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Szanowni Paƒstwo
Wakacje za nami . Mam nadziej´ ˝e

aptekarze wykorzystali ten czas ˝eby na-
∏adowaç swoje akumulatory aby energii
starczy∏o nam na d∏ugi czas. W okresie
letnim zazwyczaj sprawy wa˝ne spowal-
niajà aby potem przyspieszyç . 
W naszych sprawach farmaceutycz-

nych w okresie letnim zas∏uguje na uwa-
g´ powsta∏y z inicjatywy Naczelnej Rady
Aptekarskiej List Aptekarzy do Ministra
Zdrowia Pana Bartosza Ar∏ukowicza
w sprawie reklamy aptek. List ten zosta∏

umieszczony na naszej stronie interneto-
wej oraz rozes∏any do wszystkich apte-
karzy drogà mailowa w celu zaj´cia sta-
nowiska w tej sprawie. Taki list/apel jest
sprawà presti˝owà dla samorzàdu apte-
karskiego dlatego zach´cam paƒstwa do
czynnego uczestnictwa w tej sprawie.
Na posiedzeniu Okr´gowej Rady Ap-

tekarskiej w Olsztynie w dniu 23.07.2013
podj´liÊmy uchwa∏´ naszej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej w Olsztynie Nr
67/VI/2013 zobowiàzujàcà kierowników
aptek z terenu naszej Izby do poinformo-
wania Rady o tym czy uczestniczà w ja-
kichkolwiek programach lojalnoÊciowych
skierowanych do pacjentów w tym pro-
gramu Dbam o Zdrowie 60+ . W uzasad-

nieniu naszego stanowiska podaliÊmy
aktualnà wyk∏adnie prawnà, orzeczenia
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego
wWarszawie oraz stanowisko G∏ównego
Inspektora Farmaceutycznego. 
Uchwa∏a naszej Rady nie jest skie-

rowana przeciwko farmaceutom pracu-
jàcym w aptekach gdzie te programy
funkcjonujà z woli pracodawcy mimo
konsekwencji wynikajàcych z Kodeksu
Etyki Aptekarskiej. Uchwa∏a ta ma daç
czas i or´˝ takiemu farmaceucie w celu
prawid∏owego ustawienia relacji ze swo-
im pracodawcà aby okreÊliç zakres od-
powiedzialnoÊci kierownika apteki wyni-
kajàcych z zapisów art. 94a Prawa Far-
maceutycznego dotyczàcego ca∏kowite-
go zakazu reklamy aptek i punktów ap-
tecznych. Wasze odpowiedzi sà reje-
strowane w zestawienie które ju˝ daje
nam pewien obraz sytuacji w naszej
Izbie Aptekarskiej. 
Przypominam Paƒstwu ˝e egze-

kwowanie zapisu zakazu reklamy aptek
i punktów aptecznych wynikajàcego
z art. 94 a Prawa Farmaceutycznego
le˝y w kompetencjach Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego.
Jesieƒ tego roku przyniesie nam

zmiany w dwóch ustawach które b´dà
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nowelizowane mianowicie Prawo Far-
maceutyczne i Ustawa Refundacyjna
konsekwencjà tych zmian b´dzie pew-
nie te˝ zmiana funkcjonowania zasad
obowiàzujàcych w rozporzàdzeniu
w sprawie recept lekarskich. Uwagi
samorzàdu aptekarskiego by∏y publi-
kowane wczeÊniej. 
Tegoroczne lato zakoƒczyliÊmy

ogólnopolskà imprezà organizowanà
przez nasz lokalny samorzàd miano-
wicie II ˚eglarskimi Mistrzostwami Pol-
ski Aptekarzy. Obszerna relacja we-
wnàtrz aktualnego biuletynu. Regaty
odby∏y si´ tak jak przed rokiem w Kie-
tlicach nad Mamrami. W imprezie

uczestniczy∏o oko∏o 100 osób z ca∏ej
Polski. 
W najbli˝szym czasie planujemy

spotkanie z przedstawicielami NFZ
w sprawie problemów w czasie reali-
zacji recept w aptece oraz przygoto-
wujemy si´ do corocznego sprawoz-
dawczego Zjazdu Aptekarskiego. 
Zach´cam Paƒstwa równie˝ do

uczestnictwa w spotkaniach szkolenio-
wych i naukowych oraz zdobywania
punktów edukacyjnych w celu wype∏-
nienia obowiàzku szkoleniowego.
Zach´cam tak˝e do spotkaƒ towa-

rzyskich i zawodowych. 
Roman Jan Grzechnik 

Z protoko∏u 
posiedzenia 
Prezydium 

Okr´gowej Rady
Aptekarskiej

4 czerwca 2013 r.
Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes

Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr farm.
Roman Grzechnik.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Mariolà Michel w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenia r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki o na-
zwie „Nowa” w Pieni´˝nie, ul. General-
ska 4. Pani magister jest naszym
cz∏onkiem Izby Aptekarskiej od
02.03.2013 r. poniewa˝ pracuje rów-
nie˝ jako magister farmacji w aptece
„Pod Smokiem” w Ornecie na ul. Sien-
kiewicza 6. Posiada pierwszy stopieƒ
specjalizacji z farmacji aptecznej.
Cz∏onkowie Prezydium po rozmowie
z Panià magister Mariolà Michel jed-
nog∏oÊnie podj´li Uchwa∏´ o stwier-
dzeniu r´kojmi nale˝ytego prowadze-
nia apteki .

Sprawy ró˝ne
– apteka ogólnodost´pna w Góro-

wie I∏awieckim ul. Sikorskiego 19 za-
koƒczy∏a dzia∏alnoÊç 31.05.2013 r. 
– otrzymano informacj´ z NIA

o przyznaniu medali im. Bronis∏awa
Koskowskiego z listà odznaczonych,
na której znajdujà si´ cz∏onkowie na-
szej Izby mgr farm. Krystyna ˚ukow-
ska i mgr farm. Maria Dubaniewicz.
Medale zostanà wr´czone w trakcie
obchodów Âwi´ta Aptekarza

Z protoko∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej Rady

Aptekarskiej 
w dniu 11 czerwca 2013 r.
Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr

farm. Roman Grzechnik.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panem
mgr farm. Jerzym Pileckim w zwiàzku
z wnioskiem WIF o opini´ w sprawie
udzielenia zezwolenia na prowadzenie
apteki o nazwie „Apteki Arnika” w Do-
brym MieÊcie, ul. Zwyci´stwa 44 za-
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wierajàcà wniosek o stwierdzenie r´-
kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.
Wnioskodawcà jest przedsi´biorca
Pan Rafa∏ Macuk. Pan magister Jerzy
Pilecki jest osoba przewidzianà na kie-
rownika tej apteki. G∏osowanie w spra-
wie r´kojmi i opinii w sprawie zezwole-
nia na prowadzenie apteki odb´dzie
si´ na najbli˝szym posiedzeniu Rady. 
* Prezydium spotka∏o si´ z Panem

mgr farm. Robertem Karwowskim
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenia
r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apte-
ki o nazwie „Przyjazna” w Szczytnie ul.
Pi∏sudskiego 30. Podj´to Uchwa∏´
o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki.
* Prezydium spotka∏o si´ z Panem

mgr farm. Piotrem Romejko w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenia r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia ca∏odobowej
apteki o nazwie „Nowa” w Olsztynie,
ul. Dàbrowszczaków 1. Cz∏onkowie
Prezydium jednog∏oÊnie podj´li
Uchwa∏´ o stwierdzeniu r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki .
* Prezydium spotka∏o si´ z Panem

mgr farm. Markiem Niedêwieckim
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenie
r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apte-
ki o nazwie „Arnika” w Olsztynie, ul.
Wojska Polskiego 19/24. Po rozmowie
z Panem M. Niedêwieckim cz∏onkowie
Prezydium stwierdzili znajomoÊç Pra-
wa Farmaceutycznego i obowiàzków
kierownika apteki. Panu magistrowi
przypomniano art. 19 Kodeksu Etyki
Aptekarz RP, który mówi: Aptekarz nie
reklamuje siebie oraz swoich us∏ug.
Nie uczestniczy w reklamie us∏ug far-
maceutycznych. Unika te˝ dzia∏alnoÊci
przyczyniajàcej si´ do zwi´kszenia
konsumpcji produktów leczniczych.
Podj´to Uchwa∏´ o stwierdzeniu r´-

kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.

Z Protoko∏u posiedzenia
Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 25 czerwca 2013 r.
Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr

farm. Roman Grzechnik

* Rada podj´∏a uchwa∏´ w sprawie
przyznania prawa wykonywania zawo-
du farmaceuty Panu mgr farm. Kamilo-
wi Wojciechowi Grabowskiemu.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Apte-
ka Arnika” w Dobrym MieÊcie, ul. Zwy-
ci´stwa 44 (pod tym adresem by∏a ap-
teka BMB, która wczeÊniej zakoƒczy∏a
dzia∏alnoÊç). Wnioskodawcà jest przed-
si´biorca Pan Rafa∏ Macuk. Kandyda-
tem do pe∏nienia funkcji kierownika ap-
teki jest Pan mgr farm. Jerzy Pilecki.
Prezydium Rady Aptekarskiej spotyka-
∏o si´ z magistrem J. Pileckim w tej
sprawie. Rada wyda∏a pozytywnà opi-
ni´ o „zezwoleniu” zawierajàcà m.in.
stwierdzenie „r´kojmi” Panu mgr farm.
Jerzemu Pileckiemu. Uchwa∏a w tej
sprawie zosta∏a podj´ta jednog∏oÊnie .
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go w Olsztynie o wydanie opinii w spra-
wie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej w Lidzbarku przy ul.
Jeleƒskiej 23. Wnioskodawcà jest Pan
Maciej Sitarek. Kandydatem do pe∏nie-
nia funkcji kierownika apteki jest Pani
mgr farm. Maria Regiec. Prezydium Ra-
dy Aptekarskiej spotyka∏o si´ z Panià
magister w tej sprawie. Rada wyda∏a
pozytywnà opini´ o „zezwoleniu” zawie-
rajàcà m.in. stwierdzenie „r´kojmi” Pani
mgr farm. Marii Regiec. Rada poj´∏a
w tej sprawie Uchwa∏´.
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Sprawy finansowe:
Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´

w sprawie przeznaczenia Êrodków finan-
sowych na organizacj´ „regat” w wyso-
koÊci 10 tys. z∏otych. Jest to druga edy-
cja Regat Aptekarzy organizowana przez
naszà Izb´.
Prezes mgr Roman Grzechnik poin-

formowa∏ Rad´ o tym, ˝e Warsztaty Far-
maceutyczne dla farmaceutów szpital-
nych w organizacji których braliÊmy
udzia∏ zosta∏y ju˝ rozliczone pod wzgl´-
dem finansowym z nadwy˝kà finansowà.
Informacje Wojewódzkiego Inspek-

tora Farmaceutycznego: 
* zmiana na stanowisku kierownika apte-
ki:
w aptece „Apteka Przyjazna”

w Szczytnie. ul. Pi∏sudskiego 30 – mgr
farm. Jaros∏aw Suszek od.16.05.2013 r.,
od 01.07.2013 r kierownikiem w tej apte-
ce jest mgr farm Robert Karwowski,
w aptece „Lipowa” w Lidzbarku War-

miƒskim, ul. Bartoszycka 12 – mgr farm.
Anita Gawrewicz od 16.05.2013,
w aptece „Osiedlowa” w Szczytnie,

ul. Nauczycielska 18 – mgr farm. Krzysz-
tof Guzek od 1.06.2013 r. 
w aptece „Apteka Ratuszowa – Tanie

Leki” w Górowie I∏aweckim – mgr farm.
Beata Zakrzewska od 01.06.2013,.
w aptece „Arnika” w Olsztynie przy ul.

Wojska Polskiego 19/24 – mgr farm. Ma-
rek Niedêwiecki od 22.06.2013 r.
w aptece „Nowa” w Olsztynie, przy ul.

Dàbrowszczaków 1 – mgr farma Piotr
Romejko od 1.07.2013 r.
* wygaszenie zezwolenia:
apteka „Apteka S∏oneczna” w Szczyt-

nie, ul. ˚eromskiego 18 zakoƒczy∏a dzia-
∏alnoÊç z dniem 17.04.2013 r. 
* Cz∏onkowie Rady zostali poinformo-

wani o korespondencji nades∏anej do
biura Izby:
otrzymaliÊmy do wiadomoÊci pismo

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego przekazujàce do G∏ównego In-
spektora Farmaceutycznego nasze za-
˝alenie na niedopuszczenie Izby do po-
st´powania administracyjnego w sprawie
wydania zezwolenia na prowadzenie ap-
teki o nazwie „Apteka Ratuszowa – Ta-
nie leki”.
Sprawy ró˝ne.
Pani Aleksandra Olejarz-Wahbo pra-

cownik naukowy Wydzia∏u Nauk Ekono-
micznych Uniwersytetu Warmiƒsko-Ma-
zurskiego zwróci∏a si´ do Izby z proÊbà
o pomoc w przeprowadzeniu badania
dotyczàcego „Roli oczekiwaƒ w kszta∏to-
waniu rynku aptekarskiego w Polsce”,
które jest cz´Êcià jej pracy naukowej
(doktorat) poprzez wype∏nienie za∏àczo-
nej ankiety przez aptekarzy/farmaceu-
tów. ProÊba b´dzie umieszczona na
stronie OIA z zaznaczeniem, ˝e jest ab-
solutnie dobrowolna i anonimowa.
* Do naszej wiadomoÊci pismo Mini-

stra Zdrowia adresowane do Prezesa
NRA z podzi´kowaniem za informacje
pochodzàce od farmaceutów dotyczàce
dost´pnoÊci leków. 

Z protoko∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej Rady

Aptekarskiej 
w dniu 09 lipca 2013 r. 

Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr

farm. Roman Grzechnik.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panem
mgr farm. Tadeuszem Murzyd∏o
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdze-
nie r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Ap-
teka Wiktorii” w miejscowoÊci Bezrze-
cze, ul. Górna 7A. Pan magister jest
cz∏onkiem naszej Izby od 1.04.2013
roku.
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Podj´to Uchwa∏´ w sprawie r´koj-
mi nale˝ytego prowadzenia apteki.
Sprawy ró˝ne.
Prezes Roman Grzechnik omówi∏

spotkanie G∏ównego Inspektora Farma-
ceutycznego i wojewódzkich inspekto-
rów farmaceutycznych z przedstawiciela-
mi samorzàdu aptekarskiego. Naczelnà
Rad´ Aptekarskà reprezentowali: Pre-
zes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik,
a okr´gowe rady aptekarskie reprezento-
wali ich prezesi. Spotkanie odby∏o si´
z inicjatywy Prezesa NRA Grezegorza
Kucharewicza, dotyczy∏o problemu nie-
przestrzegania przepisów prawa doty-
czàcych zakazu reklamy aptek.

Z protoko∏u posiedzenia Pre-
zydium Okr´gowej Rady Ap-
tekarskiej w dniu 16 lipca

2013 r. 
Posiedzenie prowadzi∏ Prezes Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej mgr farm.

Roman Grzechnik.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià mgr
farm. Renatà Skiba w zwiàzku z wnio-
skiem Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego o wydanie opinii w spra-
wie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej o nazwie „Apteki Arni-
ka” w Olsztynie przy ul. ̊ elaznej 4, w któ-
rej Pani magister jest kandydatem do
funkcji kierownika. Wnioskodawcà jest
Przedsi´biorca MOK sp. z o.o. z siedzibà
Olsztyn, ul. Warmiƒska 14 lok. 4. 
Sprawy ró˝ne.
NIA zawiadamia, ˝e Minister Zdro-

wia, na wniosek sk∏adany przez naszà
Izb´, przyzna∏ Pani mgr farm. Jadwi-
dze Domoƒ honorowà odznak´ „Za
zas∏ugi dla Ochrony Zdrowia”. 
NIA na adres Prezesa ORA prze-

kazuje decyzj´ o obj´ciu patronatem
„II ˚eglarskich Mistrzostw Polski Apte-
karzy”, NIA ufunduje nagrod´ dla zwy-

ci´skiej za∏ogi (dyplom, puchar), wyra-
˝a tak˝e zgod´ na u˝ycie logo NIA na
czas organizacji i trwania Mistrzostw.

Z protoko∏u posiedzenia
Okr´gowej Rady Aptekarskiej

w dniu 23 lipca 2013r.
Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr

farm. Roman Grzechnik
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-

wódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Apte-
ki Arnika” w Olsztynie, ul. ˚elazna 4.
Wnioskodawcà jest przedsi´biorca
MOK sp. z o.o. z siedzibà w Olsztynie,
ul. Warmiƒska 14 lok. 4. Kandydatem
do pe∏nienia funkcji kierownika apteki
jest Pani mgr farm. Renata Skiba.
Cz∏onkowie Prezydium Rady Aptekar-
skiej spotykali si´ z Panià magister R.
Skibà w tej sprawie. Podj´to Uchwa∏´
o wydaniu pozytywnej opinii o „zezwo-
leniu” zawierajàcej stwierdzenie „r´koj-
mi” kandydatowi do funkcji kierownika. 
* Pani mgr farm. Barbara Kruszew-

ska zwróci∏a si´ z proÊbà o zakoƒczenie
pierwszego okresu szkoleniowego 2004-
2008 przed∏u˝onego do 31.12. 2010 r.
kontynuowa∏a szkolenia, ostatni certyfi-
kat do zakoƒczenia pierwszego okresu
szkoleniowego uzyska∏a 13.04. 2013 r.
Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´ o za-
koƒczeniu pierwszego okresu szkolenio-
wego z dniem 13.04.2013 r. Drugi okres
szkoleniowy Pani magister Barbara Kru-
szewska rozpoczyna 14.04.2013 r. który
trwa∏ b´dzie do 31.12.2015 r.
* Pan Prezes Roman Grzechnik

przedstawi∏ projekt Uchwa∏y w sprawie
obowiàzków kierowników aptek prowa-
dzàcych programy lojalnoÊciowe w ap-
tekach. Do projektu uchwa∏y za∏àczone
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zosta∏o pismo przewodnie. Cz∏onkowie
Rady w dyskusji wyra˝ali swoje opinie
dotyczàce projektu tej uchwa∏y. 
Sprawa zwiàzana jest z zakazem re-

klamy jakie zawarte jest w Prawie Far-
maceutycznym a dotyczàcym aptek
i preparatów leczniczych. Farmaceuci
pe∏niàcy funkcj´ kierownika w aptece,
której w∏aÊcicielem sà biznesmeni w wie-
lu wypadkach poddawani sà naciskom .
Poza tym aktualnie prowadzona

jest szeroka akcja Êrodowisk bizneso-
wych przeciwko zakazie reklamy.
Po dyskusji przyj´to Uchwa∏´, któ-

rej treÊç zosta∏a przes∏ana do Kierow-
ników aptek z proÊbà o odpowiedê.
Trzeba przy tym zwróciç uwag´ na

to, ˝e nawet w ofertach pracy firm do-
radztwa personalnego poszukujàcych
farmaceutów na stanowisko kierowni-
ka apteki piszà, jakie przede wszyst-
kim wymagania stawia im zlecenio-
dawca: cyt. „doskona∏e umiej´tnoÊci
sprzeda˝owe, odpowiedzialnoÊç za
wyniki sprzeda˝owe apteki” 
Sprawy finansowe
Rada rozpatrywa∏a sprawy zwiàza-

ne z proÊbà o umorzenie zaleg∏ych
sk∏adek cz∏onkowskich za okres
04.2011 – 07.2013. Rada nie wyrazi∏a
zgody na umorzenie sk∏adek, uchwa∏a
o sk∏adkach nie przewiduje umorze-
nia, ponadto przez ca∏y ten okres by∏a
równie˝ odprowadzana nale˝na sk∏ad-
ka do Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
* Rada rozpatrywa∏a proÊb´ o odstà-

pienie naliczania sk∏adki cz∏onkowskiej
za okres 26.01.2013 31.05.2013 ze
wzgl´du na urlop wychowawczy. Rada
nie wyrazi∏a zgody na odstàpienie nali-
czania sk∏adek poniewa˝ brak jest pod-
stawy prawnej (uchwa∏a o sk∏adkach nie
przewiduje takiej mo˝liwoÊci). 
* Rada podj´∏a uchwa∏´ o przezna-

czeniu nie wi´cej ni˝ trzy tysiàce z∏otych

na zakup nowego laptopa do Izby. Do-
tychczasowy nie nadaje si´ do naprawy
(koszt naprawy wy˝szy ni˝ zakup nowe-
go –  orzeczenie techniczne).
* Uroczyste Êlubowanie przed Pre-

zesem Izby Aptekarskiej i Radà Apte-
karskà z∏o˝y∏a Pani mgr farm. Monika
Feliszek, której prawo wykonywania
zawodu przyzna∏a ORA w Olsztynie
uchwa∏à z dnia 14.04.2011 r.
Wr´czajàc dokument „Prawo wyko-

nywania zawodu farmaceuty” Prezes
Roman Grzechnik z∏o˝y∏ Pani magi-
ster ˝yczenia dobrej pracy, dalszego
rozwoju naukowego (pracuje aktualnie
na Uniwersytecie w Bonn, nie wykonu-
je zawodu farmaceuty) oraz pomyÊl-
noÊci w ˝yciu osobistym. 
Informacje Wojewódzkiego In-

spektora Farmaceutycznego: 
* zmiana na stanowisku kierownika
apteki:
w aptece „Apteka za Grosze” w K´-

trzynie, ul. Sikorskiego 24 – mgr farm.
Ewa Krekin od.25.06.2013 r. (zast´p-
stwo na czas zwolnienia lekarskiego
kierownika apteki),
w aptece „Lipowa” w Lidzbarku

Warmiƒskim, ul. Bartoszycka 12 – mgr
farm. Anita Gawrewicz od 16.05.2013,
w aptece „Sokrates” w Bartoszycach

przy ul. Starzyƒskiego 2B – mgr farm.
Magdalena Majdan od 01.08.2013 r.
w aptece „Medapteka“ w Moràgu, ul.

Mickiewicza 12 – mgr farm. Jacek Rej-
dych od 19.06.2013 r.
* uruchomienie apteki
apteka o nazwie „Apteka Arnika”

w Moràgu, ul. Kujawska 8 z dniem
22.06.2013 r. – kierownik mgr farm. Aga-
ta Zinkiewicz,
apteka o nazwie „Apteka Arnika”

w Dobrym MieÊcie, ul. Zwyci´stwa 44
z dniem 03.07.2013 r – kierownik mgr
farm. Jerzy Pilecki,
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apteka o nazwie „Zdrowie” w Szczyt-
nie, ul. KoÊciuszki 20 z dniem
18.06.2013 r. – kierownik mgr farm. Al-
dona U˝yƒska.
* wygaszenie zezwolenia:
apteka „Apteka Arnika” w Nowym

MieÊcie Lubawskim, ul. Kazimierza Wiel-
kiego 15, dec. WIF z dnia 13.06.2013 r.
apteka „Zdrowotna” w Moràgu, ul.

Kujawska 8, dec. WIF z dnia 13.06.
2013 r. 
Sprawy ró˝ne.

* Prezes Roman Grzechnik przekaza∏ in-
formacj´ o komunikacie Prezesa NRA (
znajduje si´ na stronie NIA) w którym
Prezes NRA m.in. pisze o nasilajàcej si´
akcji PGF o utrzymanie programów lojal-
noÊciowych. Wywierana jest presja na
kierownikach aptek, aby zach´cali pa-
cjentów do pisania listów do MZ o utrzy-
manie programów lojalnoÊciowych.
* Regionalnà Konferencj´ Naukowo-
Szkoleniowà na temat „Leki Pediatrycz-
ne”, która b´dzie mia∏a miejsce w Olszty-
nie w dniu 31.08.2013 r. Uczestnictwo
w konferencji pozwala uzyskaç 8 punk-
tów edukacyjnych (6 „twardych” i 2
„mi´kkie”). Op∏ata rejestracyjna wynosi
50 z∏., cz∏onkowie Oddzia∏u PTFarm
w Olsztynie majà prawo do 50% zni˝ki.
* Z Departamentu Spraw Zagranicznych
NIA otrzymaliÊmy obszerne opracowanie
na temat 1. „Mar˝e apteczne na leki re-
fundowane w krajach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej oraz Europejskiego Stowa-
rzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)”; 2.
Informacje w sprawie projektu ustawy
dotyczàcej finansowania dy˝urów apteki
w Niemczech oraz ekonomicznego
aspektu dy˝urów aptek w Polsce na pod-
stawie danych z osiemnastu okr´gowych
izb aptekarskich.
* Przewodniczàca Okr´gowego Sàdu
Aptekarskiego mgr farm. Lucyna ¸azow-
ska nades∏a∏a informacj´ o prawomoc-

nym ukaraniu farmaceuty karà nagany.
* NRA informuje o przyznaniu przez Mini-
stra Zdrowia Pani mgr farm. Jadwidze
Domoƒ „Honorowej Odznaki za Zas∏ugi
dla Ochrony Zdrowia”
* NIA przekazuje decyzj´ o obj´ciu pa-
tronatem „II ˚eglarskich Mistrzostw Pol-
ski Aptekarzy”, NIA ufunduje nagrod´
dla zwyci´skiej za∏ogi Mistrzostw (dy-
plom, puchar), wyra˝a tak˝e zgod´ na
u˝ycie logo NIA na czas organizacji
i trwania Mistrzostw.

Z protoko∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej Rady

Aptekarskiej 
w dniu 30 lipca 2013 r.

Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr

farm. Roman Grzechnik.
* Prezydium spotka∏o si´ z Panià mgr

farm. Renatà Dàbek w zwiàzku z wnio-
skiem o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki ogólnodost´pnej
o nazwie „BIS” w Korszach, ul. Reymon-
ta 2. Prezydium podj´∏o Uchwa∏´
o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki.
Sprawy ró˝ne

* prezes mgr farm. Roman Grzechnik za-
pozna∏ cz∏onków Prezydium z treÊcià
Uchwa∏y NRA z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie okreÊlenia, noszonego w miej-
scu pracy, wzoru identyfikatora dla far-
maceuty.
* Pani mgr farm. Janina Murawska zg∏o-
si∏a potrzeb´ aktualizacji na naszej stro-
nie internetowej danych dotyczàcych na-
szej Izby, aktualizacja których jest wyma-
gana Ustawà o dost´pie do informacji
publicznej (Dz. U. nr 112,poz1198) BIP. 
* Na posiedzeniu Prezydium w dniu 26
lutego 2013 r. na proÊb´ Pani magister
farm. Mai Szuflet w sprawie wyliczenia



sta˝u pracy na podstawie przedstawio-
nych danych o przebiegu okresów za-
trudnienia powsta∏ b∏àd, nie uwzgl´dnio-
no bowiem pracy w aptece szpitalnej
w ¸odzi. Po otrzymaniu pisma w tej spra-
wie od Pani magister wpisane zosta∏y
prawid∏owe dane: to znaczy ˝e sta˝ pra-
cy na ten dzieƒ (tzn. do dnia 28.02.2013)
wynosi 3 lata, 6 miesi´cy i 18 dni. 

Z protoko∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej Rady

Aptekarskiej 
w dniu 13 sierpnia 2013 r.
Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr

farm. Roman Grzechnik.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Iwonà Prochwicz w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki o na-
zwie „Apteka za Grosze” w K´trzynie,
ul. Sikorskiego 24. Cz∏onkowie Prezy-
dium po przeprowadzeniu rozmowy
o znajomoÊci przepisów i obowiàz-
kach kierownika apteki podj´li jedno-
g∏oÊnie Uchwa∏´ o stwierdzeniu r´koj-
mi nale˝ytego prowadzenia apteki.
* Prezydium przeprowadzi∏o rozmo-

w´ z Panià mgr farm. Aldonà Wengler
w zwiàzku z wnioskiem Warmiƒsko-
Mazurskiego Inspektora Farmaceu-
tycznego o wydanie opinii w sprawie
zezwolenia na prowadzenie apteki
o nazwie „Pogodna” w Bisztynku, ul.
KoÊciuszki 4. (przeniesienie do nowego
lokalu) Wnioskodawcà i jednoczeÊnie
osobà przewidzianà na kierownika jest
Pani mgr farm. Aldona Wengler.
Sprawy ró˝ne
– zapoznano si´ z pismem Pani Ire-

ny Petryny, dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespo∏u Gruêlicy i Chorób
P∏uc informujàce, i˝ od 01.08.2013 r.

kierownikiem apteki szpitalnej jest Pani
mgr farm. Bo˝ena Denis.

Z protoko∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej Rady

Aptekarskiej 
w dniu 20 sierpnia 2013 r.
Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes
Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr

farm. Roman Grzechnik.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panem
mgr farm. Jerzym Baszanowskim
w zwiàzku z wnioskiem Warmiƒsko-Ma-
zurskiego Inspektora Farmaceutycznego
o wydanie opinii w sprawie zezwolenia
na prowadzenie apteki o nazwie „Apteka
Bliska” wMoràgu, ul. Wróblewskiego 1 a.
Wnioskodawcà jest przedsi´biorca ME-
RITUM Krzysztof Wi´czkowski. Pan mgr
farm. Jerzy Baszanowski jest przewidzia-
ny na kierownika tej apteki. 

Z protoko∏u posiedzenia Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 20 sierpnia 2013 r.
Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes

Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr farm.
Roman Grzechnik.

* Rada wyda∏a opini´ w sprawie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodost´pnej o nazwie „Apteka Pogod-
na” w miejscowoÊci Bisztynek ul. Ko-
Êciuszki 4. Kierownikiem apteki jest mgr
farm. Aldona Wengler.
* Rada wyda∏a opini´ w sprawie ze-

zwolenia na prowadzenie apteki ogólno-
dost´pnej o nazwie „Apteka Bliska”
w miejscowoÊci Moràg ul. Wróblewskie-
go 1A. Wnioskodawca: przedsi´biorca
MERITUM Krzysztof Wi´czkowski, Flor-
czaki. Kierownik apteki mgr farm. Jerzy
Baszanowski.
* Rada podj´∏a Uchwa∏´ w sprawie

zakoƒczenia pierwszego okresu eduka-
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cyjnego 2004-2008 (przed∏u˝onego do
31.12.2010 r.) przez mgr farm. Jerzego
Baszanowskiego.
Informacje Wojewódzkiego Inspek-

tora Farmaceutycznego:
* Zmiana na stanowisku kierownika
apteki:
1. w aptece ogólnodost´pnej o nazwie
„Apteka na Traugutta Nowa Farmacja”
w K´trzynie ul. Traugutta 1 – mgr farm.
Magdalena Górecka od 17 sierpnia
2013 r. 
2. w aptece ogólnodost´pnej o nazwie
„Avena” w Nidzicy ul. KoÊciuszki 2 –
mgr farm. El˝bieta Ciepliƒska od 17
czerwca 2013 r. 
3. w aptece ogólnodost´pnej o nazwie
„Bis” w Korszach ul. Reymonta 2 – mgr
farm. Renata Dàbek od 1 sierpnia 2013
r.
4. w aptece ogólnodost´pnej o nazwie
„Nowa” w Rozogach ul. 24 Stycznia
24C – mgr farm. Anna Paszkiewicz od
1 czerwca 2013 r.
5. w aptece ogólnodost´pnej o nazwie
„Apteka za Grosze” w K´trzynie ul. Si-
korskiego 24 – mgr farm Iwona Pro-
chwicz od 1 sierpnia 2013 r.
* Uruchomienie apteki:
1. Apteka ogólnodost´pna w miejscowo-
Êci Lidzbark ul. Jeleƒska 23 – od 25 lipca
2013 r. kierownik apteki – mgr farm. Ma-
ria Regiec.

Z protoko∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej Rady

Aptekarskiej 
w dniu 27sierpnia 2013 r. 
Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes

Okr´gowej Rady Aptekarskiej mgr farm.
Roman Grzechnik.

* Pan mgr farm. Ryszard Czosnow-
ski zwróci∏ si´ z wnioskiem o stwierdze-
nie r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki „Elixir” w Dàbrównie przy ul. Ko-

Êciuszki 1. Pan magister jest w∏aÊcicie-
lem tej apteki od 17.03.1990 r. i by∏ kie-
rownikiem do 31.10.2007 r. Od 1 listo-
pada 2007 r. zatrudnia kierownika apte-
ki. Korzystajàc ze zmiany Prawa Far-
maceutycznego ponownie zamierza
pe∏niç funkcj´ kierownika. Jest to apte-
ka rodzinna.
Cz∏onkowie Prezydium jednog∏o-

Ênie podj´li Uchwa∏´ o stwierdzeniu
„r´kojmi” Panu mgr farm. Ryszardowi
Czosnowskiemu.
Sprawy ró˝ne.

* Zapoznano si´ z pismem Pana pos∏a
PIS Jerzego Szmita do Prezesa ORA,
w którym prosi o informacj´ jakie dzia∏a-
nia zosta∏y podj´te w zwiàzku z nieprawi-
d∏owoÊciami w aptece SPZ Gruêlicy
i Chorób P∏uc w Olsztynie, o których po-
informowa∏a go kierownik apteki mgr
farm. El˝bieta Majewska proszàc o inter-
wencj´. OIA by∏a mediatorem w spra-
wach personalnych mi´dzy Dyrektorem
szpitala a Kierownikiem apteki, nato-
miast stwierdzenie nieprawid∏owoÊci
i nakazanie ich usuni´cia nale˝y do kom-
petencji Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego .
Pan Prezes Roman Grzechnik poin-

formowa∏, ˝e w „regatach” weêmie udzia∏

oko∏o 100 osób – 17 jachtów.
wybra∏a J. Murawska

SPROSTOWANIE
do informacji zamieszczonej

na str. 4 Biuletynu Informacyjnego
w numerze 2/92 2013 
prawid∏owa treÊç brzmi:
Sta˝ pracy w aptece 
(na dzieƒ 28.02.2013) 

wynosi: 3 lata, 6 miesi´cy, 18 dni
Panià mgr Maj´ Suflet 
PRZEPRASZAMY

za zaistnia∏à pomy∏k´.
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II ˚eglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
Kietlice 30.08. – 02.09.2013

W dniach 30.08.–
02.09.2013 odby∏y si´ II
Regaty Farmaceutów.
Wzi´∏o w nich udzia∏ 16
za∏óg, które reprezento-
wa∏y 9 Okr´gowych Izb
Aptekarskich. Najwi´cej
dru˝yn (5) wystawi∏a –
jak przysta∏o na gospo-
darza – Okr´gowa Izba
Aptekarska w Olsztynie.
Po dwie za∏ogi wystawi∏y
Okr´gowe Izby Aptekar-
skie w Katowicach, War-
szawie i Bia∏ymstoku
oraz po jednej za∏odze
Okr´gowe Izby Aptekar-
skie z Krakowa, Dolnego
Âlàska, ¸odzi, Gdaƒska
i Izba Pomorsko-Kujaw-
ska. 
Regaty odbywa∏y si´

w dwóch klasyfikacjach:
Ca∏oÊç Regat i g∏ówna
nagroda – Puchar Pre-
zesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej oraz spe-
cjalna klasyfikacja
w tzw. biegu d∏ugim wo-
kó∏ wyspy Upa∏ty na je-
ziorze Mamry o puchar
Prezesa Olsztyƒskiej
Rady Aptekarskiej. 
Ca∏oÊç Regat sk∏ada-

∏a si´ z czterech krótkich
wyÊcigów po tzw. Êle-
dziu, zgodnie z bojkami
rozstawionymi przez ko-
misj´ regatowà. 
Regaty rozpocz´∏y

si´ o godz. 9.00 odpra-
wà sterników, gdzie s´-

dzia regat – Pani Ewa
Weso∏owska – przeka-
za∏a niezb´dne informa-
cje organizacyjne i me-
teorologiczne. Ze wzgl´-
du na s∏aby wiatr regaty
wystartowa∏y o godz.
11:00. Wprawdzie roze-
grano tylko trzy wyÊcigi,
ale i tak emocji nie bra-
kowa∏o. O godz. 14:00
za∏ogi sp∏yn´∏y do portu
w Kietlicach na obiad.
Po szybkim posi∏ku ok.
godz.16:00 regaty konty-
nuowano. Rozegrano
jeszcze jeden krótki bieg
i za∏ogi wystartowa∏y do
biegu d∏ugiego. Wszyst-
kie jachty ruszy∏y prawie

jednoczeÊnie przy lek-
kim wietrze. Ale proble-
my zacz´∏y si´ na pierw-
szej bojce, kiedy to wiatr
systematycznie s∏ab∏.
Cz´Êç za∏óg pokona∏a
boj´ i wyruszy∏a dalej,
druga cz´Êç natomiast,
z powodu braku sterow-
noÊci, mia∏a problem
z pokonaniem pierwszej
przeszkody.
Pogoda zmienia∏a si´

radykalnie; brak wiatru
uniemo˝liwia∏ pokonanie
przesmyku mi´dzy wy-
spà a làdem. Ale to by∏a
tylko cisza przed burzà.
Pierwsze krople poinfor-
mowa∏y nas, ˝e czekajà
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nas ci´˝kie chwile. I tak te˝ si´ sta∏o.
Wiatr by∏ coraz silniejszy, deszcz co-
raz wi´kszy, a za∏ogi musia∏y zmagaç
si´, zawody w dalszym ciàgu by∏y kon-
tynuowane. Emocje by∏y coraz wi´k-
sze, przetasowania w klasyfikacji rów-
nie˝. Na szcz´Êcie pogoda wróci∏a do
normy, a za∏ogi dop∏yn´∏y do portu.
Regaty zakoƒczy∏y si´ wr´czeniem
Pucharów dla zwyci´zców i wspólnà
zabawà razem z zespo∏em Bia∏y Pa-
tyk. 

Za∏ogi ukoƒczy∏y wyÊcigi
w nast´pujàcej kolejnoÊci:

• Ca∏oÊç Regat
1. Jacht „Macieja” sternik Joanna Nazar-
ko-Sadowska (OIA Bia∏ystok) (J. Nazar-
ko-Sadowska, M. Sadowski, M. Dzie-
mian, K. Monieta)
2. Jacht „Laguna” sternik Wiktor Na-
pióra (OIA ¸ódê) (W. Napióra, E. Rut-
kowska, K.Sobczak, A.Mateusiak) 
3. Jacht „Dorotka” sternik Ewa Ochota
(OIA Katowice) (E. Ochota, E. Orze∏,
R. Bregu∏a, T. Kloc, P. Kusiak) 
4. Jacht „B∏´kitna” sternik Jacek Szwed
(DIA Wroc∏aw) (J. Szwed, M. Repele-
wicz, M. Polak, A. Polak) 
5. Jacht „Idol” sternik Katarzyna Mar-
tyniuk (OIA Olsztyn) (K. Martyniuk,
W. ¸azowski, M. Stankiewicz, J. ¸u-
kaszewicz, K. Ró∏kowski) 
6. Jacht „Wind II – Król ” sternik Janusz
¸azarczuk (OIA Olsztyn ) (J. ¸azar-
czuk, I. Grzechnik, M. Dudka, W. Naru-
szewicz ) 
7. Jacht „Ko∏omyjka” sternik Aleksander
Ko∏odziejczak (OIA Warszawa) (A. Ko-
∏odziejczak, T. Uchimiak, R. Majewski,
M. Papaj) 
8. Jacht „Palinka” sternik Wojciech Ka-
zior (OIA Olsztyn) (W. Kazior, J. Koty-
nia, M. ZyÊk, A. Kwiatkowski) 
9. Jacht „Grenlandia” sternik Ma∏gorzata

Lelito (OIA Kraków) (M. Lelito, M. Lech,
C. Duliasz, T. Wójcicki, W. Sancewicz) 
10. Jacht „Grom” sternik Joanna Naru-
szewicz (OIA Olsztyn) (J. Naruszewicz,
M. Gozdan, P. Martyniuk, R. Grzech-
nik) 
11. Jacht „Mekenos” sternik Dariusz
Pedowski (OIA Olsztyn) (D. Pedowski,
M. Nied˝wiecki, C. KwaÊny, Z. Brzyski) 
12. Jacht „OJA” sternik Maciej Drogo-
wski (OIA Warszawa) (M. Drogowski,
A. Leskiewicz-Szkopaƒska, W. Szko-
paƒski, A. Fornal, M. Byliniak) 
13. Jacht „Toro” sternik Wojciech Ry-
kaczewski (PKIA Bydgoszcz) (W. Ry-
kaczewski, W. Makarewicz, M. Wysoc-
ka, L. Borys, P. Chwia∏kowski, R. Ka-
miƒski) 
14. Jacht „Utopia” sternik Pawe∏ Chrzan
(OIA Gdaƒsk) (P. Chrzan, A. Ko∏omyj-
ska, A. Go∏´biewska, M. Pietrzykowski,
P. Migas) 
15. Jacht „Ventor” sternik Piotr Szoka
(OIA Bia∏ystok) (P. Szoka, B. Koci´c-
ka, A. Teterycz, A. Wirkowska, J. Te-
terycz, R. Harasim) 
16. Jacht „La Madame” – nieklasyfi-
kowany 

• Bieg d∏ugi wokó∏ wyspy Upa∏ty
(Puchar Prezesa 

Olsztyƒskiej Rady Aptekarskiej)
1. Jacht „Macieja” sternik Joanna Na-
zarko-Sadowska (OIA Bia∏ystok) 
2. Jacht „Dorotka” sternik Ewa Ochota
(OIA Katowic) 
3. Jacht „B∏ekitna” sternik Jacek
Szwed (DIA Wroc∏aw) 
4. Jacht „Grom” sternik Joanna Naru-
szewicz (OIA Olsztyn) 
5. Jacht „Mekenos” sternik Dariusz
Pedowski (OIA Olsztyn) 
6. Jacht „Grenlandia” sternik Ma∏go-
rzata Lelito (OIA Kraków) 
7. Jacht „Utopia” sternik Pawe∏ Chrzan
(OIA Gdaƒsk) 
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8. Jacht „Idol” sternik Katarzyna Marty-
niuk (OIA Olsztyn ) 
9. Jacht „Wind II – Król” sternik Janusz
¸azarczuk (OIA Olsztyn) 
10. Jacht „Toro” sternik Wojciech Ry-
kaczewski ( PKIA Bydgoszcz)
11. Jacht „Oja” sternik M.Drogowski
(OIA Warszawa) 
12. Jacht „Laguna” sternik Wiktor Na-
pióra (OIA ¸odê) 
13. Jacht „Palinka” sternik Wojciech
Kazior (OIA Olsztyn) 
14. Jacht „Ko∏omyjka” sternik Aleksan-
der Ko∏odziejczak (OIA Warszawa) 
15. Jacht „Ventor” sternik Piotr Szoka
(OIA Bia∏ystok) 
16. Jacht „La Madame” – nieklasyfiko-
wany 
Niestety za∏oga jachtu La Madame,

mimo znakomitych wyników (II miej-
sce w klasyfikacji generalnej i IV miej-
sce w klasyfikacji biegu d∏ugiego) nie
mog∏a zostaç sklasyfikowana w na-
szych zawodach, gdy˝ nie spe∏ni∏a wy-
mogów stawianych przez organizatora
regat tj. Olsztyƒskà Izb´ Aptekarskà
(obecnoÊç minimum dwóch magistrów
farmacji na jachcie, w tym jeden z nich
z uprawnieniami ˝eglarskimi; za∏ogi 4-
6 osobowe). Gratulujemy za∏odze bar-
dzo dobrego miejsca i zapraszamy za
rok z poprawionym sk∏adem personal-
nym. W nagrod´ za wysi∏ek i walecz-
noÊç Prezes Âlàskiej Izby Aptekarskiej
ufunduje za∏odze jachtu La Madame
oddzielny specjalny Puchar. 
Wyniki regat og∏osi∏a s´dzia regat

Pani Ewa Weso∏owska razem z orga-
nizatorem technicznym, w∏aÊcicielem
stanicy wodnej w Kietlicach Zbignie-
wem Sawickim.
Nagrody wr´czali Przedstawiciele

Naczelnej Rady Aptekarskiej v/ce Pre-
zesi NRA Marek J´drzejczak i Micha∏

Pietrzykowski oraz Prezes Olsztyƒ-

skiej Rady Aptekarskiej Roman Jan
Grzechnik.
Obok Pucharów przyznano rów-

nie˝ nagrody specjalne:
1. Statuetk´ dla najlepszego nawiga-
tora regat ufundowanà przez Czasopi-
smo Aptekarskie przyznano Joannie
Nazarko Sadowskiej Jacht Macieja
(OIA Bia∏ystok)
2. Statuetk´ dla najlepszej sterniczki
regat przyznano Joannie Naruszewicz
jacht Grom (OIA Olsztyn)
3. Statuetk´ dla najm∏odszego uczest-
nika regat przyznano Magdzie Gozdan
jacht Grom (OIA Olsztyn) 
Regaty zakoƒczy∏y si´ wspólnà za-

bawà przy szantach. Wieczór umila∏

˝eglarzom zespó∏ „Bia∏y Patyk” który
gra∏ muzyk´ szantowà, folkowà i ta-
necznà.
Sponsorem strategicznym regat

by∏a Hurtownia Farmaceutyczna NEU-
CA S.A. Firm´ reprezentowali: dyr.
Pan Arkadiusz Dutkiewicz, Pan Da-
riusz ¸ukaszczuk oraz Pani Ewelina
Ka∏ka. Drugim sponsorem by∏a Hur-
townia Farmaceutyczna HURTAP. Fir-
m´ reprezentowali: Prezes Pan Wiktor
Napióra oraz Pani Karolina Sobczak,
którzy brali równie˝ czynny udzia∏

w regatach jako zawodnicy reprezen-
tujàcy ¸ódzkà Izb´ Aptekarskà. Trze-
cim sponsorem by∏a Firma Farmaceu-
tyczna POLPHARMA S.A. reprezento-
wana przez przedstawiciela Pana
Adama Dud´.
Wszystkim sponsorom bardzo ser-

decznie dzi´kuj´. Bez waszego udzia-
∏u nie uda∏oby si´ zorganizowaç regat
w taki sposób. 
Protokó∏ Komisji Regatowej z wyni-

kami w za∏àczniku. 

Komandor Regat 
Roman Jan Grzechnik
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JADWIGA 
DOMO¡

Pani Jadwiga Domoƒ urodzi∏a si´
15.06.1948 r. w Gdaƒsku. Tak˝e w tym
mieÊcie na Wydziale Farmaceutycz-
nym Akademii Medycznej ukoƒczy∏a
studia i otrzyma∏a dyplom magistra far-
macji (nr dyplomu 1567 z 21.12.1971).
Po studiach przeprowadzi∏a si´ do pra-
cy w miejscowoÊci Pisz i podj´∏a prac´
w Zespole Opieki Zdrowotnej . Jest
tam kierownikiem apteki szpitalnej ju˝
od 1973 r. W roku 1978 uzyska∏a spe-
cjalizacj´ z farmacji aptecznej. Jako
wieloletni i doÊwiadczony kierownik ap-
teki czynnie bierze udzia∏ w racjonali-
zacji gospodarki lekiem w szpitalu po-
przez prac´ w Komitecie Terapeutycz-
nym , Antybiotykowym i Komitecie ds.
zaka˝eƒ szpitalnych. Przygotowa∏a ap-
tek´ do Zintegrowanego Systemu Za-
rzàdzania 9001:2008, 14001:2004,
PN-N 18001:2004, jest liderem Proce-
su Zarzàdzania gospodarkà produkta-

mi leczniczymi i wyrobami medyczny-
mi. W aptece , w której jest kierowni-
kiem wykszta∏ci∏y si´ rzesze studentów
farmacji odbywajàcych praktyk´ waka-
cyjnà po IV roku studiów na Wydziale
Farmacji.
Jest tzw. „szpitalnikiem“ z powo∏a-

nia. Ale nie tylko – w pierwszej kaden-
cji samorzàdu aptekarskiego by∏a Za-
st´pcà Naczelnego Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej i Zast´pcà
Okr´gowego Rzecznika Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej Okr´gowej Izby Ap-
tekarskiej w Bia∏ymstoku.
Prywatnie nazywana przez przyja-

ció∏ i znajomych Jagódkà, s∏ynie z „ci´-
tego” dowcipu i zawsze dobrego hu-
moru. Trudne sprawy potrafi rozwiàzaç
z w∏aÊciwà sobie finezjà i k∏opoty z ni-
mi zwiàzane obróciç w ˝art.
W tym roku za wszystkie swoje za-

s∏ugi dla Êrodowiska zawodowego zo-
sta∏a uhonorowanà przez Ministra
Zdrowia na wniosek Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Olsztynie odznakà ho-
norowà „ZA ZAS¸UGI DLA OCHRO-
NY ZDROWIA”.

Serdecznie gratulujemy Pani magi-
ster i ˝yczymy powodzenia w ˝yciu oso-
bistym i zawodowym.

M. Sadowska

Sylwetki Aptekarzy
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Produkt leczniczy
a suplement diety

Produktem leczniczym jest sub-
stancja lub mieszanina substancji,
przedstawiana, jako posiadajàca w∏a-
ÊciwoÊci zapobiegania lub leczenia
chorób wyst´pujàcych u ludzi i zwie-
rzàt lub podawana w celu postawienia
diagnozy lub w celu przywrócenia, po-
prawienia lub modyfikacji fizjologicz-
nych funkcji organizmu poprzez dzia-
∏anie farmakologiczne, immunologicz-
ne lub metaboliczne.
Suplementem diety jest Êrodek

spo˝ywczy, którego celem jest uzupe∏-
nienie normalnej diety, b´dàcy skon-
centrowanym êród∏em witamin lub
sk∏adników mineralnych lub innych sub-
stancji wykazujàcych efekt od˝ywczy
lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub
z∏o˝onych, wprowadzany do obrotu
w formie umo˝liwiajàcej dawkowanie,
w postaci: kapsu∏ek, tabletek, dra˝etek
i w innych podobnych postaciach, sa-
szetek z proszkiem, ampu∏ek z p∏ynem,
butelek z kroplomierzem i w innych po-
dobnych postaciach p∏ynów i proszków
przeznaczonych do spo˝ywania w ma-
∏ych, odmierzonych iloÊciach jednost-
kowych, z wy∏àczeniem produktów po-
siadajàcych w∏aÊciwoÊci produktu lecz-
niczego w rozumieniu przepisów prawa
farmaceutycznego. Suplementy diety
posiadajàce wymagane prawem atesty
lub zezwolenia mo˝na sprzedawaç
w aptekach ogólnodost´pnych na wy-
dzielonych stoiskach, ale pod warun-
kiem, ˝e ich przechowywanie i sprze-
da˝ nie b´dà przeszkadzaç podstawo-
wej dzia∏alnoÊci apteki. 
Wydawa∏oby si´, ˝e zapisy sà zro-

zumia∏e dla ka˝dego pracownika fa-

chowego apteki ogólnodost´pnej. Lek
stosujemy w chorobach, bo lek leczy,
a suplement diety uzupe∏nia diet´.
Lek przechowujemy oddzielnie od su-
plementu diety. Niestety, prowadzone
przez Inspekcj´ Farmaceutycznà kon-
trole wskazujà, ˝e nie zawsze te pro-
ste zasady sà stosowane. Walk´ ze
zdrowym rozsàdkiem wygrywa ekono-
mia. 
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e na decy-

zj´ pacjenta o zakupie okreÊlonego
produktu bardzo silnie wp∏ywa efekty
wizualny. Stàd moda na merchandi-
sing, czyli sposób wp∏ywania na za-
chowania klientów poprzez wystrój po-
mieszczenie, Êcie˝ki klientów, sposób
prezentacji towaru, czy zwi´kszenie
subiektywnej wartoÊci towaru
w oczach klienta. Suplementy diety sà
prezentowane w ten sposób, by pa-
cjent odnosi∏ wra˝enie, ˝e sà to pro-
dukty posiadajàce wartoÊç leczniczà. 
Zamiast wydzielenia suplementów

diety wydziela si´ strefy przypisane
okreÊlonemu schorzeniu lub docelo-
wej grupie pacjentów, np.: przezi´bie-
nie, ˝o∏àdek, dziecko. W takiej strefie
znajdujà si´ wszystkie mo˝liwe pro-
dukty, które mogà byç skojarzone
z nazwà strefy. Mieszane sà produkty
lecznicze, suplementy diety i inny
asortyment apteki ogólnodost´pnej.
Tym samym suplementom diety przy-
pisuje si´ w oczach pacjentów w∏aÊci-
woÊci produktu leczniczego. 
Co wi´cej, pracownicy fachowi ap-

teki ogólnodost´pnej si´gajàc do od-
powiednio nazwanej strefy zwracajà
uwag´ pacjenta na atrakcyjnà cen´,

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
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czy ekonomiczne opakowanie, nie za-
stanawiajàc si´ nad tym, co proponujà
pacjentowi. JeÊli do apteki przychodzi
chory pacjent, to proponowanie atrak-
cyjnego cenowo produktu, który jest
suplementem diety nie przyczyni si´
do jego wyzdrowienia. Choroby si´ le-
czy, a nie suplementuje. Takie post´-
powanie wprowadza w b∏àd pacjenta
i mo˝e zagroziç jego zdrowiu. Wybór
suplementu diety powinien byç Êwia-

domà decyzjà pacjenta, a nie zabie-
giem marketingowym. 
Dodaç nale˝y, ˝e Inspekcja Farma-

ceutyczna podczas prowadzonych po-
st´powaƒ kontrolnych sprawdza wydzie-
lenie stanowisk dla produktów okreÊlo-
nych w art. 72 ust. 5 ustawy Prawo far-
maceutyczne, w tym suplementów diety. 

El˝bieta Kuriata
Warmiƒsko-Mazurski Wojewódzki

Inspektor Farmaceutyczny

Dla farmaceutów 
zatrudnionych 

w aptekach, wytwór-
niach i hurtowniach 
farmaceutycznych 
OÊrodek Szkolenia Po-

dyplomowego (OSzP) Wydzia∏u Far-
maceutycznego z OML GUMed w po-
rozumieniu z Wydzia∏em Zdrowia – Po-
morskiego Centrum Zdrowia Publiczne-
go i konsultantami wojewódzkimi pro-
wadzi nabór do 15 grudnia 2013 r na 
SPECJALIZACJ¢ Z FARMACJI 

APTECZNEJ 
dla farmaceutów zatrudnionych 
w aptekach ogólnodost´pnych
SPECJALIZACJ¢ Z FARMACJI 

SZPITALNEJ
dla farmaceutów zatrudnionych 

w aptekach szpitalnych
SPECJALIZACJ¢ Z FARMACJI

PRZEMYS¸OWEJ
dla farmaceutów zatrudnionych 

w wytwórniach i hurtowniach farma-
ceutycznych oraz na uczelniach

w oparciu o Rozporzàdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r., Dz.

U. z 2003 r. nr 101 poz. 941 
Specjalizacja przeznaczona jest dla

farmaceutów zatrudnionych w jednost-
kach zgodnych z profilem specjalizacji
i trwa 3 lata. Specjalizacj´ odbywa si´

pod kierunkiem kierownika specjalizacji,
który zalicza poszczególne elementy
szkolenia w Karcie Specjalizacyjnej.
Farmaceuta odbywa sta˝ specjalizacyj-
ny (w miejscu pracy), oraz kursy prze-
widziane programem specjalizacji, zor-
ganizowane w postaci modu∏ów, szcze-
gó∏y na stronie www.cmkp.edu.pl/far-
mapt(spis).html oraz zobowiàzany jest
do opracowania i publicznego przedsta-
wienia pracy poglàdowej z dziedziny
swojej specjalizacji na temat uzgodnio-
ny z kierownikiem specjalizacji. Po uzy-
skaniu wszystkich zaliczeƒ i dokonaniu
niezb´dnych formalnoÊci farmaceuta
przyst´puje do Paƒstwowego Egzami-
nu Specjalizacyjnego organizowanego
przez Centrum Egzaminów Medycz-
nych (CEM). Egzamin paƒstwowy prze-
prowadzany jest dwa razy w roku w se-
sji wiosennej od dnia 15 maja do dnia
30 czerwca i w sesji zimowej od dnia 2
stycznia do dnia 15 lutego.
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç na

stronie OSzP www.ospwf.gumed.edu.pl
w sekretariacie OÊrodka oraz na stronie
Wydzia∏u Zdrowia – Pomorskiego Cen-
trum Zdrowia Publicznego (jednostki Po-
morskiego Urz´du Wojewódzkiego)
www.uw.gda.pl

Kierownik OSzP WF GUMed 
dr hab. Piotr Kowalski

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Specjalizacje Farmaceutów
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Przez wiele mostów
Witold Saski absolwent farmacji
Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie, w ksià˝ce „Przez wiele
mostów” przedstawi∏ swoje prze˝y-
cia od pracy w kraju, przez sowiec-
kie ∏agry, Armi´ Andersa, pobyt
w Anglii i we W∏oszech do profesu-
ry w USA.
Witold Saski, syn aptekarza, urodzi∏

si´ w BrzeÊciu nad Bugiem w 1909 r.
Po ukoƒczeniu Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie pracowa∏ jako In-
spektor Farmaceutyczny w Tarnopolu
a˝ do momentu inwazji sowieckiej 17
wrzeÊnia 1939 roku.
Podczas próby ucieczki na zachód

zosta∏ aresztowany przez bolszewików
i zes∏any na 5 lat ci´˝kich robót. Po
osiemnastu miesiàcach wi´zieƒ i ∏a-
grów zosta∏ zwolniony na skutek
„amnestii” og∏oszonej przez Stalina po
napadzie Hitlera na Zwiàzek Sowiecki.
Wstàpi∏ do Armii Andersa, bra∏ udzia∏

we wszystkich akcjach 5 Kresowej Dy-
wizji Piechoty Drugiego Korpusu
w kampanii w∏oskiej.
Po wojnie, pod koniec 1946 roku

uzyskuje doktorat na Uniwersytecie
w Bolonii. Nast´pnie prawie pi´ç lat
sp´dzi∏ w Anglii jako farmaceuta, uzy-
skujàc dyplomy: Pharmaceutical Che-
mist w 1947 r. oraz Diploma in opthal-
mic w roku 1950.
W Londynie o˝eni∏ si´, nast´pnie

wyemigrowa∏ w roku 1951 do Stanów
Zjednoczonych.
Przez nast´pne 24 lata dr Saski by∏

profesorem farmacji kolejno na Uni-
wersytecie Stanu Montana, na Uniwer-
sytecie Stanu Kalifornia w San Franci-
sco, przez pó∏ roku wyk∏ada∏ i prowa-
dzi∏ badania naukowe na Uniwersyte-
cie w Pizie we W∏oszech. Jednak sta-

∏ym jego miejscem pracy by∏ Uniwersy-
tet Stanu Nebraska. 
Na pewno niejeden farmaceuta my-

Êli, ˝e w Stanach Zjednoczonych
wszystko by∏o pi´kne i na wysokim po-
ziomie jeÊli chodzi o nauczanie farma-
cji. Jak˝e by∏o inaczej w latach pi´ç-
dziesiàtych. Dowiadujemy si´ o tym ze
s∏ów autora ksià˝ki, który pisze: „By∏o
nas tylko pi´ciu profesorów, mieliÊmy
trzy departamenty: chemii farmaceu-
tycznej, farmakognozji i farmakologii.
Zatrudnienie adiunktów, starszych
i m∏odszych asystentów, techników la-
boratoryjnych itp. jak to jest w Europie –
jest w Nebrasce, jak zresztà w ca∏ych
Stanach Zjednoczonych, zupe∏nie nie-
znane. Profesor musia∏ wykonywaç
wszystko bez jakiejkolwiek pomocy.
Musia∏ byç profesorem, asystentem la-
boratoryjnym, technikiem, sekretarzem,
woênym sprzàtajàcym laboratorium.
Wbrew temu wszystkiemu, zdecydowa-
nie postanowi∏em nie tylko podo∏aç wy-
maganym zadaniom, lecz tak˝e dosko-
naliç jakoÊç nauczania w zakresie far-
macji stosowanej. Programy kursów,
za które by∏em odpowiedzialny, by∏y
bardzo nie zadawalajàce.”
Autor na poczàtku nie by∏ pewny do

jakiego stopnia jest upowa˝niony do
wprowadzania zmian, jakie uwa˝a∏ za
konieczne, ale spotkania z profesorami
z innych uniwersytetów na zebraniach
Amerykaƒskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego doprowadzi∏y do przeko-
nania, ˝e w nauczaniu farmacji nale˝y
dokonaç zmian.
Witold Saski pisze o tym w swojej

ksià˝ce: „W 1954 roku nasze College
of Pharmacy – jedno z pierwszych
w kraju – rozpocz´∏o wprowadzanie
pi´cioletniego systemu studiów w miej-
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sce czteroletniego. Nasze ma∏e grono
pi´ciu profesorów zaj´∏o si´ opracowa-
niem nowego programu. Mojà cz´Êç
zadania wykona∏em, jak si´ zdaje– do-
brze. Post´p w zakresie wykszta∏cenia
farmaceutycznego si´ rozpoczà∏.”
Ksià˝ka „Przez wiele mostów” poka-

zuje nam losy Polaków na tle rodziny
autora Witolda Saskiego, jakie spotka∏o
wielu z nich w czasie zawirowaƒ dziejo-
wych. Nie sposób streÊciç ka˝dy roz-
dzia∏ ksià˝ki. 
Postanowi∏am przybli˝yç czytelni-

kom jeden z jej rozdzia∏ów zatytu∏owa-
ny:” Z powrotem do Polski” ze wzgl´du
na to, ˝e w naszej Okr´gowej Izbie Ap-
tekarskiej sà równie˝ absolwenci far-
macji z 50-tych lat ubieg∏ego wieku, lat
60-tych i nast´pnych, którzy pami´tajà
osoby o wielkich autorytetach nauko-
wych z tych lat, dzia∏aczy Polskiego To-
warzystwa Farmaceutycznego, oraz
niektórych profesorów i dziekanów wy-
dzia∏ów farmaceutycznych Akademii
Medycznych tamtych lat. Z nimi to w∏a-
Ênie autor spotyka si´ , wspomina daw-
ne lata, nawet z czasów studenckich,
odwiedza kilka wydzia∏ów farmaceu-
tycznych, wyg∏asza wyk∏ady, zwiedza
niektóre „Polfy”.
Rozdzia∏ „Z powrotem do Polski” roz-

poczyna autor nast´pujàco: „Po otrzy-
maniu tytu∏u profesora zwyczajnego (full
professor) w roku 1965 pomyÊla∏em, ˝e
nadszed∏ czas na Polsk´. Ponury okres
stalinizmu w kraju zakoƒczy∏ si´ przyj-
Êciem do w∏adzy Gomu∏ki w roku 1956.
Odtàd utrzymywa∏em ˝ywy kontakt nie
tylko z mojà najbli˝szà rodzinà, lecz tak-
˝e z moimi kolegami i przyjació∏mi. Kore-
spondowa∏em, mi´dzy innymi, z Henry-
kiem Ellertem, kolegà z czasów uniwer-
syteckich w Wilnie, obecnie profesorem
chemii farmaceutycznej Akademii Me-
dycznej w Gdaƒsku.”

Ciekawe jest wspomnienie autora
z lat studenckich w Wilnie, gdzie pano-
wa∏ zwyczaj pojedynkowania si´ stu-
dentów o mniej lub bardziej wa˝ne
konflikty. Pojedynki odbywa∏y si´ naj-
cz´Êciej „na pistolety”. Zdarzy∏o si´ au-
torowi byç sekundantem Henryka El-
lerta wówczas studenta. „Przelewu
krwi nie by∏o i po wymianie strza∏ów
taksówkà zawieêliÊmy Ellerta do Insty-
tutu Chemii, gdzie mia∏ tego dnia egza-
min wst´pny do jednego z obowiàzujà-
cych laboratoriów”.
„Podczas mojej pierwszej powojen-

nej wizyty w Polsce w roku 1962 stwier-
dzi∏em, ˝e farmaceuci chcieliby otrzy-
mywaç wi´cej wiadomoÊci o nowych
kierunkach i post´pach w zakresie na-
uk farmaceutycznych i praktyki zawo-
dowej w Stanach Zjednoczonych”
Tam najnowszym kierunkiem by∏a

farmacja kliniczna jak równie˝ interak-
cje miedzy lekami.
Profesor Witold Saski pragnie roz-

powszechniç te nowe pràdy w Polsce,
równie˝ z dziedziny biofarmacji. Zabie-
ga wi´c o poparcie Akademii Nauk Sta-
nów Zjednoczonych w celu wymiany
naukowej z Polskà Akademià Nauk.
Poparcie takie uzyskuje.
We wrzeÊniu 1970 roku uczestniczy

w Zjeêdzie naukowym Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego oraz w uro-
czystoÊci 25 rocznicy za∏o˝enia Wydzia-
∏u Farmaceutycznego w ¸odzi, a tak˝e
w uroczystoÊci ods∏oni´cia popiersia
profesora Jana Muszyƒskiego, który by∏
nauczycielem W. Saskiego na Uniwer-
sytecie w Wilnie. Wyg∏asza tam równie˝
okolicznoÊciowe referaty.
W Krakowie spotyka si´ z profeso-

rem Leszkiem Krówczyƒskim, który
umo˝liwia mu zwiedzanie zabytków
Krakowa i innych ciekawych miejsc, jak
na przyk∏ad Muzeum Farmacji. Nie
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oby∏o si´ równie˝ bez wyk∏adu o inte-
rakcji leków dla cz∏onków krakowskiego
oddzia∏u PTFarm.
W Warszawie zwiedza, b´dàcy

jeszcze w budowie, kompleks czterech
gmachów Wydzia∏u Farmacji przy ul.
Banacha.
We Wroc∏awiu zwiedza, mi´dzy in-

nymi, lokalne apteki a spotkanie z pro-
fesorem Bogus∏awem Bobraƒskim od-
bywa si´ podczas zebrania naukowego
miejscowego oddzia∏u PTFarm, gdzie
prof. W. Saski wyg∏asza referat z dzie-
dziny farmacji klinicznej. 
Nast´pnym etapem by∏ Gdaƒsk.

„Profesora Henryka Ellerta ju˝ nie za-
sta∏em. Straci∏ ˝ycie w pojedynku z ra-
kiem. Z∏o˝y∏em wizyt´ wdowie po nim,
naszej wspólnej kole˝ance z Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w Wilnie. Praco-
wa∏a w szpitalu Akademii Medycznej.”
„Nastàpi∏y 4 dni intensywnych zaj´ç.

Na wyk∏ad w olbrzymim audytorium
przy ul. Karola Marksa 107, zapropono-
wa∏em trzy tematy do wyboru. Wybrano
tytu∏: Farmacja Kliniczna– nowa rola
farmaceuty w Stanach Zjednoczonych.
Wyk∏ad wzbudzi∏ du˝e zainteresowanie
i zosta∏ póêniej opublikowany w ca∏oÊci
w Farmacji Polskiej.
Profesor Stanis∏aw Byczkowski

ofiarowa∏ mi swój w∏asny znaczek Aka-
demickiego Zwiàzku Sportowego, do
którego nale˝a∏em w wileƒskich cza-
sach. Profesor Feliks Gajewski wozi∏
nas swoim trabantem do starej fortecy
Krzy˝aków w Malborku i do Frombor-
ka, gdzie Miko∏aj Kopernik sp´dzi∏ 30
lat swojego ˝ycia. Po powrocie do
Gdaƒska zwiedzaliÊmy miasto i We-
sterplatte.” 
W ¸odzi – dziekan Feliks Modrze-

jewski pokazuje autorowi ksià˝ki
„Przez wiele mostów” nowo wybudo-
wany kompleks gmachów zajmowa-

nych wy∏àcznie przez Wydzia∏ Farma-
cji, co wzbudza w autorze nast´pujàcà
refleksj´: „Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
rzàd polski traktowa∏ spraw´ wykszta∏-
cenia farmaceutów powa˝nie. Jednà
z przyczyn, jak sàdz´ jest fakt, ˝e stu-
denci farmacji w Polsce sà tradycyjnie
przygotowywani do ró˝norodnych –
wa˝nych dla spo∏eczeƒstwa – karier,
z których praca w aptece jest tylko jed-
nà z wielu.”
W ¸odzi nast´puje równie˝ spotka-

nie z prof. Zofià Jerzmanowskà, wspól-
nie z którà odwiedza wiele aptek na te-
renie województwa ∏ódzkiego.
Nast´pnie zaproszenie otrzymuje

od Rektora Uniwersytetu Jagielloƒskie-
go do udzia∏u w „Spotkaniu uczonych
polskiego pochodzenia” w Krakowie
w dniach 29.06-7.07.1973 roku. Zjazd
uczonych polskiego pochodzenia po-
wsta∏ z inicjatywy instytucji Polonia, któ-
rej celem by∏o utrzymywanie kontaktu
z Polakami mieszkajàcymi poza grani-
cami kraju. Stu dwudziestu polskich
uczonych z pi´tnastu krajów uczestni-
czy∏o w zjeêdzie.
Ostatnie rozdzia∏y ksià˝ki noszà ty-

tu∏y: „Pozosta∏e lata na Uniwersytecie
Stanu Nebraska”, „Wszystko ma swój
koniec”.
Autor bierze nadal czynny udzia∏

w pracach nad rozwojem nowych dzie-
dzin w farmacji:
farmakokinetyce, biofarmacji, far-

macji klinicznej. W roku 1975 osiàga
swój wiek emerytalny 65 lat i otrzymuje
zaszczytny tytu∏: „Profesor Emeritus”
W roku 1980 natomiast umiera jego

˝ona Julia, która zosta∏a pochowana
w Polsce, zgodnie ze swoim ˝yczeniem
i spocz´∏a na cmentarzu w Gdaƒsku
Oliwie przy starej Katedrze obok Jerze-
go Edwarda Saskiego, brata Witolda.
Ksià˝ka – wspomnienia autora o w´-



drówkach „Przez wiele mostów“ po-
Êwi´cona jest w∏aÊnie ˝onie Julii.
Jeszcze jednego cz∏owieka, znane-

go nam olsztyƒskim farmaceutom star-
szego pokolenia , postawi∏ los na dro-
dze prof. Witolda Saskiego. Mianowicie
aptekarza Tadeusza Tomaszewskiego,
który od grudnia 1959 roku pe∏ni∏ funk-
cj´ Dyrektora Olsztyƒskiego Zarzàdu
Aptek (póêniejszego Cefarmu).
Magister Tadeusz Tomaszewski by∏

równie˝ absolwentem Uniwersytetu im
Stefana Batorego w Wilnie. (Urodzi∏ si´
w 1900r. w Komarowie w woj. lubel-
skim). Od 1935 roku pracowa∏ w Woje-
wódzkim Urz´dzie we Lwowie pe∏niàc
funkcj´ Inspektora Farmaceutycznego.
Autor omawianej ksià˝ki równie˝

w pewnym okresie pracowa∏ na tym
stanowisku w Tarnopolu. „Pi´tnastego
wrzeÊnia 1939 roku dowiedzia∏em si´,
˝e mój kolega i przyjaciel Tadeusz To-
maszewski le˝y w szpitalu ze zranionà
nogà. Wypadek ten mia∏ miejsce pod-
czas ewakuacji Lwowskiego Urz´du
Wojewódzkiego do Tarnopola. Z prze-
pe∏nionego szpitala zabra∏em Tade-
usza do siebie.” Magister Tomaszewski
uniknà∏ losu Witolda Saskiego, uniknà∏

zsy∏ki do ∏agrów i wi´zieƒ przez „przyja-
ció∏ Moskali”. 
Spotkanie po latach tych dwu przy-

jació∏ ma miejsce podczas uroczystoÊci
25-lecia Wydzia∏u Farmaceutycznego
w ¸odzi. „Podczas bankietu wieczorem

spotka∏em si´ – po tylu latach – z Tade-
uszem Tomaszewskim, moim przyja-
cielem i Êwiadkiem bolszewickiego ter-
roru oraz egzekucji polskich oficerów
w Tarnopolu. WspominaliÊmy nasze
przejÊcia osobiste tragicznego dnia 18
wrzeÊnia 1939 roku. Tadeusz i jego ro-
dzina prze˝yli okupacj´ sowieckà a po-
tem niemieckà bez powa˝niejszych za-
gro˝eƒ. Wzgl´dnie spokojna praca
w aptekach uchroni∏a go od mo˝liwych
represji ze strony najeêdêców .”
Na zakoƒczenie swojej autobiografii

Witold Saski pisze: ”Patrzàc wstecz na
moje 24 lata w charakterze profesora
uniwersytetu nie mog´ oprzeç si´ wra-
˝eniu, ˝e nie tylko ulepszy∏em samego
siebie lecz tak˝e moich studentów. Na
przestrzeni lat mia∏em ich chyba tysiàc
dwustu. Farmacja stosowana by∏a
w tym kraju zaniedbana a College of
Pharmacy by∏y cz´sto traktowane
przez w∏adze administracyjne po maco-
szemu. Ze swej strony robi∏em wszyst-
ko na co mnie by∏o staç. Wiem, ˝e
wszystkich nie zadowoli∏em. Moje po-
czàtki by∏y trudne a mój akcent obcy.
Potrafi∏em jednak przeszkody te prze∏a-
maç.”

opracowa∏a 
Lucyna ¸azowska

Bibliografia:

Ksià˝ka „Przez wiele mostów”, Witold Saski,
wydawnictwo Vademecum Warszawa 1992 

JA TE˚ JESTEM Z WILE¡SZCZYZNY
W nawiàzaniu do opublikowane-
go w poprzednim numerze „Biu-
letynu Informacyjnego” tekstu
„Aptekarze zWileƒszczyzny” pra-
gn´ dorzuciç par´ faktów z histo-
rii si´gajàcej prawie stulecia.
Znam jà z opowieÊci mojej mamy.

Otó˝ w G∏´bokiem, miasteczku b´-
dàcym siedzibà powiatu dziÊnieƒskie-
go po∏o˝onego na najbardziej wysu-
ni´tym na pó∏nocny wschód cyplu ma-
py przedwojennej Polski prowadzi∏ ap-
tek´ pan Otton Fajertag. Dzisna, histo-
ryczna siedziba powiatu znalaz∏a si´
na granicy paƒstwa przebiegajàcej na
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Dêwinie, wi´c oÊrodek
administracji paƒstwowej
przeniesiono do bardziej
centralnie po∏o˝onego
G∏´bokiego.
W G∏´bokiem w Sta-

rostwie Powiatowym pra-
cowa∏a moja mama. Nie
wiem jakie oficjalnie zaj-
mowa∏a stanowisko, ale
m.in. wydawa∏a pozwole-
nia na broƒ. K∏opoty
z uzyskaniem takiego
pozwolenia mia∏ apte-
karz pan Fajertag ze
wzgl´du na wad´ s∏uchu.
Bardzo mu na tym po-
zwoleniu zale˝a∏o, wi´c
m∏odziutka i chudziutka
panna Teresa wymyÊli∏a,
˝e jest to broƒ zabytko-
wa i sprawa zakoƒczy∏a
si´ pomyÊlnie. Zdoby∏a
wielkà wdzi´cznoÊç pa-
na Fajertaga w dowód
czego wyje˝d˝ajàc na
urlop otrzyma∏a od niego
preparat, który za˝ywany
systematycznie mia∏

spowodowaç przyrost
wagi. Po wyjÊciu za mà˝
mama wyjecha∏a z G∏´-
bokiego. 
Po drugiej wojnie

Êwiatowej wielu miesz-
kaƒców G∏´bokiego zna-
laz∏o si´ w Olsztynie.
WÊród nich pan Fajertag.
Mia∏ swojà aptek´ na Za-
torzu u zbiegu ulic Kolejo-
wej i ˚eromskiego.
Nas los rzuci∏ w inne

regiony, ale przyje˝d˝a∏y-
Êmy do Olsztyna na wa-
kacje do przyjació∏ek z lat

m∏odoÊci mojej mamy.
Podczas któregoÊ pobytu
w Olsztynie moja mama
wstàpi∏a do apteki Pana
Fajertaga. Bardzo ucie-
szy∏ si´ ze spotkania i tra-
dycyjnie chcia∏ jà czymÊ
specjalnym obdarowaç.
Tusz´ mia∏a stosownà,
wi´c otrzyma∏a w prezen-
cie par´ fiolek penicyliny,
która by∏a w owym czasie
nowym, rewelacyjnym le-
kiem i nie zawsze osià-
galnym.
Min´∏y znowu lata. Po

studiach ja podj´∏am pra-
c´ w Olsztynie i praco-
wa∏am dodatkowo na pó∏

etatu w Aptece na Sta-
rym MieÊcie. Nie wiem
dlaczego, ale krótko
przychodzi∏ tam do pracy
w recepturze mocno ju˝
starszy pan Fajertag. Pa-
mi´tajàc histori´ opowia-
danà przez mojà mam´
chcia∏am mu powiedzieç,

˝e jestem córkà dawnej
„panny Teresy”, ale by∏o
to ju˝ niemo˝liwe. Pan
Fajertag zupe∏nie straci∏
s∏uch i unika∏ kontaktów
z ludêmi. 

M. Aleksandrowicz

* * *
Fragment z Monitora

Polskiego, w którym po-
dano w rejestrze handlo-
wym wpis dotyczàcy Ap-
teki mgr Ottona Fajerta-
ga:
Do Rejestru Handlo-

wego Dzia∏ A, pod Nr 11
wciàgni´to w dniu 29
marca’ 1947r. nast´pujà-
cy wpis: 
1) Numer kolejny wpisu.
l. 2) Otton Fajertag,
Olsztyn, ul. PPR. Prowa-
dzenie apteki, 5) Kupiec
jednoosobowy. I RHA I –
II. M-3168
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Z prawej „panna Teresa” – moja mama, 
zdj´cie z czasów jej m∏odoÊci



Magiczne leki z historycznej apteki 
cz. II

Nie tylko pojedyncze roÊliny osnute
by∏y wiarà w magiczne w∏aÊciwoÊci –
równie˝ ich mieszaniny w po∏àczeniu
ze sk∏adnikami mineralnymi i zwierz´-
cego pochodzenia posiada∏y czaro-
dziejskà moc. Najs∏ynniejszà z nich
jest theriak (w Polsce znany pod na-
zwà driakiew). Jego nazwa pochodzi
od greckiego terminu theria oznacza-
jàce dzikie zwierz´, besti´ i sugerujà-
cego pierwotne dzia∏anie theriaku tj.
odtrutki organizmu po ukàszeniu czy
ugryzieniu zwierzàt (niektóre êród∏a
podajà te˝ pochodzenie tej nazwy od
s∏owa oznaczajàcego ˝mij´).
Choç nazw´ tego specyfiku odnaj-

dujemy ju˝ w dzie∏ach Nicadera z Ko-
lofonu z 170 r. p.n.e., to wed∏ug podaƒ
przypisuje si´ go Mitrydatesowi VI –
królowi Pontu (stàd te˝ inne nazwy
theriaku – Mitrydata lub Mithridatum),
na zlecenie którego jego osobisty le-
karz mia∏ przygotowaç antidotum na
wszelkiego rodzaju trucizny. Stworzo-
ne specyfiki testowano na wi´êniach.
Dzia∏anie preparatu oparte by∏o na ok.
54 magicznych sk∏adnikach m. in.
opium, mirrze, szafranie, imbirze, cy-
namonie, ale tak˝e krwi kaczki czy
mi´sie ropuchy. 
Kolejna wzmianka o theriaku po-

chodzi ze staro˝ytnego Rzymu, gdzie
to Andromachus – osobisty lekarz ce-
sarza Nerona wprowadza do theriaku
nowe sk∏adowe (w tym cia∏o ˝mii, które
staje si´ g∏ównym sk∏adnikiem), nazy-
wajàc go od swojego imienia: „Theria-
ca Andromachi. Wg podaƒ zarówno
Neron jak i Marek Aureliusz Êladem Mi-
trydatesa przyjmowali theriak profilak-
tyczne jako ochron´ przed otruciem.
Kolejnà osobà, która interesowa∏a si´

theriakiem i jego w∏aÊciwoÊciami by∏
Galen. To w∏aÊnie on wzbogaci∏ jego
sk∏ad o kolejne 16 pozycji. 
W czasach Êredniowiecza „lek nie-

ba” (jak nazywano theriak) zyska∏ nowe
wskazania: uwa˝ano, ˝e jest to pana-
ceum, które wyleczy wszystkie choroby
jakie wówczas dziesiàtkowa∏y ludz-
koÊç, w tym ki∏´ czy choler´. Ze wzgl´-
du na swojà cen´ theriak by∏ „lekiem
dla bogatych”, gdy˝ jego produkcja –
zebranie nale˝ytych surowców, fer-
mentacja zió∏ – trwa∏a oko∏o miesiàca,
lecz aby nabra∏ nale˝ytej mocy winien
byç przechowywany przez kilka lat
przed u˝yciem. W zwiàzku z tym, i˝
biedniejsza cz´Êç ludnoÊci nie mog∏a
pozwoliç sobie na sporzàdzenie tego
„cudownego leku”, ani tym bardziej na
jego zakup, zacz´to wi´c podrabiaç
specyfik – wprowadzono wi´c obowià-
zek sporzàdzania theriaku w miejscu
publicznym pod nadzorem lekarzy i far-
maceutów (wg niektórych tak narodzi∏
si´ nadzór farmaceutyczny). Mimo tego
dopiero w 1884 roku farmaceuci zyska-
li ca∏kowite prawo do jego sprzeda˝y.
Potrzeba posiadania magicznego leku
przez mniej zamo˝nych by∏a jednak tak
silna, i˝ w niektórych podaniach spo-
tkaç si´ mo˝emy z nazwà „Bauernte-
riac” – theriak dla ubogich (dos∏ownie
theriak ziemianina, rolnika), pod którà
nie kryje si´ nic innego jak czosnek.
Z biegiem czasu lista sk∏adników

theriaku wzros∏a do 300, lecz mimo
rozwoju wiedzy jego przygotowaniom
nadal towarzyszy∏y magiczne obrz´dy.
Niektórzy historycy w stale rosnàcej
iloÊci dodatków dopatrujà si´ poczàt-
ków homeopatii; gdy˝ jak sàdzà nowe
zastosowania wynika∏y z dodatku
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sk∏adnika, na którego pochodnà mia∏

dzia∏aç specyfik tj. dodanie skóry w´˝a
chroni∏o przed jego jadem itp.
Poczàtkowy sk∏ad theriaku nie jest

znany, zachowa∏ si´ jedynie zapis jed-
nej z amsterdamskich aptek z 1683 ro-
ku. Nie uda∏o si´ jednak w pe∏ni przet∏u-
maczyç owego zapisu. W niektórych
przypadkach znana jest nazwa rodzajo-
wa roÊliny, nie zidentyfikowano jednak
nazwy gatunkowej. Równie˝ specyficz-
ne dodatki mineralne i odzwierz´ce sta-
nowi∏y nie lada problem do odszyfrowa-
nia. Oto co zdo∏ano przet∏umaczyç:

Do wyrobu theriaku u˝yj:
Korzenie takich roÊlin, jak: 
Iris, Balsamorhiza deltoidea, Po-

tentilla reptans (Pi´ciornik roz∏ogowy),
Rheum rhabarbarum (rzewieƒ k´dzie-
rzawy), Zingiber officinale (Imbir lekar-
ski), Angustifolia odorata, Gentiana
(Goryczka), Meum athamanticum
(Wszew∏oga górska), Valeriana (Ko-
z∏ek), Corydalis cava (Kokorycz pu-
sta), Glycyrrhiza (Lukrecja)

P´dy i ∏odygi takich roÊlin, jak: 
Cinnamomum zeylanicum (Cyna-

monowiec cejloƒski), Cinnamomum
aromaticum (Cynamonowiec wonny)

LiÊcie takich roÊlin jak: 
Teucrium scordium (O˝anka czosn-

kowa), Fraxinus excelsior (Jesion wy-
nios∏y), Clinopodium calamintha, Marru-
bium vulgare (Szanta zwyczajna), Cym-
bopogon citratus (Palczatka cytryno-
wa), Teucrium chamaedrys (O˝anka
w∏aÊciwa), Cupressasae, Laurus nobilis
(wawrzyn szlachetny), Polium monta-
num, Cytinus hypocistis 

Kwiaty takich roÊlin jak: 
Rosa, Crocus sativus, (Szafran

uprawny), Lavandula stoechas (La-
venda francuska), Lavandula angusti-
folia (Lavenda wàskolistna), Centau-
rea minoris 

Owoce i nasiona takich roÊlin jak: 
Brassica napus (Kapusta rzepak),

Petroselinum (Pietruszka), Nigella sa-
tiva (Czarnuszka siewna), Pimpinella
anisum (Biedrzeniec any˝), Elettaria
cardamomum (Kardamon malabar-
ski), Foeniculum vulgare (Koper w∏o-
ski), Hypericum perforatum (Dziura-
wiec zwyczajny), Seseli (˚ebrzyca),
Thlaspi (Tobo∏ki), Daucus carota
(Marchew zwyczajna), Piper nigrum
(Pieprz czarny), Piper longum (Pieprz
d∏ugi), Juniperus (Ja∏owiec), Syzygium
aromaticum (Czapetka pachnàca),
Agaricus

Gumy, oleje i ˝ywice: 
acaciae (akacjowa), Styrax (benzo-

in), Gummi arabicum (guma arabska),
Sagapeni, Gummi Opopanax chiro-
nium, Gummi Ferula foetida, Commi-
phora (guma balsamowca mirry), ka-
dzid∏o, terpentyna, olej z Muszkato∏ow-
ca zwyczajnego (Myristica fragans)
(ga∏ka muszkato∏owa), wyciàg z Maku
lekarskiego Papaver somniverum
(opium) 

Cz´Êci zwierzàt i ich produkty:
Castoreum (wydzielina gruczo∏u

bobra europejskiego; tzw. strój bobro-
wy), Trochisci Viperarum (cz´Êç cia∏a
˝mii), Narbonne white honey (bia∏y
miód Narbonne) 

Substancje mineralne: 
Boli armen. verae, Chalciditis (Sub-

stancja zawierajàca miedê), Dead sea
bitumen (Bitumin z Morza Martwego)
Hiszpaƒskie wino

Wskazówki do przygotowania:
Wszystkie suche sk∏adniki rozkruszyç
za pomocà moêdzierza i „t∏uczka”,
wlaç do nich zmieszane sk∏adniki p∏yn-
ne, doprowadziç do wrzenia, zdjàç
„z ciep∏a” i pozostawiç na „niskim
ogniu”. Dusiç pod przykryciem 3-4 h.
Potem „niech ostygnie”.
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Przechowywaç w ch∏odnym, bardzo
suchym miejscu przez 2-5 lat, aby doj-
rza∏y.
Wiedza jakà dziÊ posiadamy po-

zwala nam stwierdziç, ˝e choç poje-
dyncze sk∏adniki theriaku posiadajà
w∏aÊciwoÊci terapeutyczne, to w takim
po∏àczeniu w jakim stworzono „lek nie-
ba” nie wykazujà one jakiegokolwiek
dzia∏ania. Przypuszcza si´, ˝e „cudow-
ne w∏aÊciwoÊci” zawdzi´czane sà
opium, którego iloÊç w tej mieszaninie
ros∏a z epoki na epok´. Czym wi´c
spowodowany by∏ fenomen theriaku,
˝e znalaz∏ zastosowanie w lecznictwie
przez ponad 2000 lat? Specyfikà
sk∏adników? Efektem placebo? A mo-
˝e jednak magià...

E.Baƒkowska

Bibliografia:
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J.P. Griffin „Journal of Clinical Pharma-
cology, Volume 58 Issue 3 Page 317-
325,  September 2004 (Article Abs-
tract)“ 
D. Parojcic, D. Stupar, M. Mirica, The-
riac: medicine and antidote, Jun 2013

ROK MIKO¸AJA KOPERNIKA

Niedoceniane oblicze Kopernika
Wybitni ludzie rodzà si´ wsz´dzie.

Ka˝de miasto, nie tylko w Polsce, mo-
˝e pochwaliç si´ kilkoma bardzo zna-
nymi postaciami. Za najwybitniejszego
w historii mieszkaƒca Olsztyna i chyba
ca∏ej Warmii nale˝y uznaç Miko∏aja
Kopernika. 
Niewielu z nas zdaje sobie spraw´

jednak, jak wielkie znaczenie mia∏ on
w historii nas, farmaceutów.
Dzi´ki studiom podj´tym na Akade-

mii Krakowskiej i w∏oskich uniwersyte-
tach w Padwie, Bolonii i Ferrarze oraz
niebywa∏ej charyzmie urodzony
w 1473 roku w Toruniu uczony zyska∏

ogromne zaplecze edukacyjne, które
umo˝liwi∏o mu dokonanie jednego
z najwi´kszych odkryç w dziedzinie
astronomii. Udowodnienie heliocen-
trycznej budowy wszechÊwiata na
trwa∏e zapewni∏o mu miejsce wÊród

kanonu najwi´kszych astronomów.
O jego dokonaniu nad Wis∏à zwyk∏o
si´ mówiç: „Wstrzyma∏ S∏oƒce, ruszy∏
Ziemi´”. Nam, Polakom, pozostaje ˝a-
∏owaç, ˝e Miko∏aj Kopernik ˝y∏
w XV/XVI wieku. Prawdopodobnie,
gdyby jego odkrycie nastàpi∏o dopiero
po Êmierci Alfreda Nobla, nie ulega
˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e i on znalaz∏by
si´ wÊród laureatów jego nagrody.
Postaci Miko∏aja Kopernika nie na-

le˝y jednak kojarzyç wy∏àcznie z jego
odkryciami oraz dzie∏em „O obrotach
sfer niebieskich”. Chocia˝ w pami´ci
zapadajà jego osiàgni´cia astrono-
miczne, trzeba te˝ mieç na uwadze je-
go wszechstronnà edukacj´ oraz to,
w ilu dziedzinach przys∏u˝y∏ si´ Pol-
sce, a szczególnie Warmii.
W latach 1519-1521 da∏ si´ po-

znaç, jako wybitny strateg. To na jego
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barkach podczas wojny z Krzy˝akami
spocz´∏a obrona zamków warmiƒ-
skich. Ta okaza∏a si´ na tyle skutecz-
na, ˝e po dwóch latach obl´˝enia wro-
dzy rycerze musieli zrezygnowaç
z dalszych walk.
Natomiast dla nas, farmaceutów,

najwi´ksze znaczenie ma zupe∏nie in-
ny zakres dzia∏aƒ naszego najwybit-
niejszego astronoma. WÊród znakomi-
tej edukacji, jakà otrzyma∏ na terenie
W∏och, znalaz∏a si´ równie˝ ogromna
wiedza z zakresu medycyny, z której
niejednokrotnie korzysta∏ z du˝ym po-
wodzeniem. Za jego pierwszego zna-
nego pacjenta nale˝y uznaç ówcze-
snego biskupa kapitu∏y warmiƒskiej,
¸ukasza Watzenrode. Równie˝ z po-
wodzeniem ∏agodzi∏ objawy ci´˝kiej
choroby swego brata Andrzeja, opie-
kujàc si´ nim od 1507 roku, w którym
tamten wróci∏ ze studiów we W∏o-
szech. Wraz z up∏ywem lat Kopernik
zyska∏ w dziedzinie medycyny sporà
s∏aw´. Mia∏ kontakt z wieloma wybitno-
Êciami lekarskimi, jak: doktorzy Hiero-
nim z Torunia, Ambro˝y z Gdaƒska
czy Solfa. Miko∏aj Kopernik dzi´ki po-
siadanej wiedzy medycznej leczy∏ rów-
nie˝ kolejnych biskupów warmiƒskich:
Fabiana Luzjaƒskiego, Maurycego Fe-
bera i Jana Dantyszka. Z jego wiedzy
korzystano tak˝e poza granicami War-
mii. Dzia∏a∏ równie˝ na terenie takich
miast, jak Królewiec, Lubawa, Elblàg
czy Gdaƒsk.
Miko∏aj Kopernik by∏ jednà z najwy-

bitniejszych osób zwiàzanych z War-
mià w swoich czasach. Nic wi´c dziw-
nego, ˝e z jego us∏ug medycznych ko-
rzysta∏a sama najwi´ksza Êmietanka
mieszkaƒców tej niezwykle pi´knej
geograficznie krainy. Nie zapomina∏

równie˝ o tym, jak bardzo jego pomo-
cy potrzebujà ludzie biedni. Kiedy wio-

snà 1519 na tych terenach zacz´∏a
szerzyç si´ groêna zaraza, komu bi-
skup Luzjaƒski poleci∏ zaj´cie si´ nià?
Wybór wydawa∏ si´ a˝ nazbyt oczywi-
sty. Dla Kopernika nie mia∏o znacze-
nia, czy jego pacjent by∏ niski czy wy-
soki, chudy czy gruby, bogaty czy
biedny. Ka˝demu spieszy∏ z pomocà
i udziela∏ jej z najwi´kszym zaanga˝o-
waniem, korzystajàc ze swojej najlep-
szej wiedzy. W celu z∏agodzenia cho-
roby potrafi∏ udaç si´ nawet do wsi po-
∏o˝onych w najodleglejszych miej-
scach Warmii. Pacjenci szczególnie
cenili go za zaanga˝owanie, poÊwi´-
cenie, pokor´ i skromnoÊç. Sprawowa∏

nie tylko funkcj´ lekarza, ale równie˝
i farmaceuty. To on w g∏ównej mierze
sporzàdza∏ leki, przede wszystkim
mieszanki zio∏owe, dzi´ki którym jego
pacjenci wracali do zdrowia. W tym
momencie wypada zaznaczyç, ˝e Ko-
pernik swoje us∏ugi Êwiadczy∏ spo∏ecz-
nie, nie pobierajàc za nie ˝adnego wy-
nagrodzenia.



Najwybitniejszy polski astronom
da∏ si´ równie˝ poznaç jako cz∏owiek
wra˝liwy na ludzkà krzywd´. Przeko-
nali si´ o tym ch∏opi warmiƒscy, kiedy
Kopernik zajà∏ si´ sprawà niezwykle
wysokich cen chleba na tych terenach,
które doprowadza∏y ubogà ludnoÊç do
jeszcze wi´kszej biedy. Kopernik po-
stanowi∏ zbadaç, dlaczego koszt zaku-
pu chleba jest niewspó∏miernie wysoki
w stosunku do cen innych produktów.
W efekcie tych badaƒ napisa∏ Traktat
o wypieku chleba: „Panis coquendi ra-
tio” (∏ac. obrachunek wypieku chleba).
Zawarte w nim tablice umo˝liwi∏y obli-
czenie realnych kosztów pieczenia
chleba i przyczyni∏y si´ do poprawy je-
go jakoÊci.
Nie ulega ˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e

Miko∏aj Kopernik jest jednà z najwybit-
niejszych postaci w historii nie tylko

Warmii, nie tylko Polski, ale i ca∏ego
Êwiata. 
W zwiàzku z powyêszym dnia 17

grudnia 2012 podj´to uchwa∏´ o usta-
nowieniu 2013 rokiem Miko∏aja Ko-
pernika na terenie województwa ku-
jawsko-pomorskiego. 
Do wspólnych obchodów w∏àczy∏y

si´ tak˝e w∏adze Warmii i Mazur. List
intencyjny w tej sprawie podpisali 4
stycznia bie˝àcego roku marsza∏kowie
obu województw – Jacek Protas i Piotr
Ca∏becki. Uroczysta inauguracja roku
Kopernika odby∏a si´ 18 lutego w To-
runiu.

oprac. ¸ukasz Koszewski

HURTOWNIE FARMACEUTYCZNE 
W POLSCE

Informujemy, êe

z dniem 1 sierpnia 2013 r. „Polska Grupa Farmaceutyczna – Hurt” Sp. z o.o.
zmieni∏a nazw´ i form´ prawnà.

obecne dane:

Polska Grupa Farmaceutyczna SA 
91-342 ¸ódê ul. Zbàszyƒska 3 

KRS 0000471297

pozosta∏e dane bez zmian:
NIP 527-264-39-21
Regon 142726149

Nr Zezwolenia GIF-N-411/457-5/MSH/11

WysokoÊç kapita∏u zak∏adowego 372.000.000,00z∏

I ˚eglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
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ÂWI¢TO ZIÓ¸
Si´gajàce V wieku maryjne Êwi´to ob-

chodzone w koÊciele katolickim 15 sierp-
nia cz´sto nazywane jest Âwi´tem Matki
Boskiej Zielnej. Wià˝e si´ ze Êwi´ceniem
w koÊciele podczas mszy Êwi´tej przynie-
sionych zió∏. Na Warmii i Mazurach regio-
nalne Âwi´to Zió∏ , jak co roku, odby∏o si´
na terenie Muzeum Budownictwa Ludo-
wego w Olsztynku. Odprawiona zosta∏a
msza Êwi´ta w drewnianym koÊciele,
a w czasie nabo˝eƒstwa poÊwi´cono
r´cznie wykonane wianki jak równie˝ bu-
kiety z∏o˝one z zió∏ i kwiatów.
Wybrane roÊliny nie sà przypadkowe

chocia˝ sk∏ad bukietów w ró˝nych cz´-
Êciach Polski bywa rozmaity. Bukiety
uk∏adane sà z mi´ty, macierzanki, dziu-
rawca, krwawnika, pio∏unu, kopytnika,
wrotyczu, dodawane sà makówki, len,
k∏osy zbo˝a. Uzupe∏niajà je kwiaty ogro-
dowe – malwy, nagietka, mieczyki i inne.
Ponadto nale˝y wspomnieç, ˝e np.

w Êredniowieczu wiele zió∏ niejako wy-
ró˝niano w∏aÊnie poprzez nadanie im
„maryjnych” nazw, które funkcjonowa∏y
obok nazw potocznych powszechnie
znanych, i tak np. Matki Bo˝ej Mi´tka –
to wrotycz (Tanaceum vulgarae), ró˝a
Marii Panny – to kwiat piwonii (Flores
paeoniae), krew Matki Boskiej – to
dziurawiec (Hypericum)
Niektóre zio∏a by∏y równie˝ upra-

wiane dawniej w ogrodach przyklasz-
tornych przez wspólnoty zakonne
(przede wszystkim benedyktynki i cy-
stersów), które po∏o˝y∏y du˝e zas∏ugi
dla rozwoju fitoterapii. W Edykcie Ka-
rola Wielkiego z 812 roku zatytu∏owa-
nym Catitulare de villis et cortis impe-
rialibus znajduje si´ wielce wymowny
rozkaz: „Volumnus quod in horto
omnes herbas habeant, id est lilium,
rosas, fenigrecum etc” .

Niektóre roÊliny nazywano imionami
Êwi´tych i tak np. koz∏ek lekarski (Vale-
riana officinalis) to inaczej ziele Êwi´tej
Klary, dziurawiec (Hypericum perfora-
tum) – ziele Êwi´tojaƒskie lub ziele
Êw.Jana, czarnuszka siewna (Nigella
sativa) – to inaczej kwiat Êw. Katarzyny,
bodziszek cuchnàcy (Geranium rober-
tianum) – to ziele Êw. Roberta.
Richard Kieckhefer (Kieckhefer

2001: 110-11: Vita beate Virginis 1888:
94-95) przytoczy∏ modlitw´ o nast´pu-
jàcej treÊci: „Bo˝e, któryÊ na poczàtku
Êwiata przykaza∏ roÊlinom by wzrasta∏y
i mno˝y∏y si´, zanosimy do Ciebie
w modlitwie karne b∏agania, a˝ebyÊ
w Imi´ Twoje b∏ogos∏awi∏ i uÊwi´ci∏ te
zio∏a, zebrane gwoli lekarskiego u˝yt-
ku, tak by wszyscy, którzy za˝ywajà
sporzàdzone z nich napoje i maÊci,
bàdê przyk∏adajà je sobie do ran, mogli
zas∏u˝yç na zdrowie ducha i cia∏a”.
Walory roÊlin leczniczych doceniali

równie˝ przedstawiciele s∏ynnej szko∏y
medycznej w Salerno, gdzie powsta∏o
s∏ynne wierszowane dzie∏o zawierajà-
ce przepisy z zakresu higieny i mówiàc
wspó∏czesnym j´zykiem, profilaktyki
o tytule Regimen sanitatis Salernita-
tum (Zembrzuski 1930:1-19).
Dzi´ki zachowanym sentencjom

i przys∏owiom znane jest s∏ynne powie-
dzenie: „Contra vim mortis nulla est
herba in hortis”.
Marcin z Urz´dowa w swoim Her-

barzu polskim odnotowa∏: „ZacnoÊç
a powaga nauki znania zió∏ y ich przy-
rodzenia a pomocy zdrowiu ludzkiemu
nie cz∏owieczego, ale boskiego rozu-
mu jest wynalezienie/…/ Zio∏a widzie-
my, mocy y si∏ w nich nie widziemy”

(Marcin z Urz´dowa 1595: 4)
oprac J. Murawska

Inspektor Farmaceutyczny
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RozmaitoÊci

Król jest tylko jeden
Relacja uczestnika II ˚eglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy

KIETLICE 2013
Po raz kolejny odby∏y si´ w Kietlicach

regaty farmaceutów. Mazurska przystaƒ
˝eglarska przywita∏a swoim ciep∏ym „kli-
matem” przedstawicieli izb aptekarskich
z ca∏ej Polski. W tym roku zg∏osi∏o si´ a˝
16 za∏óg.
Przyjecha∏em we czwartek wieczo-

rem. Dzieƒ wczeÊniej, ni˝ przewidywa∏

plan organizatora. Na miejscu by∏o ju˝
kilkanaÊcie osób. Przyjacielska atmosfe-
ra, Êmiech, rozmowy o organizowaniu
i braniu udzia∏u w innych zawodach,
w których startujà farmaceuci (narciar-
skie, rowerowe, turnieje pi∏karskie, itp.).
Nawet nie wiedzia∏em, ˝e tyle si´ dzieje
w naszym Êrodowisku. Na koniec degu-
stacja win po∏àczona z konkursem...
Piàtek, dzisiaj mo˝na by∏o wypo˝y-

czyç jacht i poçwiczyç przed regatami.
Kiedy nasza za∏oga zjawi∏a si´ w kom-
plecie (Janusz sternik, Iza, Wojtek i ja),
wyruszyliÊmy zaznajomiç si´ z jachtem
i jego osprz´tem. 
Pogoda do p∏ywania by∏a wymarzo-

na: s∏oƒce na przemian z chmurkami
i podmuchami wiatru. Pi´kne widoki
i Êwie˝e powietrze spowodowa∏y,˝e tury-
stycznie halsowaliÊmy po Mamrach.
Jacht okaza∏ si´ zwinny, chodzi∏ ostro na
wiatr. W koƒcu nazwa „Wind II” do cze-
goÊ zobowiàzuje. Ale nam spodoba∏ si´
inny napis na burcie: wielkimi literami
„Król jest tylko jeden”. Has∏o wzbudza∏o
powszechne uznanie i uÊmiech wÊród in-
nych za∏óg. Dla nas by∏o oczywiÊcie za-
powiedzià wspania∏ego wyniku.
Póênym popo∏udniem przycumowali-

Êmy do pomostu obok „Idola” i „Gromu”
(za∏ogi Olsztyƒskiej OIA). Nikomu nie
spieszy∏o si´, ˝eby schodziç na làd. Sie-
dzieliÊmy burta w burt´. Magda (z „Ido-

la”) wyj´∏a gitar´, ktoÊ inny nalewk´ w∏a-
snej roboty (farmaceuci znajà si´ na rze-
czy). Integracja, Êpiew, zachód s∏oƒca,
czas zatrzyma∏ si´ w miejscu. Jedynie
wiadomoÊç o pierogach z kurkami, ser-
wowanych na kolacj´, wyciàgn´∏a nas
z ∏ódek. Potem ognisko, grill, powitania,
wspólne biesiadowanie, gitary, szanty,
ech, trzeba wypoczàç przed sobotà.
Nazajutrz wszyscy sprawnie stawili

si´ na Êniadanie. Po obfitym posi∏ku –
szybka odprawa przed regatami i na wo-
d´! Widaç, ˝e lekki stres si´ wszystkim
udziela. Dobrze, ˝e wczoraj zapoznali-
Êmy si´ ze „sznurkami” i sprawnie posta-
wiliÊmy ˝agle, bo do linii startu jeszcze
kawa∏ek...
S´dzia Agnieszka na venusce –

gong i flaga w gór´ – 5 min do startu –
„Iza! Odpalaj stoper!” Po ostatnich rega-
tach ju˝ mamy pewne doÊwiadczenie jak
si´ ustawiaç, ˝eby wystartowaç odpo-
wiednim halsem, w idealnym momencie
i miejscu. Najgorsze, ˝e pozostali te˝
o tym wiedzà. :-)) S∏aby wiatr, to myÊla-
∏em, ˝e nie b´dzie emocji (nie to, co
w zesz∏ym roku, gdy zderzy∏o si´ kilka
jachtów), ale nic bardziej mylnego. Po
ostatnim gongu 16 za∏óg niemal w jed-
nym czasie przeci´∏o lini´ startu. Ciasno,
burta w burt´. „Prawy! Daj drog´ – Id´
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ostrzej!“, „Chroƒ burt´!”, „Uwaga!!” uff,
rozluêni∏o si´, tniemy (tempem raczej
spacerowym) na pierwszà boj´.
Wiatr bardzo kapryÊny, kr´ci – zmie-

nia kierunek, raz zamiera, raz spod
chmurki dmucha mocniej. Takie warunki
wymagajà skupienia i umiej´tnoÊci ster-
nika: strata pr´dkoÊci przy zwrocie (czy
innym manewrze) przek∏ada∏a si´ na
utrat´ pozycji... Kilka biegów wokó∏ bojek
i ju˝ widaç faworytów: Laguna, La Mada-
me, Macieja. Cztery godziny p∏ywania
min´∏y bardzo szybko.
S´dzia daje znaki – Kietlice, obiad.

Wspólny posi∏ek ∏okieç w ∏okieç, emocje,
komentarze. Du˝o nas, chyba z dzie-
wi´çdziesiàt osób. Drzemki poobiedniej
nie b´dzie. Szkoda dnia, zaczyna si´
chmurzyç, a jeszcze d∏ugi wyÊcig wokó∏

wyspy przed nami.
Pe∏ni nadziei na dobre wyniki odpala-

my silniki i ruszamy na jezioro, kierunek
czerwona venuska i bia∏a bojka – czyli li-
nia startu. Ostatni bieg zaczà∏ si´ w ˝ó∏-
wim tempie. Przy pe∏nym wietrze (od ru-
fy), wszyscy ustawiajà „foka na motyla”,
tylko trzeba bosakiem podtrzymywaç, bo
wiatr nie ma si∏y wype∏niç ˝agla.
Cisza, flauta. SzesnaÊcie jachtów

rozciàgn´∏o si´ na jeziorze, „p´dzi”
w stron´ przesmyku wyspy Upa∏ty. Staw-
k´ zamyka „Grom” z Komandorem
Regat, rozpoznawalny z daleka, bo jacht
jako jedyny ma czarny kad∏ub. 
Po wodzie niesie si´ coÊ o refundacji,

wgrywaniu nowych cen urz´dowych;
z innej strony „gdzie ta keja, a przy niej
ten jacht?” (to na pewno Magda). Wi´k-
szoÊç za∏óg jednak w ciszy i napi´ciu,
z minami szachistów wpatruje si´ w „wic-
ka”, oczekujàc podmuchu wiatru. Pojawi-
∏y si´ wàtpliwoÊci, czy uda si´ w takim
tempie skoƒczyç wyÊcig przed zacho-
dem s∏oƒca. Ale okaza∏o si´, ˝e by∏a to
s∏ynna cisza przed burzà. Z zachodu

nadciàgn´∏a fioletowa Êciana deszczu.
UbraliÊmy sztormiaki. Razem z ulewà

pojawi∏ si´ wiatr. GdzieÊ znikn´∏a linia
widnokr´gu wraz z zalesionymi brzega-
mi, zamaza∏a si´ granica wody i powie-
trza. Wokó∏ tylko o∏owiana szaroÊç, po-
ci´ta biczami wody. Siekàce strugi desz-
czu rozbijajàc si´ o tafl´ jeziora tworzy∏y
w tym ca∏ym chaosie regularny
rytm.Rytm z∏amany „bia∏ymi motylami”
jachtów. Niesamowity, bezcenny widok!
Zagrzmia∏o? Czarna chmura burzo-

wa? Nie, to Grom przemknà∏ obok
nas(Asia za sterem, Roman przy szo-
tach), zostawiajàc spieniony kilwater za
rufà. Jakim cudem kilka metrów od nas
i z takà pr´dkoÊcià? Nagle olÊnienie! ˚a-
gle pracujà, a nie p∏yniemy – stoimy na
mieczu! „Ech, do czorta” zaklà∏ bosman,
ale by∏o ju˝ za póêno. Zanim ruszyliÊmy,
kilka jachtów przemkn´∏o obok. Ich
szcz´Êcie.
Zmarzni´ci i przemoczeni walczymy

jednak dalej. Jeszcze nie wszystko stra-
cone, a droga daleka. Dzi´ki pomyÊlne-
mu wiatrowi (który zmieni∏ kierunek) oraz
umiej´tnoÊciom naszego sternika Janu-
sza, poszliÊmy ostrzej w stron´ mety, do-
ganiajàc kilka za∏óg. Bieg ukoƒczyliÊmy
na dziewiàtym miejscu, co w generalnej
punktacji da∏o nam siódme miejsce. Do
pomostu przycumowaliÊmy ju˝ o zmierz-
chu, szcz´kajàc z´bami i marzàc o kub-
ku goràcej herbaty. PocieszaliÊmy si´,
˝e i tak „Król jest tylko jeden”.
Za∏oga Gromu met´ przeci´∏a na

czwartej pozycji, co bioràc pod uwag´,
˝e zrobili progres z szesnastego miejsca,
by∏o nie lada wyczynem. Brawo Asiu!
Kolacja, rozdanie nagród i pucharów,

podzi´kowania i przemowy. Zespó∏

szantowy i wspólne biesiadowanie.
Szkoda opisywaç, trzeba prze˝yç same-
mu. Zapraszam za rok, ja tam na pewno
b´d´. MD
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KIM
JESTEM?

MyÊl´, wi´c jestem.
Chwil´! 

Niech pomyÊl´…
Byç albo nie byç? Odpowiedê w umyÊle.
MyÊleç, by ˝ycie tak po ludzku prze˝yç?
Mo˝e mniej myÊleç lub nie myÊleç? 

Nie byç.

˚yç z zasadami, korzyç si´ 
przed Bogiem

czy czerpaç wzory z rosyjskiej ruletki,
gardzàc etykà, gardzàc dekalogiem,
stawiajàc wy˝ej wini, Êpiew, orgietki?

Spisaç cyrograf diabelskim inkaustem,
umrzeç z rozkoszy, przejÊç 

piekielne wrota,
a potem toczyç, wraz z doktorem 

Faustem,
dyskusj´ nad tym, jaki sens ma cnota?

A mo˝e odkryç w sobie dar Êwi´toÊci
i ˝yç przyk∏adnie – bez duchowej skazy,
b´dàc gotowym na wezwanie goÊciç
w enklawach n´dzy, robactwa, zarazy?

MyÊl´, wi´c jestem, ale kim˝e jestem:
Faustem, Mefistem czy Êwi´tym 

po trosze?
Nie zdradz´ tego s∏owem ani gestem
i nie pytajcie. Bardzo o to prosz´.

Jacek Józefczyk

LOGO
Aptek ci u nas jak w Turcji orzechów,
punktów aptecznych 

– niczym klementynek.
Kto zgadnie, który z rzemieÊlniczych 

cechów
chce zdominowaç nasz apteczny rynek?

Mi∏oÊç rzeêników do aptek zaczyna
byç czymÊ w rodzaju powa˝nej zagadki.
Apteki zawsze mia∏y cechy m∏yna,
lecz nie masarni, czy te˝ taniej jatki!

S∏yszy si´ jednak, ˝e pewne apteki
stosujà zwyczaj rodem z Chin lub Birmy.
Za zakupione w ich placówce leki
mi´sny dodatek – w prezencie od firmy.

Cz´Êç klienteli, a˝ si´ w∏osy je˝à,
owe promocje przyjmuje z zapa∏em.
Czy t´ ràbank´ dok∏adajà Êwie˝à?
Niestety, nie wiem. 

Nigdy nie sprawdza∏em.

Ku czci zawodu muszà aptekarze
walczyç perswazjà z konkurencjà nowà.
Mo˝e wystarczy wr´czyç logo w darze:
wà˝ Eskulapa z tasakiem nad g∏owà?

Jacek Józefczyk
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