. 
Ukazało się już 237 numerów naszego Biuletynu (od dłuższego czasu obok 
formy papierowej także w internecie, a od 2016 r., tylko w internecie).

Niestety, po okresie wielkiego zapału związanego z tworzeniem się Środ-
kowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, pojawiło się obecnie wiele 
goryczy.









12 Biuletyn Informacyjny

Polski rynek aptekarski, który miał stanowić rynek gospodarczy dla aptek 
rodzinnych, przejęty został przez duże koncerny farmaceutyczne. Najpierw 
przejęły one przemysł farmaceutyczny, potem hurt farmaceutyczny, a obec-
nie chcą przejąć apteki indywidualne. Obserwujemy etap bezwzględnej wal-
ki kapitalistycznej o przejęcie całego handlu detalicznego w aptekarstwie.

Jednak mimo krytycznej oceny warunków działania środowiska aptekar-
skiego, które przenoszą się na działalność samorządu aptekarskiego, jeden 
aspekt budzi nadzieję i optymizm, posiadamy w naszym środowisku wiele 
szlachetnych i pełnych energii osób, które z wiarą i ufnością patrzą w przy-
szłość. Chcą i potrafią działać w trudnych czasach i okolicznościach. Wie-
rzymy, że dzięki nim samorząd aptekarski będzie nadal reprezentował całe 
środowisko aptekarskie z dużą mocą, siłą i zaangażowaniem.

dr Jadwiga Brzezińska

Uczestnicy Zjazdu Aptekarzy naszej Izby na sali obrad
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P R Z y P O M I N A M y  S K ł A D

Rady Aptekarskiej śOIA
w latach 1991-2019

mgr farm.
Rajmund Zarzycki

Prezes
ŚOIA w I kadencji

Rada Aptekarska
I kadencja śOIA
lata 1991-1995

Prezes
Wiceprezesi

Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

mgr farm. Rajmund Zarzycki
mgr farm. Władysława Kurzeja
mgr farm. Mieczysław Marzec
(Przewodniczący delegatury w Słupsku)
dr Jadwiga Brzezińska
mgr farm. Ewa Chałupnik
mgr farm. Maria Pryba
mgr farm. Andrzej Simlat
mgr farm. Grażyna Tatara

Rada Aptekarska
II kadencja śOIA

lata 1995-1999

Prezes
Wiceprezesi

Sekretarz

Skarbnik

Członkowie

mgr farm. Jolanta Dahlke-Miś
mgr farm. Anna Budkiewicz
mgr farm. Jerzy Grocholski
dr Jadwiga Brzezińska
mgr farm. Maria Walkowiak-Falender
mgr farm. Maria Terlecka
mgr farm. Maria Dziemianko-Żurawska
mgr farm. Maria Dziemianko-Żurawska
mgr farm. Eugenia Łotysz
mgr farm. Ewa Stankowska
mgr farm. Dariusz Tatara
mgr farm. Maria Walkowiak-Falender
mgr farm. Rajmund Zarzycki (rzecznik prasowy 
OIA)

(do 06.02.1997)
(od 06.02.1997)
(do 06.02.1997)
(od 06.02.1997)

(od 18.01.1997)
(od 18.01.1997)
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Rada Aptekarska
III kadencja śOIA

lata 1999-2003

Prezes
Wiceprezesi

Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

mgr farm. Maria Walkowiak-Falender 
mgr farm. Jolanta Dahlke-Miś
mgr farm. Ewa Stankowska
mgr farm. Maria Terlecka
mgr farm. Jerzy Grocholski
mgr farm. Krzysztof Burzyński
mgr farm. Anna Budkiewicz
mgr farm. Kamila Jędrzejewska
mgr farm. Mieczysława Dybikowska
mgr farm. Maria Dziemianko-Żurawska
mgr farm. Janina Michalska

Rada Aptekarska
IV kadencja śOIA

lata 2003-2007

Prezes
Wiceprezesi

Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

mgr farm. Maria Walkowiak-Falender
mgr farm. Bogumiła Dzięgielewska-Ściepko
mgr farm. Janusz Zaręba
mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka
mgr farm. Jerzy Grocholski
mgr farm. Mieczysława Dybikowska
mgr farm. Maria Dziemianko-Żurawska
mgr farm. Maria Mach
mgr farm. Witold Marzec
mgr farm. Krzysztof Olkuski
mgr farm. Grażyna Puna
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Rada Aptekarska
V kadencja śOIA

lata 2007-2011

Prezes
Wiceprezesi

Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

mgr farm. Maria Mach
mgr farm. Bogumiła Dzięgielewska-Ściepko
mgr farm. Dariusz Tatara
mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka
mgr farm. Jerzy Grocholski
mgr farm. Agnieszka Bieńkowska
mgr farm. Maria Dziemianko-Żurawska
mgr farm. Krzysztof Olkuski
mgr farm. Joanna Senderecka
mgr farm. Alicja Wasiak
mgr farm. Janusz Zaręba

Rada Aptekarska
VI kadencja śOIA

od 2011-2015

Prezes
Wiceprezesi

Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

mgr farm. Maria Mach
mgr farm. Dariusz Tatara
mgr farm. Jolanta Dahlke-Miś   (do 02.2012)
mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka (od 05.04.2012)
mgr farm. Agnieszka Łomża
mgr farm. Jerzy Grocholski
mgr farm. Wojciech Domino
mgr farm. Kacper Gładych
mgr farm. Mieczysław Marzec
mgr farm. Katarzyna Nadolska
mgr farm. Maria Weli-Wegbe
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Sercem naszej Izby
jest nasz Biuletyn
„Farmacja Pomorza środkowego”

Rada aptekarska
VII kadencji

lata 2015-2019

Prezes
Wiceprezesi

Sekretarz
Skarbnik

Członkowie

mgr farm. Justyna Anna Korzelska
mgr farm. Wojciech Domino
mgr farm. Magdalena Bronisława Zarzycka
mgr farm. Agnieszka Katarzyna Łomża
mgr farm. Katarzyna Anna Puna-Brundo
mgr farm. Marcin Jakub Fenert
mgr farm. Piotr Arkadiusz Kajtowski
mgr farm. Maria Katarzyna Terlecka
mgr farm. Anna Tuszyńska
dr hab. n. farm. Paweł Konrad Zarzycki

Biuletyn Pomorza Środkowego został utwo-
rzony w czerwcu 1992, rok później po powsta-
niu ŚOIA w Koszalinie. Redaktorem naczelnym 
biuletynu została dr farm. Jadwiga Brzezińska, 
która redaguje go również obecnie. Pismo liczy-
ło wówczas osiem stron i wychodziło co mie-
siąc. Pierwsze cztery numery pisane były na 
maszynie i powielane na kserokopiarce.

W październiku 1992 r. piąty numer wydany 
został w nowej szacie graficznej. Biuletyn dru-
kowany był przez Pana Mariusza Chomickiego 
- prezesa wydawnictwa Lek w Polsce (Warsza-
wa). Czynił to bezpłatnie przez 5 lat. W tym 
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okresie zostało wydanych 60 numerów. Szata graficzna i druk były na bardzo 
wysokim poziomie.

Okładki zdobiły obrazy mgr farm. Doroty Pastok. Tematyka obrazów 
dotyczyła roślin leczniczych i pejzażu. Doskonała jakość zdjęć i piękna aran-
żacja treści sprawiły, że nasz Biuletyn od razu uzyskał dużą rangę w czaso-
piśmiennictwie samorządów aptekarskich.

Z okazji 50-lecia numeru biuletynu, w lipcu 1996 r. otrzymaliśmy wiele 
gratulacji. Określono go mianem majstersztyku. Okolicznościowe gratulacje 
zostały umieszczone na pięknej wkładce wewnątrz numeru.

Niestety, po pięciu latach bezpłatnego wydawania w Warszawie biuletynu, 
przyszła pora na partycypowanie przez naszą Izbę w kosztach druku. Nastą-
piła wówczas 6-miesięczna przerwa w ukazywaniu się naszego biuletynu.

Dzięki energicznej akcji mgr farm. Rajmunda Za-
rzyckiego udało się znaleźć na miejscu w Koszalinie, 
skromną oficynę wydawniczą, która oferowała druk w 
niskiej cenie. Od połowy 1998 r. nasz biuletyn druko-
wany jest w Koszalinie, przy dużym zaangażowaniu w 
proces wydawniczy mgr farm. Rajmunda Zarzyckiego, 
redaktora technicznego pisma oraz mgr farm. Wero-
niki Zarzyckiej.

W marcu 2001 r. obchodziliśmy jubileusz ukazania 
się 100 numeru naszego biuletynu. Znów napłynęło z 
tej okazji wiele gratulacji. Kolejne jubileusze: 150 i 200 numeru upłynęły już 
z mniejszym echem.

Dzięki kontaktom osobistym na konferencjach i zjazdach naukowych, 
mogliśmy gościć na łamach biuletynu wielu znakomitych autorów i sław-
nych osób środowiska farmaceutycznego. Szczególną sympatią darzył nasz 
biuletyn pan mgr farm. Wiesław Fusek z Biecza, bohater z Tobruku i ofensy-
wy afrykańskiej. Jego kolorowe akwarele zdobiły odtąd każdy numer Biule-
tynu, a ciekawe i żywo napisane relacje z przeżyć wojennych, stały się hitem 
przyciągającym licznych Czytelników z całego kraju. Biuletyn ukazuje się 
od dłuższego czasu w Internecie, dzięki czemu dociera do farmaceutów w 
całym kraju.

W aptekach i u wielu Czytelników nasz biuletyn ma swoją honorową 
półkę, gdzie gromadzone są kolejne numery. Czasem na dyżurze, czy o ci-
chej godzinie, można sięgnąć do starych numerów i zanurzyć się w treści 
przesiąkniętej tradycjami naszego zawodu. Jest tam wiele artykułów, które 
można czytać z przyjemnością wiele razy.

Każdy numer przynosi nie tylko relacje z wydarzeń farmaceutycznych 
naszego regionu, ale i z kraju, integruje środowisko, zapoznaje z tradycjami 
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zawodu aptekarskiego, z jego bohaterami i wzorami osobowymi. Nie brakuje 
też treści rozrywkowych, których zadaniem jest usunąć nasze codzienne tro-
ski na plan dalszy. Cieszymy się, że nasz biuletyn posiada dużą rangę wśród 
biuletynów samorządu aptekarskiego.

Ze względu na trudności finansowe w 2011 r. biuletyn stał się dwumie-
sięcznikiem, a w 2012 r. kwartalnikiem. Obecnie treści informacyjne z NIA, 
czy MZ przekazywane są do aptek drogą elektroniczną przez mgr farm. Da-
riusza Tatarę z biura Izby. Pozwoliło to na poszerzenie działu wzbogacają-

Pierwszy numer „Farmacja Pomorza Środkowego” - lipiec 1992 r. 
Redaktor wydania: dr Jadwiga Brzezińska
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cego wiedzę przydatną pracownikom aptek, przy zachowaniu dotychczaso-
wych treści pisma.

Podsumowując 20-letni okres ukazywania się biuletynu, pragnę serdecz-
nie podziękować Szanownym Prezesom naszej Izby, za życzliwe starania 
o druk Biuletynu, a Autorom i Czytelnikom za serdeczną więź z naszym 
pismem.

Dziękujemy Panu mgr farm. Mariuszowi Chomickiemu za pięć lat za-
angażowania się w bezpłatne wydawanie biuletynu w Warszawie, w pięknej 
szacie graficznej. Specjalne podziękowanie należy się Panu mgr farm. Raj-
mundowi Zarzyckiemu, od 1998 roku redaktorowi technicznemu biuletynu. 
To dzięki jego zaangażowaniu, energii i inwencji udało się pokonać wiele 
trudności wydawniczych, które długo by tu wymieniać. Serdecznie dzięku-
jemy Panu Zbyszkowi Królowi, który od 18 lat z wielkim zaangażowaniem 
i sercem przenosi treści i zdjęcia na łamy biuletynu.

Liczymy, że każdy z Czytelników dołoży do dalszych treści biuletynu 
także swoje osiągnięcia, refleksje oraz znane mu fakty z aptekarskich tradycji 
zwłaszcza naszego regionu.

dr Jadwiga Brzezińska

Kolejne wydania „Farmacja Pomorza Środkowego”
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Gratulacje z okazji 
ukazania się

100 numeru naszego 
Biuletynu

FARMACJA 
POMORZA 

śRODKOWEGO
Redaktor dr Jadwidze 

Brzezińskiej
z okazji setnego 
numeru słowa 

serdeczne
Obchodzimy Jubileusz świetny:
Ukazuje się numer setny
Czasopisma Aptekarskiego
„Farmacji Pomorza Środkowego”
Redagowania ciężar dźwiga
Z Kołobrzegu dr Brzezińska Jadwiga.
Od początku pismu przewodzi,
Prawdy Reyowych słów dowodzi.
Że Aptekarze „Nie Gęsi - swój język 
mają”
W aptekarskim języku „FPŚ” wydają.
A że pismo to wiele znaczy:
Każdy powie, gdy je przeczyta, zobaczy.
Bo życie ma już taki gest,
Że kto człowiekiem jest „NA FEST”,
Ten wszystkiemu podoła
i wejść na każdy OLIMP zdoła.
A tym Olimpem są wyniki -
Rzetelne i trwałe wyznaczniki
Społecznej akceptacji
W środowisku Polskiej Farmacji.
Koszalińsko-Słupscy Aptekarze,
Z „FPŚ” Wam „do twarzy”,

To pismo Was pięknie promuje,
Poziomem podziw wywołuje
Jest Waszą wizytówką wspaniałą,
Coraz bardziej doskonałą,
Wszystkich Was w całość jednoczy
A jego zalety rzucają się w oczy.
Waszej Izbie wielkie uznanie
Za pisma stworzenie i rozwijanie.
Dla pani Prezes Izby oddzielne brawa,
Bo i Jej zasługą „FPŚ” sława.
Dziś, gdy Jubileusz obchodzimy
Setnego numeru narodziny,
Spójrzcie na drogę przebytą,
By ruszyć w dal nieodkrytą.
Macie, przed sobą ambitne cele.
Bo do zrobienia jest bardzo wiele,
Nie trzeba głosić wielkich oracji,
Cel najważniejszy - dobro Farmacji.
Pozwólcie, proszę, na zakończenie,
Na mego toastu wzniesienie:
„Pani Redaktor i Pismu - sto lat,
Niech Pomorze Środkowe zna polska i 
świat”.

Sławoj Kucharski
prof. dr hab. AM w Poznaniu
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NIA interweniuje
Warszawa, 4 stycznia 2016 r.

Naczelna Izba Aptekarska

Szanowny Pan
dr Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia RP

Szanowny Panie Ministrze!

W piśmie z 27 listopada 2015 r. poinformowaliśmy Pana Ministra o stra-
tach ponoszonych przez właścicieli aptek w wyniku przecen zapasów maga-
zynowych w związku ze zmianami cen produktów leczniczych w wykazach 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego oraz wyrobów medycznych. Podkreśliliśmy, że wobec utrzymu-
jącej się tendencji do obniżania urzędowych cen zbytu refundowanych leków 
i wyrobów medycznych, stworzony został mechanizm w praktyce skazujący 
właścicieli aptek na ponoszenie strat związanych z wprowadzeniem nowych 
wykazów refundacyjnych. W 2012 r. straty te wyniosły łącznie 90 mln zł, 
a w 2013 r. - ponad 59 mln zł.

Wielokrotnie wskazywaliśmy, między innymi w pismach do premiera 
Donalda Tuska {pismo z 20 lutego 2014 r.), ministra zdrowia Bartosza 
Arłukowicza (pismo z 17 grudnia 2013 r.), ministra zdrowia Mariana Zembali 
(pismo z 21 lipca 2015 r.), a także podczas wystąpień na posiedzeniach komisji 
zdrowia w Sejmie (na przykład 21 lipca 2015 r. - informacja w sprawie wykony-
wania i skutków stosowania ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych) i Sena-
cie, na konieczność wprowadzenia mechanizmu prawnego, który zabezpieczy 
apteki przed negatywnymi skutkami obniżania cen leków refundowanych 
w wyniku zmiany wykazów refundacyjnych. Jest to mechanizm głęboko 
niesprawiedliwy dla właścicieli aptek, na które z jednej strony nałożono istot-
ne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farma-
ceutyczne i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz-
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nych, a z drugiej - nie przewidziano rozwiązań rekompensujących aptekom 
ponoszone szkody. Samorząd aptekarski nigdy nie zaakceptuje tej sytuacji.

Do Naczelnej Izby Aptekarskiej docierają informacje wskazujące na ponie-
sienie przez właścicieli aptek dużych strat w związku z wprowadzoną ostatnio 
kolejną obniżką cen leków refundowanych (Obwieszczenie Ministra Zdrowia 
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych na dzień 1 stycznia 2016 r.), które pogarszają i tak już bardzo trudną 
sytuację ekonomiczną aptek, szczegółowo przedstawianą przez nas podczas 
spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 3 grudnia 2015 r.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o informację, jakie działania zamierza 
podjąć Ministerstwo Zdrowia w celu zabezpieczenia właścicieli aptek przed 
negatywnymi konsekwencjami finansowymi obniżania cen refundowanych 
produktów leczniczych w wyniku zmiany wykazów refundacyjnych.

Z POWAŻANIEM
DR MAREK JĘDRZEJCZAK

WICEPREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
DR GRZEGORZ KUCHAREWICZ

PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

Fajansowe naczynia aptekarskie z XVIII w. Muzeum Farmacji w Paryżu
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W odpowiedzi...
Warszawa, 2016-04-06

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Landa

Pani
mgr farm Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Szanowna Pani Prezes

W odpowiedzi na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej L.Dz.P-2/2016 z dnia 
4 stycznia 2016 r. uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym brak 
jest regulacji obligujących hurtownie farmaceutyczne do wystawiania faktur 
korygujących przedsiębiorcom prowadzącym apteki, czy tez przyjmowania 
zwrotu zakupionych produktów leczniczych, w przypadku obniżenia ich urzę-
dowej ceny zbytu ujawnionej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym 
na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm).

Przesłanki wystawienia faktury korygującej określone zostały w ustawie 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm). Jak stanowi art. 106j ust. 1 ww. ustawy, w przypadku 
gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 
7 pkt 1,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 
pkt 1,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań
4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa 

w art. 106b ust. 1 pkt 4,
5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie 

podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia 
fakturę korygującą.

Tym samym przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 106j 
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik zobligowany jest wysta-
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wić fakturę korygującą. Nie wywiązanie się z w/w obowiązku pociągać może 
za sobą odpowiedzialność karnoskarbową.

Przyjmowanie (lub nie) przez hurtownie farmaceutyczne zwrotu leków 
z aptek opiera się wyłącznie na porozumieniu stron umowy sprzedaży.

W tym stanie rzeczy rozwiązania przedstawionego przez samorząd ap-
tekarski problemu obciążenia kosztami zmiany urzędowej ceny zbytu leków 
refundowanych należy upatrywać w stosownej zmianie przepisów.

Należy wskazać, że z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pacjen-
ta (zapewnienia zaopatrzenia w leki refundowane) kwestia, który z uczestni-
ków obrotu lekiem refundowanym kredytuje cenę leku, czy też ponosi ryzyko 
zmiany urzędowej ceny zbytu, nie ma fundamentalnego znaczenia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia jest otwarty na 
dialog z uczestnikami rynku farmaceutycznego odnośnie ich propozycji 
zmian w systemie.

Z POWAŻANIEM
PODSEKRETARZ STANU

W MINISTERSTWIE ZDROWIA
KRZYSZTOF ŁANDA

Fajansowe naczynia aptekarskie z XIX w. Muzeum Farmacji w Paryżu
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Trudności w sporządzaniu
ex tempore

zawiesin doustnych
stosowanych w pediatrii
Małgorzata Krzyżaniak, Małgorzata Sznitowska
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Gdański Uniwersytet Medyczny
AL Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
e-mail: msznito@gumed.edu.pl

Syropy są najpowszechniejszą doustną postacią leku dla dzieci. Stoso-
wanie tej formy leku wskazane jest już od trzeciego miesiąca życia. Pod 
względem fizykochemicznym mogą to być roztwory np. Hydroxyzinum czy 
Eurespal albo zawiesiny np. Nifuroksazyd lub Nurofen. Zawiesiny występują 
w formie gotowej lub w postaci proszku (granulatu do bezpośredniego przy-
gotowania przed użyciem. Forma granulatów) proszków do sporządzenia 
zawiesiny ex tempore przeznaczona jest dla substancji nietrwałych w śro-
dowisku wodnym, wśród których dominującą grupę stanowią antybiotyki 
tj. amoksycylina, samodzielnie lub z kwasem klawulonowym, klarytromy- 
cyna, azytromycyna czy cefalosporyny: I-szej (cefaleksyna, cefadroksil) 
i II-giej (cefuroksym i cefaklor) generacji. Opakowaniem tej formy leku 
jest butelka szklana lub z tworzywa sztucznego, z dołączoną różnego typu 
miarką.

Podczas przygotowywania zawiesiny ex tempore z granulatu lub proszku 
pacjent może napotkać szereg niejasnych informacji. Najważniejsze proble-
my to:

1. Odczytanie właściwej ilości wody potrzebnej do sporządzenia pre-
paratu.

2. Przygotowanie, odmierzenia i/lub poprawne dodanie wody.
3. Właściwe wymieszanie proszku z wodą.
Ten sam produkt leczniczy może występować w różnych wielkościach 

opakowań. Zdarza się, że w dołączonych do nich ulotkach producenci zbio-
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rowo opisują przygotowanie wszystkich dostępnych wielkości opakowań 
tego preparatu (np. Sumamed forte 200mg/5ml, AzitroLEK 100mg/5ml). 
Znalezienie informacji o właściwej objętości wody, często pod presją czasu, 
może być kłopotliwe i skutkować złym odczytaniem, a w konsekwencji błęd-
nym sporządzeniem leku. W celu uniknięcia pomyłek wytwórcy powinni 
umieszczać w instrukcji schemat przygotowania zawiesiny tylko dla danego 
opakowania.

Do sporządzenia zawiesiny należy użyć wody przegotowanej i ostudzonej 
do temperatury pokojowej. Niejednokrotnie pośpiech wynikający z koniecz-
ności szybkiego podania leku może skutkować dodaniem wody o zbyt wy-
sokiej temperaturze, co unieczynni substancję aktywną lub zmieni lepkość 
zawiesiny, nawet do formy przypominającej pastę. Nieprzegotowana woda 
mineralna, bezpośrednio z butelki nie jest odpowiednia, gdyż zawiera zbyt 
dużo związków mineralnych, które mogą wchodzić w interakcję z substan-
cjami leczniczymi lub pomocniczymi. Bardzo istotny jest także etap „roz-
luźnienia” granulatu, poprzedzający dodanie wody. Pominięcie tej czynności 
może spowodować powstanie zbitych, trudnych do usunięcia aglomeratów, 
a także niedokładne wymieszanie granulatu z wodą.

Dodanie przepisanej ilości wody nie zawsze jest proste. Producenci okre-
ślają jej ilość albo do ..kreski” albo w mililitrach. bądź też wykorzystują obie 
z tych metod równocześnie. Informacja do „kreski” jest często niejedno- 
znaczna, gdyż na opakowaniach jest szereg linii, oznaczeń czy kodów kres-
kowych, które mogą mylnie sugerować ten poziom, a „kreska” jest słabo 

Lampy naftowe z dawnych aptek
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widoczna. Określanie w mililitrach jest bardziej precyzyjne, jednak do-
danie konkretnej objętości może być już problemem, np. odmierzenie 
„16,5 ml wody” (Sumamed) czy „dwóch porcji po 22,5 ml” (Ceclor) może 
być dla pacjenta zbyt trudne na miarę możliwości domowych. Tylko nielicz-
ni producenci dołączają miarki pozwalające od razu odmierzyć wymaganą 
ilość wody (Ryc. 1) lub dodatkowe buteleczki z przepisana ilością wody jaką 
należy dodać do zawiesiny ex tempore ( Zinnat forte 250mg/5ml, nie zare-
jestrowany w Polsce). Częściej jednak wytwórcy sugerują, by dodać wodę 
za pomocą dołączonej strzykawki (np. 5 ml) przeznaczonej jednocześnie do 
podawania leku. Niestety wielokrotne pobieranie wody za pomocą strzy-
kawki, w celu odmierzenia większej ilości niesie ryzyko pomyłki, w wyniku 
której zawiesina zostanie sporządzona nieprawidłowo. Przykładem niejasnej 
informacji jest również zapis w ulotce jednego z preparatów: należy „dodać 
w dwóch porcjach 53 ml przegotowanej, ostu-
dzonej wody (do poziomu oznaczonego na 
butelce)” (Vercef 125mg/5ml 75 ml). Pacjent 
(rodzic lub opiekun) może być zdezorientowa-
ny, którą z tych dwóch informacji ma kierować 
się przede wszystkim.

Miarka odmierzająca ilość wody (19 ml)
do sporządzenia zawiesiny Zinnat

Po dodaniu odpowiedniej ilości wody zawiesina powinna być bardzo do-
kładnie wytrząsana. Niestety zalecany przez producentów czas wytrząsania 
nie zawsze jest wystarczający do prawidłowego sporządzenia leku. Ponadto 
opakowanie z nieprzezroczystego tworzywa sztucznego lub szkła oranżowe-
go także utrudnia wizualną ocenę, czy zawiesina jest poprawnie sporządzo-
na. Nierównomierne wymieszanie obu faz zawiesiny zmienia końcowe stę-
żenie substancji czynnej w gotowym preparacie i skutkuje niedokładnością 
dawkowania.

Aby uniknąć problemów z wykonaniem powyższych czynności, farma-
ceuta powinien zaoferować sporządzenie zawiesiny w aptece za pomocą 
dostępnej wody oczyszczonej. Czynność ta nie powinna wynikać jedynie 
z dobrej woli aptekarza, lecz z obowiązku wobec pacjenta.

W większości krajów producenci antybiotyków, dla których należy przy-
gotować zawiesinę doustną ex tempore, umieszczają w ulotce dla pacjen-
ta informację, że „zawiesina doustna zostanie przygotowana przez lekarza, 
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pielęgniarkę lub farmaceutę” (w Polsce dotyczy to preparatu AzitroLek 100mg/
5ml). Doradza się nawet, by pacjent wrócił do apteki, jeżeli zostanie mu wy-
dany proszek lub granulat. W wielu ulotkach nawet brak jest informacji jak 
przygotować zawiesinę, ponieważ uznaje się, że nie jest to informacja prze-
znaczona dla pacjenta. Czasami taka instrukcja znajduje się w ulotce, ale jest 
oznakowana wyłącznie jako skierowana do farmaceuty. W niektórych ulotkach 
podana jest skrótowo informacja o dodaniu wody, ale z zaznaczeniem, że to 
tylko na wypadek, gdyby pacjent nie otrzymał stosowanej pomocy ze strony 
personelu fachowego. W przypadku takich preparatów rejestrowanych w in-
nych krajach dokładne informacje o sposobie przygotowania zawiesiny znaj-
dują się przede wszystkim w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a więc 
w dokumencie skierowanym do personelu fachowego. Można się więc zasta-
nawiać, dlaczego w Polsce nie stosuje się takich rozwiązań. Przecież zdarzają 
się przez to liczne pomyłki w farmakoterapii dzieci. W ekstremalnych przy-
padkach opiekunowie dziecka podają proszek (a nie zawiesinę!) odmierzony 
w mililitrach wskazanych w tabeli dawkowania!

Lampy naftowe z dawnych aptek

Szkoda, że podczas rejestracji produktów leczniczych tego typu nie wy-
maga się podania instrukcji w odpowiedni sposób (różnice dotyczą nawet 
tych samych produktów rejestrowanych przez tego samego producenta 
w kraju i zagranicą). W obecnej sytuacji pozostaje nam tylko apelować do 
polskich farmaceutów, by zawsze proponowali sporządzenie zawiesiny przed 
jej wydaniem i jedynie w przypadku zdecydowanego sprzeciwu odbiorcy 
leku, rezygnowali z tej czynności. Z naszych doświadczeń wynika niestety, 
że zdarza się, iż pracownik apteki odmawia sporządzenia zawiesiny, na-
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wet gdy jest poproszony przez pacjenta. Na Wydziale Farmaceutycznym 
w Gdańsku już od 10 lat promujemy taką prostą usługę farmaceutyczną 
ucząc studentów i prosząc ich o przekazywanie tej wiedzy starszym kole-
gom. Niestety bez skutku. Dlatego mamy nadzieję, że ten artykuł zachęci 
farmaceutów w Polsce do wykonywania czynności sporządzania pediatrycz-
nych zawiesin z antybiotykami przed ich wydaniem z apteki. Oczywiście 
takie postępowanie powinno dotyczyć każdego proszku (lub granulatu) do 
sporządzania roztworu lub zawiesiny (doustnego lub do oka, a nawet na 
skórę) w opakowaniu wielodawkowym, ale w lekach pediatrycznych, często 
wydawanych, ma największe znaczenie. Ponadto farmaceuta informuje pa-
cjenta o dalszych etapach postępowania z preparatem. W Polsce proces ten 
jest niestety rzadkością, a powyższy opis trudności jakie napotyka pacjent 
(często ich nieświadomy) powinien jeszcze bardziej uświadomić farmaceu-
tom wagę przejęcia obowiązku sporządzania zawiesiny w aptekach.

Literatura:

1. A. Kluk, M. Sznitowska Problemy z przygotowaniem ex tempore zawiesin 
pediatrycznych, Farmacja Polska 2011, nr 9 str.573-576

2. Pharmindex Kompendium Leków 2016, UBM Medica
3. Ulotki preparatów w postaci proszków lub granulatów do sporządzania 

zawiesin:

a) Amotaks 500 mg/5 ml granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
b) Augmentin, (400 mg + 57 mg)/5 ml. proszek do sporządzania zawiesiny 

doustnej
c) AzitroLek l00 mg 5ml. proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
d) Ctclor 125 mg 5 ml. granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
e) Sumamed Forte 200 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doust-

nej
f) Vercef 125 mg/5 ml 75 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
g) Zinnat Forte 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.
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Niegospodarność

L E K A M I
Dr Tadeusz J. Szuba

Lekceważenie wiedzy światowej dostarczanej przez WHO.
WHO kolportuje, popularyzuje cenną wiedzę o lekach na użytek 

wszystkich.

Aripiprazol Abilify), atypowy neuroleptyk kosztuje zł. 14,01/DDD, 
5-9 razy drożej od najlepszych takich leków (quetiapina, olanzapina, 
risperidon). EMA w Unii Europejskiej, Health Canada w Kanadzie, po-
dają, że aripiprazol nie działa lepiej od innych w/w neuroleptyków kilka 
razy tańszych.

Indapamid (Tertensif). W Polsce rząd skreślił z WLR najlepszy i naj-
tańszy diuretyk stosowany masowo wszędzie w kardiologii, hydrochlo-
rothiazid. Refunduje ochoczo dużo droższy indapamid. Lekarze ufnie 
stosują indapamid, podczas gdy WHO ostrzega świat o występowaniu 
u osób leczonych indapamidem zespołu Lyella, martwicy toksyczno-
rozpływającej naskórka.

Clopidogrel antytrombotyk. Cały świat niezamożny zadowala się 
groszowym kwasem acetylosalicylowym oraz acenocoumarolem (lub 
warfariną). My wspieramy refundacją i masowo stosujemy clopidogrel. 
WHO podaje autorytatywne dane z USA, że nawet długotrwałe poda-
wanie clopidogrel nie zmienia (zmniejsza) ryzyka zgonu u pacjentów 
nim leczonych po zawale, udarze, celem zapobiegania krzepnięciu krwi 
(patrz www.fda.gov).

Ivabradina (Procoralan) błyskawicznie zrefundowana pomimo za-
wrotnej ceny. WHO uprzystępnia dane ryzyka kardiowaskularnych 
komplikacji u pacjentów z anginą pectoris leczonych ivabradiną. Au-
stralijskie studium Signify wykazało, że jest znaczący wzrost ryzyka 
zgonu lub nieśmiertelnego ataku serca w porównaniu z placebo (www.
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tga.gov.au). Nasz rząd tym się nie zraża i kontynuuje rujnowanie NFZ 
refundowaniem ivabradiny przy jej cenie zł. 210,80/56 tabl. 5 mg = 
7,53/DDD (10 mg), wyższej 20-krotnie od cen betablokerów, których 
działanie ma poprawiać.

Po przejrzeniu niedostatków gospodarki lekami, uświadomieniu so-
bie ich ogromu, starajmy się je minimalizować.

Rynek leków to ca 30 miliardów złotych. Duży, charakteryzujący się tym, 
że oferenci są szczwani, a konsumenci - pacjenci towaroznawczo nie-
mal zerowi. Istnieje ogromne pole do nabijania ich w butelkę. W kra-
jach światłych na straży interesów ludności stoi rząd, a jemu z pomocą 
przychodzą lekarze i farmaceuci. Lekarze, to bodaj drugi, po kapłanach, 
zawód ludzi oddanych prawości, uczciwości, miłości bliźniego. Mamy 
140.000 takich jednostek.

Pośród nich są i profesorowie, klinicyści, współpracujący z prze-
mysłowcami na polu poszukiwania nowych leków, postępu. Niestety, 
niektórzy z nich, opiniują korzystniej leki gorsze „swojej” firmy, aniżeli 
lepsze innych firm.

Pośród nich są i lekarze nieświadomi, że potrzebne są kwalifikacje 
ekonomiczne. Gospodarka (biznes) i lecznictwo (medycyna) to dwa 
zupełnie odrębne zawody.

Dr Tadeusz J. Szuba
dtszuba@op.p
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O P I E K A
farmaceutyczna
w APTEKACH

Mgr farm. Jarosław Mateuszuk

Uwagi dotyczące koncepcji opieki farmaceutycznej w aptekach 
refundowanej ze środków publicznych

27 sierpnia 2015 r. zarządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. Urzędowy z 28 
sierpnia 2015 r. Nr 45) został powołany przy Ministerstwie Zdrowia Zespół 
roboczy do spraw opieki farmaceutycznej. W skład 16-osobowego zespołu, 
któremu przewodniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego 
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Oddziału Wojewódzkiego NFZ wchodzi 5 urzędników NFZ, 4 urzędników 
Ministerstwa Zdrowia, 1 urzędnik reprezentujący Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych..., 1 urzędnik reprezentujący Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego, 1 samodzielny pracownik naukowy Collegium Medicum 
UJ, 1 samodzielny pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, 1 przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz 
2 przedstawicieli farmaceutów reprezentujących Śląską Izbę Aptekarską 
i Naczelną Izbę Aptekarską.

Koncepcja refundowanej ze środków publicznych opieki farmaceutycznej 
w aptekach powstała w Śląskiej Izbie Aptekarskiej. Podstawowym jej założe-
niem jest zmiana kwalifikacji prawnej, ponieważ istniejąca w ustawie z dnia 
19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1429) definicja 
opieki farmaceutycznej jest tylko uprawnieniem farmaceuty do jej sprawowa-
nia w aptece, nie jest natomiast świadczeniem w szeroko pojmowanym ujęciu. 
Wymagana jest w związku z tym nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus L.)
Kwiat działa uszczelniająco na naczynia krwionośne.

Stosuje się w żylakach i zastoinach żylnych.
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(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), a co się z tym wiąże stworze-
nie nowego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych obejmują-
cych opiekę farmaceutyczną, umożliwiającego dokonywanie rozliczeń z NFZ. 
W omawianej koncepcji zawarte są dwie propozycje umowy zawieranej po-
między apteką, a płatnikiem czyli NFZ. Pierwsza to konkurs ofert na świad-
czenie gwarantowane jakim byłaby opieka farmaceutyczna w ramach tzw. 
profilaktycznego programu zdrowotnego, natomiast druga obejmowałaby za-
warcie umowy pomiędzy dyrektorem OW NFZ, a podmiotem prowadzącym 
aptekę, bez możliwości odmowy zawarcia umowy pod warunkiem spełnienia 
przez aptekę wymogów formalnych.

Jednym z nich miałyby być odpowiednie kwalifikacje personelu sprawu-
jącego opiekę, z założeń wynika, że byłby to tylko farmaceuta z co najmniej 5-
letnim stażem pracy i zaliczonym ostatnim wymaganym okresem edukacyj-
nym lub 3-letnim stażem pracy i specjalizacją co najmniej I stopnia z farmacji 
aptecznej lub posiadającego potwierdzoną certyfikatami wiedzę z zakresu 
opieki farmaceutycznej zdobytą na specjalistycznych szkoleniach.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)
Kwiatostan działa napotnie, rozkurczająco, moczopędnie i osłaniająco.
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Drugim niezbędnym warunkiem byłoby wydzielenie w aptece miejsca, 
gdzie farmaceuta mógłby odbyć rozmowę z pacjentem podczas sprawowania 
świadczenia jakim byłaby opieka farmaceutyczna. Mogłoby być to wydzie-
lone miejsce w sali ekspedycyjnej, czy ewentualnie inne miejsce jak pokój 
kierownika lub szkoleń - chociaż ta druga opcja jest kontrowersyjna z po-
wodu ograniczonej dostępności dla pacjenta z pomieszczenia ekspedycyjne-
go. Oczywiście będzie wymagać to zmiany rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących 
w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej aptek (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 161, poz. 1338) jak również rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 paź-
dziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wy-
robów medycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr l83, poz. 1531 z późn. zm.).

Proces sprawowania refundowanej opieki farmaceutycznej w aptece wy-
magałby oficjalnego dostępu farmaceuty do dokumentacji medycznej pacjen-
ta (zlecenie lekarskie, karta wypisu ze szpitala, historia choroby, wyniki badań 
diagnostycznych). To zupełnie nowe uprawnienie farmaceuty powinno zo-
stać usankcjonowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159) oraz w rozporządzeniu 
MZ z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. 
zm.). Rozwiązaniem problemu wglądu w dokumentację pacjenta mógłby być 
dostęp farmaceuty do Internetowego Konta Pacjenta, co powinno być usank-
cjonowane w zapisach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657 z późn. zm.) oraz de-
legowanych tą ustawą rozporządzeniach. Podstawą weryfikacji przez farma-
ceutę uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych (w tym przypadku opieki farmaceutycznej) musiałby 
być dostęp do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczenio-
biorców tzw. E-WUŚ, co również wymagałoby zmiany rozporządzenia MZ 
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządze-
nie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1500).

Po zakończeniu wizyty pacjenta w aptece obowiązkiem farmaceuty spra-
wującego refundowaną opiekę farmaceutyczną byłoby określone przepisami 
przekazanie sprawozdawczości z wykonanego świadczenia do właściwego te-
renowo Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Musiałaby zostać dokonana zmiana 
w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 
696 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MZ z dnia 23 grudnia 2011 r. w spra-
wie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych 
Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. 2012 r., poz. 124).



36 Biuletyn Informacyjny

Oczywiście wydatkowanie środków publicznych oraz prawidłowość rea-
lizacji świadczenia jakim byłaby opieka farmaceutyczna musiałoby podlegać 
kontroli przez płatnika czyli NFZ, co należałoby uwzględnić w wyżej wymie-
nionej ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i ustawie o finansowa-
niu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Analizując wspomniane wyżej założenia pojawiają się pytania czy każda 
apteka ogólnodostępna funkcjonującą na podstawie zezwolenia spełni wy-
mogi zawarte w znowelizowanych ustawach i rozporządzeniach (np. dotyczą-
ce wymagań lokalowych) oraz czy kryterium cenowe będzie najważniejsze w 
przypadku postępowania konkursowego (świadczenia opieki farmaceutycz-
nej będą limitowane).

Jednak wydaje się, żeby właściwie wykonywać zawód farmaceuty w aptece, 
w tym sprawować opiekę farmaceutyczną nad pacjentem to przede wszystkim 
należy zacząć od początku czyli stworzenia odpowiednich podstaw prawnych 
(ustawa o zawodzie) dotyczących zawodu zaufania publicznego jakim jest 
farmaceuta wykonujący zawód w aptece oraz nowelizacja ustawy o izbach 
aptekarskich uchwalonej przed prawie 25 laty, ponieważ dzisiaj swoimi zapi-
sami odbiega ona od obecnych realiów. Jeśli tak się nie stanie i opieka farma-
ceutyczna zostanie wprowadzona „tylnymi drzwiami” to apteka nadal będzie 
sklepem z lekami tylko z tzw. „doradztwem” sprzedawcy.

* Opracowano na podstawie informacji uzyskanych ze Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz ustaleń 
Zespołu Roboczego przy Ministerstwie Zdrowia.

(Przedruk z „Farmacji Regionu Północno-Wsohodniego” nr 3/87 2015)
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III Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna

Rynek APTEK
w Polsce

ZJAWISKA
TRENDy

WyZWANIA
25 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzę-

du Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się trzecie już spotkanie przedstawi-
cieli Samorządu wojewódzkiego i reprezentantów Samorządu aptekarskiego. 
Organizatorem konferencji był Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bog-
danowicz oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy.

Wyroby zielarskie na wystawach aptecznych
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Gośćmi konferencji byli posłowie Ewa Kozanecka, Tomasz Latos. Główny 
Inspektorat Farmaceutyczny reprezentowała Dyrektor Departamentu Nadzo-
ru Barbara Walenciuk. Obecni byli również Wojewódzcy Inspektorzy Farma-
ceutyczni.

Farmaceuci w osobach Prezesów poszczególnych Izb Aptekarskich i człon- 
ków samorządu stanowili najliczniejszą grupę uczestników konferencji. 
Obecna była Pani Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrkowska-
Rutkowska oraz wiceprezesi NRA Michał Byliniak i Marek Tomków.

Obrady otworzył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.
W swoim wystąpieniu przybliżył prace rządu nad przywróceniem oby-

watelom służby zdrowia i zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa pacjentów. 
Wojewoda przedstawił założenia przyjętej już przez Sejm ustawy „75+”, któ- 
ra wprowadza bezpłatne leki dla pacjentów po 75 roku życia.

Małgorzata Pietrzak, Prezes Pomorski-Kujawskiej Okręgowej Rady Apte-
karskiej witając zebranych przedstawiła główne hasła konferencji - „skupimy 
się na nieprzestrzeganiu zapisów antykoncentracyjnych, refundowanej opiece 
farmaceutycznej, problemach aptek szpitalnych, a także dynamice zmian na 
rynku aptek w Polsce”.

Wyroby zielarskie na wystawach aptecznych
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Poseł PiS Tomasz Latos w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt - 
„nie jest dobrym kierunkiem tendencja do opanowania rynku aptecznego 
przez 2-3 sieci aptek”. W programie PiS jest zapis o aptece dla aptekarza i zapis 
ten należy wypełnić. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace na stosownymi 
zmianami w prawie. Trzeba doprecyzować, kto powinien mieć większościowy 
udział własnościowy w aptece.

O perspektywach wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej 
w Polsce, podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Byd-
goszczy mówili Piotr Brukiewicz i Grzegorz Zagórny.

Dwuczęściowe wystąpienie rozpoczął dr Brukiewicz, który wymienił ar-
gumenty przemawiające za koniecznością wprowadzenia opieki farmaceu-
tycznej w Polsce. Między innymi jest to proces starzenia się społeczeństwa, 
które pociągają za sobą coraz większe koszty. Dotychczasowa strategia lecze-
nia chorób za pomocą medycyny naprawczej powinna zostać jak najszybciej 
uzupełniona i zastępowana strategią leczenia profilaktycznego - znacznie 
tańszego i skuteczniejszego w skali całego społeczeństwa. Przedstawił wyniki 
badań naukowych jasno wskazujących na oszczędności jakie przynosi opieka 
farmaceutyczna w innych krajach.

Drugą część wystąpienia poprowadził mgr Grzegorz Zagórny, który od 
ubiegłego roku pełni funkcję przewodniczącego zespołu ds. opieki farmaceu-
tycznej powołanej przez Ministra Zdrowia. Podkreślił, że opieka farmaceu-
tyczne powinna być świadczeniem gwarantowanym.

Przedstawił też kalendarz związany z pracami zespołu. Zmiany legisla-
cyjne dotyczące wprowadzenia nowego pojęcia refundowanej opieki farma-
ceutycznej będą w 2017 roku. Jak będzie wyglądać Opieka Farmaceutyczna 
w Polsce dowiemy się w późniejszym terminie.

Temat „Rola państwa w ochronie rynków strategicznych. Prawo kon-
tra monopol” przedstawiali wiceprezesi Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr 
Michał Byliniak i mgr Marek Tomków. Panowie w ekspresyjny sposób po-
kazali niekorzystne zmiany jakie dokonują się na rynku aptecznym w naszym 
kraju. Apteki których właścicielem jest farmaceuta stanowią nikły procent zaś 
liczba sieci 50plus wzrosła z sześciu do czternastu. Od kilkunastu lat z pełną 
świadomością łamane są obowiązujące przepisy antykoncentracyjne. Tylko 
pilne działania mogą zapobiec sytuacji w której kilka firm będzie decydowało 
o zaopatrzeniu milionów polskich pacjentów w leki.

Problemy aptek i aptekarzy szpitalnych przedstawiła mgr Ewa Steckie-
wicz-Bartnicka w prezentacji „Apteka szpitalna, czy dział farmacji”. Uczest-
nicy konferencji zostali poinformowani jakie różnice są pomiędzy apteką 
szpitalną a działem farmacji szpitalnej. Dlaczego podmioty lecznicze chętniej 
tworzą działy farmacji - czy apteka szpitalna to źródło wysokich kosztów czy 
raczej jest to mądra, racjonalna i bezpieczna farmakoterapia.
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Wyjątkowym prelegentem konferencji była Pani Profesor dr hab. n. med. 
Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska w swoim wystąpieniu „Opieka far-
maceutyczna - szansą dla zawodu farmaceuty-aptekarza”. Zadeklarowała 
swoje pełne poparcie dla idei wprowadzenia opieki farmaceutycznej. Gdyby 
nasze problemy tak dokładnie rozumiało więcej lekarzy nasza praca byłaby 
lżejsza. Dziękujemy Pani Profesor za to, że jest z nami i poświęca swoja ener-
gię i „serce” dla dobra aptekarzy.

Stanisław Kasprzyk Partner Relations Manager IMS Health Poland pre-
zentacji „Dynamika zmian na rynku aptek w Polsce” - przedstawił wzrost licz-
ny aptek na rynku sieciowym jakie sieci rozwijają się najbardziej dynamicz-
nie. Jak zmieniła się kondycja aptek po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak dwie poprzednie, była okazją do 
wymiany informacji i dyskusji nad rolą farmaceutów w procesie zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Podczas spotkania poruszone zo-
stały zagadnienia związane z prawidłowym zaopatrzeniem pacjentów w leki 
oraz funkcjonowaniem aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego.

Konferencję zamknęła Pani Małgorzata Pietrzak, Prezes Pomorsko- 
-Kujawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej zapraszając wszystkich uczest-
ników do Bydgoszczy za rok w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
Pana Mikołaja Bogdanowicza i własnym.

DZIĘKUJEMY BĘDZIEMY NA PEWNO.
SEKRETARZ NRA

MGR FARM. BARBARA JĘKOT
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D y L E M A T y
aptekarskiego sumienia

Sympozjum rekolekcyjne w Straszynie k. Gdańska,
4-6 marca 2016

W malowniczym otoczeniu w Straszynie k. Gdańska, w Domu Rekolek-
cyjnym Archidiecezji Gdańskiej im. św. Wojciecha, miało miejsce spotkanie 
farmaceutów przybyłych z różnych stron Polski, pracujących w aptekach ot-
wartych, szpitalnych oraz przedstawicieli studentów, pracowników Uczelni 
oraz sympatyków oddziału gdańskiego SFKP.

Tematem rekolekcji były aktualne problemy 
związane z dylematami aptekarskiego sumie-
nia, pogłębione o aspekty prawne, psycholo-
giczne oraz etyczne. Sympozjum zorganizował 
oddział gdański Stowarzyszenia Farmaceutów 
Katolickich Polski. Wykłady sympozjalne pro-
wadzili wybitni specjaliści w zakresie nauk 
teologicznych, psychologicznych i prawnych, 
a mianowicie: ks. prof. dr hab. Marian Machi-
nek (UWM Olsztyn), dr hab. Oktawian Nawrót 
(UG Gdańsk), prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz 
(GUMed Gdańsk) oraz o. dr Krzysztof Nie-
wiadomski OFM, kapucyn (Kraków). Uzupeł-
nieniem wykładów były warsztaty dyskusyjne, 
które wespół z ww. wykładowcami prowadziła 
dr Danuta Szemrowicz, specjalista w zakresie 
psychoterapii (Gdańsk).

Ks. prof. Marian Machinek w wykładzie o sumieniu jako wyjątkowym wy-
miarze osoby ludzkiej podkreślił jego powszechne doświadczenie i delikatny 
charakter. Zwrócił tez uwagę na rolę sumienia uwzględniając jego wymiar 
indywidualny i społeczny. Sumienie - centrum osoby - jest z jednej strony 
stróżem jej integralności, a z drugiej jest otwarte na wspólne dla wszystkich 
ludzi wartości. Dlatego tez ład moralny, na którego straży stoi sumienie, jest 
podstawą życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. W każdym cza-

Św. Jan Paweł II patrzy na nas 
ze swego okna w niebie
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sie wołamy głosem św. Jana Pawła II o ludzi sumienia. Ludźmi sumienia nie 
można sterować, dlatego są oni niewygodni dla wszelkiego rodzaju dykta-
tur (np. hitlerowskiej), które przedstawiają sumienie w negatywnym świetle 
jako pewnego rodzaju okaleczenie człowieka oraz redukują je do instynktu, 
czy zmiennego subiektywnego uczucia. Myśli ks. prof. Machinka rozwinął 
dr hab. Oktawian Nawrót z UG, który wykazał, iż zabezpieczeniu realizacji 
moralnych wartości służą konkretne normy prawne. Jednakże, jak wskazuje 
art. 18 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, 
to gwarancja wolności sumienia decyduje, czy mamy do czynienia z pań-
stwem prawa. Zgodnie z Europejską Komisją Praw Człowieka (art. 9 ust. 

Muzeum Farmacji w Krakowie
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2) możliwość ograniczenia wolności zewnętrznej musi uwzględniać aspekty 
legalności, konieczności oraz celowości.

W demokratycznym porządku prawnym istotą debaty powinien być dia-
log charakteryzujący się swobodą w zakresie ekspresji przekonań, a jego za-
sadami powinny być autonomia jednostki, możliwość odwołania się wspól-
nych wartości oraz podejmowania działań zgodnie z poznaną w sumieniu 
prawdą o dobru.

Dylematy sumienia w aspekcie psychologicznym przedstawił w nie-
konwencjonalny i obrazowy sposób prof. Mikołaj Majkowicz z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Podkreślił, że rozbieżność prawa stanowionego 
w stosunku do prawa moralnego prowadzi do pojawienia się konfliktów 
w życiu zawodowym i społecznym. Konflikty te można rozwiązać na zasa-
dzie unikania, agresji bądź asertywnej postawy wyrażającej szacunek dla obu 
stron konfliktu. Prof. Majkowicz wspomniał również o nowych trendach 
w naukach psychologicznych obserwowanych w Szwecji. Wspomniany nurt 
badawczy zajmuje się m.in. badaniem tzw. stresu sumienia oraz percepcji 
(wrażliwości) sumienia.

Profesor zwrócił uwagę na ciekawy dorobek naukowy ks. prof. Józefa 
Pastuszki dotyczący psychologii ogólnej i zachęcił do zapoznania się z zasa-
dami racjonalnej terapii zachowań (oryg. Rational BehaviorTherapy - twór-
ca: Maxie C. Maultsby).

O. dr Krzysztof Niewiadomski, kapucyn z Krakowa przedstawił poję-
cie sumienia głównie w aspekcie religijnym, odnosząc je przy tym do cnót 
kardynalnych i teologaInych. Cnoty moralne (obyczajowe, etyczne), takie 
jak roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo osiąga się przez 
wychowanie, świadome czyny i postawy we współpracy z Łaską Bożą. Cno-
ty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość otrzymujemy jako dary Ducha Św. 
który wyposażył nas także w dary mądrości, rozumu, męstwa, dobrej rady, 
umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Według tradycyjnej nauki Kościo-
ła każdy człowiek został wyposażony przez Stwórcę w prasumienie (synde-
rezę). Jest ono wrodzoną i naturalną zdolnością poznania podstawowych 
norm moralnych, jest ono niezmienne i niezniszczalne, zawsze sprzeciwia się 
złu. Jednakże zdolność ta może być osłabiona przez grzech, czy namiętność, 
a człowiek może czasem kierować się uczuciem lub błędnym rozpoznaniem 
okoliczności. Wtedy rozum pomaga nam rozpoznać, co tak naprawdę jest 
dobrem, a co złem. Problem ten poruszało wielu świętych, wielokrotnie tak-
że o sumieniu jako o szczególnym miejscu spotkania człowieka z Bogiem 
pisał Jan Paweł II.

Podsumowaniem sympozjum były obrady w grupach w ramach warszta-
tów i seminariów, które dotyczyły formacji i wolności aptekarskiego sumie-
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nia, realizacji cnót w pracy aptecznej oraz radzenia sobie z obroną własnych 
przekonań.

W ostatnim dniu sympozjum rekolekcyjnego uczestnicy przedstawili 
krótką prezentację wniosków sformułowanych podczas dyskusji w grupach 
warsztatowych i seminaryjnych oraz podzielili się ogólnymi wrażeniami 
z uczestnictwa w spotkaniu.

Każdego dnia sprawowano Eucharystię. Modlono się w intencji zmarłych 
farmaceutów, całego środowiska farmaceutów oraz za uczestników sympo-
zjum. Kazania wygłosił o. dr Krzysztof Niewiadomski. Na koniec uczestnicy 
spotkania rekolekcyjnego zostali rozesłani do pełnienia misji służenia Bogu 
poprzez pomoc ludziom chorym, cierpiącym oraz potrzebującym.

Niewątpliwie prawda moralna domaga się nie tylko od farmaceuty za-
prezentowania postawy zdecydowanego sprzeciwu sumienia oraz dawania 
świadectwa do którego każdy chrześcijanin jest wezwany. Wymóg sprzeci-
wu sumienia farmaceuty, mimo że nie zawsze będzie mógł być realizowany 
w stopniu najwyższym, powinien być traktowany jako wezwanie do prze-
zwyciężania trudności. Należy mieć nadzieję, ze wspólne i nieustanne wysiłki 
na rzecz uzyskania pełnego ustawowego szacunku wobec działań zgodnych 
z sumieniem przyczynią się do tworzenia prawa stanowionego, które pozo-
stawałoby w jak najmniejszej sprzeczności z prawem moralnym.

OPRAC. DR TERESA FRĄCKOWIAK,
DR MAŁGORZATA PRUSAK,

DR ALEKSANDRA RADWAŃSKA
(przedruk z „Przeglądu Farmaceutycznego” nr 253/2016)
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Zajrzyjcie do informacji NRA w internecie
Naczelna Rada Aptekarska wydaje poprzez internet różne ważne komu-

nikaty, dotyczące jej starań w ministerstwie celem rozwiązania różnych bolą-
czek aptekarzy.

Nie możemy w naszym Biuletynie przedstawić wszystkie te komunika-
ty. Zachęcamy członków naszej Izby, by sami zapoznawali się na bieżąco 
z komunikatami na stronie internetowej – Naczelnej Rady Aptekarskiej. Są 
to relacje, które Naczelna Rada Aptekarska kieruje do wszystkich apteka-
rzy, aby wyjaśnić, że nie siedzi bezczynnie, tylko stale interweniuje w róż-
nych problemach życiowych aptekarzy. Czyni to w imieniu nas wszystkich 
na szczeblu centralnym. Zajrzyjcie a zrozumiecie, jak ustawicznie toczy się 
batalia w naszym imieniu.

25-lecie samorządu aptekarskiego
W bieżącym roku przypada 25-lecie samorządu aptekarskiego. Z tej oka-

zji wszystkie regionalne Rady Aptekarskie organizują uroczyste spotkania ze 
swoimi członkami. Nasza Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 
organizuje takie miłe spotkanie ze swymi członkami w dniu 22 październi-
ka 2016 r. w Koszalinie. Program zastanie jeszcze później podany dokład-
nie. Zostaną podane odpowiednie wiadomości do wszystkich aptek. Już teraz 
cieszymy się na to spotkanie! Zapiszecie sobie w kalendarzu tę datę.

Natomiast centralne uroczystości w Warszawie organizuje Naczelna Rada 
Aptekarska w dniu 9 listopada 2016 r. Wezmą w niej udział delegaci i wszyst-
kie osoby chętne z regionalnych Izb Aptekarskich. Także tę datę zapiszcie 
sobie w kalendarzu!

Wystawa malarska farmaceutów w Warszawie
Z okazji 25-lecia Samorządu Aptekarskiego odbędzie się w dniu 9 listo-

pada 2016 r. uroczystość centralna w Warszawie. Podczas tego uroczystego 
spotkania w foyer Filharmonii Narodowej w Warszawie będzie miała miejsce 
wystawa prac malarskich aptekarzy polskich. Będzie to wielka pochwała kun-
sztu malarskiego licznych farmaceutów polskich. Będzie można podziwiać, 
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jak wielki dorobek malarski posiadają polscy aptekarze. Będzie można podzi-
wiać ich wielki talent i twórczość.

Mamy nadzieję, że wśród podziwianych na tej wystawie obrazów nie 
zabraknie dzieł malarskich naszych aptekarzy z regionu: pana mgr farm.  
Wojciecha Dopierały oraz mgr farm. Doroty Pastok. Pani Dorota Pastok 
miała w 2015 swoją wystawę w Poznaniu oraz BIELSKU BIAŁEJ.

Noc Muzeów
W sobotę 21 maja 2016 r. wszystkie muzea w Polsce otworzyły swoje pod-

woje dla bezpłatnego przyjęcia zwiedzających w godzinach od 8-ej do 24-tej. 
W pobliskim Stargardzie dzięki staraniom mgr. farm. Jerzego Waliszewskiego 
znajduje się obecnie Dział Aptekarski. Podczas Nocy Muzeów nasz znakomity 
Kolega mgr Jerzy Waliszewski prezentował tam, w ubrany w odpowiedni strój 
aptekarza z XVII w., w jaki sposób sporządzano wówczas leki. W tym roku 
jego pokaz dotyczył sporządzania kremów upiększających oraz pudrów do 
twarzy dla niewiast. Jego małżonka, mgr farm. Danuta Waliszewska asystowa-
ła mu w tym pokazie jako uczeń aptekarski, też odpowiednio ubrana. Pokazy 
te trwały równo godzinę i przyciągały tylu zwiedzających, że musiał te pokazy 
powtarzać w seansach co jedną godzinę aż do 24-tej (od 18-tej). Inne działy 
muzeum nie były tak oblegane jak dział aptekarski, w którym się coś działo /!/ 
co przyciągało tłumy słuchaczy.

Jesteśmy pełni podziwu dla mgr. Jerzego Waliszewskiego, że potrafi tak 
zafascynować zwiedzających i zadziwić techniką aptekarską i wiedzą aptekar-
ską. Dzięki temu wszyscy go słuchający nabyli wielkiego podziwu i respektu 
dla mądrością aptekarzy oraz ich dawnej tradycji.

Brawo nasz znakomity Kolego ze Stargardu!

Wytłumaczenie
Pewna niewiasta powiedziała:
- Nie mogę pójść w niedzielę do kościoła, bo nie wolno tam wprowa-

dzać piesków, a ja nie mogę zostawić ani na chwilę mojego kochanego Azorka 
samego w domu!

…!!!

Nie jedz tłuszczów „trans”
Jeśli robisz zakupy i na etykietach produktu znajdziesz informację, że 

w jej skład wchodzą „tłuszcze „trans” czyli „uwodornione” lub „częściowo uwo- 
dornione”- nie kupuj takiego produktu.

Naukowcy i lekarze twierdzą, że są one szkodliwe dla zdrowia, mogą wy-
woływać chorobę nowotworową lub inne dolegliwości. W Ameryce i wielu 
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krajach istnieje zakaz sprzedaży produktów żywnościowych z zawartymi 
tłuszczami „trans”.

Pytanie
Ludzie wymyślają rakiety, bomby atomowe, zdobywają planety. Czy 

nie dałoby się wymyśleć coś na biedę ludzką, na łzy, smutek i krzywdy? 

Mądre myśli
Każda praca jest możliwa do wykonania jeśli podzielić ją na małe 
odcinki.
 Abraham Lincoln
  *
Ironia życia polega na tym, że pozostajemy młodzi poza maską, którą 
widzą inni.
 C. Northcote Parkinson
  *
Człowiek winien sam siebie upominać, nie nienawidzić.
 Henryk Elzenberg

Aptekarz - jak lekarz
Regionalne medykamenty aptekarskie
Aptekarze - zwykli - niezwykli ludzie

Powyższe tematy były omawiane podczas Sympozjum Historii Farmacji 
w dniach 2-6 czerwca 2016 r. w Krapkowicach k. Opola. Napiszemy o tym 
w następnym Biuletynie.

XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
odbył się w dniach 14-16 września 2016 r.
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy 

ul. Przybyszewskiego 37 A
Zgromadził licznych uczestników z całej Polski.
Tematyka obrad grawitowała wokół 3 następujących problemów:
1. Ciało i umysł w debacie medycznej i filozoficznej w XIX i ] XX wieku,
2. Stan historii medycyny i farmacji na początku XXI wieku.
3. Recepcja polskiej myśli medycznej i przyrodniczej na świecie.
Uczestnicy Zjazdu zwiedzili Muzeum Medycyny i Muzeum Farmacji 

w Poznaniu, odbyli spacer śladami historii medycyny i farmacji po Starym 
Mieście w Poznaniu, wzięli udział w spotkaniu towarzyskim w zabytkowym 
dworze ziemiańskim w Koszutach.
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Pierwsza sesja plenarna obrad Zjazdu poświęcona była istniejącym aktu-
alnie w Polsce Muzeom Farmacji i Medycyny, ich zbiorom i problemom dzia-
łalności. Poszczególne referaty, ilustrowane licznymi zdjęciami zapadały głę-
boko w pamięć. Napawały dumą, że mimo wszelkich trudności przechowują 
ślady i dorobek materialny przeszłości polskiego aptekarstwa i medycyny.

Feliks Grzymała (1872-1950)
Aptekarz, poseł na Sejm (1930-1935)
Urodził się 22 lutego 1872 r. jako syn Jana (szlachcica i Wiktorii 

Zawistowskiej, zamieszkałych w Jabłonkach gub. siedleckiej. Praktykę aptecz-
ną rozpoczął w 1889 r., dyplom pomocnika aptekarskiego uzyskał w 1892 r. 
na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował farmację na Uniwersytecie w Dor-
pacie w latach 1895-1897. Dyplom prowizora uzyskał w 1897 r. na Uniwersy-
tecie w Dorpacie. W 1900 r. nabył aptekę w Skierniewicach, potem w 1903 r. 
przeniósł się do Węgrowa. W 1905 r. sprzedał aptekę i kupił majątki Czortki 
i Toczyska k. Sokołowa Podlaskiego.

Ze sumiennego aptekarza stał się dzielnym i zapobiegliwym ziemianinem, 
którego majątek stawiano za wzór racjonalnej gospodarki rolnej.

Posiadał wielką energię i żyłkę społeczną. Założył szkołę w Sokołowie 
Podlaskim. Został prezesem Rady Szkolnej. Założył Towarzystwo Rolne 
w Sokołowie Podlaskim i przez 10 lat był jego prezesem. Był sędzią gminnym 
(1906-1920), a potem sędzią powiatowym w Sokołowie Podlaskim i sędzią 
pokoju (1918-1920).

W 1930 r. został wybrany z pierwszego miejsca listy BBW (Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem) okręgu Sokołów Podlaski do sejmu RP. Był już 
wcześniej wybierany jako kandydat do Sejmu, ale nie przyjmował propozy-
cji. Gdy uzyskał mandat poselski, wpisał się do księgi sejmowej podając swój 
zawód - prowizor farmacji. Był jedynym aptekarzem w Sejmie w kadencji 
1930-1935.

W czasie studiów był członkiem korporacji „Polonia”, która funkcjonowa-
ła wtedy legalnie pod nazwą Stowarzyszenie Przyrodników.

Działalność w sejmie zmusiła go do likwidacji majątku rolnego. Po skoń-
czonej kadencji w sejmie wrócił do zawodu aptekarza. Od 1936 r. do powsta-
nia warszawskiego zarządzał apteką Strużyńskiego przy ul. Targowej 59. Po 
zakończeniu wojny zarządzał apteką sukc. Stockiego. Zmarł 6 sierpnia 1950 r. 
w Warszawie. Pochowany został na Powązkach.

Był lubiany przez kolegów, jako człowiek pełen pogody ducha, uczynny 
i uprzejmy. Odznaczał się wielką pracowitością i szybkim podejmowaniem 
decyzji. Był zawsze bardzo zaangażowany w działalność społeczną.
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Jajo = życie
NIE MA POWODU DO OBAW - CHOLESTEROL W JAJU NIE STANO-

WI RYZYKA!
Zawarte w jajach nienasycone kwasy tłuszczowe uczestniczą w regulowa-

niu poziomu cholesterolu w organizmie człowieka i gwarantują utrzymanie 
jego ilości we krwi na właściwym poziomie - nawet przy spożyciu 2 jaj dzien-
nie.

Według najnowszych badań schorzenia krwi nie mają bezpośredniego 
związku z ilością cholesterolu dostarczanego w pokarmach.

Witaminy, są niezbędne do życia: niektórych z nich organizm nie potrafi 
sam wytworzyć i ma ograniczoną zdolność ich gromadzenia. Zarówno wi-
taminy jak i minerały powinny być codziennie dostarczane wraz z pożywie-
niem. Jajo uzupełnia dietę o witaminy (m.in. A, B, E, K, B1, B2, B6, B12), skład-
niki mineralne (m.in. wapń, fosfor, sód, potas, magnez, żelazo, jod, mangan, 
cynk, molibden, kobalt, miedź, selen, fluor).

W krajach wysoko rozwiniętych spożycie jaj rośnie: Japończyk zjada 305 
jaj rocznie. Amerykanin 244, Francuz 257, a Polak zaIedwie 195.

Połonicznik kosmaty
(Herniaria hirsuta L.)

Ziele działa moczopędnie, aseptycznie,
bakteriostatycznie oraz trawiennie

Jarząb pospolity
(Sorbus aucuparia L.)

Owoce stosuje się w zaburzeniach
trawiennych, biegunce, kamicy

żółciowej, chorobach nerek
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Twarożek „na zdrowie”
Składniki: .
1-2 ząbków czosnku 100-150 g twarożku
1/2 szklanki słodkiej śmietany
1 łyżka miodu pszczelego
Sposób wykonania:
Ząbki czosnku po obraniu starannie posiekać i zmiażdżyć, dodać wraz 

ze śmietaną do twarożku, dodać miód i dobrze wymieszać.
Zjadamy go najlepiej na kolację.
Czosnek działa do 10 godzin. Ma właściwości bakteriobójcze, usuwa 

toksyny z organizmu.

Jesień, jesień…
Na jesiennym firmamencie tafla półcienia. Świat już kołysze się do snu, 

leniwie zamykając oczy. Trochę popłacze, trochę ponarzeka, że mu niewygod-
nie. Ale przecież zaśnie, by wiosną rumiany i rześki oznajmić przebudzenie 
radosnym i świeżym uśmiechem. Dlatego, gdy patrzymy w niebo nie opusz-
cza nas nadzieja. I może w nas samych kłębi się chmur wiele, spoglądamy 
tam, gdzie Niebo otwarte ogłasza triumf szczęścia nad melancholią... Mężowie 
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do 
nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. (Dz 1, 11)

To wiara w Zmartwychwstałego przynosi powiew wewnętrznego pokoju 
i zabiera smutek! Powiew nie z tego świata...

Kiedy zapalimy znicze na grobach naszych bliskich, niech ta nadzieja 
przenika nasze skupienie i naszą modlitwę!

Biuletyn Roku Czochralskiego
Drodzy Czytelnicy! Zachęcamy do zajrzenia na stronę internetową, gdzie 

pan profesor dr hab. Paweł Tomaszewski drukuje Biuletyn Roku Czochral-
skiego. Są tam zamieszczane bardzo ciekawe wiadomości dotyczące naszego 
wybitnego rodaka Jana Czochralskiego.

Podano m.in. wiadomość, że 13 kwietnia 2016 r. w kanale Planete+ emito-
wany był film poświęcony życiu i działalności Jana Czochralskiego.

W Gdańsku jest szkoła podstawowa im. Jana Czochralskiego.
Biuletyn Jana Czochralskiego nr 12/2016
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Korzystajmy z farmaceutycznej prasy naukowej!
Warto regularnie zapoznawać się z artykułami naukowymi w Farmacji 

Polskiej. Każdy numer tego miesięcznika zawiera ciekawe artykuły naukowe, 
adresowane zwłaszcza dla farmaceutów podejmujących specjalizacji, a także 
każdego, kto chce być na bieżąco z postępem nauk farmaceutycznych.

Podaję przykładowe tytuły artykułów z nr 6 2O16 Farmacji Polskiej.: - 
Ocena jakości usług farmaceutycznych podczas realizacji recept lekarskich, 
Cynk - pierwiastek niezbędny dla zdrowia. - Parkinsonizm i jego leczenie. 
- Nowe kierunki leczenia oczarem (Hammamelidis virginiana). - Wpływ etyki 
na pracę zawodową aptekarza. - Przepisy na ognie bengalskie. - Mechanizm 
inkorporowania subytancji do polimerów. - Żel aloesowy jako składnik żyw-
ności i do jej konserwacji.

(Farmacja Polska nr 6/2016)

Tragedia farmaceutki
Pani Hanna Wertyńska, wspólnik apteki w Kazimierzu Biskupim, padła 

ofiarą zakochanego w niej 26-letniego Michała Swobody. Gdy dowiedział 
się on, że Hanna zaręczyła się z innym, przyszedł do apteki i strzelił do niej 
z rewolweru, poczem dał dwa strzały do siebie. Swoboda wkrótce skonał, nato-
miast aptekarkę Wertyńską w stanie bardzo ciężkim odwieziono do szpitala.

(Wiadomości Farmaceutyczne 1926, nr 28-29, s. 576)

Górka Moniuszki była żoną aptekarza
W dniu 7 grudnia 1924 r. zmarła Zofia Wyhowska z domu Moniuszko, 

córka twórcy Halki. Mąż jej Aleksandr Wyhowski przez szereg lat był właści-
cielem apteki w osadzie Sereje (gubernia suwalska). Po śmierci męża sędziwa 
matrona zamieszkała w Warszawie pod opieką dwóch synów, z których jeden 
padł na polu bitwy z bolszewikami w 1920 r.

(Wiadomości Farmaceutyczne 1924, s. 792)

Zapamiętaj
„Żeby być dobrym lekarzem, trzeba być dobrym człowiekiem”.
(Wiadomości Farmaceutyczne 1934, s. 101)
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Nagroda im. Jana Czochralskiego
W tym roku Europejskie Stowarzyszenie Nauk Mate-

riałowych. E-MRS, przyznało Nagrodę im. Jana Czochral-
skiego pani prof. Manijeh Razeghi z Center for Quantum 
Devices, Northwestern University w Evanston w amery-
kańskim stanie Illinois. Wręczenie Nagrody odbędzie się 
21 września br. o godzinie 9 podczas sesji plenarnej 
kongresu E-MRS Fali Meeting na Politechnice Warszaw-
skiej. Wykład Laureatki zatytułowany został: Czochralski: 

A Crystal Growth Method for All Seasons (Czochralski - metoda wzrostu 
kryształu na wszystkie czasy). Zapraszamy :-)

Prof. Manijeh Razeghi jest Iranką. Studiowała w Paryżu i w 1980 r. zdobyła 
stopień doktora fizyki. Następnie pracowała w Orsay by od 1991 r. przenieść 
się do USA na Uniwersytet Pólnocno-Zachodni koło Chicago. Jest profesorem 
inżynierii elektrycznej i komputerowej na katedrze im. Waltera P. Murphy’ego. 
Znana jest jako jeden z wiodących badaczy w zakresie optoelektroniki, a do-
kładniej w zakresie hodowli i charakteryzacji półprzewodników grupy III-V. 
Jest pionierem metod epitaksjalnego wzrostu kryształów. Ma w swoim dorob-
ku 55 patentów i ponad 1000 publikacji (w tym 18 książek). Wypromowała 
50 doktorów. Pełny życiorys Laureatki wraz ze spisem publikacji znaleźć moż-
na pod adresem http://cqd.eecs.northwestern.edu/people/CV.php.

Paweł Tomaszewski
INTiBS PAN

(Biuletyn Roku Czochralskiego nr 22/2016)



Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 53



54 Biuletyn Informacyjny

Fiołek trójbarwny (Viola tricolor)

Inne nazwy:
bratek, bratek trójbarwny, macoszki polne, sierotki, ślipce, wdówki.

Fiołki należą do najczęściej opisywanych roślin islamu. Były także ulubio-
nymi kwiatami Napoleona; po śmierci przybrano go medalionem z fiołków 
z grobu jego żony Józefiny. Starożytni Rzymianie bardzo chętnie pili wino 
doprawiane fiołkami, za co krytykował ich Horacy, że bardziej zajmują się 
uprawą fiołków niż oliwek.

W drugiej połowie XIX w. wyhodowano wiele odmian bratków o dużych 
kwiatach i różnych barwach pod wspólną nazwą bratków ogrodowych, które 
nie mają jednak zastosowania w lecznictwie.

Fiołek trójbarwny jest rośliną jedno lub dwuletnią występującą na piasz-
czystych glebach, polach, ścierniskach, ugorach, łąkach i w lasach.

Surowcem jest cała roślina (ziele bratka) zbierane w okresie kwitnienia, 
czyli od maja do września. Ziele to suszymy szybko w cieniu w temperaturze 
nie przekraczającej 40o C.

Skład: flawonoidy, antocyjany, śluzy, sole mineralne, olejek eteryczny i wi-
taminy.
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Właściwości: gorzko-słodkie zioło moczopędne, przeczyszczające i prze-
ciwzapalne. Działa też wykrztuśnie, przeciwbólowo i przyspiesza proces lecze-
nia. Wraz ze zwiększoną ilością wydalanego moczu z organizmu wydalane są 
szkodliwe składniki przemiany materii. Jest to szczególnie cenne w przypadku 
gośćca a także schorzeń skórnych jak trądzik czy wysypka polekowa. Dzia-
ła również wzmacniająco na naczynia krwionośne. Ziele bratka nieznacznie 
zwiększa wydzielanie śluzu oskrzelowego, przywraca prawidłowe ruchy na-
błonka rzęskowego i ułatwia odksztuszanie.

Zastosowanie w lecznictwie.
Napary lub odwary z ziela fiołka stosuje się doustnie w schorzeniach dróg 

moczowych, trudności w oddawaniu moczu, zapaleniu kłębków nerkowych, 
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moczowodów i pęcherza moczowego, w kamicy moczowej oraz w obrzękach 
na tle niedomogi nerek, chorobie gośćcowej, w zapaleniu oskrzeli, męczącym 
kaszlu, reumatyzmie i chorobach skóry (zwłaszcza przy egzemach), kruchości 
naczyń krwionośnych i chorobach alergicznych.

Zewnętrznie: w schorzeniach skórnych i żylakach. Kąpiele w odwarze 
z ziela mają działanie uszczelniające i przy dłuższym stosowaniu są bardzo 
pomocne w leczeniu wielu schorzeń skórnych. Przymoczki nasączone odwa-
rem z bratka stosuje się w leczeniu trądziku, wypryskach skórnych, liszajach 
i egzemach. 

Uwaga! Przetworów z fiołka trójbarwnego nie mogą być stosowane 
u chorych z zaawansowaną miażdżycą u osób starszych oraz w zakrzepicy 
pourazowej.

Odwar z bratków: dwie łyżki ziela zalewamy 2 szklankami letniej wody, 
podgrzewamy do wrzenia na wolnym ogniu pod przykryciem i gotujemy 
przez 5 minut. Odstawiamy na 10 minut i cedzimy. Pijemy 2-3 razy dziennie 
po 1/2 do 1 szklanki po posiłkach jako środek moczopędny i regulujący prze-
mianę materii a także w chorobach skórnych.

Między dobrem a złem,
jest tylko jedna droga.
--------------------------------------

     Zostało tylko tyle,
tak kroczył przez życie,
aż zdechł przy korycie.
--------------------------------------

       Adaś i Urban.
Pomieszało się obu przy butelce
Adasiowi i Urbanowie wielce,
który był komuchem a który nie!
--------------------------------------
Nie ma już chłopa
bez laptopa.

Pracował w życiu niewiele,
nawet  umarł w niedzielę.
--------------------------------------

Na zasiłku ciągnął piwko w domu,
złorzeczył : „a robić nie ma komu!”.
--------------------------------------

Szukam etatu – schodzący z wizji.
--------------------------------------

Plwał i judził niestrudzenie,
dziś wieczne odpoczniecie.

mgr farm. Lech Jan Jamka
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Dawne leki
Ryc. 1
Benedicta (Benedicta laxativa) - powi-

dełko (electuarium) przeczyszczające, zawie-
rające 24 składniki m. in.: Turbith – korzeń 
turbitu (Convolvulus turpethum L.); Sacchari 
– cukier (Saccharum); Diagridii – korzeń 
socznicy (Convolvulus scammonia L.); Esu-
lae – kora korzeni romankowych (Euphorbia 
escula L.); Hermodactylorum – zimowit pstry 
(Colchicum autumnale L.); Rosarum – róża 
(Rosa canina L.); Caryophyllorum – goździ-
ki (Eugenia caryophyllata L.); Spicae nardi 
Indicae – korzeń nardu indyjskiego (Nardus 
indica J. Bauh.) i inne. Powidełko to służyło 
m.in. do wyrobu pigułek - Pilulae Benedictae, 
cenionych w niestrawności i melancholii. 

Ryc. 2
Oelio·anet· (Oleum Anethi)- olej koprowy. 

Surowiec: owoce kopru ogrodowego - Fruc-
tus Anethi (Anethum graveolens L.). Środek 
przeciwbólowy, ułatwiający zasypianie.

Słoje apteczne - albarella, pochodzące 
z tego samego zespołu naczyń aptecznych, 
wys. 21 cm, majolika, Włochy, Wenecja, ko-
niec XVI wieku. lub początek XVII wieku, 
kolekcja Grabowskiego, Muzeum Farmacji UJ 
CM. Dar Mateusza Bronisława Grabowskiego 
- emigracyjnego aptekarza z Londynu, prze-
kazany w 1976 roku. (nr. inw. MF/5930-31)1.

Iwona Dymarczyk
fot. Adam Olszowski

1 Szczegółowy opis naczyń w: I. Dymar-
czyk, Aptekarz i majoliki. O Mateuszu 
B. Grabowskim i jego krakowskiej kolekcji ce-
ramiki aptecznej. Wydawnictwo Kontekst, 
Kraków-Poznań 2015.
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Zawiłe losy Irenki

Irenka była szczupłą i zgrabną blondynką. Miała licznych kolegów pod-
czas studiów farmacji, ale nie wynikły z tych znajomości jakieś trwałe 
związki. Po studiach znalazła się w innym mieście i szukała tam towa-

rzystwa miłych rówieśników. Jednak początkowo brak dobrych koleżanek ze 
studiów bardzo jej dokuczał, a praca w aptece pochłaniała dużo energii i cza-
su. Koleżanki w pracy były starsze i mężatkami, zajętymi swoją rodziną. Miała 
własne kręgi towarzyskie. Samotne spacery i udział w imprezach miejskich 
przynosił tylko natarczywe zaczepki mężczyzn z marginesu społecznego.

Zdesperowana zapisała się na wycieczkę zagraniczną. Otrzymała jako 
towarzyszkę do pokoju hotelowego młodą nauczycielkę. W jej towarzystwie 
miło upływał czas wycieczki. Ich towarzystwa szukało też dwóch młodych 
panów. Jeden z nich szczególnie adorował nauczycielkę. Okazało się, że był to 
nauczyciel z innej szkoły w mieście.
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Po powrocie z wycieczki znajomość z nauczycielką rozwijała się dalej po-
myślnie. Mogła teraz brać z nią udział w różnych rozrywkach. Były to raczej 
kręgi nauczycielskie. Znajomy z wycieczki nadal adorował jej koleżankę Olę. 
Irenka natomiast kiedyś podczas szkolnej imprezy poznała Jurka. Był to po-
ważny, starszy nieco od niej mężczyzna, ale sympatyczny i miło uśmiechnięty. 
Po pewnym czasie zaczął adorować Irenkę, gdy przekonał się o jej skromnym 
zachowaniu. Tak powoli zawiązała się ich przyjaźń, a potem wielka miłość. 
On miał rodziców na utrzymaniu. Szukał żony, którą by zaakceptowali jego 
rodzice. Gdy poznali Irenkę, polubili ją.

I tak przeżyła Irenka wielką miłość. Był ślub, biała suknia i liczne foto- 
grafie. Życie toczyło się miło dalej.

Jednak po pewnym czasie zaczęło się coś psuć w ich rodzinie.
Zmarł ojciec Irenki, a osamotniona matka przeniosła się do ich miasta 

i chciała, by córka zamieszkała z nią i się opiekowała. Zmarł także teść. Obie 
kobiety, teściowe doprowadziły do rozdźwięku w małżeństwie, bo każda 
chciała mieć swoje dziecko przy sobie. Skutek był taki, że każdy z małżonków 
zamieszkał ze swoją zaborczą matką. Pogniewali się na siebie, winiąc się wza-
jemnie za zaistniałą sytuację.

Po pewnym czasie los rozwiązał ich dylemat. Najpierw zmarła jedna mat-
ka. Potem druga, małżonkowie sami byli już schorowani i zapragnęli być 
znowu razem.

Znów zamieszkali pod jednym dachem i żyli sobie jeszcze długo i szczęś-
liwie!

Jadwiga Brzezińska
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Cukier
na przestrzeni wieków

w technologii
postaci leku

Prof. dr hab. Leszek Krówczyński

ELECTUARIA - POWIDEłKA LECZNICZE

Electuaria opisywał Galen, a także arabski autor J. Mesue jun. (zm. 1075) 
(16). Wecker (17) podaje: ,,Electuaria sunt que Graecis antidota, vulgo confec-
tiones appellantur”.

Powidełka sporządza się przez dodanie cukru lub miodu do otrzymanych 
przez gotowanie i odcedzenie wodnych wyciągów z roślin; ciecz zagęszcza 
się do spoistości miodu, a następnie miesza się ze sproszkowanymi składni-
kami leczniczymi. Większość powidełek miała działanie przeczyszczające, na 
przykład Electuarium lenitivum (laxativum), Electuarium Diacatholicon (Rhei 
comp.), Electuarium Hierae Picre (Aloes comp.).

Dieterich (1924 r.) (15) podaje przepisy na 14 powidełek. Znajdujemy 
wśród nich Electuarium anthelminthicum słodzone miodem, które zawierało: 
Pulpa Tamarindorum, Tubera Jalapae, Semen Chenopodii, Rhizoma Filicis. Elec-
tuarium taenifugum infantum zawierało nasiona z dyni roztarte z miodem.

Wśród powidełek warto wymienić Electuarium Theriacae Andromachi 
(Electuarium Mithridatum), powidełko złożone z 80 składników (15) - ziół, 
nasion i żywicy z dodatkiem opium, wina oraz miodu (Mellus optime). Powi-
dełko to zalecane było jako odtrutka, lek przeciwbólowy oraz wzmacniający 
żołądek.

CONFECTIONES (LUB CONFECIONES) - KONFEKTy
Antidotarium Weckera (18) w rozdziale ,,De Confectis” tak je charakte-

ryzuje ,,Confecta vocatur materiae saccharo sicco obducte”. Zalicza do nich na 
przykład Confectum caryophyllorum lub Confectum Zingiberis. Farmakopea 
Wirtenberska (1754) zaleca do sporządzania konfektów używać syropów 
(Syrupi Cinnamoni lub Syrupii acetositatis Citri), albo stosować sam cukier. 
Wymieniono w niej 6 konfektów, w tym m.in. Confectio Anisi Laxativa oraz 
Confectio de Hyacintho - stosowany jako lek wzmacniający serce oraz jako 
stomachicum.
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CONSERVAE - KONSERWy
Antidotarium Wecera (9) podaje następującą definicję: ,,Conservae sunt 

flores herbae exactissime concisae vel tusae et saccharo mix te’’. Farmakopea 
Wirtenberska zaleca sporządzanie Conserrae simplices (19) ze świeżych 
kwiatów lub ziół, drobno pokrojonych, przez roztarcie drewnianym pistlem 
z podwójną ilością cukru w marmurowym moździerzu. Farmakopea Polska I 
z 1817 r. (20) tak właśnie zaleca sporządzać Conserva Rosarum ze świeżych 
płatków róży. Podobny produkt cukierniczy służy dziś jako nadzienie pącz-
ków.

Fasola zwykła (Phaseolus vulgaris)
Strąki działają moczopędnie, przeciwc ukrzycowo i przeciwgośćcowo
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Paweł Guldeniusz (1614) w swoim lekospisie podaje następujący przepis 
wytwarzania konserw (21): Świeże części roślin - ziele, liście, kwiaty - uciera 
się na zimno w moździerzu kamiennym drewnianym tłuczkiem z podwój-
ną ilością cukru, aż do uzyskania jednolitej masy. Korzenie należy gotować 
w wodzie aż do całkowitego zmiękczenia, do całości dodać cukru i odparować 
na łaźni wodnej do sucha.

Według Weckera (22) Consewa Absinthi należy przygotować w następują-
cy sposób: Tymianek wenecjański gotuje się z białym winem, wyciska i dodaje 
cukru. Ponownie zagotowuje się do uzyskania gęstości syropu, który następ-
nie w moździerzu kamiennym rozciera się dokładnie z piołunem (Absinthum 
yiridum).

Prawoślaż lekarski (Althaea officinalis L.)
Kwiaty stosowane są jako środek osłaniający i zmiękczający

w nieżytach dróg oddechowych 
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Farmakopea duńska z 1786 r. podaje przepis na sporządzanie Conserva 
Millepedium: 1 funt żywych stonóg oraz 2,5 funta cukru białego należy utłuc 
drewnianym tłuczkiem w moździerzu, po czym krótko ogrzać; przechowywać 
w słojach szklanych lub kamiennych. Był to lek moczopędny (23). Muszyński 
(24) wśród tzw. leków wstrętnych wymienia stosowanie w Rosji pluskiew roz-
tartych z cukrem; był to lek przeciw kamicy.

CONDITA (CONDITUM)
Termin łaciński condio, conditum oznacza przyprawić, uczynić coś 

smaczniejszym; w przenośni - uprzyjemnić. Condita były postacią podob-

Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis L.)
Liść działa bakteriobójczo i odtruwająco.

Zewnętrznie – przy nadmiernej potliwości nóg
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ną do konserw. Inwentarz apteki zakonnej dominikanów w Wilnie z 1778 r. 
(25) wymienia na przykład: Conditum Enuale (z Inula Helenium), Conditum 
Ribium. Farmakopea Wirtenberska opisuje 18 rodzajów condita. Późniejsze 
przepisy nadawały im postać pastylek.

EC LEG MATA, LINCUTUS. LOCH - SłÓDŹ
Słownik z początków XIX wieku (26) tłumaczy słowo ecligma jako „kom-

pozycja lekarska gęsta od miodu, która się rozpuszcza w gębie, albo się liże 
pomału”. Wecker (9) wyjaśnia: ,,Eclegmata quod Arabibus Loch, Latinis Linctus 
discitur”. Była to postać zazwyczaj słodka i lepka, niekiedy gorzka lub ostra.

Loch de papavere (według Weckera) otrzymywano z białego maku, słod-
kich migdałów, pestek sosnowych, gumy arabskiej, tragakanty, lukrecji, sałaty, 
nasion pigwy oraz krokusa. Wszystkie składniki należało dokładnie potłuc, 
po czym dodając Syrupi papaveris sporządzić loch. Natomiast Farmakopea 
Wirtenberska częściej zaleca sporządzać loch z miodem (Loch ad asthma sive 
de Scilla, Loch de Farfura). Farmakopea ta podaje też przepis na Loch de Pul-
mone vulpis; preparat ten zawierał spreparowane płuca wilka, lukrecję, wspo-
mniane już capillare Veneris, nasiona anyżku i kopru oraz cukier.

ROOBI (SUCCI INSPISSATI) - GĄSZCZ SłODZONy
Zagęszczone soki owocowe otrzymywano przez zagotowanie owoców 

z wodą, wyciśnięcie soku i - po dodaniu cukru - odparowanie do spoistości 
pulpy. Zostały wprowadzone do lecznictwa przez Arabów (wiek IX-X). Na-
leży tu wymienić: Roob Berberidis, R. Ebuli (z Sambucus ebulus), R. Sambuci 
(z Sambucus nigra), R. Myrtilli, R. Moronim, R. Nucis Juglandis Corticis, R. Rha-
mini catharicae, R. Sorhorum.

Według Koskowskiego (27) Succus Myrtilli inspisatus (lek stosowany 
w zaburzeniach żołądkowych) przygotowywano ogrzewając 1000 cz. Fructus 
Myrtilli z 500 cz. Aqua dest., wyciskając w prasie i dodając do otrzymanego 
płynu 100 cz. cukru pudru, po czym odparowywano na łaźni wodnej do uzy-
skania 230-240 cz. zagęszczonego soku.
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Dr n. farm. Jadwiga Brzezińska

Od zarania dziejów problem choroby 
był wielkim dramatem ludzkości. Choro-
ba stanowiła największe zagrożenie zdro-
wia i życia, które było istotnym skarbem 
każdego człowieka. Dlatego znalezienie 
skutecznego leku na wszystkie choroby 
było marzeniem i dążeniem kolejnych 
pokoleń1.

Rozważając stan i rozwój farmakote-
rapii, możemy patrząc wstecz odróżnić 
3 zasadnicze okresy: pierwszy – to okres 
antyczny, sięgający od czasów najdaw-
niejszych do Galena (129-199), drugi – to 
okres dominacji nauk Galena, trwający 
od II w. do XVI wieku, wreszcie trzeci 
– zapoczątkowany działalnością Paracel-
susa (1493-1541) w pierwszej połowie 
XVI w. i wprowadzeniem leków chemio-
terapeutycznych, a następnie syntetycz-
nych. Ten trzeci okres trwa do czasów 
współczesnych i zapisał się ogromnymi 
sukcesami w walce z chorobą w XIX 
i XX w.2.

Już w czasach najdawniejszych w róż- 
nych kulturach i różnych krajach rozwijała się wiedza medyczna, której 

 1 W. Szumowski: Historia medycyny. wyd. nowe popr. przez Tadeusza Bilikiewicza. 
Warszawa 1961, 2-3.

 2 R. Rembieliński, B. Kuźnicka: Historia farmacji, wyd. III, popr. i uzupeł. Warszawa 
1987, 47-55, 64-65, 90.

Hipokrates. Popiersie odnalezione 
w pobliżu Rzymu po II wojnie 

światowej. Muzeum w Ostii. Fot. 
internet.
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ważnym elementem było poszukiwanie środków leczniczych o własnościach 
panaceum. Było to zadanie empiryczne, lecz owocowało poznaniem wielu 
różnych środków ze świata przyrody, przynoszących ulgę w różnych scho-
rzeniach3.

Termin panaceum znany był Gre-
kom i Rzymianom, a dotrwał do cza-
sów współczesnych przyjęty z języka 
łacińskiego. Panaceum oznacza środek 
leczniczy na wszystkie choroby. Czesław 
Sojecki ustalił jako znaczenie funkcjo-
nującego współcześnie określenia PA-
NACEUM, jako hipotetyczny środek 
leczniczy przeciw wszystkim choro-
bom, poszukiwany od starożytności do 
średniowiecza. Dodajmy, że i w wiekach 
następnych4.

Medycyna antyczna, czy to w sta-
rożytnej Mezapoteanii, Egipcie, Indiach 
czy Chinach, a także w Grecji i Rzymie, 
miała charakter sakralny. Znajdowała się 
w rękach kapłanów, którzy swą wiedzę 
medyczną przekazywali w sposób tajny 
tylko swoim następcom. Gdy ilość po-
znanych środków leczniczych była już 

znacząca, starano się je odnotować w sposób trwały na tabliczkach, papi-
rusie, czy potem w książkach. Dzięki temu niektóre zalecenia starożytnych 
lekarzy dotrwały do czasów współczesnych. Ale zwykle były one w jakiś 
sposób zaszyfrowane i bez podawania dawek do XVI w.5.

Grecki filozof Platon (427-347 p.n. Chr.) mówił o kulturze Egiptu, że 
według niego trwała ona od dziesięciu stuleci przed nim. Z papirusów 
Ebersa możemy się dowiedzieć o licznych lekach stosowanych przez ka-

 3 W. Szumowski, op. cit., 2-3: Schneider W., Geschichte der pharmazeutischen Chemie. 
Braunschweig 1972, 13. 

 4 K. Kamieniecki: Słownik łacińsko-polski., hasło „panacea”. Warszawa 1974, 350; 
Leksykon PWN, red. Czesław Sojecki, hasło „panaceum”. Warszawa 1972, 852.

 5 C. Brelet: Święta medycyna. przekład Maria Hofman i Freda Kiszewska. Gdańsk 
1995; Thorwald J.: Dawna medycyna jej tajemnice i potęga. Wrocław – Warszawa 
– Kraków – Łódź – Gdańsk – 1990; Schelenz H.: Geschichte der Pharmazie. Berlin 
1904, 2-82.

Podobizna lekarza rzymskiego 
z Muzeum Laterańskiego w Rzymie. 

Fot. internet.
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płanów w Egipcie przy różnych chorobach. Brak jednak w nich wzmianki 
o leku uniwersalnym na wszystkie choroby6.

Powstanie nowych teorii terapii prowadziło zwykle do poszu- 
kiwania i stosowania nowych środków leczniczych. Według Hipokratesa 
(460–377 p.n. Chr.) zadaniem leków było przywrócenie stanu równowagi 
w 4 sokach, znajdujących się w organizmie ludzkim7.

Filozofia Platona (427–347 p.n. Chr.) była inspiracją dla różnych 
uczonych lekarzy. Jednym z nich był Herofiles z Chalkedonii (355-280 
p.n. Chr.) słynny lekarz aleksandryjski z ok. III i II w. p.n. Chr. Marzył on 
o specyficznym leku na wszystkie choroby. Wprowadził do użytku recepty 
z ogromną ilości ingrediencji, zwłaszcza pochodzących z Dalekiego Wscho-

 6 R. Schmitz: Geschichte der Pharmazie, B. l, Eschborn 1998, 140-142. Szumowski W., 
op. cit., 56: Seyda B.: Dzieje medycyny w zarysie. wyd. II zmien. i popr., Warszawa 
1973, 46-48. 

 7 Historia medycyny. Red Tadeusz Brzeziński, wyd. II popr. i uzup. Warszawa 1995, 
141-142, Seyda B., op. cit., 39-46; Schmitz R., op. cit., 113-139. 

Galenos. Fot. internet. Paracelsus 1493-1541. Fot. internet.
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Pismo ulotne o Paracelsusie z jego podobizną. Miedzioryt z XVI w. Fot. internet.
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du i Indii, upatrując w nich niezwykłe własności i moce. Zapoczątkował 
on polifarmację w praktyce terapeutycznej. Jednak mnogość stosowanych 
składników nie skutkowała trafnością doboru leków i efektem uzdrowień8.

Do filozofii Platona nawiązywały też niektóre poglądy Galena (129-199 
p.n. Chr.), reformatora i kodyfikatora medycyny starego świata. Jego na-
uki panowały w Europie przez 15 stuleci (od II do XVI w.). Swój system 
medyczny wyłożył on w 14 księgach. Naśladował Platona w etiologii. Za 
przyczynę choroby uważał rozprężenie między ciałem a duszą, Do terapii 
wprowadził Galen bardzo liczne środki lecznicze ze świata roślinnego i w 
rozmaitej postaci. Był on również zwolennikiem polifarmacji, ponieważ 
uważał, że „populus remedia cupit” - (lud pragnie leków). Nie pozostawił 
jednak remedium uniwersalnego9.

Nowopowstające różne koncepcje terapii wprowadzały nowe środki lecz-
nicze, licząc na ich aktywność i skuteczność. W 1526 r. ukazała się szósta 
księga Paracelsusa (1493–1541) o środkach leczniczych. Rok ten przyjmuje 
się w dziejach medycyny za koniec okresu alchemii średniowiecznej i począ-
tek narodzin jatrochemii, czyli chemii lekarskiej. Paracelsus uznał organizm 
ludzki za pewnego rodzaju laboratorium chemiczne. W wyniku różnych 
procesów chemicznych przebiegających w organizmie tworzą się odpady, 
które są usuwane. Jeśli jednak pojawią się w organizmie osady, to stają się 
one przyczyną choroby. Ta wnikliwa hipoteza była prawidłowa. Jednak za-

 8 B. Seyda, op. cit., 52: Brzeziński T., op. cit., 72; Szumowski W., op. cit., 63-64; 
Schmitz R., op. cit., 156, 366.

 9 B. Seyda., op. cit., 62-66; Brzeziński T., op. cit., 142-143; Schmitz R., op. cit., 187-204; 
Szumowski W., op. cit., 78-92.

Ubiór lekarza, chirurga i aptekarza. Satyra francuska z końca XVIII w. Fot. internet.
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lecone leki nie potrafiły się uporać z przywróceniem zdrowia w różnych 
chorobach, o czym marzył Paracelsus10.

Rozwój naukowy metod badawczych na przełomie XVIII i XIX w. przy-
niósł dyskwalifikację całej dotychczasowej terapii medycznej. Wyraził to 
francuski sceptyk ówczesnej wiedzy medycznej Francois Joseph Broussais 
słowami, że „medycyna jest to sztuka bawienia chorych złudną nadzieją”11.

W takich okolicznościach powstał nowy kierunek w medycynie, który 
był protestem przeciw medycynie szkolnej, czyli stosowaniu tradycyjnych 
leków, a zwłaszcza silnych środków przeczyszczających, masowym stosowa-
niu pijawek i krwioupustów. Ten nowy kierunek terapii zwany homeopa-
tią, był dziełem Christiana Friedricha Samuela Hahnemanna (1755–1843). 
Pierwszą zasadą homeopatii było że: „Podobne trzeba leczyć podobnym”. 
A drugą zasadą homeopatii: „lek w małych dawkach działa leczniczo na te 
objawy choroby, które przy podaniu w dużych dawkach osobom zdrowym, 
wywołują tą chorobę”12. Homeopatia stała się zdecydowanym przeciwnikiem 
polipragmazji, zalecała jeden lek przy każdej chorobie. Terapia homeopa-
tyczna została ulepszona w dalszych czasach, celem prawidłowego ustalenia 
jednego leku dla indywidualnego pacjenta13.

Dopiero w XIX w. odważono się zastosować w terapii medycznej środek 
chemii organicznej wytworzony drogą syntezy poza ustrojem żywego czło-
wieka. Dotąd uważano, że produkcją substancji organicznych kieruje bliżej 

10 W. Brzeziński, op. cit., 156-157; Rembieliński R., Kuźnicka B., op. cit., 110-112; 
Müller-Jahncke Wolf-Dieter, Friedrich Christian: Geschichte der Arzneimittel- 
terapie, Stuttgart 1996, 62-63.

11 T. Brzeziński, op. cit., 429-431; Seyda B., op. cit., 187.
12 B. Seyda, op. cit., 187-188; Brzeziński T., op. cit., 429-431.
13 T. Brzeziński, op. cit., 431.

Fransois Joseph 
Broussais
(wg Sigerista).
Fot. internet

Paul
Ehrlich

(1854-1915).
Fot. internet
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nieokreślona siła życiowa. Pierwszym chemicznym środkiem organicznym, 
wyprodukowanym na drodze syntezy chemicznej i zastosowanym w me-
dycynie, był kwas salicylowy (1859). Obniżał on temperaturę w chorobach 
gorączkowych podobnie jak wyciąg z kory wierzby. Podobnie jak wcześniej 
wyizolowany (1820) z kory chinowej alkaloid chinina14.

U schyłku XIX w. narodziła się chemioterapia, którą uznano za panace-
um w leczeniu chorób wenerycznych. Paul Ehrlich (1854–1915) wynalazca 
salvarsanu, otrzymał nagrodę Nobla w 1908 r.15.

Wiek XX to lawinowe wkroczenie leków syntetycznych do terapii. Po-
wstają sulfonamidy i antybiotyki. Wprowadzenie antybiotyków miało rewo-
lucyjne znaczenie w medycynie. Uznano 
je za panaceum na wszystkie choroby, tra-
piące ludzkość. Dzięki tym nowym lekom, 
wprowadzonym w XIX i XX w. udało się 
opanować wiele chorób epidemicznych ta-
kich jak gruźlica czy choroby weneryczne16. 
W drugiej połowie XX w. wprowadzono 
nowe leki antymetaboliczne, hormonalne, 
cytotastyki, oraz szereg innych.

Niestety okazało się, że po masowym 
zastosowaniu tych nowoczesnych leków 
i wielkiej euforii z otrzymania panaceum 
na wszystkie choroby, pojawiły się też zja-
wiska niekorzystne, towarzyszące im jak 
uczulenia, różne działania uboczne, poja-
wienie się nowych szczepów bakteryjnych 
opornych na działania nowych leków. Zja-
wiska te ujawniają, że problem panaceum 
stanowi dalsze wyzwanie dla myśli twórczej uczonych i znajduje się w sferze 
nadziei kolejnych pokoleń ludzkości17. Wysiłki uczonych w XXI w. budzą na-
dzieję, że przy nowoczesnych możliwościach technologicznych otrzymamy 
wreszcie upragnione leki o właściwościach panceum18.

14 Ibidem, 286, 289.
15 Ibidem, 248-294; E. Bäumler: Wielkie leki, twórcy, odkrycia, nadzieje. Przełożyła 

Maria Skalska. wyd. I, Warszawa 1995. 
16 T. Brzeziński, op. cit., 307-311.
17 Ibidem, 313; R. Schmitz: Geschichte der Pharmazie, Bd II, Friedrich Chr., 

Müller-Jahncke W.D., Eschborn 2005, 521-527. 
18 W. D. Müller-Jahncke, Friedrich Chr., op. cit., 229-238.

Ludwik Pasteur w labolatorium. 
Obraz współczesnego malarza 

francuskiego. Fot. internet.
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mgr farm. Wojciecha Dopierały
Z pracowni MALARSKIEJ

Nasz utalentowany malarsko kolega, mgr farmacji 
Wojciech Dopierała aptekarz z Kołobrzegu, wszystkie 
wolne chwile spędza w swej pracowni malarskiej. Two-
rzy tam stale nowe obrazy malarskiej portrety, pejzaże 
i grafiki.

„Łabędź niemy” - pastel olejny 50 x 70 cm - mal. Wojciech Dopierała

Jesteśmy dumni z jego osiągnięć w twórczości malarskiej. Cieszymy się 
z dużego uznania jego twórczości malarskiej. W bieżącym roku jego liczne 
prace malarskiej prezentowane w ratuszu Kołobrzeskim we wrześniu 2016 r. 
Jest to wystawa poświęcona wyłącznie twórczości malarskiej mgr Wojciecha 
Dopierały. Stanowi to wielkie wyróżnienie dla artysty.
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Ponadto w listopadzie 2016 r. 3 obrazy olejne mgr Wojciecha Dopiera-
ły prezentowane będą podczas centralnych uroczystości 25-lecia Samorządu 
Aptekarskiego w Warszawie.

Gratulujemy naszemu uzdolnionemu Koledze. Cieszymy się, że dzięki 
swemu wybitnemu talentowi znalazł się w gronie wybitnych współczesnych 
twórców malarskich.

Z cyklu „Fajanse aptekarskie” - akwarela 30 x 40 cm 
„Majolik z hortensjami i mandarynkami” - mal. Wojciech Dopierała
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Poezje
pani mgr
Weroniki
Zarzyckiej

Właśnie ukazał się trzeci tomik poezji naszej koleżanki z Koszalina mgr 
farm. Weroniki Zarzyckiej, zatytułowany „Antypody”.

Pani mgr Weronika Zarzycka mówi, że poezją pasjonuje się od dziecka. 
Jako córka nauczyciela była szczególnie zafascynowana dziełami naszych mi-
strzów pióra: Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, których książki znajdo-
wały się w bibliotece ojca. Podziwiała ich zauroczenie pięknem przyrody a 
równocześnie refleksyjnością nad losem człowieka. Obudziło to w jej sercu 
potrzebę wyrażanie swych przeżyć strofami wierszy. Jej wielka wrażliwość na 
piękno, dobroć i szlachetność - znajdowały swój wyraz w słowach poezji, któ-
rą zaczęła tworzyć.

Poezję mgr Weroniki Zarzyckiej cechuje zachwyt nad drobnymi szczegó-
łami otaczającego nas świata i prowadzi do refleksji nad mądrością Stwórcy. 
Budzi kontemplację nad dobrocią i miłością Boga, którą widzimy na każdym 
kroku naszego życia.

Ta poezja nosi w sobie uroki psalmów, których strofy wznoszą się od po-
ziomu problemów życia do wyżyn Boga, któremu zawierzamy nasze troski.

Kolejny tomik swoich wierszy (trzeci) zatytułowała mgr Weronika Za-
rzycka „Antypody”. Prezentują bowiem 60 wierszy, z których wiele powstało 
podczas podróży po różnych kontynentach czy krajach. W każdym wierszu 
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jest silny akcent głębokiej więzi z bogiem, zawierzenie się z ufnością Jego 
modrości i dobroci. Każdy wiersz wnosi inny klimat i refleksję, niesie pokój 
i zadumę. Autorka tych poezji, mgr Weronika Zarzycka, jest osobą skrom-
ną i subtelną. Bardzo serdeczna i otwarta na otaczających ją ludzi. Te cechy 
jej osobowości promieniują ze strof jej wierszy i jednają przyjaciół.

Są to poezje, które lubimy czytać, bo niosą aurę spokoju i radości. Po- 
zwalają zapomnieć o kłopotach i cieszyć się każdą chwilą życia.

Wiersze naszej Koleżanki tłumaczone były też na język rumuński i espe-
ranto i zamieszczone w prasie rumuńskiej i polskiej ukazującej się w Ru- 
munii.

J.B.
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Aborygeni
Przed nami widać cień Wyspy Kangura,
Słone jeziora leżą poza nami,
Słychać drewniany brzęczek – wiruje czurynga,
Cichy śpiew płynie za bumerangami.

Pośród suchych rzek i nocy okrycia,
Aborygeni monotonnie śpiewają;
Flety nosowe wołają z ukrycia,
Zamierzchłe czasy echem przyzywając.

Idącym ulicami aerofon przygrywa,
Didżeridu lekko z dala pomrukuje;
Czurynga wirująca dźwięki wydobywa,
Z King’s Kanionu tonami cichymi wtóruje.

Czas teraźniejszy stoi oparty o skały,
Przeszłość i fala skalne ryty chłodzi,
Rytm zanika a tancerz wspaniały,
W stronę King’s Kanionu powoli odchodzi.

mgr Weronika Zarzycka
Sydney, marzec 2002 r.
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Greckie Meteory
Błyszczą Meteory w chmurach zawieszone,
Podobne samotnym orlim gniazdom;
Przesłania pustelni z niebem sprzymierzonych,
Górujących ponad równiną Thessalską.

Tu ciszą owiane myśli ascetów,
Kornie chylą swe głowy;
Tu płyną ciche modlitwy z wiek wieków,
Wyrażane szeptami i słowy.

Płynącej ciszy świece towarzyszą,
Unosząc wołanie człowieka;
Tu góry słuchają, choć przecież nie słyszą,
Blask Boga jest w mnicha powiekach.

W cieniu wnętrz klasztorów osiadło zacisze,
Tu czas ma inny wymiar – stanął, się zadumał;
Z ikon aniołów dawne śpiewy słyszę,
Wzlot myśli przeżywam, w ich tętno się wczuwam.

Podziwiam ikonostasy, które duszę koją,
Świece wiecznie płonące w intencji pielgrzyma;
Serce twórcy dzieł, bije tak jak serce moje,
Stalle, kolumnady, kadzidła, wirydarz...

Na skrzydłach upływającego czasu,
Balansuje zalękniona ciekawość pątnika,
Gdy klasztory przytulone do zimnego głazu,
Łuna dalekich miast oświetla, przenika.

Z grot wiekopomnych, gdzie małe kaplice
Dały pięknym ikonom schronienie,
Błyskają skalne zioła oraz tajemnice
Rozterki duszy i jej wyrzeczenie.

Pośród dziwacznych kształtów i wśród samotności,
Schroniła się Mądrość pełna cierpliwości;
Wobec Meteorów krajobrazu i powagi chwili,
Z wyzwolonej przestrzeni imperatyw kwili.

mgr Weronika Zarzycka
Kalambaka, 29 IX 2004 r.
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50 rocznica
uzyskania dyplomu
magistra farmacji

1966-2016
Przeczytajcie jak odbywa się taki jubileusz!

W tradycji życia społecznego uroczyste 
przeżywanie 50-tej rocznicy od uzyskania 
dyplomu ukończenia studiów ma szczegól-
ne znaczenie. Umożliwia dokonania podsu-
mowań z życia zawodowego i prywatnego, 
wspomnienia nauczycieli i wychowawców, 
przypomnienia atmosfery życia studenckiego, 
spotkania przedstawicieli aktualnych władz 
społeczności akademickiej oraz uzupełnienia 
informacji o podstawowych źródłach wiedzy 
i kultury formacyjnej swego zawodu. W za-
kresie nauk farmaceutycznych jest to szcze-
gólnie ważne ze względu na rozwój tych nauk 
i ich wzrastające znaczenie w służbie ochrony 
zdrowia i życia ludzkiego.

Nasz rocznik A.D. 1966 jest dodatkowo związany z wspomnieniami ju-
bileuszu 1000-lecia państwa polskiego, 10-lecia wydarzeń z czerwca 1956 r. 
w Poznaniu oraz przypominaniem bogatego życia muzycznego i kulturalnego 
w Poznaniu w latach 60-tych ubiegłego wieku. Tworzone wówczas w Pozna-
niu podstawy muzealnictwa aptekarskiego, nawiązywane kontakty z innymi 
uczelniami, rozwój przemysłu zielarskiego to ogromny sukces naszego zawo-
du. Tradycja rozwoju świąt patronalnych, nowe opracowania piramidy żywie-
nia i żywności, wypracowanie związków z farmaceutami innych krajów, or-



Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 79

ganizowanie pracy stowarzyszeń zawodowych, systematyczne organizowanie 
podstaw pracy historycznych sekcji i towarzystw skupiających farmaceutów 
różnych specjalności to dorobek doceniany też i w innych krajach.

Grupa farmaceutów, którzy świętowali swój jubileusz 50-lecia uzyskania dyplomu
magistra farmacji w Poznaniu.

Farmaceuci, którzy uzyskali dyplom magistra farmacji w 1966 r. w Poznaniu, podczas 
uroczystości jubileuszu 50-lecia uzyskania dyplomu wraz z wicerektorem

oraz grupą profesorów, którzy wzięli udział w uroczystości jubileuszowej w 2016 r.
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Z wielkim ożywieniem czekaliśmy na spotkanie jubileuszowe, które za-
planowaliśmy na 20 maja 2016, aby godnie uczcić odnowienie otrzymania 
dyplomu magistra farmacji po 50 latach od ukończenia studiów. W poro-
zumieniu z władzami uczelni i wydziału zaprosiliśmy wszystkie koleżanki 
i kolegów z rocznika 1966, osoby im towarzyszące oraz absolwentów z in-
nych lat studiów. Spotkanie rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy św., któ-
rą celebrował w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela przy ul. A. Fredry 
(w pobliżu dziekanatu) ks. dr Adam Sikora, duszpasterz służby zdrowia archi-
diecezji poznańskiej – ponad 25 lat pełniący funkcje duszpasterza Stowarzy-
szenia Farmaceutów Katolickich Polski, w którym nasze koleżanki aktywnie 
działają. W dziękczynnej Mszy św. wspominaliśmy zmarłych nauczycieli oraz 
absolwentów naszego rocznika.

O godz. 11-tej zebraliśmy się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich przy 
Starym Rynku, na uroczystości odnowienia dyplomów. Po ubraniu się w tra-
dycyjne togi jubilatów przeżywaliśmy wzruszające chwile tego niezwykłego 
spotkania. Przy dźwiękach muzyki na salę weszli rektor, dziekan i prodzieka-
ni. Zebranych powitał dziekan Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu prof. dr hab. n. farm. Lucjusz Zaprutko. W imieniu J.M. rektora 
przemawiał prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego prof. dr 

Przyjrzyjcie się i popatrzcie, jak bedziecie wyglądać ubrani w togach podczas
uroczystości jubileuszu 50-lecia uzyskania dyplomu magistra farmacji.
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hab. n. med. Grzegorz Oszkinis. Po przemówieniu dziekana wręczono nam 
pamiątkowe dyplomy. Nazwiska ułożone alfabetycznie jak w czasie studiów. 
Nie zgadzały się jedynie kolory włosów, ale głosy, uśmiechy i kolory oczu 
były jak za dawnych lat.. Niestety największe straty ponieśli koledzy absol- 
wenci, z których tylko jeden trwa wśród sfeminizowanej większości naszego 
rocznika 1966.

Grupa uczestników jubileuszu 50-lecia uzyskania dyplomu
magistra farmacji w Poznaniu.

Specjalne karty gratulacyjne w imieniu przewodniczącego Stowarzysze-
nia Absolwentów w UMP wręczyła nam prof. dr hab. n. farm. Żyta Płotko-
wiak i uhonorowała nas wzruszającym przemówieniem o tradycjach naszego 
zawodu. Przemawiała również prof. dr hab. n. farm. Barbara Zielińska-Psu-
ja, Przewodnicząca Zarządu Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Farmaceutycznego, określając aktualne zadania farmaceutów w służbie 
zdrowia. W imieniu zebranych jubilatów wspomnieniami z czasów studiów 
dzieliła się mgr farm. Barbara Gabryś-Szmańko. Atmosfera spotkania nabra-
ła tempa - kwiaty, gratulacje, przywitania osobiste, pytania o nieobecnych, 
przedstawianie osób towarzyszących, witanie koleżanek z innych roczników, 
przyjezdnych z innych krajów, rozmowy z obecnymi prodziekanami, wyko-
nywanie pamiątkowych fotografii, których uzbierało się w czasie uroczysto-
ści tyle, że utworzyliśmy kronikę fotograficzną wypełniającą specjalną płytkę. 
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Nadal uzupełniamy ją fotografiami z komputerów komórkowych i aparatów 
fotograficznych. Mamy nadzieję, że wymiana fotografii potrwa jeszcze w ko-
respondencji osobistej.

Miłym akcentem była prezentacja muzyczna tria smyczkowego Archetto, 
zawierająca radosne utwory w rytmach taneczno-marszowych. Zwieńczenie 
koncertu utworami George’a Gershwina stanowiło nawiązanie do odśpiewa-
nia pieśni studenckiej Gaudeamus.

Po zakończeniu uroczystości odwiedziliśmy Muzeum Farmacji przy Al. 
Marcinkowskiego, aby następnie spotkać się w Hotelu Rzymskim, gdzie przy 
koleżeńskim posiłku rozmowom nie było końca. Zachowując w pamięci uro-
czystości jubileuszowe mamy nadzieję na następne spotkania naszego rocz-
nika. Nadal wracamy do urokliwych tekstów gratulacyjnych, symbolicznego 
dyplomu przypominającego odnowienie absolutorium i dyplomatorium z 
1966 r., a także wspaniałej pieśni studenckiej Gaudeamus. Przekazując reflek-
sje z przeżycia uroczystości odnowienia dyplomów zachęcamy inne roczniki 
do kultywowania tradycji spotkań jubileuszowych. Stanowią one dokument 
świadczący o wkładzie uczelni poznańskiej w kształcenie farmaceutów pracu-
jących w różnych regionach Polski.

mgr farm.
Barbara Fiklewicz-Dreszczyk

Odnowienie dyplomów
mgr farmacji po 50 latach

Program uroczystości odnowienia dyplomów
magistra farmacji

po 50 latach od ukończenia studiów
1966-2016

20 maja 2016 r., piątek, godz. 11.00
Sala Czerwona, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78, Poznań

Wejście Rektora i Dziekanów (przy dźwiękach muzyki)

1. Powitanie - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycz-
nego - prof. dr hab. n. farm. Lucjusz Zaprutko.

2. Przemówienie - w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Medycznego - Pro-
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rektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego - Prof. dr hab. n. med. 
Grzegorz Oszkinis.

3. Przemówienie - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego.
4. Wręczenie dyplomów - Rektor, Dziekan;
Wręczenie kart gratulacyjnych - w imieniu Przewodniczącego Stowarzysze-

nia Absolwentów UMP - prof. dr hab. n. farm. Żyta Płotkowiak.
5. Wystąpienia:

prof. dr hab. n. farm. Zyta Płotkowiak - Stowarzyszenie Absolwentów 
UMP,
prof. dr hab. n. farm. Barbara Zielińska-Psuja - Przewodnicząca Zarzą-
du Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
mgr farm. Barbara Gabryś-Szmańko - wspomnienia z czasów stu-
diów.

6. Program artystyczny.
7. „Gaudeamus”.
8. Zakończenie uroczystości - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego.

Wyjście Rektora oraz Dziekanów (przy dźwiękach muzyki).

Dziekan oraz Prodziekani:
Prof. dr hab. Maria Rybczyńska, prof. dr hab. Anna Jelińska,
prof. dr hab. Gerard Nowak
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List z Biecza
Mgr farm. Wiesław Fusek
W KRAJU PIRAMID

Drodzy Czytelnicy!
Cieszę się, że mogę Wam przekazać moje dalsze wspomnienia.

8 X 1940. El Dikheila. Egipt. Sypiam sam w aptecznym magazynie i z 
lokum swojego jestem bardzo zadowolony. Do oficerskich kwater przenieść 
się nie dałem. Pierwsza noc na własnych śmieciach była pełna emocji, bo 
dziesiątki reflektorów pokryły całe niebo jasnymi smugami, które jak macki 
potwora szukały ofiary w chmurach. Wybiegliśmy w kalesonach obserwować 
ten fantastyczny widok.

Na drugi dzień wyszedłem na skraj wydm rozpatrzyć się w okolicy: wiel-
kie morze, port w Aleksandrii, statki i okręty, których tam moc stoi, poniżej 
lotnisko, a za nim pośród palm białe namioty naszych saperów. Nad głową 
huczały angielskie bombowce wracające z wyprawy. W powietrzu w ogóle 
jest tu nieustanny ruch. Ludzie wrażliwi, którzy po wypadkach wrześnio-
wych nie wrócili jeszcze do równowagi nerwowej, na każdą lecącą eskadrę 
patrzą z obawą. Na ogół nastrój dobry, zwłaszcza gdy się ma inteligentny 
dowcip Klimczyńskiego pod ręką. Tak, ta paczka podchorążaków dobrała się 
jak w korcu maku. Czy się weselą, czy klną — robią to z dowcipem.

9 X 1940. El Dikheila. Egipt. Jestem uradowany, bo wreszcie po pięciu 
i pół miesiącach dostałem upragnioną kartkę od ojca. Wszyscy żyją. Wszy-
scy zdrowi i mają co jeść. Kartka z 6 września. Ulżyło mi mocno na duszy. 
Gorąco też Bogu podziękowałem. Jest i druga karteczka z 2 września, od 
Zosi ze Starachowic. Moją kartkę z 6 czerwca dostała. Czemu nie dostała 
innych? Bardzo mi przykro, że nie mogę obecnie do niej napisać, ale dys-
ponuję jeszcze tylko jedną oryginalną kartką turecką, którą rezerwuję dla 
matki.

10 X 1940. El Dikheila. Egipt. Pod wpływem otrzymanej korespondencji 
wspomnienia popłynęły wezbraną falą, stając się treścią moich snów. Duch 
mój, zamiast spać razem ze mną, powędrował tej nocy daleko za morze, 
zasłonięte piaszczystymi wydmami, najeżonymi lufami egipskiej artylerii 
przeciwlotniczej i kolczastym drutem.
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Mgr farm. Wiesław Fusek w swoim mieszkaniu w Bieczu, słynny malarz akwareli 
i autor listów z Biecza do Czytelników Biuletynu „Farmacja Pomorza Środkowego”
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11 X 1940. El Dikheila. Egipt. A jednak zmuszono mnie do opuszczenia 
mego wspaniałego pałacu w magazynie w imię prestiżu i porządku, według 
mnie zaś w imię bezdusznej głupoty, bo tak wygodnego kąta nie będę miał 
tu chyba nigdzie. Zamieszkałem w ogólnej sali oficerskiej, gdzie przyszedłem 
jako siódmy z rzędu. Perswazje i prośby nie pomogły, a szkoda, bo po dwu 
latach skoszarowanego życia tak bardzo jestem spragniony samotności i wy-
poczynku. Niestety, dusza zawodowego oficera, choćby lekarza, nie jest zdol-
na do takiej psychologicznej wnikliwości. Namiot moich chłopców też nie 
może stać jak dotychczas przy aptece, gdzie wszyscy byli zawsze pod ręką 
i gdzie i im było doskonale, bo „namiot nie może stać między budynkami”.

Dom aptekarza – Bariana-Rokickiego z basztą w Bieczu.
Fot. Piotr Jan Majewski ze zbiorów w Muzeum Farmacji w Poznaniu

Przed godziną 17 był alarm przeciwlotniczy. Szczęśliwie się złożyło, bo 
pod drzewem spotkałem kompanijnego fryzjera, który mnie na poczekaniu 
ostrzygł. Ponieważ notatnik zabrałem z sobą, przeczytałem w nim po kilka 
kartek tu i ówdzie wstecz, z okresu syryjskiego. Szkoda wielka, że tyle po-
minąłem najrozmaitszych szczegółów, tyle zdarzeń i tyle problemów, a to, co 
zanotowałem, ująłem zbyt krótko. Moskity zaczynają się pojawiać w coraz 
większej ilości.

12 X 1940. El Dikheila. Egipt. Otrzymałem nowy numer ewidencyjny: 
4726. Metryki śmierci jednak jeszcze nie posiadam.

13 X 1940. El Dikheila. Egipt. Mam dziś służbę oficera kontrolnego. 
Ponieważ przepustek do miasta jeszcze nie wydają, więc nie szkoda mi dzi-
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siejszej niedzieli. Wojsko poszło się kąpać w morzu. Chętnie zatem zażyłem 
wypoczynku i po raz ostatni już pocerowałem moje budapeszteńskie jeszcze 
skarpetki. Za kilka dni pójdą na emeryturę. W ogóle od 15 lutego używam 
tylko dwu par skarpetek, pieczołowicie je ciągle naprawiając. Pieniądze dalej 
składam na dobry aparat fotograficzny. Mam już na ten cel 11 i pół funta i 2 
w pożyczkach. Nic nowego nie słychać poza tym, że ponoć nasz MDS (cią-
gle posługujemy się raczej angielską terminologią) ma zostać przeniesiony 
bardziej do tyłu.

15 X 1940. El Dikheila. Egipt. Po wczorajszym pięknym wieczorze, 
wprawdzie z alarmem, noc była chłodniejsza niż zwykle i lunął sobie przy-
zwoity deszczyk. Dziś jest chłodniej. Chodzę w swetrze. Jest pora poobied-
nia. Odczytałem ostatni list matki i siostry z 18 kwietnia. Zawsze mnie on 
rozrzewnia. Piszą, że wiosna w Polsce, a siostra nawet wetknęła do koperty 
kilka kwiatuszków z łąki, abym miał, jak pisze, trochę podkarpackiej wiosny 
i podkarpackiej ziemi. Obecnie jest tam jesień, polska złota jesień. Ileż tam 
teraz ciepłych barw w przyrodzie, co za wspaniały koloryt. A tu piaski, wy-
dmy i wydmy grające za dnia cieplejszymi, żółtymi barwami, odcinające się 
jasno od ciemnego błękitu pochmurnego nieba, nocą zaś dziwnie białe, do 
złudzenia przypominające śnieg. Nie wiem, po raz który już odczytuję listy 
Jurka, Irenki i Zosi.

16 X 1940. El Dikheila. Egipt. Od dwóch dni są ogromnie jasne noce. 
Anglicy przewidywali w dniach 15-18 naloty, no i sprawdziło się. Dziś 
o pierwszej w nocy nadlecieli Włosi i kanonada była niewąska. Latali tak 
wysoko, że reflektory nie mogły ich wymacać. Natomiast artyleria, której, jak 
się okazuje, jest tu bardzo dużo, stworzyła zaporę ogniową tak gęstą, że przez 
dłuższy czas słychać było tylko jednostajnie zlany huk, w którym rozróżniało 
się od czasu do czasu mocniejsze detonacje wybuchających bomb włoskich, 
a na niebie obok smug reflektorów odbywał się istny fajerwerk ogni i iskier 
gęsto rozrywających się pocisków. W przerwach wśród tego huraganu ognia 
słychać było wysoko, bardzo wysoko pracujące motory samolotów. Jak się 
rano okazało, spadło 18 bomb na teren saperów oraz na rejon 2 pułku — na 
szczęście bez konsekwencji.

Przed chwilą wylazłem z rowu przeciwodłamkowego. Od godziny 18,55 
trwa alarm. Co chwilę Włosi nalatują bombowcami i rżną w lotnisko obok 
za wydmą. Jasne smugi chyba z 60 reflektorów ślizgają się po niebie i od cza-
su do czasu wymacują jakiś samolot, w który artyleria wali i wali, a odłamki 
furczą i gwiżdżą w około nas. Ten i ów schyla się i podnosi to, co koło niego 
spadło. Odłamki są ciężkie i bardzo ostre. Pociski pękają jak rozbryzgane 
czerwone kule tuż przy samolotach, jednak bez skutku, bo samolot leci da-
lej jak srebrny smok, odprowadzany smugami niezliczonych świateł, niknie 



88 Biuletyn Informacyjny

i rozpływa się w chmurach nad morzem lub po tamtej stronie jeziora. Pozo-
staje po nim tylko czarny dym, snujący się znad lotniska, i ranni, z których 
nam już dwu przywieziono, a trzech następnych zapowiedział telefon. Alarm 
jeszcze nie odwołany. Ciekawe, że egipska artyleria, której stanowiska są tuż 
obok, nie bierze udziału w strzelaninie. Egipcjanie, widać, dalej są neutralni, 
pomimo że sypią się im na głowy włoskie bomby. Położę się chyba spać, bo 
mi się oczy mocno kleją, a czy mnie roztarga w łóżku, czy w rowie, to mi 
bez różnicy.

Właśnie dowiaduję się, że pewien starszy sierżant został zabity, a wśród 
rannych jest mój dobry gimnazjalny kolega, por. Jasio Szymoniak.

17 X 1940. El Dikheila. Egipt. Janek miał jednak szczęście, bo sześć 
bomb spadło koło niego, a w tym jedna zaledwie o kilka kroków. Skończyło 
się tylko na przysypaniu piaskiem, wybiciu 4 zębów i rozerwaniu wargi. 
Okazało się, że nękały nas tylko trzy ciężkie bombowce, po czterech ludzi 
załogi w każdym. Jeden spadł za jeziorem z czterema zwęglonymi postacia-
mi, drugi uciekł, trzeci runął do morza. Czekamy dziś na następne.

18 X 1940. El Dikheila. Egipt. Wstałem niedawno. Jestem niewyspany, 
bo w nocy był trzykrotny alarm. Poza tym spałem w ubraniu, no i mam dziś 
służbę. Deszczu nie było, a wschód słońca wspaniale złocił świat, przegląda-
jąc się w jeziorze.

19 X 1940. El Dikheila. Egipt. Tej nocy alarm był tylko raz, od godziny 
1 do 2. Całą godzinkę przesiedzieliśmy w rowie, wyspałem się jednak, bo 
z wieczora zawczasu położyłem się na stole w aptece.

Lekarze z batalionów nie przysyłają po dodatkowe uzupełnienia. Po 
przystąpieniu Italii do wojny całe zaopatrzenie dla wojsk alianckich w Egip-
cie idzie drogą okrężną, naokoło Afryki, i pierwsze jego partie nieprędko są 
spodziewane. Apteka ciągle jeszcze ma charakter raczej garnizonowy, a nie 
polowy, etatowego bowiem sprzętu jeszcze nie otrzymałem. Zaopatruję się 
w brytyjskim szpitalu w mieście, gdzie pamięta o nas sierż. Holmes.

Kilka dni temu Jurek dostał list od kolegi z Nowego Targu, w którym ten 
pisze, że chodzą na wycieczki na Turbacz, bawią się, piją, tańczą etc. Mówi 
Jurek, że gdy wróci, najpierw pójdzie do owego kolegi i da mu kopniaka 
w zadek.

Niemcy podali w dzisiejszym komunikacie, że Aleksandria się pali, a po 
ostatnim bombardowaniu polska brygada, „Brygada Śmierci”, przestała ist-
nieć.

Złapałem na krzaku rycynusu piękną i dużą modliszkę o jasnozielonej 
barwie i naszkicowałem ją w kilku pozach. Pozowała bardzo cierpliwie.

Wiesław Fusek
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W parku
Policjant budzi śpiącego na ławce w 
parku.
– Panie! Co to jest? Hotel?
– A ja jestem informacja turystyczna?

Spacer
Mucha z córką spacerują po łysinie.
– Kiedy byłam w twoim wieku – mówi 

do córki – w tym miejscu była tylko 
ścieżka...

Ciasne buty
Czemu wciąż chodzisz w ciasnych 
butach?
– W pracy mam kłopoty, żona stale 

marudzi, syn się nie uczy...
– Co to ma wspólnego z butami?
– Jedyna przyjemna chwila w życiu, to 

kiedy wieczorem zdejmuję buty…

Między przyjaciółkami
Rozmawiają dwie przyjaciółki, które 
zdobyły niedawno prawo jazdy.
– Wiesz Zosiu, zapłaciłam już pierwszy 

mandat.
– Za co?
– Przekroczyłam pięćdziesiątkę.
– No teraz i za wiek wystawiają 

mandaty?

Muzykalny chłopiec
– Mamo, czy jest nuta „zy”?
– Nie ma, synku.
– To dlaczego na tym tramwaju jest 

napisane: Do–re–mi– zy..?

Lekarska recepta
– Lekarka do pacjenta, który skarży się 

na bezsenność:
– Przepisałam panu krople na sen. 

Buteleczka powinna wystarczyć na 6 
tygodni.

– Pani doktor, aż tak długo to ja nie chcę 
spać!

W muzeum
Przewodnik w muzeum oprowadza 
wycieczkę.
– W tym łożu spało 8 książąt...
– Było im chyba bardzo ciasno 

– rzeczowo zwraca uwagę jeden ze 
zwiedzających.

Groźny stan kolegi
– Słuchaj Maciek, nasz kolega Jurek, leży 

w ciężkim stanie w szpitalu.
– Co ty mówisz. Ja wczoraj widziałem go 

w kawiarni z jakąś piękną blondynką...
– No właśnie. Jego żona też go widziała.


