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Jest taki Dzień, gdy jesteśmy razem
Dzień piękny, szczęśliwy, spokojny

W którym niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Na Święta Bożego Narodzenia
oraz Nowy Rok

Wszystkim Koleżankom i Kolegom
dużo zdrowia, sił i pogody ducha,

zadowolenia i radości
życzy

Prezes Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Maria Mach

Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej
oraz Redakcja Biuletynu
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Koleżanki i Koledzy !

Dobiega końca rok 2014. Mam na-
dzieję że Nowy Rok 2015 przyniesie 
nam więcej okazji do zadowolenia 
i satysfakcji. Proponowane zmiany do 
Ustawy Prawo Farmaceutyczne po-
winny wpłynąć na lepszą dostępność 
leków, a tym samym na lepsze relacje 
z pacjentami.

Życzę Państwu radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia, które będą okazją 
do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz  
zdystansowania się od codziennych 
trosk i pośpiechu.

Nowy Rok 2015 niech będzie dla Państwa czasem obfitują-
cym w zdrowie, spełnienie i radość, które dadzą Wam energię 
do realizowania nowych, ambitnych celów.

Prezes śORA
mgr farm. Maria Mach
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Ptaki adwentowe
Adwentowa pobudka poranna,
Zerwała mewy do lotu;
Opadły na pola jak manna,
Krótki dzień wzywa je do powrotu.

Unoszą z sobą modlitwę
Roratnią, jesienno-grudniową;
Świece mrugają w ciemnościach,
Lampiony błyskają wesoło.

Uśpiona ziemia daje
Nadzieję, na letni plon;
Dzwon roratni, poranny,
Uderza w radosny ton.

W adwencie pod sercem Maryi,
Już mała Dziecina śpi;
Zanim nam się narodzi,
O wszystkich dzieciach śni.

A dzieci, nadzieja świata,
Śpiące pod matek sercami;
Płynące w barce życia,
Śnią, że wzlatują ptakami.

Narodzi się nam Dziecina,
Zakwili w pieluszce białej;
Co roku nam przypomina,
O miłości Dzieciny małej.

mgr Weronika Zarzycka
Koszalin, 30 listopada 2011 r.
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święto Aptekarzy

Centralne obchody święta Aptekarzy 2014 odbyły się w dniu 
24. września 2014 r. w Warszawie. Jak co roku rozpoczęła 
je Msza św. w kościele świętego Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu. Najpierw do bazyliki wkroczył poczet sztan-
darowy Naczelnej Izby Aptekarskiej, a potem aptekarze 

i goście. Nabożeństwo rozpoczęła Modlitwa Farmaceuty. Słowa pierwsze-
go czytania odczytał prezes NIA dr Grzegorz Kucharewicz. Dalsze obchody 
XI Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza odbyły się w sali kameralnej Filharmonii 
Narodowej przy ul. Jasnej.

Na wstępie prezes NIA dr Grzegorz Kucharewicz przywitał wszystkich 
uczestników uroczystości oraz szanownych gości z Ministerstwa Zdrowia, 
Parlamentu, prezesów naczelnych Izb resortu zdrowia. Po ich przemówie-
niach odbyła się ceremonia wręczenia Krzyży Zasługi, odznak ministerial-
nych i medali. Dłuższe przemówienie, naświetlające aktualne problemy 
aptekarzy polskich, wygłosił prezes NIA dr Grzegorz Kucharewicz. Podajemy 
je oddzielnie, w całości.

Uroczystość zakończył koncert muzyki kameralnej.
Dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w swo-

im wystąpieniu powiedział: „Mam nadzieję, że nowy rząd Rzeczypospolitej 
szybko przystąpi do niezbędnych reform, które obejmą prawo farmaceu- 
tyczne i system dystrybucji detalicznej leków. Nie można już dłużej zwlekać 
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z wprowadzaniem zmian systemowych, na które od lat bezskutecznie cze- 
kają polscy aptekarze. Potrzebujemy odważnych polityków i odważnych de-
cyzji. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Podjęta niedawno decyzja mi-
nistra edukacji narodowej o zakończeniu kształcenia techników farmaceu-
tycznych, poparta przez ministra zdrowia, a także przez samorząd aptekarski, 
dowodzi wszak, że w naszym państwie możliwe są rozstrzygnięcia zgodne 
z duchem europejskim. Polskie aptekarstwo potrzebuje reform i nowoczesnych 
regulacji, które zbliżą nas do najbardziej rozwiniętych krajów europejskich. 
Regulacje te są konieczne, żeby współczesna apteka jako placówka ochrony 
zdrowia publicznego i pracujący w niej farmaceuci mogli wykonywać, nie-
zależnie od istniejącej komercji, nałożone na nich ustawowe zadania, kon-
centrując się na szeroko pojętej opiece farmaceutycznej. Państwo natomiast, 
zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, musi 
stworzyć wszystkim placówkom ochrony zdrowia, a więc również aptekom, 
odpowiednie warunki prawne i ekonomiczne do prowadzenia działalności.

Z tego właśnie względu większość państw unijnych w szczególny sposób 
traktuje ochronę zdrowia publicznego, uznając potrzebę wprowadzenia spe-
cjalnych regulacji i zwiększonego nadzoru właściwych służb nad prawidło-
wym funkcjonowaniem całego systemu opieki zdrowotnej”.

Fot. Poczet sztandarowy Naczelnej Izby Aptekarskiej (od prawej idą: 
mgr farm. Jadwiga Janocha, mgr farm. Marian Mikulski, 

mgr farm. Zofia Rogowska-Tylman).
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PRZEMÓWIENIE PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
DR. GRZEGORZA KUCHAREWICZA 

XI OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ APTEKARZA
24 WRZEśNIA 2014 ROKU

Szanowni Goście! Koleżanki i Koledzy!

Po raz jedenasty obchodzimy Ogólnopolski Dzień Aptekarza - święto 
naszego zawodu, święto wszystkich farmaceutów. To doroczne święto jedno-
czy nasze środowisko wokół wartości i doświadczeń, które chcemy wspólnie 
przeżywać i powtarzać. Witam wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie na 
dzisiejszą uroczystość. Witam serdecznie naszych szanownych gości, wśród 
których jest wielu przyjaciół polskich farmaceutów. Wasza obecność jest wy-
razem uznania dla roli farmaceuty i apteki w systemie ochrony zdrowia. 
Szczególnie gorąco pragnę przywitać aptekarzy, zwłaszcza tych, którzy dzisiaj 
odbiorą odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdro-
wia” oraz Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego - najwyższe wyróżnie-
nie samorządowe, przyznawane za zasługi dla polskiego aptekarstwa.

Ogólnopolski Dzień Aptekarza obchodzimy w okresie ważnych zmian 
politycznych w naszym kraju. Mam nadzieję, że nowy rząd Rzeczypospolitej 
szybko przystąpi do niezbędnych reform, które obejmą prawo farmaceu-
tyczne i system dystrybucji detalicznej leków. Nie można już dłużej zwlekać 
z wprowadzaniem zmian systemowych, na które od lat bezskutecznie czekają 
polscy aptekarze. Potrzebujemy odważnych polityków i odważnych decyzji. 
Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Podjęta niedawno decyzja ministra 
edukacji narodowej o zakończeniu kształcenia techników farmaceutycznych, 
poparta przez ministra zdrowia, a także przez samorząd aptekarski, dowo-
dzi wszak, że w naszym państwie możliwe są rozstrzygnięcia zgodne z du-
chem europejskim. Polskie aptekarstwo potrzebuje reform i nowoczesnych 
regulacji, które zbliżą nas do najbardziej rozwiniętych krajów europejskich. 
Regulacje te są konieczne, żeby współczesna apteka jako placówka ochrony 
zdrowia publicznego i pracujący w niej farmaceuci mogli wykonywać, nie-
zależnie od istniejącej komercji, nałożone na nich ustawowe zadania, kon-

Aktualna sytuacja polskiego
aptekarastwa
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centrując się na szeroko pojętej opiece farmaceutycznej. Państwo natomiast, 
zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, musi 
stworzyć wszystkim placówkom ochrony zdrowia, a więc również aptekom, 
odpowiednie warunki prawne i ekonomiczne do prowadzenia działalności. 
Z tego właśnie względu większość państw unijnych w szczególny sposób 
traktuje ochronę zdrowia publicznego, uznając potrzebę wprowadzenia spe-
cjalnych regulacji i zwiększonego nadzoru właściwych służb nad prawidło-
wym funkcjonowaniem całego systemu opieki zdrowotnej.

Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz

Przypomniałem, o tym premierowi Donaldowi Tuskowi, przedstawiając 
w piśmie z 20 lutego katastrofalną sytuację polskich aptek i najważniejsze 
problemy związane z prawidłowym zaopatrzeniem pacjentów w leki ratujące 
ich zdrowie i życie. Cytuję: „Dramatyczna sytuacja ekonomiczna polskich 
aptek, grożąca destabilizacją systemu dystrybucji aptecznej, wywóz leków za 
granicę w ramach eksportu równoległego, pozbawiający polskich pacjentów 
dostępu do leków ratujących zdrowie i życie, limitowanie ich dostaw do 
aptek w związku z prowadzeniem przez niektóre firmy farmaceutyczne tzw. 
sprzedaży bezpośredniej, rozszerzający się obrót pozaapteczny produktami 
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leczniczymi, nad którym państwo nie ma praktycznie żadnej kontroli, brak 
w polskim prawie farmaceutycznym istotnych regulacji, obowiązujących od 
lat w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, które mają wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie rynku aptek - to problemy wymagające pilnych 
działań rządu i Pana Premiera” - zaapelowałem do prezesa Rady Ministrów 
Donalda Tuska, prosząc o pilne spotkanie z przedstawicielami Naczelnej 
Izby Aptekarskiej. Problemy sygnalizowane w imieniu około 30 tysięcy pol-
skich farmaceutów i milionów pacjentów naszych aptek nie zainteresowały 
jednak premiera. W ciągu sześciu miesięcy premier Donald Tusk nie tyl-
ko nie zaprosił przedstawicieli samorządu aptekarskiego na spotkanie, ale 
w ogóle nie odpowiedział na wspomniane pismo.

List do premiera Donalda Tuska był zaproszeniem do dialogu. Kierowa- 
liśmy się nie tylko troską o naszych pacjentów, o prawidłowe zaopatrzenie 
ich w leki ratujące zdrowie i życie, ale także odpowiedzialnością za przy-
szłość polskiego aptekarstwa i zawodu farmaceuty. Wierzę, że nowy pre-
mier wykaże zdecydowanie większą wrażliwość na problemy, z którymi 
codziennie zmagają się polscy pacjenci i aptekarze. W dniu naszego święta 
apeluję do Pani Premier o kontynuację reform zapoczątkowanych ustawą 
o refundacji leków. Brak zdecydowanych działań rządu, zmierzających do 
wzmocnienia pozycji apteki i farmaceuty w systemie ochrony zdrowia oraz 
poprawy sytuacji ekonomicznej aptek, doprowadzi do likwidacji kolejnych 
niezależnych aptek i pauperyzacji farmaceutów. Grozi nam upadek indywi-
dualnego aptekarstwa. Wielu aptekarzy straci pracę. Kryzys dotknie też wy-
działy farmaceutyczne uczelni medycznych, ponieważ radykalnie zmniejszy 
się zainteresowanie studiami farmaceutycznymi.

My, polscy aptekarze, nie możemy i nie chcemy być bierni wobec za-
niechań rządzących, zwłaszcza teraz, gdy zagrożony jest byt tysięcy apte-
karskich rodzin, ich teraźniejszość i przyszłość. Nie możemy milczeć wo-
bec permanentnego naruszania obowiązującego prawa farmaceutycznego 
i bierności służb sprawujących nadzór nad obrotem produktami leczniczymi. 
Nie możemy się godzić z nieustannym naruszaniem zakazu reklamy aptek, 
łamaniem przepisów anty koncentracyjnych, a także z brakiem w naszych 
aptekach wielu leków ratujących zdrowie i życie pacjentów. Te chroniczne 
niedobory to między innymi efekt niedozwolonego tak zwanego odwróco-
nego łańcucha dystrybucji i wywozu z naszego kraju w ramach eksportu 
równoległego tych refundowanych produktów leczniczych, których ceny są 
w Polsce znacząco niższe niż w innych państwach Unii Europejskiej. Ale 
jest jeszcze inna przyczyna wspomnianych niedoborów, a mianowicie limi-
towanie dostaw leków do aptek przez firmy dystrybuujące je w ramach tak 
zwanej sprzedaży bezpośredniej, czyli z pominięciem większości hurtowni 
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farmaceutycznych. Reglamentacja leków przez niektóre firmy farmaceutycz-
ne to skandal! W ocenie samorządu aptekarskiego dystrybucja bezpośrednia 
jest działaniem sprzecznym z prawem. Jedynym zgodnym z obowiązującymi 
przepisami prawnymi systemem obrotu produktem leczniczym jest łańcuch 
dystrybucji wynikający wprost z przepisów ustawy - Prawo farmaceutycz-
ne.

My, polscy aptekarze, wyrażamy sprzeciw wobec rozszerzającego się ob-
rotu pozaaptecznego. Coraz częściej pojawiające się informacje o kolejnych 
ciężkich zatruciach powszechnie dostępnymi lekami przeciwbólowymi po-
winny skłaniać nie tylko do refleksji, ale i podjęcia zdecydowanych działań. 
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli konieczne jest wyłącze-
nie sklepów ogólnodostępnych z katalogu placówek obrotu pozaaptecznego, 
które na podstawie ustawy - Prawo farmaceutyczne mogą prowadzić obrót 
detaliczny produktami leczniczymi, a także radykalne ograniczenie wykazu 
produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w pozostałych placówkach 
obrotu pozaaptecznego. Przemawia za tym ważny interes społeczny. Leki 
muszą wrócić do apteki! Naczelna Izba Aptekarska apeluje o to od wielu 
lat. Tylko w aptekach są właściwe warunki do przechowywania produktów 
leczniczych i tylko tam pacjent uzyska rzetelną informację o nabywanym 
leku. Inne państwa unijne nie dopuściły do sprzedaży leków poza aptekami. 
W zeszłym roku na Litwie były próby wprowadzenia leków OTC do sprze-
daży w sklepach i na stacjach benzynowych. Parlament litewski wykazał się 
jednak dużą odpowiedzialnością i nie dopuścił leków OTC do sprzedaży w 
tych placówkach obrotu pozaaptecznego. Powinniśmy brać przykład z mą-
drych rozwiązań.

My, polscy aptekarze, domagamy się regulacji, które od dziesięcioleci obo-
wiązują w najbardziej rozwiniętych, krajach Unii Europejskiej. Nikt tam nie 
kwestionuje, że rynek aptek może być regulowany przez państwo, a apteka 
musi mieć mocne podstawy ekonomiczne, pozwalające jej realizować pod-
stawowe zadania w sferze zaopatrzenia pacjentów w leki. To, o co zabiega-
my jako samorząd aptekarski: wprowadzenie do porządku prawnego zasady 
„apteka dla aptekarza lub spółki aptekarzy”, a także kryteriów geograficznych 
i demograficznych, które powinny być uwzględniane przy wydawaniu ze-
zwoleń na prowadzenie apteki - we Francji funkcjonuje od lat czterdziestych 
dwudziestego wieku. Zasada „apteka dla aptekarza bądź spółki aptekarzy” 
jest trwałym elementem systemu prawnego między innymi w Niemczech, 
Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Danii, Grecji, Belgii i Francji, a od 2011 roku 
trwa przywracanie tej regulacji na Węgrzech. Na aptekarskiej mapie Europy 
jesteśmy wyspą straconych szans i zawiedzionych nadziei.



Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 11

Nadzieję w naszych sercach budzi natomiast kształtująca się stopniowo 
linia orzecznictwa sądów administracyjnych, dotycząca zakazu reklamy ap-
tek i punktów aptecznych. Znamienny jest wyrok Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z 27 sierpnia 2014 roku, przyznający rację tym, którzy twierdzili, 
że programy lojalnościowe są formą reklamy aptek, także wtedy, gdy w ich 
nazwie pojawia się opieka farmaceutyczna. Nasz samorząd zawsze podkre-
ślał, że pojęcie opieki farmaceutycznej nie może być zawłaszczane w celach 
marketingowych przez przedsiębiorców realizujących własne strategie bizne-
sowe. To niedopuszczalne nadużycie, które zostało właściwie ocenione przez 
Naczelny Sąd Administracyjny.

Uczestnicy Święta Aptekarza 2014.

Szanowni Goście! Koleżanki i Koledzy!

W dniu aptekarskiego święta chciałbym gorąco podziękować wszystkim, 
którym bliskie są sprawy naszego zawodu i przyszłość polskiego aptekar-
stwa. Dziękuję tym, którzy wspólnie z nami chcą zburzyć mur obojętności 
i niemożności, wzniesiony z pseudoliberalnych dogmatów, mających uzasad-
nić, dlaczego w naszym kraju za niemożliwe uznaje się to, co w innych pań-
stwach unijnych jest normą i. powszechnym standardem potwierdzonym 
wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
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Ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi chciałbym podziękować 
za dialog z naszym środowiskiem i szczere rozmowy z przedstawicielami 
Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wierzę, że najbliższy rok przyniesie ważne de-
cyzje, które wzmocnią ekonomicznie polskie apteki i pozwolą aptekarzom, 
zwłaszcza prowadzącym niezależne apteki, z nadzieją spojrzeć w przyszłość. 
Potrzebne są pilne kompleksowe zmiany ustawowe, o których wcześniej 
wspomniałem. Brak rozwiązań ustawowych może w bardzo szybkim czasie 
doprowadzić do upadku indywidualnych aptek i monopolizacji rynku, co 
będzie miało nieodwracalne i negatywne skutki zarówno dla pacjentów, jak 
i dla każdego rządu.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza chciałbym podziękować Ko-
leżankom i Kolegom, którzy z pełnym poświęceniem pracują w aptekach, 
zawsze gotowi służyć chorym swoją wiedzą i doświadczeniem. Wykonujecie 
zawód zaufania publicznego - to powód do dumy. Dziękuję za Waszą pra-
cę i zaangażowanie w opiekę nad pacjentami. To dzięki profesjonalizmowi 
i wrażliwości na potrzeby cierpiących cieszycie się ogromnym uznaniem 
swojej lokalnej społeczności.

Pozdrawiam wszystkich aptekarzy, członków naszego samorządu. Mam 
głęboką nadzieję, że będziecie mieli coraz więcej powodów do radości, 
a praca w aptece stale będzie dla Was źródłem zawodowej satysfakcji. Życzę 
Warn sukcesów w życiu osobistym i powodzenia w wypełnianiu codzien-
nych obowiązków.

Dr Grzegorz Kucharewicz
prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej

Źródło: Tekst i fotografie obchodów Święta Aptekarza 2014 – www.nia.org.pl

http://www.nia.org.pl
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Interwencje NRA

APEL DO PREZESA RADY MINISTRÓW

Naczelnalna Izba Aptekarska

L.dz. P-405/2014
Warszawa, 1 października 2014 r.

Pani EWA KOPACZ
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

APEL
DO PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE RATOWANIA 

NIEZALEŻNYCH APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

W imieniu samorządu aptekarskiego oraz wszystkich polskich farmaceutów apelu-
ję do Pani Premier o podjęcie decyzji ratujących niezależne apteki prowadzone przez 
polskich farmaceutów.

Sytuacja jest tak dramatyczna, że nie ma już czasu na dyskusję dotycząca, polep-
szenia warunków prowadzenia aptek ogólnodostępnych - dzisiaj trzeba pilnie przed-
sięwziąć kompleksowe działania w celu uratowania polskich aptek.
Należy wyraźnie stwierdzić, że w obecnych realiach:
1) pacjent nie ma równego dostępu do leków ratujących życie i zdrowie;
2) nie ma możliwości prowadzenia niezależnych aptek, realizujących ich podstawo-

we ustawowe zadania w postaci ochrony zdrowia publicznego, ponieważ:
a) niezależne apteki nie mają dostępu do wszystkich produktów leczniczych,
b) o dostępie do leków decydują podmioty sieciowe,
c) warunki oferowane niezależnym aptekom są gorsze od warunków dla aptek 

sieciowych,
d) nie istnieją, wzorem większości krajów Unii Europejskiej, ograniczenia de-

mograficzne i geograficzne przy zakładaniu nowych aptek, co w konsekwencji 
oznacza, że każdą niezależną aptekę sieć może „zniszczyć” w bardzo krótkim 
czasie,

e) utrzymywanie i rozszerzanie kompetencji punktów aptecznych i placówek ob-
rotu pozaaptecznego podważa sens istnienia aptek ogólnodostępnych;

3) nie ma możliwości prowadzenia niezależnych hurtowni farmaceutycznych, po-
nieważ:
a) leki refundowane są dystrybuowane w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej,
b) nie jest przestrzegana zasada, że każda hurtownia farmaceutyczna ma prawo 

nabycia leku od wytwórcy (art. 42 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy - Prawo farmaceu-
tyczne),

c) warunki oferowane niezależnym hurtowniom są gorsze od warunków dla hur-
towni sieciowych;
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4) ustawowy model dystrybucji leków, oparty o hurtownie farmaceutyczne i apteki, 
zastąpiony został przez modele stworzone i realizowane przez poszczególnych pro-
ducentów i hurtownie farmaceutyczne;

5) rozwijają się patologie dystrybucyjne, takie jak nielegalny „odwrócony łańcuch 
dystrybucji”, które wypierają legalny eksport równoległy.

W konsekwencji brak natychmiastowych decyzji Pani Premier oznaczać będzie:
dalsze utrudnienia w zaopatrzeniu pacjentów w leki refundowane,
nieuchronny koniec niezależnego aptekarstwa, niezależnych aptek i hurtowni 
farmaceutycznych, całkowitą monopolizację rynku hurtowego i detalicznego,
ostateczne pozbawienie państwa polskiego wpływu na warunki obrotu lekami, 
które będą dyktowane przez właścicieli sieci.

Wyjaśniając powyższe, wskazać należy, że nieprecyzyjne regulacje prawne oraz 
opieszałość organów nadzoru doprowadziły do koncentracji na rynku farmaceutycz-
nym, zarówno wertykalnej, jak i horyzontalnej. Powstały silne sieci aptek i hurtowni, 
które sukcesywnie i metodycznie eliminują indywidualne apteki. Powszechną jest sy-
tuacja, gdy sieci stosują ceny dumpingowe na leki.

Koncentracja wertykalna, uczestniczenie przez wielkie hurtownie farmaceutyczne 
w rywalizacji na rynku detalicznym oraz nierówne warunki oferowane poszczegól-
nym aptekom spowodowały, że nie ma faktycznej możliwości prowadzenia niezależnej 
apteki.

Stworzono kanały dystrybucji niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, co 
spowodowało, że niezależne hurtownie farmaceutyczne nie mają pełnego dostępu do 
leków, a apteki permanentnie borykają się z brakiem leków ratujących zdrowie i życie. 
Powszechna stała się praktyka, że wytwórcy poprzez nielegalne instrumenty kierują 
swoje leki wyłącznie do wybranych hurtowni farmaceutycznych, a te oferują leki swo-
im aptekom.

Przez wiele lat nie podjęto skutecznych działań w celu wyeliminowania tzw, sprze-
daży bezpośredniej. Ta usankcjonowana przez niektóre organy patologia zrodziła ko-
lejną patologię w postaci tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji i tym samym stwo-
rzenia reglamentacji leków refundowanych w Polsce.

Rozwiązanie powyższych problemów możliwe jest wyłącznie poprzez decyzje 
na poziomie Prezesa Rady Ministrów i Sejmu RP. Uważamy, że obecna sytuacja wy-
maga pilnych i radykalnych decyzji legislacyjnych. Konieczne jest naszym zdaniem 
uchwalenie - do czasu wypracowania nowych, kompleksowych regulacji - morato-
rium zawieszającego tworzenie nowych aptek do końca 2015 roku.

Pamiętając postawę Pani Premier w okresie pełnienia funkcji Ministra Zdrowia 
RP, w szczególności stanowcze i nieprzejednane stanowisko wobec żądań przemysłu 
farmaceutycznego oraz żelazną konsekwencję w procesie tworzenia ustawy o refun-
dacji leków, przekonani jesteśmy, że jest Pani Premier jedyną osobą, która może 
zapewnić obywatelom naszego państwa nieograniczany dostęp do leków ratują-
cych życie i zdrowie, uratować indywidualne apteki i zagwarantować niezależność 
wykonywania zawodu farmaceuty polskim aptekarzom.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

••
•
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LIST DO PREMIER EWY KOPACZ

Naczelna Izba Aptekarska
L.dz. P-418/2014

Warszawa, 9 października 2014 r.

Pani EWA KOPACZ
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

W piśmie z dnia 1 października 2014 r. w imieniu samorządu aptekarskiego oraz 
wszystkich polskich farmaceutów zaapelowałem do Pani Premier o podjęcie decyzji 
ratujących niezależne apteki prowadzone przez polskich farmaceutów. Jesteśmy prze-
konani, że konieczna jest dalsza reforma rynku farmaceutycznego, którą zapocząt-
kowała ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także gruntowna nowelizacja ustawy - 
Prawo Farmaceutyczne.

Katastrofalną sytuację polskich aptek i najważniejsze problemy związane z pra-
widłowym zaopatrzeniem pacjentów w leki ratujące ich zdrowie i życie przedstawiłem 
premierowi Donaldowi Tuskowi w piśmie z 20 lutego 2014 r., prosząc o pilne spotka-
nie z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej. Problemy sygnalizowane w imie-
niu około 30 tysięcy polskich farmaceutów i milionów pacjentów naszych aptek nie 
zainteresowały jednak premiera. W ciągu sześciu miesięcy premier Donald Tusk nie 
tylko nie zaprosił przedstawicieli samorządu aptekarskiego na spotkanie, ale w ogóle 
nie odpowiedział na wspomniane pismo, będące przecież także zaproszeniem do dia-
logu z przedstawicielami farmaceutów, którzy wykonują zawód zaufania publicznego.

W imieniu samorządu aptekarskiego, którego zadaniem - na podstawie ustawy 
z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich - jest między innymi reprezentowanie 
zawodu aptekarza i obrona jego interesów, troska o zachowanie godności i niezależno-
ści zawodu oraz współdziałanie z organami administracji publicznej w sprawach zwią-
zanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ 
na ochronę zdrowia publicznego, proszę Panią Premier o spotkanie z przedstawicie-
lami Naczelnej Izby Aptekarskiej. Pragniemy przedstawić Pani Premier najważniejsze 
problemy, z którymi codziennie zmagają się polscy pacjenci i aptekarze. Chciałbym 
podkreślić, że kierujemy się nie tylko troską o naszych pacjentów, o prawidłowe za-
opatrzenie ich w leki ratujące zdrowie i życie, ale także odpowiedzialnością za przy-
szłość polskiego aptekarstwa i zawodu farmaceuty. Jestem głęboko przekonany, że Pani 
Premier uwzględni naszą prośbę o spotkanie, rozumiejąc potrzebę podjęcia komplek-
sowych działań, w tym legislacyjnych, w obszarze dystrybucji aptecznej i zapewnienia 
pacjentom faktycznego dostępu do leków.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
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STANOWCZY PROTEST

List do Zarządu Grupy Wirtualna Polska Sp. z o.o.
oraz Prezesa Rady Nadzorczej Grupy Wirtualna Polska Sp. z o.o.

stanowczy protest w związku z zamieszczeniem na portalu wp.pl nierzetelnego 
i obrażającego polskich farmaceutów tekstu Pawła Rybickiego pod tytułem „Aptekarze 
oszukują i zgarniają pieniądze. A pacjentom grozi śmierć”.

Naczelna Izba Aptekarska

Warszawa, 27 listopada 2014 r.

Pan JACEK śWIDERSKI
Prezes Zarządu
Grupy Wirtualna Polska Sp. z o.o.
Pan JAROSŁAW MIKOS
Prezes Rady Nadzorczej
Grupy Wirtualna Polska Sp. z o.o.

W imieniu samorządu aptekarskiego, który z mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 
1991 r. o izbach aptekarskich reprezentuje zawód aptekarza, broni jego interesów oraz 
troszczy się o zachowanie godności i niezależności zawodu (art. 7 ust 1 pkt 1 i 2), 
wyrażamy stanowczy protest w związku z zamieszczeniem na portalu wp.pl 
nierzetelnego i obrażającego polskich farmaceutów tekstu Pawła Rybickiego pod 
tytułem „Aptekarze oszukują i zgarniają pieniądze. A pacjentom grozi śmierć”

Żądamy natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania kłamliwych i na-
ruszających dobra osobiste farmaceutów materiałów prasowych.

Wspomniany artykuł wpisał się w agresywną kampanię lobbingową, prowadzo-
ną przez organizacje reprezentujące środowiska biznesowe działające na rynku farma-
ceutycznym, której celem jest zwalczanie działań samorządu aptekarskiego zmierzają-
cych do poprawy zaopatrzenia pacjentów w leki, w tym ratujące zdrowie i życie.

Tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji to bezprawna praktyka polegająca na sprze-
daży leków z aptek do hurtowni farmaceutycznych. Spowodowana została ona ogra-
niczeniem dostępu do leków dla dużej części przedsiębiorców prowadzących obrót 
hurtowy i detaliczny lekami. Korzystna relacja cen leków w Polsce do odpowiednich 
cen tych samych leków w innych państwach Unii Europejskiej powoduje, że eksport 
leków stał wysoce intratnym zajęciem, a w konsekwencji stał się przedmiotem zainte-
resowania grup przestępczych.

Problemy związane z tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji oraz im podobne 
patologie są możliwe wyłącznie w systemach prawnych, w których nie obowiązuje re-
guła „apteki dla aptekarza lub spółki aptekarskiej”. Taka sytuacja występuje w Polsce 
Obecnie aptekę może otworzyć przedsiębiorca, który nie jest farmaceutą i w związ-
ku z tym nie podlega nadzorowi samorządu aptekarskiego w zakresie wykonywania 
zawodu. To właśnie głównie ci przedsiębiorcy biorą udział w procederze odwróconego 
łańcucha dystrybucji.
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W imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej protestujemy przeciwko szkalowaniu 
farmaceutów (aptekarzy).

Chcemy zdecydowanie podkreślić, że zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich 
aptekarzem jest farmaceuta wykonujący zawód w aptece, punkcie aptecznym lub 
hurtowni farmaceutycznej. Przedsiębiorca niefarmaceuta, który otrzymał zezwo-
lenie na otwarcie apteki, nie jest zatem aptekarzem.

Samorząd aptekarski od wielu lat domaga się wprowadzenia do polskiego pra-
wa zasady „apteka dla aptekarza lub spółki aptekarskiej”, która obowiązuje w więk-
szości krajów Unii Europejskiej. W związku z permanentnym brakiem leków ratu-
jących zdrowie Naczelna Izba Aptekarska zaproponowała zmianę w ustawie - Prawo 
Farmaceutyczne majace zapewnić wszystkim hurtowniom farmaceutycznym stałe 
dostawy leków objętych zakresem posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia, w 
ilości niezbednej do zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów. Zgodnie z propozycją 
NIA, odmowa sprzedaży refundowanego produktu leczniczego podmiotowi upraw-
nionemu do obrotu (hurtowni lub aptece) ma być dokonywana w formie pisemnej 
lub elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz powiadomieniem Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego.

Dzisiejsza sytuacja na rynku farmaceutycznym godzi w bezpieczeństwo zdrowot-
ne pacjentów. Obecnie maksymalnie trzy hurtownie, a także niektóre składy kon-
sygnacyjne mają wyłączny dostęp do ponad stu ważnych leków ratujących zdrowie 
i życie dystrybuowanych do polskich aptek. Jest to problem realny, na który nie re-
agują właściwie organy nadzorujące w Polsce obrót lekami. Od 2009 r. otrzymujemy 
skargi, że hurtownie mają problem z zaopatrzeniem w leki. Na posiedzeniu sejmowej 
Komisji Zdrowia w listopadzie 2014 r. dowiedzieliśmy się, że czwarta pod względem 
wielkości hurtownia w naszym kraju, która zaopatruje kilka tysięcy aptek, zosta-
ła pozbawiona dostępu do ważnych leków refundowanych. To samo dotyczy aptek 
należących do indywidualnych aptekarzy. Często dostają one w tygodniu tylko kilka 
opakowań refundowanego leku ratującego życie. Część podmiotów znajduje się poza 
systemem dystrybucji.

W lutym 2013 r. Naczelna Izba Aptekarska uruchomiła na swojej stronie interne-
towej formularz, dzięki któremu aptekarze z aptek ogólnodostępnych, punktów ap-
tecznych oraz aptek szpitalnych mogą przekazywać informacje dotyczące braku leków 
dopuszczonych do obrotu na terenie całej Polski. W ciągu niespełna miesiąca napły-
nęło ponad 500 zgłoszeń - większość z nich pochodziła z aptek ogólnodostępnych. Od 
1 stycznia do 18 listopada bieżącego roku poprzez uczestnictwo we wskazanej ankiecie 
aptekarze z całej Polski zgłaszali braki leków aż 1275 razy.

Zgłoszenia dotyczą około 200 produktów leczniczych w różnych dawkach i po-
staciach. To rzecz jasna jedynie wierzchołek góry lodowej. Informacje o brakujących 
lekach NIA przesyła do ministra zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Leki ratujące zdrowie i życie są w Polsce reglamentowane. Jak wynika z wypo-
wiedzi krajowych konsultantów z różnych dziedzin medycyny brak dostępności do 
leków znacząco zagraża zdrowiu i życiu polskich pacjentów. Na 10 zapytanych eksper-
tów aż 8 potwierdziło, że trudności w zaopatrzeniu się w leki niezbędne do prawid-
łowego leczenia farmakologicznego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
i życia pacjentów.

Samorząd aptekarski niepokoi poszerzająca się sfera eksportu równoległego re-
fundowanych produktów leczniczych, których ceny są znacznie niższe niż w innych 
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INTERWENCJA NIA
W SPRAWIE DYSTRYBUCJI NIEKTÓRYCH LEKÓW

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Szanowny Pan
GRZEGORZ CESSAK
Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W związku z ograniczaniem hurtowniom farmaceutycznym dostępu do leków 
przez podmioty odpowiedzialne:

1) Pulmicort zawiesina do inhalacji - AstraZeneca Polska;
2) Pradaxa - Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.;
3) Clexane - Sanofi Aventis Sp. z o.o.;
4) Fraxiparine, Seretide - GlaxoSmithKline;
oraz dystrybuowanie tych produktów na terenie Polski jedynie przez określone, 

wskazane przez podmiot odpowiedzialny hurtownie, działające w określonych sie-
ciach, np. PELION, NEUCA i trzy hurtownie wskazane przez AstraZeneca, uprzejmie 
proszę o skontrolowanie zgodności z prawem działalności tych podmiotów odpowie-
dzialnych w świetle art. 36g ust. 1 pkt. 18 ustawy - Prawo farmaceutyczne w związku 
z art. 36z ust. 1.

Zgodnie z art. 36 z ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne podmiot odpowiedzial-
ny oraz przedsiębiorcy zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi są 
zobowiązani zapewnić, w celu zabezpieczenia pacjentów, nieprzerwane zaspokojenie 
zapotrzebowania podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego produktami lecz-
niczymi i przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczy-
mi w ilości odpowiadającej potrzebom pacjentów.

krajach Unii Europejskiej, a także niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, 
funkcjonujący od kilku lat tzw. system dystrybucji bezpośredniej. Nie ulega wątpli-
wości, że skala eksportu równoległego związana jest z dostawami bezpośrednimi. Naj-
pierw pojawiły się dostawy bezpośrednie, a potem związane z nimi patologie, takie 
jak odwrócony łańcuch dystrybucji. Zdaniem samorządu aptekarskiego konieczne 
jest wprowadzenie mechanizmów prawnych chroniących polskich pacjentów przed 
brakiem dostępu do leków wywożonych z Polski w ramach eksportu równoległego, 
w szczególności w ramach nielegalnego obrotu.

Farmaceuci wykonują zawód zaufania publicznego (dziennikarze także wykonują 
zawód zaufania publicznego i ponoszą szczególną odpowiedzialność za rozpowszech-
niane informacje). Zgodnie z badaniami ufa im prawie 80 procent Polaków. Nierze-
telny i nieobiektywny tekst Pawła Rybickiego, naruszający normy etyki dziennikarskiej 
i zasady warsztatu dziennikarskiego, zamieszczony na portalu wp.pl, podważa to za-
ufanie. Dla nierzetelnych dziennikarzy nie powinno być miejsca w polskich mediach.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

dr MAREK JĘDRZEJCZAK
Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
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Z powyższego przepisu wynika, iż ani podmiot odpowiedzialny, ani przedsiębior-
ca zajmujący się obrotem hurtowym, nie może poprzez swoje działanie utrudniać lub 
uniemożliwiać zaspokojenia zapotrzebowania na leki aptekom lub jednostkowym 
hurtowniom farmaceutycznym.

Z informacji docierających do Naczelnej Izby Aptekarskiej wynika natomiast, że:
1) podmiot odpowiedzialny AstraZeneca dokonuje dystrybucji produktu leczni-

czego do dwóch hurtowni farmaceutycznych (PELION i Neuca SA);
2) podmiot odpowiedzialny Boehringer Ingeiheim Sp. z o.o. dokonuje dystrybu-

cji produktu leczniczego do dwóch hurtowni farmaceutycznych (Farmacol S.A. oraz 
Neuca SA);

3) podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis Sp. z o.o. dokonuje dystrybucji produk-
tu leczniczego do czterech hurtowni farmaceutycznych (ACP Pharma SA, Farmacol 
SA, Neuca SA, Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Prosper SA);

4) podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline dokonuje dystrybucji produktu 
leczniczego do trzech hurtowni farmaceutycznych (Farmacol SA, Neuca SA, Polska 
Grupa Farmaceutyczna SA).

Wymienione wyżej podmioty odpowiedzialne odmawiają tym samym pozostałym 
hurtowniom działającym na terenie kraju dostarczania swoich produktów leczniczych 
na takich samych zasadach co hurtowniom wybranym i powołanym do tego samego, 
co hurtownie wybrane przez podmiot odpowiedzialny, czyli do zaspokajania potrzeb 
aptek w celu zabezpieczenia potrzeb pacjentów.

Sposób zaopatrywania apteki w produkty lecznicze przebiega w trybie i na za-
sadach narzuconych przez firmy farmaceutyczne i podmioty odpowiedzialne, to jest 
przez bezpośredni kontakt z przedstawicielami tych firm, którzy wskazują konkretną 
hurtownię farmaceutyczną (PELION, Neuca, Farmacol, ACP Pharma, PGF), w której 
apteka będzie mogła zakupić produkty lecznicze.

Niepokojącym zjawiskiem jest ograniczanie dostaw produktów leczniczych do ap-
tek i tym samym powoduje brak możliwości prawidłowego wywiązywania się przez 
apteki z ich obowiązków wobec pacjentów w zakresie zapewnienia powszechnej do-
stępności do produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie RP.

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej opisane wyżej działanie, jako naruszające 
przepis art. 36z oraz art. 36g ustawy - Prawo farmaceutyczne, zobowiązujące podmiot 
odpowiedzialny do zabezpieczania potrzeb pacjentów poprzez dostarczanie produk-
tów leczniczych wszystkim hurtowniom farmaceutycznym, a nie tylko wybranym 
przez ten podmiot, wypełnia znamiona przepisu art. 33 ust. 1 pkt. 3 wyżej wymienio-
nej ustawy, co zgodnie z tym artykułem stanowi podstawę do cofnięcia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, bowiem co zostało udokumentowane 
powyżej, produkt taki wprowadzany jest do obrotu niezgodnie z pozwoleniem oraz 
w sposób naruszający przepisy ustawy -Prawo farmaceutyczne.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Prezesa o podjęcie stosow-
nych działań znajdujących się w Pana właściwości, zmierzających do wyeliminowa-
nia tej patologicznej sytuacji. Jednocześnie proszę Pana Prezesa o poinformowanie 
Naczelnej Izby Aptekarskiej o podjętych przez Pana działaniach w przedmiotowej 
sprawie.

dr Grzegorz Kucharewicz



20 Biuletyn Informacyjny

Czy drogie leki są najlepsze?
Dr Tadeusz Szuba

Z „Rzeczpospolitej” (30.IX.2014 r. str. C5) dowiadujemy się, że chorzy na 
cukrzycę oskarżyli Ministra Zdrowia o niedopuszczanie ich do głosu przy 
decydowaniu o refundacji leków. Nie mogą się doczekać refundacji leków in-
kretynowych.

Każdy Sąd zwykle pyta o zdanie rzeczoznawców, lekarzy. Niestety, lekarze 
są ubodzy w wiedzę ekonomiczną, nieodzowną do prawidłowego gospodaro-
wania lekami. Przeto prosimy o przyjęcie także naszych uwag a propos.

Cukrzyca polega na niewydolności trzustki, na niedostatecznej produkcji 
przez jej komórki beta insuliny. Już od niemal stu lat nie tylko o tym wiemy, 
ale też nauczyliśmy się robić insulinę, by ją podawać chorym.

Insulina-lek jest genialna: pomaga i nie szkodzi. Ma jednak dwie wady: 
trzeba ją podawać nie doustnie, a dokrewnie oraz kosztuje drogo.
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Wysiłek uczonych pracujących dla przemysłu farmaceutycznego zaowo-
cował w lekach doustnych, zastępujących jako tako insulinę i dużo tańszych. 
Obecnie najszerzej stosowane na świecie są: metformina, glimepirid i gliben-
clamid. Dobre, ale nie tak idealne, jak insulina. Przeto poszukuje się lepszych. 
Ostatnio opracowano tzw. inkretinomimetyki. Pierwsza była sitagliptina, pa-
tent 2003 r., w aptekach 2007 r. Druga - vildagliptina, 2008 r., trzecia - saxa-
gliptina, 2009 r.

Nie nam się wypowiadać o ich skuteczności i szkodliwości. Choć wiemy, 
że zaufanie do skuteczności gliptin jest umiarkowane, przeważnie są podawa-
ne wraz z metforminą, a zaufanie do bezpieczeństwa było zaburzone raporta-
mi o ostrym zapaleniu trzustki, nawet raku trzustki.

Nas interesuje biznes służby zdrowia. Stwierdzamy, że reklamowane pa-
cjentom gliptiny są znacznie droższe od drogich insulin. Że oferowane obok 
gliptin inne leki inkretynowe: exenatid i liraglutid są jeszcze dwa razy droższe 
od gliptin. My ośmielamy się tylko Wysokiemu Sądowi powiedzieć, że żaden 
lek na cukrzycę droższy od insuliny nie ma logicznego sensu. Sprawia wyłą-
cznie rujnowanie funduszy prozdrowotnych. Stanowisko Ministra Zdrowia 
i jego doradców, by nie spieszyć się z refundowaniem leków inkretynowych 
z funduszy publicznych, jest racjonalne. Poczekajmy na obfitszą wiedzę o nich 
farmakologiczną i raczej niewątpliwy spadek cen.

Powody skarżące Ministra Zdrowia niech mu nie przeszkadzają. W wol-
nej Polsce każdy ma prawo mu zgłosić swoje uwagi. Zwłaszcza konstruktyw-
ne. Niech nikt nie ma prawa wymuszać na nim na drodze sądowej decyzji 
destruktywnych.

W tajemnicy dodamy, że dobroczynne towarzystwa społeczne pomaga-
jące chorym w walce o refundację leków bywały wspierane przez koncerny 
farmaceutyczne zainteresowane sprzedażą ich wyrobów. Zwłaszcza tych no-
wych, monopolistycznych, drogich, wysoce dochodowych.

Dr Tadeusz J. Szuba
prezes zarządu

Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego
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Patron Roku 2015
Sejm Polski uchwalił, że rok 2015 będzie Rokiem świętego Jana Pawła II.

Substancje rakotwórcze w lekach
Warto zajrzeć do wykazu czynników rakotwórczych dla ludzi, zawartych 

w środkach leczniczych. Wykaz taki drukowany był w 1996 r. przez Minister-
stwo Zdrowia. Warto przypomnieć, że należą do nich między innymi: leki zło-
żone przeciwbólowe zawierające fenacetynę, doustne środki antykoncepcyjne 
stosowane w terapii sekwencyjnej, doustne złożone środki antykoncepcyjne, 
estrogeny sterydowe i niesterydowe...

Badania psychologiczne kierowców
Ministerstwo Zdrowia wydało 8. lipca 2014 r. zarządzenie w sprawie przy-

musowych badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
Co czwarta osoba w Polsce miała lub ma kryzys psychiczny. Fakt ten zmu-

sił do utworzenia specjalnego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego w 2014 r. Rozszerzył on dotychczasowe wytyczne dotyczące lecze-
nia osób chorych psychicznie.

Nowi Konsultanci Krajowi w Dziedzinie Farmacji
6 czerwca 2014 r. Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz powołał nowych 

konsultantów w dziedzinie farmacji:
• mgr farm. Lidia Maria Czyż - farmacja apteczna,
• prof. dr hab. Edmund Grześkowiak - farmacja szpitalna
• prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska - farmacja przemysłowa

Wystawa pudełka na leki i sygnatury
z warszawskiej apteki Antoniny Leśniewskiej
Muzeum Historyczne w Warszawie stara się o coraz nowe ciekawe eks-
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ponowanie swoich zbiorów. Ostatnio w dniach 1-30 września 2014 r. odbyła 
się w Muzeum na Woli prezentacja jednego eksponatu z Muzeum Farmacji 
w Warszawie. Ta nowatorska ekspozycja zbiorów historycznych odbywa się 
podczas sympatycznych spotkań młodzieży oraz osób dorosłych w lokalu 
Muzeum.

Każde Muzeum posiada setki eksponatów, ale natłok wrażeń sprawia, że 
osoby zwiedzające szybko zapominają o tym, co widziały. Inaczej jest z taką 
ciekawą lekcją historii, gdzie tylko jeden preparat odpowiada na pytania słu-
chaczy:

- Skąd pochodzi? Do czego służył? Kto go używał? Czy jest bardzo stary?
O losach Antoniny Leśniewskiej, o jej staraniach by uzyskać uprawnienia 

aptekarza, o założeniu pierwszej apteki z kobiecym personelem, o dawnych 
lekach, które sporządzano w aptekach, a nie w fabrykach... Takie ciekawe opo-
wieści przedstawiły panie „muzealniczki” prof. dr hab. Iwona Arabas oraz mgr 
farm. Anita Chodkowska z Muzeum Farmacji. Interesującym ich gawędom 
historycznym towarzyszyły niezwykłe wrażenia wizualne, wywołane za po-
mocą specjalnej konstrukcji luster, reflektorów i sztuczek techniki świetlnej. 
Robiło to niesamowite wrażenie i pozostawiało na długo w pamięci. W czasie 
tych niezwykłych wrażeń świetlnych słuchacze dowiedzieli się, jak dawniej 
kształcili się aptekarze, że praca w aptece była dawniej domeną mężczyzn, że 
leki produkowano dawniej tylko w aptece, a nie w fabrykach. Jednym słowem 
całe dawne dzieje zawodu aptekarskiego zostały przedstawione publiczności 
podczas prelekcji za pomocą jednego pudełka.

J.B.

Kieszonkowa biblia - dar ks. arcybiskupa Sławoja Głódzia
Kieszonkową biblię w Polsce wprowadził przed wielu laty arcybiskup ks. 

Sławój Głódź w okresie gdy był naczelnym kapelanem Wojska Polskiego.
Przypominam sobie takie zdarzenie. Pojechałam do Warszawy na zebranie 

Zarządu Głównego PTFarm., którego biuro mieści się przy ul. Długiej 16. Pra-
wie na przeciwko znajduje się tam kościół garnizonowy. Pociąg z Kołobrzegu 
do Warszawy przyjeżdża o 5 rano, a odjeżdża o 23-ciej w nocy. Czas przed ze-
braniem i po zebraniu zamiast na holu dworcowym spędzałam na modlitwie 
w kościele. A gdy zebranie kończyło się wcześniej, to w Archiwum, które też 
znajduje się przy ul. Długiej vis a vis.

Pewnego razu tak się zdarzyło, że gdy przybyłam na zebranie do War-
szawy odbywała się peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po 
kościołach Warszawy, a tego właśnie dnia obraz adorowano w kościele garni-
zonowym przy ul. Długiej. Po zebraniu, które późno się skończyło, poszłam 
do tego kościoła. W nabożeństwie uczestniczyło wojsko, rodziny wojskowych 
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i okoliczni mieszkańcy. Celebrował je osobiście ks. arcybiskup Sławój Głódź, 
kapelan wojskowy.

Klęczałam w jednej z tylnych ławek i oto co się wydarzyło. Wzdłuż szpa-
leru ławek szło 2 żołnierzy i niosło w dużym koszu (tzw. koszu na bieliznę), 
małe książeczki. Obdarowywali nimi wszystkich obecnych na nabożeństwie. 
Była to kieszonkowa ewangelia św. Łukasza. Za żołnierzami szedł w pewnej 
odległości ks. Arcybiskup Sławój Głódź z kropidłem i święcił te książeczki, 
które każdy trzymał wysoko w ręku przed sobą.

Kilka ławek przede mną siedziała pewna młoda siostra zakonna. Nie przy-
jęła ona od żołnierzy książeczki, bo powiedziała, że ma w klasztorze dużą bi-
blię. Ks. biskup Sławój Głódź idąc wzdłuż ławek sprawdzał, czy każdy trzyma 
w ręku książeczkę. Przy zakonnicy zatrzymał się:

- Dlaczego siostra nie wzięła tej książeczki? - zapytał. Siostra zaczęła się 
nieśmiało tłumaczyć.

Ks. Sławój Głódź przywołał żołnierzy z koszem. Kazał im zaopatrzyć sio-
strę zakonną w tę książeczkę. Wtedy ją pokropił i szedł dalej. W tej sytuacji 
i ja odebrałam ewangelię św. Łukasza, dar ks. Sławoja Głódźa, choć tak przy-
padkowo znalazłam się w garnizonowym kościele.

Inicjatywa ks. arcybiskupa Sławoja Głódzia, by w kieszeni żołnierza pol-
skiego znalazło się pismo święte, wyprzedziło wiele lat inicjatywę naszego 
Papieża Franciszka. Papież też pewnej niedzieli obdarował tysiące pielgrzy-
mów kieszonkowym pismem św., aby zachęcić do czytania każdego dnia, 
choćby w drodze do pracy czy z pracy, w metrze czy autobusie...

Rozwój chorób psychicznych
Ostatnio obserwuje się duże nasilenie występowania depresji i chorób psy-

chicznych. Podlegają zwykle temu osoby, które przeszły załamanie nerwowe, 
utratę kogoś bliskiego i kochającego. Długotrwałej depresji podlegają przede 
wszystkim osoby nie praktykujące religii katolickiej. Gdy nadejdzie jakiś po-
ważny cios losowy, pogrążają się wówczas w głębokiej rozpaczy, a długotrwała 
depresja kończy się często chorobą psychiczną.

Gdy otwarte zostały granice na zachód, potężna fala młodzieży polskiej 
ruszyła do Niemiec i Anglii za pracą. Szybko się tam adoptowali w nowych 
warunkach i nie chcą już wracać do kraju. Przewidywano, że ta fala polskiej 
emigracji, która zalała Europę zachodnią spowoduje odrodzenie katolicyzmu 
w zlaicyzowanym społeczeństwie Zachodniej Europy. Wszak Polacy - to byli 
rodacy świętego Papieża Jana Pawła II.

Tymczasem stało się inaczej. Młodzi Polacy wyrwani ze środowiska ro-
dzinnego zaprzestali praktyk religijnych i wyrzekli się wiary katolickiej. 
W Niemczech (i innych krajach zachodnich) panuje system podatkowy, 
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obejmujący podatek na rzecz wyznania, które się zadeklaruje w zeznaniu 
podatkowym. Otóż wielu Polaków zadeklarowało się jako „niewierzący”, aby 
„oszczędzić” na podatku kościelnym.

A co tam - mówili - na chrzest dziecka pojadę do babci w Polsce.
Tymczasem pisemne złożenie deklaracji o nieprzynależności do kościo-

ła katolickiego stanowi apostazję czyli grzech publicznego wykluczenia się 
z kościoła katolickiego. Informacja taka zostaje przekazana do biskupa re-
gionu zamieszkania obecnego oraz dawnego, zatem w Polsce. W ten sposób 
liczni polscy emigranci zostali dobrowolnie skreśleni z listy katolików za kilka 
„srebrników” wydanych na piwo.

Młodość i zdrowie nie trwają wiecznie. Gdy przyjdzie choroba i starość, 
pojawia się depresja, a często choroba psychiczna.

Człowiek potrzebuje do życia atmosfery miłości, życzliwości. Gdy tego 
zabraknie, zostaje pustka i rozpacz, której nie wypełni żadna moneta.

Koniec okresu edukacyjnego
Przypominamy, że z dniem 31.12.2014 r. dobiega końca 5-letni okres eduka-
cyjny dla farmaceutów, którzy rozpoczęli go w styczniu 2010 r. W związku 
z tym prosimy o dostarczenie do biura KOIA wypełnionych Kart ciągłego 
szkolenia wraz z zebranymi certyfikatami i zaświadczeniami celem zalicze-
nia ciągłego szkolenia i otrzymania Karty na kolejny okres edukacyjny.
Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony przez Okręgowa 
Radę Aptekarską na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szko-
lenie o okres maksymalnie 24 miesięcy. W celu uzyskania przedłużenia 
okresu ciągłego szkolenia należy złożyć pisemny, uzasadniony wniosek do 
Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej przed upływem trwającego okresu 
edukacyjnego. Wniosek złożony po zakończeniu trwania okresu edukacyj-
nego nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

•

•
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Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy
Na bazie Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 

w Gdańsku powstała w 1984 r. Akademia Medyczna w Bydgoszczy. W tym 
samym roku uruchomiono tam Wydział Farmaceutyczny. W 2004 r. Wydział 
Farmaceutyczny, jako jeden z 3 wydziałów Collegium Medicum został włą-
czony do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2013 r. Wydział 
Farmaceutyczny w Bydgoszczy otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

Obecnie Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy jest jednym z 17 Wydzia-
łów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia farmacji trwają 5,5 
roku i zakończone są magisterium. Wydział Farmacji prowadzi też 5,5-letnie 
studia niestacjonarne farmacji z programem studiów stacjonarnych. Poza tym 
prowadzi też studia stacjonarne i niestacjonarne w kierunku kosmetologii 
(3-letnie licencjackie i 2-letnie magisterskie) oraz 5-letnie studia stacjonarne 
w kierunku analityki medycznej. Poza tym prowadzi też szkolenie specjali-
styczne w zakresie farmacji.

(Biuletyn Pom.-Kuj. OIA nr 126/2014)

Budynek Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy
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Szkolenie w zakresie marketingu
Bydgoska OIA zorganizowała w dn. 19-20. września 2014 r. w Toruniu 

szkolenie dla aptekarzy właścicieli aptek indywidualnych w zakresie marke-
tingu. Uczestnicy otrzymali wskazówki i narzędzia do lepszego prowadzenia 
własnej apteki, wykorzystania przewagi aptek - indywidualnych nad siecio-
wymi.

święto Aptekarzy w Toruniu
W dn. 28. września 2014 r. odbyły się w Toruniu w Domu Artusa doroczne 

obchody Dnia Aptekarza, zorganizowane przez Pomorsko-Kujawską OIA.
(Biuletyn Pom.-Kuj. OIA nr 126/2014)

Polski patent na lek przeciwnowotworowy
Naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we 

współpracy z prof. Zbigniewem Kałużym z PAN w Warszawie uzyskali zwią-
zek chemiczny o właściwościach przeciwnowotworowych, dostał on opaten-
towany i czeka na produkcję w pewnej firmie.

(Biul. OIA w Białymstoku nr 2/2014)

Niedozwolona reklama leków
Sąd Wojewódzki w Warszawie uznał, że nazwanie apteki „Centrum Tanich 

Leków” jest naruszeniem ustawy o niedozwolonej reklamie leków, sprzeczne 
z interesem społecznym i nakazał usunięcie tej nazwy.

(Wyrok Sądu Woj. Warsz. sygn. akt VI SA/War. 3328/13)

Dawne apteki Kieleckie
W Biuletynie Kieleckiej OIA ukazała się publikacja przypominająca dzie-

je najstarszych aptek Kieleckich. Autorem publikacji jest mgr farm. Robert 
Gocal.

(Wiadomości Aptekarskie, grudzień 2014)

Farmaceuta specjalistą wiedzy o interakcjach
W dn. 20 maja 2014 r. odbyła się w Gdańsku ogólnopolska konferencja 

naukowa studentów farmacji nt. „Farmaceuta w interakcjach”. Organizatorem 
konferencji był Wydział Farmaceutyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. W konferencji tej wzięły udział 3-osobowe delegacje studentów roku 
ze wszystkich Wydziałów Farmaceutycznych w kraju. Rozegrali oni konkurs, 
który przebiegał w 2 etapach. W pierwszym etapie każda grupą otrzymała 
inne zadanie. Np. grupa zwycięska przedstawiła przed Komisją i słuchacza-
mi rozwiązanie przypadku klinicznego, dotyczącego oceny stosowanych 
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połączeń leków i ryzyka zastosowania środków kontrolnych zabierających 
jod przy podaniu metodą tomografii komputerowej u cukrzyka przyjmują-
cego metforminę.

W drugim, zamkniętym dla publiczności etapie konkursu, wszystkie dru-
żyny otrzymały ten sam przypadek pacjenta o określonym stanie zdrowia, 
przyjmującego wiele leków. Korzystając z baz danych fachowej literatury 
w ciągu godziny należało odpowiedzieć na pytanie, które leki wskazują inter-
akcję oraz jak można je usunąć.

Zwycięzcą konkursu została grupa 3 studentów IV roku Wydziału Far-
maceutycznego w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 
Agata Walkowiak, Łukasz Ostrowski i Joanna Lisiecka.

Tematyka konkursów wskazuje jak wysokie wymagania stawia się obecnie 
studentom farmacji.

(Biuletyn Pom.-Kuj. OIA nr 126/2014)

100 NAJBOGATSZYCH POLAKÓW
W edycji 2014 czasopisma FORBES znajdziemy listę 100 najbogatszych 

Polaków. Podobnie jak w ubiegłym roku interesują nas osoby z branży 
FARMACEUTYCZNEJ.

Na miejscu 7 tej listy jest Jerzy Starak i Anna Woźniak-Starak (w 2013 
roku zajmowali miejsce 6). Majątek wyceniono na 3050 mln PLN. Jerzy Starak 
właściciel Polpharmy, czyli największej polskiej firmy farmaceutycznej. Co 20 
tabletka sprzedawana w naszym kraju daje zarobek Starakowi i jego rodzinie. 
Przed dwoma laty miliarder kupił Warszawską Polfę. Teraz jej fabrykę przeno-
si do Ożarowa, a na działce blisko centrum będzie stawiać zapewne biurowce. 
Poza tym należą do niego fabryka Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Herbapol 
Lublin oraz restauracja Belvedere w Łazienkach.

Miejsce 15 zajmują (podobnie jak w 2013 r.): Maciej i Małgorzata Adam-
kiewiczowie. Wartość ich majątku wyceniana jest na 1250 mln PLN. (w po-
równaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost o 13,6 proc).

Miejsce 30 na liście najbogatszych w tym roku zajmują: Zyta i Andrzej 
Olszewscy, których majątek wynosi 680 mln PLN i zwiększył się o 70 proc. 
(w 2013 r. zajmowali miejsce 59).

Miejsce 38 zajmuje Wiesława i Kazimierz Herba (awansowali z miejsca 85 
jakie zajmowali w 2013 r.) Majątek ich szacowany jest w tym roku na wartość 
535 mln PLN.

Miejsce 47 (w 2013 r. było to miejsce 56) zajmuje Irena Eris i Henryk 
Orfinger (branża kosmetyczna) z majątkiem 500 mln PLN zwiększonym 
o 16,3 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.



Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 29

Miejsce 74 (podobnie jak w 2013 r.) zajmuje Zenon Ziaja z rodziną (far-
macja i branża kosmetyczna) z majątkiem w wysokości 340 mln PLN, który 
został zwiększony w tym roku o 3 proc.

wybrała J. Murawska
100 NAJWIĘKSZYCH FIRM W POLSCE
W edycji 2014 FORBES w rankingu 100 największych firm w Polsce, 

znajdujemy firmy związane z farmacją:
Na miejscu 31 w 2014 roku (w ubiegłym roku było to miejsce 33) wymienio-

ny jest PELION; przychody 7302 mln PLN (wzrost o 9,2 proc.), zysk 101 mln 
PLN, aktywa 2733 mln PLN zatrudnienie 7,1 tys. osób (spadek o 3,6 proc).

Na miejscu 40 NEUCA (miejsce to samo jak w roku ubiegłym); przychody 
5795 mln (wzrost o 1,9 proc.), zysk 85 mln PLN (wzrost o 31,3 proc.), aktywa 
1918 mln PLN (wzrost o 2,5 proc.), zatrudnienie 3,5 tys. osób (spadek o 5,2 
proc.).

Na miejscu 48 FARMACOL (w 2013 r. było to miejsce 46); przychody 5206 
mln PLN (wzrost o 7,2 proc.), zysk 126 mln PLN (wzrost o 9,4 proc.), aktywa 
2178 mln PLN (wzrost o 12,6 proc.), nie podano wielkości zatrudnienia.

Na miejscu 52 GlaxoSmithKline (w 2013 r. było to 51 miejsce); przychody 
4822 mln PLN (wzrost o 7,2 proc.), zysku nie podano, aktywa 2223 mln PLN 
(wzrost o 8,9 proc.), zatrudnienie 1,5 tys. osób (spadek o 4,3 proc.)

Na miejscu 75 CIECH (w 2013 r. było to miejsce 53); przychody 3501 mln 
PLN, (spadek 20 proc.), zysk 40 mln PLN, aktywa 3211 mln PLN (spadek 13,9 
proc.), zatrudnienie 3,9 tys. osób (spadek o 29,7 proc.) wybrała J. Murawska
(przedruk z Biuletynu OIA w Olsztynie nr 3/2014)

Żeglarskie Mistrzostwa Polski 
Aptekarzy

Już po raz trzeci aptekarze, za-
paleńcy żeglarstwa, spotkali się na 
regatach jachtami. Gospodarzem 
imprezy była Olsztyńska Izba Ap-
tekarska. W regatach wzięło udział 
18 ekip z następujących Izb Aptekarskich: białostockiej, krakowskiej, olsztyń-
skiej, łódzkiej, pomorsko-kujawskiej, gdańskiej, śląskiej i warszawskiej. Każ-
da ekipa otrzymała jacht i startowała w różnych konkursach przewidzianych 
programem regat. Wieczory spędzano na śpiewaniu szant oraz tańcach przy 
ognisku. Może z naszego grona jakaś ekipa weźmie udział w spotkaniu żegla-
rzy.  (Biul. OIA Olsztyńskiej nr 3/2014)
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Serdecznie gratulujemy naszemu miłe-
mu Koledze, mgr farm. Jerzemu Grocholskie-
mu z okazji odznaczenia odznaką honorową 
ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA, 
przyznaną przez Ministra Zdrowia. Odznaka 
ta została Mu wręczona w dniu 24. września 
2014 r. w Warszawie podczas centralnych uro-
czystości DNIA APTEKARZA. Na uroczystość 
tą zjechali się farmaceuci z całej Polski, a kilka 
osób zostało uhonorowanych odznaczeniami 
państwowymi, ministerialnymi i zawodowy-
mi. Program spotkania był niezwykle uroczy-
sty i zapisał się trwale w pamięci uczestników, 

zwłaszcza osób uhonorowanych odznaczeniami. Uroczyste chwile podczas 
centralnego święta aptekarzy w Warszawie stanowią dla każdego uczestnika 
piękne niezapomniane przeżycie.

Z okazji tego wielkiego wyróżnienia pragniemy przypomnieć przebieg 
pracy zawodowej i społecznej mgr Jerzego Grocholskiego. Dyplom mgr far-
macji uzyskał w 1966 r. w Akademii Medycznej w Gdańsku, a tytuł specjalisty 
farmacji aptecznej II stopnia w 1975 r. Bezpośrednio po studiach był asysten-
tem na Wydziale Farmaceutycznym AM w Gdańsku aż do chwili powołania 
go do służby wojskowej w 1968 r. Po okresie służby wojskowej w 1970 r. podjął 
zawodową służbę wojskową, która trwała do 1996 r., w tym czasie był kierow-
nikiem apteki wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Ustce. Po 
przejściu na emeryturę wojskową był w latach 1996 do 2009 kierownikiem 
apteki w Ustce. Obecnie przebywa na emeryturze, pasjonując się łowiectwem, 
fotografią i działalnością społeczną.

Cechowała go zawsze wielka pasja społecznej działalności. W Polskim To-
warzystwie Farmaceutycznym był przez 5 kadencji prezesem koła w Słupsku, 
organizował liczne zebrania i konferencje naukowe w Ustce. Gdy powstały 
Izby Aptekarskie włączył się do działalności społecznej na rzecz Środkowo-
pomorskiej OIA. Czyni to z wielką starannością, dokładnością i zaangażowa-
niem. Jego pełna poświęcenia praca społeczna zasługuje na wdzięczność nas 
wszystkich.

Gratulacje dla mgr farm.
Jerzego Grocholskiego
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Za swoją wzorową pracę zawodową i społeczną został uhonorowany na-
stępującymi odznaczeniami: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (1988), od-
znakami MON Srebrnym i Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczy-
zny”. W 2005 r. został odznaczony medalem  im. Bronisława Koskowskiego. 
Obecna odznaka Ministra Zdrowia stanowi podsumowanie jego zaangażo-
wanej pracy społecznej całego życia.

Grocholski jest przez nas wszystkich bardzo lubiany ze względu na swe 
miłe usposobienie, koleżeńskość, skromność, dobroć i serdeczność. Dlatego 
cieszymy się bardzo z Jego wyróżnienia przez Ministra Zdrowia.

Gratulujemy i życzymy 100 lat!
Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” jest szczególnym 

wyróżnieniem nadawanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia na 
podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w spra-
wie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, usta-
lenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. Odznaka 
może być nadana (Dz.U. 2004, Nr 1 poz. 1) osobom fizycznym w uznaniu ich 
osiągnięć w zakresie:

– wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych;

– ochrony zdrowia ludności;
– poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych;
– profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej;
– kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdro-

wia;
– wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia;
– wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdro-

wia;
– rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycz-

nych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością;
– rozwoju farmacji szpitalnej.
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Aptekarskie love-story

Zawiłe losy Jurka

c.d.

Był smutny, jesienny wieczór. Jurek wracał z uczelni do swego mieszkania, 
które wynajął w pobliżu. Nagle zatrzymał się. Niech pan odwiedzi swoje dzie-
ci! One bardzo tęsknią za panem... 

To była nauczycielka ze szkoły podstawowej, do której uczęszczali jego 
mali synkowie.

- A czy dobrze się uczą - zapytał.
- Tak, są bardzo grzeczni i roztropni.
- Podprowadzę panią! - powiedział Jurek. - Niech pani mi o nich opowie. 

Szli chwilę razem. Potem ona powiedziała.
- Ja już długo nie będę uczyła w tej szkole. Tylko do wakacji. Odchodzę. 

Zmarła mi matka. Nie mam nikogo z rodziny. Chcę wstąpić do zakonu. Może 
wynajmie pan moje mieszkanie?

Jurek uśmiechnął się. Właśnie szukał innego mieszkania.
Uznał to za szczęśliwy traf. Mieszkanie nauczycielki to był mały, stary do-

mek na peryferiach, z ogródkiem pełnym kwiatów.
- Tak bardzo lubię kwiaty i w ogóle pracę w ogrodzie... - mówiła nauczy-

cielka. Za domem mam grządki z warzywami i drzewa owocowe.
- Mój dziadek i babcia tu mieszkali. Żal mi tego ogródka i domku, ale teraz 

gdy zabrakło mojej mamy, cóż ja sama zrobię?
Mieszkanie w domku było przytulne, choć skromnie urządzone.
- Zaraz przygotuję herbatę! - powiedziała nauczycielka i znikła w kuchni. 
Po chwili na stole pojawiła się herbata, a potem smaczna, ciepła kolacja.
- Jestem bardzo załamana śmiercią mojej mamy - powiedziała nauczy-

cielka.
- A jaka była pana mama? Czy jeszcze żyje?
Jurek po spożyciu ciepłego jedzenia rozmarzył się. Nikomu dotąd nie 

zwierzał się o swoim pobycie na Syberii, o śmierci tam ojca, o matce, która się 
poświęcała, by on ocalał w tych ciężkich warunkach na Syberii, dokąd wywie-
ziono całą ich rodzinę.

Za oknem padał deszcz i rozszalała się wichura. Nagle zgasło światło. Wiatr 
uszkodził gdzieś przewody elektryczne. Ale nastrój zwierzeń trwał.
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Jurek opuścił „zaczarowany” domek dopiero rano. Zapewnił, że go kupi. 
Ale na uczelni okazało się, że przyjechała delegacja z Leningradu i on musi im 
towarzyszyć, bo zna dobrze język rosyjski. Tak jakoś wszystko się ułożyło, że 
zajrzał do domku nauczycielki dopiero po 2 miesiącach.

- Nie sprzedam mego domku - powitała go u progu nauczycielka. - Bo za 
7 miesięcy urodzę twoje dziecko...

- Och! - wiadomość ta oszołomiła Jurka. - Ale możesz „to” jeszcze usu-
nąć...

- Nie, nigdy nie zabiję mojego dziecka, 
które ufa w moją miłość.

Jurek był oszołomiony nową sytua-
cją, która go przerażała, a w końcu jednak 
podjął decyzję, że ożeni się z nauczycielką 
i zamieszka w jej domku. Ślub był skrom-
ny, cywilny.

Wspólne życie z Anią, nauczycielką, 
okazało się bardzo szczęśliwe. Zawsze wi-
tała go z uśmiechem. Zawsze chwaliła i po-
dziwiała. Zawsze wszystko wybaczała...

Po pierwszej córeczce Ania urodziła jeszcze troje dalszych dzieci. Zajmo-
wała się domem i ogrodem. Nie pracowała w szkole, ale zaocznie studiowała 
polonistykę. Jurek zrobił karierę naukową, był ceniony na uczelni i lubiany 
przez kolegów.

Gdy kiedyś dotarły do Ani plotki, że mąż ją zdradza, przemyślała to i po-
stanowiła:

- Cóż, muszę mu wybaczyć. Nie mogę pozbawić dzieci ojca...
Ich dom był zawsze pełen ciepła i dobroci. Nawet synowie Jurka z pierw-

szego małżeństwa, chętnie odwiedzali „ciocię Anię”. A ona była niestrudzona 
w pracy dla swej rodziny. Świetnie gotowała i piekła różne smakołyki.

Jurek otoczony Ani miłością z czasem stał się domowym dyktatorem. Ania 
przyjmowała wszystkie jego ekscesy i złe słowa ze spokojem. Ta miłość i do-
broć Ani były Jurkowi bardzo potrzebne, gdy z czasem pojawiła się przewle-
kła choroba. Ania pielęgnowała go z poświęceniem, znosząc spokojnie jego 
wybuchy gniewu i złe słowa. Cieszyła się, że dzieci dorosły i założyły rodziny. 
Jej dom stał się ochronką dla wnuków.

Kiedyś zwierzyła się sąsiadce, że gdy przystępowała do I. komunii świętej, 
to złożyła Panu Jezusowi przyrzeczenie, że zawsze chce być pełna dobroci 
dla wszystkich ludzi.

J. Brzezińska
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Recepta na miłość

Weź zalotne dwa spojrzenia

Cztery miękkie uściśnienia

Słodkie słówka bardzo liczne

Trzy spacery romantyczne

Daj lubczyku liści gram

Rozczyń w miodzie wszystko sam

Jedną miarkę namiętności

Przypraw uncją twej zazdrości

Utrzyj tego kwartę całą

Uczyń, aby się zmieszało

I taką to mieszaninę

Zażywaj już co godzinę

/autor nieznany/
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Aptekarz – żeglarzem

Morze, mimo burzliwej potęgi swego żywiołu, stanowi mag-
nes dla wielu ludzi. Z magnetyczną siłą przyciąga mężczyzn 
silnych, sprawnych fizycznie, do zmierzenia się z jego bez-
kresem, przygodą i walką o przetrwanie.

Dla polskich żeglarzy wzorem osobowym jest 
Józef Conrad (1857-1924) czyli Teodor Józef Kon-
rad Korzeniowski, syn polskiego zesłańca. Nie ukoń-
czywszy nawet gimnazjum wyjechał on w 1874 r. z 
Polski z zamiarem obrania zawodu marynarza. Pły-
wał na różnych statkach, aż do 1899 r. Najpierw jako 
zwykły marynarz. Z czasem uzyskał uprawienia ka-
pitana.

Gdy choroba zmusiła go do zaprzestania rejsów 
po morzu, osiadł w Anglii i zajął się pisaniem po-
wieści i nowel. Ich bohaterami byli ludzie morza 
zmagający się z potęgą żywiołu w sposób heroiczny 
walczący z przyrodą, mający głębokie poczucie praw 
moralnych.

Joseph Conrad pisał po angielsku. Wszedł do wielkiej literatury angielskiej 
i polskiej. Jego utwory podkreślają wartości etyczne, szczególnie w sytuacjach 
niebezpieczeństwa życia. W każdym pokoleniu porywają one młodych ludzi 
o szlachetnym charakterze i pasji morskiej żeglugi.
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W Kołobrzegu już w 1956 r. powstał Klub Morski, którego patronem był 
Joseph Conrad. 23 października 2006 r. Klub ten obchodził swoje 50-lecie. 
W trudnych powojennych warunkach garstka zapaleńców zbudowała jacht 
Orkan, by żeglować nim po Bałtyku. Z czasem powstały coraz lepsze i no-
wocześniejsze jachty. Można było nimi wypływać na dalsze rejsy, do An-
glii, Francji, Belgii, Danii, Szwecji, Petersburga. Powstało nabrzeże jachtowe 
w Kołobrzegu, gdzie zatrzymują się nierzadko jachty zagraniczne.

Dowódcą Klubu Morskiego jest zawsze Komandor. Jest to godność wy-
bieralna, a tytuł pozostaje na całe życie. Z okazji 50-lecia zrobiono zdjęcie 
wszystkich komandorów kołobrzeskich. Jest wśród nich aptekarz, mgr Janusz 
Kowalkiewicz.

Gdy 8 grudnia 1989 r. Komandor Kowalkiewicz uruchomił pierwszą na 
wybrzeżu, a 40-tą w kraju, prywatną aptekę, nazwał ją Komandorską, no bo 
jakże inaczej. Pasja żeglarska mgr J. Kowalkiewicza rozwijała się od momentu, 
gdy osiedlił się w Kołobrzegu w 1966 r. Najpierw pływał na jachtach „Dar 
Kołobrzegu”, „Wojewoda Koszaliński”, „Arka”. Został wybrany na Komandora 
„Jacht-Klubu J. Conrad Korzeniowskiego” w Kołobrzegu. Następnym etapem 
żeglarstwa stała się żegluga super nowoczesnymi jednostkami. Były więc rejsy 
dookoła Europy, Anglii, z Włoch przez Grecję i furorę do Odessy i Jałty, połu-
dniowa i zachodnia Afryka, Wyspy Kanaryjskie i wiele innych, razem ponad 
15 tys. mil morskich.

Wszędzie tam niezbędna była znajomość języka angielskiego, którego spe-
cyficzne żeglarskie arkana poznał mgr J. Kowalkiewicz najpierw w Anglo-
Continental School w Bournemouth, a następnie regularnie szlifując język 
angielski w International House.
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W 1991 r. Jacht Club IC. Korzeniowski i jego Komandor mgr Janusz Ko-
walkiewicz byli organizatorami Zlotu Jachtów Polonijnych w Kołobrzegu. 
Zawitało wtedy do Kołobrzegu dziesiątki jachtów z Europy i Ameryki. M.in. 
jacht „Solidarity” z Chicago pod kpt. A. Piotrowskim, Isodore Ryzak - koman-
dor Jacht-Clubu IC. Korzeniowski z Chicago i inni. Podczas uroczystego spot-
kania w tawernie były ciekawe rozmowy i śpiewy szant żeglarskich. Takich 
niezapomnianych spotkań z ludźmi, którzy kochają morze i żeglarstwo było 
więcej. Zostaną one na zawsze w miłej pamięci i na kartach kroniki Morskie-
go Klubu IC. Conrad w Kołobrzegu.

Historia tego Klubu jest wpisana w dzieje miasta i regionu. Klub wychował 
i wyszkolił kilka pokoleń młodzieży, która poprzez morską przygodę chcia-
ła poznać świat i ludzi. Wielu z nich zostało potem kapitanami żeglarstwa, 
sternikami, setki – żeglarzami. W dzieje tego klubu i żeglarstwa na Wybrzeżu 
Koszalińskim jest wpisane nazwisko aptekarza, mgr Janusza Kowalkiewicza, 
którego pasją życiową jest żeglarstwo.

dr Jadwiga Brzezińska
opracowano na podstawie „Kołobrzeskich Wiadomości” nr 4/2006
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Jarzębina, czyli jarząb pospolity 
(Sorbus aucuparia L.)

To powszechnie znane i lubiane 
drzewo dorastające do ok. 15 m. jest 
też cennym surowcem leczniczym i 
użytkowym. Występuje na terenie ca-
łego kraju aż po kosodrzewinę.

Według licznych legend drzewo 
to zostało stworzone przez Boga dla 
ozdoby świata a także dla nakarmie-
nia dzikich ptaków i zwierząt. Rze-
czywiście dorodne, koralowo czer-
wone owoce są ulubionym pokar-
mem wielu ptaków jak, jemiołuszki, 
orzechówki, gile czy sikorki. Przed 

wiekami owoce te używane były nawet do zwabiania ptaków w czasie po-
lowań. Również dzikie zwierzęta jak np. sarny, jelenie, dziki, lisy i wiewiór-
ki, wyczuwając instynktownie lecznicze właściwości „korali” jarzębinowych, 
bardzo chętnie je spożywają. Drzewo to spotykane też jest w wielu ludowych 
obrzędach i przesądach. Ciekawe, że oprócz cech dobrych przypisuje mu 
się także cechy negatywne a w niektórych legendach uważa się jarzębinę za 
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siedlisko zła. Jedna z legend Łemków głosi np., że na jarzębinie powiesił się 
Judasz.

Surowcem leczniczym są kwiaty jarzębiny (zbierane na początku kwit-
nienia) ale głównie jej owoce. Owoce dla celów leczniczych zbiera się w po-
czątkowej fazie dojrzałości a dla celów kulinarnych – dopiero po pierwszych 
przymrozkach.

Największe znaczenie mają owoce, bogate w kwasy organiczne, gorycze, 
karotenoidy (beta-karoten), cukry, pektyny i garbniki. Zawierają też dużą 
ilość witaminy C a także prowitaminę A, witaminy B, E,.PP i K. Z mikroele-
mentów zwłaszcza miedź i magnez.

Owoce działają lekko moczopędnie a na błony śluzowe przewodu pokar-
mowego lekko ściągająco.

Przemarznięte owoce jarzębiny są jadalne i można je przerabiać na po-
widła, nalewki i wina. Powidła takie są smaczne a mają także właściwości 
lecznicze i mogą być stosowane pomocniczo w biegunce i kamicy nerkowej. 
Dawniej stosowano je nawet w leczeniu czerwonki. Przetwory z jarzębiny 
działają osłaniająco na wątrobę i, jako środek odtruwający, według niektórych 
autorów są nawet skuteczniejsze od cysteiny. Powidła jarzębinowe stosowane 
przez kilka miesięcy wykazują korzystne działanie w gośćcu stawowym.

Jarzębina stosowana jest przeważnie w mieszankach z innymi ziołami 
w stanach zapalnych nerek, kamicy moczowej a także w zaburzeniach krąże-
nia obwodowego. Ze względu na działanie ściągające znajduje zastosowanie 
w leczeniu nieżytów żołądka, dwunastnicy i jelita cienkiego a także w biegun-
kach, zwłaszcza u dzieci i osób starszych. Bardzo ważne jest, aby nie spożywać 
świeżych owoców, gdyż ze względu na obecność kwasu parasorbowego mogą 
one wywoływać wymioty lub biegunkę. Te toksyczne właściwoúci owoce 
tracŕ w trakcie suszenia czy gotowania. Dla pobudzenia trawienia wskaza-
ne jest picie wywaru 2-3 razy dziennie po 1/2 szklanki W tym celu 1 łyżkę 
stołową suchych owoców zalewamy szklanką wody i gotujemy pod przykry-
ciem przez pół godziny. Wywar ten stosuje się także w nieżycie żołądka i jelit, 
a pomocniczo w żylakach i hemoroidach.

W lecznictwie ludowym odwar z owoców jarzębiny stosowany był w le-
czeniu szkorbutu, awitaminozy i dla wzmocnienia akcji serca. Nalewka albo 
wino z owoców stosowano dla obniżenia pobudliwości płciowej u mężczyzn. 
Być może tu leży przyczyna obecnego spadku zainteresowania, tak popular-
nym przed laty Jarzębiakiem.

Największe ilości owoców zużywa obecnie przemysł spirytusowy do wy-
robu wódek i likierów. 

mgr farm. Rajmund Zarzycki
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Czarny bez (Sambucus nigra) 
(Inne nazwy:
bez lekarski, dziki bez, biały bez, bez apteczny, holunder, hyczka, bzowina)

Bez czarny jest jedną z najstarszych roślin leczniczych, o czym świadczą 
wykopaliska z epoki kamiennej. Od dawna wiązały się z nim różne przesą-
dy, zabobony i praktyki magiczne. W wierzeniach starożytnych Germanów, 
patronką bzu była bogini Holda – stąd niemiecka nazwa rośliny – holunder. 
Dawni Prusowie zabraniali ścinania a nawet zranienia tego „świętego” krze-
wu. Na naszych wsiach kresowych istniał przesąd, że wykarczowanie hyczki 
może powodować nieszczęście a nawet śmierć.
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Jest to duży krzew lub niewielkie drzewo, występujące pospolicie na tere-
nie całego kraju. W lecznictwie znalazły zastosowanie prawie wszystkie części 
tej niezwykle cennej rośliny: kwiaty, owoce, liście, kora i korzenie. Kwitnie 
w maju i czerwcu i w tym czasie zbieramy (ranną porą w suche dni), świeżo 
rozkwitłe kwiatostany. Owoce natomiast dojrzewają w końcu sierpnia lub we 
wrześniu i wtedy też je zbieramy. Bardzo ważne jest, aby zbierać wyłącznie 
owoce całkowicie dojrzałe gdyż tylko one nie zawierają bardzo toksyczne-
go cyjanowodoru (kwas pruski). Szczególnie ważne jest to przy wyrobie win 
i nalewek, gdyż kwas pruski dobrze rozpuszcza się w alkoholu i może stano-
wić zagrożenie dla życia.

Skład chemiczny i działanie.
W kwiatach występuje rutyna, cholina, kwasy organiczne, garbniki, sole 

mineralne a w owocach antocyjany, karotenoidy, garbniki, witamina C i wi-
taminy z grupy B.

Kwiaty i owoce działają napotnie i moczopędnie a owoce również prze-
czyszczająco.

Liście mają działanie owadobójcze i antyseptyczne.
Zastosowanie. Dawniej mówiono, że jest to „apteka mieszkańców wsi”. 

Preparaty bzu czarnego szczególnie polecane są w tzw. chorobach przeziębie-
niowych, ze względu na ich działanie napotne a tym samym przeciwgorącz-
kowe. Stosuje się je w grypie, zapaleniu gardła i anginie, Wykazując działanie 
moczopędne, znajdują one również zastosowanie w chorobach nerek.

Powidła z owoców są bardzo dobrym lekiem przeciwbiegunkowym.
Zewnętrznie napar kwiatowy stosuje się do okładów i przemywań w zapa-

leniach skóry, oparzeniach, stanach zapalnych spojówek a także do płukania 
jamy ustnej i gardła.

Napar z bzu czarnego: łyżkę stołową kwiatów zalewamy szklanką wrzącej 
wody. Odstawiamy pod przykryciem na 15 minut i odcedzamy. Pijemy 3 lub 
4 razy dziennie po 1 szklance.

Świeże kwiaty zapieka się w cieście lub dodaje do naleśników.
Bardzo smaczny i zdrowy napój wiosenny (bez dodatku drożdży) może-

my przygotować w następujący sposób: gotujemy 5 litrów wody, w której roz-
puszczamy 1/2 kg cukru i wyciśnięty sok z 1 cytryny. Do ostudzonego roz-
tworu wrzucamy świeże kwiaty oberwane z 5 dorodnych kwiatostanów bzu 
czarnego. Szczelnie zakryty płyn pozostawiamy na 1 dzień, a następnie po od-
cedzeniu kwiatów rozlewamy do butelek i po kilku dniach mam gotowy mu-
sujący, zdrowy napój. 

mgr farm. Rajmund Zarzycki
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Moje wojenne losy

Mgr farm. Zdzisław Kantorek
 
c.d.

Wreszcie pomaszerowaliśmy na dworzec Zachodni. Tam zała-
dowano nas znowu do wagonów i rozpoczęła się długa, ma-
kabryczna podróż: w wagonach towarowych bez wc, bez je-

dzenia, bez wody… Jakimś dziwnym trafem żonę z dzieckiem i teściową nie 
rozłączyli, lecz byliśmy razem. To dziecko 3-miesięczne, trzeba było nakarmić. 
Pamiętam żona zdobyła skądś buteleczkę mleka i ogrzewała ją przy świecy. 
Jednak zanim dotarliśmy do stacji przeznaczenia Branienburg dziecko było 
już bardzo chore. Miało straszną biegunkę.

Wyrzucono nas z tego pociągu pod pistoletem i wśród krzyków: że to przy-
jechali „bandyci z Warszawy” (die Banditen von Warschau). Słowa te jeszcze 
teraz dźwięczą mi w uszach. Ustawiono nas na placu i znów odbyła się kolejna 
segregacja: na tych do obozu i tych co na roboty. Żona z dzieckiem pojechała 
na roboty, a ja pozostałem w Oranburgu z tysiącami innych mężczyzn. Był to 
ciężki obóz koncentracyjny, znany pod nazwą Sachsenhausen. Jeszcze mam 
list z tego obozu. Pobyt tam to najbardziej makabryczne chwile w moim życiu. 
Jeszcze do dziś nie rozumiem, jak ja wyszedłem cało z tego obozu. Naprawdę 
nie mogę tego pojąć. Zwłaszcza, że nie byłem fizycznie silny.

Ze mną byli np. tragarze z Ochoty, chłopy jak dęby, co ręce mieli grube 
jak kloce. Jak się taki rozebrał do pół naga do mycia (mróz, nie mróz – tak 
nas hartowali), to wyglądali jak atleci. A w obozie ginęli oni jak muchy. Myślę, 
że przede wszystkim z głodu. Te racje żywnościowe, cośmy dostawali, to dla 
mnie było grubo za mało, a dla nich to było zero. Może też dlatego, że co mo-
carze fizyczni byli mało odporni psychicznie. Ja zaś należę do twardych ludzi. 
Nie załamywałem się psychicznie w najgorszych okolicznościach. I to mnie 
może uratowało.

W obozie nie przyznawałem się, że jestem farmaceutą, bo Niemcy szcze-
gólnie uwzięli się na inteligencję. Zresztą do niczego się nie przyznawałem. 
Moją generalną zasadą w obozie było: nic nie umiem.

Żeby się nie wykończyć i przetrwać to piekło, trzeba było w sposób zręcz-
ny unikać nadmiernego wysiłku. Tymczasem w obozie była praca nad siły. 
Mieliśmy normy, które trzeba było wykonać. Zatrudniony byłem w fabryce 
Siemensa. Robiłem aparaty telefoniczne, puszki i słuchawki do aparatów, ja-
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kieś małe części do instalacji łodzi podwodnych. Pamiętam, że miałem tab-
liczkę z normą 110. Tymczasem, jak ja wykonałem 80, to byłem już wykoń-
czony. Na tzw. miękkich nogach wychodziłem z fabryki. Nogi się pode mną 
uginały. Zataczałem się dosłownie po 12 godzinach takiej pracy.

Warunki jej były okropne. Potwornie gorąco. Staliśmy przy prasach pod 
parą, pół nago, pot się lał. Pić się chciało niesamowicie, a po wypiciu wody 
było jeszcze gorzej… Jednak bez wody nie można było wystać. I tak całym 
wysiłkiem woli starałem się przetrzymać to wszystko. Mówiłem sobie: choć 
tę jedną dniówkę, byle dalej… Starałem się myśleć tylko o jednym przy każ-
dym ruchu: wytrzymać, wytrzymać, na Boga wytrzymać… Żeby oddać, żeby 
oddać…

Wizyta farmaceutów szczecińskich w Koszalinie 
- trzeci od lewej mgr Zdzisław Kantorek, obok z lewej prof. Anna Put.

Czasem zastanawialiśmy się w grupach, żeby się uwolnić siłą. Ale było 
to niemożliwe: raz, że tkwiliśmy w samym środku Niemiec, dwa, że oni byli 
uzbrojeni po zęby, a my słabi i wygłodniali. Musieliśmy przejść przez to piekło 
obozu, choć człowiek nie był pewien dnia ani godziny. Niemcy bowiem często 
zabijali więźniów tylko dla zabawy.

Kilka dni przed wyzwoleniem obóz nasz został ewakuowany. Utworzono 
z nas długie kolumny. Po obu stronach szli uzbrojeni SS-mani z psami. Kto 
odstawał od kolumny, słabł, nie mógł nadążyć, tego rozstrzeliwano. W ten 
sposób, jak podają statystyki, zginęło 6 tysięcy więźniów. Przeszliśmy tak oko-
ło 200 km. Co chwila rozlegały się salwy, a na drodze zostawały trupy wycień-
czonych więźniów, tych co nie podołali wysiłkowi marszu.
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Szliśmy dzień i noc. Z małymi odpoczynkami oczywiście, ale w strasznych 
warunkach. Kazano np. 500 ludziom wejść do małej stodoły: ani położyć się, 
ani usiąść, ani spać… Albo spędzaliśmy noc na świeżym powietrzu, pod go-
łym niebem… A był chłodny kwiecień, zimno, mokro, bo padały deszcze…

Miałem szczęście, że podołałem temu morderczemu marszowi. To, że oca-
lałem, zawdzięczam tylko współtowarzyszowi. Zacząłem słabnąć już w dru-
gim dniu marszu. Idziemy, a ja czuję, że słabnę… Wyraźnie słabnę z każdą 
chwilą. I to jest straszne, bo dokładnie zdaję sobie sprawę, z tego co mnie 
czeka, że zostanę rozstrzelany, a jednak nie mam sił… Idę coraz wolniej… 
Widzę tylko, jak mnie powoli mijają szeregi kolumny. Mój kolega Donald 
Gojło, widzę że poszedł do przodu. Później dowiedziałem się po co. A ja 
się odstaję, zostaję w tyle… Wreszcie oglądam się za siebie i widzę jakichś 
8-10 więźniów. Za chwilę znów mnie mijają. W tym momencie uświadomi-
łem sobie, że to już koniec, że to okres mojego życia nadszedł. Nie czułem 
nawet strachu, tylko potworne zmęczenie i rezygnację.

I jak zacząłem tak już myśleć o czekającej mnie za chwilę śmierci, wtedy 
doszedł do mnie Donald. I czym mnie uratował? Gdy zobaczył wcześniej, że 
słabnę, poszedł do przodu, by poszukać machorki, jak to się mówiło. Gdzieś 
ją w końcu dostał od kogoś. Wrócił do mnie i mówi: „sztachnij się”. To jest 
jedyna szansa jeszcze, że to cię może poderwie. To mogło albo dobić albo po-
derwać! Rzeczywiście. Jak się sztachnąłem, stał się jakiś cud. Poczułem przy-
pływ jakieś dodatkowej energii i sił. poszliśmy razem do przodu. Potem po 
jakimś czasie usłyszałem za sobą strzał jeden i drugi, ale jak już poszedłem do 
przodu, przezwyciężyłem swój kryzys, to było dobrze… Zniosłem potem cały 
kilkudniowy marsz.

Nie wiedzieliśmy gdzie się znajdujemy, ani jaka jest sytuacja wojenno- 
-polityczna. Jednego wieczora znaleźliśmy się w lesie. Kazano nam się skupić 
w jednym miejscu na noc. SS-mani otoczyli nas posterunkami. Usiedliśmy 
zmęczeni straszliwie. Ani się spostrzegliśmy, kiedy posterunki te zginęły. Rano 
nie było już przy nas żadnego śladu Niemca. Byliśmy sami. Nie zjawiło się tam 
żadne inne wojsko. Byliśmy wolni. Ale zbyt zmaltretowani, aby się tym cie-
szyć. Dziś dziwię się sam, z jaką obojętnością przyjęliśmy ten fakt. Ale czaił się 
w nas jeszcze lęk przed przyszłością. Nasza sytuacja była dość niepewna. Nie 
wiedzieliśmy, co mamy teraz z sobą począć. dokąd się udać, by nie trafić znów 
na Niemców i rozstrzelanie… Wszak wojna jeszcze się nie skończyła. Przy-
czailiśmy się przeto w tym lasku i czekaliśmy, co będzie dalej. Na drugi dzień 
dopiero dotarły do nas patrole wojsk amerykańskich i zaczęły nas zgarniać do 
obozów. Były to obozy wypoczynkowe i ozdrowieńcze. Poddano nas w nich 
specjalnemu reżimowi leczniczemu, by wyprowadzić nas ze strasznego stanu 
wycieńczenia. Nie pracowaliśmy tam w ogóle, tylko żywiono nas prawidłowo. 
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Najpierw otrzymywaliśmy suchary, potem stopniowo inne posiłki, witaminy, 
środki wzmacniające, by wrócić do sił i zdrowia. Po pewnym czasie przenie-
siono nas pod Hamburg do miejscowości Geihaft.

Tam w obozie przejściowym pod Szwerinen, utrzymywanym przez Ame-
rykanów, przebywaliśmy jeszcze dość długo. Czekaliśmy nie wiadomo na co. 
Jedni mówili, że odeślą nas do kraju, inni że pojedziemy na zachód. Wreszcie 
otrząsnąłem się. Postanowiłem odszukać rodzinę i brata. Okazało się, że brat 
pracował wtedy już w dużym szpitalu wojskowym w Bomlitz pod Hanowe-
rem, w którym hospitalizowano także byłych więźniów i ludność cywilną.

Przy szpitalu tym została także uruchomiona apteka. Pojechałem do bra-
ta. Tak się złożyło, że część naszego obozu przetransportowano do Bomlitz 
i uruchomiono tam nowy szpital, który działał normalnie. Ja zacząłem w nim 
pracę w aptece.

Po pewnym czasie – był to już 1946 rok – okazało się, że wyposażenie tego 
szpitala, także leki, zostaną przekazane do Polski, jako dar PCK. Dowiedziaw-
szy się o tym, zakrzątnąłem się wokół tego, by jak największą ilość leków i to 
leków bardzo cennych, jak antybiotyki i sulfonamidy, zgromadzić do wysłania 
do Polski. Sam też miałem wrócić do kraju, jako konwojent tego szpitala.

Załadowałem do skrzyń wszystkie leki, które udało mi się zabrać, i to 
w o wiele większych ilościach i składzie, niż było to przewidziane. Skrzynie 
utykałem na razie w magazynach bielizny, by nie rzucało się w oczy, że jest 
tego aż tak dużo. W rzeczywistości zabrałem z Bomlitz cały wagon bezcen-
nych leków penicyliny, sulfonamidów, witamin i innych.

Ewakuacja naszego szpitala do Polski odbywała się pociągiem sanitarnym, 
który przyjechał z kraju. Załadowaliśmy wszystko sprawnie do wagonów i w 
dniu następnym przekroczyliśmy granicę polską. Skierowano nas do Łodzi, 
a potem niespodziewanie zmieniono kierunek jazdy na Szczecin. Ale to już 
inna historia. Opiszę ją oddzielnie.

mgr farm. Zdzisław Kantorek
b. zast.  dyr. Cefarmu Szczecin



46 Biuletyn Informacyjny

Wrażenia z podróży
do Ziemi świętej w 1989 roku

Dr Daniela Kaszczyk-Grodzicka

Ziemia Święta jest silnie związana z kulturą europejską, 
a równocześnie jest dla Polaków krainą egzotyczną i ciekawą 
pod względem przyrodniczym. Nic więc dziwnego, że kie-
dy dane mi było znaleźć się wśród turystów udających się 
w tym kierunku, doznałam szczególnego wzruszenia.

Do Izraela lecimy przez Kair, skąd następuje wyjazd autokarem „Sacchara 
Tours” przez półwysep Synajski do granicy Egipsko-lzraelskiej. Wczesnym 
rankiem w Kairze jest dość chłodno, czym jesteśmy zaskoczeni, ale upał 
mimo października da nam się jeszcze we znaki. Całe szczęście, że autokar 
wprawdzie niezbyt luksusowy, ale z klimatyzacją stwarza pewien komfort 
i podróż pod tym względem nie jest zbyt męcząca. Natomiast pozostawanie 
w pozycji siedzącej przez wiele godzin powoduje silne znużenie.

Niedaleko od Kairu na wschód zaczyna się pustynia. Jak okiem sięgnąć 
morze piasku z gdzieniegdzie widocznym wielbłądem, upodabniającym się 
szarą barwą do otoczenia. Nie jest to typowa równina, gdyż piaski na sku-
tek działania wiatru tworzą różnej wysokości pagórki. Od czasu do czasu 
monotonię pustyni zakłóca samotna postać kobiety w czarnej labii, która 
znalazła się tu z dala od ludzkich siedzib niewiadomo skąd i niewiadomo 
dokąd prowadzą ją pustynne szlaki.

W miarę upływu czasu i zbliżania się do Kanału Sueskiego pustynia 
zmienia się w rodzaj stepu z suchymi trawami, następnie pojawiają się pal-
my, trzcina cukrowa, kukurydza, a tuż przed Kanałem nawet uprawy ryżu.

Przez Kanał przeprawiamy się promem. Czas oczekiwania przed zała-
dowaniem nie jest zbyt długi, natomiast odpowiednie ustawienie autokaru 
obok ciężarówek i prywatnych samochodów, które znajdują się już na pro-
mie trwa kilkanaście minut, gdyż miejsce trzeba wykorzystać do maksimum, 
a to wymaga prawdziwego mistrzostwa. Na promie mieści się imponująca 
liczba pojazdów i biorąc pod uwagę jego wielkość wyrażamy obawę, czy nie 
jest to nadmierne obciążenie. Obawy okazały się na szczęście bezpodstawne 
i bez niespodzianek dobijamy do przeciwległego brzegu. Na Kanale ruch 
niewielki. Najbliżej promu obserwujemy duży statek radziecki „Suchutni” 
i przed nim w oddali jeszcze kilka jednostek, ale trudno odczytać nazwy.
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Za Kanałem kierujemy się na północ. Coraz więcej zieleni, która walczy 
jeszcze z pustynią i dojeżdżamy do Morza Śródziemnego, do miejscowości 
El Yasmak. Tu już palmy, krzewy Bougenwille, które kwitną cały rok w róż-
nych odcieniach barwy różowej, dużo zieleni. Znów oddalamy się od morza 
i powtarza się krajobraz pustynny i tak będzie do granicy z Izraelem. Tereny, 
przez które przejeżdżamy, pozostawały od 1967 do 1979 roku pod okupacją 
izraelską.

Palmy i bugenwille.

Po wielogodzinnej jeździe przez Półwysep Synajski wreszcie granica 
Egipsko-lzraelska. Odprawa graniczna trwa zaledwie kilka minut i sprowa-
dza się do rutynowych czynności. Zmieniamy autokar na bardziej luksuso-
wy. Przejmuje nas Izraelski przewodnik w imieniu Aron, mówiący po polsku, 
gdyż urodził się we Wrocławiu i jako dziecko wyemigrował z rodzicami do 
Izraela. Tu zdobył wykształcenie średnie i wyższe i od wielu lat pracuje w tu-
rystyce. Izrael jest państwem często odwiedzanym przez turystów, nie tylko 
chrześcijan, ale także mahometan i żydów, gdyż na jego terenie znajduje się 
wiele miejsc świętych dla tych trzech religii, a i krajobrazowo i turystycznie 
jest to kraj godny zwiedzenia.
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Kiedy po na ogół monotonnym krajobrazie Półwyspu Synajskiego prze-
kracza się granicę Egipsko-lzraelską kontrast jest tak olbrzymi, że odnosi się 
wrażenie, jakby wjechało się do oazy. Od początku postrzega się staranną 
rękę dobrego gospodarza. Widać racjonalną gospodarkę upraw. Czerwona 
ziemia już sama w sobie urodzajna, jest prawidłowo uprawiana. W krajo-
brazie dominują kontrastowe kolory: rudo-czerwonej gleby zieleni sadzonek 
i krzewów oraz różnobarwnych kwiatów. Poza uprawami występują bardzo 
dekoracyjne palmy, cyprysy i pinie, które swymi smukłymi sylwetkami zna-
czą ślad na błękitnym niebie.

Uprawa ziemi oparta jest na sztucznym nawadnianiu, gdyż w tym klima-
cie jest niewiele opadów, a więc wody jest mało i ogromnie się ją ceni. Do 
nawadniania jest stosowane ciekawe urządzenie autorstwa izraelskich uczo-
nych. Cienkie, długie rurki, odległe od siebie 20-30 cm mają w niewielkiej 
odległości otworki skierowane w dół bezpośrednio do korzenia rośliny i są 
zasilane wodą komputerowo. Zapobiega to nadmiernemu parowaniu wody 
i w ten sposób się ją oszczędza. Urządzenie to jest przedmiotem eksportu do 
państw arabskich (za pośrednictwem ZSRR) i dla Europy.

Nawadnianie roslin komputerowe.
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Każdy skrawek ziemi jest tu wykorzystany. W ogóle nie widać tu nieużyt-
ków. Na domach, zwłaszcza poza miastem, widać na każdym dachu zbiornik 
z wodą, która jest ogrzewana promieniami słońca. W ten sposób energia 
jest bezpłatna, a mieszkańcy mają stale ciepłą wodę. Podobne zbiorniki są 
również zainstalowane na dachach domów Cypru czy Malty.

W Izraelu uprawia się pomidory, ogórki, kukurydzę i inne warzywa. Roz-
winięte jest również sadownictwo, głównie drzewa cytrusowe, oliwki, wino-
rośl. Sadownictwo jest podstawą eksportu. Rozwinięta jest hodowla bydła, 
owiec, drobiu oraz rybołówstwo. W gospodarce rolnej dominują kolektyw-
ne, niespotykane w innych krajach formy gospodarowania, tzw. kibuce. Są 
to klasyczne komuny, w których członkowie nie otrzymują za swoją pra-
cę wynagrodzenia pieniężnego, poza drobnymi kwotami pod koniec roku, 
ale mają zapewnione utrzymanie i opiekę socjalną od narodzin do końca 
swych dni. Mają wygodne mieszkania, przeważnie w rodzaju domków jed-
norodzinnych, wyposażone poza meblami w lodówki, pralki automatyczne, 
telewizory kolorowe. W stołówkach mają zapewnione pełne wyżywienie, 
a jeżeli komuś to nie odpowiada, może sobie sam gotować (dostaje potrzeb-
ne produkty), robić przepierki w pralce, lub oddać bieliznę do prania w pral-
nicach kibucowych. Nu miejscu są krawcy, którzy szyją na zamówienie i z 
wybranego materiału. Nie ma emerytury. Każdy pracuje tak długo juk może. 
Jeżeli nie jest już w 100% wydajny, pracuje w skróconym wymiarze czasu, 
a kiedy jest już niedołężny ma zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarkę, 
która opiekuje się nim do śmierci. Kibuce organizują szkoły o różnym profi-
lu i młodzież wybierając jakiś kierunek uczęszcza do nich na terenie swojego 
kibucu lub jest dowożona do innego. Po maturze bez względu na płeć cała 
młodzież idzie do wojska, chłopcy na 3 lata, dziewczęta na 2 lata i dopiero 
po odbyciu tej służby może studiować, co również finansuje kibuc. Kibuce 
zajmują się głównie rolnictwem, ale podejmują również działalność prze-
mysłową oraz czerpią zyski z turystyki. W Izraelu znajduje się 280 kibuców, 
z tego 29 ma hotele dla turystów, głównie zagranicznych i są to usługi na-
prawdę na wysokim poziomie, o czym mogliśmy się naocznie przekonać.

Mimo że w kibucach jest zapewniony dobrobyt i jest to Jedna wielka 
rodzina, Jednak w naszym odczuciu stanowi tu ograniczenie wolności oso-
bistej. Wycieczki z Polski są tam bardzo serdecznie podejmowane, bo w każ-
dym z nich znajduje się dość liczne grono członków, wywodzące się z Polski 
I do dziś władające naszym językiem. Podobno 25% Żydów w Izraelu zna 
język polski.

Do Jerozolimy wjeżdżamy wieczorem i jest to widok urzekający. Na tle 
granatowego nieba płonące światłami szczyty wzgórz, których jest siedem 
jak w Rzymie. W rozgrzanym powietrzu światła drgają, a w pasemkach szos 
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poruszają się i skrzą reflektorami samochody, świecące jak robaczki świę-
tojańskie. Podobnego zauroczenia doznałam, kiedy wjeżdżałam do starej 
stolicy Bułgarii — Tyrnawa, z tym, że jest to o wiele mniejsze miasto niż 
Jerozolima.

Jerozolima, sławne Jeruzalem, jest miastem w swych dziejach tragicznym. 
Burzona wielokrotnie przez kolejnych najeźdźców, jak feniks podnosiła się 
z popiołów. Jedno z najstarszych miast kananejskich (3 tys. lat p.n.e.) zosta-
ła zdobyta przez króla Dawida z pokolenia Judy, który w tradycji żydow-
skiej był wzorem władcy. Doprowadził do zjednoczenia plemion izraelskich 
i stał się twórcą silnego, zjednoczonego państwa żydowskiego. Po zdobyciu 
Jerozolimy uczynił z niej ośrodek polityczny i religijny państwa. Jego syn 
Salomon doprowadził ją do rozkwitu, budując pałace i świątynie (sławna 
świątynia Salomona). Po okresie spokoju miasto zostało zburzone przez Ba-
bilończyków pod wodzą Nabuchodonozora II (587-580). Patem nastali ko-
lejno Persowie, Macedończycy (Aleksander Wielki), Egipcjanie, Syryjczycy, 
wreszcie Rzymianie, przeciwko którym wybuchło wielkie powstanie (66-73), 
doprowadzające do zburzenia miasta i ponownej jego odbudowy już jako 
miasta rzymskiego. Następne podboje przez Bizancjum, Arabów, Turków 
osmańskich doprowadziło do utraty jego znaczeniu gospodarczego i poli-
tycznego. W międzyczasie nastały rządy krzyżowców, którzy odbudowywali 
zburzone świątynie i miejsca kultu chrześcijan.

Jerozolima.
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Już w czasach nowożytnych, dla nas niezbyt odległych, bo w 1917 r. 
Jerozolima została zajęta przez wojska brytyjskie i stała się ośrodkiem te-
rytorium mandatowego pod rządami Wielkiej Brytanii. Po wojnie izrael-
sko-arabskiej (1948-1949) została podzielona między Jordanię (Stare Miasto) 
i Izrael (Nowe Miasto) i proklamowana przez Izrael stolicą. Jerozolima ma 
obecnie 430 tys. mieszkańców. Do roku 1858 mieściła się w murach miasta, 
potem zaczęła się rozbudowywać poza murami. Obecnie powstaje Nowa 
Jerozolima z osiedlami dla młodego pokolenia, które nie może sobie po-
zwolić na drogie mieszkania w Starym Mieście. Osiedla te w formie nie-
zbyt wysokich bloków są budowane z kamienia jerozolimskiego, którego tu 
jest pod dostatkiem. Inne materiały budowlane są zabronione ze względów 
oszczędnościowych. Jest to więc budownictwo tradycyjne, co nie znaczy nie-
ciekawe, a na pewno solidne. Połączenia komunikacyjne nowych osiedli ze 
starą Jerozolimy są doskonale i nie zabierają zbyt dużo czasu.

Stare Miasto posiada mury z początku XVI w. czasów tureckich, zbudo-
wane za Sulejmana Wspaniałego na miejscu poprzednio zburzonych.

Zwiedzanie Jerozolimy rozpoczynamy od Yad Vashem, podobno najwięk-
szego na świecie pomnika ku czci ofiar 6 mln Żydów (w tym 1,5 mln dzieci), 
którzy zginęli w czasie drugiej wojny światowej. Pomnik autorstwa Natana 
Rappaporta został odsłonięty w 1959 r. Część płaskorzeźby na frontonie jest 
repliką z pomnika ofiar getta w Warszawie. Płaskorzeźba przedstawia ostatni 
marsz i napis: „Z waszej krwi, nasze życie”. Ten olbrzymi pomnik usytuo-
wany jest na wzgórzu, także widać go z daleka. Obok znajduje się muzeum 
martyrologii Żydów. Całość robi ogromne wrażenie. Do całego kompleksu 
prowadzi Aleja Sprawiedliwych między Narodami, wysadzana drzewami chle-
ba św. Jana. Wzdłuż Alei znajdują się drzewka z tabliczkami, zawierającymi 
nazwiska osób ukrywających Żydów w czasie wojny. Byli oni zapraszani do 
Jerozolimy, własnoręcznie te drzewka sadzili. Byli również dekorowani me-
dalem „Sprawiedliwy między Narodami”. Pozostajemy tu pewien czas, gdyż 
Jest stąd urzekający, rozległy widok na całą Jerozolimę, skąpaną w blasku 
słońca, spowitą w zieleń bogatej roślinności, sycącą wzrok orgią kwiatów. 
Jest przyjemnie, ciepło, tylko pomnik rzuca złowrogi cień minionej przeszło-
ści. Następnym ciekawym obiektem nie tylko dla historyka jest odtworzony 
na dużej powierzchni model Jerozolimy z I w. w skali 1 : 50. Za czasów 
króla Dawida miasto to zajmowało obszar 4 ha i liczyło 400 mieszkańców. 
W I w. była to przestrzeń znacznie większa. W obrębie murów znajdują się 
budowle i obiekty znane nam z czasów Chrystusa takie jak: sadzawka Silnan, 
do której woda dostarczana była tunelem dł. 460 m, teatr, amfiteatr, świą-
tynia zbudowana przez Heroda na murze. W obrębie świątyni znajdowało 
się największe sanktuarium z Arką Przymierza, do którego mógł wchodzić 
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tylko najwyższy kapłan. Dalej siedziba Piłata (mieszkał w Cezarei, ale jako 
namiestnik rzymski przyjeżdżał na święta do Jerozolimy), sadzawka Betseda, 
gdzie Chrystus uzdrowił paralityka, pałac Heroda, Brama Jaffy, Brama Złota 
(obecnie zamurowana) i inne mniej ważne obiekty.

Mozaika w Ein Karem.

Znów pniemy się w górę do Ain Karim, które było kiedyś miasteczkiem 
odległym o 7 km od Jerozolimy, a obecnie mieści się w obrębie miasta. Znaj-
duje się tu Świątynia Nawiedzenia, w miejscu zamieszkania Elżbiety i Zacha-
riasza oraz urodzenia św. Jana. Nazwa świątyni pochodzi z racji odwiedzenia 
brzemiennej Elżbiety przez Marię, jej krewną. Maria przebywała w ich domu 
3 miesiące. Kościół składa się z dwóch kondygnacji. Dolny jest poświęcony 
św. Elżbiecie. Freski na sklepieniu malował A. Delia Torre, na ścianie zaś 
za ołtarzem A. Minghetti. Miejsce urodzenia Jana Chrzciciela znajduje się 
w lewej, bocznej kaplicy. Górny poświęcony Maryi posiada freski, wykona-
ne przez C. Vagariniego i F. Mannetiego oraz piękne mozaiki na podłodze 
z motywami flory. Kościół ulegał wielokrotnie zburzeniu. Krzyżowcy po od-
budowaniu mieli tu swój pierwszy kościół. Od 1600 r. świątynia ta należy 



Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 53

do zakonu franciszkanów (obecnie z Polski) i wchodzi w skład klasztoru. 
Na murze dziedzińca znajdują się 42 tablice z tekstem biblijnym (Magni-
ficat), wśród nich również w języku polskim. Inicjatorem umieszczenia we 
wszystkich językach świata radosnej pieśni, opartej na tekście z Ewangelii 
św. Łukasza był polski franciszkanin o. Borkowski. Klasztor ten mieści się 
na wzgórzu w otoczeniu zieleni cyprysów, pinii i kwitnących krzewów. Jest 
to uroczy zakątek, z dala od gwaru miasta, gdzie można znaleźć ukojenie 
i spokój.

c.d.n.
dr Daniela Kaszczyk-Grodzicka

Foto: R. Zarzycki

Dawne leki
Ryc. 1
Tinct: Lacca aquos: (Tinctura Laccae aquo-
sa) - nalewka wodna z żywicy lakowej. 
s. Gummi Laccae aquosa.
Surowiec: czerwiec lakowy (Coccus lacca 
Kerr) - owad azjatycki  pasożytujący na  
niektórych gatunkach drzew, dostarcza laki 
i szelaku. 
Preparat ten zawierał rozpuszczalne w wo-
dzie barwniki laki (żółto-czerwono-brunat-
ne),  był stosowany w leczeniu szkorbutu.
  

Ryc. 2
Tinct: Visceralis. (Tinctura Visceralis) - 
nalewka zawierająca m. in. wyciąg z bylicy 
piołun (Extractum Absinthii), cykorii po-
dróżnik (Extractum Cichorei) i bobrka trój-
listnego (Extractum Menyanthes). Lek ten 
stosowano w robaczycach i wycieńczeniu 
organizmu.

Naczynia apteczne, szkło bezbarwne, prze-
źroczyste, wys. ok. 18 cm, XVIII/XIX w. 
Zabytki te pochodzą z apteki Feliksa Bajera 
w Przemyślu,  a przekazał je do krakowskie-
go Muzeum Farmacji mgr. farm. Anastazy 
Groten w 1948 r. (nr. inw.: 629, 635).

Iwona Dymarczyk
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Miasto Koszalin

Jest otoczone zielenią. Piękny park 
miejski położony w centrum miasta, 
zaprasza do spacerów. Pobliska Góra 
Chełmska jest ulubionym miejscem 
dalszych spacerów. Stanowi cel piel-
grzymek do Sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej. Na starą Wieżę 
Widokową chętnie wdrapują się dzieci. 
A dalej ciągną się piękne lasy aż do 
Sianowa, a z drugiej strony zielone 
pola uprawne. A kilka kilometrów da-
lej wybrzeże morskie zaprasza, piękne 
o każdej porze roku. Dla chętnych wy-
tyczone zostały szlaki piesze i rowerowe 

w pobliżu miasta.

Rynek Staromiejski. Fot. Marcin.pw

Widok na Katedrę. 
Fot. Marcin.pw
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Budynek Poczty Głównej. Fot. DarriuszS6

Z pięknych budynków miasta Koszalina najpierw trzeba wymienić okaza-
ły budynek Urzędu Wojewódzkiego, a obecnie starostwa. W centrum miasta 
znajduje się zabytkowa katedra, siedziba biskupa obok. Na przeciw katedry 
przy placu znajduje się gmach urzędu miejskiego, a dalej zabytkowy budynek 
banku. Dalej w centrum miasta piękne budowle, sklepy, galerie, na wzgórzu 
aż do ładnego budynku dworca kolejowego. Cieszą oczy piękne sylwetki koś-
ciołów Koszalina, zabytkowa i nowa architektura domów.

Liczne wzgórza urozmaicają strukturę miasta. Na jednym usytuowany jest 
budynek biblioteki Wojewódzkiej otoczony parkiem. Zieleń i kwiaty na skwe-
rach cieszą oko. Amfiteatr zaprasza na występy artystów ludowych. Przy Placu 
Wolności stoi neogotycki budynek Poczty Głównej. Ma trzykondygnacyjną 
fasadę i dwa skrzydła boczne.

Zadbane arterie miasta, którymi przemykają sprawne autobusy, domy 
i ulice miasta Koszalina, z którego mieszkańcy są dumni.

J.B.
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Chorzy ludzie w aptece

Każdego farmaceutę obowiązuje uprzejme i grzeczne zachowanie 
się w kontaktach z klientami w aptece. Do apteki przychodzą róż-
ni ludzie: starzy i młodzi, zdrowi i chorzy, normalni i psychicznie 

chorzy, przygnębieni i smutni, zadowoleni i bogaci, biedni i opuszczeni. Jedni 
znają doskonale stale używane leki, inni oczekują porady i wytłumaczenia 
sposobu dawkowania. Dla każdego trzeba okazać grzeczność i uprzejmość, ale 
także zachować swój autorytet i nie dać się wciągać w kłótnię.

Każdy młody adept farmacji musi się nauczyć opanowywać swe emocje, 
zachować zawsze równowagę umysłu i spokój. Musi zawsze w kontaktach z 
ludźmi, przychodzącymi do apteki, zachować wyrozumiałość, troskę i życzli-
wość, ale równocześnie zachować swą godność jako mądrego, wykształcone-
go farmaceuty, specjalisty w dziedzinie leków.

Przytoczę taki przykład.
Młody, świeżo upieczony magister farmacji stanął przy ekspedycji. Był 

zdenerwowany, bo przed chwilą kierownik apteki zrugał go za źle wytakso-
waną receptę. Właśnie weszła do apteki skromnie ubrana kobieta, ale żona 
„ważnego pana”. Zdenerwowany młody magister ze złością ją obsługiwał. 
Pani zwróciła mu uwagę na niegrzeczne zachowanie się wobec niej. Wówczas 
młody człowiek podniósł głos i zaczął krzyczeć, że on jest magistrem i wie jak 
się ma zachować. Z niczego wynikła kłótnia. Obrażona pani wyszła z apteki. 
Nigdy przez następne 30 czy więcej lat życia, nie odwiedziła tej apteki. Tym-
czasem w międzyczasie zmieniło się wiele personelu w tej aptece. Ów młody 
człowiek awansował na kierownika apteki po kilku latach i przeszedł do innej 
placówki. Jednakże uraz owej kobiety do apteki, w której została niegrzecznie 
potraktowana, pozostał w niej do końca życia. Dlatego każdy kierownik powi-
nien dbać o to, by jego personel był grzeczny i uprzejmy. Przypominać o tym 
i kontrolować. Oto inny przykład.

Przychodzi starszy mężczyzna do apteki. Ma chorą nogę i ciężko mu iść. 
Podaje receptę.

- Nie ma, niech pan poszuka w innej aptece. - mówi świeżo upieczona 
pani magister.

- Ale może jutro będzie? Zagaduje starszy pan. - Ja tu blisko mieszkam, 
gdzie będę daleko chodził?

- Nie wiem! - odpowiada opryskliwie.
A przecież mogła powiedzieć: - Proszę zaczekać chwilkę. Spytam się kie-

rownika. Może zamówi specjalnie dla pana ten lek…
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Inny przykład.
Przychodzi do apteki człowiek niezrównoważony psychicznie, który obra-

ża farmaceutę, albo „gość zawiany”. Trzeba wówczas poprosić szybko kierow-
nika lub kolegę do „okienka”. Zawsze we dwóch ma się przewagę nad intru-
zem. Łatwiej zażegnać nieprzyjemną sytuację. Trzeba zachować spokój, nie 
dać się wciągnąć w kłótnię. Zazwyczaj niegrzeczny człowiek, gdy nie znajdzie 
równie opryskliwej odpowiedzi, odchodzi z powodu wygasłego konfliktu.

J.B.
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Jak być elegancką?

- wybieraj dobrze skrojone ubrania
- szlachetne materiały, prosty krój
- cały twój ubiór powinien być w jednej tonacji kolorystycznej
(np. granat-biel, czerwony- czarny, brąz-beż, beż-krem)
- spodnie garniturowe z kantem
- bluzki koszulowe, sukienki typu princeski
- jednobarwne żakiety i spodnie
- sweterki typu bliźniaczki, apaszki
- delikatna biżuteria doda ci blasku
- eleganckie dodatki dodają szyku

Unikaj
- błyszczących materiałów
- jaskrawych kolorów i ich kombinacji
- zbyt krótkich spódnic i głębokich dekoltów
- agresywnych wzorów, falbanek
- ozdób we włosach

Twój wygląd jest kluczem do sukcesu. Profesjonalny wygląd w pracy i na 
co dzień sprawia, że robisz dobre i korzystne wrażenie na otoczeniu. Wygląd 
wpływa na to, jak jesteś odbierana przez otoczenie.

Strojem możesz jednać sobie czyjąś sympatię i uznanie lub przeciwnie. 
Możesz zniechęcić do siebie, wzbudzić negatywny obraz Twej osoby.
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XXIII Sympozjum Historii
Farmacji w Bielsku-Białej

Odbyło się w dniach 5-8. czerwca 2014 r. i zgromadziło liczne grono pa-
sjonatów historii farmacji. Przybyli oni z różnych regionów kraju oraz z Li-
twy, Białorusi i Niemiec. Tematem wiodącym obrad był: „Lek naturalny - in-
spiracją farmaceutyczną”. Referaty były bardzo ciekawe, radzę zapoznać się 
z nimi w internecie. Szczególnym akcentem naszego regionu podczas sympo-
zjum był wernisaż malarski naszej koleżanki z Kołobrzegu, mgr farm. Doroty 
Pastok-Chomickiej, która zaprezentowała kilkanaście swoich płócien o te-
matyce roślin lekarskich. Pisaliśmy o tym w poprzednim naszym biuletynie. 
Gospodarzem imprezy była grupa farmaceutów pod kierunkiem dr n. farm. 
Barbary Uniejewskiej oraz Beskidzka Izba Aptekarska.

Bielsko-Biała, stolica Podbeskidzia, powstało z połączenia 2 miejscowości: 
Bielska i Białej. Jest uroczo położone u stóp Beskidu Małego i Śląskiego nad 
rzeką Białą. Miasto zawiera wiele zabytkowych budowli, które z zaintereso-
waniem zwiedzali uczestnicy sympozjum. Należy do nich Zamek książąt Suł-
kowskich, katedra św. Mikołaja, neorenesansowy Ratusz, secesyjna Kamienica 
Pod Żabami, urokliwe kamieniczki na Starym Rynku. W jednej z nich mieści 
się zabytkowa apteka „Pod Jeleniem”, która powstała w 1775 r. w budynku 
starej gospody. Posiada ona bezcenne zabytkowe, drewniane meble i stare 
narzędzia apteczne, a przed wejściem witają wchodzących drewniane rzeźby 
Eskulapa i Hygei.

Wiele wspaniałych wrażeń wynieśli uczestnicy sympozjum z wycieczek 
pieszych i autokarowych. Podziwiano kaskadę rzeki Soły, piękną panoramę 
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Odeszła mgr Urszula Staroniewicz

gór w Międzybrodziu Żywieckim i malowniczo położoną Wisłę-Kleszczankę. 
Tam znajduje się w góralskiej chałupie zabytkowa mała apteka muzealna, któ-
ra liczy ponad 100 lat. Właściciel i senior rodu pan Jerzy Cienciała ze swadą 
góralską opowiadał o dziejach tego aptekarskiego klejnotu.

Dużymi atrakcjami dla uczestników sympozjum były wycieczki w góry. 
Najpierw na szczyt góry Żar (761 m n.p.m.), na szczycie której znajduje się 
zbiornik wodny elektrowni szczytowo-pompowej (jedynej w kraju elektro-
wni podziemnej). Ze szczytu góry rozpościera się przepiękna panorama na 
jezioro Żywieckie i pasma górskie.

Obrady odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowym Beskidy Park, usytuo-
wanym u podnóża dwóch szczytów Szyndzielni i Dębowca. Otoczony lasa-
mi zapewniał mahoniowe, górskie powietrze. Zakwaterowani tam uczestnicy 
traktowali to jako ożywczy balsam dla płuc.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów, aby podarowali sobie kilka dni w roku 
na bytność w towarzystwie pasjonatów dziejów farmacji.

Pozwoli im to poczuć się wspólnotą z zawodem aptekarskim, który ma tak 
dawne i piękne korzenie. Przyjazny, życzliwy krąg kolegów zawodu i wspól-
ne przeżywanie wrażeń krajoznawczych i kulturowych pozwoli odetchnąć od 
szarej codzienności. Stanowi najlepszą receptę na utrzymanie dobrej kondycji 
na dalsze dni naszej ludzkiej egzystencji.

J.B.

W przeddzień Święta Zmarłych w dniu 
31 października 2014 r. zmarła w Koszalinie 
mgr farm. Urszula Staroniewicz z domu 
Lewandowska, wieloletnia kierowniczka Ap-
teki w Koszalinie przy Rynku Staromiejskim. 
Urodziła się 14 września 1925 r. w Chełmie. 
Dyplom mgr farm. uzyskała w 1953 r. w Aka-
demii Medycznej w Gdańsku. Początkowo 
pracowała w Aptece nr 55 w Wejherowie, 
a od 1959 r. aż do przejścia na emeryturę 
w 1984 r. była kierownikiem Apteki szko-
leniowej w Koszalinie przy Rynku Staro-
miejskim, która nosiła numer 33003. Zor-
ganizowała i uruchomiła tą dużą dwuzmia-
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nową aptekę w nowo wybudowanym wtedy budynku w centrum miasta 
i prowadziła z wielką starannością przy pomocy licznego personelu. Pod jej 
kierunkiem wielu młodych magistrów farmacji oraz techników farmaceutycz-
nych ukończyło swój staż w aptece. O jej wielkiej pracowitości mówiono, 
że przychodzi pierwsza do apteki o 7.30, a wychodzi ostatnia po zamknięciu 
apteki. Dbała zawsze o to, by duże okna wystawowe apteki były pięknie ude-
korowane jakimś tematem z zakresu oświaty zdrowotnej.

Od początku swej pracy 
zawodowej mgr Urszula Staro-
niewicz należała do Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutyczne-
go. Uczestniczyła we wszyst-
kich zebraniach i konferen-
cjach naukowych Oddziału 
Koszalińskiego PTFarm. Pod-
czas IX kadencji tego Oddziału 
pełniła funkcję sekretarza Od-
działu PTFarm. (od 21.03.1970 
do 1.05.1973 r.), a w następnej 
kadencji była członkiem Komi-
sji Rewizyjnej. Po przejściu na 
emeryturę nadal utrzymywała 
kontakt z Polskim Towarzy-
stwem Farmaceutycznym oraz 
apteką, w której wiele lat pra-
cowała, uczestnicząc w licznych 
spotkaniach.

Otrzymała następujące od-
znaczenia: Srebrny Krzyż Zasłu-
gi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę od ministra zdrowia 
– „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, medal „Za zasługi dla miasta Koszalina”. 
W 1984 r. została wyróżniona przez Cefarm tytułem „FARMACEUTY 
ROKU”. W związku z tym jej biogram oraz fotografia ukazały się w Farmacji 
Polskiej (1984, nr 10, s. 611- 612). Wojewoda koszaliński wystosował w 1984 r. 
specjalny list pochwalny do Niej jako wybitnej farmaceutki i kierownika ap-
teki szkoleniowej. W swej laudacji podkreślił jej wielkie zaangażowanie dla 
dobra społeczeństwa przez cały okres pracy zawodowej, wzorową pracę na 
stanowisku kierowniczym, staranność w pomnażaniu dorobku gospodarcze-
go i społecznego województwa Koszalińskiego. Był to pierwszy i jedyny taki 
list gratulacyjny w dziejach miasta Koszalina.
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Pani mgr farm. Urszula Staroniewicz była bar-
dzo ceniona przez dyrekcję Cefarmu, w którego 
gestii była apteka w Koszalinie. Typowano ją do 
różnych odznaczeń i do tytułu farmaceuty roku. 
Napisano o Niej, że odznaczała się wybitną praco-
witością, dokładnością, solidnością i szlachetnoś-
cią. Przechodząc w 1984 r. na emeryturę nie weszła 
już do założonej w 1991 r. Okręgowej Izby Aptekar-
skiej. Jednak gremium to, które reprezentuje cały 
zawód aptekarski naszego regionu, pamiętało o Jej 
zasługach dla farmacji koszalińskiej. Ze względu na 
swe osamotnienie otaczana była przez OIA opieką 

w różnych sytuacjach losowych i wsparciem finansowym. Zamówiono nekro-
log w prasie.

Mgr Urszula Staroniewicz była bardzo lubiana w środowisku farmaceu-
tycznym naszego regionu. Ceniono bardzo jej rady i wskazówki udzielone 
z wielką prostotą i życzliwością. Jej spokojny, ciepły i pełen skromności spo-
sób bycia, zaskarbił sobie przyjaźń wszystkich osób z otoczenia. Zawsze god-
nie reprezentowała nasz zawód farmaceutyczny swoją wytworną elegancją. 
Urok i czar jej osobowości promieniował na młodsze pokolenie farmaceutów, 
dla których była wzorem sposobu bycia i ubioru.

Pogrzeb mgr Urszuli Staroniewicz odbył się w Wejherowie-Śmiechowie 
w dniu 5. listopada 2014 r. o godz. 11.30, gdzie spoczęła w grobowcu rodzin-
nym. Natomiast msza św. żałobna w jej intencji zamówiona przez koleżanki 
z Koszalina, odbyła się w dniu 30. listopada 2014 r. o godz. 19.00 w katedrze 
koszalińskiej.

Pozostanie w naszej pamięci Jej ciepły serdeczny uśmiech, przyjazna życz-
liwa dłoń, skromność i godność w każdej sytuacji, czar elegancji, który wzbu-
dzał powszechny szacunek, zachwyt i uznanie.

J. Brzezińska

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...

Z żalem zawiadamiamy o śmierci mgr farmacji

Urszuli Lewandowskiej-Staroniewicz
wieloletniej kierowniczki apteki w Koszalinie

Okręgowa Rada Aptekarska, koleżanki i koledzy
ze środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.
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Wypominki listopadowe

W listopadowy wieczór, gdy mrok otula ziemię, sięgamy myślą wstecz do 
tych, którzy wyprzedzili nas do wieczności, swoim życiem pozostawili jas-
ny ślad w naszych sercach i dorobku farmacji naszego regionu. W kronice 
Oddziału Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego są ich 
zdjęcia i zapisy dokonań. Inicjatorem założenia Oddziału PTFarm. w naszym 
regionie był mgr farm. Leon Staśkiewicz, aptekarz w Słupsku. Wtedy w 1955 r. 
Słupsk był stolicą naszego regionu. Tam działał Wojewódzki Wydział Zdro-
wia i Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. W Słupsku w lokalu nad apteką 
przy Rynku znajdowała się siedziba Oddziału PTFarm. W dużej sali odbywały 
się zebrania, a w małej była biblioteka. Powstała ona z darów członków.

O lokal PTFarm. i bibliotekę troszczyła się mgr Leokadia Łapkowska. Było 
tam zawsze miło i przytulnie. Na stoliczka leżały serwetki i stały bukieciki 
kwiatów. Serwowana była kawa dla uczestników.

Komitet organizacyjny składał się z 3 osób: mgr Leon Staśkiewicz, mgr 
Andrzej Sieragowski i mgr Roman Krzesłowski. Wybrany na Walnym Zgro-
madzeniu I Zarząd Oddziału Koszalińskiego PTFarm. 24.04.1955 r. składał 
się z następujących osób: przewodniczący - mgr farm. Andrzej Sieragowski, 
wiceprzewodniczący - mgr Roman Krzesłowski, sekretarz Leon Staśkiewicz, 
skarbnik - mgr Zdzisław Wołyski.

W kronice Oddziału odnotowano, że w tym pierwszym roku działania wy-
głoszono 5 referatów naukowych. Prelegentami byli profesorowie z Gdańskiej 
Akademii Medycznej, m.in. prof. A. Monikowski, A. Gill. Pierwsze obszerne 
doniesienia o założeniu Oddziału PTFarm. i jego działalności ukazały się 
w Farmacji Polskiej. Przekazywał je sekretarz Oddziału mgr Leon Staśkie-
wicz.

Gruba Kronika Oddziału Koszalińskiego PTFarm. pęcznieje od doniesień 
prasowych i fotografii, dokumentując działalność Oddziału w kolejnych latach. 
Początki działania przypadały na lata skromnego i siermiężnego bytowania 
całego społeczeństwa i aptekarzy w państwowych placówkach. Ale domino-
wała radość z odzyskania wolności. W sercu każdego farmaceuty wiele było 
zapału i zaangażowania dla dobra wspólnego. Pamiętam, gdy rozpoczęłam 
pracę, to miałam jedną, jedyną sukienkę. Ale byłam dumna, że należę do za-
wodu farmaceutycznego i do Towarzystwa Farmaceutycznego. Ten sam zapał 
i duma tkwiła w sercach wszystkich farmaceutów, których los rzucił do pracy 
w naszym regionie. Jedni energicznie działali w zarządzie Oddziału organi-
zując zebrania i sympozja naukowe, inni tworzyli przyjazny krąg słuchaczy 
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i uczestników spotkań. Mgr Helmi Töke z Białogardu, a potem z Koszalina, 
mówiła: - Ja jestem „frekwencja”. Muszę być zawsze na każdym zebraniu, by 
zwiększyć liczbę uczestników.

Serdeczna wspólnota Koleżanek i Kolegów z Oddziału Koszalińskiego 
PTFarm. pozostawiła w naszym myślach i sercach ciepłe uczucia.

Tym, którzy już odeszli z posterunków aptecznych, ślemy nasze serdeczne 
wspomnienia. Oni budowali, tworzyli i reprezentowali nasz zawód aptekarski 
w społeczeństwie regionu koszalińskiego i słupskiego.

Cześć Im, chwała, wdzięczność, duma i myśl serdeczna.
J.B.

II ZARZĄD ODDZIAŁU – 25.08.1956 – 26.05.1957 r.

wiceprzewodniczący
(od 22.01.1957 r.)

mgr Andrzej Sieragowski

sekretarz
(od 22.01.1957 r.)
mgr Jan Wołyński

sekretarz
(od 22.01.1957 r.)

mgr Jadwiga Kozłowska

przewodniczący
mgr Michał Stojaczyk

wiceprzewodniczący
(do 22.01.1957 r.)

mgr Roman Krzesłowski
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VI ZARZĄD ODDZIAŁU – 3.06.1962 – 24.05.1964 r.

przewodniczący
mgr Jan Wołyński

zast. przewodniczącego
(do 3.10.1963 r.)

mgr Andrzej Sieragowski

zast. przewodniczącego
(do 3.10.1963 r.)

mgr Tadeusz Zakrzewski

sekretarz
mgr Leon Staśkiewicz

skarbnik
mgr Romuald Uścinowicz

gospodarz-bibliotekarz
mgr Leokadia Łapkowska
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Roślinne substancje
przeciwnowotworowe

Mgr farm. Halina Pastok

Historia ziołolecznictwa jest tak stara jak historia ludzkości, jednak ta-
jemnice stosowania ziół były skrzętnie ukrywane i przekazywane z pokolenia 
na pokolenie w bardzo wąskim kręgu ludzi. Bardzo ważnym zagadnieniem 
współczesnej farmakologii i farmakognozji jest naukowe podejście do prob-
lemów ziołolecznictwa polegające na poznaniu składu chemicznego tzw. ziół 
oraz metod izolowania poszczególnych związków. Pozwala to na bardziej 
precyzyjne stosowanie środka leczniczego. W wykazie leków przeciwnowo-
tworowych i przeciwzapalnych z lat 1984-1995, stwierdza się że ponad 60% 
leków są to specyfiki pochodzenia naturalnego/biologicznego. Spośród 119 
specyfików pochodzących z 90 roślin, 77% leków to specyfiki stosowane 
w medycynie tradycyjnej.

W stosowaniu środków farmaceutycznych można wyróżnić chemiotera-
pię i fitoterapię. Różnica między chemioterapią a fitoterapią polega przede 
wszystkim na tym, że w pierwszej z nich używa się do leczenia czystych związ-
ków chemicznych, syntetycznych lub otrzymanych z surowców naturalnych, 
w drugiej zaś stosuje się całe rośliny lub odpowiednio przygotowane wycią-
gi o mniej lub bardziej znanej aktywności. Nawet znany aktywny składnik 
w roślinie znajduje się na ogół w mieszaninie z innymi związkami wykazu-
jącymi czasami zupełnie odmienne działanie farmakologiczne. Należy pod-
kreślić, że substancje aktywne zawarte w roślinie działają na ogół mniej tok-
sycznie, ale i mniej skutecznie w porównaniu z zastosowaniem tych samych 
substancji w formie składnika czystego. Po ich zastosowaniu nie obserwuje się 
tak drastycznych efektów ubocznych, jakie towarzyszą stosowaniu cytostaty-
ków syntetycznych i to zapewne jest powodem coraz większej popularności 
fitoterapii.

Przeciwnowotworowe substancje roślinne można podzielić na dwie 
grupy:

I grupa
Do pierwszej zaliczamy substancje roślinne przeciwnowotworowe obojęt-

ne dla zdrowia. Są to całkowicie nietoksyczne związki wyizolowane z soków 
owocowych i warzyw, jak czosnkowy ajoen czy naryngina z owoców cytru-
sowych. Substancje te, przeważnie blokują „miękkie” mutageny lub niektóre 
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kancerogeny chemiczne i mają tę wspólną cechę, że (podane w rozsądnych 
ilościach) są absolutnie nieszkodliwe dla zdrowia.

II grupa
Druga grupa jest to grupa substancji roślinnych należąca do silnych le-

ków chemioterapeutycznych. Do nich zaliczyć możemy m.in. antymitotyczne 
alkaloidy kolchicynę, winkrystynę, winblastynę, podofilotoksynę czy blo-
kującą syntezę DNA kamptotecynę, których stosowanie odbywa się pod ścisłą 
kontrolą medyczną.

Teraz przedstawię szerzej I grupę substancji roślinnych o działaniu an-
tymutagennym i przeciwnowotworowym. które są ogólnie dostępne w wa-
rzywach, owocach, używkach, przyprawach, roślinach jadalnych i tradycyjnie 
stosowanych ziołach, co do których brak jest zastrzeżeń zdrowotnych.

Herbata - parzenie herbaty jest w praktyce sporządzaniem wodnego eks-
traktu substancji znajdujących się w roślinie. Herbata zielona zawiera 35-52% 
katechin i flawonoli (oznaczanych jako wagowy procent ekstrahowanych 
substancji stałych). Polifenole herbaty, w tym flawonole, łatwo ulegają utle-
nianiu w procesie suszenia, dlatego też herbatą zieloną nazywamy produkt 
wytwarzany ze świeżych liści traktowanych parą wodną lub suszonych w pod-
wyższonej temperaturze tak, aby zapobiec utlenianiu. W ekstrakcie herbaty 
zielonej znajdujemy cztery główne katechiny: epikatechinę (EC) (epicatechin) 
i jej pochodne, EGC (epigallocatechin), ECG (epicatechin-3-gallate) i EGCG 
(epigallocatechin-3-gallate), które stanowią ponad 40% całkowitej zawartości 
polifenoli. Katechiny herbaty zielonej wykazują właściwości przeciwutlenia-
jące i przeciwnowotworowe.

W procesie wytwarzania czarnej herbaty, polifenole ulegają utlenieniu 
i polimeryzacji. Etap ten bywa określany jako fermentacja liści herbacianych. 
Spolimeryzowane polifenole, zwłaszcza wchodzące w kompleksy z innymi 
związkami, znacznie trudniej przechodzą przez barierę ściany jelit. Katechi-
ny ulegają konwersji do aflawin i rubigin herbacianych, w związku z czym 
typowy ekstrakt parzonej herbaty czarnej zawiera niewiele, zaledwie 3-10% 
katechin. Generalnie rzecz biorąc, liczne badania eksperymentalne wskazują, 
że szereg polifenoli zielonej herbaty działa antymutagennie i przeciwnowo-
tworowo, przy czym najsilniejszym antykancerogenem jest katechina EGCG.

Badania na zwierzętach potwierdziły ochronne działanie katechin her-
bacianych, wskazując na szereg możliwych mechanizmów: przeciwutlenia-
czy, „zmiataczy” wolnych rodników, inhibitorów szeregu enzymów istotnych 
w transformacji nowotworowej, a nawet indukcji apoptozy, czyli samolikwi-
dacji komórek. Warto wiedzieć, że częste picie herbaty powoduje wysycenie 
tkanek i narządów katechinami i utrzymywanie się tych substancji w tkan-
kach przewodu pokarmowego, wątroby, płuc, trzustki, gruczołów piersiowych, 
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skóry. Eksperyment ze znakowaną katechiną EGCG podawanej myszom wy-
kazał, że ponad połowa ilości tej katechiny utrzymywała się w organizmie 
zwierzęcia jeszcze po 24 godz. od podania.

Czarne jagody - Vaccinium sp. (Wrzosowate), jerzyny Rubus sp. (Różo-
wate) żurawiny Vaccinium sp. (Wrzosowate) i truskawki Fragraria grandiflora 
(Różowate) zawierają duże ilości lignanów oraz tanin kwasu elagowego, któ-
re po hydrolizie dają bardzo trwały chemicznie kwas elagowy. Jest to związek 
praktycznie nierozpuszczalny w wodzie i z tego powodu jego dostępność dla 
organizmu jest niewielka: zaledwie 20% kwasu elagowego podanego doust-
nie znajdywana jest w moczu po 24 godz. Kwas elagowy łatwiej rozpuszcza 
się w rozpuszczalnikach niepolarnych, np. w tłuszczach. Europejczycy konsu-
mują dziennie ok. 5 mg kwasu elagowego. Kwas elagowy wykazuje szerokie 
spektrum działania przeciwrakowego, zarówno na etapie promocji jak, i pro-
gresji raka, jest również silnym przeciwutleniaczem hamującym peroksydację 
lipidów wywołaną wolnymi rodnikami.

Rośliny z rodziny Krzyżowych (Cruciferae), takie jak brokuły, kalafior, 
kapusta zawierają glukozynolany (tioglikozydy). Przy uszkodzeniu tkanki ro-
ślinnej, tzn. podczas żucia, wydziela się enzym mirozynaza, która katalizuje 
hydrolizę glukozynolanów a w konsekwencji uwalnianie się izotiocyjania-
nów z kompleksów tioglikozydowych. Cierpki smak kapusty czy brukselki 
częściowo związany jest z obecnością izotiocyjanianów w tych popularnych 
warzywach. Zwłaszcza brukselka stała się ważnym obiektem zainteresowań: 
odkryto m.in., że obecny w niej sulforafan jest ważną i skuteczną substancją 
przeciwnowotworową. Okazało się, że młode, kilkudniowe siewki brukselki 
zawierają 50-krotnie więcej sulforafanu, niż rośliny dojrzałe.

Zainteresowanie sulforafanem jest tak wielkie, że wyselekcjonowano 
krzyżówkę brukselki o 10-krotnie zawyżonym stężeniu glukozynolanu-pre-
kursora sulforafanu. Generalnie, zarówno naturalne, jak i syntetyczne izotio-
cyjaniany uznawane są za jedne z najbardziej efektywnych substancji chemio-
prewencyjnych.

Pomidor uprawny Lycopersicon esculentum (Psiankowate) w każdej po-
staci, tzn. przetwory pomidorowe, pasty, sok pomidorowy, oprócz witaminy 
C, zawierają likopen oraz betakaroten, dwa główne karotenoidy diety czło-
wieka. Wykazano nieco lepsze wchłanianie likopenu z przetworów pomido-
rowych niż z surowych pomidorów. Szklanka soku pomidorowego zawiera 
ok. 16 mg likopenu. Likopen jest doskonałym przeciwutleniaczem oraz 
działa ochronnie wobec chemicznie indukowanych nowotworów u zwierząt. 
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Z przeglądu danych epidemiologicznych wynika, że likopen chroni człowie-
ka przed wieloma typami nowotworów, głównie przed rakiem prostaty, płuc 
i żołądka. Preparat - Lycosan.

Wino czerwone - pomijając tzw. „paradoks francuski”, czyli zmniejszone 
ryzyko zawału serca u częstych konsumentów wina czerwonego, warto zatrzy-
mać się nad właściwościami przeciwutleniającymi i przeciwnowotworowymi 
flawonoidów. Czerwone wina różnią się ilością flawonoidów w zależności od 
gatunku: wino młode zawiera więcej przeciwutleniaczy niż wino leżakowane, 
w którym związki polifenolowe polimeryzują i łączą się w kompleksy z inny-
mi związkami chemicznymi, a tym samym są trudno pochłaniane z przewo-
du pokarmowego. Podobnie sklarowane lekkie (jasnoczerwone) wino zawiera 
mniej przeciwutleniaczy polifenolowych w porównaniu z winami ciężki-
mi, nieklarowanymi. Okazuje się, że nawet dębowe beczki mają swój udział 
w ustaleniu poziomu przeciwutleniaczy w dojrzewającym winie. Zbadano 
wina typu Cabernet Sauvignon: odmiany chilijske zawierały 40 mg flawo-
noidów/I, natomiast marki bułgarskie <6 mg flawonoidów/l. Ogólnie fla-
wonoidom przypisuje się działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, 
cytostatyczne, cytotoksyczne, przeciwwirusowe, a mechanizm ich działania 
przypuszczalnie związany jest z ich właściwościami przeciwutleniaczy oraz 
„zmiataczy” wolnych rodników. Takim przeciwutleniaczem obecnym w wi-
nie jest resweratrol, mający wyjątkowo działanie przeciwnowotworowe we 
wszystkich trzech etapach kancerogenezy: inicjacji, promocji i progresji.

Warto podkreślić powszechność występowania, bogactwo i różnorodność 
strukturalną naturalnych substancji przeciwrakowych. Potwierdzają to uzy-
skane ostatnio wyniki frakcjonowania 22 roślin, z których uzyskano 70 ak-
tywnych substancji o potencjalnych właściwościach chemioprewencyjnych, 
w tym aż 14 strukturalnie nowych związków. Autorzy zaklasyfikowali uzyska-
ne związki aż do 16 klas: alkaloidy, chinony, glikozydy sterolowe, polisulfidy 
arylowe, benzenoidy, flawonoidy, furokumaryny, ksantony, lignany, rotenoidy, 
simarobolidy, stilbenoidy, mono-, di-, triterpenoidy, witanolidy. Lista natural-
nych substancji o działaniu chemioprewencyjnym powiększa się z każdym 
rokiem.

Omówienie drugiej grupy substancji roślinnych o działaniu przeciwno-
wotworowm, jednak o ogólnym działaniu toksycznym, będzie omówione 
w następnym odcinku.

c.d.n.
mgr farm. Halina Pastok
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Leki ziołowe w PANACEI
i Kładka nad tatarakiem

Bardzo ciekawie redagowane i wydawane przez pana Tadeusza Pawełka 
ze Stargardu Gdańskiego czasopismo PANACEA przynosi znów w numerze 
3/2014 interesujące artykuły, które warte są przypomnienia. Przyroda obda-
rzyła nas różnorodnymi roślinami, które stanowią bogaty arsenał leków na 
różne choroby. Leki roślinne w przeciwieństwie do środków chemicznych nie 
mają szkodliwego działania ubocznego, a umiejętnie stosowane przynoszą 
nam zdrowie.

Polecam w tym numerze artykuł o arbuzach, nazywanymi napojem pu-
styni oraz o ciemnoczerwonych jagodach schizandry czyli cytrynnianu chiń-
skiego.

Zawsze z zainteresowaniem i zachwytem czytam na okładce Panacei arty-
kuł o malarskich dziełach sztuki, inspirowanych przez rośliny lecznicze.

W omawianym numerze artysta Tymoteusz Andrearczyk, wybitny znaw-
ca dzieł sztuki, zaprezentował dzieło mistrza Hieronima Boscha (1450-1516). 
Namalował on tryptyk, który jest wyrazem ludzkiego losu, dramatu i szczęś-
cia ludzkiego bytowania na ziemi. W części środkowej tryptyku jest wóz z 
sianem oraz korowody weselących się ludzi. W lewym skrzydle tryptyku - jest 
starzenie i wypędzenie Ewy z raju, natomiast w prawej części tryptyku - obraz 
piekła, gdzie panuje strach i łzy, ciemność.

Nie ten jednak obraz główny tryptyku komentuje nam pan Tymoteusz, ale 
obraz który się tworzy po zamknięciu bocznych skrzydeł. Lewa i prawa część 
tryptyku po zamknięciu tworzą inny obraz. Obraz ten zatytułował nasz zna-
komity przewodnik po dziełach sztuki, pan Tymoteusz: „Kładka nad tatara-
kiem”. Obraz ten stanowi symboliczne ujęcie ludzkiej egzystencji. W centrum 
obrazu jest wąska kładka nad przepaścią, którą przechodzi biedny wędrowiec. 
Na plecach niesie kosz wiklinowy, który stanowi cały jego dobytek, a w ręku 
trzyma laskę. Ogląda się wstecz, może ze strachem, a może z żalem? Na brzegu 
przepaści rośnie tatarak, roślina lecznicza. Na dole przepaści płynie strumyk. 
Górna część obrazu jest bardzo symboliczna.

Z lewej strony złoczyńcy rozprawiają się z podróżującym rycerzem.
Zabrali mu wszystko i przywiązali do drzewa. Z prawej strony obrazu pa-

sterz przygrywa skoczną melodię dla wesołej pary bogatych tancerzy. Dalej 
na horyzoncie widać piękny krajobraz: jeziora i lasy, a na samym szczycie jest 
pusta góra, a na niej krzyż.
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Ten obraz przedstawia w sposób symboliczny całą egzystencję ludzką, któ-
rą przeplata radość i smutek, szczęście i łzy, dobre i złe losy.

Można podziwiać, jak pan Tymoteusz doskonale opisał i wytłumaczył 
znakomicie, co twórca obrazu chciał nam przekazać przez swe dzieło, trzeba 
mieć naprawdę ogromną wiedzę o sztuce malarskiej by tak rozumieć i tłuma-
czyć przesłanie dzieł malarskich. Należą się wyrazy podziwu i wdzięczności 
dla pana Tymoteusza. Wszystkich zachęcam do kształcenia się na umiejętno-
ści rozumienia sztuki malarskiej poprzez wykłady pana Tymoteusza, które 
zajdziecie w każdym numerze Panacei.

J.B.
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mgr Lech Jan Jamka, Biały Bór

1. Przerażony miotał się ateista,
  Gdy go dopadła prawda oczywista.

2. Tak się do raju biedak spieszył,
  i zapomniał z tego wszystkiego,
  że po drodze wielce nagrzeszył.

3. Zajął się ogniem własnych uczuć.

4. Drań był i cholera,
  poszedł do piekła, wygryzł Lucyfera.

5. Żył w ubóstwie – ubóstwiając tylko siebie. 

6. Literatów mamy wielu,   
  piątą wodę po Kisielu. 

7. Do przeceny miał skłonności,
  ale tylko swych zdolności.

8. Czasem szafarz miłosierny
  na cudze jest pazerny.
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Jeśli chcesz osiągnąć sukces

Zrób 6 kroków na drodze swojego życia.

Pierwszy krok:
Musisz zmobilizować całą swą energię do osiągnięcia wyty- 
czonego celu.

Krok drugi:
Naucz się atakować pracę. Walcz z lenistwem.

Krok trzeci:
Nie walcz ze swoją osobowością, lecz wykorzystaj swe zależy.

Krok czwarty:
Wyznacz sobie terminy realizacji pewnych zadań.

Krok piąty:
Zrób listę prac do wykonania.

Krok szósty:
Nie załamuj się niepowodzeniami, lecz wyciągaj z nich wnioski.
Kochaj swe marzenia.
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Aptekarki mistrzyniami
kulinarnymi

Oczywiście. Także współczesne far-
maceutki z naszego regionu. Oto 

przepis na zapiekankę z mar-
chewką lub jabłkami, który 

podała jedna z naszych ko-
leżanek.

Weź kawałek scha-
bu lub udka z kurczaka. 
Mięso trzeba zamarno-
wać. Weź 4 łyżki oliwy 
z oliwek, dodaj do niej 
przyprawy: słodką pa-

prykę, można i ciut ostrej, 
trochę imbiru i cynamonu. 

Posmaruj tą zaprawą mię-
so i włóż do lodówki na kilka 

godzin lub całą noc. Zaprawione 
mięso trzeba odsmażyć (jeśli trzeba 
dodajemy trochę oliwy). Potem mię-

so trzeba dusić pod przykryciem. Solimy i dodajemy np. marchewkę (może 
być mrożona) lub pokrojone jabłka i trochę wody. Na małym ogniu musi 
się dusić godzinę (wieprzowina) lub pół godziny (kurczak). Sprawdzamy czy 
mięso jest miękkie i czy nie przywarło do dna garnka. Do mięsa można podać 
ziemniaki lub ryż.

Jeśli masz inny mistrzowski przepis kulinarny, to podziel się z koleżan-
kami. Wystarczy wysłać odpowiedni e-mail do biura Izby, aby uzyskać laur 
mistrza aptekarskiego w dziedzinie kulinarii.
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Stare aptekarskie przepisy

Na święta i na Sylwestra proponujemy:

WIśNIÓWKA

Fructus cerasi 500
Passulae majoris 25
Sacchari 600
Aquae 400
Spiritus 96% 300
Sirupi Amyli 300

Wiśnie opłukać, usunąć pestki. Rodzynki (nieumyte) pokrajać pestki wiśni 
potłuc, dodać 400 cz. cukru, zamieszać, zalać wodą, naczynie obwiązać gazą 
i zostawić na 14 dni w słońcu. Potem wycisnąć. Do cedzonki dodać słabo 
ogrzany syrop i spirytus.

KRUPNIK POLSKI

Mellis  500
Aquae  500
Caryophylli    1
Nucis Moschatae    1
Fructus Vaniliae    2
Corticis Cinnamoni 20
Pericarpi Aurantiae 20
Spiritus 90% 1000

Zagotować miód z wodą, wyszumowane i dodać potłuczone goździki, gałkę 
muszkatołową, wanilię, cynamon i skórkę pomarańczy, zagotować ostrożnie. 
Po pewnym czasie przecedzić i do gotującego się miodu dodać ostrożnie 
spiritus.
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List z Biecza

Czy nie znudziło się Wam czytać moich wspomnień? To będę je kontynuował.

11 VIII 1940. Nablus. Palestyna. Anglicy podobają mi się coraz bardziej. 
Są weseli, beztroscy, jakby wojny nie było, no i sympatyczni. Traktują woj-
sko poważnie, bez „obijania się”, ale na sportowo. Nie słychać tu niczyich 
wrzasków, przeganiania, bezustannych zbiórek i nieustannego wtrącania się 
do wszystkiego przeróżnych szarż. Żołnierz sam robi, co do niego należy, 
i sam na oznaczony czas pracę kończy. Oficerowie zupełnie nie narzucają 
się. Porównanie z Francuzami wypada mocno na niekorzyść tych ostatnich. 
Musztrę jednak, którą dziś obserwowałem, mają dziwaczną i nieprędko bę-
dzie mi się ona podobać.

Poradziłem dziś naszemu Izraelicie z Afuli, żeby nie krępował się kro-
kwią na rękawie kucharza i żeby go zdrowo huknął w zęby, ale w cztery 
oczy. Ażem się zdziwił, że mu się tak prędko nawinęła okazja, bo za chwi-
lę przybiegł wystraszony z relacją, że właśnie to zrobił, i to nie najgorzej, 
bo kucharz dłuższą chwilę nie mógł wygrzebać się z worka mąki, w którą 
wpadł.

– I co teraz, panie aspirancie?
– Nic. Zobaczymy – odparłem.
13 VIII 1940. Nablus. Palestyna. A więc żołd (zasadniczy) strzelca armii 

angielskiej wynosi dziennie 150 milsów. Do tego dochodzą różne dodatki 
specjalne, jak za dobrą służbę, za lata służby oraz funkcyjne, np. za pracę w 
kuchni. Mój zaś żołd tygodniowy wynosi 350 milsów. I żyj tu, człowieku, na 
stopie sierżanta brytyjskiego, skoro zwykły szeregowiec bije cię finansowo.

Od chwili przejścia na Węgry poddaję analizie w gronie mi najbliższym 
wszystkie spostrzeżenia i obserwacje dotyczące nas samych, Polaków. Istnie-
ją ciągle doskonałe warunki uzewnętrznienia swoich zalet i wad, a zatem 
poznaj siebie samego – jak mówili starożytni. A wyniki tej analizy – nie-
wesołe.

14 VIII 1940. Nablus. Palestyna. Parę dni temu już po raz trzeci mu-
siałem podawać swoje dane osobiste do wniosku awansowego na aspiranta, 
który depeszą ma pójść do Londynu. Po raz trzeci mnie wnioskują i po raz 
trzeci nic z tego nie będzie. Ciekawe, bo kilka dni temu Zbyszek Kutarski 
przysłał kartkę z 2 lipca, Versailles, z gratulacjami awansu dla mnie, Edka 
etc. Jakoś oficjalnie żaden z nas nic się o tym nie może dowiedzieć.
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Zapowiedziano nam zaraz pierwszego dnia w Nablus, że zasadniczo 
wolno nam tu wszędzie chodzić, ale do miasta nigdy mniej niż po dwóch, 
za miasto nigdy mniej niż w kilku, i to nie bez uzbrojenia.

O zmierzchu nie wolno się nigdzie wydalać. Nablus jest centrum nacjo-
nalistycznego ruchu arabskiego i należy zachować daleko posuniętą ostroż-
ność. Wskazano nam przy tym na zasieki z drutu kolczastego wokół koszar, tu 
i ówdzie nocą przez nieznanych sprawców zniszczone.

Wikt mamy niezły i obfity. Kucharz mesy, widać, z niejednego pieca 
chleb jadł. Stary cwaniak. Sympatyczny i bardzo uprzejmy. Przebywał dłuż-
szy czas w Indiach i ciągle chwali się, że mówi po hindusku, ale kto go może 
sprawdzić, chyba nasz Komolibus z Legii Cudzoziemskiej, który przeszedł 
do Brygady i jest w Nablus, w kuchni żołnierskiej, ale stale po dawnemu 
kompletnie pijany. Urzyna się winem, bez którego nie może żyć. Pije, wi-
dać, za dawne oszczędności. Rzeczywiście, przy angielskim obiedzie w prze-
ciwieństwie do francuskiego nie ma co pić. Nie ma zwyczaju podawania 
wina. A tak przydałoby się np. dziś, przynajmniej piwo, po tych półdnio-
wych ćwiczeniach w terenie w upale i po tym diablo przesolonym mięsie. 
Zwalczyłem jednak tę niedorzeczną myśl i 45 milsów zostało w kieszeni. 
Gdybym był angielskim żołnierzem, mógłbym trzy razy dziennie kupować 
flaszkę piwa, nie mówiąc już o kapralu, który bierze dziennie 300 milsów.

Mesa wraz z kuchnią i jadalnią jest istotnie idealnie wprost czysta. Sto-
ły bez obrusów, codziennie szorowane, lśnią białością. Wszelakie dżemy 
i cukier są ponakrywane specjalnymi siatkami chroniącymi je od bakterii 
roznoszonych przez muchy. Zresztą much jest niewiele, bo i cóż tu mają 
do roboty? Każdy słodzi herbatę czy owsiankę (porridge), ten sławny szko-
cki porydż, tyloma łyżeczkami cukru, iloma mu się podoba. Margaryna do 
chleba też leży na stole w dowolnych ilościach. Czasem jest masło. Kucharz 
bacznie pilnuje, czy nie trzeba komuś czegoś dolać, i figlarnym mrugnię-
ciem zwraca uwagę na przechodzące właśnie obok zakwefione dziewczę-
ta; prawdopodobnie o jedną mu tylko chodziło, bo powiedział: „Mary”. Nie 
wiem, skąd wiedział, że jej na imię Mary i że chodziła do szkół w Anglii.

Na tę świetnie zbudowaną i dystyngowaną Arabkę dawno zwróciłem 
uwagę. Nosiła się całkowicie na czarno i jako wierna córa Mahometa za-
krywała twarz, ale sukienkę miała krótką, pokazując fantastyczne nogi. Na 
rękach zawsze białe eleganckie rękawiczki. Szła. nigdy nie spiesząc się, dum-
nie i wdzięcznie, odprowadzając do i ze szkoły małego chłopczyka. Była 
nieprzystępna. Aż kiedyś, szkicując nad brzegiem rowu, poczułem, że ktoś 
mi z tyłu asystuje. Ponieważ zwykle otaczała mnie w takich wypadkach cała 
hałastra uliczników różnego wieku i płci, popychająca się wzajemnie, bijąca 
i hałasująca, zaskoczony dyskretnym zachowaniem się towarzysza, obejrza-
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łem się. Ku mojemu zdumieniu była to Mary. Stała tuż. Wypielęgnowaną 
i bardzo kształtną rączką bez rękawiczki podtrzymywała uniesioną z twa-
rzy zasłonę, najspokojniej przyglądając się mojej pracy. Przestałem szkico-
wać, obserwując jej delikatną, białą, o pełnych zmysłowych ustach buzię. Jak 
na jej jakieś 20-21 lat usta i oczy przesadnie podmalowane. Nie speszona 
zupełnie tym, że wpatrywałem się w nią najbezczelniej, obserwowała dalej 
szkicownik, porównując od czasu do czasu rysunek z rzeczywistością. Wre-
szcie podniosła główkę i oczy nasze spotkały się.

Autor w hełmie korkowym w Egipcie
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– Good evening, mademoiselle – przywitałem nieznajomą.
– Good evening, Sir – odparła, śmiało wytrzymując mój wzrok. Była 

piękna. Zapomniałem o szkicowniku. Ktoś jednak nadchodził. Rzuciła 
okiem w tamtą stronę. Zabłysły w uśmiechu białe zęby, wolno zsunęła się 
czarna, bardzo delikatna i przejrzysta zasłona, a rączka kiwnęła mi na do 
widzenia. Odeszła bez słowa. Odeszła wolno, bez pośpiechu, kołysząc się 
wdzięcznie w biodrach.

Wypatrywałem później, gdzie mieszka. Cóż z tego. Willa na skałach, sa-
motna i jak zamek murem obronna. Ha, będą jeszcze inne.

Na ćwiczeniach w jakimś zagajniku oliwnym udało mi się wreszcie po-
dejść i złapać dwa piewiki, donośnie dające znać o sobie, jak te z Getsemani 
z Góry Oliwnej. Są one prawie takie duże jak palec, a gdy siedzą na pniu 
drzewa, dzięki ochronnemu ubarwieniu są całkowicie niewidoczne.

Sny mnie znów nawiedzają o domu i rodzinie.
16 VIII 1940. Nablus. Palestyna. Cały dzień wczorajszy spędziłem w El 

Atrun na brygadowym święcie: zła organizacja, dużo hałasu i dużo picia.
Było szereg nominacji podoficerskich, np. Edek i Szczepcio zostali sier-

żantami. Natomiast mój „wódz”, kpt. Zbereźny, spotkał mnie w ustępie, 
mocno tłumaczył się i przepraszał, że zapomniał o mnie, „bo tak zawsze jest, 
gdy dowódca nie jest na miejscu, zresztą rozmawiałem z szefem sanitarnym 
i rzecz jest już załatwiona”. Kazał mi też natychmiast podać osobiste dane 
do awansu, a więc w koło Macieju, już po raz czwarty. Zobaczymy. Dziwne, 
gdzie te wszystkie wnioski utykają.

18 VIII 1940. Nablus. Palestyna. Do wczoraj jeszcze chodziliśmy we 
francuskim umundurowaniu. Wczoraj przywiózł nam por. Tadeusz Krzyża-
nowski koszule, szorty i tropikalne hełmy angielskie. Wszystko to jest w naj-
lepszym gatunku, całkowicie nowe, z pieczęcią „Made in India”. Przekona-
liśmy się, co to za dobrodziejstwo taki korkowy hełm, dający cień na twarz 
i na kark, wewnątrz wyklejony staniolem chroniącym przed promieniami 
ultrafioletowymi i tak trzymający się na głowie na ceratowym pasku, że 
wiatr bez przeszkód ją owiewa.

Dostałem też wyższy żołd, bo 1663 milsy. Ponoć mój aspirancki wniosek 
wreszcie doszedł do Londynu.

Tą pomyślną wiadomością kończę na dziś moje wspomnienia.

Wiesław Fusek
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Lekarstwo na ból zęba
Jeśli cierpisz na ból zęba, weź do ust whi-
sky. To powinno złagodzić ból. Jeśli nie 
złagodzi, spróbuj trochę więcej whisky. Po 
pewnym czasie zapomnisz o bólu zęba.

U dermatologa
– Panie doktorze – zwraca się do lekarza 

zawstydzony chłopak:
– Jeden z moich znajomych sądzi, że złapał 

chorobę weneryczną.
– No i co? – uśmiecha się lekarz. – Proszę 

zdjąć spodnie i pokazać mi swojego zna-
jomego.

Sytuacja w interesach
Ostatnio chodzi po Warszawie opowieść 
o dwóch Żydach. Właśnie spotykają się na 
Nowym Świecie. Jeden pyta drugiego:
– Powiedz mi jednym słowem, jak ci idzie 

w interesach!
– Dobrze – odpowiada drugi.
– A w dwóch słowach?
– Bardzo źle.

Akt wdzięczności
Mąż pacjentki chce wręczyć lekarzowi, któ-
ry ma operować jego żonę, grubą kopertę z 
banknotami.
Lekarz wzbrania się i mówi: – Proszę mi to 
wręczyć po operacji. Teraz by to była ko-
rupcja, a po operacji to będzie akt wdzięcz-
ności.

Między pacjentami
W szpitalu mówi jeden chory do drugiego 
na sali szpitalnej.
– Czego się tak cieszysz? Wszak co drugi 

dzień robią ci lewatywę?
– Tak, ale od jutra personel zapowiedział 

strajk słowacki.

Pytanie pacjenta
– Panie doktorze, czy moja operacja prze-

biegła pomyślnie?
– Przykro mi, przyjacielu, jestem świętym 

Piotrem.

Lekarskie znakowanie
Młody lekarz pyta ordynatora, co oznacza-
ją takie znaki: ZS, WD, DW.
– Postanowiliśmy nie denerwować naszych 

pacjentów i dlatego zaszyfrowaliśmy do-
legliwości. I tak ZS oznacza zawał serca, 
WD wrzód dwunastnicy... – A DW?

– Diabli wiedzę.

Finanse
– Co to ma znaczyć moja duszko! Przed-

wczoraj dałem ci na wydatki 60 rubli, 
wczoraj 50 rubli, a dziś chcesz znowu 
40?

– Ach, ty niewdzięczniku! Czy nie po-
winiesz się cieszyć, że z każdym dniem 
zmniejszają się moje wydatki?

Niewdzięczny
Panna Gertruda: – Już 3 zęby dałam sobie 
wyrwać u tego uroczego młodego dentysty 
i jeszcze mnie nie zrozumiał…

W restauracji
Gapski: – Przepraszam, czy nie zostawiłem 
wczoraj tutaj mego parasola?
Gospodarz: – Owszem jest, proszę.
– Pan jesteś najuczciwszym restauratorem 

na tej ulicy.
– Dlaczego?
– Panie! Pytałem się u 3 innych restaurato-

rów i wszyscy mówili, że go nie znaleźli.


