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By poranek Wielkiej Nocy
Co si´ raz do roku zdarza
By∏ poczàtkiem nowej mocy
Dla ka˝dego Aptekarza.
By zielona ta rze˝uszka
Co baranek ma w niej dzieje
Do ka˝dego ich serduszka
Wla∏a radoÊç i nadziej´.

By jajeczko w swoim bycie
Co wraz z solà u nas goÊci
Symbolizowa∏o ˝ycie
W zdrowiu oraz obfitoÊci.
Niechaj Chrystus zmartwychwsta∏y
Co na krzy˝u za nas kona∏
Ma w opiece przez czas ca∏y
Aptekarskie nasze grona…

E. Baƒkowska
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Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Wielkiej Nocy. 
˚ycz´ wszystkim Aptekarzom Warmii i Mazur 

ciep∏ych, radosnych Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego 
pe∏nych wiary, nadziei i mi∏oÊci 

a tak˝e d∏ugo oczekiwanych spotkaƒ 
z budzàcà si´ do ˝ycia przyrodà. 

Roman Jan Grzechnik

Szanowni Paƒstwo

Pisz´ te s∏owa do Paƒstwa w mo-
mencie w którym zosta∏ wybrany nowy
Papie˝ – g∏owa koÊcio∏a katolickiego.
Jest to wielki dzieƒ dla koÊcio∏a katolic-
kiego. W sercach milionów ludzi na ca-
∏ym Êwiecie i w Polsce zakwit∏a wielka
nadzieja. Ludzie niewierzàcy a wyznajà-
cy humanistyczny poglàd na Êwiat na
pewno równie˝ oczekujà po tym wyda-
rzeniu du˝o dobrego.

Jako reprezentant naszego samorzà-
du chcia∏bym mieç nadziej´ ˝e

w Waszych sercach równie˝ zaÊwi-
ta∏a iskierka nadziei na zmiany, w istot-
nych dla nas, naszych aptekarskich
sprawach zawodowych. ˚ycz´,aby na-
sze serca i umys∏y nape∏ni∏y si´ optymi-
zmem,który doda nam si∏y i energii do
dzia∏ania w dà˝eniu do poprawy sytuacji
naszego zawodu. 

W naszych sprawach farmaceutycz-
nych jesteÊmy na etapie podsumowywa-
nia poprzedniego roku i wyznaczania
dalszych zadaƒ do realizacji na dziÊ i ju-
tro. Jako samorzàd, analizujemy skutki
dzia∏ania Ustawy Refundacyjnej. Sà ju˝
pe∏ne dane o rynku leków i dzia∏alnoÊci
aptecznej za 2012 rok. Ustawa ta mia∏a
zrewolucjonizowaç rynek leków w Pol-
sce i przywróciç do normalnoÊci. I zmie-
ni∏a go radykalnie. Natomiast jakie sà te-
go efekty pozytywne a jakie negatywne
trwa szeroka dyskusja. I do wielu wnio-
sków/efektów opinia publiczna jest ju˝
zgodna. Ustawa ta mia∏a byç pierwszym
krokiem do przywrócenia w∏aÊciwej roli
apteki jako placówki ochrony zdrowia
i farmaceuty jako wykonujàcego zawód
zaufania publicznego. Czekamy na dal-
sze kroki zmian na lepsze. 

Nie chc´ wymieniaç pozytywnych
i negatywnych stron skutków Ustawy.
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Wst´pnà ocen´ zrobi∏em w poprzednim
wydaniu naszego Biuletynu, a w prasie
i innych mediach farmaceutycznych jest
to temat podstawowy. Trwa walka apte-
karzy o ekonomiczny byt polskich aptek,
walka z zakazanà reklamà, walka
o swoje apteki i godne wykonywanie za-
wodu zgodnie z etykà zawodu zaufania
publicznego. Samorzàd aptekarski mi-
mo, obecnie swojego s∏abego umoco-
wania w prawie, zawsze b´dzie wyst´-
powa∏ w istotnych sprawach i wspiera∏

aptekarzy w tej nierównej walce. 

Aby si´ nie pogubiç w tych naszych
codziennych sprawach chcia∏bym Paƒ-
stwa prosiç o chwil´ refleksji w tym okre-
sie Êwiàtecznym. Chcia∏bym zwróciç
uwag´ na to skàd si´ wzià∏ nasz zawód
a dokàd zmierza w przysz∏oÊci.

Dlatego zwracam Paƒstwa uwag´ na
stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej
przyj´te na posiedzeniach Rady w grud-
niu 2012 i lutym 2013 r. Zach´cam do
ich lektury i przemyÊleƒ dotyczàcych
przysz∏oÊci farmacji w Polsce. 

Roman Jan Grzechnik

Z protokó∏u posiedzenia
Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 13 listopada 2012 r.

* Rada przyzna∏a prawo wykony-
wania zawodu Pani mgr farm. Monice
Markiewicz absolwentce Uniwersytetu
Medycznego w Gdaƒsku. Uchwa∏a
w tej sprawie zosta∏a podj´ta jedno-
g∏oÊnie.

* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Ap-
teki Arnika” w Olsztynie, al. Pi∏sud-
skiego 2/8. Wnioskodawcà jest Pan
Waldemar Ciunel. Jest to przeniesie-
nie apteki z ul. Jana Paw∏a II 1A do lo-
kalu przy al. Pi∏sudskiego 2/8. Kandy-
datem na kierownika jest mgr farm.
Magdalena Wac∏awik, obecny kierow-
nik w aptece przy al. Pi∏sudskiego. Ra-
da wyda∏a pozytywnà opini´.

* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „No-
wa” w miejscowoÊci Rozogi, ul. 24
stycznia 24C. Wnioskodawcà jest

przedsi´biorca Pan Tomasz Jaga-
czewski. Kandydatem do funkcji kie-
rownika jest mgr farm. Ma∏gorzata
Koc-Antonowicz. Rada wyda∏a pozy-
tywnà opini´.

* Rada na proÊb´ mgr farm. Jadwi-
gi Szatkowskiej podj´∏a uchwa∏´ o za-
koƒczeniu pierwszego okresu szkole-
nia ciàg∏ego 2004-2008 przed∏u˝ony
do 31.12.2010 r. z dniem 29.05.2012 r.
Uchwa∏a zosta∏a podj´ta jednog∏oÊnie.

* Z analizy iloÊci przybywajàcych
cz∏onków Izby wynika, ˝e dotychcza-
sowy nak∏ad Biuletynu Informacyjnego
wydawanego przez naszà Izb´ w ilo-
Êci 620 egz. mo˝e byç niewystarczajà-
cy. Mgr Janina Murawska pe∏niàca
obowiàzki redaktora naczelnego na-
szego czasopisma wnioskowa∏a
o zwi´kszenie iloÊci do 700 egz. Rada
akceptuje zwi´kszony nak∏ad.

JednoczeÊnie rozwa˝ana jest spra-
wa wydawania Biuletynu równie˝
w wersji elektronicznej.

* Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa-
∏´ o przeznaczeniu kwoty 2.214 z∏ brut-
to na druk 3000 sztuk certyfikatów
szkoleƒ ciàg∏ych.

* Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa-
∏´ w sprawie okreÊlenia aktualnej listy
emerytów i rencistów niepracujàcych,
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zwolnionych z obowiàzku op∏acania
sk∏adki cz∏onkowskiej. Na liÊcie znajdu-
je si´ 78 cz∏onków. Zgodnie z podj´tà
uchwa∏à na ostatnim Krajowym Zjeê-
dzie Aptekarzy takie dane sà przekazy-
wane na koniec ka˝dego roku Naczel-
nej Radzie Aptekarskiej. 

* Rada przychyli∏a si´ do proÊby
jednego z cz∏onków naszej Izby i pod-
j´∏a uchwa∏´ w sprawie roz∏o˝enia na
raty nale˝nych zobowiàzaƒ z tytu∏u
nieop∏aconych sk∏adek cz∏onkowskich.

* Skarbnik przedstawi∏ projekt bu-
d˝etu na rok 2013 r. Rada przyj´∏a pro-
ponowany projekt uchwa∏à. Projekt bu-
d˝etu b´dzie przed∏o˝ony Okr´gowe-
mu Zjazdowi Aptekarzy do uchwalenia.

Informacje Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego:

• zmiana na stanowisku kierownika
apteki:

a) w aptece „Apteka Dy˝urna” w Gi-
˝ycku, ul. Warszawska 2– mgr farm
El˝bieta Zi´ty – Ilecka od 01.11.2012 r. 

b) w aptece „Superapteka” w Olsz-
tynie ul. Stare Miasto 17/21 – mgr
farm. Monika Rudnicka – Kusiuk od
02.111.2012 r. 

c) w aptece „Sokrates” w Bartoszy-
cach, ul. Starzyƒskiego 2B – mgr farm.
Aleksandra Moszyƒska od 01.09.2012 r.
(zast´pstwo )
• uruchomienie apteki

1) apteka „Manada II” w Dzia∏dowie,
ul. LeÊna 13d z dniem 16.10.2012 r. –
kierownik mgr farm. Aneta Edyta M´cik 

2)  apteka „Promocyjna” w Szczyt-
nie z dniem 30.10.2012 r. – kierownik
mgr farm. Adam J´drzejczak
• wygaszenie zezwolenia

1) apteka „Apteki BMB” w Dobrym
MieÊcie zakoƒczy∏a dzia∏alnoÊç
z dniem 27.08.2012 r. (decyzja WIF
z dnia 16.10.2012 r.)

2) apteka „Melissa” w S´popolu, ul.
Lipowa 1A zakoƒczy∏a dzia∏alnoÊç
z dniem 16.02.2012 r. (decyzja WIF
z dnia 08.11.2012) 

wybra∏a J.M

Z protokó∏u posiedzenia
Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 18 grudnia 2012 r.

* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Ap-
teki Arnika” w Biskupcu, ul. 1 Maja
7A lok. H 06. Wnioskodawcà jest
przedsi´biorca KRC7 Sp. z o.o. z sie-
dzibà w Olsztynie, ul. Kopernika 29-
31/7. Kandydatem do funkcji kierowni-
ka jest mgr farm. Beata Linsenman.
Podj´ta zosta∏a uchwa∏a w sprawie r´-
kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.

* Rada rozpatrzy∏a w trybie art. 217
kpa wniosek mgr farm. Mariusza Ro-
maƒczuka o stwierdzenie r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki ogólnodo-
st´pnej „Wracam do Zdrowia” w E∏ku,
ul. Matki Teresy z Kalkuty 2. Rada pod-
j´∏a uchwa∏´ o stwierdzeniu „r´kojmi”.

* Rada wydala pozytywnà opini´
w sprawie mo˝liwoÊci pe∏nienia funkcji
kierownika apteki do 70 roku ˝ycia
przez mgr farm. Beat´ Rynkiewicz-˚u-
rawieckà.

* Rada podj´∏a uchwa∏y o zakoƒ-
czeniu pierwszego okresu szkolenia
ciàg∏ego na proÊb´ zainteresowanych
farmaceutów:

a) mgr farm. Katarzyna Madanecka
pierwszy okres szkoleniowy 2004-
2008, przed∏u˝ony do 31.12.2010 r.
zakoƒczy∏a z dniem 08.04.2011 r.

b) mgr farm. Danuta Szok-Ejsmont,
pierwszy okres szkoleniowy 2004-
2008, przed∏u˝ony do 31.12.2010 r.
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zakoƒczy∏a z dniem 13.03.2012 r.
c) mgr farm. Piotr Ma∏ecki, pierw-

szy okres szkoleniowy 2005-2009,
przed∏u˝ony do 31.12.2011 r. zakoƒ-
czy∏ z dniem 20.09.2012 r.

* Rada podj´∏a uchwa∏y o przed∏u-
˝eniu pierwszego okresu szkolenia
ciàg∏ego 2008-2012 bioràc pod uwag´
uzasadnione proÊby zainteresowa-
nych farmaceutów:

mgr farm. Joannie Kawczyƒskiej
do 31.12.2014 r.

mgr farm. Magdalenie Malewskiej
do 31.12.2014 r.

* Sprawy dotyczàce finansów Izby:
Rada upowa˝ni∏a Prezesa ORA

mgr farm. Romana Grzechnika i za-
st´pc´ Prezesa mgr farm. Teres´ Kor-
but do zawarcia stosownej umowy
z Ministerstwem Zdrowia na przekaza-
nie dotacji ze Êrodków publicznych
i sposobu jej rozliczenia w roku 2012.
Uchwa∏a w tej sprawie zosta∏a podj´ta
jednog∏oÊnie.

Rada przychyli∏a si´ do proÊby jed-
nego z cz∏onków naszej Izby i podj´∏a
uchwa∏´ w sprawie roz∏o˝enia na raty,
nale˝ne zobowiàzania z tytu∏u nieop∏a-
conych sk∏adek cz∏onkowskich.

Informacje Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego: 
• zmiana na stanowisku kierownika
apteki:

w aptece szpitalnej SPZ Gruêlicy
i Chorób P∏uc w Olsztynie – mgr farm.
Aldona Skonieczna zast´pstwo od
02.09.2012 w zwiàzku z d∏ugotrwa∏ym
zwolnieniem lekarskim kierownika, 

w aptece „W Centrum” w Gi˝ycku,
ul. Olsztyƒska 3A – mgr farm. Jolanta
Daniela Gliƒska od.01.11.2012 (od tej
daty jest cz∏onkiem naszej Izby),

w aptece ogólnodost´pnej w Olec-
ku, ul. Zielona 37 – mgr farm. Ewa
Ogonowska od 01.12.2012 r.

• uruchomienie apteki
apteka „Staromiejska” w Suszu, ul.

Stare Miasto 6 z dniem 08.11.2012 r.
– kierownik mgr farm. Sebastian Je-
˝yƒski,

apteka „Arnika” w Olsztynie, Al. Pi∏-
sudskiego 2/8 z dniem 02.12.2012. –
kierownik mgr farm. Magdalena Wa-
c∏awik, równoczeÊnie wygaszono ze-
zwolenie na prowadzenie apteki „Arni-
ka” przy pl. Jana Paw∏a II 1A (zmiana
lokalu)
• wygaszenie zezwolenia

apteka „Grodzka” w Nowym Gro-
dzicznie, na wniosek w∏aÊciciela mgr
farm. Sebastiana Je˝yƒskiego – dec.
WIF z dnia 18.10.2012 r.

apteka „Apteka pod Ró˝à” w I∏a-
wie, ul. Kopernika 6, na wniosek w∏a-
Êciciela Halofarmacja sp. z o.o. – dec.
WIF z dnia 06.11.2012 r.

apteka „DrMax” w Piszu, ul. War-
szawska 48, na wniosek w∏aÊciciela
BRL Center Polska Sp. z o.o. – dec.
WIF z dnia 22.11.2012 r.

Korespondencja bie˝àca
WIF przes∏a∏ do naszej wiadomoÊci

treÊç prawomocnego wyroku WSA
w Warszawie w przedmiocie dokonywa-
nia w aptece dermokonsultacji (badanie
skóry g∏owy, w∏osów oraz naskórka).

wybra∏a J.M

Z protokó∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej 
Rady Aptekarskiej 

w dniu 08 stycznia 2013 r.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Renatà Skibà w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi na-
le˝ytego prowadzenia apteki ogólnodo-
st´pnej „Arnika” w Olsztynie, ul. Woj-
ska Polskiego 19/24. Cz∏onkowie Pre-
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zydium podj´li jednog∏oÊnie uchwa∏´
o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki. 

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Magdalenà Pik w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi na-
le˝ytego prowadzenia apteki „Arnika”
w Olsztynie przy Al. Pi∏sudskiego 44A.
Prezydium jednog∏oÊnie podj´∏o
uchwa∏´ o stwierdzeniu „r´kojmi”.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Annà Michalskà w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi na-
le˝ytego prowadzenia apteki ogólnodo-
st´pnej „Apteki Centrum” w Olsztynie,
ul. Krasickiego 1. Prezydium jednog∏o-
Ênie podj´∏o uchwa∏´ o stwierdzeniu
„r´kojmi”.

* Ukaza∏ si´ Suplement 2012 do FP
IX. Suplement zostanie zakupiony do
Biblioteczki w naszej Izbie.

wybra∏a J.M

Z protokó∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej 
Rady Aptekarskiej 

w dniu 15 stycznia 2013 r. 

* Prezydium rozpatrzy∏o wniosek
Pani mgr farm. Teresy Soczewka
o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki o nazwie „Dr Max”
w Strzelnie, ul. Raj 2 (zast´pstwo).
Uchwa∏a w sprawie stwierdzenia r´koj-
mi nale˝ytego prowadzenia apteki na
czas okreÊlony we wniosku zosta∏a
podj´ta jednog∏oÊnie.

*Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Martà Stefaniuk w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi na-
le˝ytego prowadzenia apteki o nazwie
„Dy˝urna” w K´trzynie, ul. Sikorskiego
41. Cz∏onkowie Prezydium podj´li
uchwa∏´ w sprawie udzielenia r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki.

* Rozpatrywano sprawy zwiàzane
z terminowym regulowaniem sk∏adek
cz∏onkowskich.

* Prezes mgr farm. Roman Grzech-
nik przedstawi∏ relacj´ ze spotkania
z prezesem Warmiƒsko– Mazurskiej
Okr´gowej Izby Lekarskiej i prezesem
NFZ – oddzia∏u w Olsztynie. Spotkanie
dotyczy∏o zmian w sposobie wystawia-
nia recept i wa˝noÊci wzorów recept
w Êwietle nowego Rozporzàdzenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie recept lekar-
skich z grudnia 2012 r. 

Ponadto Prezes zwróci∏ uwag´ na
art. 27 nowego rozporzàdzenia w spra-
wie recept, który nak∏ada na farmaceu-
tów obowiàzek nie realizowania recept
zablokowanych przez NFZ (sfa∏szowa-
nych, zagubionych, skradzionych
i zniszczonych). Aktualnie blokada do-
tyczy jednak tak˝e recept wystawio-
nych przez lekarzy nie posiadajàcych
umowy z NFZ na wystawianie recept
refundowanych. NFZ wyda∏ komunikat,
i˝ nie nale˝y realizowaç takich recept
nawet jako pe∏nop∏atnych. Na stronie
NFZ jest umieszczony ogólnopolski re-
jestr recept zablokowanych, który mo˝-
na Êciàgnàç do programu obs∏ugujàce-
go aptek´. System wska˝e wtedy takie
recepty. 

Dla cz∏onków naszej Izby zostanie
przygotowany komunikat w tej sprawie
i umieszczony na naszej stronie inter-
netowej.

wybra∏a J.M

Z protokó∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej 
Rady Aptekarskiej 

w dniu 22 stycznia 2013 r. 

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Marià Dominikà Gacioch
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenie
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r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apte-
ki o nazwie „Grunwaldzka” w Lubawie,
ul. Grunwaldzka 2. Cz∏onkowie Prezy-
dium podj´li uchwa∏´ w sprawie udzie-
lenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki. 

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Halinà Aftyka w zwiàzku
z wnioskiem WIF o wydanie opinii
w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej
o nazwie „NOWA” w Olsztynie, ul. Dà-
browszczaków 1 zawierajàcej opini´
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki przez Pa-
nià magister Halin´ Aftyka. Cz∏onko-
wie Prezydium przeka˝à Radzie pozy-
tywnà opini´.

wybra∏a J.M

Z protokó∏u posiedzenia
Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 22stycznia 2013r.

* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „No-
wa” w Olsztynie, ul. Dàbrowszczaków
1. Wnioskodawcà jest mgr farm. Piotr
Romejko Kandydatem do funkcji kie-
rownika jest mgr farm. Halina Aftyka.
Rada podj´∏a uchwa∏´ o stwierdzenie
„r´kojmi”.

* Rada zapozna∏a si´ z dokumen-
tacjà wniosku Wojewódzkiego Inspek-
tora Farmaceutycznego w Olsztynie
o wydanie opinii w sprawie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodost´p-
nej o nazwie„TANIA” w Olsztynie, ul.
Partyzantów 63. Wnioskodawcà jest
Amber Pharma Sp. z o.o. z siedzibà
w Sopocie, Al. Armii Krajowej 137C/3.
Kandydatem do funkcji kierownika ap-

teki jest mgr farm. Agnieszka Rejdych.
Rozpatrzenie sprawy zosta∏o prze∏o-
˝one. 

* Rada podj´∏a uchwa∏y o zakoƒ-
czeniu pierwszego okresu szkolenia
ciàg∏ego na proÊb´ zainteresowanych
farmaceutów:

a) mgr farm. Maria Kiejnowska
pierwszy okres szkoleniowy 2004-
2008, przed∏u˝ony do 31.12.2010 r.
zakoƒczy∏a z dniem 03.12.2011 r. uzy-
skujàc 100 pkt. edukacyjnych,

b) mgr farm. Barbara Haertle-Kobyliƒ-
ska, pierwszy okres szkoleniowy 2004-
2008, przed∏u˝ony do 31.12.2010 r. za-
koƒczy∏a z dniem 28.06.2011 r. uzysku-
jàc 100 pkt. edukacyjnych

* Rada zapozna∏a si´ z proÊbà mgr
farm. Ewy Duszak o przed∏u˝enie pierw-
szego okresu edukacyjnego 2008-2012
do 31.12.2014 r. Podj´to uchwa∏´ w tej
sprawie.

* Prezes Roman Grzechnik przed-
stawi∏ projekt Stanowiska Okr´gowej
Rady Aptekarskiej w sprawie zaliczania
okresu szkoleniowego ukoƒczonego
poza terminami zawartymi w „rozporzà-
dzeniu MZ”. Po o˝ywionej dyskusji
przekazano projekt jego ostatecznej
wersji do opracowania pod wzgl´dem
prawnym.

* Rada przyj´∏a „Harmonogram po-
siedzeƒ Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w 2013 roku” 

* Rada rozpatrywa∏a podj´cie sta-
nowiska w sprawie przygotowania
wniosków o przyznanie odznaczeƒ
paƒstwowych dla kilku farmaceutów. 

* Sprawy dotyczàce finansów Izby:
a) Rozpatrywano sprawy zwiàzane

z nieterminowym regulowaniem sk∏a-
dek cz∏onkowskich przez dwie osoby.

b) Podj´to jednà uchwa∏´ w tej
sprawie. 

c) Prezes Roman Grzechnik przed-
stawi∏ wniosek o zwi´kszenie uposa-
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˝enia pracownikom biura Izby o nast´-
pujàce kwoty: Pani Katarzynie Kamiƒ-
skiej 300 z∏. brutto i Pani Agnieszce
Kruczek o 200 z∏ brutto. Podj´to
stosowne uchwa∏y.

d) Panu mecenasowi (dla Kancela-
rii Radców Prawnych Inter-Lex s.c.)
200 z∏ + VAT

Rada podj´∏a uchwa∏´.Uchwa∏y wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 lutego 2013 r.

Informacje Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego: 
• zmiana na stanowisku kierownika
apteki:

1) w aptece szpitalnej szpitala Psy-
chiatrycznego w W´gorzewie 
– dr n. farm. Kamil Bro˝ewicz od
01.10.2012 r., 

2) w aptece „Nowa” w Szczytnie –
mgr farm. Aleksandra Lipka od
01.01.2013 r. 

3) w aptece „W Kauflandzie”
w Szczytnie – mgr farm. Eryk Grabow-
ski od 30.12.2012 r.

4) w aptece „Arnika” w Olsztynie
przy ul. Wojska Polskiego 19/24 – mgr
farm. Renata Skiba od 10.01.2013 r.

5) w aptece „Arnika” w Olsztynie
przy Al. Pi∏sudskiego 44A – mgr farm. 
Magdalena Pik od 10.01.2013 r.

6) w aptece ogólnodost´pnej
w Olsztynie przy ul. Krasickiego 1B –
mgr farm. Anna Michalska od
16.01.2013 r.
• uruchomienie apteki

1) „Apteki Arnika” w Biskupcu, ul. 
1 maja 7A lok.H06 6 z dniem
22.12..2012 r. – kierownik mgr farm.
Beata Linseman,

2) „Apteka Nowa” w miejscowoÊci
Rozogi z dniem 14.01.2013 r. – kie-
rownik mgr farm. Ma∏gorzata Koc-An-
tonowicz.
• wygaszenie zezwolenia

1) apteka ogólnodost´pna typu

B w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9B
– decyzja WIF z dnia 08.01.2013 r.

* Prezes Roman Grzechnik poin-
formowa∏ o kontynuacji prenumeraty
dost´pu do serwisu prawnego Lex-
Pharma na rok 2013.

* Prezes Roman Grzechnik przed-
stawi∏ opracowanie autorskie (komuni-
kat) w sprawie realizacji recept od 1
stycznia 2013 r. Cz∏onkowie Rady za-
proponowali niewielkie uzupe∏nienia.
Komunikat b´dzie umieszczony na
stronie naszej Izby i rozes∏any pocztà
mailowà do farmaceutów.

wybra∏a J.M

Z protokó∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej 
Rady Aptekarskiej 

w dniu 29 stycznia 2013 r. 

* Prezydium spotka∏o si´ z Panem
mgr farm. Kamilem Rybakiem w zwiàz-
ku z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki o na-
zwie „Apteka Dbam o Zdrowie” w Mrà-
gowie, ul. Królewiecka 45A. Podj´to
uchwa∏´ w sprawie udzielenia r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Teresà Soczewka w zwiàz-
ku z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki o na-
zwie „ Apteka na Traugutta Nowa Far-
macja” w K´trzynie, ul. Traugutta 1
(zast´pstwo). Prezydium podj´∏o
uchwa∏´ o stwierdzeniu „r´kojmi”.

* Uroczyste Êlubowanie z∏o˝y∏o 6
magistrów farmacji, absolwentów ró˝-
nych wydzia∏ów farmaceutycznych.

* Prezydium uzna∏o za niezb´dne
zakup dwóch szafek jako uzupe∏nienie
wyposa˝enia biura.

wybra∏a J.M



Z protokó∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej 
Rady Aptekarskiej 

w dniu 05 lutego 2013 r. 

* Prezydium spotka∏o si´ z Panem
mgr farm. Henrykiem Szelàg w zwiàz-
ku z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki ogól-
nodost´pnej w Wydminach, której jest
w∏aÊcicielem. R´kojmi´ nale˝ytego
prowadzenia apteki stwierdzono jed-
nog∏oÊnie i podj´to uchwa∏´.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Agnieszkà Niczyporuk
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenie
r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
ogólnodost´pnej „Pod Koronà” w Ostró-
dzie, ul. Chrobrego 7. Prezydium jedno-
g∏oÊnie stwierdzi∏o r´kojmi´ nale˝ytego
prowadzenia apteki i podj´∏o uchwa∏´.

* Sprawy ró˝ne
OtrzymaliÊmy has∏o do „Lexa” na

rok 2013, które, podobnie jak w roku
ubieg∏ym b´dzie udost´pniane farma-
ceutom z naszej Izby.(prosimy o kon-
takt z biurem)

* Informacja od dr Stanis∏awa Pie-
chuli, ˝e pod linkiem www.RECEPTA.
farmacja.pl zamieÊci∏ opracowanie z naj-
wa˝niejszymi uwagami o wystawianiu
recept lekarskich.

wybra∏a J.M

Z protokó∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej 
Rady Aptekarskiej 

w dniu 12 lutego 2013 r. 

* W posiedzeniu Prezydium
uczestniczy∏a zaproszona na spotka-
nie Pani mgr farm. Ma∏gorzata Lot-
kowska– Konsultant Wojewódzki do
spraw farmacji szpitalnej. 

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Jadwigà W´c∏awskà
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenie
r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apte-
ki o nazwie „Pod Or∏em” w Dzia∏dowie,
pl. Mickiewicza 30. Cz∏onkowie Prezy-
dium jednog∏oÊnie podj´li uchwa∏´
w sprawie udzielenia r´kojmi nale˝yte-
go prowadzenia apteki. 

* Prezydium spotka∏o si´ z Panem
mgr farm. Wojciechem Kaskiem
w zwiàzku z wnioskiem WIF o wydanie
opinii w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodost´p-
nej o nazwie „Madame Lwowska”
w Szczytnie, ul. Odrodzenia 23-25/9.
Pan mgr Wojciech Kask jest kandyda-
tem na kierownika tej apteki. Prezy-
dium przeka˝e pozytywnà opini´ na
posiedzenie Rady. 

* Cz∏onkowie Prezydium dyskuto-
wali o tym, jakie warunki ma spe∏niaç
kierownik dzia∏u farmacji szpitalnej.
Ustawa o dzia∏alnoÊci leczniczej
z dnia 15.04.2011 r. uchyli∏a obowià-
zek prowadzenia aptek szpitalnych dla
szpitali „jednoprofilowych”, ale narzu-
ci∏a obowiàzek utworzenia w to miej-
sce dzia∏u farmacji szpitalnej i dodat-
kowo taki obowiàzek cià˝y na podmio-
tach leczniczych wykonujàcych stacjo-
narne i ca∏odobowe Êwiadczenia zdro-
wotne niezale˝nie od iloÊci ∏ó˝ek. Nie
okreÊlono w prawie wymogów, jakie
powinien spe∏niaç farmaceuta prowa-
dzàcy dzia∏ farmacji szpitalnej. Po
przeanalizowaniu tych przepisów zo-
stanie opracowany projekt procedury
dotyczàcej post´powania administra-
cyjnego w sprawie wydawania zgody
na uruchomienie dzia∏u farmacji szpi-
talnej, w której kierownik dzia∏u musi
spe∏niç takie same wymogi jak kierow-
nik apteki, tj. min. 5-letni sta˝ pracy
lub 3-letni i specjalizacja. Poza tym nie
mo˝na byç jednoczeÊnie kierownikiem
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dzia∏u farmacji szpitalnej i apteki. Ta-
kie opracowanie zostanie przedsta-
wione Wojewódzkiemu Inspektorowi
Farmaceutycznemu w Olsztynie.

wybra∏a J.M

Z protokó∏u posiedzenia 
Prezydium Okr´gowej 
Rady Aptekarskiej 
w dniu 19.02.2013 r. 

* Na zaproszenie Prezydium w po-
siedzeniu uczestniczy∏a mgr farm.
Ma∏gorzata Lotkowska, Konsultant
Wojewódzki do spraw farmacji szpital-
nej. 

* Prezydium spotka∏o si´ z Panem
mgr farm. Waldemarem KroÊnickim,
kandydatem na kierownika nowo otwie-
rajàcej si´ apteki w Lubawie, ul. Koper-
nika 3 w zwiàzku z wnioskiem WIF
o wydanie opinii w sprawie udzielenia
zezwolenia na prowadzenie apteki za-
wierajàcej mi´dzy innymi opini´
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝y-
tego prowadzenia tej˝e apteki. Wnio-
skodawcà sà Paƒstwo Stella KroÊnicka
i Waldemar KroÊnicki. Cz∏onkowie Pre-
zydium przeka˝à Radzie pozytywnà
opini´ o kandydacie na kierownika.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panià
mgr farm. Alicjà Ba∏uch w sprawie wy-
dania r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
dzia∏u farmacji szpitalnej w Centrum
Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka–
LENS w Olsztynie. Pani magister
otrzyma∏a Prawo Wykonywania Zawo-
du uchwa∏à ORA w Olsztynie nr
14/VI/2012 z dnia 18.04.2012 r. Ze
wzgl´du na krótki sta˝ pracy kandydat
na kierownika nie spe∏nia wszystkich
wymagaƒ dlatego cz∏onkowie Prezy-
dium przeka˝à Radzie negatywnà opi-
ni´ o kandydatce na kierownika dzia∏u
farmacji szpitalnej.

* Prezydium spotka∏o si´ z Panem
mgr farm. Andrzejem Woynarowskim
w sprawie wydania r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia dzia∏u farmacji szpitalnej
w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpi-
tala Powiatowego w W´gorzewie Pu-
blicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej.
Ze wzgl´du na to, ˝e nie mo˝na byç
jednoczeÊnie kierownikiem apteki
i dzia∏u farmacji szpitalnej taka opinia
zostanie przekazana Radzie.

* Prezes mgr farm. Roman Grzech-
nik i mgr farm. Ma∏gorzata Lotkowska
przedstawili przebieg spotkania z Wo-
jewódzkim Inspektorem Farmaceu-
tycznym w Olsztynie oraz przedstawi-
cielem Wydzia∏u Zdrowia.

wybra∏a J.M

Z protokó∏u posiedzenia
Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 19 lutego 2013r.

* Rada po raz drugi rozpatrywa∏a
wniosek Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Olsztynie o wy-
danie opinii w sprawie zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej
o nazwie „TANIA” w Olsztynie, ul. Par-
tyzantów 63. Wnioskodawcà jest Am-
ber Pharma Sp. z o.o. z siedzibà
w Sopocie, Al. Armii Krajowej 137C/3.
Kandydatem do funkcji kierownika ap-
teki jest mgr farm. Agnieszka Rejdych.
Ze wzgl´dów formalnych spraw´ prze-
∏o˝ono do czasu uzupe∏nienia wyma-
ganej dokumentacji.

*Rada rozpatrywa∏a spraw´ zwià-
zanà z wnioskiem Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego o zaopi-
niowanie kandydatury Pani mgr farm.
Alicji Ba∏uch jako kierownika dzia∏u
farmacji szpitalnej w Centrum Diagno-
styki i Mikrochirurgii Oka – LENS
w Olsztynie przy ul. Budowlanej. Rada
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podj´∏a uchwa∏´ i wyda∏a opini´ nega-
tywnà. 

* Rada rozpatrywa∏a spraw´
o stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia dzia∏u farmacji szpitalnej
w Centrum Zdrowia Szpitala Powiato-
wego w W´gorzewie, kandydatowi do
funkcji kierownika dzia∏u Panu mgr
farm. Andrzejowi Woynarowskiemu.
Rada podj´∏a uchwa∏´ i wyda∏a opini´
negatywnà.

* Rada wyda∏a pozytywnà opini´
i podj´∏a uchwa∏´ w sprawie zezwolenia
na prowadzenie apteki „Madame Lwow-
ska” w Szczytnie, ul Odrodzenia 23-25/9
wnioskodawcy Panu Igorowi Chmieliƒ-
skiemu. Zmiana w∏aÊciciela. Funkcj´
kierownika apteki b´dzie pe∏ni∏ w dal-
szym ciàgu mgr farm. Wojciech Kask.

* Rada rozpatrzy∏a wniosek Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej w miejscowo-
Êci Lubawa, ul. Kopernika 5. Wniosko-
dawcami sà Stella KraÊnicka i Walde-
mar KraÊnicki. Kandydatem do funkcji
kierownika jest mgr farm. Waldemar
KraÊnicki. z którym wczeÊniej, zgodnie
z przyj´tà procedurà odby∏o si´ spo-
tkanie. Rada podj´∏a jednog∏oÊnie
Uchwa∏´ w sprawie wydania pozytyw-
nej opinii o „zezwoleniu” zawierajàcej
m.in. stwierdzenie „r´kojmi” kandyda-
towi do funkcji kierownika apteki.

* Rada podj´∏a uchwa∏y o zakoƒ-
czeniu pierwszego okresu szkolenia
ciàg∏ego na proÊb´ zainteresowanych
farmaceutów:

a) mgr farm. Henryk Szelàg;
b) mgr farm. Artur Czapski;
* Rada podj´∏a uchwa∏´ o przyj´ciu

stanowiska w sprawie zaliczania okre-
su szkoleniowego ukoƒczonego poza
terminami okreÊlonymi w „rozporzà-
dzeniu Ministra Zdrowia”.

* Rada rozpatrzy∏a proÊb´ jednej
z seniorek farmacji o pomoc finanso-
wà. Rada przychyli∏a si´ do proÊby
i podj´∏a uchwa∏´ o przyznaniu zapo-
mogi w wysokoÊci 1000 z∏ netto. 

* Rada podj´∏a uchwa∏´ o przezna-
czeniu nie wi´cej ni˝ 10 tysi´cy z∏. na
pokrycie kosztów szkolenia z prawa
administracyjnego (warsztaty) cz∏on-
kom organów OIA w dniach 3-6 ma-
rzec 2013 r. 

Informacje Wojewódzkiego Inspek-
tora Farmaceutycznego: 
• zmiana na stanowisku kierownika
apteki:

1.) „Apteka na Traugutta Nowa
Farmacja” w K´trzynie – mgr farm. Te-
resa Soczewka od 01.02.2013 r. (za-
st´pstwo)

2.) w aptece „Dbam o Zdrowie”
w Mràgowie, ul. Królewiecka 45A – mgr
farm. Kamil Rybak od.01.02.2013 r. 

3.) w aptece w Wydminach – mgr
farm. Henryk Szelàg od 01.02.2013 r.

4.) w aptece „Dy˝urna” w K´trzy-
nie, ul. Sikorskiego 41 – mgr farm.
Marta Stefaniuk od 16.02.2013 r.

5.) w aptece „Pod Koronà”
w Ostródzie -mgr farm. Agnieszka Ni-
czyporuk od 16.02.2013 r.

6.) w aptece „Grunwaldzka” w Lu-
bawie – mgr farm Maria Dominika Ga-
cioch od 01.03.2013 r.

7.) w aptece „Pod Or∏em” w Dzia∏-
dowie – mgr farm. Jadwiga W´c∏aw-
ska od 01.03.2013 r.
• uruchomienie apteki

1.) apteka „Nowa” w Olsztynie, ul.
Dàbrowszczaków 1 z dniem
09.02..2013 r. – kierownik mgr farm.
Halina Aftyka.
• wygaszenie zezwolenia

1.) apteka „NOVA” w Moràgu na
wniosek w∏aÊciciela „DANFARM” Da-
nuta Bartnicka-Karpacz i Robert Kar-
pacz Sp.J. zakoƒczy∏a dzia∏alnoÊç
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z dniem 16.01.2013 r. (dec. WIF
z dnia 17.01.2013 r.).

* Pismo Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej infor-
mujàce o zakoƒczeniu post´powania
wyjaÊniajàcego w sprawie farmaceu-
ty(…) i skierowaniu do Okr´gowego
Sàdu Aptekarskiego wniosku o ukara-
nie. 

* W zwiàzku ze zwi´kszeniem na-
k∏adu Biuletynu Informacyjnego z 620
egz. do 700 egz. redaktor naczelny

Biuletynu Informacyjnego mgr farm.
Janina Murawska przedstawi∏a analiz´
porównawczà kosztów obydwu nak∏a-
dów (nr 39/89 – 620 egz./nr 40/90 –
700 egz.).

Koszt ogólny 1 egz. nr 40/90 jest
wy˝szy o 0,31 z∏ w porównaniu do
ogólnego kosztu 1 egz. nr 39/89 nato-
miast koszt 1 strony jest ni˝szy o 0,01
z∏.

wybra∏a J.M

29 stycznia 2013 r. odby∏a si´
uroczystoÊç Êlubowania far-

maceutów zorganizowana w siedzibie
Izby Aptekarskiej w Olsztynie. Âlubo-
wanie z∏o˝yli nast´pujàcy magistrowie
farmacji: Iwona Wioletta Broniszew-
ska, Katarzyna Anna Chudnicka, Ka-
rolina Kowalewska, Mateusz Miros∏aw
Majewski, Monika Ma∏gorzata Markie-
wicz i Emilia ˚uchowska. Po wr´cze-
niu „Prawa wykonywania zawodu far-
maceuty“ gratulacje i ˝yczenia sukce-
sów w pracy zawodowej i ˝yciu osobi-
stym przekaza∏ prezes Rady mgr farm
Roman Grzechnik. 

˚yczy∏ „dobrej pracy, dobrych sze-
fów, dobrych nauczycieli zawodu oraz
˝eby byli dumni z tego, ˝e sà farmaceu-
tami”. Ka˝dy farmaceuta otrzyma∏ na pa-
miàtk´ od samorzàdu zawodowego, na
poczàtek swojej drogi zawodowej
skromne upominki, mianowicie: pi´kne
wydanie Kodeksu Etyki Zawodowej,
ksià˝k´ „Okr´gowa Izba Aptekarska
w Olsztynie“ wydanà z okazji XX-lecia
odrodzonego samorzàdu zawodowego,
wydanie ksià˝kowe „Apteka w nowym
systemie refundacyjnym Poradnik far-
maceuty”, w którym mo˝na znaleêç
wskazówki jak poruszaç si´ w obowiàzu-
jàcych przepisach dotyczàcych szcze-
gólnie realizacji recept refundowanych,
jakie sà obowiàzki apteki i farmaceuty
wynikajàce z obrotu produktami refundo-
wanymi, omówienie umowy na realiza-
cj´ recept jako warunku uzyskania re-
fundacji z NFZ, o zakazie reklamy aptek
i produktów leczniczych w szczególnoÊci
leków refundowanych. Sà tak˝e informa-
cje o kontroli w aptece zrealizowanych
recept. W mi∏ej atmosferze d∏ugo trwa∏y
rozmowy „m∏odych” ze „starszymi”
przedstawicielami zawodu.

Przebieg uroczystoÊci na zdj´ciach
utrwali∏ mgr farm. Pawe∏ Martyniuk.

J.M.
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TreÊç przysi´gi jakà sk∏adali
farmaceuci podczas 

uroczystoÊci Êlubowania

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

Historyczna rota przysi´gi
„Przysi´gam Panu Bogu 
Wszechmogàcemu, 
˝e ka˝dej chwili ÊciÊle i sumiennie
przestrzegaç b´d´ 
nakazów i zakazów
odnoszàcych si´ do mego zawodu,
a zawartych tak w przepisanej 
dla aptekarzy instrukcyi,
jako te˝ w poszczególnych 
ustawach
i przepisach w∏adz prze∏o˝onych,
– i ˝e od pe∏nienia 
tych moich obowiàzków
nie dam si´ zwieÊç nigdy 
i ˝adnemi wzgl´dami,
jakiegokolwiek by∏yby one rodzaju”

Kraków dn. 22 lipca 1889 r.
Józef Hanak

(W zbiorach Muzeum Farmacji CM UJ, teka 407, Józef Hanak,)
Czasopismo Aptekarz Polski 35/13 cz. II/2009 str. 28 
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Wspomnienia ze Âlubowania

PIERWSZE KROKI
W ZAWODZIE FARMACEUTY

W ˝yciu ka˝dego studenta nadchodzi dzieƒ, w którym musi po-
˝egnaç uczelniane mury i wejÊç w ˝ycie zawodowe. Dla farma-
ceuty zaczyna si´ ono sta˝em, który w du˝ym stopniu rzutuje na
jego dalszà prac´. Po szeÊciu miesiàcach pe∏nych stresu i wàt-
pliwoÊci nadchodzi czas na wzi´cie odpowiedzialnoÊci za swojà
wiedz´ oraz samodzielnà prac´ przy tzw. „pierwszym stole“. 
Poczàtkiem tego etapu jest ofi-

cjalne wstàpienie w szeregi farma-
ceutów Okr´gowej Izby Aptekarskiej
rejonu, na obszarze którego podej-
muje si´ prac´. Ka˝dy z „nowych”
magistrów farmacji czeka na ten
dzieƒ z wielkà niecierpliwoÊcià, bo
oto na kilku stronach dokumentu
Prawo Wykonywania Zawodu za-
mknie si´ 5,5 letni trud jaki zosta∏

w∏o˝ony w zdobycie nale˝ytej wie-
dzy, stresujàce kolokwia i egzaminy,
nieprzespane noce nad ksià˝kami,
radoÊç z otrzymanego dyplomu...
Dla nas – nowych cz∏onków

Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsz-
tynie – nadszed∏ taki dzieƒ;
24.11.2012 roku otrzymaliÊmy na-
szà przepustk´ do zawodowego ˝y-
cia. Ów dzieƒ na trwa∏e wpisze si´
w pami´ç ka˝dego m∏odego farma-
ceuty. S∏owa Êlubowania z∏o˝one
w obecnoÊci prezesa OIA mgr farm.
Romana Grzechnika, zaproszonych
goÊci oraz pozosta∏ych magistrów
farmacji uczestniczàcych w tej uro-
czystoÊci na trwa∏e zapad∏o w na-
szych sercach, dzi´ki czemu pra-
gniemy godnie reprezentowaç nasz
zawód. 
Bez echa nie pozosta∏a równie˝

okazja, w zwiàzku z którà na dzieƒ

Êlubowania wybrano w∏aÊnie
24.11.2012 r. – XXI Okr´gowy Zjazd
Aptekarzy, jaki mia∏ miejsce tego
dnia i by∏ pierwszym, w jakim mogli-
Êmy czynnie wziàç udzia∏. Mandat,
który ka˝dy z nas dzier˝y∏ w d∏oni
obudzi∏ w nas poczucie przynale˝-
noÊci do Olsztyƒskiej Izby Aptekar-
skiej, jak równie˝ da∏ mo˝liwoÊç
wp∏ywu na to, co dzieje si´ w na-
szym najbli˝szym zawodowym oto-
czeniu. 
Ciep∏e s∏owa jakie tego dnia skie-

rowa∏ do nas prezes OIA, jak rów-
nie˝ zaproszeni goÊcie da∏y nam do
zrozumienia, i˝ w tej codziennoÊci,
w jakiej niejednokrotnie ogarnie nas
zwàtpienie, nie jesteÊmy sami, ˝e
mo˝emy liczyç na wsparcie naszego
farmaceutycznego grona. Miejmy
te˝ nadziej´, ˝e najwa˝niejszy doku-
ment jaki tego dnia otrzymaliÊmy, tj.
Prawo Wykonywania Zawodu nie
b´dzie tylko uwieƒczeniem tego co
by∏o, ale równie˝ symbolem nowego
etapu jaki si´ dla nas rozpoczà∏;
czystych kart, które b´dzie nam da-
ne zapisaç godnie wykonywanà pra-
cà przynoszàcà chwa∏´ zawodu far-
maceuty, czego ˝ycz´ wszystkim
„nowym” magistrom...

E. Baƒkowska
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LISTA KONSULTANTÓW 
WOJEWÓDZKICH 

W DZIEDZINIE FARMACJI
WOJEWÓDZTWA 
WARMI¡SKO-
-MAZURSKIEGO

1. Analityka farmaceutyczna

Prof. dr hab. nauk farm 
ADAM BUCI¡SKI
kontakt: Uniwersytet 
Miko∏aja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Rydygiera
w Bydgoszczy
Katedra i Zak∏ad Biofarmacji
ul. Marii Sk∏odowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52-585 39 00
fax. 52-585 38 04
e-mail: kizbiofarmacji@cm.umk.pl

2. Farmacja apteczna

Dr farm 
WERONIKA ˚EBROWSKA
kontakt: Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny
80-874 Gdaƒsk
ul. Na Stoku 50
tel. 58-300 00 92
e-mail: wiif@life.pl

3. Farmacja szpitalna

Mgr farm. 
MA¸GORZATA LOTKOWSKA
kontakt: Miejski Szpital Zespolony
10-045 Olsztyn
tel. 89-527 43 66
fax. 89-533 62 53
e-mail: apteka@ szpital.olsztyn.pl

(êród∏o:Warmiƒsko-Mazurskie 
Centrum Zdrowia Publicznego) 

Przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej
uczestniczyli dnia 19 lutego 2013 roku w Warszawie
w posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia, na któ-
rym przedstawione zosta∏y informacje o funkcjono-
waniu systemu dystrybucji leków w Polsce w Êwie-

tle ustawy refundacyjnej. 

Prezes NRA dr Grzegorz Kuchare-
wicz w swoim wystàpieniu mówi∏:

„ Ustawa o refundacji leków, Êrod-
ków spo˝ywczych specjalnego prze-
znaczenia ˝ywieniowego oraz wyro-
bów medycznych, zawiera regulacje
majàce znaczenie dla polskiego apte-
karstwa, takie jakie od dawna obowià-
zujà w paƒstwach Unii Europejskiej.

(…) Naczelna Rada Aptekarska
z zadowoleniem przyj´∏a te˝ uchwale-
nie przepisów zakazujàcych reklamy

aptek i stosowania wszelkich form za-
ch´ty odnoszàcych si´ do produktów
leczniczych finansowanych ze Êrod-
ków publicznych. Regulacje te zmie-
rzajà bowiem do przywrócenia w∏aÊci-
wej roli apteki jako placówki ochrony
zdrowia i farmaceuty jako osoby wyko-
nujàcej zawód zaufania publicznego. 

Niestety przepisy te nie sà skutecz-
nie egzekwowane przez uprawnione
organy. Znów pojawi∏y si´ programy
lojalnoÊciowe i gazetki reklamowe.

BIULETYN 15
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Jawnie ∏amane sà przepisy dotyczàce
zakazu reklamy aptek, a wÊród nich
przedstawiciele podmiotów, które
osiàgn´∏y ogromne korzyÊci z chaosu
panujàcego na rynku farmaceutycz-
nym, nasilili ostatnio kampani´ prze-
ciwko ustawie refundacyjnej i wspo-
mnianym wy˝ej regulacjom.(…)

Chcia∏bym wyraênie podkreÊliç,
obecna trudna sytuacja finansowa ap-
tek, zw∏aszcza nale˝àcych do indywi-
dualnych aptekarzy, to mi´dzy innymi
efekt liberalnej polityki kolejnych rzà-
dów, to konsekwencja wieloletnich za-
niedbaƒ i niech´ci polityków do upo-
rzàdkowania rynku farmaceutyczne-
go.(…) Samorzàd aptekarski oczekuje
szybkiej zmiany ustawy – Prawo far-
maceutyczne, uwzgl´dniajàcej postu-
laty polskiego Êrodowiska aptekarskie-
go(…)...konieczna jest pilna zmiana
tabeli mar˝ detalicznych na leki refun-
dowane (…) niespotykanej w ˝adnym
kraju Unii Europejskiej.”

wybra∏a J.Murawska

*
Na listach refundowanych
w 2011 roku by∏o 4 tysiàce le-
ków, obecnie jest ich 3,3 tysià-
ca oraz sà ograniczenia wska-
zaƒ, o których muszà pami´taç
lekarze przepisujàc leki (przy-
k∏adem sà antybiotyki).

Wed∏ug danych IMS Health, obec-
nie ponad dwukrotnie wzros∏a liczba
recept z odp∏atnoÊcià 100 %. Przed
wprowadzeniem ustawy refundacyjnej
taki rodzaj recept stanowi∏ 3 procent
ogó∏u wszystkich zrealizowanych re-
cept, obecnie to 6,6 procent. Wed∏ug
danych miesi´czna sprzeda˝ leków,
które nie podlega∏y refundacji by∏a
Êrednio w granicach ponad 30 mil-

ionów z∏, obecnie to wartoÊç oko∏o 54
mln. 

Te dane mogà oznaczaç równie˝, ˝e
stan zdrowia cz´Êci spo∏eczeƒstwa uleg∏

pogorszeniu, mo˝e równie˝ oznaczaç, ˝e
wi´ksza cz´Êç spo∏eczeƒstwa bardziej
dba o swoje zdrowie. Na leki refundowa-
ne w 2011 roku. odp∏atnoÊç wzros∏a z 34
do 38 procent. Najwi´ksze zmiany doty-
czy∏y cen leków na schorzenia zaliczane
do grupy schorzeƒ psychiatrycznych.

Z raportów IMS Health wynika, ˝e
Êredni przychód na aptek´ zmniejszy∏
si´ i wynosi oko∏o 139 tysi´cy. Na taki
stan rzeczy sk∏ada si´ kilka przyczyn,
mi´dzy innymi brak przepisów prawa
dotyczàcych kryteriów demograficznych
i geograficznych przy wydawaniu ze-
zwoleƒ na prowadzenie apteki. Progno-
zy zmian dotyczà równie˝ mo˝liwoÊci li-
kwidacji oko∏o 2 tyÊ. aptek ze wzgl´du
problemów finansowych. 

J.M.

Z prac Naczelnej Rady Aptekarskiej
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WYNIKI KONTROLI JAKOÂCI 
LEKÓW RECEPTUROWYCH

SPORZÑDZANYCH W APTEKACH 
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

WARMI¡SKO-MAZURSKIEGO w 2012 r.
Wojewódzki Inspektorat Farma-

ceutyczny w ramach swoich dzia∏aƒ
kontrolnych w 2012 r. przeprowadza∏

m.in. badania jakoÊciowe leków recep-
turowych sporzàdzonych w aptece
ogólnodost´pnej lub szpitalnej.

Zgodnie z definicjà zawartà w Pra-
wie farmaceutycznym lekiem receptu-
rowym jest produkt leczniczy sporzà-
dzony w aptece na podstawie recepty
lekarskiej, a w przypadku produktu
leczniczego weterynaryjnego – na
podstawie recepty wystawionej przez
lekarza weterynarii. 

SpoÊród pobranych do badaƒ posta-
ci leków recepturowych najwi´kszà gru-
p´ stanowi∏y maÊci (57%), nast´pnie
roztwory (24%), globulki dopochwowe,
proszki dzielone i krople do oczu (po
5%) oraz czopki doodbytnicze (4%).

Postacie leków recepturowych pobrane
do badaƒ jakoÊciowych w 2012 r.

Sk∏ad poszczególnych recept:
Rp.
Acidi borici sol. 3%
Lanolini
Vaselini albi
Paraffini liq. aa 25,0
M.f.ung.

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

Rp.
Urea 15,0
Acidi salicylici 3,0
Aquae purificatae 16,0
Eucerini 30,0
Lakobaza ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Retinoli palm. sol. aq. 2 ml
Tocopheroli acetici liq. 2ml
Aquae purificatae
Eucerini
Hascobaza aa ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Acidi salicylici 6,0
Sulfuris ppti. 10,0
Vaselini albi ad 200,0
M.f.ung.

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

Rp.
Chloramphenicoli ung. 5% 100,0

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
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Rp.
Chloramphenicoli 2,0
Hydrocortisoni 0,5
Eucerini
Vaselini albi aa ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Amoxicillini trihydrici + acidi clavulanici
500mg + 125 mg ex tabl.
Lanolini 0,085
Acidi borici 0,2
Cacao ol. q.s.
M.f.glob.vag. No X

Rp.
Chloramphenicoli 0,9
Hydrocortisoni 0,3
Acidi borici sol. 3%
Lanolini
Vaselini albi aa ad 30,0
M.f.ung.

Rp.
Natrii dihydrophosphatis 4,5
Natrii hydrophosphatis 36,25
Aquae purificatae ad 250,0
M.f.sol.

Rp.
Lanolini anhydrici
Vaselini albi
Paraffini liq.
Aquae purificatae aa ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Argenti nitras 1% 30,0
Rp.
Nitrofurazoni ung. 25,0
Lanolini anhydrici 25,0
Paraffini liq. 50,0
M.f.ung.

Rp.
Chloramphenicoli 2,0
Hydrocortisoni 1,0
Acidi borici sol. 3% 10,0
Lanolini 20,0
Vaselini albi ad 100,0
M.f.ung.

Rp.
Enalaprili maleas 0,65mg ex tabl. 
Enarenali 5mg
M.f.pulv. D.t.d. No 40

Rp.
Mentholi 3,75
Procaini hydrochloridi 1,5
Benzocaini 1,5
Ethanoli 70% ad 150,0
M.f.sol.

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

Rp.
Chloramphenicoli 2,0
Acidi salicylici 2,0
Ethanoli 70% ad 100,0
M.f.sol.

Rp.
Atropini sulfatis sol. 0,5% 10,0
M.f.guttae optalm.

W pi´ciu przypadkach lek receptu-
rowy nie zosta∏ sporzàdzony zgodnie
z deklaracjà. W dwóch przypadkach
(roztwór oraz czopki) stwierdzono nie-
dopuszczalne odchylenie w zawartoÊci
substancji czynnych (u˝yto mniejszych
iloÊci substancji czynnych, ni˝ zade-
klarowano w przepisach na leki recep-
turowe). W dwóch przypadkach (ma-
Êci) sporzàdzone leki recepturowe nie
spe∏nia∏y wymagaƒ stawianych lekom
ja∏owym. W jednym przypadku (maÊç)
stwierdzono niedopuszczalne odchyle-
nie w ogólnej masie sporzàdzonego
leku recepturowego (masa mniejsza
ni˝ deklarowana).

Podsumowujàc, wskazane jest
podj´cie dzia∏aƒ na rzecz poprawy ja-
koÊci leków recepturowych. Trzeba
sprawdziç i ewentualnie uzupe∏niç wy-
posa˝enie izby recepturowej w szk∏o,
naczynia i utensylia niezb´dne do spo-

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
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rzàdzenia odpowiedniej postaci leku
recepturowego oraz w∏aÊciwe opako-
wania do leków recepturowych. Nale-
˝y sprawdziç legalizacj´ wag wieloza-
kresowych. Ponadto, jeÊli apteka spo-
rzàdza leki w warunkach aseptycz-
nych to izb´ recepturowà nale˝y wy-
posa˝yç w lo˝´ z nawiewem laminar-
nym oraz sterylizator. Równie wa˝ne,
co sprz´t sà umiej´tnoÊci osoby spo-
rzàdzajàcej leki recepturowe, umiej´t-
noÊci te powinny byç stale doskonalo-
ne, a sporzàdzanie leków kontrolowa-

ne w celu eliminacji powtarzajàcych
si´ b∏´dów (np. poprzez zalecenie
sporzàdzania przepisów wykonaw-
czych). Wymienione wy˝ej dzia∏ania
powinni podjàç kierownicy aptek, bo-
wiem to do nich zgodnie z zapisem
art.88 ust.5 pkt.1 ustawy Prawo farma-
ceutyczne nale˝y organizacja pracy
w aptece polegajàcà m.in. na prawi-
d∏owym sporzàdzaniu leków receptu-
rowych. El˝bieta Kuriata

Warmiƒsko-Mazurski 
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Warmiƒsko-Mazurski Oddzia∏ Narodowego Fun-
duszu Zdrowia przedstawi∏ raport dotyczàcy re-
fundacji za styczeƒ 2013r.

Koszty ca∏kowitego bud˝etu na re-
fundacj´ za styczeƒ 2013 (podano
kwoty w tys. z∏)

Planowany na 2013 rok ca∏kowity bu-
d˝et na refundacj´ to: 10 901 083,00;
w styczniu wydano 741 884,99; co
stanowi 6,81% wykonania ca∏kowitego
bud˝etu na refundacj´.

1.) Na leki, Êrodki spo˝ywcze spe-
cjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego
obj´te programami lekowymi, z plano-
wanego bud˝etu na ten rok w wysoko-
Êci 1 913 063.00; wydano w styczniu
113 906,83; co stanowi 5,95% wyko-
nania

2.) Na leki stosowane w chemiote-
rapii, z planowanego bud˝etu w wyso-
koÊci 707 946,00; wydano 26 901,37;
co stanowi 3,80% wykonania

NATOMIAST
W planowanym na refundacj´ ca∏-

kowitym bud˝ecie zaplanowano na rok
2013 ca∏kowity bud˝et na refundacj´
dla APTEK 8 280 074,00;

W styczniu z tej kwoty wydano
ogólnie 601 076,79; co stanowi

7,26% wykonania ca∏kowitego bud˝e-
tu na refundacj´ (dla aptek)

W tym
1.) z planowanego ca∏kowitego bu-

d˝etu 8 243 247,00; na refundacj´ le-
ków, Êrodków spo˝ywczych specjalne-
go przeznaczenia ˝ywieniowego oraz
wyrobów medycznych dost´pnych
w aptece na recept´ wydano w stycz-
niu 599 556,77; co stanowi 7,27%

2.) z planowanego ca∏kowitego bu-
d˝etu 27 382,00; na refundacj´ le-
ków, o których mowa w art.15 ust. 2
pkt. 17 ustawy ; wydano 1 152,32; co
stanowi 4,21%

3.) z planowanego ca∏kowitego bu-
d˝etu 9 445,00; na refundacj´ Êrod-
ków spo˝ywczych specjalnego prze-
znaczenia ˝ywieniowego, o których
mowa w art.15 ust.2 pkt.18 ustawy;

w styczniu wydano 367,70 ; co sta-
nowi 3,89%.

na podst. danych zawartych 
na stronie internetowej NFZ 

z dnia 12.03.2013
J.M. 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
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BIULETYN 19



„Nie na tym rzecz polega,
aby dodaç lat do ˝ycia,
ale na tym przede wszystkim,
aby dodaç ˝ycia do lat”

Alexis Carrel
Spotkanie Seniorów Farmacji tra-

dycyjnie odby∏o si´ w Restauracji Sta-
romiejskiej w Olsztynie dnia 11 lutego
2013r.o godz. 13.00. Gospodarzami
spotkania byli: Prezes Okr´gowej Ra-
dy Aptekarskiej w Olsztynie mgr Ro-
man Grzechnik oraz przedstawicielka
firmy farmaceutycznej Boehringer In-
gelheim pani Dorota Wróblewska.

ZasiedliÊmy przy wspólnym stole,
pi´knie nakrytym stole w troch´ jakby
mniej licznym gronie ni˝ w latach po-
przednich. Po przemówieniu powital-
nym Prezesa podano dania obiadowe
uzupe∏nione lampkà czerwonego wina
i desery w postaci pàczków i faworków
oraz kaw´ i herbat´. By∏y to przecie˝
„ostatki”, a za dwa dni Âroda Popie-
lcowa.

RadoÊç ze spotkania by∏a wielka,
a wzmocniona jeszcze lampkà wina
spowodowa∏a, ˝e rozgadane towarzy-

stwo nie da∏o si´ niczym innym zainte-
resowaç. Nawet informacja o abdyka-
cji Papie˝a puszczona w obieg zosta∏a
uznana za bzdur´, odrzucona jako
prawdziwa, a rozmowy toczy∏y si´ da-
lej. Przesàdnych informuj´, ˝e dwie
trzynastki w zaproszeniu nie przynio-
s∏y nam pecha. Wr´cz przeciwnie.
OtrzymaliÊmy prezenty w postaci
wspólnego zdj´cia oraz kalendarz na
rok 2013 wr´czone przez panià Doro-
t´ Wróblewskà.

Dzi´kujemy gospodarzom za mi∏e
spotkanie i obiecujemy do∏o˝yç wszel-
kich staraƒ, ˝ebyÊmy za rok mogli
znowu byç razem. 

M. Aleksandrowicz
Zdj´cie ze spotkania 

na 3 str. ok∏adki.
•

PO SZEÂåDZIESIÑTCE 
POSZUKUJ¢ PRACY
BO DO 67 
JEST JESZCZE TROCH¢ CZASU
ABY UDAå SI¢ 
NA ZAS¸U˚ONÑ EMERYTUR¢ 

„60+”

ROCZNICA POWO¸ANIA
BIBLIOTEKI NARODOWEJ

W WARSZAWIE
Dnia 24 lutego 2013 roku min´∏o 85 lat
od powo∏ania Biblioteki Narodowej
w Warszawie. 

Nadrz´dnym jej zadaniem jest gro-
madzenie, przechowywanie i wieczy-
ste archiwizowanie ca∏ego dorobku
wydawniczego polskiego, oraz publi-
kacji dotyczàcych Polski, które wyda-
ne zosta∏y za granicà.

Do Biblioteki Narodowej przekazy-

wane sà po 2 egzemplarze wszystkich
nowych publikacji nie tylko ksià˝ek
i czasopism, ale tak˝e atlasów, map,
nut, p∏yt z muzykà i filmami.

Biblioteka Narodowa ma zebraç
i przekazaç ca∏y dorobek piÊmienni-
czy, drukowany i cyfrowy, nast´pnym

Spotkanie Seniorów Farmzcji
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pokoleniom. I to bez jakiejkolwiek cen-
zury.

Obecne zbiory Biblioteki Narodo-
wej liczà ok. 9,5 miliona jednostek.
Dziennie do Biblioteki Narodowej
wp∏ywa od 100 do 700 ksià˝ek. Rocz-
nie gromadzone jest niemal 200 tysi´-
cy publikacji, wszystkie wydawane
w Polsce. 

Najstarsze skarby w zbiorach Bi-
blioteki Narodowej to „Kazania Âwi´to-
krzyskie” z po∏. XIV w. r´kopis „Kroni-
ki” Galla Anonima z XVI w. Bezcennà
wartoÊç ma tak˝e „Kodeks supraski
z poczàtku XI w. zaliczany do grupy
najstarszych na Êwiecie manuskryp-
tów spisanych cyrylicà w j´zyku staro-
cerkiewno-s∏owiaƒskim. Tu znajduje
si´ równie˝ w zbiorach r´kopiÊmien-
nych „Oda do m∏odoÊci” Adama Mic-
kiewicza. Natomiast w kolekcji zbiorów
dawnych „Modlitewnik Jana Zamoy-
skiego” z 1485 r., jedyny zachowany
na Êwiecie egzemplarz najstarszego
drukowanego modlitewnika francu-
skiego dla Êwieckich.

W zbiorach Biblioteki Narodowej sà
równie˝ wa˝ne dzie∏a kartograficzne,
m.in. ”Geografia“ Ptolemeusza
z 1467r. a tak˝e dawne mapy Polski.
WÊród dokumentów muzycznych za
bezcenne nale˝y uznaç r´kopisy Fry-
deryka Chopina. Jest tak˝e zbiór gra-
fik i rysunków, m.in. Jana Matejki. Cy-
melia czyli najcenniejsze druki i r´ko-
pisy w bibliotece, cz´sto trzymane sà
w sejfie bibliotecznym.

Biblioteka Narodowa cz´Êcià
swych zbiorów i tradycjami nawiàzuje
do Biblioteki Rzeczpospolitej za∏o˝o-
nej w Warszawie przez braci biskupów
Józefa i Andrzeja Za∏uskich, otwartej
dla publicznoÊci w 1747 r. By∏a ona
jednà z pierwszych bibliotek na Êwie-
cie, która stara∏a si´ pe∏niç zadania bi-
blioteki narodowej, gromadzàc zbiory

obejmujàce pe∏ny zasób piÊmiennic-
twa polskiego i udost´pniajàc je pu-
blicznoÊci. Sejm w 1780 r. przyzna∏ tej
bibliotece egzemplarz obowiàzkowy
ka˝dej ksià˝ki drukowanej w kraju.

Zbiory biblioteczne by∏y niszczone
i rabowane równie˝ podczas trudnych
dla kraju dziejów historii. Po zaj´ciu
Warszawy przez wojska rosyjskie
w 1794r. zbiory Biblioteki Za∏uskich
zosta∏y wywiezione do Petersburga,
gdzie sta∏y si´ kolekcjà za∏o˝ycielskà
ksi´gozbioru Biblioteki Carskiej. Do
Rosji wywieziono 394 150 wolumi-
nów, w tym oko∏o 11 000 r´kopisów
i ponad 24 500 rycin. W czasie dru-
giej wojny Êwiatowej Biblioteka Naro-
dowa utraci∏a bezpowrotnie du˝o naj-
cenniejszych zbiorów.

W dziejach bibliotekarstwa pierw-
sza rewolucja by∏a w XV wieku, kiedy
z kultury r´kopisu przeszliÊmy do kul-
tury druku. Od wynalezienia druku
ukaza∏o si´ w Polsce oko∏o 1 milion
100 tysi´cy tytu∏ów ksià˝ek. Obecnie
prze˝ywamy rewolucj´ cyfrowà. Na
dzieƒ dzisiejszy jednak prawo zabra-
nia archiwizacji internetu, natomiast
starania Biblioteki Narodowej idà
w kierunku wprowadzenia przepisu,
który umo˝liwi archiwizowanie stron
z domeny.pl. 

Utrzymanie biblioteki na serwerze
to spory koszt, na który sk∏ada si´ na
przyk∏ad koszt utrzymania sprz´tu;
serwery, na których przechowuje si´
zbiory trzeba bowiem wymieniaç co 5
lat.

Wa˝ne jest, ˝e od 1999roku Biblio-
teka Narodowa ma swojà siedzib´
w Warszawie. Jest to gmach o po-
wierzchni u˝ytkowej 70 tyÊ. metrów
kwadratowych i 17 500 metrów po-
wierzchni magazynowej. Posiada
ogólnà liczb´ zbiorów w iloÊci 9,5 mi-
liona, 30 tys. r´kopisów (najstarszy r´-



kopis ma 1900 lat), 1200 inkunabu∏ów,
161 tysi´cy starych druków(XV-XVIII
w.), 120 tyÊ. publikacji muzycz-
nych(nuty), 125 tysi´cy map, atlasów,
130 tyÊ. p∏yt z muzykà i filmami, 273
tyÊ. mikrofilmów z bibliotek polskich.
Do mikrofilmowania 160 bibliotek udo-
st´pni∏o swoje zbiory.

na podst. 
„Skarbiec Rzeczypospolitej” 

dodatku jubileuszowego 
do gazety Rzeczpospolita 

z dnia 23.02.2013
oprac. J. Murawska
*

Nasz Biuletyn Informacyjny odnaj-
dziemy równie˝ w zbiorach Biblioteki
Narodowej.

Ma nadany numer ISSN 1429-
4451; numer bibliografii narodowej
BWC 13/98; has∏o przedmiotowe –
czasopisma farmaceutyczne polskie;
jego lokalizacja– MAG D˚S.

Znajdziemy go w nast´pujàcy spo-
sób: wpisaç w google: biblioteka naro-

dowa, potem wybraç: Katalogi Bibliote-
ki Narodowej, dalej wybraç spoÊród
mo˝liwoÊci w pierwszej kratce: s∏owo
z opisu, do drugiej kratki wpisaç: Biule-
tyn Informacyjny Izba Aptekarska
Olsztyn, spoÊród mo˝liwoÊci w trzeciej
kratce wybraç: czasopisma, wybiera-
my: szukaj 

W zbiorach Biblioteki Narodowej
jest teê nasza ksià˝ka, wydana stara-
niem Rady Aptekarskiej w Olsztynie
z okazji dwudziestej rocznicy reakty-
wowania Izb Aptekarskich ma nadany
numer bibliografii narodowej PB
8492/2012; posiada numer ISBN
9788393389506; znajdziemy jà wpisu-
jàc: alpha.bn.org.pl ; pojawia si´ stro-
na Katalogi Biblioteki Narodowej:
w pierwszej kratce spoÊród mo˝liwoÊci
wybieramy – NR BIB NAR; w drugiej
kratce wpisujemy PB 8492/2012;w na-
st´pnej kratce spoÊród mo˝liwoÊci wy-
bieramy: wyszukiwanie w ca∏ej bazie,
wybieramy: szukaj 

J. Murawska

MO˚NA PRZEKAZAå INNYM
Nie wyrzucajmy do Êmieci ga-
zet, które kupujemy, innych
czasopism, czy te˝ ksià˝ek,
które nie mieszczà si´ ju˝ na
naszej pó∏ce. Sà ró˝ne mo˝li-
woÊci, aby przekazaç je innym. 

W jednej z aptek by∏o takie wydzie-
lone miejsce, gdzie okoliczni miesz-
kaƒcy (cz´sto pacjenci tej apteki) mo-
gli skorzystaç z takiej literatury i sobie
wziàç do przeczytania.

Mo˝na równie˝ przekazaç takie po-
zycje przez nas ju˝ przeczytane na
przyk∏ad do najbli˝szej biblioteki, która
takà literatur´ ch´tnie przyjmie do
swojej czytelni. W Olsztynie na
drzwiach jednego kiosku przy ulicy

Dworcowej zauwa˝y∏am dzisiaj nawet
takie og∏oszenie „Biblioteka osiedlowa
(za klubem Agora )zwraca si´ do Paƒ-
stwa z proÊbà o przekazywanie prze-
czytanych czasopism do naszej pla-
cówki (interesujà nas wszystkie tytu-
∏y)”.Ta filia biblioteki publicznej mieÊci
si´ przy ul ˚o∏nierskiej 47.

Biblioteki sà równie˝ organizowane
przy niektórych parafiach, tam te˝
ch´tnie przyjmà ksià˝ki w celu powi´k-
szenia swego ksi´gozbioru do wypo-
˝yczania. Bywa czasami i tak: przy
„zmianach organizacyjnych” jednej
z bibliotek w Olsztynie mo˝na by∏o wy-
stawione ksià˝ki kupiç, ka˝dà ksià˝k´
w cenie 1 z∏. Nawiasem mówiàc, ch´t-
nych nie brakowa∏o.

J.M.
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INTERNET
czy i kiedy wychowuje?

Definicja „pokolenie” odnosi si´ do
wspólnoty ludzi urodzonych w podobnym
czasie, o zbie˝nych postawach, ukszta∏to-
wanych przez te same wydarzenia histo-
ryczne. ˚eby ukszta∏towa∏o si´ pokolenie,
potrzeba wspólnego systemu wartoÊci,
a cz´sto wspólnych lektur i hase∏. Lecz
czy ka˝da zbiorowoÊç, która wyró˝nia si´
wspólnym stylem ˝ycia, medium komuni-
kowania i otacza si´ podobnymi gad˝eta-
mi zas∏uguje na miano pokolenia? Kiedy
analizujemy ró˝nice pokoleniowe w Pol-
sce nasuwajà si´ analogie z powsta∏à na
zachodzie koncepcjà pokolenia X, Y, Z. 

Badacz nowych mediów wyró˝nia po-
kolenia z uwagi na g∏ówne medium, jakim
si´ pos∏ugujà. Dla osób urodzonych w la-
tach 1946-1964 wynalazkiem formujàcym
percepcj´ Êwiata ma byç telewizja. 

Pokolenie X.
W przypadku Polski pokolenie X –

to urodzeni w latach 1970-1980 Jest
multimedialne, ale nie przyjmuje pry-
matu ˝adnego z mediów. 

Z kolei 
pokolenie Y

w przypadku Polski to urodzeni po 1980r.
– to pokolenie sieci, które pracuje, bawi
si´ i kocha przez internet. M∏odzi persona-
lizujà media, kiedy przez ponad dob´ nie
mogà korzystaç z telefonu komórkowego,
dotyka ich no-mo-phobia(od ang. no mo-
bile phone), zaczynajà i koƒczà dzieƒ od
ulubionych blogów i portali spo∏ecznoÊcio-
wych. W wi´kszoÊci deklarujà, ˝e mogà
˝yç bez telewizora, lecz zwykle te ekrano-
latki (scrieenagers) oglàdajà telewizj´
w komputerze. W wieku 27 lat b´dà mieç
Êrednio piàtà w ˝yciu prac´ (?). 

Z jednej strony sà wielozadaniowi
i wielokana∏owi, ale z drugiej – okrzykni´-
ci zostali pokoleniem ADD (ang. attention

deficit disorder, zespó∏ deficytu uwagi),
które ma powierzchownà i ulotnà uwag´
o Êwiecie. W sieci ∏atwo wyzbywajà si´
prywatnoÊci i stajà si´ prosumentami,
czyli zarazem wytwórcami i odbiorcami.
Zwani tak˝e pokoleniem (re)miksu poro-
zumiewajà si´ za pomocà szybko roz-
przestrzeniajàcych si´ w sieci technik ko-
la˝owych: memów, mashupów, found fo-
otage, a internetowo skrzykujà si´ na
flash moby. Nauczyciele natomiast skar˝à
si´ z kolei na „ pokolenie kopiuj/wklej”,
które przenicowuje wartoÊç w∏asnoÊci in-
telektualnej.

Pokolenie Z
– to urodzeni po 1998 roku. Dotyczy

ludzi nie znajàcych Êwiata bez nowych
mediów (internetu) i stale do nich pod-
∏àczonych. Tylko czy zamiast pokole-
niowej wi´zi z realnymi rówieÊnikami
nie b´dà czuç przywiàzania do w∏a-
snych i cudzych awatarów? DziÊ mamy
boom na „pokolenoidy” – puste znaki
pokolenia, za którymi nie kryje si´ zo-
biektywizowana zbiorowoÊç o wspól-
nych cechach i wartoÊciach, ale same
znaki i towarzyszàce im has∏a które do-
brze prezentujà si´ w debacie publicz-
nej i na konferencjach naukowych.
W internecie pojawiajà si´ cz´Êciej ni˝
w normalnym kontakcie z drugim cz∏o-
wiekiem wpisy pisane j´zykiem okre-
Êlanym jako „wulgarny”, „rynsztokowy”,
bo mamy przed sobà tylko ekran i nie-
wiele zastanawiamy si´ nad mo˝liwymi
skutkami takich wpisów.

M∏odzie˝ masowo koƒczàca studia
nie ma obecnie pomys∏u na doros∏e ˝ycie. 

Kryzys gospodarczy i pojawienie
si´ m∏odych wykszta∏conych bezrobot-
nych nadaje has∏u pokolenia nowy
sens. Straconà generacj´, pokolenie
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1000 euro(od najni˝szej p∏acy w kra-
jach Europy Zachodniej), prekariat (od
fr.precarite – niepewnoÊç), a wÊród
nich Ruch Oburzonych, ale tak˝e znie-
ch´conych do buntu. Jak g∏´bokie
pi´tno odcisn´∏a recesja na ˝yciory-

sach tych ludzi? Byç mo˝e hossa na-
st´pujàca po bessie odbije m∏odych
od dna zmieniajàc ich „stracony los”

oprac. na podst. 
Wiedza i ˝ycie, 

nr 8 (392)str.55-57

Farmaceuta Papie˝em

OBYCZAJE WIELKANOCNE

18 listopada 2012 r. odby∏a si´ uroczy-
sta intronizacja zwierzchnika ortodoksyj-
nego koÊcio∏a koptyjskiego, patriarchy
aleksandryjskiego, zwanego papie˝em
aleksandryjskim. Zosta∏ nim 60-letni bp.
Tawadros (Teodor) dotychczasowy bi-
skup pomocniczy w egipskim mieÊcie El-
Beheira. Tawadros II urodzi∏ si´ w 1952 r.
w Mansour jako Wagih Sobhy Baky Soli-
man. Studiowa∏ w Aleksandrii (niektóre
êród∏a podajà, ˝e  w Wlk. Brytanii) farma-
cj´. Po studiach zosta∏ szefem Paƒstwo-
wych Zak∏adów Farmaceutycznych w Da-
manhour w delcie Nilu. Dopiero w latach
80. zosta∏ duchownym. Wed∏ug po-
wszechnego mniemania jest cz∏owiekiem
Êwiatowym i jako biskup pomocniczy Be-
heiry mia∏ bardzo dobre stosunki z muzu∏-
manami.

Rytua∏ wyboru papie˝a aleksandryj-
skiego jest bardzo swoisty. W pierwszej
fazie zgromadzenie 2,4 tys.koptyjskich
duchownych i Êwieckich dokonuje wyboru
trzech kandydatów, których nazwiska za-
pisane zostajà na karteczkach umiesz-
czonych nast´pnie w urnie. Kartk´ z na-
zwiskiem przysz∏ego patriarchy wyjmuje
ch∏opiec z zawiàzanymi oczami. Tak wi´c
wybór jest losowy. 

Tawardos II jest przywódcà ducho-
wym najliczniejszej mniejszoÊci chrzeÊci-
jaƒskiej na Bliskim Wschodzie a na ca∏ym
Êwiecie iloÊç wiernych koÊcio∏a koptyjskie-
go waha si´ w granicach 8-12 milionów. 

Stefan Rostafiƒski,
numer 4/12 „Farmacja regionu 

pó∏nocno-wschodniego“ s 42-43,  
J.M.

„Do pierwszorz´dnych uroczystoÊci
nale˝y Wielkanoc. Ju˝ wy˝ej opowiada-
liÊmy zwyczaje przyj´te i upowszechnio-
ne. Tu tylko dodamy, ˝e tak pomi´dzy
w∏aÊcicielami ziemskimi tak i pomi´dzy
w∏oÊcianami mo˝na tylko widzieç prze-
sad´ i brak wszelkiego rachunku urzà-
dzania si´. U˝ywano jad∏a i napitku do
zbytku, najcz´Êciej po tak Êcis∏ych po-
stach okupowali si´ zdrowiem. Chocia˝
przedmioty ˝ywnoÊci by∏y bardzo tanie,
to wszelako u w∏oÊcian, zw∏aszcza pod-
danych rzadko gdzie by∏ zapas taki, a˝e-
by Wielkanoc nie wywo∏a∏a mniejszego
lub wi´kszego niedostatku, a có˝ mówiç
o tych, co na wiosn´ zielskiem ratowali

si´ od Êmierci g∏odowej. Wymagania ob-
fitego jad∏a przez w∏oÊcian zostajàcych
w s∏u˝bie by∏y posuni´te do Êmieszno-
Êci. JeÊli gospodarz parobkowi na pierw-
szy dzieƒ Wielkiejnocy nie da∏ tak d∏u-
giego kawa∏ka kie∏basy, i˝ by on odziany
w ko˝uch i siermi´g´ nie móg∏ nià opa-
saç si´, wówczas ob˝a∏owany u˝ala∏ si´
– obwinia∏ pana o skàpstwo. Obok takiej
iloÊci kie∏basy ˝àda∏ pó∏ prosiaka pieczo-
nego, bo bez prosiaka nie by∏o, jak si´
wyra˝ali, „Êwi´conki”. Musiano mu daç
15 jaj gotowanych na twardo, chleba pó∏

bochenka i placka dosyç du˝ego – przy
tem wódki kwaterk´ a nawet pó∏ kwarty
i piwa dzbanek pó∏garncowy. Wszystko
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to jeden dojrza∏y m´˝czyzna nie cz´stu-
jàc nikogo, przez pierwszy dzieƒ by∏
w stanie zjeÊç i gorza∏k´ wypiç, a naza-
jutrz byç gotowym do spo˝ycia ma∏o co
mniejszej porcji podobnego jad∏a…”

„Obraz wsi sokólskiej 
po∏owy XIX wieku w r´kopisie 

Adama Buçkiewicza” 
wybra∏a 

M.Aleksandrowicz 

APELE O POMOC 
DLA CHORYCH DZIECI

Apel Pani mgr farm. El˝biety Bia∏ek-
B∏onieckiej (pracuje w aptece w Olsztynie)
o przekazanie 1% podatku nale˝nego na
rzecz organizacji po˝ytku publicznego dla
Jej chorej córeczki Joasi.

Dane przy wype∏nianiu PIT: 
KRS 0000128832 z dopiskiem „dla Jo-

anny B∏onieckiej”
Mo˝na te˝ wp∏acaç na konto: INF

BANK ÂLÑSKI 67 1050 1025 1000 0023
5851 4210

Apel Pani mgr farm. Weroniki Marku-
szewskiej (pracuje w aptece w I∏awie)
o przekazanie 1% podatku nale˝nego na
rzecz organizacji po˝ytku publicznego dla
Jej chorej córeczki Wiktorii.

Dane przy wype∏nianiu PIT: 
x 

KRS 0000037904 w polu „informacje
uzupe∏niajàce” nale˝y wpisaç 2630, Mar-
kuszewska, Wiktoria
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obraz na szkle Âmigus-Dyngus wykonanie Rozalia Szypu∏a



RozmaitoÊci

26 BIULETYN

WYWIAD
z mgr farm. Wandà D∏ugi

kierownikiem Apteki Szpitalnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Zainteresowane osoby mogà
przeczytaç wywiad w numerze
36/3 lipiec-wrzesieƒ 2012, czaso-
pisma PULS SZPITALA (kwartal-

nik Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Olsztynie 
– pe∏ny tekst: wss.olsztyn.pl/za-

soby/puls/puls36.pdf) 

KOMUNIKATY
*

Komitet Organizacyjny XXII
Sympozjum Historii Farmacji „Ro-
Êliny w farmacji” informuje, ˝e od-
b´dzie si´ ono w Ciechanowcu
w dniach 27 kwietnia – 2 maja
2013 r.

(szczegó∏owy program na stro-
nie internetowej naszej Izby) 

*
Komitet Organizacyjny XXIII

Krajowego Zjazdu Polskiego Towa-
rzystwa Historii Medycyny i Farma-
cji dnia 17-19 czerwca 2013 r od-
b´dzie si´ zjazd w ¸odzi, przy ul.
Âw. Teresy 8, w gmachu Instytutu
Medycyny Pracy. 
(szczegó∏owy program na stro-

nie internetowej)

*

WSZYSCY CZ¸ONKOWIE 
OLSZTY¡SKIEJ 

IZBY APTEKARSKIEJ 
REGULARNIE OP¸ACAJÑCY

SK¸ADKI, 
OTRZYMUJÑ KOD DOST¢PU
DO FARMACEUTYCZNEGO
SERWISU PRAWNEGO 

– LexPharma.

Prawo korzystania z tego ser-
wisu wykupi∏a na rok 2013 dla
swoich cz∏onków nasza Izba.

(prosimy o kontakt w tej spra-
wie z biurem Izby)

*
UWAGA

NALEèY UWAèAå NA NUME-
RACJ¢ RECEPT, NA KTÓRYCH
WYPISYWANE SÑ LEKI REFUN-
DOWANE.

*
Prosimy o przekazanie aktual-

nego adresu e-mail do biura Okr´-
gowej Izby Aptekarskiej w Olszty-
nie na który b´dzie wysy∏ana
przez nas korespondencja prze-
znaczona dla farmaceutów, cz∏on-
ków naszej Izby. 
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ALINA 
SZWEJKOWSKA

(1958 – 2013)
córka Janiny i Czes∏awa ur. si´ 27

marca 1958 r. w Knyszynie województwo
podlaskie.

Przedstawiamy Jej drog´ zawodowà
aptekarza: Studiowa∏a na Wydziale Far-
maceutycznym Akademii Medycznej
w Gdaƒsku uzyskujàc dyplom magistra
farmacji nr.L.2665/83 wydany dnia
27.09.1983. ZaÊwiadczenie o prawie wy-
konywania zawodu magistra farmacji
nr.282 wyda∏ Urzàd Wojewódzki w Olsz-
tynie dnia 17 lutego 1984r. Prawo samo-
dzielnego wykonywania zawodu apteka-
rza nr XII/197/94 wyda∏a Okr´gowa Izba
Aptekarska w Olsztynie dnia
17.01.1994r. Pierwszà prac´ zawodowà
rozpocz´∏a 1 lutego 1984 r. w Laborato-
rium Zespo∏u Opieki Zdrowotnej w Morà-
gu, skàd po 1,5 roku pracy przesz∏a do
apteki szpitalnej ZOZ. W aptece szpital-
nej jako kierownik apteki pe∏ni∏a obowiàz-
ki przez 28 lat, do ostatnich dni ˝ycia. Za-
wód farmaceuty traktowa∏a z ogromnym
szacunkiem, wykonywa∏a go niezwykle
starannie. Nieustannie podwy˝sza∏a
swoje kwalifikacje zawodowe czego wy-
razem by∏o uzyskanie specjalizacji pierw-
szego stopnia z farmacji aptecznej, dy-
plom nr.282/1990 oraz uzyskanie w dniu
26.11.2007 r. tytu∏u specjalisty w specjal-
noÊci farmacja szpitalna. Za prac´ zawo-
dowà odznaczona by∏a Honorowà od-
znakà Ministra Zdrowia „ Za zas∏ugi dla
Ochrony Zdrowia”. By∏a cz∏onkiem Okr´-
gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, ak-
tywnie uczestniczy∏a w ˝yciu samorzàdu
aptekarskiego, przez 12 lat (trzy kaden-
cje) by∏a cz∏onkiem Okr´gowej Rady Ap-
tekarskiej. Od poczàtku pracy w aptece
szpitalnej by∏a cz∏onkiem Olsztyƒskiego

Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego – Sekcji Farmacji Szpitalnej.
W kadencji 2001-2004 pe∏ni∏a funkcj´ za-
st´pcy przewodniczàcego Sekcji Farma-
cji Szpitalnej.

Przyj´liÊmy ze smutkiem wiadomoÊç
o Jej Êmierci.

W dniu 25.02.2013 r. w Moràgu ˝e-
gnali magister Alin´ Szwejkowskà bli-
scy, liczne grono farmaceutów naszej
Izby, zarówno z aptek szpitalnych jak
i ogólnodost´pnych. ˚egnali Jà równie˝
farmaceuci szpitalni z Elblàga, a tak˝e
t∏umnie zebrani wspó∏pracownicy ze
Szpitala i mieszkaƒcy Moràga. Uroczy-
stoÊci pogrzebowe rozpocz´∏y si´ w ka-
plicy, skàd trumna w procesji przenie-
siona zosta∏a do koÊcio∏a parafialnego
p/w Êw. Piotra i Paw∏a. Msz´ Êw. cele-
browa∏ ks. proboszcz Jan Solis, który
podczas wyg∏oszonej homilii w ciep∏ych
s∏owach wspomina∏ Zmar∏à. Na zakoƒ-
czenie Mszy Êw. s∏owa po˝egnania wy-
g∏osili Pani Prezes Szpitala Miejskiego
w Moràgu Ewa Micha∏owska oraz Pre-
zes Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie mgr farm. Roman Grzech-
nik, który ˝egnajàc Al´ powiedzia∏ m.in.„
Ala by∏a bardzo mi∏à, sympatycznà
i ˝yczliwà kole˝ankà. Mo˝na by∏o na
Nià liczyç w potrzebie. Potrafi∏a wspó∏-

Z ˝a∏obnej karty
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(1963-2013)
Ze smutkiem przyj´li-

Êmy wiadomoÊç, ˝e po
d∏ugiej i ci´˝kiej chorobie
odszed∏ w dniu 29 stycznia
z naszego Aptekarskiego
grona nasz kolega.

Przedstawimy Jego
aptekarskà drog´ zawodo-
wà. 

Urodzi∏ si´ 3 grudnia
1963 r. w Lublinie. 

Dyplom magistra far-
macji (L.4006/90), po od-
byciu studiów na Akademii
Medycznej w Lublinie w la-
tach 1985-1990 i wykona-
niu pracy magisterskiej
uzyska∏ dnia 13 wrzeÊnia
1990r.

Podjà∏ swà pierwszà
prac´ zawodowà od listo-
pada 1990 r. w Zespole
Opieki Zdrowotnej Zarzà-
du S∏u˝by Zdrowia MSW
w Lublinie. Tam pracowa∏

do 15 marca 1996r. By∏
kierownikiem Sk∏adnicy
Sanitarnej. Nale˝a∏ do
Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Lublinie, która wy-
da∏a w dniu 5 stycznia
1994r. ZaÊwiadczenie nr

X/43/22/94 o prawie wyko-
nywania zawodu Apteka-
rza na obszarze dzia∏ania
Izby Lubelskiej. Nast´pnie
przenosi si´ na teren dzia-
∏ania Okr´gowej Izby Ap-
tekarskiej w Bia∏ymstoku. 

Jest cz∏onkiem tej Izby
w okresie 24.01.1997 –
30.04.1999 r. Podejmuje
prac´ w Aptece w Ciecha-
nowcu, gdzie pracuje do
14 marca 1998r. Jest rów-
nie˝ pracownikiem War-
szawskich Zak∏adów Far-
maceutycznych „Polfa” ja-
ko przedstawiciel medycz-
ny w okresie 16.05.1998-
31.07.2000 r.

Na teren Olsztyƒskiej
Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Olsztynie przenosi
si´ z dniem 1.05.1999 r.
Pracuje w Aptekach w Pi-
szu, Go∏dapi. W Piszu ra-
zem z ˝onà, która te˝ jest
magistrem farmacji prowa-
dzà w∏asnà aptek´.

Jerzy bardzo lubi∏ przy-
rod´, lasy, jeziora. Ka˝dà
wolnà chwil´ sp´dza∏ nad
jeziorem. W´dkarstwo to
by∏o Jego hobby. 

Jednak w Jego ˝yciu
nasta∏y czasy trudne.
Zmaga∏ si´ z chorobà. Od
2011 roku nie wykonywa∏

ju˝ swojego zawodu.
W dniu 29 stycznia 2013r.
odszed∏ z naszego grona.
UroczystoÊci pogrzebowe
odby∏y si´ dnia 5 lutego
w Lublinie.

Wyrazy g∏´bokiego
wspó∏czucia sk∏adamy Je-
go ˝onie Ewie i synowi
Jakubowi.

Prezes Okr´gowej
Rady Aptekarskiej

w Olsztynie 
oraz kole˝anki 

i koledzy aptekarze.

J.M

Z ˝a∏obnej karty

czuç innym w ich problemach. Podzi-
wialiÊmy Al´ za màdroÊç z jakà wycho-
wywa∏a swoich synów, za pogod´ du-
cha i uÊmiech, którym nas obdarza∏a,
za hart ducha w walce z chorobà i wia-
r´, ˝e b´dzie dobrze. Nigdy nie s∏ysze-
liÊmy choçby jednego s∏owa roz˝alenia. 

Dzi´kujemy Ci Alu za Kole˝eƒstwo
i Przyjaênie. Dzi´kujà Ci wszyscy farma-

ceuci naszej Izby a szczególnie farma-
ceuci szpitalni.

Spoczywaj w Bogu kochana Alu.”
Dalsze uroczystoÊci pogrzebowe od-

by∏y si´ nast´pnego dnia na cmentarzu
w Knyszynie – rodzinnej miejscowoÊci
Ali. Tak˝e tam ˝egna∏o Jà liczne grono
bliskich, znajomych i farmaceutów szpi-
talnych z Podlasia.

Jerzy Wojciech Krasuski
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