
       Szanowni Farmaceuci Katoliccy Polski, członkowie SFKP 

         Za tydzień w Rudach k/Raciborza w województwie śląskim odbędą się Krajowe Rekolekcje 

Wielkopostne naszego Stowarzyszenia. Decyzja co do miejsca i terminu została podjęta na ostatnim 

spotkaniu w Poznaniu – Morasku we wrześniu ubiegłego roku. Zarząd Główny SFKP powierzył 

organizację tych rekolekcji Kołu katowickiemu. Przyjęliśmy to jako wyróżnienie i honor. Dołożyliśmy 

wszelkich starań, abyście byli Państwo zadowoleni, a zawód,  aby na tym skorzystał.                                                                           

Wspólnie wówczas zgodziliśmy się, że rekolekcje odbędą się  w miejscu i czasie Konferencji Naukowej 

poświęconej historii farmacji, którą organizuje Śląski Uniwersytet Medyczny i Polska Akademia Nauk.                            

Wydaje się, że jej tematy dobrze korespondują z hasłami naszych rekolekcji, a uczestnicy obydwu 

przedsięwzięć bliżej będą mogli zapoznać się wzajemnie z zainteresowaniami koleżanek i kolegów. 

Początkowo terminy te miały się zazębiać, ale po Państwa sugestiach postanowiliśmy zorganizować 

rekolekcje w czasie weekendu (aby nie kolidowały z pracą zawodową).                                                                  

W minionym czasie przez pół roku przesyłaliśmy Państwu informacje o postępach prac nad obu 

przedsięwzięciami zachęcając do  twórczej współpracy. Wydawało się, że takie podejście do sprawy, 

oraz wybór miejsca, program i zacni uczestnicy spowoduje duże zainteresowanie członków 

Stowarzyszenia i jego sympatyków. Sądziliśmy, że możemy liczyć na dobrą frekwencję ze strony władz 

SFKP oraz Kół.  W czasie takich spotkań organizuje się również otwarte zebrania Zarządu Głównego 

SFKP oraz Przewodniczących Kół. Mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani członkowie 

Stowarzyszenia. Na spotkaniach tych dyskutuje się o działalności Stowarzyszenia oraz o aktualnym                       

i przyszłym stanie polskiej farmacji, wytycza się kierunki i zakresy działania, podejmuje różne 

inicjatywy  i przedsięwzięcia.                                                                                                                                                                   

Zwracam się do Państwa,  Koleżanek i Kolegów w zawodzie z apelem o przyjęcie naszego zaproszenia                            

i wzięcia udziału w rekolekcjach. Sądzę, że podjęty trud podróży i wysiłek sowicie się opłacą, a we 

wspomnieniach pozostaną piękne dni na gościnnej śląskiej ziemi.  Wcześniej poprosiłem Członków 

władz SFKP, aby zechcieli swym autorytetem przekonać swoje Koleżanki i Kolegów po wzięcia udziału 

w rekolekcjach.                                                                                                                                                                                        

Proszę wybaczyć, że apel ten zaczyna mieć charakter dramatyczny, ponieważ wobec bardzo słabego 

zainteresowania przyjazdem do Rud  jako organizatorzy musimy w najbliższych 3-4 dniach podjąć 

decyzję co do zasadności organizacji tych rekolekcji. Aktualnie otrzymujemy kolejne telefony                                  

o rezygnacjach, a nikt nowy się nie zgłasza!  Na dzień dzisiejszy poza Kołem katowickim mamy 

pojedynczych przedstawicieli (w dwóch przypadkach po dwie osoby) z Gdańska, Warszawy, Lublina                                         

i Krakowa. Jeśli zrezygnują kolejni, a nowi się nie zgłoszą będziemy zmuszeni odwołać to szlachetne                                    

i potrzebne spotkanie. A jak się odwołuje na ostatni moment umówionych artystów, przedstawicieli 

firm, wystawy czy busy nikomu nie trzeba tłumaczyć. Nie było prostym załatwić przejazd poza 

sezonem zabytkową kolejką wąskotorową z prawdziwym parowozem. Ale czy to utrzymać gdy jest 

pięć osób zainteresowanych.  A cóż dopiero mówić o Księdzu rekolekcjoniście, który musiał 

wygospodarować czas , przygotować konferencje i autentycznie cieszy się na spotkanie z 

farmaceutami.                                                                                                                                                    

Pozwólcie na wyrażenie osobistego zdania. Doprawdy nie rozumiem postawy naszych Członków.     

Nie ma chęci, motywacji, potrzeby spotkania, nie ma uznania dla niełatwej pracy organizatorów, 

włożonych środków. Cóż pozostanie? Niechęć do organizacji kolejnych przedsięwzięć o charakterze 

ogólnokrajowym (mam nadzieję, że nie będzie to dotyczyło inicjatyw lokalnych), no i wstyd wobec 

zawodu, instytucji, uczelni, innych organizacji farmaceutycznych i pozostałych zawodów medycznych 

(w tym stowarzyszeń katolickich lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych) oraz 



innych podmiotów i mediów, które zostały zaproszone, aby promować działalność i aktywność SFKP    

i wspierać polską farmację w jej tak trudnym okresie.                                                                                                                   

W Rudach będziemy gościć JE Księdza Biskupa Jana Kopca, ordynariusza gliwickiego, na terenie której 

to diecezji leżą Rudy. Hierarcha Kościoła przyjął nasze zaproszenie niezwykle miło. Wypytywał nas o 

sprawy zawodu i przyszłość farmacji. Jestem przekonany, że obecność wśród nas tak znamienitego 

kapłana, który obdarza nas życzliwością i zrozumieniem jest niezwykle ważna dla spraw naszego 

zawodu, który niestety ma się coraz gorzej. Jest istotnym, co o nas myślą dostojnicy Kościoła, jak 

przekazują nasze problemy społeczeństwu i w Episkopacie Polski. Rzeczą oczywistą jest Ich moc 

sprawcza i wyrażana opinia. Tak więc jako farmaceuci katoliccy, jeśli mamy taką okazję to jej po 

prostu nie marnujmy !   Na ostatnim spotkaniu katowickiego Koła, nasz duszpasterz opowiadał jak to 

niedawno Metropolita katowicki pytał o liczebność farmaceutów w Kole SFKP (z siedzibą w 

Świętochłowicach, przy parafii świętych Piotra i Pawła). Jak się dowiedział, że to kilkanaście osób  był 

przekonany, że dotyczy to jednego miasta, a nie metropolii gdzie żyje ok. cztery tysiące farmaceutów 

czynnych zawodowo i seniorów !   Podobna sytuacja jest w pozostałych 8 Kołach.                                                                                                                                                

Szanowni Państwo, bardzo proszę weźcie ten apel do serca i przyjmijcie nasze zaproszenie do Rud. 

Mamy piękną pogodę (a zamówiliśmy wcześniej kulig). Odbierzemy Was w Katowicach czy Gliwicach, 

przywieziemy do Rud, otoczymy opieką i zagwarantujemy ciekawy,  wartościowy program oraz 

świetne warunki w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym.  Będziemy mieli co wspominać, 

cieszyć się ze spotkania starych przyjaciół i poznania nowych !                                                                                    

Co jeszcze mamy zrobić ? 

pozdrawiam najserdeczniej                                                                                                                                                          
Piotr Klima, jeden z organizatorów przedsięwzięcia, które stoi pod znakiem zapytania.                                                                     

kom. 501 088 491,      mail.: klimafarm@wp.pl                                                                                                                                 

Apteka  św. Mikołaja  i  Apteka świętych Kosmy i Damiana w Raciborzu 
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