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Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz

nadchodzàcego Nowego 2015 Roku
˝yczymy wszystkim Farmaceutom

wszelkiej pomyÊlnoÊci, ciep∏a i rodzinnej atmosfery
przy Êwiàtecznym stole,

poczucia prywatnego i zawodowego spe∏nienia,
które b´dzie towarzyszyç Paƒstwu przez ca∏y Nowy Rok.

Warmiƒsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
i pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego 

w Olsztynie.

• • •

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radoÊç.

Niech ka˝da chwila Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yje w∏asnym pi´knem,

a Nowy Rok obdaruje pomyÊlnoÊcià i szcz´Êciem.
Najpi´kniejszych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia

sp´dzonych w rodzinnym gronie

˝yczy
mgr farm. Roman Jan Grzechnik

Prezes Okr´gowej Rady Aptekarskiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Olsztynie
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Przemówienie Prezesa wyg∏oszone
na XXIII Zjeêdzie Aptekarzy

Szanowni GoÊcie
Szanowni Aptekarze Warmii i Mazur 

SALUS AEGROTI 
SUPREMA LEX

– DOBRO CHOREGO 
NAJWY˚SZYM PRAWEM 
Cytat ten, umieszczony na naszym

sztandarze, jest równie˝ misjà zawodu
aptekarskiego. Misjà i jego celem, który
chcemy osiàgnàç w naszej codziennej
pracy. 

Obchodzimy dziÊ szczególnà uroczy-
stoÊç: po raz pierwszy prezentujemy
sztandar naszej Izby Aptekarskiej.
Sztandar ten zosta∏ ufundowany przez
cz∏onków naszej izby: aptekarzy, którym
bliska jest idea zawodu zaufania publicz-
nego, idea niesienia pomocy choremu,
otoczenia go opiekà farmaceutycznà.

UfundowaliÊmy ten sztandar w szcze-
gólnym czasie; czasie, w którym polskie ap-
tekarstwo przechodzi bardzo trudne chwile;
w czasie, w którym zanika g∏ówny cel spra-
wowania zawodu aptekarza, w czasie,
w którym misja zawodu farmaceuty znika
z obecnoÊci w ˝yciu spo∏ecznym Polaków.
Niech nie zmyli Paƒstwa i innych ludzi, któ-
rzy obserwujà Êwiat z boku, widok przepi´k-
nych aptek, kolorowych witryn, eleganckich
pomieszczeƒ z ochroniarzami czy pe∏nych
pó∏ek produktów, wydawanych w tych apte-
kach oraz wydawa∏oby si´ kompetentnych
osób w bia∏ych fartuchach, którzy wydajà
i fachowo doradzajà lub odradzajà kupno
jakiegoÊ produktu leczniczego... To tylko,
jak˝e dobrze wyglàdajàce pozory, które
musimy stwarzaç, by ukryç pi´tno jakie wy-
wiera na nas niszczàca konkurencja. I nie
ma znaczenia czy jest to apteka sieciowa
czy apteka prowadzona przez farmaceut´.

Wszyscy aptekarze w obecnych czasach
pracujà w patologicznych warunkach ze-
wn´trznych. 

W czasach wolnego rynku i pe∏nego li-
beralizmu pacjent nie mo˝e dostaç leku ra-
tujàcego jego ˝ycie i zdrowie, podczas gdy
w telewizji widzimy reklamy suplementów
diety, które zwyk∏y cz∏owiek postrzega jako
leki w bardzo korzystnej cenie, ale niestety
nie mo˝e ich dostaç we wszystkich apte-
kach, tylko w tych „dobrych“. Z jednej strony
zach´camy do nabywania substancji che-
micznych, bo od tego zale˝y nasz byt, ale
nie zapominajmy o tym, ˝e jest jeszcze dru-
ga strona, gdzie naszym zadaniem jest
chroniç zdrowie i ˝ycie pacjenta kupujàce-
go te substancje.

Polskie aptekarstwo trwale zapisa∏o si´
na kartach w historii. Przypomn´ tu cho-
cia˝by Ignacego ¸ukasiewicza, Leopolda
Skulskiego, Antonin´ LeÊniewskà, Tade-
usza Pankiewicza czy ca∏à rzesz´ apteka-
rzy II RP, z których wi´kszoÊç zgin´∏a
w czasie II wojny Êwiatowej, ci zaÊ, którzy jà
prze˝yli i zostali w Polsce odbudowywali
swoje apteki, zak∏adali izby aptekarskie.
Niestety meandry naszej historii nie pozwo-
li∏y tym aptekarzom kontynuowaç swojej mi-
sji w takim kszta∏cie jak by sami chcieli. Ap-
tekarstwo to zawód ma∏o efektywny, a dzi-
siaj mo˝na powiedzieç ma∏o medialny, po-
niewa˝ polega na mrówczej merytorycznej
pracy z pacjentem lub pracy w recepturze
przy produkcji leku. Trudno tu oczekiwaç ja-
kichÊ fajerwerków, które przypad∏yby me-
diom do gustu. Zawód ten przyciàga do sie-
bie osoby o okreÊlonych cechach charakte-
ru, aptekarze to nie celebryci, dlatego tak
trudno przebiç im si´ dzisiaj w miejscach,
gdzie podejmowane sà decyzje o istocie
zawodu. Farmaceuci otrzymali swojà wie-
dz´ po ci´˝kich pi´cioletnich studiach

S∏owo Prezesa
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w Akademiach Medycznych, a obecnie na
Uniwersytetach Medycznych, zaÊ wiedza,
którà otrzymaliÊmy od naszych profesorów
pozwoli∏a nam wykonywaç nasz zawód su-
miennie i z oddaniem. 

W∏aÊnie za t´ wiedz´ pragn´ po raz ko-
lejny podzi´kowaç, sk∏adajàc te podzi´ko-
wania na r´ce przedstawicieli profesorów,
kszta∏càcych kolejne pokolenia farmaceu-
tów: prof. Romana Kaliszana, prof. Ma∏go-
rzaty Sznitowskiej i prof. Adama Buciƒskie-
go. Profesorowie, których dziÊ goÊcimy ak-
tywnie i w sposób bardzo praktyczny pod-
chodzili do naszej spo∏ecznoÊci farmaceu-
tycznej na Warmii i Mazurach. Pomagali
nam organizowaç i prowadziç ró˝nego ro-
dzaju szkolenia, kursy i egzaminy specjali-
zacyjne na naszym terenie. W zwiàzku
z brakiem wydzia∏u farmaceutycznego na
olsztyƒskiej uczelni, nie mogliÊmy wspieraç
si´ miejscowà kadrà naukowà, ale dzi´ki
Waszej pomocy nie zostaliÊmy w tyle.

Nie sposób tu nie wspomnieç równie˝
o osobach których ju˝ z nami nie ma: o prof.
Stanis∏awie Janickim, prof. Jacku Petruse-
wiczu czy dr Weronice ̊ ebrowskiej. To w∏a-
Ênie dzi´ki Wam, Waszej wiedzy i ch´ci
przekazania jej nam, jesteÊmy tym, kim je-
steÊmy: farmaceutami, których ukszta∏to-
waliÊcie, i w∏aÊnie przez to, a raczej dzi´ki
temu jesteÊmy tu i teraz, a ten sztandar to
równie˝ w du˝ej mierze Wasza zas∏uga,

dzi´ki Waszej pracy staliÊcie si´ równie˝ je-
go fundatorami. 

Szanowni Paƒstwo, bolesny staje si´
jednak fakt, ˝e dzisiaj nie ma miejsca na
wykorzystanie zdobytej wiedzy w aptece.
Wiedza ta musi byç schowana, a nawet
czasami ukrywana przed pracodawcà, aby
nie straciç swojej pracy w aptece. Zastana-
wiacie si´ dlaczego wiedza naukowa nie
ma powiàzania z pracà? Dlatego, ˝e dzi-
siejsza apteka, aby utrzymaç si´ na rynku
musi wykonywaç inne zadania, musi wyko-
nywaç zadania biznesowe, musi sprzeda-
waç pakiety zakupione przez pracodawc´.
My farmaceuci nie godzimy si´ na to. Sa-
morzàd aptekarski wielokrotnie zg∏asza∏

swoje propozycje zmian organizacji obrotu
produktami leczniczymi, ale te propozycje
nigdy nie by∏y brane pod uwag´ przez rzà-
dzàcych. 

My farmaceuci, ufundowaliÊmy ten
sztandar by nie traciç ducha naszej pracy,
aby przypomina∏ nam o ideach z jakimi koƒ-
czyliÊmy studia, o ideach, które nam przy-
Êwieca∏y, kiedy wst´powaliÊmy w szeregi
farmaceutów, o ideach, które nieub∏aganie
tracimy przez biznes, rzàdzàcy obecnie na-
szym zawodem... Nie pozwólmy, by dobro
chorego ustàpi∏o piedesta∏u pakietom
i niech nadal b´dzie najwy˝szym prawem... 

Roman Jan Grzechnik
Prezes Izby Aptekarskiej

W dniu 22 listopada 2014 r. na-
sza spo∏ecznoÊç aptekarska,
farmaceuci nale˝àcy do naszej
Izby Aptekarskiej, zaproszeni
goÊcie, rodziny aptekarzy
uczestniczyli w niezwyk∏ej uro-
czystoÊci poÊwi´cenia Sztanda-

ru Okr´gowej Izby Aptekarskiej
podczas Mszy Êw. o godê 9.00
w Bazylice Wspó∏katedralnej
Êw. Jakuba w Olsztynie. 

Uroczystego poÊwi´cenia Sztandaru
dokona∏ arcybiskup Edmund Piszcz.
W wyg∏oszonej homilii podkreÊla∏ jak

14 BIULETYN

UROCZYSTOÂå POÂWI¢CENIA 
SZTANDARU IZBY APTEKARSKIEJ



wa˝nà rol´ pe∏nià aptekarze a napis „Sa-
lus aegroti suprema lex“ – zdrowie cho-
rego najwy˝szym prawem“, widniejàcy
na sztandarze, jeszcze bardziej podkre-
Êla t´ rol´ wykonujàcych zawód zaufania
publicznego i zobowiàzuje do s∏u˝by dru-
giemu cz∏owiekowi.

Poczet Sztandarowy, reprezentujàcy
Fundatorów Sztandaru, stanowili apteka-
rze w strojach galowych: chorà˝y pocztu
– mgr farm. Leszek Rogoziƒski, pierwszy
prezes naszej Izby Aptekarskiej oraz a-
systa Pocztu Sztandarowego w sk∏adzie: 
mgr farm. Lucyna ¸azowska prezes Izby
Aptekarskiej w latach 1995-2003 oraz
mgr farm Janina Murawska, cz∏onek Ra-
dy Aptekarskiej, od 1997 r. redaktor na-
czelny Biuletynu Informacyjnego Izby
Aptekarskiej.

Podzi´kowanie za poÊwi´cenie
Sztandaru i wyg∏oszonà homili´ z∏o˝yli
ks. arcybiskupowi prezes R. Grzechnik
i wiceprezes T. Korbut, wr´czajàc wià-
zank´ czerwonych ró˝. 

Nast´pnie z katedry przeszliÊmy
z Pocztem Sztandarowym w uroczystym
pochodzie ulicami miasta do znajdujàce-
go si´ w pobli˝u Hotelu Wileƒskiego,
gdzie w sali konferencyjnej mia∏a miejsce
dalsza cz´Êç uroczystoÊci trwajàcego
XXIII Zjazdu Aptekarzy.

* * *
Uroczystego otwarcia Zjazdu
dokona∏ prezes mgr farm. Ro-
man Jan Grzechnik.

Nastàpi∏o wprowadzenie Sztandaru.
Prezes wydaje komend´: Prosz´ wszyst-
kich o powstanie. Poczet Sztandarowy
wprowadziç!

Poczet wchodzi, zajmuje miejsce po
prawej stronie sali, zwrócony przodem
do zgromadzonych na sali. Nast´pnie
pada komenda: BacznoÊç! Do hymnu!
Chorà˝y pochyla Sztandar.

Zostaje odegrany (z taÊmy) Mazurek
Dàbrowskiego, który równie˝ Êpiewajà
uczestnicy Zjazdu.

Po zakoƒczeniu pada komenda: Po
hymnie. Poczet Sztandarowy przyjmuje
pozycj´ „spocznij“. Chorà˝y podnosi
Sztandar do pionu, a zebrani na sali
uczestnicy Zjazdu siadajà.

WÊród zaproszonych goÊci byli: Hali-
na Zaborowska-Boruch zast´pca Prezy-
denta Miasta Olsztyn, Jego Ekscelencja
ksiàdz arcybiskup dr Edmund Piszcz,
lek. Andrzej Zakrzewski Dyrektor War-
miƒsko-Mazurskiego Wojewódzkiego od-
dzia∏u NFZ w Olsztynie, lek wet. Andrzej
K∏oska viceprezes Warmiƒsko-Mazur-
skiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
w Olsztynie, Maria Danielewicz przewod-
niczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych Regionu Warmii i Mazur,
prof.dr hab. n. farm. Adam Buciƒski Kie-
rownik Katedry i Zak∏adu Biofarmacji Wy-
dzia∏u Farmaceutycznego Collegium Me-
dicum im. Ludwika Rydygiera w Byd-
goszczy, prof. dr hab. n. farm. Roman
Kaliszan Kierownik Katedry Biofarmacji
i Farmakodynamiki GUMed Cz∏onek Ko-
respondent PAN i PAU, prof. dr hab. n.
farm. Ma∏gorzata Sznitowska Kierownik
Katedry i Zak∏adu Farmacji Stosowanej
Wydzia∏u Farmaceutycznego z Oddzia-
∏em Medycyny Laboratoryjnej Prorektor
ds. Nauki GUMed, dr n. farm. Beata Jo-
anna Koci´cka Wojewódzki Konsultant
d/s farmacji szpitalnej dla obszaru
woj.podlaskiego, mgr farm. Andrzej Ku-
ciƒski Wojewódzki Konsultant ds. farma-
cji aptecznej dla obszaru woj. warmiƒ-
sko-mazurskiego, dr n. med. Pawe∏

Chrzan prezes Gdaƒskiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej, dr n.farm. Piotr Migas
z-ca Prezesa Gdaƒskiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej, mgr farm. Micha∏ Pietrzy-
kowski z-ca Prezesa Gdaƒskiej Okr´go-
wej Izby Aptekarskiej mgr farm. Piotr
Chwia∏kowski prezes Pomorsko-Kujaw-
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skiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Pre-
zes przywita∏ te˝ przedstawicieli firm far-
maceutycznych Labofarm i Polfa Tarcho-
min oraz wszystkich farmaceutów, którzy
przybyli na Zjazd. 

Uczestnicy Zjazdu minutà ciszy

uczcili tych farmaceutów, którzy odeszli
w okresie od ostatniego Zjazdu.

Po przemówieniu Prezesa nastàpi∏
akt nadania sztandaru. Ceremoni´ prze-
kazania Sztandaru poprowadzi∏a mgr
farm. Marlena Sadowska. 

UroczystoÊç nadania Sztandaru 
Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Pada komenda: BacznoÊç! Poczet
Sztandarowy Fundatorów w sk∏adzie Le-
szek Rogoziƒski, Lucyna ¸azowska, Janina
Murawska wystàp! 

Poczet przechodzi bli˝ej Êrodka sali,
Sztandar zostaje pochylony.

Prowadzàca ceremoni´ mówi: Dla upa-
mi´tnienia potomnym nazwisk fundatorów
sztandaru dokonamy symbolicznego wbicia
w drzewce sztandaru gwoêdzi sztandaro-
wych z wygrawerowanymi nazwiskami fun-
datorów. Prosz´ o dokonanie tego aktu
przedstawicieli fundatorów: prof. Romana
Kaliszana, prof. Ma∏gorzat´ Sznitowskà,
prof. Adama Buciƒskiego, prezesa Romana
Grzechnika, wiceprezes Teres´ Korbut.
dzi´kuj´

Prowadzàca ceremoni´ nast´pnie mó-
wi: Prosz´ pana Leszka Rogoziƒskiego,
Prezesa pierwszej Rady Aptekarskiej
o przekazanie Sztandaru na r´ce pana Ro-
man Grzechnika prezesa Rady Aptekar-
skiej obecnej kadencji.

Przekazujàc Sztandar Leszek Rogoziƒ-
ski mówi: przekazuj´ Sztandar jako symbol
to˝samoÊci farmaceutów, opiekujcie si´
nim i godnie reprezentujcie naszà Izb´ dba-
jàc o autorytet samorzàdu zawodowego.

Przyjmujàc Sztandar Roman Grzechnik
mówi: Przyjmujàc Sztandar w imieniu
wszystkich farmaceutów Izby Aptekarskiej
w Olsztynie przyrzekam dbaç o godnoÊç
zawodu.

Nast´pnie prezes R. Grzechnik prezen-
tuje Sztandar zebranym na sali uczestni-
kom dzisiejszej uroczystoÊci, jednoczeÊnie

odczytywany jest opis wykonanego sztan-
daru nast´pujàcej treÊci:

Awers stanowi p∏at tkaniny w kszta∏cie
prostokàta o wymiarach 100 x 110 cm
w kolorze czerwonym. Na tej stronie p∏ata,
w jego centralnej cz´Êci znajduje si´ wize-
runek or∏a bia∏ego na tarczy herbowej czer-
wonej wysokoÊci 40 cm w z∏otej ramie.
Orze∏ wysokoÊci 36 cm haftowany srebr-
nym szychem. Korona, dziób i szpony or∏a
haftowane z∏otym szychem.

Rewers stanowi p∏at tkaniny w kszta∏cie
prostokàta o wymiarach 100 x 110 cm
w kolorze ciemnym niebieskim (kobalt),
w jego centralnej cz´Êci z∏oty kielich i srebr-
ny wà˝ (symbol farmacji); napis z∏oty w pó∏-
okr´gu nad kielichem o treÊci: „Okr´gowa
Izba Aptekarska w Olsztynie „ oraz pod
spodem, po prostej napis z∏oty poziomy
o treÊci: „Salus Aegroti Suprema Lex“
(Zdrowie chorego najwy˝szym prawem).

Awers i rewers po∏àczone ze sobà. Ca-
∏oÊç obszyta z∏otymi fr´dzlami. Posiada je-
denaÊcie (11 szt) z∏otych okràg∏ych uchwy-
tów do umocowania do drzewca.

Drzewiec sztandarowy o Êrednicy 4 cm
i wysokoÊci 2 m 20 cm wykonany jest
z drewna mahoniowego, dwudzielny, po∏à-
czony tulejà z bia∏ego metalu. Na górnym
koƒcu znajduje si´ g∏owica w formie god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Orze∏ umiesz-
czony na puszce w kszta∏cie prostopad∏o-
Êcianu o wymiarach 7 x 4 x 4 cm z napisem
(awers) OIA co stanowi inicja∏y (Okr´go-
wa Izba Aptekarska) i napisem (rewers)
OLSZTYN jako siedziba Okr´gowej Izby
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Aptekarskiej. Na górnej cz´Êci drzewca
umieszczone zosta∏y gwoêdzie sztandaro-
we (33 szt) w postaci tarczy herbowej o wy-
sokoÊci 3cm wykonane ze z∏otego metalu
z wygrawerowanymi nazwiskami fundato-
rów, umocowane kolejno na drzewcu
sztandarowym, które stanowià integralny
element sztandaru. Wykaz nazwisk funda-
torów zawarty jest równie˝ w za∏àczniku do
uchwa∏y o nadaniu sztandaru.

Na dolnym zakoƒczeniu okucie sto˝ko-
wate a system mocujàcy sztandar umiesz-
czony w górnej cz´Êci stanowi iglica, na
którà nawlekane sà z∏ote okràg∏e uchwyty.

Szarfa sztandaru w barwach Rzeczypo-
spolitej Polskiej o szerokoÊci 10 cm, zawià-
zana w kokard´ i umieszczona na tulei g∏o-
wicy po stronie górnej p∏ata. Jej obydwa
koƒce dochodzà do dolnego p∏ata i sà za-
koƒczone z∏otymi fr´dzlami.

Insygnia Pocztu Sztandarowego stano-
wià: bia∏o-czerwone szarfy (3 szt), przewie-
szone przez prawe rami´, zwrócone bia∏ym
kolorem w stron´ ko∏nierza, spi´te na le-
wym biodrze, zakoƒczone z∏otymi fr´dzla-
mi, oraz bia∏e r´kawiczki (3 szt).

Sztandar zosta∏ wykonany wed∏ug tra-
dycyjnych technik haftu wypuk∏ego w pra-
cowni haftu artystycznego pani Anny Kory-
but-Dziemidowicz w Barczewie.

Po zakoƒczeniu prezentacji sztandaru
pada komenda: Poczet Sztandarowy apte-
karzy do przyj´cia Sztandaru wystàp!

Pierwszy Poczet Sztandarowy w sk∏a-
dzie: Chorà˝y Micha∏ Dutka, Asysta: Anna
Perzanowska, Bogumi∏a Polakiewicz
w strojach galowych podchodzi na Êrodek
sali i nast´puje moment przekazania.

Prezes R. Grzechnik mówi: Przekazuj´
Wam ten Sztandar jako symbol postawy
i obowiàzków farmaceutów, post´pujcie
zgodnie z maksymà zawartà na Sztandarze
„Zdrowie chorego najwy˝szym prawem“

Micha∏ Dutka mówi: Przyjmujemy ten
Sztandar jako symbol tradycji Izby Aptekar-
skiej. B´dziemy o niego dbaç, sumiennie

wype∏niaç swoje obowiàzki zgodnie z Ko-
deksem Etyki Aptekarza, godnie reprezen-
towaç wykonywany zawód, aby nie splamiç
jego honoru“

Pada komenda: Poczet Sztandarowy
wstàp!

Poczet Sztandarowy przechodzi na
swoje miejsce (po lewej stronie sali), nato-
miast osoby z Pocztu Sztandarowego Fun-
datorów zajmujà miejsca na sali, tak jak za-
proszeni goÊcie.

Prowadzàca ceremoni´ mgr farm. Mar-
lena Sadowska mówi:

Poprosz´ mgr farm. El˝biet´ Baƒkow-
skà o wyg∏oszenie okolicznoÊciowego wier-
sza. Jego autorkà jest mgr farm. Miros∏awa
Aleksandrowicz, która Sztandar opisa∏a
wierszem. 

SZTANDAR

Na drzewcu umieszczony wysoko
Na nim god∏o Polski
Orze∏ Bia∏y
Od tysiàca lat jest z nami
W dniach kl´ski i chwa∏y.
Na jego g∏owie
Z∏ota lÊni korona
Na znak,
˚e Polska nie jest zniewolona.
Pod tym znakiem
Czuje si´ dum´
˚e si´ jest Polakiem.

Na rewersie
Symbol farmacji
Wà˝ Eskulap
Co z kielicha pije
To znaczy, ˝e nie ma w nim trucizny
Ale lecznicze drakije,
Które choremu przywracajà zdrowie.
Bo „Salus aegroti suprema lex“
To wszystko ten sztandar opowie.
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* * *

Na zakoƒczenie tej cz´Êci uro-
czystoÊci mia∏y miejsce wy-
stàpienia goÊci zaproszonych
na Zjazd.

G∏os zabierajà:
– pani Zaborowska-Boruch odczyta∏a list
gratulacyjny w imieniu Prezydenta
Olsztyna,

– Jego Ekscelencja ksiàdz arcybiskup
dr Edmund Piszcz przekaza∏ wiele cie-
p∏ych s∏ów zwiàzanych z aptekarstwem
i dzisiejszà uroczystoÊcià ufundowania
Sztandaru Izby.

Nawiàzujàc do wystàpienia Prezesa
Romana Grzechnika o trudnej sytuacji
polskich aptekarzy ksiàdz arcybiskup
powiedzia∏, ˝e „zawsze zostaje jeszcze
dobry cz∏owiek“

– dr Andrzej Zakrzewski w swoim wy-
stàpieniu skupi∏ si´ na s∏owach has∏a
znajdujàcego si´ na Sztandarze „Salus
aegroti suprema lex“,

– lek wet. Andrzej K∏oska odczyta∏ list
w imieniu Warmiƒsko-Mazurskiej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej, 

– pani Maria Danielewicz Przewodni-
czàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych wyg∏osi∏a pi´kne przemó-
wienie skierowane do farmaceutów
uczestniczàcych w tej uroczystoÊci,

– z uwagà wys∏uchaliÊmy te˝ przemó-
wienia prof. Romana Kaliszana i innych,
którzy zabierali g∏os.

Nast´pnie wiceprezes mgr farm. T.
Korbut odczyta∏a listy gratulacyjne jakie 
nadesz∏y do prezesa R. Grzechnika.

* * *

Szanowny Panie Prezesie,

Pragn´ bardzo serdecznie podzi´kowaç
za zaproszenie na XXIII Okr´gowy Zjazd
Aptekarzy Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie. Niestety, poczynione wczeÊniej
zobowiàzania nie pozwalajà mi wziàç
udzia∏u w tej uroczystoÊci.

Dlatego chcia∏abym przekazaç na
Pana Prezesa r´ce list do wszystkich
farmaceutów zrzeszonych w Okr´gowej
Izbie Aptekarskiej w Olsztynie.

Szanowni Paƒstwo,

Okr´gowy Zjazd Aptekarski jest
szczególnym wydarzeniem dla samorzàdu
aptekarskiego. Jego uroczysty charakter
oraz okazja do spotkaƒ wzmacnia po-
czucie to˝samoÊci i wspólnoty aptekar-
skiej.

Dzisiejsza uroczystoÊç jest doskona∏à
okazjà do wymiany doÊwiadczeƒ oraz
dyskusji nad przysz∏oÊcià farmacji
w naszym województwie. Dynamiczne
zmiany, jakie w ostatnich latach wystàpi∏y
na rynku farmaceutycznym zmieniajà
oblicze aptekarstwa. To, co niezmienne
to szacunek i zaufanie, jakimi pacjenci
obdarzajà farmaceutów.

Chcia∏abym przekazaç wszystkim
uczestnikom Zjazdu ˝yczenia satysfakcji
i zadowolenia z pracy zawodowej oraz
wytrwa∏oÊci w codziennej trosce
o pacjenta.

El˝bieta Kuriata
Warmiƒsko-Mazurski 
Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny

Olsztyn, 
22 listopada 2014 r.



Uchwa∏a Nr 111/VI/2014 
z dnia 18 listopada 2014 r.
Okr´gowej Rady Aptekarskiej

Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie 
w sprawie nadania 

Sztandaru Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 29 pkt. 1 i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach ap-
tekarskich (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 136, poz. 856 ze zm.).

Okr´gowa Rada Aptekarska, Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie

Uchwala

§ 1

Nadaç Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie – Sztandar. 

§ 2

Zatwierdziç wzór Sztandaru (awers i rewers) wed∏ug opisu zawartego w za∏àczni-
ku do niniejszej uchwa∏y (pkt. 3-5 opisu)

§ 3

Zatwierdziç wzór drzewca Sztandaru wed∏ug opisu zawartego w za∏àczniku do ni-
niejszej uchwa∏y (pkt 6 opisu).

§ 4

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Za∏àcznik: 
opis wzoru i drzewca Sztandaru.

W tym dniu odby∏a si´ równie˝
uroczystoÊç Âlubowania magi-
strów farmacji oraz wr´czenie
Prawa Wykonywania Zawodu
Farmaceuty

Prezes zaprasza nowych magistrów
farmacji do ceremonii Êlubowania. 

Pada komenda: Do Êlubowania! 

Chorà˝y Pocztu Sztandarowego po-
chyla Sztandar, zebrani na sali wstajà. 

Âlubowanie 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 
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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 mgr
farm. Romanem Janem Grzechnikiem
wobec farmaceutów zgromadzonych na
Zjeêdzie Aptekarskim oraz wobec zapro-
szonych goÊci.

W tym roku Êlubowanie farmaceu-
tów odby∏o si´ po raz pierwszy rów-
nie˝ z udzia∏em Pocztu Sztandarowe-
go Aptekarzy ze Sztandarem Okr´go-
wej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.

Pada komenda: Po Êlubowaniu! Poczet
Sztandarowy w pozycji: spocznij, Sztandar
do pionu. Zebrani siadajà. 

Âlubowanie z∏o˝y∏y nast´pujàce osoby: 
Filarska Martyna, Gajdulewicz Joanna,

G∏a˝ewska Marta Joanna, Go∏´biowski Ja-
cek, Jachimowicz Bogus∏awa, Jarnicka Jo-
anna Anna, Kotek Pawe∏ Maciej, Lisowska

Agnieszka, Sawa Mateusz, Stefaƒska
Agnieszka Ma∏gorzata, Zbysiƒska Joanna
i ˚emojduk Sandra. (12 osób)

Po z∏o˝eniu Êlubowania ka˝dy farma-
ceuta otrzyma∏ dokument „Prawo Wykony-
wania Zawodu Farmaceuty“ uprawniajàce-
go do samodzielnego wykonywania zawo-
du. Na pamiàtk´ tego uroczystego wyda-
rzenia ka˝dy farmaceuta otrzyma∏ „Kodeks
Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej“
pi´knie wydany przez Naczelnà Rad´ Apte-
karskà w postaci ksià˝ki, znaczek Izby Ap-
tekarskiej w Olsztynie, identyfikator farma-
ceuty cz∏onka Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie, wydanie ksià˝kowe z okazji
dwudziestolecia samorzàdu aptekarskiego
pt. „Okr´gowa Izba Aptekarska w Olsztynie
1991-2011“, treÊç sk∏adanego Êlubowania
umieszczona wewnàtrz ok∏adki z logo Izby
Aptekarskiej, b´dzie stanowi∏o pamiàtk´ te-
go niepowtarzalnego uroczystego dnia.

Czerwona ró˝a doda∏a dostojnoÊci i po-
wagi tej uroczystoÊci, które zosta∏o utrwalo-
ne na zdj´ciach wykonanych przez nasze-
go koleg´ mgr farm. Paw∏a Martyniuka.

Cz´Êç sprawozdawcza Zjazdu
1. Wybór przewodniczàcego

Na Przewodniczàcego Zjazdu wybra-
na zosta∏a (jednog∏oÊnie) mgr farm. Mar-
lena Sadowska, natomiast na zast´pc´
Przewodniczàcego – mgr farm. Janusz
¸azarczuk (jednog∏oÊnie).

Sekretarzami Zjazdu zostali wybrani:
mgr farm. Janina Murawska i mgr farm.
Wojciech Kask (jednog∏oÊnie).

2. Przyj´cie porzàdku obrad

Przewodniczàca Zjazdu podda∏a pod
g∏osowanie „Porzàdek obrad“ przedsta-
wiony w zaproszeniu na Zjazd. „Porzà-
dek“ zosta∏ przyj´ty jednog∏oÊnie w g∏o-
sowaniu jawnym.

3. Wybory komisji

Do komisji Mandatowej wybrano na-
st´pujàce osoby (jednog∏oÊnie):
mgr farm. Anna Woliƒska, mgr farm.
Konrad Okurowski i mgr farm. Anna
Perzanowska – przewodniczàca.

Do komisji Regulaminowej wybrana
zosta∏a (jednog∏oÊnie):
mgr farm. Danuta Harbaszewska – prze-
wodniczàca, mgr farm. Lucyna ¸azow-
ska i mgr farm. Marianna Kosowska.

Do komisji Uchwa∏ i Wniosków (jed-
nog∏oÊnie) zostali wybrani:
mgr farm. Ma∏gorzata Grzechnik i mgr
farm. Bartosz Wiechecki – przewodni-
czàcy.
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4. Przedstawienie sprawozdaƒ 
z dzia∏alnoÊci:

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Okr´gowej
Rady Aptekarskiej Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Olsztynie za okres od 16 listopada
2013 r. do 21 listopada 2014 r. przedstawi∏
uczestnikom Zjazdu mgr farm. Roman Jan
Grzechnik prezes Izby.

Na dzieƒ 22 listopada 2014 r. do
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie
nale˝y 643 farmaceutów w tym 83 emery-
tów nie wykonujàcych zawodu. Ka˝dego
roku w terminie do dnia 1grudnia lista far-
maceutów-emerytow, którzy nie wykonu-
jà zawodu jest aktualizowana a uchwa∏a
stwierdzajàca iloÊç emerytów niepracujà-
cych jest przekazywana do Naczelnej
Izby Aptekarskiej.Na dzieƒ sprawozdania
na terenie naszej Izby jest 330 aptek
ogólnodost´pnych (na koniec poprzed-
niego okresu sprawozdawczego by∏o 323
apteki), z tego w Olsztynie – 70 (by∏o 71),
aptek szpitalnych – 20, aptek zak∏ado-
wych – 1, dzia∏ów farmacji szpitalnej – 16
(dane z centralnego rejestru medyczne-
go), hurtowni farmaceutycznych – 12,
sk∏ad konsygnacyjny – 1. 

W okresie sprawozdawczym wyga-
szono zezwolenia na prowadzenie 8 ap-
tek (w∏aÊcicielami 5 byli farmaceuci)

Sprawozdanie z gospodarki finansami
Izby Aptekarskiej przedstawi∏ Skarbnik
mgr farm. Pawe∏ Martyniuk. Jest ono inte-
gralnà cz´Êcià Sprawozdania z dzia∏alno-
Êci Izby Aptekarskiej – zawarte w Za∏àcz-
niku do protokó∏u ze zjazdu.

Ca∏kowity stan Êrodków finansowych
Okr´gowej Izby Aptekarskiej na dzieƒ
21.11.2014 r. wynosi: 251 565,02 z∏
w tym: w Banku Zachodnim WBK
S.A I Oddzia∏ Olsztyn 45 478,61 z∏ na
koncie bie˝àcym i 15 262,69 z∏ na loka-
cie w Banku PEKAO S.A. O/Olsztyn 46
328,86 z∏ na koncie bie˝àcym, 8 013,78
z∏ na koncie Dobry Zysk (Regaty), na

koncie Warsztaty Farmaceutyczne – 34
741,82 z∏, na lokacie – 100 tys z∏ + 39,45
z∏ odsetki bankowe.

Ârodki pieni´˝ne w kasie – 1 699,81
z∏. Stan zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek
cz∏onkowskich wynosi 56 534 z∏.

RachunkowoÊç Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Olsztynie prowadzi Biuro Ksi´-
gowe firmy ABAK S.A Przygotowane
sprawozdanie finansowe za rok 2013 jest
podpisane przez Prezesa Izby Aptekar-
skiej R. Grzechnika, Zast´pców, Skarbni-
ka i z∏o˝one do Urz´du Skarbowego
w terminie przewidzianym w przepisach
prawa. Sprawozdanie za okres 1.01.2014 r.
do dnia 21.11.2014 r. zosta∏o przedsta-
wione uczestnikom Zjazdu. Wykonanie
wp∏ywów na poziomie 81% i wydatków na
poziomie 78% w okresie od 1.01.2014 r.
do 30.09.2014 r. pozwala przypuszczaç,
˝e bud˝et zostanie zamkni´ty bez straty.
Przewaga wp∏ywów nad wydatkami
w tym okresie wynosi 18 032,91z∏.

Po przedstawieniu sprawozdania fi-
nansowego skarbnik mgr Pawe∏ Marty-
niuk przedstawi∏ Projekt Preliminarza bu-
d˝etowego na rok 2015. 

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Okr´go-
wej Komisji Rewizyjnej przy Okr´gowej
Izbie Aptekarskiej w Olsztynie za okres
od 15.11.2013 r. do 21.11.2014 r. przed-
stawi∏ cz∏onek komisji mgr farm. Wojciech
Kask. 

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Okr´go-
wego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie za okres od 16.11.2013 r. do
21.11.2014 r. zosta∏y przedstawione
przez zast´pc´ Rzecznika mgr farm.
Leszka Rogoziƒskiego.

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Okr´go-
wego Sàdu Aptekarskiego VI kadencji
przedstawi∏a Przewodniczàca Okr´gowe-
go Sàdu Aptekarskiego Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Olsztynie mgr farm. Lucy-
na ¸azowska. 
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5. Dyskusja nad sprawozdaniami

W dyskusji g∏os zabiera∏ mgr farm.
Konrad Okurowski w odniesieniu do
sprawozdania Rzecznika Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej i zakresu prowadzo-
nych post´powaƒ – jakie sà powody
skierowanych spraw do Rzecznika. 

Poniewa˝ OROZ nie by∏ obecny na
Zjeêdzie jego zast´pcy trudno by∏o odpo-
wiedzieç na pytanie. Prezes mgr R.
Grzechnik powiedzia∏, ˝e mo˝e cz´Êcio-
wo odpowiedzieç magistrowi Okurow-
skiemu w tych sprawach, które kierowa∏a
do OROZ Okr´gowa Rada Aptekarska,
dotyczy∏y one reklamy aptek i magistrów
b´dàcych kierownikami aptek, w stosun-
ku do których Inspektor Farmaceutyczny
wystàpi∏ z wnioskiem cofni´cia zezwole-
nia.

Doda∏, ˝e Rzecznik jest organem sa-
modzielnym i ORA ma tylko „relacje
urz´dowe“ z jego dzia∏alnoÊci.

Pan mgr farm. Wojciech Kask prze-
kaza∏ uwag´ dotyczàcà imprez integra-
cyjnych, brak jest imprezy integracyjnej
masowej, w której mogliby wziàç udzia∏

wszyscy cz∏onkowie Izby, wskazane by-
∏oby tak˝e, aby koszt takiej imprezy by∏
niewielki. Propozycj´ popar∏a pani magi-
ster Anna Woliƒska dodajàc, ˝e powinien
byç wzi´ty pod uwag´ termin umo˝liwia-
jàcy uczestnictwo w imprezie jak najlicz-
niejszej grupy farmaceutów.

Do przedstawionego preliminarza bu-
d˝etowego na rok 2015 nie by∏o uwag. 

6. Podj´cie uchwa∏ 
o przyj´ciu sprawozdaƒ organów 
Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Po zakoƒczeniu dyskusji Przewodni-
czàcy Komisji Uchwa∏ i Wniosków mgr
farm. Bartosz Wiechecki przedstawi∏
uczestnikom Zjazdu Uchwa∏y, które zo-
sta∏y poddane pod g∏osowanie.

1. Uchwa∏a Nr 1 XXIII Okr´gowego
Zjazdu Aptekarzy Okr´gowej Izby Apte-
karskiej Olsztynie z dnia 22.11.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci Okr´gowej Rady
Aptekarskiej Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Olsztynie – uchwa∏a zatwierdza-
jàca sprawozdanie zosta∏a podj´ta jed-
nog∏oÊnie w g∏osowaniu jawnym.

2. Uchwa∏a Nr 2 XXIII Okr´gowego
Zjazdu Aptekarzy Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Olsztynie z dnia 22.11.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci Okr´gowej Ko-
misji Rewizyjnej Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Olsztynie – uchwa∏a zatwier-
dzajàca sprawozdanie zosta∏a podj´ta
jednog∏oÊnie w g∏osowaniu jawnym.

3. Uchwa∏a Nr 3 XXIII Okr´gowego
Zjazdu Aptekarzy Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Olsztynie z dnia 22.11.2014  r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsz-
tynie – uchwa∏a zatwierdzajàca sprawoz-
danie zosta∏a podj´ta jednog∏oÊnie
w g∏osowaniu jawnym.

4. Uchwa∏a Nr 4 XXIII Okr´gowego
Zjazdu Aptekarzy Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Olsztynie z dnia 22.11.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci Okr´gowego Sà-
du Aptekarskiego Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Olsztynie – uchwa∏a zatwier-
dzajàca sprawozdanie zosta∏a podj´ta
jednog∏oÊnie w g∏osowaniu jawnym.

7.Uchwalenie bud˝etu Okr´gowej Izby
Aptekarskiej na 2015 rok. 

Uchwa∏a Nr 5 XXIII Okr´gowego
Zjazdu Aptekarzy Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Olsztynie z dnia 22.11.2014 r.
w sprawie bud˝etu Okr´gowej Izby ap-
tekarskiej w Olsztynie na rok 2015 (za-



∏àcznikiem do uchwa∏y jest Preliminarz
bud˝etowy) – uchwa∏a zatwierdzajàca
Preliminarz bud˝etowy na rok 2015 zo-
sta∏a podj´ta jednog∏oÊnie w g∏osowa-
niu jawnym.

8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie 
obszaru dzia∏ania okr´gowych 

izb aptekarskich zgodnie z podzia∏em
administracyjnym kraju 

Uchwa∏a upowa˝nia i zobowiàzuje
Prezesa do przedstawienia tej uchwa∏y
na Zjeêdzie Krajowym.ZasadnoÊç zg∏o-
szenia uchwa∏y o takiej treÊci wyjaÊni∏
uczestnikom Zjazdu prezes R.Grzechnik.
Pokrywanie si´ obszaru dzia∏ania okr´-
gowych Izb Aptekarskich z obszarem
dzia∏ania takich urz´dów jak Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny czy Oddzia∏

Narodowego Funduszu Zdrowia u∏atwi
prac´ farmaceutom – w∏aÊcicielom ap-
tek, farmaceutom-kierownikom aptek,
którzy obecnie ró˝ne sprawy zwiàzane
z prowadzeniem aptek muszà
za∏atwiaç w dwu województwach.

Nasz Oddzia∏ NFZ od 1 stycznia
2015 r. likwiduje terenowe oddzia∏y w El-
blàgu i E∏ku, wi´c farmaceuci b´dà mu-
sieli ze sprawozdaniami refundacyjnymi
jeêdziç do Olsztyna. Jest to pewnego ro-
dzaju zmiana sytuacji, która zosta∏a ju˝
zapoczàtkowana niezale˝nie od nas.

W dyskusji g∏os zabierali te˝ zapro-
szeni goÊcie z innych Izb uczestniczàcy
w naszym zjeêdzie, podkreÊlali fakt mo˝-
liwoÊci zmniejszenia w ten sposób kosz-
tów funkcjonowania samorzàdu aptekar-
skiego.

Uczestnicy/delegaci Zjazdu podj´li
Uchwa∏´ Nr 6 XXIII Okr´gowego Zjazdu
Aptekarzy Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie z dnia 22.11.2014r. w spra-
wie obszaru dzia∏ania izb aptekarskich
zgodnie z podzia∏em administracyjnym
kraju.

Uchwa∏a zosta∏a podj´ta przy jednym
g∏osie wstrzymujàcym.

9. Przyj´cie wniosków 
XXIII Okr´gowego Zjazdu 

Aptekarzy

Przewodniczàcy Komisji Uchwa∏

i Wniosków mgr farm. Bartosz Wiechecki
poinformowa∏, ˝e podczas trwania Zjaz-
du nie wp∏yn´∏y do Komisji Uchwa∏

i Wniosków ˝adne wnioski.

10. Zakoƒczenie Zjazdu.

Mgr farm. Miros∏awa Aleksandrowicz
zabierajàc g∏os podzi´kowa∏a za inicjaty-
w´ ufundowania sztandaru.

Leszek Rogoziƒski przypomnia∏, ˝e
fundusze na sztandar pochodzà z dobro-
wolnych wp∏at (nie ze sk∏adek cz∏onkow-
skich).

Danuta Harbaszewska podkreÊli∏a,
˝e wp∏aty wszystkich darczyƒców by∏y
bardzo wa˝ne w realizacji tego przedsi´-
wzi´cia i nazwiska wszystkich darczyƒ-
ców znalaz∏y si´ na gwoêdziach sztanda-
rowych. Bardzo dzi´kujemy za poparcie
tego przedsi´wzi´cia. 

Przewodniczàca Zjazdu mgr farm.
Marlena Sadowska po stwierdzeniu, ˝e
wszystkie punkty programu Zjazdu zo-
sta∏y wykonane og∏osi∏a zamkni´cie
Zjazdu. Podzi´kowa∏a wszystkim farma-
ceutom za uczestnictwo w obradach i za-
prosi∏a na wspólny obiad.

Do Sekretarzy Zjazdu zosta∏y z∏o˝o-
ne przedstawiane uczestnikom Zjazdu
sprawozdania, podj´te Uchwa∏y oraz
protoko∏y poszczególnych Komisji Zjaz-
dowych: Protokó∏ Komisji Mandatowej,
Protokó∏ Komisji Regulaminowej. Proto-
kó∏ Komisji Uchwa∏ i Wniosków.

XXIII Zjazd Aptekarzy w Olsztynie
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Z protoko∏u 
Prezydium 
w dniu 

16 wrzeÊnia 2014 r. 

* Posiedzenie prowa-
dzi∏ prezes Okr´gowej Ra-

dy Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panià dr n. farm. Joannà Nazarko-Sa-
dowskà, w zwiàzku z wnioskiem Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutyczne-
go w Olsztynie o opini´ w sprawie udzie-
lenia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej o nazwie POD GRY-
FEM w Olsztynie, al. Wojska Polskiego
70 zawierajàcà wniosek o stwierdzenie
r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.
Osobà przewidzianà na kierownika jest
pani dr n. farm. Joanna Nazarko-Sadow-
ska, która jednoczeÊnie jest wniosko-
dawcà. Pani doktor od sierpnia tego roku
jest cz∏onkiem OIA w Olsztynie. Okres
szkoleniowy 2014-2018 trwa, poprzednie
sà zakoƒczone. Jest specjalistà farmacji
aptecznej.

* W zwiàzku z wnioskiem WIF o opi-
ni´ w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej
o nazwie APTEKI ARNIKA w Stawigu-
dzie, ul. Mazurska 2/1 zawierajàcà wnio-
sek o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki. Wnioskodawcà jest
przedsi´biorca pani Magdalena ˚ó∏tek.
Osobà przewidzianà na kierownika jest
pani mgr farm. Anna Budziƒska z którà
odby∏o si´ spotkanie cz∏onków Prezy-
dium Rady Aptekarskiej.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panià mgr farm. Joannà Zawadzkà
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝yte-
go prowadzenia apteki ogólnodost´pnej
o nazwie B¸¢KITNA w Mi∏om∏ynie przy ul.

Pas∏´ckiej 3. Pani magister prawo wyko-
nywania zawodu uzyska∏a 18.06.2009 r. –
spe∏nia warunek minimum 5-letniego sta-
˝u pracy. Po przeprowadzonej rozmowie
dotyczàcej znajomoÊci obowiàzków kie-
rownika apteki, znajomoÊci Prawa farma-
ceutycznego, znajomoÊci przepisów zwià-
zanych z prowadzeniem apteki cz∏onko-
wie Prezydium jednog∏oÊnie podj´li
Uchwa∏´ w sprawie stwierdzenia r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panem mgr farm. Maciejem Lobertem
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝yte-
go prowadzenia apteki ogólnodost´pnej
o nazwie SUPER-PHARM przy ul. Kazi-
mierza Górskiego 2 w Gdyni. Pan magi-
ster w 2013 r. uzyska∏ tytu∏ specjalisty
farmacji aptecznej zdajàc najlepiej egza-
min specjalizacyjny, co w liÊcie gratula-
cyjnym podkreÊli∏ Minister Zdrowia. Pan
magister jest naszym cz∏onkiem, by∏ ju˝
kierownikiem apteki w Olsztynie przy ul.
Sikorskiego od 01.07.2011 r. Z powodu
zmiany miejsca pracy i zamieszkania
zmieni te˝ przynale˝noÊç do Izby Apte-
karskiej. Cz∏onkowie Prezydium podj´li
jednog∏oÊnie Uchwa∏´ w sprawie stwier-
dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panià mgr farm. Aleksandrà Moszyƒ-
skà w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki ogólnodo-
st´pnej o nazwie JUVENTA przy ul. Reja
15 w Toruniu. Pani magister do dnia
31.08.2014 by∏a kierownikiem apteki SO-
KRATES w Bartoszycach. Pani magister
równie˝ z powodu zmiany miejsca za-
mieszkania i pracy wypisuje si´ z listy
cz∏onków OIA w Olsztynie. Cz∏onkowie
Prezydium jednog∏oÊnie podj´li Uchwa∏´
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝yte-
go prowadzenia apteki.

(…)
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Z protoko∏u Prezydium 
w dniu 30 wrzeÊnia 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏ prezes Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panià mgr farm. Ewà ˚bikowskà-Czech
w zwiàzku z proÊbà o stwierdzenie r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia hurtowni UNI-
DENT w Olsztynie w zwiàzku ze zmianà
siedziby hurtowni na ul. Masztowà 1. Pani
magister by∏a dotychczasowym kierowni-
kiem hurtowni, nie b´dzie ˝adnych innych
zmian. Uchwa∏a w sprawie stwierdzenia
„r´kojmi“ nale˝ytego prowadzenia hurtowni
zosta∏a podj´ta jednog∏oÊnie.

* Sprawy ró˝ne.
– Skarbnik mgr farm. Pawe∏ Martyniuk

omówi∏ jeszcze raz tryb post´powania przy
Êciàganiu zaleg∏ych sk∏adek cz∏onkowskich:
przypomnienie, wezwanie do zap∏aty, we-
zwanie ostateczne do zap∏aty, wdro˝enie
post´powania egzekucyjnego w admini-
stracji w sytuacji wykorzystania wszystkich
poprzednich etapów.

* Omawiano spraw´ zwiàzanà z po-
Êwi´ceniem Sztandaru naszej Izby. 

* Prezes mgr farm. Roman Grzechnik
zapozna∏ cz∏onków Prezydium z pismem
pana mgr farm. Konrada Okurowskiego wy-
stosowanym do GIF dotyczàcego zama-
wiania leków, które mogà byç zamawiane
tylko w niektórych hurtowniach farmaceu-
tycznych.

(…) 

Z protoko∏u Prezydium 
w dniu 07 paêdziernika 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏ prezes Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panem mgr farm. Piotrem Ma∏eckim
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki ogólnodost´pnej o na-
zwie „Apteka Centrum Leków“ w Nowym
Dworze Gdaƒskim, przy ul. Sienkiewicza
17. Cz∏onkowie Prezydium podj´li Uchwa∏´
o stwierdzeniu „r´kojmi“.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panià mgr farm. Ma∏gorzatà Bohdzian
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki ogólnodost´pnej spó∏ki
Medicus w Olsztynie ul. Sikorskiego 2b.
jednog∏oÊnie podj´li Uchwa∏´ o stwierdze-
niu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.

(…) 

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

* Posiedzenie prowadzi∏ prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.

* Prezydium spotka∏o si´ z panià mgr
farm. Marià Regiec w zwiàzku z wnioskiem
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego o wydanie opinii w sprawie zezwole-
nia na prowadzenie nowo otwierajàcej si´
apteki o nazwie „Apteka Rynkowa“ na ul.
Rynek 6/22 w Lubawie zawierajàcej r´koj-
mi´ nale˝ytego prowadzenia apteki dla
kandydatki na kierownika pani mgr farm.
Marii Regiec. Wnioskodawcà jest pan Ma-
ciej Sitarek zam. w Gdaƒsku.

* Prezydium spotka∏o si´ z panià mgr
farm. Martà Szerszenowicz w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadze-
nia apteki o nazwie „Apteka Âw. Brunona“
w Orzyszu, ul. Cierniaka 6. Po rozmowie
z panià magister o obowiàzkach kierownika
i przepisach dotyczàcych apteki aktualnie
obowiàzujàcych, cz∏onkowie Prezydium
jednog∏oÊnie podj´li uchwa∏´ o stwierdzeniu
r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.



* Prezydium spotka∏o si´ z panià mgr
farm. Aldonà U˝yƒskà w zwiàzku z wnio-
skiem Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego o wydanie opinii w sprawie ze-
zwolenia na prowadzenie nowo otwierajà-
cej si´ apteki o nazwie „Centrum Leków
Nowa Farmacja“ na ul. Polskiej 36
w Szczytnie zawierajàcej r´kojmi´ nale˝y-
tego prowadzenia apteki dla kandydatki na
kierownika. Wnioskodawcà jest pani Dorota
Florkowska zam. w Szczytnie. 

* Sprawy ró˝ne
– Pani mgr farm. Janina Murawska

przedstawi∏a przebieg spotkania z Jego
Ekscelencjà Arcybiskupem Metropolità
Warmiƒskim ks. dr. Edmundem Piszczem,
na którym by∏a razem z prezesem OIA mgr.
farm. Romanem Grzechnikiem i mgr farm.
Miros∏awà Aleksandrowicz, w celu omówie-
nia spraw zwiàzanych z poÊwi´ceniem
Sztandaru Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie. Ustalono, i˝ Msza Êw. w trak-
cie której zostanie poÊwi´cony Sztandar,
odb´dzie si´ 22.11.2014 r. o godz. 900

w Bazylice konkatedralnej Êw. Jakuba
w Olsztynie. Jego Ekscelencja zosta∏ rów-
nie˝ zaproszony na Zjazd Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Olsztynie, który odbywa si´
tego samego dnia

* Prezydium omówi∏o równie˝ wst´pnie
program Zjazdu, który zostanie przedsta-
wiony do akceptacji Rady na najbli˝szym
posiedzeniu

* Zapoznano si´ z pismem Naczelnej
Rady Aptekarskiej z proÊbà o opini´
w sprawie rozwa˝enia zasadnoÊci wprowa-
dzenia zmiany w Prawie farmaceutycznym
w zakresie odnoszàcym si´ do kwalifikacji
kierownika apteki polegajàcej na wprowa-
dzeniu obowiàzku posiadania przez kierow-
nika apteki specjalizacji w okreÊlonej dzie-
dzinie farmacji, czyli posiadania minimum
3-letniego sta˝u pracy i specjalizacji (na
podstawie pisma z Ministerstwa Zdrowia

Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wy˝sze-
go). Cz∏onkowie Prezydium jednog∏oÊnie
wyrazili pozytywna opini´ o proponowanej
zmianie.

(…) 

Z protoko∏u Prezydium 
w dniu 21 paêdziernika 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏ prezes Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panià mgr farm. Ma∏gorzatà Pacholczyk
w zwiàzku z wnioskiem Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego w Olsztynie
o wydanie opinii w sprawie zezwolenia na
prowadzenie apteki o nazwie: „Apteka Hibi-
scus“ w Olsztynie przy ul. Jagielloƒskiej
33/2, w której pani magister jest kandyda-
tem do funkcji kierownika. Wnioskodawcà
jest przedsi´biorca EKOBUT sp. z o. o.
z siedzibà w Warszawie. Apteka powstaje
w miejscu dotychczasowej apteki „Mille-
nium“, która zakoƒczy∏a dzia∏alnoÊç. Pani
magister Ma∏gorzata Pacholczyk jest do-
Êwiadczonym farmaceutà, równie˝ jako kie-
rownik apteki.

(…) 

Z protoko∏u Rady Aptekarskiej
w dniu 21 paêdziernika 2014 r.

* Posiedzenie prowadzi∏ prezes mgr
farm. Roman Grzechnik. 

* Rada Aptekarska podj´∏a jednog∏o-
Ênie dwie uchwa∏y w sprawie stwierdzenia
prawa wykonywania zawodu farmaceuty: 
a) pani mgr farm. Joannie Gajdulewicz
b) pani mgr farm. Karolinie D´bskiej

* Rada Aptekarska rozpatrzy∏a wniosek
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego w Olsztynie o wydanie opinii w spra-

Z prac Olsztyƒskiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
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Symboliczne wbicie
gwoêdzi 
sztandarowych 
w drzewce sztandaru 
– aktu tego dokonuje
prof. Roman Kaliszan

Symboliczne wbicie
gwoêdzi 

sztandarowych 
w drzewce sztandaru
– aktu tego dokonuje

prof. Ma∏gorzata
Sznitowska

Symboliczne wbicie
gwoêdzi 
sztandarowych 
w drzewce sztandaru 
– aktu tego dokonuje
prof. Adam Buciƒski

UroczystoÊç nadania sztandaru
Izby Aptekarskiej w Olsztynie

I



Symboliczne wbicie gwoêdzi sztandarowych w drzewce sztandaru – aktu tego dokonuje 
wiceprezes Teresa Korbut

Symboliczne wbicie gwoêdzi sztandarowych w drzewce sztandaru – aktu tego dokonuje
prezes Roman Grzechnik

II



Przekazanie sztandaru Romanowi Grzechnikowi
przez Leszka Rogoziƒskiego

Wiersz o sztandarze
recytuje El˝bieta Baƒkowska

Przekazanie sztandaru – Micha∏ Dudka odbiera
sztandar z ràk Romana Grzechnika

III



Andrzej Zakrzewski                                Andrzej K∏oska

Wystàpienia zaproszonych goÊci: 

Arcybiskup Edmund Piszcz                     Halina Zaborowska-Boruch

Roman Kaliszan                                    Maria Danielewicz

IV
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wie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej „Apteka Rynkowa“ w Lu-
bawie, ul. Rynek 6/2. Wnioskodawcà jest
pan Maciej Sitarek zam. w Gdaƒsku. Kan-
dydatem do funkcji kierownika apteki jest
mgr farm. Maria Regiec. Rada podj´∏a
uchwa∏´ o wydaniu pozytywnej opinii
w sprawie „zezwolenia“ zawierajàcà „r´koj-
mi´“ kandydatowi do funkcji kierownika.

* Rada Aptekarska rozpatrzy∏a wniosek
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego w Olsztynie o wydanie opinii w spra-
wie udzielenia zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Centrum
Leków Nowa Farmacja na Polskiej“
w Szczytnie przy ul. Polskiej 36. Wniosko-
dawcà jest pani Dorota Florkowska. Kandy-
datem do funkcji kierownika jest mgr farm.
Aldona U˝yƒska. Rada podj´∏a uchwa∏´
o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie „ze-
zwolenia“ zawierajàcà „r´kojmi´“ kandyda-
towi do funkcji kierownika 

* Rada Aptekarska rozpatrzy∏a wniosek
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego w Olsztynie o wydanie opinii w spra-
wie udzielenia zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Apteka
Spo∏eczna na Królewieckiej“ w Mràgowie,
ul. Królewiecka 43. Wnioskodawcà jest
przedsi´biorca Farmacja Marszalik sp.j.
z siedzibà w Bia∏ymstoku, ul. Transportowa
20. Kandydatem do funkcji kierownika jest
mgr farm. Magdalena Górecka cz∏onek na-
szej Izby. Rada podj´∏a uchwa∏´ o wydaniu
pozytywnej opinii w sprawie „zezwolenia“
zawierajàcà „r´kojmi´“ kandydatowi do
funkcji kierownika.

* Rada Aptekarska rozpatrzy∏a wnio-
sek Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie udzielenia zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodost´pnej o na-
zwie „Apteka Hibiskus“„ w Olsztynie, ul.
Jagielloƒska 33/2. Wnioskodawcà jest
przedsi´biorca EKOBUT sp. z o. o. z sie-
dzibà w Warszawie. Rada podj´∏a uchwa-

∏´ o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie
„zezwolenia“ zawierajàcà „r´kojmi´“ kan-
dydatowi do funkcji kierownika mgr farm.
Ma∏gorzacie Pacholczyk.

* Sprawy finansowe. 
* Na wniosek skarbnika mgr. Paw∏a

Martyniuka Rada jednog∏oÊnie podj´∏a
uchwa∏´ w sprawie trybu dochodzenia nie-
op∏aconych sk∏adek cz∏onkowskich (w try-
bie przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji).

* Informacje Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego:

Zmiana na stanowisku kierownika
apteki 
– w aptece ogólnodost´pnej „W Centrum“
w Gi˝ycku ul. Olsztyƒska 3A – mgr farm.
Beata Opa∏acz-Machol od 21.07.2014 r.
– w aptece ogólnodost´pnej „S∏oneczna“
w Mi∏om∏ynie ul. Cicha 2 – mgr farm. Joan-
na Kaêmierska od 01.09.2014 r.
– w aptece ogólnodost´pnej „AQUA“
w Ostródzie ul. Jana Paw∏a II 9/7 – mgr
farm. Daria Owsianowska od 01.09.2014 r
– w aptece ogólnodost´pnej „Apteki Arnika“
w Dobrym MieÊcie ul. Zwyci´stwa 44 – mgr
farm. Alicja Cydzik od 16.09.2014 r.
– w aptece ogólnodost´pnej „Dobra Apte-
ka“ w I∏awie, ul. Wiejska 2C – mgr farm. Ju-
styna Pie∏uç od 22.09.2014 r.
– w aptece ogólnodost´pnej „B∏´kitna“
w Mi∏om∏ynie, ul. Pas∏´cka 3 – mgr farm.
Joanna Zawadzka od 01.10.2014 r.
– w aptece ogólnodost´pnej „Grunwaldzka“
w Lubawie, ul. Grunwaldzka 2 – mgr farm.
Waldemar KroÊnicki od 01.10.2014 r.
– w aptece ogólnodost´pnej „Grunwaldzka
1“ w Lubawie, ul. Kopernika 3 – mgr farm.
Magdalena Krause od 01.10.2014 r.

Uruchomienie apteki ogólnodost´pnej
– apteka o nazwie „Apteki Arnika“
w Stawigudzie, ul. Mazurska 2/1
z dniem 01.10.2014 r. – kierownik mgr
farm. Anna Budziƒska. 
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– apteka o nazwie „Miejska“ w Nidzicy, ul.
Traugutta 14 z dniem 01.10.2014 r. – kie-
rownik mgr farm. Halina Nazaruk. 
– apteka o nazwie „Apteka pod Gryfem Jo-
anna Nazarko-Sadowska“ w Olsztynie, al.
Wojska Polskiego 70 z dniem 16.10.2014 r.
– kierownik/w∏aÊciciel dr n. farm. Joanna
Nazarko-Sadowska

* Korespondencja bie˝àca.
– OtrzymaliÊmy Pismo Ministerstwa

Zdrowia Departament Nadzoru Kontroli
i Skarg informujàce, ˝e termin za∏atwienia
z∏o˝onej skargi w przedmiocie nienale˝yte-
go wykonywania ustawowych zadaƒ przez
G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego
zosta∏ wyznaczony na dzieƒ 3.11.2014 r.

*Sprawy ró˝ne.
– Prezes mgr farm. Roman Grzechnik

podda∏ pod dyskusj´ propozycj´ z∏o˝enia
wniosku zmiany obszaru dzia∏ania okr´go-
wych izb aptekarskich zgodnie z podzia∏em
administracyjnym kraju. Cz∏onkowie Rady
poparli propozycj´, uznali, ˝e u∏atwia∏oby to
wspó∏prac´ Rady Aptekarskiej z Wojewódz-
kim Inspektorem Farmaceutycznym i Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Rada podj´∏a
jednog∏oÊnie uchwa∏´ o wprowadzeniu do
porzàdku obrad XXIII Okr´gowego Zjazdu
Aptekarzy OIA w Olsztynie uchwa∏y
„w sprawie obszaru dzia∏ania okr´gowych
izb aptekarskich zgodnie z podzia∏em admi-
nistracyjnym kraju“.

(…)

Z protoko∏u Prezydium 
w dniu 28 paêdziernika 2014 r. 

* Zebranie prowadzi∏ prezes Okr´gowej
Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panià mgr farm. Jowità Miszczak-Bader
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki ogólnodost´pnej o na-
zwie DR OPTIMA CENY HURTOWE w So-
ko∏owie Podlaskim przy ul. W∏adys∏awa An-

dersa 1a. Podj´ta zosta∏a jednog∏oÊnie
Uchwa∏a w sprawie stwierdzenia r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki.

* Sprawy ró˝ne
* Prezes mgr farm. Roman Grzechnik

przedstawi∏ relacj´ z ostatniego posiedzenia
Naczelnej Rady Aptekarskiej, które odby∏o
si´ 23.10.2014 r.

* ustalono program Zjazdu Okr´gowej
Izby Aptekarskiej

* dyskutowano nad listà kandydatów do
pocztu fundatorów Sztandaru Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Olsztynie i pierwszego
pocztu sztandarowego.

(…)

Z protoko∏u Prezydium 
w dniu 04 listopada 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏ prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panem mgr farm. Szymonem Piotrem Ró-
˝eƒskim w zwiàzku z wnioskiem Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki o na-
zwie:“DR. MAX“ w Ostródzie, ul. Piastow-
ska 5, w której pan magister jest kandyda-
tem do funkcji kierownika. Wnioskodawcà
jest X-Pharma Investments sp. z o.o. z sie-
dzibà w Katowicach. Przeprowadzono
z kandydatem do funkcji kierownika rozmo-
w´ o obowiàzkach kierownika, przepisach
prawa, które powinien znaç farmaceuta pe∏-
niàcy obowiàzki kierownika apteki a tak˝e
o zasadach prowadzenia apteki. 

* Sprawy ró˝ne
– Ustalono list´ zaproszonych goÊci na
XXIII Okr´gowy Zjazd Aptekarzy w Olszty-
nie.
– Prezes poinformowa∏ o zaplanowanym
szkoleniu (29.11.2014) na temat: „Polityka
bezpieczeƒstwa danych osobowych“, orga-
nizatorem szkolenia b´dzie firma Kamsoft
i Okr´gowa Izba Aptekarska w Olsztynie. 
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Z protoko∏u Prezydium 
w dniu 18 listopada 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏ prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panem mgr farm. Adamem J´drzejcza-
kiem w zwiàzku z wnioskiem Wojewódzkie-
go Inspektora Farmaceutycznego w Olszty-
nie o wydanie opinii w sprawie zezwolenia
na prowadzenie apteki o nazwie „Promocyj-
na“ w Szczytnie, ul. Boles∏awa Chrobrego
10. Jest to apteka istniejàca, nast´puje
zmiana w∏aÊciciela.

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panem mgr farm. Krzysztofem Guzek
w zwiàzku z wnioskiem Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego w Olsztynie
o wydanie opinii w sprawie zezwolenia na
prowadzenie apteki o nazwie „Osiedlowa“
w Szczytnie, ul. Nauczycielska 18. Jest to
apteka istniejàca,nast´puje zmiana przed-
si´biorcy. 

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´
z panem mgr farm. Robertem Karwow-
skim w zwiàzku z wnioskiem Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki o nazwie
Pharma Land w Nowym MieÊcie Lubaw-
skim. Wnioskodawcà jest przedsi´biorca
MK PHARM sp. z o.o. z siedzibà Golub-
Dobrzyƒ. Pan magister jest kandydatem
na kierownika w tej aptece.

(…)

Z protoko∏u Rady Aptekarskiej
w dniu 18 listopada 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏ prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.

* Podj´to Uchwa∏´ Nr 111/VI/2014
w sprawie nadania Sztandaru Okr´gowej

Izby Aptekarskiej w Olsztynie.
* Podj´to Uchwa∏´ Nr 112/VI/2014

w sprawie powo∏ania Pocztu Sztandarowe-
go Fundatorów w sk∏adzie: Chorà˝y Leszek
Rogoziƒski, Asysta: Lucyna ¸azowska, Ja-
nina Murawska

* Podj´to Uchwa∏´ Nr 113/VI/2014
w sprawie powo∏ania pierwszego Pocztu
Sztandarowego Aptekarzy Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Olsztynie w sk∏adzie: Chorà-
˝y Micha∏ Dutka, Asysta: Anna Perzanow-
ska, Bogumi∏a Polakiewicz.

* Podj´to Uchwa∏´ Nr 109/VI/2014
w sprawie projektu Bud˝etu na 2015 rok.

* Podj´to Uchwa∏´ w sprawie okreÊlenia
aktualnej listy emerytów i rencistów niepra-
cujàcych zwolnionych z obowiàzku p∏ace-
nia sk∏adek cz∏onkowskich( jest to 83 oso-
by). Na tej podstawie w oparciu o Uchwa∏´
VI Krajowego Zjazdu, nasza Izba jest zwol-
niona z przekazywania cz´Êci sk∏adki
cz∏onkowskiej do Naczelnej Izby Aptekar-
skiej.

* Informacje Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Olsztynie:

zmiana na stanowisku kierownika ap-
teki:

1) w aptece ogólnodost´pnej o nazwie
Superapteka w Mràgowie ul. Królewiecka
51A/2, mgr farm. Samer Bijo od dnia
1.09.2014

2) w aptece ogólnodost´pnej o nazwie
Apteka na Traugutta Nowa Farmacja w K´-
trzynie, ul. Traugutta 1, mgr farm. Marcin
Michalak od dnia 7.11.2014

3) w aptece ogólnodost´pnej o nazwie
Âw. Brunona w Orzyszu ul. Cierniaka 6,
mgr farm. Marta Szerszenowicz od dnia
1.11.2014

Uruchomienie apteki: 
1) apteka ogólnodost´pna o nazwie

STABIL w Lubawie ul. Gdaƒska 17
z dniem 3.11.2014, kierownik mgr farm.
Barbara Elmerych-¸´gowska, w∏aÊciciel:
przedsi´biorcy Apteka Stabil spó∏ka jawna
Jan Rafalski i Piotr Pasternak z I∏awy.

Z prac Olsztyƒskiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
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WygaÊni´cie zezwolenia
1) apteka ogólnodost´pna o nazwie

ABC w I∏awie ul. Andersa 3, zakoƒczenie
dzia∏alnoÊci z dniem 1.10.2014, której w∏a-
Êcicielem by∏a pani Reƒska-Cierkowska

2) apteka Vita w Lubawie ul. Gdaƒska

17, zakoƒczenie dzia∏alnoÊci z dniem
23.10.2014, której w∏aÊcicielem by∏a pani
Barbara Elmerych-¸´gowska. 

(…)
wybra∏a 

J. Murawska

UCHWA¸A Nr 101/VI/2014
z dnia 21 paêdziernika 2014

Okr´gowej Rady Aptekarskiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej 
w Olsztynie

w sprawie trybu dochodzenia
nieop∏aconych sk∏adek cz∏onkowskich 

w Okr´gowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie

Okr´gowa Rada Aptekarska w Olsztynie, dzia∏ajàc na podstawie art. 29 pkt 1, art. 29
pkt 7 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 7 ust. 2 pkt 13, art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 66 usta-
wy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 136,
poz. 856 z póên. zm.) oraz na podstawie uchwa∏y Nr 4/VI/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.
Okr´gowej Rady Aptekarskiej, Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie sk∏adek
cz∏onkowskich w Okr´gowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie, uchwala co nast´puje:

§1
W razie stwierdzenia, ˝e farmaceuta zalega z zap∏atà sk∏adek cz∏onkowskich, zostanie

wys∏ane do farmaceuty wezwanie do zap∏aty listem poleconym za potwierdzeniem odbio-
ru, wskazujàce na obowiàzek zap∏aty zaleg∏ych sk∏adek cz∏onkowskich i wyznaczajàce 7 –
dniowy termin na dokonanie wp∏aty.

§2
* W przypadku gdy po otrzymaniu wezwania do zap∏aty farmaceuta nie dokona∏ wp∏a-

ty zaleg∏ych sk∏adek w pe∏nej wysokoÊci, Okr´gowa Izba Aptekarska w Olsztynie ma pra-
wo wystosowaç do farmaceuty upomnienie, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 1, opraco-
wany w oparciu o obowiàzujàce przepisy dla dochodzenia nale˝noÊci pieni´˝nych w trybie
post´powania egzekucyjnego w administracji.

* Kosztami upomnienia obcià˝ony zostanie farmaceuta zalegajàcy z p∏atnoÊciami. 
§3

W razie gdyby po up∏ywie 7 dni od dor´czenia upomnienia, farmaceuta nie dokona∏

wp∏aty zaleg∏ych sk∏adek cz∏onkowskich w pe∏nej wysokoÊci wraz z odsetkami, Okr´gowa
Izba Aptekarska ma prawo wystawiç tytu∏ wykonawczy opiewajàcy na zaleg∏à nale˝noÊç
sk∏adkowà i skierowaç tytu∏ wykonawczy do egzekucji w post´powaniu egzekucyjnym
w administracji. 

§4
Nadzór nad realizacjà uchwa∏y powierza si´ Skarbnikowi Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Olsztynie.
§5

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
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FARMACJA APTECZNA

mgr farm. ANDRZEJ KUCI¡SKI
OKRES KADENCJI 1.07.2014 r. – 30.06.2019 r.

adres miejsca pracy, kontakt
APTEKA ESKULAP

ul. Grunwaldzka 1, 14-200 I∏awa
tel. (89) 648 23 34

e-mail: andrzej.kucinski@onet.pl

ANALITYKA 
FARMACEUTYCZNA

prof. dr hab. n. farm. ADAM BUCI¡SKI
OKRES KADENCJI 6.06.2014 r. – 5.06.2019 r.

adres miejsca pracy, kontakt
UNIWERSYTET MIKO¸AJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im Rydygiera w Bydgoszczy

Katedra i Zak∏ad Biofarmacji
ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. (52) 5853900, fax (52) 5853804

e-mail: kizbiofarmacji@cm.umk.pl

FARMACJA SZPITALNA

mgr farm. Ma∏gorzata Lotkowska 
OKRES KADENCJI 8.07.2010 r.  – 7.07.2015 r.

adres miejsca pracy,kontakt
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

ul. Niepodleg∏oÊci 44, 10-045 Olsztyn
tel. (89) 5274366, fax (89) 5336253

e-mail: apteka@szpital.olsztyn.pl

Wojewódzcy konsultanci w dziedzinie farmacji
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Magiczne leki z historycznej apteki cz. VII.
Kiedy patrzàc przez okno widzimy wi-

rujàce p∏atki Êniegu, a ca∏y Êwiat pogrà-
˝ony jest w s∏odkiej melancholii Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia w wielu domach po-
jawiajà si´ na sto∏ach pi´knie wyglàdajà-
ce, pachnàce cynamonem, czekoladà
czy pomaraƒczami Êwiece. Wielu z nas
nie zdaje sobie jednak sprawy, jak krótka
jest droga pomi´dzy przepi´knym zapa-
chem ulatniajàcym si´ ze Êwiecznika,
a kadzid∏em, które odgrywa wielkà
symbolicznà rol´ w wielu reli-
giach i kulturach. Kadzi-
d∏o, które mia∏o moc
oczyszczania zarówno
ducha jak i cia∏a. 

Od niepami´t-
nych czasów ludzie
poszukiwali êróde∏

wszelkiego rodzaju
mi∏ych dla zmys∏ów
woni. Ju˝ w staro˝yt-
noÊci u˝ywano ich za-
równo dla przyjemnoÊci,
jak i do celów zdrowotnych.
Najbardziej znanà mieszaninà
do okadzania pochodzàcà z tego
okresu by∏a kyphi, jednak jej sk∏ad nie
zosta∏ w pe∏ni poznany, gdy˝ ka˝de ze
êróde∏ (czy to papirus Ebersa, czy Harri-
sa czy te˝ zapisy ze Êcian Êwiàtyni Edfu
i wiele innych) podaje, jak mo˝na zauwa-
˝yç, istotne ró˝nice tej jak˝e wa˝nej
w ówczesnym ˝yciu mieszanki. 

„Prawdziwe kadzid∏a“ otrzymywane
by∏y z mieszaniny ˝ywicy dwóch rodza-
jów drzewa boswelinowego i wyrabiano
je g∏ównie w Arabii oraz w mniejszym
stopniu w Indiach, Somalii i Abisynii. Ze
wzgl´du na trudnoÊç w dost´pnoÊci,
a tym samym wartoÊç, z czasem kadzi-
d∏em zacz´to nazywaç wszystko, co po
spaleniu wydawa∏o przyjemny zapach.
Sporzàdzano je wi´c z suszonych cz´Êci

roÊlin (zarówno z kory, owoców, kwia-
tów), gum oraz ˝ywic.

Na podstawie danych historycznych
przypuszcza si´, i˝ to uwielbienie i kult
ognia by∏ bodêcem do poszukiwana sub-
stancji, które w kontakcie z nim b´dà ulat-
nia∏y pi´kny zapach. Mówi si´ równie˝
o tym, i˝ jest to wynik przypadku, kiedy to
zaobserwowano ró˝noraki efekt, jaki da-
wa∏ materia∏ u˝yty do palenia. Zarówno

ka˝dy kawa∏ek drewna, jak i wrzu-
cona w ogieƒ wysuszona by-
lina dawa∏y ró˝ny kolor,
nasilenie i zapach dymu.
Zaobserwowano rów-
nie˝ reakcj´ zwierzàt,
w tym tak˝e owadów
na ulatniajàce si´
k∏´by dymu, stàd te˝
zacz´to przypusz-
czaç, ˝e ma on moc
odstraszania nie tylko
tego co widoczne, ale
tak˝e tego „co jest z∏e“

i niedostrzegalne go∏ym
okiem tj. z∏e duchy, uroki

a przede wszystkim choroby, które ko-
jarzono z rozk∏adem cia∏ i charaktery-
stycznà wonià jakà one wydawa∏y, i którà
neutralizowa∏ zapach palonego kadzid∏a. 

Wracajàc do samego dymu i do
„zdolnoÊci“ unoszenia si´ obserwujemy
jego wszechobecnoÊç w rytua∏ach, mo-
dlitwach oraz ró˝norakich obrz´dach. To
unoszenie do nieba mia∏o mo˝liwoÊç
przenoszenia wszelkiego rodzaju próÊb,
przeb∏agania za grzechy, jak równie˝
dzi´kczynieƒ za otrzymane ∏aski. Znajdu-
jemy równie˝ zapisy egipskie, w których
pojawiajà si´ opisy przygotowania kadzi-
d∏a do obrz´dów pogrzebowych, co
oprócz odkupienia zmar∏ej duszy mia∏o
równie˝ na celu wskazanie jej w∏aÊciwej
poÊmiertnej drogi. 



Uznajàc moc odstra-
szania chorób zacz´to
u˝ywaç kadzid∏a w celach
profilaktycznych. Dlatego
te˝ podczas rozprzestrze-
niania si´ wszelkiego ro-
dzaju epidemii zalecano
palenie na placach lub
przed domami rozmaitych
zió∏, co mia∏o chroniç ludzi
i ich miejsce pobytu przed
„zatrutym powietrzem“.
Podczas trwania „czarnej
zarazy“ w niektórych paƒ-
stwach (np. we W∏oszech)
wprowadzono równie˝ na-
kaz okadzania wszelkiego
rodzaju paczek i listów,
a nawet pieni´dzy. 

„Magicznà moc“ pach-
nàcej woni obserwujemy
wi´c na przestrzeni ca∏ej
historii cz∏owieka. By∏a
wykorzystywana zarówno
przez biednych jak i boga-
tych, przez duchownych
jak i Êwieckich, przez po-
gan jak i we wszelkich re-
ligiach i sektach jakie po-
wstawa∏y na przestrzeni
dziejów. I skoro ju˝ przy
tym jesteÊmy nie zapomi-
najmy jak wielkà rol´ od-
grywa∏o i odgrywa kadzi-
d∏o w religii chrzeÊcijaƒ-
skiej. 

Na kartach historii
chrzeÊcijaƒstwa jakimi
jest Biblia odnajdujemy
wiele wàtków, w których
pojawiajà si´ odniesienia
do kadzid∏a. Widzimy tam
kadzid∏o jako symbol
uwielbienia Boga, nato-
miast jego szczególna
woƒ uto˝samiana jest z tà

„jakà wydzielajà dobre
uczynki i Êwi´ty sposób
˝ycia“. Cz´sto woƒ kadzi-
d∏a stosowana jest za-
miennie jako modlitwa,
gdy˝ jedno i drugie sk∏a-
dane by∏o w ofierze Bogu.
Na podstawie prawa Moj-
˝eszowego bezkrwawe
ofiary posypywane mia∏y
byç kadzid∏em, by ofiara
by∏a pe∏niejsza; jak rów-
nie˝ by∏a oznakà bezgra-
nicznego uwielbienia.
Przeogromne znaczenie
kadzid∏a nie mala∏o wraz
z trwaniem chrzeÊcijaƒ-
stwa. Znajdujemy wiele je-
go porównaƒ do modlitwy
(np. Psalm 141, Apokalip-
sa Êw. Jana, czy zapisy
Êw. Jana Chryzostoma),
jak równie˝ do czegoÊ
najwy˝szego, a nawet do
samego Chrystusa (s∏owa
Êw. Cyryla Jerozolimskie-
go mówiàcego o tym, i˝
Chrystus jest “kadzielnicà,
która nosi w sobie zapach
milszy ni˝ wszystko“). Nie
zapominajmy równie˝, i˝
jednym z darów, jakie
otrzyma∏o Dzieciàtko Je-
zus od trzech króli by∏o
równie˝ kadzid∏o symboli-
zujàce Jego pochodzenie
z wy˝szego Êwiata.

W wyniku póêniej-
szych przeÊladowaƒ
chrzeÊcijan, których zmu-
szano do uznania obcych
bóstw poprzez publiczne
zasypanie kadzid∏a na ich
czeÊç, a tak˝e wykorzy-
stania na szerokà skal´
kadzid∏a w rytua∏ach po-

gaƒskich, KoÊció∏ na d∏u-
gie lata zrezygnowa∏

z niego w swoich obrz´-
dach. Jednak obecnie
cz´sto nam towarzyszy
okadzanie wa˝nych ele-
mentów liturgicznych, jak
równie˝ celebrujàcego
msz´ oraz wiernych.

Ale jakie znaczenie dla
rozwoju medycyny majà
obrz´dy religijne? Otó˝
ogromne. Podczas stoso-
wania w wielu rytua∏ach
mieszanin s∏u˝àcych do
okadzania poczyniono
szereg obserwacji. W nie-
których przypadkach za-
uwa˝ono sennoÊç, w in-
nych pobudzenie, popra-
w´ nastroju. Zacz´to ∏à-
czyç te stany z mieszani-
nà u˝ytà do kadzenia i tak
oto mo˝emy domniemy-
waç o powstaniu pierw-
szych wziewnych leków... 

Na podstawie prób
i b∏´dów coraz cz´Êciej
zacz´to stosowaç opary

I ˚eglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
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w ˝yciu codziennym. I tak np. liÊci tabaki
spalanych w kadzielnicy u˝ywano do le-
czenia migreny, jak równie˝ do odurzania
pacjentów podczas zabiegów chirurgicz-
nych, potem zaÊ nastàpi∏ rozwój w lecze-
niu „dymem“ schorzeƒ uk∏adu oddecho-
wego. Powodzeniem cieszy∏y si´ tak˝e
opary substancji stosowanych przy gar-
bowaniu skór czy opary pochodzàce
z palenia krowich ekskrementów. Nie
mniej nie mo˝emy równie˝ zapomnieç, i˝
na kartach historii pojawiajà si´ kadzid∏a
stosowane nie tylko do inhalacji, ale rów-
nie˝ jako leki przeciwko hemoroidom po-
dawane za pomocà specjalnie skonstru-
owanego zestawu rurek. 

DziÊ coraz cz´Êciej si´gamy po
wszelkiego rodzaju kadzid∏a i „kadzide∏-
ka“ by ich woƒ umili∏a nam wieczór
i stworzy∏a odpowiedni do odpoczynku
nastrój. Coraz cz´Êciej te˝ ponownie wie-
rzymy w ich zdolnoÊç w oczyszczenie
mieszkania ze z∏ej energii, czy wzbudze-
nie mi∏oÊci w sercu drugiej osoby.
I nierzadko okazuje si´ to prawdà, gdy˝

zapach mo˝e pobudziç wszelkie uczu-
cia… Dbajmy wi´c o to, by w naszych do-
mach nigdy nie zabrak∏o tych magicznych
chwil, czy to przy zapachu kadzid∏a czy
te˝ przy blasku zapachowej Êwiecy… 

E. Baƒkowska

Bibliografia:
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cji KoÊcio∏a

W dniu 4 grudnia 2014 roku
o godz. 17 w Bursie nr 2 im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Olsztynie odby∏ si´ benefis
pani Miros∏awy Aleksandro-
wicz ze Stowarzyszenia Rodzi-
na Katyƒska w Olsztynie.

Wielokrotnie spotykaliÊmy si´ z naszym
GoÊciem w bursie. By∏y to najcz´Êciej spo-
tkania dotyczàce historii naszej Ojczyzny,
patriotyzmu m∏odzie˝y, debaty na temat
znaczenia prawdy w naszym ˝yciu. Dlate-
go te˝ pani Miros∏awa otrzyma∏a w dniu

nadania imienia i sztandaru bursie tj. 14 li-
stopada 2014 r. oficjalny tytu∏:“ Przyjaciela
Bursy“. Te wszystkie kontakty zaowocowa-
∏y benefisem pani Aleksandrowicz przybli-
˝ajàcym zebranym s∏uchaczom; dyrekcji
bursy, wychowawcom i licznie zgromadzo-
nej m∏odzie˝y Jej dorobek twórczy.

Czytajàc fragmenty ksià˝ki „Ocalone
z niepami´ci „m∏odzie˝ dopytywa∏a si´
o czas dzieciƒstwa i m∏odoÊci pani Miro-
s∏awy, miejsce urodzenia, ˝ycie i zwycza-
je ludzi w tym czasie, jak wyglàda∏a szko-
∏a w jej czasach, przebieg matury, relacje
rówieÊnicze, przyjaênie, a tak˝e jak do-
sz∏o do wydania jej wspomnieƒ. 
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RozmaitoÊci

Nast´pnie m∏odzie˝ recytowa∏a wiele
wierszy naszego GoÊcia przyk∏adowo:
„S∏oneczniki“, „O mnie“, „Choinka“, „Gru-
dzieƒ“, wiersze poÊwi´cone refleksji nad
˝yciem, okolicznoÊciowe dedykowane
przyjacio∏om z pracy i z miejscowoÊci
Krzywonoga.

Uczestniczàcy w tym spotkaniu S∏u-
chacze, na przemian to mieli ∏zy wzru-
szenia, to uÊmiechali si´ s∏uchajàc z ja-
kim humorem potrafi∏a pani Miros∏awa
przedstawiaç trudne i cz´sto irytujàce sy-
tuacje z ˝ycia. 

Pod koniec spotkania m∏odzie˝ zada-
wa∏a pani Miros∏awie Aleksandrowicz wie-

le pytaƒ dotyczàcych jej ulubionych zaj´ç,
cech charakteru, które ceni u ludzi a tak-
˝e podania swojej recepty na ˝ycie.

Pi´knie brzmia∏y w odpowiedzi s∏owa
pani Miros∏awy, ˝e lubi ludzi i ˝e ka˝de
spotkanie z cz∏owiekiem niesie te˝ pi´k-
nà niespodziank´, ˝e jest wierna w ˝yciu
wartoÊciom, wszystkim przyjaêniom, ˝e
receptà na ˝ycie jest ˝ycie w prawdzie.
Spotkaniu towarzyszy∏y te˝ niespodzian-
ki dedykowane pani Miros∏awie. By∏y to
piosenki wykonane przez m∏odzie˝ i spe-
cjalnie napisany na t´ okazj´ wiersz,
przez poet´ – wychowawc´ w bursie pa-
na Krzysztofa Czacharowskiego.

W MIESZKANIU

Pani Miros∏awie Aleksandrowicz

opis zawsze jest niedoskona∏y
wpierw idà fotele burzliwà przesz∏oÊcià wype∏nione
gro˝àc zasiedzeniem na amen
dalej sà Êciany bieli sprzyjajàce ascezie
góruje pó∏ka ksià˝ek o bezkresie dzieciƒstwa
„Martwa natura“ olsztyƒskiego mistrza Dadleza
kruszy ram´ przestrzeni
nad wiotkim stolikiem unosi si´ duch
rozmów o ciemnej katyƒskiej ojczyênie
na nim specja∏y nalewka barwy s∏oƒca
otwierajàcego bram´ jesieni
rogaliki z dzikà ró˝à niech kwitnà ró˝e
herbata w fili˝ankach z epoki harmonii
w butlach wina jak gejzer buzujà
z kuchni dochodzi delikatna muzyka
opis zawsze jest niedoskona∏y
jedynie dotyk oka zawiera wszystko

Krzysztof Czacharowski

Mimo, ˝e spotkanie si´ zakoƒczy∏o,
m∏odzie˝ jeszcze d∏ugo nie opuszcza∏a
sali i siedzia∏a zas∏uchana w treÊç kolej-
nych wierszy, które na ich proÊb´ czyta∏a

im pani Mirka z tomiku swoich wierszy
„Z po˝ó∏k∏ego kajecika“.

Teresa KrzeÊlak

Benefis Miros∏awy AleksandrowiczBenefis Miros∏awy Aleksandrowicz
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LIDIA
ROZ¸UCKA
1931-2014

W imieniu aptekarzy Okr´go-
wej Izby Aptekarskiej w Olszty-
nie ˝egnamy dziÊ naszà Ê.p.
Kole˝ank´ magister farmacji
Lidi´ Roz∏uckà, (z domu Nie-
znaƒska c. Jana i Stanis∏awy)

Przedstawi´ w skrócie Jej drog´
˝yciowà, gdy˝ okres dzieciƒstwa
przypada∏ na trudny okres dziejów
naszej ojczyzny a losy ludzi splata∏y
si´ nierozerwalnie z nimi.
Â.p. Lidia urodzi∏a si´ 7 maja 1931 r.

w Tarnopolu, mieÊcie polskim za∏o˝o-
nym w 1540 r. przez hetmana polskie-
go koronnego Jana Tarnowskiego,
mieÊcie o bogatej historii, w którym na
przestrzeni dziejów zmieniali si´ w∏a-
Êciciele i zmienia∏a si´ przynale˝noÊç
paƒstwowa, mieÊcie obecnie na Ukra-
inie.
Matka Lidii by∏a nauczycielkà a oj-

ciec urz´dnikiem celnym. W 1939 r.
wraz z rodzicami przenosi si´ do Lwo-
wa. Tam ucz´szcza∏a do szko∏y po-
wszechnej, a nast´pnie ukoƒczy∏a
osiem klas radzieckiej dziesi´ciolatki.

Nast´pnie los tak sprawi∏, ˝e
w 1945 r. wyjecha∏a w ramach repa-
triacji razem z rodzinà do Polski, na
Ziemie Odzyskane. Zamieszkali
w Olsztynie.
Tu ucz´szcza∏a do I Liceum Ogól-

nokszta∏càcego. Po zdaniu matury
w 1948 r. w Kluczborku, rozpocz´∏a

studia na Wydziale Farmacji Akademii
Medycznej w Gdaƒsku, które ukoƒ-
czy∏a 11 grudnia 1952 r., uzyskujàc
dyplom magistra farmacji Nr 138/52
dnia 19.12.1952 r.
Kole˝anki z którymi razem studio-

wa∏a i przyjaêni∏a si´, mówi∏y o niej
Lideƒka, bo by∏a na roku najm∏odsza, 
ale by∏a studentkà zdolnà i ∏adnà.

Po studiach od razu podj´∏a prac´
zawodowà, wed∏ug nakazu pracy Nr
691 zosta∏a skierowana do Olsztyna
do Centrofarmu. To by∏a Centrala
Handlowa Farmaceutyczna Przedsi´-
biorstwo Paƒstwowe Wyodr´bnione
Hurtownia Terenowa Nr 6, póêniej
zwana Olsztyƒskim Zarzàdem Aptek,
a po przekszta∏ceniach „Cefarmem“.
Pierwszà prac´ zawodowà rozpo-

cz´∏a dnia 2.01.1953 r. w aptece Nr 1
w Olsztynie ul. Dàbrowszczaków, na-
st´pnie w aptece Nr 41 przy Placu Be-
ma jako zast´pca kierownika.

Z ˝a∏obnej karty
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Po 7 latach pracy w aptece ogólno-
dost´pnej zmienia prac´. Dnia 1 kwiet-
nia 1960 r. przechodzi do pracy w ap-
tece szpitalnej, aptece Paƒstwowego
Sanatorium Przeciwgruêliczego w Olsz-
tynie, obecnie jest to Specjalistyczny
zespó∏ Gruêlicy Chorób P∏uc i Onkolo-
gii. W aptece szpitalnej pe∏ni∏a funkcj´
kierownika apteki, przepracowa∏a tam
33 lata, do czasu przejÊcia na emery-
tur´ 30.06. 1993 r.

Kocha∏a swój zawód i ludzi, którym
s∏u˝y∏a swoja wiedzà. By∏a odznaczo-
na w 1969 r. przez Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej Honorowà Odzna-
kà „Za zas∏ugi dla Ochrony Zdro-
wia“.(numer dokumentu 134/58/69
z dnia 25.11.1969 r.). Pracujàc w ap-
tece doskonali∏a swojà wiedz´ zawo-
dowà, czego wyrazem by∏o uzyskanie
drugiego stopnia specjalizacji z farma-
cji aptecznej w 1974 r. Uczestniczy∏a
w zebraniach naukowych Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego. Po
reaktywowaniu Izb Aptekarskich
uczestniczy∏a w spotkaniach aptekar-
skich naukowych, szkoleniowych, to-
warzyskich. Prac´ zawodowà apteka-
rza wykonywa∏a ∏àcznie przez 40 lat.
Po jej zakoƒczeniu w dalszym ciàgu
utrzymywa∏a kontakt ze Êrodowiskiem
zawodowym. Uczestniczy∏a w spotka-
niach Seniorów Farmacji organizowa-
nych przez Izb´ Aptekarskà. W lutym
tego roku (2014) te˝ by∏a, jak zwykle
razem z m´˝em Tadeuszem, z którym
od 1953 roku (przez 61 lat) byli ma∏-
˝eƒstwem.

W dniu dzisiejszym ˝egnamy ze
smutkiem panià Lidi´. Zostaniesz 

w naszej pami´ci jako aptekarz godnie
wykonujàcy swój zawód i prawy cz∏o-
wiek.
Sk∏adam serdeczne wyrazy wspó∏-

czucia m´˝owi Tadeuszowi, synom
Januszowi i Witoldowi, Rodzinie. 

Msza Êwi´ta ˝a∏obna zosta∏a od-
prawiona 5 grudnia 2014 r. w koÊciele
pod wezwaniem Chrystusa Króla
w Olsztynie. Prochy zosta∏y z∏o˝one
w grobie na cmentarzu w Dywitach. 
W ostatniej ziemskiej drodze towa-

rzyszy∏o Jej grono aptekarzy. S∏owa
po˝egnania wyg∏osi∏a w imieniu Rady
Aptekarskiej Janina Murawska. 

oprac. JM i DH 

•  •  •

WSPOMNIENIE

Studiowa∏yÊmy na tym samym wy-
dziale, ale w pewnym odst´pie czasu,
wi´c spotka∏yÊmy si´ dopiero w Olsz-
tynie. Ostatnio zasiada∏yÊmy przy
wspólnym stole, podczas dorocznych
spotkaƒ seniorów farmacji.

By∏a czytelniczkà naszego Biulety-
nu i zapewne przez wrodzonà uprzej-
moÊç ˝yczliwà recenzentkà mojej
w nim dzia∏alnoÊci. Odbiera∏am to jako
mi∏y gest i czu∏am si´ podbudowana.
Teraz ju˝ tego nie b´dzie.

Kiedy odchodzà ludzie ubo˝eje
nasz Êwiat…

M. Aleksandrowicz

Z ˝a∏obnej karty
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Bazylika Konkatedralna 
pw. Âw. Jakuba 
w Olsztynie

fot. Pawe∏ Martyniuk


