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Szanowni Paƒstwo!

W ostatnich tygodniach nasze wysi∏-
ki skierowane by∏y na sprawy zwiàzane
z obronà naszego zawodu. Dzia∏ania
skierowaliÊmy na dokoƒczenie spraw,
w które zaanga˝owana by∏a nasza
Okr´gowa Izba Aptekarska. Tematy te
zosta∏y podj´te wczeÊniej, lecz dopiero
w ostatnich dniach odby∏y si´ rozprawy
sàdowe bezpoÊrednio z nimi zwiàzane.

W dniu 12 lutego 2014r. przed Sà-
dem Najwy˝szym w Warszawie (patrz
zdj´cie)odby∏a si´ rozprawa ze skargi
Ministra Zdrowia. Minister przedstawi∏
Okr´gowej Izbie Aptekarskiej w Olszty-
nie szereg zarzutów dotyczàcych naru-
szenia prawa z powodu podj´cia uchwa-
∏y Okr´gowej Rady Aptekarskiej Okr´go-
wej Izby Aptekarskiej w Olsztynie z dnia
23.07.2013r. w sprawie obowiàzków kie-
rowników aptek prowadzàcych programy
lojalnoÊciowe w aptekach. Podsumowu-
jàc wyrok: cz´Êç zarzutów Ministra zo-
sta∏a oddalona przez Sàd, natomiast pkt.
5 i pkt. 6 zosta∏y uchylone. Sàd stwier-
dzi∏, ˝e Izba nie posiada tzw. deliktu eg-
zekucyjnego i nie mo˝e swoim cz∏onkom
nakazywaç okreÊlonych czynnoÊci wy-
kraczajàcych poza zapisy ustawy
o izbach aptekarskich oraz nie mo˝e sa-
modzielnie ich egzekwowaç.

Tym samym uchwa∏a nasza sta∏a si´
prawomocna, natomiast egzekwowanie
przestrzegania zakazu udzia∏u kierowni-
ków aptek w programach lojalnoÊcio-
wych (w tym programu Pocztowy 60+)
le˝y w gestii Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego. I tego b´dziemy si´
domagaç.
Przypominam Paƒstwu, ˝e nasza

uchwa∏a nie by∏a skierowana przeciwko
kierownikom aptek, w których sà prowa-
dzone programy lojalnoÊciowe, lecz
stworzona po to, by daç im instrumenty
do obrony przed nakazami pracodaw-
ców, którzy zmuszajà ich do takiego po-
st´powania wbrew ich woli. 

W dniu 07.03.2014 w Wojewódzkim
Sàdzie Administracyjnym w Warszawie
odby∏a si´ rozprawa ze skargi Okr´go-
wej Rady Aptekarskiej w Olsztynie na
postanowienie G∏ównego Inspektora
Farmaceutycznego, który podtrzyma∏

decyzj´ Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego w sprawie wydania ze-
zwolenia na nazw´ apteki, w której za-
warty jest element reklamowy; mianowi-
cie: Apteka Ratuszowa Tanie Leki.
Decyzja zosta∏a wydana mimo ne-

gatywnej opinii Okr´gowej Rady Apte-
karskiej w cz´Êci dotyczàcej nazwy ap-
teki. Wojewódzki Sàd Administracyjny
w Warszawie stwierdzi∏, i˝ Izba Apte-
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karska nie ma prawa wyst´powaç jako
strona skar˝àca w tej sprawie, ponie-
wa˝ uczestniczy w procesie wydawania
zezwolenia (wydajàc negatywnà opi-
ni´), natomiast Wojewódzki Inspektor
mo˝e wziàç pod uwag´ opini´ rady lub
nie. Uzasadni∏ równie˝, i˝ Inspektor nie
mo˝e odmówiç przedsi´biorcy zastoso-
wania jakiejkolwiek nazwy w procesie
przyznawania zezwolenia, poniewa˝
z tego powodu nie mo˝e byç ono nie
wydane. Natomiast nie potwierdzi∏, ˝e
takie nazwy aptek nie naruszajà zakazu
reklamy aptek czyli art. 94a Prawa Far-
maceutycznego. Je˝eli tak jest, to bar-
dzo dziwi post´powanie Inspektora,
a jednoczeÊnie zastanawia fakt: dlacze-
go na drugi dzieƒ po wydaniu zezwole-
nia nie wszczyna post´powania z urz´-
du w sprawie zakazanej nazwy rekla-
mowej? Podobnie wyglàdajà sprawy
zwiàzane ze zmianà zezwolenia w in-
nych aptekach, o których Rada Izby nie
jest nawet zawiadamiana. Zach´cam
wszystkich zainteresowanych do zapo-
znania si´ z uzasadnieniami wyroków,
które oczywiÊcie opublikujemy na na-
szej stronie internetowej.

Aptekarze dziÊ majà wiele proble-
mów z zaopatrzeniem swoich aptek
w wiele produktów leczniczych. Przy-
czyny tego stanu rzeczy sà ró˝ne. Od
skutków Ustawy Refundacyjnej, która
nie pozwala aptekarzom jak równie˝
i hurtowniom utrzymywaç odpowiednich
stanów magazynowych w zwiàzku
z cz´stymi zmianami cen i list refunda-
cyjnych, do problemów zwiàzanych
z niekontrolowanym wywozem wielu
produktów leczniczych za granic´. Pro-
ceder ten jest dozwolony w ramach tzw.
importu równoleg∏ego, ale nie jest do-
zwolony w ramach tzw. odwróconej
dystrybucji. O tym zjawisku wypowiada∏

si´ Wojewódzki Inspektor Farmaceu-

tyczny w poprzednim numerze naszego
biuletynu. Z tego powodu prowadzone
sà ju˝ ró˝ne post´powania dotyczàce
odebrania koncesji/zezwolenia na pro-
wadzenie kilku hurtowni farmaceutycz-
nych oraz kilku aptek na terenie nasze-
go województwa.

Na zakoƒczenie wspomn´ o przy-
jemniejszym aspekcie: Razem z grupà
farmaceutów uczestniczyliÊmy w XIV
Mistrzostwach Polski w narciarstwie.
Zawody odby∏y si´ w Karpaczu. Nasi
przedstawiciele zdobyli cenne trofea.
Mimo dalekiej podró˝y wrócili bardzo
zadowoleni. Gratuluj´ im dzielnej posta-
wy, dzi´ki której godnie reprezentowali
naszà Izb´. Zach´cam wszystkich far-
maceutów do udzia∏u w imprezach spor-
towych i integracyjnych organizowanych
przez Izby Aptekarskie. Jest to znakomi-
ta okazja do spotkaƒ, zawarcia nowych
znajomoÊci, porozmawiania o wszyst-
kich sprawach. Takie spotkania potem
procentujà.

Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Wielkiej No-
cy. Z tej okazji ˝ycz´ wszystkim
farmaceutom du˝o szcz´Êcia, ra-
doÊci, wiary w lepszy Êwiat, mo-
krego dyngusa oraz lepszej far-
macji, a wszystkim Polakom po-
koju w naszej Ojczyênie.

mgr farm. Roman Grzechnik
Prezes 

Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
Okr´gowej Izby Aptekarskiej 

w Olsztynie

S∏owo Prezesa
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Z protoko∏u Prezydium
w dniu 5 listopada 2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes ORA
mgr farm. Roman Grzechnik.
* W programie przewidziane by∏y

spotkania cz∏onków Prezydium z farma-
ceutami naszej Izby, którzy majà zale-
g∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek cz∏onkow-
skich.
* Zajmowano si´ zagadnieniem –

ustalenie dat awarii i przerw technicz-
nych w funkcjonowaniu systemu infor-
matycznego Narodowego Funduszu
Zdrowia na obszarze naszej Izby w roku
2013. Informacje te sà niezb´dne do
wiadomoÊci Naczelnej Izby Aptekar-
skiej. 
* Centralny Rejestr Farmaceutów –

z biura naszej Izby odpowiedzialna jest
Pani Agnieszka Kruczek.
*Omawiano temat reklamy oraz spo-

sób reagowania na ∏amanie zakazu re-
klamy aptek, zg∏aszanie do Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycznego od
1 stycznia 2014 r.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 12 listopada 2013 r. 

Obradom przewodniczy∏ Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panem mgr

farm. Miros∏awem Barneckim w zwiàzku
z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Apte-
ka na Zdrowie” w Olsztynie ul. Okrzei 10.
Pan magister jest kandydatem do funk-
cji kierownika w tej aptece. Apteka ma
powstaç na bazie dotychczasowej apte-
ki. Zmienia si´ tylko nazwa w∏aÊciciela
na Jeronimo Martins Drogerie i Farma-
cja sp. z o o z siedzibà w Kostrzyniu 

ul. ˚niwna 5. Pan magister Barnecki re-
alizuje drugi okres szkoleniowy Cz∏on-
kowie Prezydium zwrócili uwag´ na pro-
blem reklamy aptek i leków.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr

farm. Annà Juêwiak-Szadrowskà
w zwiàzku z wnioskiem Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego o wyda-
nie opinii w sprawie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodost´pnej o na-
zwie „Apteka na Zdrowie” w Dzia∏dowie,
ul. Marii Sk∏odowskiej-Curie 35. 
Pani magister jest kandydatem do

funkcji kierownika w tej aptece. Apteka
ma powstaç na bazie dotychczasowej
apteki. Zmienia si´ nazwa w∏aÊciciela
na Jeronimo Martins Drogerie i Farma-
cja sp. z o o z siedzibà w Kostrzyniu 
ul. ˚niwna 5. 
Pani magister zakoƒczy∏a ju˝ drugi

okres szkoleniowy. W czasie tego spo-
tkania omawiane by∏y równie˝ sprawy
zwiàzane z reklamà.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr

farm. Alicjà Cydzik w zwiàzku z wnio-
skiem o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego
prowadzeni apteki ogólnodost´pnej „Bli-
ska” w Moràgu ul. Wróblewskiego 1A.
Podczas spotkania zwracano równie˝
uwag´ dotyczàcà przepisów zakazu re-
klamy apteki i jej dzia∏alnoÊci. Podj´to
uchwa∏´ w sprawie „r´kojmi” nale˝ytego
prowadzenia apteki.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panem mgr

farm. Edwardem Fràczak w zwiàzku
z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Apte-
ka Witaminka” w Dobrym MieÊcie ul.
Zwyci´stwa 2A. Pan magister jest kan-
dydatem do funkcji kierownika w tej ap-
tece. Wnioskodawcà jest przedsi´biorca
„Solarium” s.c. Agnieszka Wolf, Ma∏go-
rzata Markiewicz z siedzibà Dobre Mia-
sto ul. ¸u˝ycka 19. 
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Z protoko∏u posiedzenia
Rady Aptekarskiej 

w dniu 12 listopada 2013 r.

* Posiedzeniu Rady Aptekarskiej
przewodniczy∏ Prezes mgr farm. Roman
Grzechnik
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go w Olsztynie o wydanie opinii w spra-
wie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej o nazwie „Apteka na
Zdrowie” w Olsztynie ul. Okrzei 10.
Wnioskodawcà jest Jeronimo Martins
Drogerie i Farmacja spó∏ka z o.o. siedzi-
bà w Kostrzyniu ul. ˚niwna 5. Kandyda-
tem do pe∏nienia funkcji kierownika ap-
teki jest mgr farm. Miros∏aw Barnecki.
Rada wyda∏a pozytywnà opini´ w spra-
wie zezwolenia zawierajàcà stwierdze-
nie r´kojmi nale˝ytego prowadzenia ap-
teki kandydatowi na kierownika i podj´∏a
uchwa∏´ w tej sprawie.
*Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie zezwole-
nia na prowadzenie apteki ogólnodo-
st´pnej o nazwie „Apteka na Zdrowie”
w Dzia∏dowie ul. Marii Sk∏odowskiej-Cu-
rie 35. Kandydatem do funkcji kierowni-
ka apteki jest mgr farm. Anna Juêwiak-
Szadrowska. Zmienia si´ w∏aÊciciel na
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja
spó∏ka z o.o. z siedzibà w Kostrzyniu ul.
˚niwna 5. Rada wyda∏a pozytywnà opi-
ni´ w sprawie „zezwolenia” zawierajàcà
stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki kandydatowi na kierowni-
ka i podj´∏a uchwa∏´ w tej sprawie.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie zezwole-
nia na prowadzenie apteki ogólnodo-
st´pnej o nazwie „Apteka Witaminka”
w Dobrym MieÊcie ul. Zwyci´stwa 2A.

Wnioskodawcà jest przedsi´biorca „So-
larium” s.c. Agnieszka Wolf, Ma∏gorzata
Markiewicz z siedzibà Dobre Miasto, ul.
¸u˝ycka 19. Kandydatem do funkcji kie-
rownika jest mgr farm. Edward Fràczak.
Rada wyda∏a pozytywnà opini´ w spra-
wie „zezwolenia” zawierajàcà stwierdze-
nie r´kojmi nale˝ytego prowadzenia ap-
teki kandydatowi na kierownika i podj´∏a
uchwal´ w tej sprawie.
* Na proÊb´ Pani mgr farm. Beaty

Ozga Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´
o zakoƒczeniu pierwszego okresu szkole-
niowego z dniem 18.10.2013 r. 
* Na proÊb´ Pana mgr farm. Krzysz-

tofa Guzek o przed∏u˝enie okresu szko-
leniowego 2009-2013 Rada jednog∏o-
Ênie poj´∏a uchwa∏´ o przed∏u˝eniu
okresu szkoleniowego do 2015 roku.
* Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa-

∏´ w sprawie aktualizacji listy cz∏onków
naszej Izby -emerytów niepracujàcych,
którzy sà zwolnieni z op∏acania sk∏adki
cz∏onkowskiej. Na liÊcie jest 80 osób. Li-
st´ tà przesy∏amy do Naczelnej Rady
Aptekarskiej, poniewa˝ zgodnie z obo-
wiàzujàcà uchwa∏à NRA od tej iloÊci
cz∏onków jesteÊmy zwolnieni z odpro-
wadzania nale˝nej miesi´cznej cz´Êci
sk∏adki do NRA.
* W zwiàzku z koniecznoÊcià podpi-

sania umowy z Ministrem Zdrowia na
przekazanie dotacji ze Êrodków publicz-
nych i sposobu jej rozliczenia w roku
2013, Rada podj´∏a jednog∏oÊnie
uchwa∏´ o upowa˝nieniu Prezesa mgr
farm. Romana Grzechnika i skarbnika
mgr farm Paw∏a Martyniuka do podpisa-
nia tej umowy. 
* Informacje Wojewódzkiego Inspek-

tora Farmaceutycznego: 
zmiana na stanowisku kierownika apte-
ki:
1) w aptece ogólnodost´pnej „Zdrowie”
w Szczytnie ul. KoÊciuszki 20 – mgr
farm. Halina Aftyka od 01.11.2013 r. 
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2) w aptece szpitalnej Samodzielnego
Publicznego Zespo∏u Gruêlicy i Chorób
P∏uc w Olsztynie – mgr farm. Bo˝ena
Denis od 1.08.2013 r. (r´kojmi´ stwier-
dzi∏o Prezydium ORA Pomorsko-Kujaw-
skiej OIA uchwa∏à z dnia 30 paêdzierni-
ka 2013 r.)
uruchomienie apteki
1) apteka ogólnodost´pna „Apteka Dla
Ciebie” w Suszu ul. Pla˝owa 2 z dniem
10.10.2013 r. – kierownik mgr farm. Re-
migiusz Nojman
wygaszenie zezwolenia
1) apteka ogólnodost´pna w Lubawie ul.
Rynek 6 z dniem 22.10.2013r.
* Prezes Roman Grzechnik poinfor-

mowa∏ Rad´ o nowelizacji rozporzàdze-
nia Ministra Zdrowia wprowadzajàcego
recept´ transgranicznà jednolità dla pa-
cjentów ca∏ej Unii Europejskiej.
* Do wiadomoÊci Izby wp∏yn´∏a skar-

ga pacjenta adresowana do Samorzà-
dowego Kolegium w K´trzynie na pra-
cownika apteki „Sokrates” w K´trzynie
o naruszenie art. 21 pkt. 2 ustawy
o izbach aptekarskich.
* W zwiàzku z pismem Zespo∏u Cen-

trum Systemów Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia wraz z zespo∏em NRA ds.
wspó∏pracy, osobà odpowiedzialnà za
funkcjonowanie Rejestru Farmaceutów
w naszej Izbie zosta∏a wyznaczona Pani
Agnieszka Kruczek, nadzór sprawowaç
b´dzie zast´pca Prezesa Pani mgr Te-
resa Korbut.

Z protoko∏u posiedzenia 
Prezydium 

w dniu 26 listopada 2013 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr

farm. Barbarà Ficek w sprawie stwier-
dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki ogólnodost´pnej w Olsztynie, ul.

Krasickiego 1 B. w której b´dzie pe∏niç
obowiàzki kierownika apteki. W trakcie
spotkania mi´dzy innymi zwrócono
uwag´ na przepisy dotyczàce zakazu
reklamy aptek. Cz∏onkowie Prezydium
jednog∏oÊnie stwierdzili r´kojmi´ nale˝y-
tego prowadzenia apteki.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr

farm. El˝bietà Majewskà w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki w zwiàzku z podj´ciem si´
pe∏nienia funkcji kierownika apteki za-
k∏adowej w Zak∏adzie Karnym w Barcze-
wie, ul. Klasztorna 7. Pani magister ma
pierwszy okres szkoleniowy zakoƒczo-
ny, kolejny w toku. Pani magister by∏a
od 1998 roku kierownikiem apteki szpi-
talnej Samodzielnego Publicznego Ze-
spo∏u Gruêlicy i Chorób P∏uc w Olszty-
nie. Cz∏onkowie Prezydium jednog∏o-
Ênie stwierdzili r´kojmi´ nale˝ytego pro-
wadzenia apteki.
* Prezes mgr farm. Roman Grzech-

nik zapozna∏ cz∏onków Prezydium z pi-
smem– stanowiskiem OIA w Cz´stocho-
wie w sprawie uwzgl´dniania kryterium
demografii i geografii aptek jako prze-
s∏anki do udzielania pozytywnej opinii
w sprawie wydania zezwolenia na pro-
wadzenie apteki
* Prezes mgr farm. Roman Grzech-

nik zapozna∏ cz∏onków Prezydium ze
skargà pacjenta na aptek´ w Olecku
Przekazano spraw´ do Rzecznika Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 10 grudnia 2013 r.

Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
mgr farm. Roman Grzechnik.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr

farm. Hannà El Gendy w sprawie stwier-
dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki ogólnodost´pnej „Kormoran”
w Olsztynie ul. Pi∏sudskiego 54. Pani
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magister realizuje drugi okres szkolenio-
wy. Pani magister od 1.03.1998 roku by-
∏a kierownikiem apteki zak∏adowej przy
areszcie Êledczym w Olsztynie, nato-
miast od 01.04.2013 r. do 30.09.2013 r.
apteki zak∏adowej przy Zak∏adzie kar-
nym w Barczewie. Cz∏onkowie Prezy-
dium jednog∏oÊnie stwierdzili r´kojmi´
nale˝ytego prowadzenia apteki.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr

farm. Beatà Ozga w sprawie stwierdze-
nia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia ap-
teki o nazwie „Kwadrat” w Lidzbarku
Warmiƒskim ul. Bartoszycka 12. Pani
magister realizuje od 18.10.2013 r. dru-
gi okres szkoleniowy. Cz∏onkowie Pre-
zydium jednog∏oÊnie stwierdzili r´kojmi´
nale˝ytego prowadzenia apteki.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 17 grudnia 2013 r. 

Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
mgr farm. Roman Grzechnik.
* Odby∏o si´ spotkanie si´ z Panià

mgr farm. Annà Michalskà w zwiàzku
z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Vita
Plus” w Olsztynie ul. Waƒkowicza 22.
Pani magister jest wnioskodawcà i rów-
noczeÊnie kandydatem do funkcji kie-
rownika. Apteka powstaje na bazie do-
tychczasowej apteki „VITA”, która za-
koƒczy∏a dzia∏alnoÊç. Pani magister re-
alizuje drugi okres szkoleniowy 2011-
2015.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr

farm. Marzenà M∏yƒskà w zwiàzku
z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Fe-
niks” w Szczytnie ul. Odrodzenia 32.
Wnioskodawcami sà: Pani Marzena

M∏yƒska i Pan Jaros∏aw M∏yƒski – Fe-
niks spó∏ka cywilna. Pani mgr Marzena
M∏yƒska jest kandydatem do funkcji kie-
rownika. Pani magister realizuje drugi
okres szkoleniowy.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr

farm. Gra˝ynà Dunajewskà w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi nale-
˝ytego prowadzeni apteki ogólnodost´p-
nej „Apteka Ratuszowa – Tanie leki”
w Górowie I∏aweckim pl. Ratuszowy 12/1.
Pani magister realizuje pierwszy okres
edukacyjny. Podczas spotkania zwraca-
no uwag´ na zakaz reklamy apteki i jej
dzia∏alnoÊci. Podj´ta zosta∏a uchwa∏a
w sprawie „r´kojmi” nale˝ytego prowa-
dzenia apteki. 

Z protoko∏u posiedzenia
Rady Aptekarskiej 

w dniu 17 grudnia 2013 r.

Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
mgr farm. Roman Grzechnik. 
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie udziele-
nia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej o nazwie „Vita Plus”
w Olsztynie ul. Waƒkowicza 22. W∏aÊci-
cielem i osobà przewidzianà na kierow-
nika apteki jest mgr farm. Anna Michal-
ska. Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z Panià magister w tej sprawie. Rada
podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´ w sprawie
wydania pozytywnej opinii o „zezwole-
niu” i wydanie r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki mgr Annie Michalskiej
która b´dzie pe∏niç obowiàzki kierowni-
ka apteki.
*Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie udziele-
nia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej o nazwie „Feniks”
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w miejscowoÊci Szczytno ul. Odrodze-
nia 32. Osobà przewidzianà na kierow-
nika apteki jest Pani mgr farm. Marzena
M∏yƒska. Rada podj´∏a Uchwa∏´ w spra-
wie wydania pozytywnej opinii o „zezwo-
leniu” i wydanie r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki mgr Marzenie M∏yƒ-
skiej.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie cofni´cia
zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodost´pnej o nazwie „Superapteka Su-
per tanie leki” w Olsztynie ul.Mickiewi-
cza 21/23 przedsi´biorcy Superapteka
Polska Miezio Spó∏ka Jawna. Powodem
zamiaru cofni´cia zezwolenia jest nie-
zgodna z prawem sprzeda˝ leków przez
aptek´ dla przedsi´biorcy prowadzàce-
mu hurtowni´. Podj´to uchwa∏´ o cof-
ni´ciu zezwolenia na aptek´.
*Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie cofni´cia
zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodost´pnej o nazwie „Superapteka”
w Szczytnie ul. Lwowska 1a przedsi´-
biorcy Superapteka Miezio Spó∏ka Jaw-
na. Powodem zamiaru cofni´cia zezwo-
lenia jest niezgodna z prawem sprzeda˝
przez aptek´ produktów leczniczych dla
przedsi´biorcy posiadajàcemu zezwole-
nie na prowadzenie hurtowni farmaceu-
tycznej. Rada podj´∏a uchwa∏´ o wyda-
niu opinii o cofni´ciu zezwolenia na ap-
tek´.
* Na proÊb´ Pani mgr farm. Jolanty

Arent– Klimek Rada podj´∏a Uchwa∏´
o zakoƒczeniu pierwszego okresu edu-
kacyjnego 2004-2008 przed∏u˝onego do
31.12.2010 r. z dniem 26.09.2011 r. 
* Na proÊb´ Pani mgr farm. Danuty

¸uczun Rada podj´∏a Uchwa∏´ o zakoƒ-
czeniu pierwszego okresu edukacyjne-
go 2004-2008 z dniem 12.07.2012 r. 
* Na proÊb´ Pani mgr farm. Ma∏go-

rzaty Grzechnik Rada podj´∏a Uchwa∏´
o zakoƒczeniu pierwszego okresu edu-
kacyjnego 2004-2008 przed∏u˝onego do
31.12.2010 r. z dniem 14.10.2011 r. 
* Na proÊb´ Pana mgr farm. ¸uka-

sza Pucha∏y Rada podj´∏a Uchwa∏´
o przed∏u˝eniu pierwszego okresu edu-
kacyjnego 2009-2013 o 24 miesiàce.
* Rada rozpatrywa∏a spraw´ doty-

czàcà przyznanie zapomogi dla jednej
z farmaceutek. Uchwa∏a zosta∏a podj´ta
jednog∏oÊnie.
* Prezes mgr farm. Roman Grzech-

nik przedstawi∏ wniosek o podniesienie
miesi´cznego wynagrodzenia pracowni-
kowi biura OIA Pani Katarzynie Kamiƒ-
skiej o 200 z∏ brutto poniewa˝ podnios∏a
swoje kwalifikacje zawodowe. Wykona-
nie uchwa∏y b´dzie obowiàzywaç od
dnia 1 stycznia 2014 r.
* Prezes mgr farm Roman Grzechnik

przedstawi∏ wniosek o przyznanie jed-
norazowej premii w wysokoÊci 200 z∏
brutto pracownikowi biura Pani Agniesz-
ce Kruczek. Uchwa∏a w tej sprawie zo-
sta∏a podj´ta. 
* Informacje Wojewódzkiego Inspek-

tora Farmaceutycznego:
zmiana na stanowisku kierownika apte-
ki:
1) w aptece „Mazurska” w Mràgowie ul.
Rynkowa 1a – mgr farm Barbara Kwa-
czek od 16.11.2013 r. 
2) w aptece „Kwiatowa” w Mràgowie ul.
Grunwaldzka 1c – mgr farm. Alicja Klep-
czyƒska od 16.11.2013 r.
3) w aptece „Apteka Êw. Brunona” w Bi-
skupcu ul. Mickiewicza 12 – mgr farm.
Ma∏gorzata Prusak od 16.12.2013 r.
4) w aptece ogólnodost´pnej w Olszty-
nie ul. Krasickiego 1 b – mgr farm. Bar-
bara Ficek od 01.12.2013 r.
5) w aptece zak∏adowej Zak∏adu Karnego
w Barczewie ul. Klasztorna 7 – mgr farm.
El˝bieta Majewska od 21.10.2013 r.
6) w aptece „Apteka Bliska” w Moràgu



ul. Wróblewskiego 1a– mgr farm. Alicja
Cydzik od 12.11.2013 r.
7) w aptece „Apteka w Kauflandzie”
w Szczytnie ul. Chrobrego 5 – mgr farm.
Jolanta Gliƒska od 11.12.2013 r.
wygaszenie zezwolenia:
1) apteka ogólnodost´pna w Dzia∏dowie
przy ul. Marii Sk∏odowskiej-Curie 35 za-
koƒczy∏a dzia∏alnoÊç z dniem
31.10.2013r. na wniosek przedsi´biorcy
Bliska Sp. z o.o.
2) apteka ogólnodost´pna w Olsztynie
przy ul. Okrzei 10 zakoƒczy∏a dzia∏al-
noÊç z dniem 31.10.2013 r. na wniosek
przedsi´biorcy Bliska Sp. z o.o.
JednoczeÊnie uruchomiono nast´pujàce
apteki:
1) apteka o nazwie „Apteka Na Zdrowie”
w Dzia∏dowie przy ul Marii Sk∏odowskiej-
Curie 35 od 02.12.2013 r. – kierownik
mgr farm. Anna Juêwiak-Szadrowska
2) apteka o nazwie „Apteka Na Zdrowie”
w Olsztynie przy ul Okrzei 10 od
02.12.2013 r. – kierownik mgr farm. Mi-
ros∏aw Barnecki
3) apteka o nazwie „Witaminka” w Do-
brym MieÊcie przy ul Zwyci´stwa 2a od
02.12.2013 r. – kierownik mgr farm.
Edward Fràczak
* Prezes mgr farm. Roman Grzechnik

zrelacjonowa∏ przebieg ostatniego posie-
dzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej

Z protoko∏u nadzwyczajnego
posiedzenia Okr´gowej 
Rady Aptekarskiej 

w dniu 27 grudnia 2013 r.

Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
mgr farm. Roman Grzechnik. 
* Sàd Najwy˝szy Izby Pracy Ubez-

pieczeƒ Spo∏ecznych i Spraw Publicz-
nych przes∏a∏ nam odpis skargi Ministra
Zdrowia na niezgodnà z prawem
Uchwa∏´ Nr 67/VI/2013 z dnia

23.07.2013r. Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie w sprawie obowiàzków kie-
rowników aptek prowadzàcych progra-
my lojalnoÊciowe w aptekach wraz z in-
formacjà, ˝e samorzàd mo˝e wnieÊç od-
powiedê na skarg´ w terminie 2 tygodni
od jej dor´czenia. Pismo otrzymaliÊmy
20.12.2013 r., Minister Zdrowia zakwe-
stionowa∏ tylko punkt 5 i 6 wspomnianej
Uchwa∏y jako niezgodne z prawem.
W czasie dyskusji mecenas Jan ¸uka-
szewicz przedstawi∏ nam dwie mo˝liwo-
Êci post´powania w tej sprawie. Rada
podj´∏a decyzj´ o podtrzymaniu treÊci
zawartej w punkcie 5 i 6 Uchwa∏y nr
67/VI/2013.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie udziele-
nia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej o nazwie „Vita Plus”
w Olsztynie ul. Waƒkowicza 22. W∏aÊci-
cielem i osobà przewidzianà na kierow-
nika apteki jest mgr farm. Anna Michal-
ska. Uchwa∏´ w sprawie wydania pozy-
tywnej opinii o „zezwoleniu” Rada podj´-
∏a jednog∏oÊnie oraz udzieli∏a r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki.
* Rada jednog∏oÊnie podj´∏a Uchwa∏´

w sprawie ustanowienia Pana mecenasa
Jana ¸ukaszewicza pe∏nomocnikiem
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie
do reprezentowania przed Sàdem Naj-
wy˝szym Izby Pracy Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych i Spraw Publicznych w Warsza-
wie w sprawie skargi Ministra Zdrowia na
punkt 5 i 6 Uchwa∏y Nr 67/VI/2013 z dnia
23.07.2013 r. Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie w sprawie obowiàzków kie-
rowników aptek prowadzàcych programy
lojalnoÊciowe w aptekach.
* ZapoznaliÊmy si´ z treÊcià skargi –

za˝alenia adwokata Jacka Nieszpaur
pe∏nomocnika przedsi´biorców Super-
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apteka Miezio Spó∏ka Jawna i Superap-
teka Polska Miezio Spó∏ka Jawna, które
zostanà przekazane do Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
* ZapoznaliÊmy si´ z treÊcià pisma

adwokata Jacka Nieszpaur, i˝ jest pe∏-
nomocnikiem hurtowni farmaceutycznej
Medisines Sp z o.o. w Jezioranach przy
ul. Kopernika 30 co do której toczy si´
post´powanie w sprawie cofni´cia ze-
zwolenia na prowadzenie obrotu hurto-
wego produktami leczniczymi. 
* Pani magister Gra˝yna Domin za-

pozna∏a cz∏onków Rady z artyku∏em re-
dakcyjnym Pani Ewy Dux-Prabuckiej
„Rodzinne apteki do lamusa?” w gru-
dniowym numerze Gazety Farmaceu-
tycznej. Cz∏onkowie Rady wyrazili dez-
aprobat´ wobec treÊci artyku∏u.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 7 stycznia 2014 r.

Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
mgr farm. Roman Grzechnik.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr

farm. Teresà Soczewka w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki ogólnodost´pnej o nazwie
„Apteka Przyjazna” w Szczytnie ul. Pi∏-
sudskiego 30. Pani magister realizuje
drugi okres szkoleniowy. Cz∏onkowie
Prezydium jednog∏oÊnie stwierdzili r´-
kojmi´ nale˝ytego prowadzenia apteki.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr

farm. Magdalenà Malewskà w zwiàzku
z wnioskiem WIF o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Apte-
ka dr Max” w Olsztynie ul. Metalowa 2. 
Wnioskodawcà jest spó∏ka z o.o.

X-Pharma Investments z Katowic. Pani
magister Magdalena Malewska jest kan-
dydatem na kierownika tej apteki. Prze-
prowadzono rozmow´ z Panià magister
na temat obowiàzków kierownika apteki

i znajomoÊci przepisów prawa, które po-
winien znaç farmaceuta podejmujàcy
si´ pe∏nienia obowiàzków kierownika
apteki.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 14 stycznia 2014 r. 

Zebranie prezydium odby∏o si´ pod
przewodnictwem Prezesa mgr Romana
Grzechnika
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr

farm. Reginà Kuna w zwiàzku z wnio-
skiem o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego
prowadzeni apteki ogólnodost´pnej „Ap-
teka Bis” w Korszach ul. Reymonta 2.
Uchwa∏a w sprawie stwierdzenia „r´koj-
mi” nale˝ytego prowadzenia apteki Pani
magister Reginie Kuna zosta∏a podj´ta
jednog∏oÊnie.

Z protoko∏u posiedzenia 
Rady Aptekarskiej 

w dniu 21stycznia 2014 r.

Posiedzenie prowadzi∏ Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik. 
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie udzielenia
zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodost´pnej o nazwie „Apteka dr Max”
w Olsztynie ul. Metalowa 2. Wniosko-
dawcà jest przedsi´biorca X-Pharma In-
vestments sp. z o.o. z siedzibà w Kato-
wicach, ul. KoÊciuszki 25/4. Kandyda-
tem do funkcji kierownika apteki jest
mgr farm. Magdalena Malewska. Odby-
∏o si´ spotkanie z Panià magister w dniu
7.01.2014 r. Rada po zapoznaniu si´
z dokumentacjà podj´∏a uchwa∏´
w sprawie udzielenia r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki Pani mgr farm.
Magdalenie Malewskiej.
* Rada zapozna∏a si´ z wnioskiem Wo-
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jewódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go w Gdaƒsku z dnia 13.01.2014 r. o wy-
danie opinii w sprawie udzielenia zezwole-
nia na prowadzenie apteki ogólnodost´p-
nej o nazwie „Bursztynowa” w Pruszczu
Gdaƒskim. Kandydatem do funkcji kierow-
nika jest mgr farm. Teresa Derengowska. 
* Rada rozpatrzy∏a wniosek G∏ówne-

go Inspektora Farmaceutycznego o wy-
danie opinii w sprawie cofni´cia zezwo-
lenia na prowadzenie hurtowni farma-
ceutycznej w Jezioranach przy ul. Ko-
pernika 30 udzielonego przedsi´biorcy
Medisines sp. z o.o. z siedzibà w Jezio-
ranach. Powodem zamiaru cofni´cia ze-
zwolenia jest dokonywanie przez
w/w hurtowni´ zakupów produktów lecz-
niczych (refundowanych) z aptek ogól-
nodost´pnych. Jest to niezgodne
z przepisami ustawy Prawo Farmaceu-
tyczne. Wszcz´cie post´powania jest
zwiàzane z informacjà uzyskanà z Urz´-
du Kontroli Skarbowej. Rada podj´∏a
uchwa∏´ o wydaniu opinii w sprawie cof-
ni´cia zezwolenia.
* Na proÊb´ Pani mgr farm. Anny Ja-

kuciƒskiej Rada podj´∏a uchwa∏´ o za-
koƒczeniu pierwszego okresu edukacyj-
nego 2004-2008 z dniem 27.02.2010 r. 
* Na proÊb´ Pani mgr farm. Doroty

Stempin Rada podj´∏a uchwa∏´ o zakoƒ-
czeniu pierwszego okresu edukacyjne-
go 2004-2008 z dniem 15.10.2010 r. 
*Na proÊb´ Pana mgr farm. Edwar-

da Fràczaka Rada podj´∏a uchwa∏´
o zakoƒczeniu pierwszego okresu edu-
kacyjnego 2004-2008 z dniem
06.12.2013 r. 
* Na proÊb´ Pani mgr farm. Teresy

Soczewka Rada podj´∏a uchwa∏´
o przed∏u˝eniu okresu edukacyjnego
2009-2013 do 31.12.2015 r. 
* Na proÊb´ Pana mgr farm. Edwar-

da Fràczaka Rada podj´∏a uchwa∏´
o przed∏u˝eniu okresu edukacyjnego
2009-2013 do 31.12.2015 r.

* Na proÊb´ Pani mgr farm. Reginy
Kuna Rada podj´∏a uchwa∏´ o przed∏u-
˝eniu okresu edukacyjnego 2009-2013
do 31.12.2015 r. 
* Pani mgr farm. Beata Ozga (po

sprawdzeniu dokumentacji) realizuje drugi
okres szkoleniowy, który rozpoczà∏ si´ od
19.10.2013 r. i trwa do 31.12.2015 r.
* Prezes mgr farm. Roman Grzech-

nik przedstawi∏ harmonogram posie-
dzeƒ Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w 2014 roku. Harmonogram zosta∏ przy-
j´ty przez Rad´ jednog∏oÊnie.
* Prezes zwróci∏ si´ do Rady o poda-

nie kandydatur farmaceutów naszej Izby
do odznaczeƒ. 
*Skarbnik mgr Pawe∏ Martyniuk po-

informowa∏ o z∏o˝eniu do Biura rachun-
kowego które prowadzi rachunkowoÊç
naszej Izby, dokumentów ksi´gowych
za miesiàc grudzieƒ 2013 r., Biuro po-
siada wi´c ju˝ ca∏oÊç dokumentów za
rok 2013 aby przygotowaç rozliczenie
roczne do Urz´du Skarbowego. 
* Rada jednog∏oÊnie podj´∏a decyzj´

o kontynuowaniu prenumeraty dost´pu
do serwisu prawnego LexPharma na rok
2014, z którego (wzorem roku poprzed-
niego) b´dà mogli korzystaç cz∏onkowie
naszej Izby.
* Prezes mgr Roman Grzechnik po-

informowa∏ o zakupie laptopa na potrze-
by Izby.
* Informacje Wojewódzkiego Inspek-

tora Farmaceutycznego:
zmiana na stanowisku kierownika apteki
ogólnodost´pnej:
1) w aptece „Kormoran” w Olsztynie ul.
Pi∏sudskiego 54 – mgr farm Hanna El
Gendy od 01.01.2014 r. 
2) w aptece „Kwadrat” w Lidzbarku War-
miƒskim ul. Bartoszycka 12 – mgr farm.
Beata Ozga od 01.01.2014 r.
3) w aptece „Przyjazna” w Szczytnie ul.
Pi∏sudskiego 30 – mgr farm. Teresa So-
czewka od 01.01.2014 r. 
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4) w aptece „W Centrum” w Gi˝ycku ul.
Olsztyƒska 3A – mgr farm. Eryk Gra-
bowski od 11.12.2013 r.
uruchomienie apteki ogólnodost´pnej:
1) apteka „Feniks” w Szczytnie ul Ogro-
dowa 32 z dniem 16.01.2014 r. kierow-
nik/wspó∏w∏aÊciciel mgr farm. Marzena
M∏yƒska
2) apteka „Vita Plus” w Olsztynie ul.
Waƒkowicza 22 z dniem 16.01.2014 r.
kierownik/w∏aÊciciel mgr farm. Anna Mi-
chalska
wygaszenie zezwolenia:
1) apteka ogólnodost´pna „Vita”
w Szczytnie ul. Ogrodowa 32 zakoƒczy-
∏a dzia∏alnoÊç z dniem 31.12.2013 r. na
wniosek w∏aÊciciela (farmaceuta) 
2) apteka ogólnodost´pna „Cito” w Olsz-
tynie ul. Warszawska 92-94/1 zakoƒczy-
∏a dzia∏alnoÊç z dniem 31.12.2013 r. na
wniosek w∏aÊciciela (farmaceuta)
pisma WIF adresowane do OIA
* Wojewódzki Inspektor Farmaceu-

tyczny w Olsztynie w odpowiedzi na pi-
smo OIA z dnia 11 grudnia 2013 r. infor-
muje, ˝e wszczà∏ i prowadzi∏ 26 post´po-
waƒ administracyjnych w sprawie udzia-
∏u w konkursie zdrowopomaraƒczowo
i wyda∏ 17 decyzji, w których na∏o˝y∏ ka-
ry pieni´˝ne. Decyzje nie sà prawomoc-
ne. W pozosta∏ych sprawach nie znale-
ziono podstaw do wszcz´cia post´powa-
nia o naruszenie zakazu reklamy.
* Rada zapozna∏a si´ równie˝ z na-

st´pujàcymi sprawami:
1) Pismo mgr farm. Agnieszki Lema-

nek i mgr farm. Krzysztofa Bystrzyckie-
go, w którym wyra˝ajà s∏owa uznania
dla Prezesa i cz∏onków ORA za podj´-
cie dzia∏aƒ o przestrzeganie zapisów
art. 94a Prawa Farmaceutycznego o za-
kazie reklamy apteki i jej dzia∏alnoÊci.
W dalsze cz´Êci pisma wskazujà, ˝e re-
klama aptek jest równie˝ czynem nie-
uczciwej konkurencji w Êwietle art. 3 ust.
1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503). Rada
dyskutowa∏a nad proponowanymi w pi-
Êmie rozwiàzaniami. W sprawie reklamy
jako czynu nieuczciwej konkurencji za-
wiadomienie do Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów sk∏adaç mogli-
by farmaceuci w∏aÊciciele aptek jako
przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà.
2) Pismo Zwiàzku Pracodawców

Hurtowni Farmaceutycznych do Preze-
sa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grze-
gorza Kucharewicza, w którym informu-
jà o sytuacji niekorzystnej dla nich pole-
gajàcej na obni˝aniu si´ mar˝y hurtowej
do poziomu nie pokrywajàcego kosztu
dystrybucji leków. Programy oszcz´dno-
Êciowe, do których wprowadzania zmu-
sza zaistnia∏a sytuacja (ograniczenie
cz´stotliwoÊci dostaw, spadek wartoÊci
zapasów w magazynach) mogà mieç
w efekcie wp∏yw na ograniczenie do-
st´pnoÊci leków dla pacjenta.
3) W Êwietle wyroków Wojewódzkie-

go Sàdu Administracyjnego w Warsza-
wie dotyczàcych spraw ze skargi Dolno-
Êlàskiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej we
Wroc∏awiu na odmow´ G∏ównego In-
spektora Farmaceutycznego wszcz´cia
post´powaƒ w sprawach zakazu rekla-
my (udzia∏ poszczególnych aptek w pro-
gramie lojalnoÊciowym) nale˝y z∏o˝yç
zawiadomienia do Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego o narusze-
nie zakazu reklamy przez apteki uczest-
niczàce w programie pocztowym 60+
(oddzielne zawiadomienie o ka˝dej
z aptek uczestniczàcych w programie).
4) Rozpatrzenie skargi Ministra

Zdrowia na niezgodnà z prawem
Uchwa∏´ Nr 67/VI/2013 z dnia
23.07.2013 r. Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie w sprawie obowiàzków kie-
rowników aptek prowadzàcych progra-
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my lojalnoÊciowe w aptekach odb´dzie
si´ 12 lutego 2014 r. w Sàdzie Najwy˝-
szym Izby Pracy Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych i Spraw Publicznych w Warszawie.
5) Cz∏onkowie Rady dyskutowali nad

zg∏oszonà przez jednego z naszych far-
maceutów sprawà mo˝liwoÊci reaktywo-
wania lokalnej hurtowni aptekarskiej na
wzór dzia∏ajàcej takiej hurtowni w innym
rejonie naszego kraju.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 18 lutego 2014 r.

Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
mgr farm. Roman Grzechnik.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´

z mgr farm. Panià Renatà Skiba
w zwiàzku z pismem Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego o udziele-
nie opinii w zwiàzku z wnioskiem
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki o nazwie „Apteki Arnika” w Jezio-
ranach, w której kandydatem do pe∏nie-
nia funkcji kierownika jest Pani magi-
ster. Wnioskodawcà jest przedsi´biorca
MOK sp. z o.o.

Z protoko∏u posiedzenia
Rady Aptekarskiej 

w dniu 18 lutego 2014 r.

Posiedzeniu Rady przewodniczy∏
Prezes mgr farm. Roman Grzechnik. 
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie cofni´cia
zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodost´pnej o nazwie „Apteka Âw. Bru-
nona” w Piszu ul. KoÊciuszki 2, której
w∏aÊcicielem jest Arsmedica sp. z o.o.
z siedzibà w E∏ku ul. 3 Maja 10. Powo-
dem zamiaru cofni´cia zezwolenia jest
niezgodna z prawem sprzeda˝ przez
aptek´ produktów leczniczych do przed-

si´biorcy posiadajàcego zezwolenie na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Rada po zapoznaniu si´ z dokumenta-
cjà podj´∏a uchwa∏´ o wydaniu opinii
w sprawie cofni´cia „zezwolenia” na
prowadzenie apteki „Apteka Âw. Bruno-
na” w Piszu.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie cofni´cia
zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodost´pnej o nazwie „Apteka Âw. Bru-
nona” w K´trzynie przy ul. Szkolnej 1A,
której w∏aÊcicielem jest przedsi´biorca
Szymon Owedyk Arsmedica. Powodem
zamiaru cofni´cia zezwolenia jest nie-
zgodna z prawem sprzeda˝ przez apte-
k´ produktów leczniczych do przedsi´-
biorcy posiadajàcego zezwolenie na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Rada po zapoznaniu si´ z dokumenta-
cjà podj´∏a uchwa∏´ o wydaniu opinii
w sprawie cofni´cia „zezwolenia” na
prowadzenie apteki „Apteka Âw. Bruno-
na” w K´trzynie.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go o wydanie opinii w sprawie udziele-
nia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej o nazwie „Apteki Arni-
ka” w Jezioranach przy pl. JednoÊci Na-
rodowej 1, przedsi´biorcy MOK sp.
z o.o. z siedzibà w Olsztynie ul. Warmiƒ-
ska 14/4. Kandydatem do funkcji kie-
rownika jest mgr farm. Renata Skiba.
Rada podj´∏a Uchwa∏´ w sprawie wyda-
nia pozytywnej opinii o „zezwoleniu” za-
wierajàcej stwierdzenie „r´kojmi” Pani
magister Renacie Skiba.
* Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa-

∏´ w sprawie udzielenia pe∏nomocnictwa
mecenasowi Janowi ¸ukaszewiczowi do
reprezentowania OIA w Olsztynie przed
Wojewódzkim Sàdem Administracyjnym
w Warszawie podczas rozprawy ze
skargi OIA w Olsztynie na postanowie-
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nie G∏ównego Inspektora Farmaceu-
tycznego o odmowie dopuszczenia do
udzia∏u w post´powaniu dotyczàcym
wydania zezwolenia na prowadzenie
apteki o nazwie „Apteka Ratuszowa –
Tanie Leki” w Górowie I∏aweckim. 
* Na wniosek pani mgr farm. Janiny

Murawskiej cz∏onkowie Rady podj´li
uchwa∏´ o podj´ciu dzia∏aƒ w kierunku
ufundowania sztandaru OIA w Olsztynie. 
* Rada rozpatrywa∏a spraw´ jednego

z farmaceutów zwiàzanà z nieterminowy-
mi p∏atnoÊciami sk∏adek cz∏onkowskich.
* Informacje Wojewódzkiego Inspek-

tora Farmaceutycznego:
zmiana na stanowisku kierownika apteki
ogólnodost´pnej:
1) w aptece „BIS” w Korszach ul. Rey-
monta 2 – mgr farm Regina Kuna od
11.01.2014 r. 
2) w aptece „Apteka Ratuszowa– Tanie
Leki” w Górowie I∏aweckim pl. Ratuszo-
wy 12/1A mgr farm. Gra˝yna Dunajew-
ska od 02.01.2014 r.
uruchomienie apteki ogólnodost´pnej:
1) „Apteka Dy˝urna” w I∏awie ul. Koper-
nika 6 z dniem 21.12.2013 r. – kierownik
mgr farm. Maria Nichczyƒska
* Rada zapozna∏a si´ z pismami WIF

adresowane do OIA
Wojewódzki Inspektor Farmaceu-

tyczny w Olsztynie w odpowiedzi na pi-
smo OIA z dnia.16.01.2014 r. poinfor-
mowa∏, ˝e na wniosek przedsi´biorcy
Superapteka Polska Miezio Sp.j. decy-
zjà. z 29.08.2013 r. WIF zmieni∏ zezwo-
lenie na prowadzenie apteki typu
B w Olsztynie ul. Mickiewicza 21/23.
Zmiana polega∏a m.in. na zmianie na-
zwy apteki, która obecnie brzmi „Super-
apteka Super tanie leki”. 
* Rada zapozna∏a si´ z informacjà

Lubuskiej Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej, ˝e z inicjatywy swoich cz∏onków
rozpocz´∏a w 2013 r. wydawanie Legity-
macji Farmaceuty. Stanowi ona potwier-

dzenie cz∏onkostwa w izbie i posiada-
nych kwalifikacji. Przekazujemy t´ infor-
macj´ farmaceutom z naszej Izby o tej
inicjatywie i kole˝eƒskie wsparcie okazi-
cielowi legitymacji.
* Na portalu Farmacja.net w 2013r.

przeprowadzono anonimowe badanie
na temat wynagrodzenia farmaceutów
i techników farmaceutycznych. W bada-
niu wzi´∏o udzia∏ 3000 osób (7% ca∏ej
grupy zawodowej). Wg badania Êrednia
pensja netto kierownika apteki wynosi
4.251,56 z∏ magistra farmacji 2.775 z∏,
technika 1764,69 z∏ (wg badania w na-
szym województwie sà zbli˝one wyna-
grodzenia).
* ZapoznaliÊmy si´ ze Stanowiskiem

Hurtowni Galenica w sprawie apelu Pre-
zesa Naczelnej Rady Aptekarskiej skie-
rowanym do cz∏onków samorzàdu o roz-
wa˝ne deklarowanie swojego poparcia
dla akcji podwa˝ajàcych konstytucyj-
noÊç tylko niektórych przepisów ustawy
refundacyjnej. Z takà akcjà o poparcie
zakwestionowania „wybranych przepi-
sów ustawy refundacyjnej” zwraca∏ si´
m.in. Zarzàd Galenica Nova sp. z o.o. 
* Rada zapozna∏a si´ z pismem 

dr Stanis∏awa Piechuli adresowanym
do Prezesa i cz∏onków Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie koniecznych
dzia∏aƒ NIA przed wyborami do europar-
lamentu, do samorzàdów lokalnych, nie-
co póêniej prezydenckich oraz do parla-
mentu polskiego. Ponadto, ˝e w∏aÊnie
z NIA powinny wychodziç odpowiedzi
i opracowania ukazujàce „mydlenie
oczu i ∏garstwa” czynione w mediach
przez Lewiatan, Pharmanet wykorzystu-
jàce tylko do swoich interesów „dobro
pacjenta, rodzin wielodzietnych, zdrowie
Polaków i inne Êwi´toÊci”. 

wybra∏a 
J. Murawska
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Âlubowanie Farmaceutów
Olsztyn, 11 marca 2014 r. 

W siedzibie naszej Izby Apte-
karskiej odby∏o si´ dnia 11
marca 2014 roku Uroczyste
Âlubowanie magistrów farma-
cji absolwentów studiów far-
maceutycznych oraz wr´cze-
nie „Prawa Wykonywania Za-
wodu Farmaceuty”.

Âlubowanie o nast´pujàcej treÊci:

„Âlubuj´ uroczyÊcie w swej pracy
farmaceuty sumiennie, gorliwie
i z nale˝nà starannoÊcià wykonywaç
swoje obowiàzki, majàc zawsze na
uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki
zawodowej i obowiàzujàce prawo,
a tak˝e zachowaç tajemnic´ zawodo-
wà, zaÊ w post´powaniu swoim kiero-
waç si´ zasadami godnoÊci, uczciwo-
Êci i s∏usznoÊci” 

zosta∏o z∏o˝one przed Prezesem Olsz-
tyƒskiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Romanem Grzechnikiem,
w obecnoÊci Zast´pcy Prezesa OIA mgr
farm Teresy Korbut, Sekretarza OIA
mgr farm. Danuty Harbaszewskiej, Rad-
cy prawnego naszej Izby Aptekarskiej
Jana ¸ukaszewicza, Skarbnika OIA mgr
farm Paw∏a Martyniuka, który jednocze-
Ênie wykona∏ zdj´cia dokumentujàce to
wa˝ne wydarzenie w ˝yciu zawodowym
naszych farmaceutów. 

Patrz zdj´cia z uroczystoÊci 
na kolorowej wk∏adce

Âlubowanie z∏o˝y∏y i otrzyma∏y „Pra-
wo Wykonywania Zawodu Farmaceuty”
nast´pujàce osoby: 

1. Kakareko Klaudia
2. K´dzierski Marcin

3. Pabich Piotr Wojciech
4. Popielarska Hanna
5. Sawicka Emilia
6. Winnicka Olga

Dokument „Prawo Wykonywania Za-
wodu Farmaceuty” wr´cza∏ Prezes R.
Grzechnik. 
Na pamiàtk´ tego uroczystego wy-

darzenia farmaceuci otrzymali pi´kne
wydanie ksià˝kowe „Kodeks Etyki Apte-
karza Rzeczypospolitej Polskiej” wyda-
ne przez Naczelnà Izb´ Aptekarskà,
Warszawa 2013, ksià˝k´ wydanà przez
naszà Izb´ Aptekarskà autorstwa Lucy-
ny ¸azowskiej i Janiny Murawskiej
z okazji dwudziestolecia samorzàdu ap-
tekarskiego pt: „Okr´gowa Izba Apte-
karska w Olsztynie 1991-2011“, ksià˝k´
autorstwa Iwony Gryglickiej i Marcina
Tomasika pt: „Apteka w nowym syste-
mie refundacyjnym Poradnik farmaceuty
z suplementem“ wydawnictwa Farma-
press Warszawa, a tak˝e znaczek z lo-
go OIA – identyfikator farmaceuty nale-
˝àcego do Olsztyƒskiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej. Ka˝da osoba otrzyma∏a
tak˝e Identyfikator Farmaceuty ze swo-
im imieniem i nazwiskiem, który nosi si´
podczas pracy w aptece. 
TreÊç sk∏adanego Êlubowania wy-

drukowana na pi´knym papierze
umieszczone w ok∏adce koloru niebie-
skiego z logo naszej Izby Aptekarskiej
ka˝dy farmaceuta b´dzie móg∏ zacho-
waç na pamiàtk´ tak wa˝nego wydarze-
nia. Pi´kne ró˝e by∏y dope∏nieniem tego
uroczystego dnia.
Po cz´Êci oficjalnej przy fili˝ance

herbaty d∏ugo trwa∏y aptekarskie rozmo-
wy. 

J. Murawska



„SAMORZÑD ZAWODOWY
W DEMOKRATYCZNYM
PA¡STWIE PRAWA”

W Senacie Rzeczypo-
spolitej Polskiej odby∏a si´
dnia 12 listopada 2013 roku
konferencja pod tym has∏em
zorganizowana przez Komisj´
Praw Cz∏owieka, Praworzàd-
noÊci i Petycji Senatu oraz
Mazowieckie Forum Samorzà-
dów Zawodów Zaufania Pu-
blicznego.
Wzi´li w niej udzia∏ przedstawiciele

samorzàdów zawodów zaufania pu-
blicznego z województwa mazowieckie-
go, organizacji pozarzàdowych i senato-
rowie.
Zaprezentowano samorzàdy zawo-

dowe aptekarzy, lekarzy, lekarzy denty-
stów, piel´gniarek i po∏o˝nych, lekarzy
weterynarii, radców prawnych, adwoka-
tów, architektów, in˝ynierów budownic-
twa, doradców podatkowych, bieg∏ych
i rewidentów.
W tej konferencji udzia∏ wzià∏ prezes

Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grze-
gorz Kucharewicz.
Wskazywano m.in. na rol´ samorzà-

dów w umacnianiu idei samorzàdnoÊci,
problemy poszczególnych zawodów,
a tak˝e na konsekwencje deregulacji
wprowadzanej w Polsce.
Przewodniczàcy Mazowieckiego Fo-

rum Samorzàdów Zawodów Zaufania
Publicznego Stanis∏aw Leszek przypo-
mnia∏, ˝e poj´cie zawodów zaufania pu-
blicznego, wprowadzone przez art.17
Konstytucji RP, nie zosta∏o zdefiniowa-
ne przez ustawodawc´. Natomiast Try-
buna∏ Konstytucyjny w orzeczeniu

z dnia 7 maja 2002 wàtpliwoÊci te jedno-
znacznie rozstrzygnà∏. PodkreÊli∏, ˝e sa-
morzàdy zawodowe sà jednym z pod-
stawowych elementów demokratyczne-
go paƒstwa. Ich zadaniem, zgodnie
z konstytucjà, jest nie tylko reprezento-
wanie zrzeszonych osób, ale tak˝e
sprawowanie pieczy nad nale˝ytym wy-
konywaniem zawodów zaufania publicz-
nego w granicach interesu publicznego
i dla jego ochrony. Obecnie w naszym
kraju dzia∏a 17 samorzàdów zawodów
zaufania publicznego. 
Samorzàdy zawodowe zawodów za-

ufania publicznego, jako zdecentralizo-
wana forma administracji publicznej,
stanowià wyraz demokratyzacji ˝ycia
publicznego i wspó∏tworzà obywatelskie
paƒstwo prawa. 
Samorzàdy reprezentujàce zawody

medyczne i pokrewne: to samorzàdy za-
wodowe aptekarzy, lekarzy, lekarzy
dentystów, piel´gniarek i po∏o˝nych, le-
karzy weterynarii, diagnostów laborato-
ryjnych oraz psychologów.
Czy sà problemy w funkcjonowaniu

tych samorzàdów w wype∏nianiu tak
istotnych funkcji jak dbanie o interes pu-
bliczny i dla jego ochrony?. Funkcji po-
wierzonej przez w∏adz´ ustawodawczà
i wykonawczà?
Dotyczy to sposobu i charakteru re-

gulowania przez paƒstwo szeregu kwe-
stii zwiàzanych tak z samym wykonywa-
niem zawodu jak i ze statusem osób ten
zawód wykonujàcych.
„Wiele problemów w realizacji usta-

wowych zadaƒ samorzàdu aptekarskie-
go wynika w du˝ej mierze z przepisów
zawartych w aktach prawnych, usta-

Konferencja w Senacie RPKonferencja w Senacie RP

16 BIULETYN





od lewej: Piotr Wojciech Pabich, Marcin K´dzierski, Klaudia Kakareko,
Emilia Sawicka, Olga Winnicka, Hanna Popielarska                fot. P. Martyniuk



Âlubowanie
Farmaceutów
Olsztyn

11 marca 2014 r.

od lewej: prezes R. Grzechnik, 
wiceprezes T. Korbut, 

mecenas J. ¸ukaszewicz



Seniorzy Farmacji Olsztyn 2014

Koncert Noworoczny Kraków 2014

fot. R. Grzechnik

fot. K. Kamiƒska



wach i rozporzàdzeniach, którymi w∏a-
dza skutecznie ogranicza prawa wyni-
kajàce z art. 17 ustawy zasadniczej.
Z drugiej strony Êrodowisko aptekarskie
dotkliwie odczuwa brak regulacji, które
od dziesi´cioleci obowiàzujà w innych
krajach Unii Europejskiej” – powiedzia∏

prezes NRA Grzegorz Kucharewicz.
I doda∏ „Trudno pojàç, dlaczego apteka-
rze, mimo d∏ugoletnich staraƒ samorzà-
du zawodowego nie majà do tej pory
swojej zawodowej ustawy zasadniczej.” 
„Niektóre Êrodowiska biznesowe

prowadzàce dzia∏alnoÊç na rynku aptek
wykorzystujà wr´cz idee opieki farma-
ceutycznej w dzia∏aniach marketingo-
wych godzàcych w wizerunek apteki ja-
ko placówki ochrony zdrowia i niezale˝-
noÊç farmaceuty jako osoby wykonujà-
cej zawód zaufania publicznego.” 
W wystàpieniach podczas senackiej

konferencji prezes NRA Grzegorz Ku-
charewicz powiedzia∏ równie˝: 
„Samorzàd zawodowy stanowczo

podkreÊla, ˝e konieczne jest umo˝liwie-
nie mu wspó∏uczestniczenia w procesie

legislacji poprzez wspó∏udzia∏ w tym
procesie jego cz∏onków – fachowców,
specjalistów z danych dziedzin farmacji.
Obecna formu∏a mo˝liwoÊci wypowie-
dzenia si´ na etapie konferencji uzgod-
nieniowych czy w czasie posiedzeƒ sej-
mowej i senackiej komisji zdrowia jest
niewystarczajàca w rzetelnym tworzeniu
przepisów prawa dotyczàcych farmacji.
Farmaceuci cz∏onkowie samorzàdu ap-
tekarskiego muszà byç postrzegani
przez polityków jako eksperci s∏u˝àcy
spo∏eczeƒstwu specjalistycznà wiedzà
i doÊwiadczeniem. Akty prawne muszà
byç tworzone dla farmaceutów, dla pa-
cjentów a nie przeciwko jednym i dru-
gim”.

wybra∏a J. Murawska
UWAGA:
na stronie internetowej SENATU:
http://www.senat.gov.pl/aktualno-

sci/art,5917,konferencja-samorzad-za-
wodowy-w-demokratycznym-panstwie-

prawa.html
zamieszczony jest zapis video z prze-
biegu tej konferencji.

INFORMACJA 
DLA KIEROWNIKÓW APTEK 

Na stronie internetowej 
Naczelnej Izby Aptekarskiej,

w zak∏adce
WYDAWNICTWO NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ

jest informacja o mo˝liwoÊci zamówienia: 
KSIÑ˚KI KONTROLI.

Ewidencja przychodów i rozchodów Êrodków odurzajàcych grupy I-N
i substancji psychotropowych grupy II-P

oraz preparatów zawierajàcych te Êrodki lub substancje.

Zamówienia:
e-mail:nia@nia.org.pl
lub tel. 22 6359285

Konferencja w Senacie RPKonferencja w Senacie RP

Z prac Naczelnej Rady AptekarskiejZ prac Naczelnej Rady Aptekarskiej
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WYNIKI KONTROLI JAKOÂCI 
LEKÓW RECEPTUROWYCH 

SPRZÑDZANYCH W APTEKACH WOJEWÓDZTWA 
WARMI¡SKO-MAZURSKIEGO W 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceu-
tyczny w Olsztynie w ramach swoich
dzia∏aƒ kontrolnych w 2013 r. przepro-
wadza∏ m.in. badania jakoÊciowe leków
recepturowych sporzàdzonych w aptece
ogólnodost´pnej lub szpitalnej.
Zgodnie z definicjà zawartà w Prawie

farmaceutycznym lekiem recepturowym
jest produkt leczniczy sporzàdzony
w aptece na podstawie recepty lekar-
skiej, a w przypadku produktu lecznicze-
go weterynaryjnego – na podstawie re-
cepty wystawionej przez lekarza wetery-
narii. 
Zbadano 21 leków recepturowych

pobranych w aptekach ogólnodost´p-
nych i szpitalnych Êwiadczàcych us∏ugi
farmaceutyczne na terenie 12 miejsco-
woÊci województwa warmiƒsko-mazur-
skiego: Dzia∏dowa, Elblàga, E∏ku, Gi-
˝ycka, I∏awy, K´trzyna, Kurz´tnika,
Olsztyna, Pas∏´ka, Rynu, Szczytna
i Tolkmicka.

Postacie leków recepturowych pobrane
do badaƒ jakoÊciowych w 2013 r.

SpoÊród pobranych do badaƒ postaci
leków recepturowych najwi´kszà grup´
stanowi∏y maÊci (71%), nast´pnie roztwo-

ry (15%), proszki dzielone do u˝ytku we-
wn´trz-nego i zawiesiny (po 5%).
Sk∏ad poszczególnych recept przed-

stawia∏ si´ nast´pujàco:

Rp.
Acidi borici 0,01
Hydrocortisoni 0,015
Benzocaini 0,1
Cacao ol. q.s.
M.f.supp.anal. D.t.d. No 12

Rp.
Acidi salicylici 10,0
Ricini olei ad 200,0
M.f.sol.

Rp.
Acidi salicylici 10,0
Urea 10,0
Vaselini albi ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Acidi salicylici 5,0
Urea 5,0
Aquae purificata q.s.
Eucerini anhydrici ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Dithranoli 0,5
Paraffini liq. 0,5;
Vaselini albi 99,0
M.f.ung.

Rp.
Ephedrini hydrochloridi 0,1
Hydrocortisoni 0,2
Neomycini sulfas 0,5
Retinoli palmitatis sol. aq.
Eucerini aa ad 15,0
M.f.ung.

Inspektor FarmaceutycznyInspektor Farmaceutyczny
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Rp.
Gentamycini sulfatis 0,3
Acidi borici sol. 3%
Eucerini anhydrici aa ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Acidi borici sol. 5%
Lanolini anhydrici
Paraffini liq.
Vaselini albi aa ad 100,0

Rp.
Hydrocortisoni 0,3
Vaselini albi ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Hydrocortisoni 0,5
Gentamycini sulf. 0,15
Eucerini anhydr. ad 50,0
M.f.ung.

Rp.
Hydrocortisoni 0,5
Gliceroli 86% 10,0
Lekobaza ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Hydrocortisoni 0,5
Hascobaza ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Hydrocortisoni 1,0
Eucerini anhydrici
Acidi borici sol. 3% aa ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Kalii chloridi
Natrii chloridi aa 0,3
Natrii hydrogenocarbonatis 0,5
Glucosi anhydrici 6,5
M.f.pulv. D.t.d. No 20

Rp.
Hydrocortisoni 0,5
Vaselini albi ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Retinoli palmitatis sol. aq. 2,0
Tocopheroli acetici liq. 1,0
Cholesteroli ung. ad 100,0
M.f.sol.

Rp.
Hydrocortisoni 1,0
Vaselini albi ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Lanolini; Vaselini albi
Paraffini liq.
Acidi borici sol. 3% aa ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Natrii thiosulfatis 3,0
Aquae purificatae ad 100,0
M.f.sol.

Rp.
Sulfuris ppt. 3,0
Camphorae 5,0
Gliceroli 86% 5,0

Rp.
Zinci oxydi 20,0
Calcis aquae ad 100,0
M.f.susp.

Rp.
Glucosi sol. 15,0 ml; 
Natrii chloridi sol. 0,9% 100,0 ml

W trzech przypadkach lek recepturo-
wy nie zosta∏ sporzàdzony zgodnie z de-
klaracjà. W dwóch przypadkach (maÊci)
stwierdzono, ˝e lek recepturowy nie od-
powiada wymaganiom farmakopealnym
w zakresie jednorodnoÊci. W jednym
przypadku (czopki) stwierdzono niedo-
puszczalne odchylenie w masie jednego
czopka. 
Odsetek wyników pozytywnych wy-

niós∏ 86%, wyników negatywnych 14%.
Stwierdzono, ˝e odsetek wyników nega-
tywnych zmniejszy∏ si´ w porównaniu do
roku 2012.

Inspektor FarmaceutycznyInspektor Farmaceutyczny
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Procentowy udzia∏ pozytywnych i ne-
gatywnych wyników badaƒ jakoÊcio-
wych leków recepturowych w ogólnej
puli badaƒ.
Wzorem lat ubieg∏ych wskazane jest

podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz poprawy
jakoÊci leków recepturowych. Trzeba
sprawdziç i ewentualnie uzupe∏niç wypo-
sa˝enie izby recepturowej w szk∏o, naczy-
nia i utensylia niezb´dne do sporzàdzenia
odpowiedniej postaci leku recepturowego
oraz w∏aÊciwe opakowania do leków re-

cepturowych. Nale˝y sprawdziç legalizacj´
wag wielozakresowych. Ponadto, jeÊli ap-
teka sporzàdza leki w warunkach asep-
tycznych to izb´ recepturowà nale˝y wypo-
sa˝yç w lo˝´ z nawiewem laminarnym
oraz sterylizator. 
Równie wa˝ne, co sprz´t sà umiej´t-

noÊci osoby sporzàdzajàcej leki recepturo-
we, umiej´tnoÊci te powinny byç stale do-
skonalone, a sporzàdzanie leków kontrolo-
wane w celu eliminacji powtarzajàcych si´
b∏´dów (np. poprzez zalecenie sporzàdza-
nia przepisów wykonawczych). Wymienio-
ne wy˝ej dzia∏ania powinni podjàç kierow-
nicy aptek, bowiem to do nich zgodnie
z zapisem art.88 ust.5 pkt.1 ustawy Prawo
farmaceutyczne nale˝y organizacja pracy
w aptece polegajàcà m.in. na prawid∏o-
wym sporzàdzaniu leków recepturowych.

El˝bieta Kuriata
Warmiƒsko-Mazurski Wojewódzki

Inspektor Farmaceutyczny

Receptura – za czy przeciw
Receptura niegdyÊ stanowi∏a esencj´

farmacji. Na niej opiera∏a si´ ca∏a praca
w aptece. Farmaceuci sp´dzali najwi´cej
czasu w izbach recepturowych przygoto-
wujàc leki wypisywane przez lekarzy, jak
równie˝ preparaty galenowe, których
sk∏ad mo˝na znaleêç w Farmakopeach. 
Jednak wraz z rozwojem przemys∏u

farmaceutycznego iloÊç leków recepturo-
wych znacznie si´ zmniejszy∏a. W zwiàzku
z tym pojawia si´ pytanie, jaka jest przy-
sz∏oÊç receptury.
Obecnie obowiàzujàce prawo w przy-

padku wydania decyzji Inspektora Farma-
ceutycznego dopuszczajàcej lokal do u˝yt-
kowania jako aptek´, wymaga obecnoÊci
w nim pomieszczenia stanowiàcego izb´
recepturowà. W praktyce jednak obserwu-
je si´, ˝e w cz´Êci aptek praktycznie nie
wykonywane sà leki recepturowe. Bywa

tak, ˝e coraz wi´cej aptek rezygnuje z wy-
konywania leków recepturowych a powody
ku temu sà ró˝ne. Najcz´stszym z nich
jest oczywiÊcie kwestia finansowa i oceny
tej sprawy tylko w obecnych kategoriach
ekonomicznych. Apteki coraz mniej ch´t-
nie odnoszà si´ do wykonywania leków re-
cepturowych, gdy˝ na ich wykonywaniu
nie zarabia si´, bo preparaty przygotowy-
wane w aptece sà drogie. MaÊci z hydro-
kortyzonem, chloramfenikolem czy roztwo-
ry glicerolowe lub etanolowe osiàgajà ceny
w wysokoÊci oko∏o stu z∏otych. Refundo-
wana jest przez NFZ za wykonany lek re-
cepturowy jedynie wartoÊç sk∏adników, do-
dajàc do tego op∏at´ rycza∏towà za tak
zwanà robocizn´. Niewielkie zyski to nie
jedyna kwestia finansowa powodujàca
stopniowy zanik receptury w aptekach. Ko-
lejnà sà straty notowane na surowcach far-
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maceutycznych. Apteka przygotowujàca
leki recepturowe zobowiàzana jest do
przechowywania na stanie ró˝nego rodza-
ju surowców farmaceutycznych, substancji
czynnych, rozpuszczalniki czy pod∏o˝a
maÊciowe. Ponadto recepty na niektóre
sk∏adniki, nierzadko drogie, trafiajà si´ tyl-
ko raz na jakiÊ czas, co stwarza wi´kszà
mo˝liwoÊç przeterminowania si´ danego
sk∏adnika, co stanowi dla apteki oczywistà
strat´. Ale prezentujàc takie podejÊcie do
receptury czy apteka pokazuje swój dobry
wizerunek? 
IloÊç recept na leki recepturowe dra-

stycznie spad∏a wraz z rozwojem przemy-
s∏u farmaceutycznego. Teraz nie ma po-
trzeby zapisywania du˝ej iloÊci proszków
dzielonych czy pigu∏ek, gdy˝ niemal
wszystko wyst´puje w postaci przemys∏o-
wych tabletek o cenie zdecydowanie ni˝-
szej oraz o preparatach wysokiej jakoÊci.
To samo dotyczy równie˝ szerokiego asor-
tymentu maÊci, roztworów czy kropli
ocznych. Czy wobec tak ogromnej gamy
ró˝nego rodzaju preparatów dostosowa-
nych do wszelkiego rodzaju schorzeƒ rze-
czywiÊcie jest jeszcze sens sporzàdzania
leków recepturowych. OczywiÊcie, ˝e tak
i taka jest ostatnio odnotowywana tenden-
cja wzrostowa zwiàzana z pojawieniem si´
nowego trendu w medycynie, czyli perso-
nalizowanej terapii!
Preparaty przemys∏owe produkowane

sà na skal´ masowà. Poszczególne sub-
stancje czynne i dawki dostosowane sà do
pacjenta „standardowego”. Jednak˝e oka-
zuje si´, ˝e to nie wystarcza. Przemys∏ nie
przewidzia∏ przypadków, w których nie-
zb´dna jest personalizacja terapii. Nie
wszyscy ludzie zaliczajà si´ do powszech-
nej, standardowej grupy. Niektórzy cierpià
na schorzenia wymagajàce na przyk∏ad,
po∏àczenia kilku specyficznych sk∏adników
w niecz´sto wyst´pujàcych dawkach. 
Przemys∏ oczywiÊcie móg∏by si´ zajàç

produkcjà tych leków w takim sk∏adzie. Ale

oczywiÊcie tego nie zrobi. Dlaczego? Pie-
niàdze. Jaki jest sens wyprodukowaç ca∏à
palet´ takiego preparatu, skoro na 1000
sporzàdzonych maÊci trafi si´ dziesi´ç re-
cept, a niewykorzystana reszta zostanie
przeznaczona do utylizacji? 
Podobnie sytuacja wyglàda w przypad-

ku proszków dzielonych. Wszystkie do-
st´pne na rynku preparaty wyst´puj´
w ró˝nych dawkach w zale˝noÊci od stop-
nia schorzenia. Wszystko to przygotowane
dla doros∏ych pacjentów. A czy ktokolwiek,
przygotowujàc te wszystkie leki, pomyÊla∏

o pacjentach najm∏odszych? Dzieci sà
szczególnà grupà pacjentów, dlatego w ich
przypadku preparaty muszà, jak w ˝adnym
innym, szczególnie byç dostosowane do
potrzeb indywidualnych pacjenta,
uwzgl´dniajàc mi´dzy innymi jego wiek
i wag´. KoniecznoÊç dobrania bardzo spe-
cyficznych dawek wyklucza produkcj´ na
skal´ przemys∏owà. Dotyczy to przypad-
ków w ró˝nego rodzaju chorobach.
Poniewa˝ w ostatnich czasach coraz

wi´kszà rol´ odgrywa personalizacja tera-
pii dlatego te˝ i mimo wszystko receptura
ma swojà przysz∏oÊç. Dlatego receptura
nie zginie, a pacjenci w tym wzgl´dzie na-
dal b´dà potrzebowali nas, farmaceutów,
którzy przy pomocy umiej´tnoÊci oraz fa-
chowej wiedzy nabytej w trakcie pi´ciolet-
nich studiów a tak˝e doskonalàc swojà
wiedz´ o najnowsze zdobycze naukowe
w medycynie, sà w stanie przygotowaç dla
ka˝dego pacjenta preparat zgodnie z naj-
nowszymi osiàgni´ciami wiedzy medycz-
nej i nowymi tendencjami dotyczàcymi te-
rapii. Mo˝e i na recepturze si´ du˝o nie za-
rabia, ale warto jà mieç i warto jà robiç. Na-
wet, jeÊli si´ na niej nie zarabia, warto
w niej dzia∏aç i zwi´kszaç swoje umiej´tno-
Êci oraz podwy˝szaç jakoÊç sporzàdza-
nych przez siebie preparatów przede
wszystkim dlatego, ˝eby byç farmaceutà
na miar´ nowoczesnej farmacji.

¸ukasz Koszewski



Okr´gowa Izba Aptekarska
w Krakowie ju˝ po raz szósty
by∏a organizatorem (wspólnie
z Agencjà Artystycznà Vio-
lin&Piano) Noworocznego
Koncertu Aptekarzy. Patronat
honorowy objà∏ Marek Sowa
Marsza∏ek Woj. Ma∏opolskiego.
Koncert Noworoczny Aptekarzy od-

by∏ si´ 3 stycznia 2014 roku w pi´knym
Teatrze im. Juliusza S∏owackiego
w Krakowie. Opraw´ muzycznà zapew-
ni∏a Orkiestra Straussowska Obligato
pod dyrekcjà Jerzego Sobeƒko. WÊród
wykonawców Êwiatowej s∏awy artyÊci
operowi – Iwona Tober, Iwona Socha,
Tadeusz Szlenker, Jaros∏aw Kitala za-
pewnili uczestniczàcym w koncercie ap-
tekarzom wspania∏à uczt´ duchowà na
poczàtek Nowego Roku, uroczysty
Êwiàteczny nastrój oraz niezapomniane
prze˝ycia.

(patrz te˝ zdj´cie na wk∏adce kolor)
Na koncercie pojawili si´ tak˝e jako

goÊcie specjalni Edward i Tomasz

Straussowie. PublicznoÊç nagrodzi∏a ar-
tystów brawami na stojàco.

WÊród aptekarzy na tym Koncercie
Noworocznym by∏ Prezes naszej Izby
Aptekarskiej mgr farm. Roman Grzech-
nik z ma∏˝onkà mgr farm. Ma∏gorzatà
Grzechnik. 

J.M.

W dniach 22-24 lutego 2014 odby∏y
si´ zawody narciarskie w Karpaczu. XIV
Mistrzostwa Polski w narciarstwie zor-
ganizowa∏a jak co roku DolnoÊlàska
Izba Aptekarska. Z powodu braku Ênie-
gu dopiero drugi termin zawodów do-
szed∏ do skutku. Naszà Izb´ reprezento-
wa∏a oÊmioosobowa grupa farmaceutów
i przyjació∏ farmacji (patrz zdj´cia). Ca∏a
nasza grupa startowa∏a w zawodach,
które odby∏y si´ na stoku Euro. Aby do-
trzeç na zawody mieliÊmy do pokonania
w poprzek prawie ca∏à Polsk´, wi´c wy-

jechaliÊmy z Olsztyna w nocy z czwart-
ku na piàtek. Po ca∏onocnej jeêdzie do-
tarliÊmy szcz´Êliwie do Karpacza ok.
godz. 13. Po rozprostowaniu koÊci od
razu ruszyliÊmy na stok w celu ma∏ej
rozgrzewki. Niestety nie mogliÊmy d∏u-
˝ej pojeêdziç poniewa˝ o godz. 19 mu-
sieliÊmy zg∏osiç si´ do biura zawodów
po odbiór numerów startowych. 
Po krótkiej rejestracji zostaliÊmy ju˝

w Chacie Karkonowskiej na spotkaniu
zapoznawczo-integracyjnym. Jakie by∏o
nasze zaskoczenie, kiedy zobaczyliÊmy

Koncert Noworoczny Aptekarzy

Mistrzostwa Polski Farmaceutów
w Narciarstwie Karpacz 2014 r.

Wydarzenia z Izb Aptekarskich
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uczestników zawodów farmaceutów
z ca∏ej Polski. W tym roku mistrzostwa
swojà obecnoÊcià zaszczyci∏ Prezes
Czeskiej Izby Aptekarskiej Lubomir Chu-
doba wraz z ma∏˝onkà, te˝ farmaceutkà.
Obecni byli równie˝ Prezesi Okr´go-
wych Izb Aptekarskich: Pawe∏ Chrzan
z Gdaƒska, z Bydgoszczy Piotr Chwia∏-
kowski oraz viceprezes Ma∏gorzata Pie-
trzak, Prezes Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Olsztynie Roman Grzechnik
z córkami, viceprezes Warszawskiej
Izby Aptekarskiej Wojciech Szkopaƒski
z ma∏˝onkà. Wszystkich uczestników wi-
ta∏ i goÊci∏ w Chacie Karkonoskiej Pre-
zes DolnoÊlàskiej Izby Aptekarskiej Piotr
Bohater. 
Zawody wspomagali sponsorzy: tra-

dycyjny sponsor spotkaƒ farmaceutycz-
nych Hurtownia Hurtap z prezesem Wik-
torem Napiórà, który goÊci∏ z ca∏à rodzi-
nà; Zak∏ad Farmaceutyczny Amara, re-
prezentowany przez Kamila Przyborow-
skiego oraz Grzegorza Potelickiego.
Obecny by∏ równie˝ dyrektor wydawnic-
twa Medpharm Dariusz Sapota.
Zawody odby∏y si´ przy przepi´knej

pogodzie: s∏oƒce, temperatura oko∏o ze-
ra stopni i praktycznie bezwietrznie.
Stok by∏ znakomicie przygotowany do
zawodów, a woko∏o mogliÊmy podziwiaç
niesamowite, iÊcie wiosenne widoki gór
Karkonoskich. Zawody odby∏y si´
w/g ÊciÊle zaplanowanego regulaminu.
Na poczàtku startowa∏y panie farma-
ceutki, nast´pnie panowie farmaceuci,
dalej dzieci, m∏odzie˝ i przyjaciele far-
macji. Aby by∏o sprawiedliwie, w drugim
biegu wszystko odby∏o si´ w odwrotnej
kolejnoÊci. Stok by∏ podzielony na dwie
cz´Êci, dzi´ki czemu osoby nie uczestni-
czàce w zawodach mog∏y wykonywaç
zjazdy rekreacyjne. Dla fanów narciar-
stwa zabawa by∏a przednia. 
Nad ca∏oÊcià zawodów czuwa∏a

Szko∏a Zdobywców Horyzont z Karpa-

cza pod kierownictwem pana Rados∏a-
wa J´cka. Zabezpieczenie medyczne
sprawowali ratownicy GOPR. Zawody
trwa∏y do póênego popo∏udnia, a wie-
czorem spotkaliÊmy si´ na uroczystym
rozdaniu nagród ponownie w Chacie
Karkonoskiej. Wszystkich uczestników,
a w szczególnoÊci goÊci z zagranicy
i przedstawicieli samorzàdu Aptekar-
skiego, przywita∏ Prezes Piotr Bohater.
Podzi´kowa∏ sponsorom, jak równie˝
wszystkim przyjacio∏om farmacji, bo to
dzi´ki ich zaanga˝owaniu taka impreza
∏àczàca sport i integracj´ mog∏a mieç
miejsce. Nast´pnie odby∏o si´ uroczyste
wr´czenie pucharów i medali. Zdobyte
trofea wr´czali, oprócz gospodarza Pio-
tra Bohatera, równie˝ obecni Prezesi
innych Okr´gowych Izb Aptekarskich.
Nasza reprezentacja mo˝e poszczyciç
si´ zdobyciem trzech srebrnych medali
i jednego bràzowego. W ka˝dej katego-
rii, w której startowaliÊmy nasz repre-
zentant zdobywa∏ miejsce na podium.
Tym bardziej jesteÊmy zadowoleni
z tych zdobyczy, gdy˝ uczestniczyliÊmy
w tych mistrzostwach po raz pierwszy.
Gratuluj´ wszystkim zawodnikom Okr´-
gowej Izby Aptekarskie w Olsztynie god-
nego reprezentowania naszego Êrodo-
wiska. Tymi przedstawicielami byli: Bo-
gusia Polakiewicz, Iza Grzechnik, Mar-
cin Olszewski oraz Janusz ¸azarczuk.
Okr´gowa Izba Aptekarska zdoby∏a
jeszcze jedno wyró˝nienie, a mianowicie
Dyplom za wystawienie najliczniejszej
reprezentacji Izby bioràcej udzia∏ w za-
wodach. Dyplom ten odebra∏em z naj-
wi´kszà przyjemnoÊcià. 

mgr farm. Roman Grzechnik
Prezes 

Okr´gowej Rady Aptekarskiej 
Okr´gowej Izby Aptekarskiej 

w Olsztynie

(patrz zdj´cia na wk∏adce kolor)

Wydarzenia z Izb Aptekarskich
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Zaopatrzenie w wyroby medyczne
NOWE PRZEPISY

Dnia 1 stycznia 2014 r. wesz∏o w ˝ycie nowe Rozporzàdzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie (DZ. U. z 2013 r., poz. 1565).

REFUNDACJA – PLAN NA 2014 ROK
Warmiƒsko-Mazurski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia
przedstawi∏ plan na rok 2014 – wg za∏àcznika do Zarzàdzenia Nr
46/2013/DEF Prezesa NFZ z dnia 30 sierpnia 2013

Koszty Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej – 2
252 858 w leczeniu szpitalnym programy
terapeutyczne (lekowe) – 85 498 w tym
leki, 
Êrodki spo˝ywcze specjalnego przezna-
czenia ˝ywieniowego obj´te programami
lekowymi – 79 509
chemioterapia – 46 518, w tym leki stoso-
wane w chemioterapii – 21 954
opieka psychiatryczna i leczenie uzale˝-
nieƒ – 88 081
REFUNDACJA – 268 559, w tym refun-
dacja leków, Êrodków spo˝ywczych spe-
cjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego

oraz wyrobów medycznych dost´pnych
W APTECE NA RECEPT¢ – 267 889
refundacja leków o których mowa w art.15
ust.2 pkt. 17 ustawy – 520
refundacja Êrodków spo˝ywczych specjal-
nego przeznaczenia ˝ywieniowego, o któ-
rym mowa w art.15 ust.2 pkt18 ustawy –
150
Ca∏kowity bud˝et na refundacj´– 370 022.

(kwoty podano w tysiàcach z∏).
Wg informacji 

ze strony internet.owej NFZ Olsztyn
wybra∏a 

J. Murawska

REFUNDACJA – ANALIZA DOTYCZÑCA 2013 ROKU
Warmiƒsko-Mazurski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia
przedstawi∏ raport dotyczàcy informacji o wielkoÊci refundacji za
okres styczeƒ – listopad 2013 r. 

Planowany na 2013 r. ca∏kowity bud˝et
na refundacj´ to kwota 10 901 083; wyko-
nanie za podany okres to kwota 814
524,62, co stanowi 79,39% ca∏kowitego
bud˝etu, w tym: 

1) na leki, Êrodki spo˝ywcze specjalnego
przeznaczenia ˝ywieniowego obj´te PRO-
GRAMAMI LEKOWYMI 
– planowano 2 146 609; wykonanie 184
928,26, co stanowi wykonanie 80,66% ca∏-

Zgodnie z nowymi zasadami wypisy-
wanie przez lekarzy zleceƒ na zaopatrze-
nie w refundowane wyroby medyczne wy-
maga okreÊlenia NOWEJ NAZWY wyrobu
medycznego ze wskazaniem GRUPY (LI-
TERA) I LICZBY PORZÑDKOWEJ okre-
Êlonej w za∏àczniku do rozporzàdzenia Mi-
nistra Zdrowia. Od 1 lipca 2014 r. b´dzie

obowiàzywa∏ druk nowego zlecenia na za-
opatrzenie.
Do dnia 30 czerwca 2014 obowiàzuje

okres przejÊciowy i honorowane b´dà zle-
cenia na realizacj´ zakupu wyrobów me-
dycznych wystawione przed datà wejÊcia
w ˝ycie w/wym. rozporzàdzeniem.

Narodowy Fundusz Zdrowia
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kowitego bud˝etu w analizowanym okre-
sie,
2) na leki stosowane w chemioterapii pla-
nowany bud˝et 590 600, natomiast wyko-
nanie to kwota 368 132,32, co stanowi
62,33%.
3. REFUNDACJA DLA APTEK 

ogó∏em 8 163 874; wykonano w analizo-
wanym okresie refundacj´ w kwocie 6
554 867,99, co stanowi 80,29% ca∏kowite-
go bud˝etu: w tym:
a) refundacja leków, Êrodków spo˝yw-
czych specjalnego przeznaczenia ˝ywie-

niowego oraz wyrobów medycznych do-
st´pnych w aptece na recept´ – planowa-
no 8 123 142; wykonanie – to kwota 6
539 853,06, co stanowi 80,51% ca∏kowite-
go bud˝etu na refundacj´,
b) refundacja leków wg art. 15 ust. 2 pkt.
17 zaplanowano kwot´ 30 518 a wykona-
no 11510,53, co stanowi 37,68% 
c) refundacja wed∏ug art. 15 ust. 2 pkt. 18
– z planowanej kwoty 10 214 wydano na
refundacj´ w analizowanym okresie 3
524,40, co stanowi 34,51%.

(kwoty podano w tysiàcach z∏).

Jubileusz 90. urodzin 
mgr Reginy Dziewa∏towskiej

„To w∏aÊnie najstarsi poÊród nas po-
mna˝ajà màdroÊç i s∏u˝à dojrza∏ymi rada-
mi, sà stra˝nikami dziedzictwa narodu i ca-
∏ej ludzkoÊci..”

Z okazji Jubileuszu dziewi´çdziesià-
tych urodzin Pani mgr farm. Reginy Dzie-
wa∏towskiej-Gintowt przedstawiciele
Okr´gowej Rady Aptekarskiej z Panem
Prezesem Romanem Grzechnikiem na
czele z∏o˝yli wizyt´ Jubilatce. By∏y kwiaty,
tradycyjny tort i serdeczne ˝yczenia od
Nas wszystkich – cz∏onków Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Olsztynie. ˚yczyliÊmy
Pani magister zdrowia, nieustajàcej pogo-
dy ducha oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci.
Spotkanie up∏yn´∏o w przemi∏ej at-

mosferze, zostaliÊmy ugoszczeni pysznà
szarlotkà wypieku Pani magister. Snu∏y
si´ wspomnienia o czasach dawnych i by-
∏y to niezwykle ciekawe opowieÊci. Popro-
siliÊmy Panià magister o powtórzenie
wspomnieƒ, aby mo˝na by∏o je spisaç
i umieÊciç w naszym Biuletynie. My nato-
miast, opowiadaliÊmy Pani magister
o dzisiejszym aptekarstwie i jego trud-
nych problemach. 

D. Harbaszewska

Wprawdzie w innym terminie, ale ja te˝
by∏am na urodzinach Reni, w gronie jej
serdecznych przyjació∏ z ziemi bras∏aw-
skiej. Dostojnà Jubilatk´ stara∏am si´ ura-
dowaç wierszykiem:
Niech grzmià fanfary i Êpiewajà chóry.
A jeÊli mo˝e nie wie poniektóry,
Z jakiej to wszystko ma si´ dziaç przyczyny?
To proste. DziÊ sà Reni urodziny.
I to nie jakieÊ piàte czy dziesiàte
Ale dostojne, bo dziewi´çdziesiàte.
Lecz jak policzyç? – w tej liczbie si´ mieÊci
zaledwie latek trzykroç po trzydzieÊci.
A lat trzydzieÊci – to wspania∏y wiek
Wi´cej rozumu ju˝ nabierze cz∏ek
Uroda jeszcze wcale si´ nie psuje
A to jak ula∏ do Reni pasuje.
A wi´c tak trzymaj przez nast´pne lata
Bàdê niedoÊcig∏ym wzorem dla Polski 
i Êwiata

I chlubà naszej kochanej ojczyzny
Bo nie ma jak dziewczyny z bras∏aw-
szczyzny.               M. Aleksandrowicz 

Narodowy Fundusz Zdrowia
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SPOTKANIE SENIORÓW FARMACJI
Tegoroczne spotkanie Senio-
rów Farmacji odby∏o si´ 25 lute-
go br. ju˝ tradycyjnie w kawiarni
„Staromiejskiej” w Olsztynie

Pojawili si´ ochoczo stali bywalcy
choç jakby w troch´ mniejszej liczbie.
ZasiedliÊmy przy pi´knie nakrytym

stole. Pan prezes Rady Aptekarskiej
mgr Roman Grzechnik przywita∏ ser-
decznie obecnych, po czym zacz´∏o si´
biesiadowanie. Na stó∏ podano danie
obiadowe oraz zapustowe przysmaki –
pàczki i faworki. Bia∏e wino spot´gowa∏o

dobry nastrój, wi´c prowadzono o˝ywio-
ne rozmowy.
Jak zwykle cieszyliÊmy si´ z mo˝li-

woÊci spotkania i wspólnego sp´dzenia
paru godzin.
Nie oby∏o si´ oczywiÊcie bez upo-

minków. OtrzymaliÊmy kalendarze spe-
cjalnie drukowane dla seniorów du˝ymi
literami, aby mo˝na z nich by∏o korzy-
staç bez okularów.
Serdecznie dzi´kujemy organizato-

rom i sponsorom za ten mi∏y dzieƒ.
(patrz foto na wk∏adce)

M. Aleksandrowicz 

Magiczne leki z historycznej apteki cz. IV.

Przed nami Wielkanoc – naj-
starsze i najwa˝niejsze dla
ka˝dego chrzeÊcijanina Êwi´-
to, upami´tniajàce zmartwych-
wstanie Chrystusa. W 325 roku
podczas trwania soboru nicej-
skiego ustalono, i˝ Êwi´to to
obchodzone b´dzie w pierw-
szà niedziel´ po pierwszej wio-
sennej pe∏ni ksi´˝yca, co ma
swój poczàtek w kalendarzu
hebrajskim opartym na syste-
mie lunarno-solarnym. 

Nie o pochodzeniu Êwiàt chcia∏abym
jednak wspomnieç, lecz o ich najwy-
mowniejszym symbolu: jajku. Bo co in-
nego jak w∏aÊnie jajko pierwsze przy-
chodzi nam wszystkim na myÊl gdy py-
tamy o symbol Êwiàt Wielkanocnych (na
potrzeby artyku∏u przymknijmy oko na
baranka...)?

Zwyczaj malowania jajek narodzi∏ si´
jednak du˝o wczeÊniej ni˝ sama Wielka-
noc. Najstarsze zachowanie pisanki od-
naleziono na terenach Mezopotamii. KtoÊ
móg∏by zapytaç: po co tracono czas na
takie bana∏y? I tu w∏aÊnie rozpoczynamy
naszà w´drówk´ po magii, gdy˝ to w∏a-
Ênie ona motywowa∏a do stworzenia tak
wa˝nego dziÊ symbolu. Znaki, które ryso-
wano lub wydrapywano na skorupkach,
chroni∏y przed z∏ymi duchami, chorobami,
urokami, czy czarami. Moc jajek ewolu-
owa∏a wraz z ka˝da epokà. W póêniej-
szych czasach zacz´to dbaç nie tylko
o siebie, lecz równie˝ o rodzin´ i dobytek.
Dlatego te˝ naznaczone symbolami jajka
zakopywano w noc przesilenia wiosenne-
go pod progami domów lub budynków
gospodarczych, by z∏e moce omija∏y
wszystko, co by∏o wa˝ne. 
Na tym nie koƒczy si´ czarodziejska

rola jajka. Dos∏ownie, jak i w przenoÊni
jajko by∏o „lekiem na ca∏e z∏o”: rzucane
w ogieƒ gasi∏o po˝ary, rozsiane na polu
skorupki przynosi∏y obfite plony, zaÊ rzu-

Seniorzy FarmacjiSeniorzy Farmacji
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cane na dach chroni∏y przed piorunami.
Du˝à rol´ odgrywa∏o tak˝e w leczeniu
dolegliwoÊci ludzi: toczone po ciele cho-
rego zapewnia∏y szybki powrót do zdro-
wia, lecz tylko wtedy, gdy nast´pnie za-
niesione zosta∏o na rozstaje dróg, by
pozostawiona tam wraz z nim choroba
nie mog∏a powróciç do domu chorego.
Istotnym rytua∏em, który na bardzo d∏u-
go zachowa∏ si´ w kulturze naszych
przodków by∏o rozlewanie jajka nad g∏o-
wà osoby op´tanej przez z∏e moce, co
odczynia∏o uroki i wyp´dza∏o duchy z je-
go cia∏a. 
Warto tak˝e wspomnieç, i˝ malowa-

niem pisanek mog∏y si´ zajmowaç wy-
∏àcznie kobiety i to tylko w „czyste dni”
(kiedy nie przechodzi∏y menstruacji).
M´˝czyznom nie wolno by∏o nawet
wejÊç do pomieszczenia, w którym mia∏

miejsce ten jak˝e wa˝ny obrzàdek. JeÊli
przez nieuwag´ którego z domowników
zakaz ten z∏amano, wówczas nale˝a∏o
oczyÊciç pisanki: rzuciç za siebie
szczypt´ soli oraz splunàç. Wed∏ug za-
pisów w niektórych regionach odczynia-
no uroki rzucone przez m´˝czyzn´ po-
sypujàc równie˝ solà pisanki oraz szep-
czàc s∏owa „Sól tobie w oczy, kamieƒ
w z´bach; jak ziemia woskowi nie szko-
dzi, tak twoje oczy niech nie szkodzà pi-
sankom”.
Olbrzymia rola jakà jajko odgrywa∏o

i nadal odgrywa w kulturze wywodzi si´
z faktu, i˝ jest w nim zarodek – co czyni
je symbolem ˝ycia, rozmna˝ania, po-
czàtku czegoÊ nowego, a co za tym
idzie równie˝ zmartwychwstania. Dlate-
go te˝ jajko jest wa˝nym symbolem nie
tylko dla chrzeÊcijan, ale równie˝ dla
wyznawców wielu innych religii. Ju˝
w staro˝ytnoÊci umieszczano jajka
w grobowcach, co mia∏o zapewniç
zmar∏emu spokój i ˝ycie pozagrobowe.
Po dziÊ dzieƒ w niektórych religiach za-
nosi si´ jajka na groby zmar∏ych, aby

odp´dziç z∏e duchy. Nie bez znaczenia
jest fakt, ˝e wiar´ w magicznà moc jajek
próbowano wyt´piç, jednak nie mogàc
wypleniç g∏´boko si´gajàcych korzeni
obrzàdków pogaƒskich, KoÊció∏ przyjà∏

pisanki jako symbol Zmartwychwsta∏ego
Chrystusa, jednak ich spo˝ycie mog∏o
nastàpiç jedynie po „oczyszczeniu”, tj.
pokropieniu wodà Êwi´conà. 
Jednak nie wszystkie Êlady po ob-

rz´dach uda∏o si´ zatrzeç. Do dziÊ
w wielu rejonach praktykuje si´ trzykrot-
ne obchodzenie domu ze Êwi´conymi
pisankami w celu odegnania chorób czy
choçby spo˝ycie kawa∏ka surowego
chrzanu przed zjedzeniem jajka, co ma
za zadanie oczyszczenie z grzechów.
Warto te˝ wspomnieç o „lekarstwie”,
które zabezpiecza∏o przed wszelkimi
chorobami. W Wielki Piàtek gotowano
jajka na twardo, nast´pnie obierano ze
skorupek przed wschodem s∏oƒca w
Wielkà Sobot´. Nast´pnie zalewano je
êródlanà wodà, by tak przygotowane
postawiç na wschodnim oknie, gdzie pa-
da∏y na nie pierwsze promienie s∏oƒca.
Wtedy to „lek” by∏ gotowy...
To jeszcze nie koniec „leczniczych”

w∏aÊciwoÊci jajka. Jak ju˝ wspomnia∏am
jajko by∏o symbolem rozrodu, a tym sa-
mym ˝ycia. Oprócz pobudzania p∏odno-
Êci ziemi, skorupki z pisanek dodane do
karmy dla kur powodowa∏y wzrost iloÊci
znoszonych jajek, zaÊ w∏o˝one pod ∏ó˝ko
wspó∏ma∏˝onków zapewnia∏o im szybkie
i zdrowe potomstwo. JeÊli mimo tego
dziecko d∏ugo nie przychodzi∏o na Êwiat,
to w ten sposób stwierdzonà bezp∏od-
noÊç leczono... tak w∏aÊnie równie˝ jaj-
kiem: mà˝ robi∏ w jajku dwie dziurki (po
jego przeciwleg∏ych stronach patrzàc
wzd∏u˝), po czym przez jednà z nich
wdmuchiwa∏ zawartoÊç jajka w usta ˝o-
ny... (i w ten oto sposób mamy pi´knie
zdobione wydmuszki, które wielu z nas
zawiesza na brzozowych ga∏àzkach...).



Za pomocà jajek leczono wiele scho-
rzeƒ dnia codziennego: do przekrwione-
go oka przyk∏adano szczelnie po∏ow´
ugotowanego na twardo jajka, problemy
skórne leczono wodà po gotowanych
jajkach, zaÊ cierpiàcy na ˝ó∏taczk´ i fe-
br´ winni wpatrywaç si´ d∏ugo w trzyma-
ne w d∏oniach jajko by w ten sposób
uwi´ziç w nim chorob´, po czym ponow-
nie powtarza∏ si´ motyw z rozstajem
dróg. 
Jajko posiada∏o nadzwyczajne mo-

ce. Nie mo˝emy jednak zapomnieç
o jajku w jego mniej chwalebnych ods∏o-
nach i roli jakà odegra∏ w tzw. czarnej
magii. Wed∏ug legend jajko pod∏o˝one
na progu domu przez nie˝yczliwà osob´
(zapewne zazdrosnà czarownic´ z sà-
siedztwa) sprawia∏o, ˝e mleko nie chcia-
∏o si´ zagotowaç lub zmienia∏o swojà
konsystencj´ w oleistà maê. JeÊli osoba
zwiàzania z ciemnymi mocami „wysia-
dywa∏a” g´sie jaja, sprowadza∏a grad
lub burz´. Mawiano tak˝e, ˝e zniewaga
chodzenia po skorupkach jaj bra∏a od-
wet w postaci ∏upie˝u, zaÊ ich spalenie
powodowa∏o wrzody na g∏owie. Wyno-
szone zaÊ z domu po zmroku przynosi∏y
nieszcz´Êcie na dom, z którego je wy-
rzucono, oraz na wszystkich domowni-
ków. Podania dowodzà, i˝ g∏´boko wie-

rzono w to, ˝e jeÊli komuÊ dzieje si´ le-
piej, to jest to dowód na to, i˝ pod pachà
nosi „Wychowaƒca” – diab∏a wyklutego
z jaja, którego nosi si´ przez dziewi´ç
dni pod pachà, karmi i daje schronienie,
za co on odwdzi´cza si´ majàtkiem. 
Widzimy wi´c, jak wielkie powodze-

nie mia∏a i ma wiara w dzia∏anie danego
rytua∏u, tradycji, czy choçby „leku”. Jak
wiele mo˝e zdzia∏aç nasza podÊwiado-
moÊç oraz poczucie bezpieczeƒstwa ja-
kie dajà nam podj´te dzia∏ania lub przy-
j´te Êrodki. Po przeczytaniu podaƒ na
temat wiary czy nazwijmy to „medycyny”
(dziedzin, które od zawsze ociera∏y si´
o siebie) ponownie nasuwa si´ pytanie:
jak wiele magia mog∏a zdzia∏aç w ˝yciu
naszych przodków i ile pozosta∏o jej
w ˝yciu obecnym?

E. Baƒkowska
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Wspó∏czesna „magia“ jaja: bitwa na jajka i zachwyt jajem Faberge...



Stanis∏aw Wolski ˝y∏ w latach
1876-1952. By∏ uznanym apte-
karzem, burmistrzem Lubawy,
dzia∏aczem spo∏ecznym i nie-
podleg∏oÊciowym.
Na XXIII Sesji zwyczajnej Rady Miasta

Lubawa dnia 27 marca 2013 roku, która
odby∏a si´ w Sali sesyjnej Urz´du Miasta
Lubawa, podj´to Uchwa∏´ Nr. XXIII
252/2013, za∏. 18 do protoko∏u sesji,
w sprawie nadania nazwy Stanis∏awa
Wolskiego ulicy nowo wydzielonej w mie-
Êcie Lubawa. Projekt uchwa∏y przedstawi∏
Jan Sarnowski zast´pca przewodniczàce-
go Rady Miasta. Po o˝ywionej dyskusji
uchwa∏´ ostatecznie podj´to w wyniku
jawnego g∏osowania.
Na za∏àczonym projekcie mapy ulica

Stanis∏awa Wolskiego po∏o˝ona jest po-
mi´dzy ulicà,Antoniny Schneider a ulicà
Franciszka Petera, natomiast ∏àczy ulic´
Sàdowà z ulicà W∏adys∏awa Asta.
Stanis∏aw Wolski urodzi∏ si´

25.09.1876 r. w Trzemesznie, w 1899 ro-
ku ukoƒczy∏ gimnazjum w Gnieênie, nato-
miast Farmacj´ studiowa∏ w Gryfii. Po
ukoƒczeniu studiów pracowa∏ w aptekach
w Poznaniu i w Kostrzyniu, natomiast od
1915 roku w Lubawie, gdzie zakupi∏ na
w∏asnoÊç aptek´ „Pod Or∏em”, która mie-
Êci∏a si´ przy Rynek 41. 
Polska po 123 latach zaborów odzy-

ska∏a niepodleg∏oÊç. Na mocy traktatu
wersalskiego z 28 czerwca 1919r. powiat
lubawski powróci∏ do Polski. 
Z biegiem czasu apteka sta∏a si´

oÊrodkiem polskiego ˝ycia politycznego
w mieÊcie. Aptekarz Stanis∏aw Wolski by∏
cz∏onkiem Powiatowej Rady Ludowej po-
wo∏anej w celu sprawnego przej´cia w∏a-
dzy administracyjnej z ràk niemieckich. Na

zebrania w mieszkaniu Wolskiego przy-
chodzili: Józef Sierszeƒski– kierownik lu-
bawskiego „Rolnika”, Boles∏aw Szczuka
–wydawca „G∏osu Lubawskiego”, kupiec
Franciszek Hamerski, Boles∏aw Ossowski
obywatel ziemski z Montowa, cz∏onkowie
lubawskiego Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokó∏” Józef Ast, Jan Cieszyƒski, Jan
Choràgiewski i inni. 
19 styczeƒ 1920 roku stanowi jednà

z wa˝niejszych dat historii Lubawy. Tego
dnia Lubaw´ opuÊci∏y ostatnie wojska nie-
mieckie które stacjonowa∏y w koszarach
w budynku szko∏y powszechnej. Dwa dni
wczeÊniej, w dniu 17 stycznia 1920 roku
w∏adz´ administracyjnà od ostatniego nie-
mieckiego burmistrza Lubawy Oskara Ku-
de przejà∏ Stanis∏aw Wolski, który jako
pierwszy po wyzwoleniu polski burmistrz
wita∏ uroczyÊcie wkraczajàcych do Luba-
wy w asyÊcie cz∏onków „Soko∏a” w dniu 19
stycznia 1920 roku ˝o∏nierzy II batalionu
47 pu∏ku piechoty Strzelców Kresowych
z armii gen. Hallera, który by∏ prowadzony
przez podporucznika J.Ptaszka. To w∏a-
Ênie burmistrzowi Stanis∏awowi Wolskie-
mu oraz ksi´dzu A. Maƒkowskiemu ze
Z∏otowa przypad∏ zaszczyt witania pol-
skich ̋ o∏nierzy i przemawiania do ludnoÊci
zgromadzonej na rynku lubawskim. 
Do Lubawy Gen. Haller osobiÊcie

przyjecha∏ dopiero 7 lutego 1920 roku.
O godz. 17.00 na stacj´ kolejowà wjecha∏

specjalny pociàg pancerny, orkiestra ode-
gra∏a „Mazurka Dàbrowskiego”, Genera∏

przeszed∏ przed frontem kompanii honoro-
wej, przywita∏ si´ z przedstawicielami
w∏adz administracyjnych Lubawy i powia-
tu. Dalszy ciàg uroczystoÊci mia∏ miejsce
na rynku a nast´pnie w koÊciele. Nato-
miast w hotelu „Kopernik” (na skrzy˝owa-
niu dzisiejszej ul Gdaƒskiej i Poznaƒskiej)
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podejmowano dostojnego goÊcia pocz´-
stunkiem.
Od pierwszych dni przystàpiono do or-

ganizowania polskich struktur w∏adzy
w mieÊcie. Najwy˝szà w∏adzà samorzàdo-
wà by∏a wtedy Rada Miejska, której orga-
nem wykonawczym by∏ Magistrat kierowa-
ny przez Burmistrza Stanis∏awa Wolskie-
go. Mi´dzy innymi zmieniono niemieckie
dotychczasowe nazwy ulic na polskie.
Wtedy to jednej z ulic nadano nazw´ 19
stycznia, a drugiej Aleje Hallera (dzisiejsza
ul. Dworcowa). Wed∏ug spisu w Informato-
rze Bran˝owym z 1948 roku nazwa Aleje
Hallera jeszcze funkcjonowa∏a. 
Stanis∏aw Wolski jest postacià, która

chlubnie i w sposób trwa∏y zapisa∏a si´ na
kartach historii Lubawy. Jego wk∏ad
w walce o polskoÊç miasta i jego rozwój
nie powinien ulec zapomnieniu dlatego,
˝e najtrudniejsze by∏y pierwsze miesiàce
dzia∏ania i w∏aÊciwego prawid∏owego
ukierunkowania zmian w odzyskanym
paƒstwie polskim.
Stanis∏aw Wolski funkcj´ burmistrza

pe∏ni∏ przez osiem miesi´cy, do 9 wrze-
Ênia 1920 roku. Nale˝a∏ równie˝ do ak-
tywnych organizatorów ˝ycia spo∏eczne-
go i kulturalnego miasta.
W mi´dzyczasie zosta∏ wybrany rów-

nie˝ komendantem powiatowym Dru˝yny
KoÊciuszkowskiej. W ciàgu kolejnych
miesi´cy kierowa∏ wraz z Teofilem Rzep-
nikowskim Obywatelskim Komitetem Ple-
biscytowym dzia∏ajàc na terenie obj´tym
plebiscytem. W lipcu 1920 roku wobec
groêby najazdu bolszewickiego zorgani-
zowa∏ w Lubawie biuro werbunkowe dla
ochotników do wojska polskiego.
Stanis∏aw Wolski aktywnie dzia∏a∏

w Towarzystwie Gimnastycznym „So-
kó∏”. W 1921 roku z okazji 25-lecia istnie-
nia tej organizacji ufundowa∏ sztandar.
Reprezentowa∏ równie˝ Lubaw´ na zlo-
tach sokolich we Lwowie, Poznaniu, Pra-
dze, Toruniu. 

Od 1922 roku objà∏ przewodnictwo
„Soko∏a” w Lubawie. Organizowa∏ ko∏a pi∏-
karskie i strzeleckie. Oprócz tego by∏ za∏o-
˝ycielem i prezesem Zwiàzku Obrony Kre-
sów Zachodnich, prezesem spó∏dzielni rol-
niczo-handlowej, nale˝a∏ do zarzàdu PCK. 
We wrzeÊniu 1939 r. uciekajàc przed

nadchodzàcymi wojskami niemieckimi
zbieg∏ do Warszawy i tam prze˝y∏ okupa-
cj´.
Stanis∏aw Wolski by∏ równie˝ autorem

wielu artyku∏ów o treÊci spo∏ecznej, które
ukazywa∏y si´ w codziennej prasie lokal-
nej. By∏ wspó∏autorem ksià˝ki „Sokó∏ Lu-
bawski 1896-1936”
Za swoje zas∏ugi Stanis∏aw Wolski by∏

odznaczony Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi.
Posiada∏ tak˝e najwy˝szà Zwiàzkowà
Odznak´ Sokolà.
Stanis∏aw Wolski zmar∏ 1 grudnia

1952 roku w Lubawie i zosta∏ pochowany
na tutejszym cmentarzu parafialnym.
Po Stanis∏awie Wolskim, aptekarzu

i pierwszym w niepodleg∏ej Polsce burmi-
strzu Lubawy, w zbiorach Muzeum War-
mii i Mazur jako pamiàtka jest odznaka
Zwiàzku Weteranów Powstaƒ Narodo-
wych RP 1914-1919.
Pokryty czerwonà emalià, krzy˝ kawa-

lerski z wiàzkami promieni w kolorze brà-
zu rozpi´tymi mi´dzy ramionami, dekoro-
wany jest poÊrodku wizerunkiem emalio-
wanego na bia∏o or∏a w koronie, umiesz-
czonego na pi´ciobocznej tarczy o Êci´-
tych górnych naro˝nikach i lekko wkl´-
s∏ych bokach. Na poziomych ramionach
krzy˝a widzimy daty 1914-1919 odnoszà-
ce si´ do trwajàcego przez ten okres
udzia∏u Polaków w walce o niepodleg∏oÊç,
oraz liter´ W na dolnym ramieniu. 

oprac. 
Janina Murawska

Plan osiedla w Lubawie z ulicà
Stanis∏awa Wolskiego 

– patrz przedostatnia strona ok∏adki
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JAN CZOCHRALSKI 
w filatelistyce

Formà dokumentacji filateli-
stycznej wa˝nych wydarzeƒ
jest wydanie znaczka poczto-
wego, czasami koperty FDC
oraz zastosowanie datownika
okolicznoÊciowego. 

Poczta Polska przyczyni∏a si´ do uzu-
pe∏nienia w sposób symboliczny informa-
cji o jednym z najwybitniejszych naukow-
ców wspó∏czesnej techniki.

Patrz ostatnia strona ok∏adki

Jan Czochralski zosta∏ udokumento-
wany w polskiej filatelistyce. Ju˝ w 1986
roku opracowany zosta∏ okolicznoÊcio-
wy datownik pocztowy stosowany na te-
renie Politechniki Wroc∏awskiej podczas
X Europejskiego Kongresu Krystalogra-
ficznego. By∏a to pierwsza konferencja,
na której pokazano Jana Czochralskie-
go jako polskiego uczonego. 
Drugi datownik ukaza∏ si´ w 2003 ro-

ku z okazji 50 rocznicy Êmierci Jana
Czochralskiego podczas specjalnej sesji

naukowej zorganizowanej przez w∏adze
miasta Kcyni i Êrodowiska naukowe.
Datownik ten by∏ u˝ywany na specjal-
nym stoisku pocztowym w szkole
w Kcyni, która nosi imi´ Jana Czochral-
skiego. 
Poczta Polska chcàc uczciç dokona-

nia Polaków na Êwiecie wprowadzi∏a
w 2009 roku do obiegu cztery znaczki
z tej serii. Na znaczku o nominale 1,55
z∏. przedstawiono podobizn´ Jana Czo-
chralskiego oraz p∏ytk´ drukowanà
z uk∏adem elektronicznym, kul´ ziem-
skà, fragment wizerunku Or∏a Bia∏ego.
Autorkà projektu jest Ewa Szyd∏owska.
Znaczek o nak∏adzie 400 tys. sztuk wy-
drukowano na papierze fluorescencyj-
nym. Zastosowana zosta∏a technika dru-
ku offsetowa. Drukowano go w drukarni
PWPW SA. 
Znaczek wprowadzono do obiegu 28

sierpnia 2009 roku. W katalogu Fischera
kolekcjonerzy odnajdà ten znaczek pod
katalogowym numerem 4290. 

J. Murawska

RozmaitoÊci
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* * *
W „Biuletynie Roku Czochralskiego”,

Wroc∏aw, w numerze 5/59 z dnia 25
stycznia 2014 r. w dziale informacje pra-
sowe i internetowe zosta∏ odnotowany
wydawany przez naszà Izb´ Aptekarskà
„Biuletyn Informacyjny” nr 4/90, w któ-
rym zamieszczony by∏ artyku∏ dotyczàcy
tego uczonego i wynalazcy. Podano
równie˝ stron´ internetowà, na której
zamieszczona jest wersja online nasze-
go Biuletynu.

* * *
Ukaza∏ si´ kolejny numer czasopisma

Naczelnej Izby Aptekarskiej „Aptekarz Pol-
ski” 90/68 online, z lutego 2014 r. Poleca-
my w szczególnoÊci artyku∏ „¸azowscy –
ród polskich aptekarzy”, w którym przed-
stawione sà cztery kolejne pokolenia ¸a-
zowskich wykonujàcych zawód aptekarza.
Mo˝emy równie˝ przeÊledziç jak losy ludzi
splatajà si´ z dziejami naszej ojczyzny.

(http://www.aptekarzpolski.pl). 
wybra∏a J. Murawska 
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W grudniowej GAZECIE AMG,
miesi´czniku Gdaƒskiego Uni-
wersytetu Medycznego nr 12(276)
z 2013r. odnotowana zosta∏a „Nie-
zwyk∏a inicjatywa farmaceuty”. 
W artykule tym przedstawiony zosta∏

mgr farm B∏a˝ej Kwiatkowski, absolwent
Gdaƒskiej Farmacji, pomys∏odawca „Mise-
rikordyny“, którà zarekomendowa∏ wiernym
na placu Âwi´tego Piotra wWatykanie sam
Papie˝ Franciszek.
W opakowaniu przypominajàcym pre-

parat medyczny znajduje si´ ró˝aniec, ob-
razek Jezusa Mi∏osiernego i ulotka zawie-
rajàca informacj´, ˝e leku tego mo˝na u˝y-
waç raz dziennie, albo... ile dusza zapra-
gnie, a kuracja nie wymaga konsultacji z le-
karzem ani z farmaceutà.
Pomys∏odawcà tego zestawu jest magi-

ster farmacji B∏a˝ej Kwiatkowski, absolwent
Wydzia∏u Farmaceutycznego Gdaƒskiego
Uniwersytetu Medycznego, na którym stu-
diowa∏ w latach 2002-2008. Dyplom otrzy-
ma∏ w 2008r. na podstawie pracy magister-
skiej pt: „Pomiary fluorescencji jako metoda
analizy aktywnoÊci metabolicznej bakterii”.
Po odbyciu praktyki zawodowej w apte-

ce rozpoczà∏ nast´pnie studia 1 paêdzierni-
ka 2008 r. w Gdaƒskim Seminarium Du-
chownym Wydzia∏ Teologiczny Uniwersy-
tetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego
w Warszawie. Dnia 12 czerwca 2013 r.
otrzyma∏ w Archidiecezji Gdaƒskiej sakra-
ment Êwi´ceƒ w stopniu diakonatu.

Miserikordyna powsta∏a w 2011 r. Mia∏a
byç niebanalnà formà promowania modli-
twy ró˝aƒcowej. Za poÊrednictwem arcybi-
skupa Konrada Krajewskiego dowiedzia∏

si´ o tym sam papie˝. Jak pisze „GoÊç Nie-
dzielny” Papie˝ Franciszek rozeÊmia∏ si´
czytajàc informacyjnà ulotk´ i zapropono-
wa∏, by specjalnà, papieskà wersj´ Miseri-
cordyny rozdaç wiernym w Watykanie.
Dzi´ki temu o nietypowym „leku” us∏yszano
na wszystkich kontynentach.
„Chcia∏bym poleciç Wam lekarstwo. To

lekarstwo specjalne, po to, by konkretny
wymiar nabra∏y owoce Roku Wiary, który
zbli˝a si´ do koƒca” – mówi∏ Papie˝ Franci-
szek, trzymajàc w r´ku opakowanie. 
Papieska rekomendacja sprawi∏a, ˝e

zainteresowanie tà inicjatywà jest u ludzi
z ca∏ego Êwiata. Przygotowywane sà, jak
na razie, zestawy w wersji angielskiej, w∏o-
skiej, niemieckiej, s∏owackiej. Planowane
sà równie˝ inne wersje j´zykowe.

Wydarzenia
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