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Informacje bIeżące

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków 
tel.: (12) 264 25 53 
faks: (12) 264 25 09 
e-mail: biuro@oia.krakow.pl 

nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745 

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00 
we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.30 
Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze 
domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod 7447 

Prezes 
mgr farm. Barbara Jękot pełni dyżury: 
w poniedziałki od 10.00 do 16.45 
w czwartki od 12.00 do 16.45 
w piątki od 10.00 do 12.00 

rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Barbara Zakrzewska pełni dyżur: 
we wtorki od 10.00 do 12.00 

radca prawny OIA 
mgr Janusz Brol pełni dyżur: 
w poniedziałki od 14.00 do 16.45 

wysokość składek członkowskich OIA 
• członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 40 zł 
•  emeryci i renciści kończący wykonywanie zawodu z racji przejścia na emeryturę 

lub rentę są zwolnieni z płacenia składek po złożeniu oświadczenia w biurze OIA 

Zgodnie z powyższą informacją zwracamy uwagę, że tylko po zgłoszeniu w Izbie faktu 
przejścia na emeryturę lub rentę i zaprzestania w związku z tym wykonywania za-
wodu członek Izby może skorzystać ze zwolnienia ze składek. Izba nie ma możliwości 
pozyskania takiej informacji z innych źródeł i do momentu zgłoszenia przez Państwa 
zaprzestania wykonywania zawodu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 
składka jest naliczana, a część należnej składki ustalonej przez Krajowy Zjazd Apte-
karski jest odsyłana do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
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słowo Prezesa

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy!

15 maja br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 
ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne 
nazywaną potocznie „apteka dla aptekarza”. Decyzja 
ta poprzedzona była wielogodzinnymi dyskusjami 
i rozmowami z ekspertami – również z Ministrem 
Zdrowia. Pan Prezydent właściwie ocenił, że przepisy, jakie są w tej ustawie, nie 
dotykają obecnego rynku aptek. Dotyczą kolejnych nowych aptek, więc wszyst-
kie te, które funkcjonują dzisiaj, będą miały nadal obowiązek dostarczać leki 
polskim obywatelom w cenach takich, jakie były do tej pory.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy popierali rozwiązania 
zawarte w tej ustawie. Jednocześnie obdarzono nas, magistrów farmacji, ogrom-
nym zaufaniem, oddając w nasze ręce prowadzenie apteki i troskę o pacjenta. 
Naszą rolą jest służenie polskiemu pacjentowi swoją pracą, wiedzą i doświadcze-
niem. Naszą postawą będziemy to udowadniać każdego dnia.

Wśród zdecydowanych oponentów ustawy był i jest Wicepremier Jarosław 
Gowin, który w programie telewizyjnym mówił: „Jestem rozczarowany, że pre-
zydent nie zawetował ustawy »apteka dla aptekarza«. Ustawa o aptekach jest 
bardzo szkodliwa, pod pewnym względem skandaliczna. Uderza w świętą war-
tość – wartość własności prywatnej”.

W komentarzu do artykułu na temat nowelizacji zamieszczonego w portalu 
rynekaptek.pl jeden z użytkowników napisał: „Czemu jest płacz, że sieć, która 
już nie ogarnia, ile ma aptek, nie otworzy następnej, a nie wspomina się o indy-
widualnym farmaceucie, który prowadził swoją jedną jedyną aptekę i w wyniku 
konkurencji sieci obok musiał ją zamknąć, gdzie ona stanowiła jego cały doro-
bek życia? Czy taki farmaceuta nie jest też polskim przedsiębiorcą? Czemu ciągle 
wspomina się jako argument przeciw ustawie tylko o tych dużych, co chcą się 
rozwijać? Ale czyim kosztem?”1. Szkoda, że nie czytał tego Pan Wicepremier.

Nowelizacja ustawy daje szansę pozostania na rynku aptekom indywi-
dualnym, ale przede wszystkim jest dobrą nowiną dla polskich farmaceutów 

1  Komentarz do artykułu: Za „aptekę dla aptekarza” zapłacą wszyscy Polacy, 16.05.2017, 
http://www.rynekaptek.pl/wywiad/za-apteke-dla-aptekarza-zaplaca-wszyscy-pola-
cy,20102.html#comment-3309194879, dostęp: 4.06.2017.
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Słowo PrezeSa

i pacjentów. Wzmacnia i ugruntowuje pozycję zawodu farmaceuty jako zawodu 
zaufania publicznego, stabilizuje miejsca pracy dla farmaceutów oraz gratyfika-
cje za wykonywaną pracę. Dzięki tej nowelizacji zawód farmaceuty ma ogromną 
szansę pozostać zawodem szanowanym i poważanym. Szanowni Państwo, do-
ceńmy to, co nam ofiarowano, i nie zawiedźmy.

Prezes OrA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

W imieniu Organizatorów

XXIII Naukowego Zjazdu  
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 

który odbędzie się w dniach 

19–22 września 2017 roku w Krakowie

zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami  
dotyczącymi tego wydarzenia  

zamieszczonymi na stronie internetowej Zjazdu:  
http://zjazd2017.ptfarm.pl.

Zjazd organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Farmaceu-
tyczne (Kraków) oraz Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Będzie miał charakter 
naukowy i szkoleniowy. Mamy nadzieję, że stanie się okazją do po-
głębienia wiedzy, jak również do nawiązywania nowych kontaktów 
naukowych.

Gorąco zapraszamy do Krakowa!

Komitet Naukowy i Organizacyjny
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od redaKcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Rok 2017 decyzją Naczelnej Rady Aptekarskiej został ogłoszony rokiem Leopol-
da Skulskiego – aptekarza, inżyniera chemii, Prezydenta Ministrów II Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Dzięki uprzejmości redakcji „Czasopisma Aptekarskiego” 
możemy udostępnić Państwu artykuł na temat tego nieprzeciętnego człowieka. 
Myślę, że warto przybliżyć sylwetkę jednego z najznamienitszych farmaceutów 
okresu międzywojennego. 

Dla indywidualnych aptekarzy 2017 rok to początek ograniczeń ekspansji 
sieci i możliwości godnego wykonywania zawodu. Czy uda się skorzystać z tej 
szansy – czas pokaże. Na pewno jest to szansa dla aptekarzy indywidualnych 
i małych aptekarskich sieci. Jest to też dobry punkt wyjścia do dalszej walki 
o wprowadzenie płatnej opieki farmaceutycznej. Biorąc pod uwagę obecne 
zmiany ustawowe, jestem nastawiona optymistycznie, choć doskonale zdaję 
sobie sprawę z tego, jak wielu przeciwników ma ta ustawa.

A w obecnym numerze obok artykułu o mgr. Skulskim m.in. polecam: 
• Wydarzenia – przypomnienie najważniejszych imprez, jakie odbyły się przy 

współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej;
• Vademecum kierownika apteki – podstawy prawne i zasady prowadzenia szko-

lenia ciągłego przez farmaceutów;
• Co aptekarz wiedzieć powinien? – artykuł Uleczyć rynek suplementów diety na 

temat tego, jak powinna wyglądać informacja o suplementach diety;
• Nowości wydawnicze – informacja o najnowszej pozycji wydawnictwa Med-

Pharm: Zrozumieć zespół jelita nadwrażliwego i dyspepsję czynnościową;
• Opieka farmaceutyczna – omówienie postępowania dietetycznego w choro-

bach gruczołów trawiennych i dróg żółciowych, a także opracowanie na temat 
Nutrigenomika – nutrigenetyka – diety spersonalizowane;

• Organizacje aptekarskie – tekst poświęcony zjazdom organizacji aptekarskich 
w okresie międzywojennym.

Wszystkim Czytelnikom życzę przyjemnej lektury oraz udanych wakacji.

redaktor naczelna
Elżbieta rząsa-Duran
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Kalendarium

1.02.2017  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Ję-
kot z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, 
Kultury i Promocji Miasta Andrzejem Kuligiem. Tematem spotkania 
były polityka senioralna i udział aptek w programach profilaktycz-
nych dla seniorów. W spotkaniu wzięła udział także redaktor Iwona 
Hajnosz z „Gazety Wyborczej”

7.02.2017 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
7.02.2017  Warszawa – spotkanie Sekretarza NRA mgr farm. Barbary Jękot 

z Redaktorem Naczelnym czasopisma „Manager Apteki” Pawłem 
Krusiem

10.02.2017  Warszawa – spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Poli-
tyki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia Ewą Warmińską. 
Spotkanie zorganizowano w celu przedstawienia Ministerstwu pro- 
ponowanych prac w dziedzinie edukacji, kontroli jakości i legisla-
cji dotyczących suplementów diety. Udział wzięła Sekretarz NRA 
mgr farm. Barbara Jękot, a także przedstawiciele GIF, GIS, Federacji 
Konsumentów, Federacji Suplementów

13.02.2017  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Ję-
kot z Posłem Jarosławem Gowinem w sprawie nowelizacji zapisów 
ustawy Prawo farmaceutyczne

16.02.2017  Warszawa – spotkanie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów w sprawie suplementów diety. Udział wzięła Sekretarz NRA 
mgr farm. Barbara Jękot

17.02.2017  Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Posłem 
Jerzym Meysztowiczem w sprawie nowelizacji zapisów ustawy Pra-
wo farmaceutyczne

19.02.2017  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Komunikacja i in-
formacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne 
i praktyczne”. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara 
Jękot

21.02.2017  Warszawa – konferencja: „Jakość suplementów – system produkcji, 
dystrybucji i kontrola jakości”. Organizator: Federacja Suplemen-
tów. Udział wzięła Sekretarz NRA mgr farm. Barbara Jękot 

21.02.2017  Warszawa – spotkanie grupy ds. jakości suplementów diety. Udział 
wzięła Sekretarz NRA, mgr farm. Barbara Jękot 

23.02.2017  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-
wania zawodu

24.02.2017  Kraków – spotkanie karnawałowe „Płyniemy przez życie” z seniora-
mi zawodu farmaceuty zorganizowane w Pubie Kuranty w Krakowie

1.03.2017  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary 
Jękot z Iwoną Hajnosz z Wydawnictwa Agora w sprawie podjętych 
przez Urząd Miasta Krakowa działań na rzecz polityki senioralnej 
w Krakowie



9Farmacja KraKowsKa  2 / 2017

Kalendarium

3–5.03.2017  Targanice – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów VII Kadencji Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w Krakowie

9.03.2017 Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
10.03.2017 Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
13.03.2017 Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
14.03.2017 Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
16.03.2017  Kraków – konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Towa-

rzystwo Homeopatii Klinicznej, przedstawiająca wyniki badań nad 
zastosowaniem leku homeopatycznego w profilaktyce infekcji dróg 
oddechowych. Udział wziął prof. Gianfranco Beghi. Otwarcie konfe-
rencji: Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

20–21.03.2017 Warszawa – posiedzenie NRA
22.03.2017  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-

wania zawodu
22.03.2017  Kraków – spotkanie w Okręgowej Izbie Lekarskiej w sprawie zawar-

cia porozumienia powołującego Małopolskie Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego. Udział wzięły Prezes ORA w Kra-
kowie mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

24.03.2017  Kraków – ostatnie posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie III Ka-
dencji w latach 2013–2017. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Barbara Jękot

25.03.2017  Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich Wy-
działu Farmaceutycznego CM UJ. Organizator: Zarząd Krakowskie-
go Oddziału PTFarm. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

25.03.2017  Kraków – konferencja lekarsko-farmaceutyczna „Praktyczne aspek-
ty recepturowe”. Organizator: Fagron sp. z o.o. Udział wzięła Prezes 
ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

27.03.2017 Kraków – posiedzenie ORA w Krakowie
28.03.2017 Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA
30.03.2017  Kraków – warsztaty przeprowadzone przez firmę Kamsoft w związ-

ku z problemami, jakie pojawiają się w aptekach przy wprowadza-
niu zmian w komunikatach (xml) przesyłanych przez apteki do 
NFZ w zakresie danych leku recepturowego. Otwarcie: Prezes ORA 
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

30.03–2.04.2017  Kraków – VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farma-
ceutów Onkologicznych. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie 
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

31.03–2.04.2017  Sosnowiec – VI Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich 
w Piłce Nożnej Halowej. Udział wzięła Skarbnik ORA w Krako-
wie i Koordynator Komisji ds. kultury, sportu i rekreacji NRA 
mgr farm. Małgorzata Lelito.
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3.04.2017  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Ję- 
kot z Senatorem RP Bogdanem Klichem w sprawie nowelizacji zapi-
sów ustawy Prawo farmaceutyczne

4–5.04.2017  Katowice – 22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu 
Ochrony Zdrowia Innowacyjna Ochrona Zdrowia. Udział oraz wy-
kład „Produkty lecznicze a suplementy diety w oczach farmaceuty 
praktyka”: Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot

6.04.2017  Kraków – spotkanie naukowe kierowników aptek szpitalnych. Udział 
wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

7.04.2017  Kraków – spotkanie seniorów z farmaceutami z OIA zorganizowane 
w ramach programu kampanii społecznej „Długowieczni” koordyno-
wanej przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Spo-
łecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzeja Kuliga. Temat główny 
spotkania: „Leki i suplementy diety: czego nie przeczytasz w ulotce”

12.04.2017  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-
wania zawodu

18.04.2017  Kraków – konkurs dla farmaceutów na prezentację ustną w ramach 
XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
w Krakowie „Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu”

18.04.2017  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-
wania zawodu

21.04.2017  Kraków – spotkanie seniorów z farmaceutami z OIA w ramach pro-
gramu kampanii społecznej „Długowieczni”. Temat główny spotkania: 
„Homeopatia – fakty i mity”

23.04.2017 Kraków – Biegiem na Bagry 3!
24.04.2017  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary Ję-

kot z Senatorem RP Markiem Pękiem w sprawie nowelizacji zapisów 
ustawy Prawo farmaceutyczne

24.04.2017  Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbary 
Jękot z Senatorem RP Jerzym Fedorowiczem w sprawie nowelizacji 
zapisów ustawy Prawo farmaceutyczne

26.04.2017  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-
wania zawodu

27.04.2017  Warszawa – rozmowy NIA z Federacją Suplementów. Udział wzięła 
Sekretarz NRA mgr farm. Barbara Jękot 

27.04.2017  Kraków – szkolenie zorganizowane przez komisję naukowo-szkole-
niową OIA w Krakowie oraz firmę Nutricia: „Żywienie w chorobie – 
nutridrinki. Twoje posiłki w walce z chorobą”

28.04.2017  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykony-
wania zawodu.
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wydarzenia

Spotkanie z seniorami

24 lutego 2017 roku po raz kolejny zaprosiliśmy naszych seniorów farmaceutów 
na spotkanie karnawałowe z piosenką. Zainteresowanie z ich strony przerosło 
nasze oczekiwania. Szkoda trochę, że nie wszyscy chętni ostatecznie dotarli na 
występ. Po części to wina fatalnej ulewy, która uniemożliwiła wielu osobom do-
jazd.

Tegoroczny koncert, podobnie jak te w latach ubiegłych, odbył się w Pubie 
Kuranty w Krakowie. Przybyłych przywitała Prezes Okręgowej Rady Aptekar-
skiej w Krakowie Barbara Jękot. Zaprosiła wszystkich na poczęstunek oraz wy-
stęp krakowskiego barda Pawła Orkisza. 

Zgodnie z naszą sugestią koncert nosił tytuł „Płyniemy przez życie” i królo-
wały w nim szanty, czyli piosenki żeglarskie. Pomysł właśnie takich piosenek 
wyszedł od głównego organizatora koncertu Skarbnika ORA Małgorzaty Lelito, 
która sama jest zapalonym żeglarzem. Pan Paweł Orkisz nie tylko przepięknie 
wykonał żeglarskie utwory, ale też uzupełnił je dowcipnymi lub refleksyjnymi 
komentarzami. Nie zabrakło też ballad Leonarda Cohena, Włodzimierza Wy-
sockiego czy miłosnych przedwojennych polskich szlagierów. Wykonawcy po 
mistrzowsku akompaniowali Jarosław Miszczyk i Piotr Bzowski.

Paweł Orkisz zachęcił słuchaczy, z rewelacyjnym skutkiem, do włączenia się 
w koncert. Wszyscy doskonale się bawili. Oczywiście spotkanie miało też cha-
rakter towarzyski i było okazją do rozmowy z dawno niewidzianymi koleżanka-
mi i kolegami farmaceutami.

W spotkaniu wzięły udział: Wiceprezes ORA Elżbieta Rząsa-Duran i Skarbnik 
ORA Małgorzata Lelito. 

wiceprezes OrA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran
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VI Mistrzostwa Okręgowych  
Izb Aptekarskich w Piłce nożnej 
Halowej

W dniach 31 marca–2 kwietnia 2017 roku w Sosnowcu odbyły się VI Mistrzostwa 
Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Uczestniczyło w nich aż 
11 okręgowych izb aptekarskich: ubiegłoroczny mistrz Polski – reprezentacja Ślą-
skiej OIA – i reprezentacje: OIA Bielsko-Biała, OIA Bydgoszcz, OIA Gdańsk, OIA Kiel-
ce, OIA Kraków, OIA Łódź, OIA Poznań, OIA Rzeszów, OIA Szczecin, OIA Warszawa.

Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie: Piotr Zając (kapitan), Tomasz Pła-
tek, Karol Czaja, Maciej Krygowski, Wojciech Ślusarczyk, Adrian Wolbiś, Michał 
Wojciechowski, Piotr Knapik, Konrad Śmietana, Marcin Gwóźdź, Michał Szczęs- 
ny oraz Arkadiusz Litwin. Po ubiegłorocznym srebrze aspiracje w drużynie kra-
kowskich DRUG-onów były „mistrzowskie”.

31 marca, po uroczystym powitaniu przez Prezes Naczelnej Rady Aptekar-
skiej mgr farm. Elżbietę Piotrowską-Rutkowską oraz Koordynatora Komisji NRA 
ds. kultury, sportu i rekreacji mgr farm. Małgorzatę Lelito, odbyło się losowanie 
grup. My trafiliśmy do grupy B razem z reprezentacjami izb z Katowic, Gdańska 
i Rzeszowa. 

Pierwszy mecz w naszej grupie to zwycięstwo Gdańska nad Katowicami 3 : 2. 
Dla nas turniej rozpoczął się meczem z Rzeszowem, z którym wygraliśmy po 
dobrym meczu 4 : 2. Następny mecz, z Gdańskiem (jednym z pretendentów do 
tytułu mistrza), wygraliśmy 4 : 0 i mieliśmy przed sobą mecz z Katowicami, które 
nie bez trudu wygrały 2 : 0 z Rzeszowem. Niestety z Katowicami przegraliśmy 
0 : 3, co mimo wygranej Gdańska z Rzeszowem aż 6 : 1 dało nam drugie miejsce 
w grupie B. Wygrały Katowice.

W fazie półfinałowej trafiliśmy na Łódź, która w grupie A wygrała wszystkie 
swoje mecze, oraz Bydgoszcz. Mecz z Łodzią był bardzo ciężki. Po dobrej grze 
i bramce turnieju Maćka Krygowskiego zremisowaliśmy 2 : 2. Z Bydgoszczą wal-
czyliśmy o grę w finale, jednak przegraliśmy 0 : 1. Mimo widocznej przewagi 
zakończyliśmy turniej na niezłym, piątym miejscu, ale niedosyt pozostał.

Turniej pokazał, że poziom gry z roku na rok jest coraz wyższy. Dla nas ozna-
cza to dwanaście miesięcy ciężkiej pracy, poszukiwania wzmocnień i nowych 
rozwiązań taktycznych. 

mgr farm. tomasz Płatek
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Spotkanie w ramach programu 
„Długowieczni” 

7 kwietnia 2017 roku w salach Dietla i Portretowej w budynku Urzędu Mia-
sta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3–4 odbyło się spotkanie seniorów 
z farmaceutami z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Zorganizowane 
było w ramach programu kampanii społecznej „Długowieczni” koordynowane-
go przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury 
i Promocji Miasta Andrzeja Kuliga.

Seniorzy mieli możliwość wysłuchania wykładu „Leki i suplementy diety: 
czego nie przeczytasz w ulotce”, który wygłosili mgr farm. Effiom Uman-Ntuk 
i mgr farm. Paweł Konrad Tuszyński – współwłaściciele „Apteki u Farmaceutów” 
w Rabce-Zdroju. Wykład omawiał różnice między lekami i suplementami diety, 
wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, a także poświęcony był 
markom parasolowym i pozostałemu asortymentowi, jaki znajduje się w apte-
kach. Po wykładzie przez blisko godzinę przy stolikach w sąsiedniej sali indy-
widualnych informacji na temat leków i suplementów diety, interakcji lekowych 
udzielali mgr farm. Barbara Jękot, mgr farm. Jerzy Jasiński, mgr farm. Marta Po-
lak, mgr farm. Elżbieta Rzasa-Duran.

21 kwietnia o 15.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 odbyło 
się kolejne spotkanie seniorów z farmaceutami z OIA w Krakowie organizowane 
w ramach programu kampanii społecznej „Długowieczni”. Jego temat brzmiał: 
„Homeopatia – fakty i mity”, stąd uczestniczyli w nim aptekarze z ukończonymi 
studiami podyplomowymi homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i far-
macji oraz kursami specjalistycznymi z homeopatii i homeopatii klinicznej. Pre-
zentację przedstawiła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot. 

Po wykładzie rozpoczęły się pytania i dyskusja na temat stosowania, bezpie-
czeństwa i roli leków homeopatycznych. Spotkanie przeciągnęło się do późnych 
godzin popołudniowych – pytań i wątpliwości było dużo, a na każde wyczerpu-
jąco i fachowo odpowiadały nasze koleżanki farmaceutki reprezentujące OIA: 
mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Urszula Bodzoń oraz mgr farm. Teresa Płosz-
czańska. 

Prezes OrA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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Biegiem na Bagry 3!

W niedzielę 23 kwietnia 2017 roku w Krakowie odbyła się impreza sportowa 
pod hasłem „Biegiem na Bagry 3!” organizowana przez Stowarzyszenie Biegaczy 
ITMBW Kraków („I Ty Możesz Być Wielki”). Startowało około 600 osób. Patro-
nat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Małopolski Józef Pilch. W ramach 
zawodów odbyły się biegi dzieci w różnych kategoriach wiekowych oraz bieg 
na 3 km oraz dwa główne na dystansie 10 km. Partnerem głównym była Dziel-
nica XIII Podgórze, a jednym z partnerów imprezy – Okręgowa Izba Aptekarska 
w Krakowie.

Na starcie biegu głównego dookoła zalewu Bagry stanęło 334 zawodników, 
a wśród nich farmaceuci. To już kolejny występ naszych koleżanek i kolegów 
w takim biegu. Niestety paru naszych uczestników zmogła choroba. Trasa nie 
była łatwa, ale zawodnicy dali z siebie wszystko. Pogoda była jak w przysłowiu 
o kwietniu: „trochę zimy, trochę lata” – świeciło słońce, padał deszcz na zmianę 
ze śniegiem.

W kategorii farmaceutek najlepszy czas uzyskała Ewa Lech, drugi – Kor-
nelia Indyka, a trzeci – Monika Korzeniowska. Wśród farmaceutów najlepszy 
okazał się Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. dr hab. Jacek Sapa, drugi był Adam Onik. Medale oraz puchary wręczała 
m.in. Skarbnik OIA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito. W rolę fotorepor-
tera wcieliła się Sekretarz OIA w Krakowie mgr farm. Maryla Lech. Gratulujemy 
naszym sportowcom!

Cieszymy się, że farmaceuci stawiają na zdrowy tryb życia i włączają się 
w ogólnopolskie imprezy sportowe.

Sekretarz OrA w Krakowie
mgr farm. Maryla lech



15Farmacja KraKowsKa  2 / 2017

Znani apteKarZe

Rok 2017 rokiem Leopolda Skulskiego – aptekarza, inżyniera chemii, Prezydenta 
Ministrów II Rzeczypospolitej Polskiej

leopold Skulski – aptekarz  
Prezydentem Ministrów II rP1

Każda kolejna rocznica odzyskania w 1918 roku 
niepodległości przez Polskę każe przywołać pamięć 
ludzi, którzy na trwałe zapisali się w dziejach trud-
nych powojennych lat budowania odrodzonej II RP. 
Należy do nich farmaceuta aptekarz Leopold Skul-
ski, który jako jedyny w dziejach przedstawiciel tej 
profesji pełnił funkcję premiera rządu odrodzonej 
Polski, piastował także stanowisko nadburmistrza 
miasta Łodzi, a w czasie wojny z bolszewikami 
w 1920 roku był ministrem spraw wewnętrznych. 
Poza działalnością polityczną angażował się w ży-
cie społeczne, gospodarcze i kulturalno-sportowe, 
był człowiekiem bardzo przedsiębiorczym i liczą- 
cym się w świecie biznesu, zasiadał w radach nad-
zorczych kilku przedsiębiorstw. 

Pomocnik aptekarski

O Leopoldzie Skulskim pisze i publikuje jedynie wąskie grono historyków, 
skromna jest zwłaszcza powszechna wiedza o jego działalności jako farmaceuty, 
a przecież jest to jeden z najwybitniejszych polityków wywodzących się z Za-
mościa. Urodził się w roku 1877 w zubożałej inteligencko-szlacheckiej rodzinie 
(herbu Rogala) Adolfa Skulskiego i Bronisławy Skulskiej z wołyńskiego rodu 
Leliwitów, wychował i wykształcił na aptekarza.

W roku 1894, po czterech latach nauki, jako zdolny i pracowity uczeń 
ukończył z medalem progimnazjum w Zamościu (egzamin maturalny w gimna-
zjum męskim w Lublinie zdał jako ekstern dopiero w 1901 roku) i po złożeniu 
egzaminu ustnego ze znajomości języka rosyjskiego, polskiego, łacińskiego, 

1  Przedruk z: „Czasopismo Aptekarskie” 2017, nr 1.
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niemieckiego oraz zasad arytmetyki i umiejętności wyraźnego pisania dnia 
21 grudnia tegoż roku Oddział Lekarski Rządu Gubernialnego Lubelskiego nadal 
mu tytuł ucznia aptekarskiego. 

Niestety, rodzina z powodów finansowych nie była w stanie wysłać go na 
studia, rozpoczął więc praktykę w aptece prowizora Mieczysława Czubaszki 
w Zamościu, a po roku przeniósł się do apteki prowizora Wiktora Migurskiego 
w Krasnymstawie, gdzie jako uczeń aptekarski pracował do 18 grudnia 1897 roku.

W styczniu 1898 roku wyjechał do Warszawy, gdzie na Oddziale Farmaceu-
tycznym Wydziału Lekarskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego roz-
począł kurs aptekarski. Naukę zakończył 18 marca tegoż roku, uzyskując stopień 
pomocnika farmacji, i zatrudnił się w aptece mgr. farm. Zdzisława Kłossowskiego 
w Zamościu. Pracował tam do listopada 1899 roku, po czym przeniósł się do wsi 
Dobrów w byłym powiecie będzińskim i tu zatrudnił się u prowizora Żółczyń-
skiego. Do Zamościa powrócił 1 lipca 1900 roku, rozpoczynając praktykę w ap-
tece Karola Kłossowskiego. Ostatecznie aptekę tę opuścił 12 lipca 1901 roku, 
podejmując studia na Oddziale Farmaceutycznym Wydziału Lekarskiego Cesar-
skiego UW w Warszawie.

Od 1894 do 1901 roku Leopold Skulski przepracował w aptekach łącznie 
ponad 6 lat i 3 miesiące na stanowisku ucznia oraz pomocnika aptekarskiego.

Student farmacji

Dwuletni uniwersytecki kurs na prowizora zakończył się egzaminem (m.in. z mi- 
neralogii, botaniki, zoologii, fizyki, chemii, surowców leczniczych, farmacji, far- 

Z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości Polski wśród licznie zgromadzonych mieszkańców Łodzi 
i pocztów sztandarowych Prezydent RP Lech Kaczyński na budynku Urzędu Miejskiego odsłonił tablicę 
pamiątkową poświęconą Leopoldowi Skulskiemu, prowizorowi farmacji – łódzkiemu aptekarzowi, 
nadburmistrzowi miasta Łodzi, Prezydentowi Ministrów II RP
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makologii oraz z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach) oraz obowiązkiem 
wysłuchania w Szkole Farmaceutycznej Warszawskiej, którejkolwiek akademii 
medyczno-chirurgicznej lub na uniwersytecie wykładów z nauk farmaceu-
tycznych. Po spełnieniu tych warunków pomocnik aptekarski Leopold Skulski 
31 października 1903 roku otrzymał stopień prowizora (dyplom Rada UW za-
twierdziła 5 czerwca 1903 roku). W tym samym roku rozpoczął studia na Wy-
dziale Chemii Cesarskiego UW, gdzie także rozpoczął działalność społeczną jako 
przewodniczący zarządu Koła Bratniej Pomocy Studentów UW.

W roku 1904 Skulski rozpoczął studia na Wydziale Chemii Technische 
Hochschule w Karlsruhe w Niemczech i dwa lata później (w 1906 roku) uzyskał 

Na warszawskiej staromiejskiej kamienicy, siedzibie PTFarm, z inicjatywy Jolanty i Kazimierza Redec-
kich odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Leopolda Skulskiego. Uroczystość poprzedziło spotkanie 
naukowe pod przewodnictwem prof. dr. hab. Janusza Pluty poświęcone Leopoldowi Skulskiemu. Refe-
rat o jego drodze do wielkiej polityki jako prowizora farmacji wygłosiła ówczesna doc. dr hab. Iwona 
Arabas, obecnie prof. PAN. Odsłonięcia tablicy 15 grudnia 2010 roku dokonali prezes Zarządu Głów-
nego PTFarm prof. dr hab. Janusz Pluta, prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz i wiceminister zdrowia 
Marek Twardowski

Inicjatorzy i organizatorzy przedsięwzięcia 
mgr farm. Jolanta Radecka i dr Kazimierz 
Radecki w towarzystwie wieloletniego 
prezesa OIA w Warszawie i członka NRA 
dr. Włodzimierza Hudemowicza (pierwszy 
od lewej)
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dyplom inżyniera chemika. Tu także włączył się w działalność społeczno-poli-
tyczną, zostając prezesem Polskiego Towarzystwa Akademickiego – korporacji 
studentów Polaków w Karlsruhe – i reprezentując je na XIX Zjeździe Zjednocze-
nia Towarzystw Młodzieży Polskiej za Granicą w grudniu 1905 roku w Genewie. 
Przewodniczył obradom tego forum i doprowadził do połączenia zwalczających 
się dwóch organizacji: Zjednoczenia Towarzystw Młodzieży Polskiej i Związku 
Młodzieży Akademickiej. 

Odsłonięcia tablicy poświęconej Leopoldowi Skulskiemu dokonuje prezydent miasta Zamościa Marcin 
Zamoyski w towarzystwie Marzeny Skulskiej-Lundgren ze Szwecji, przewodniczącego Komitetu Upa-
miętnienia Leopolda Skulskiego w Zamościu dr. Łukasza Kota i Zamojskich Zuchów

Tablicę ufundowano dzięki Komitetowi Upamiętnienia Leopolda Skulskiego w Zamościu, w skład 
którego wchodzili: mgr farm. Ewa Dąbska, mgr farm. Marzena Gontarz-Otłowska, prof. dr hab. Jan 
Jachymek, mgr Andrzej Kędziora, mgr Hanna Maziarczyk, mgr Maria Puźniak, mgr Maria Rzeźniak, 
ks. Jacek Rak, Edward Słoniewski, lek. med. Jerzy Słupecki, mgr Andrzej Urbański, Marcin Zamoyski
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Łódzki aptekarz 

W wieku 28 lat z dyplomem inżyniera chemii Leopold Skulski wrócił w 1906 
roku do kraju i osiedlił się na krótko w Warszawie, zostając kierownikiem jedne-
go z zakładów produkcyjnych Warszawskiego Towarzystwa Akcyjnego „Motor”, 
który miał dwa oddziały: I Oddział Chemiczno-Farmaceutyczny oraz II Oddział 
Wód Mineralnych Sztucznych. W roku 1907 przeniósł się do filii zakładów 
„Motor” w Łodzi, gdzie zajmował się sprzedażą leków i preparatów farmaceu-
tycznych.

Od czerwca 1910 roku prowizor, inżynier chemii Leopold Skulski powrócił 
do aptekarstwa, wydzierżawiając od Oswalda Gessnera za poręczeniem w wy-
sokości 5 tys. rubli istniejącą od 1906 roku aptekę przy ul. Cegielnianej (obecnie 
Stefana Jaracza). Dwa lata później w budynku obok apteki otworzył własną fa-
brykę krochmalu.

Kolejna łódzka apteka, w której pracował Leopold Skulski, to apteka Fran-
ciszka Winnickiego przy ul. Piotrkowskiej, w której objął po Mieczysławie Pta-
szyńskim stanowisko prowizora zarządzającego. W roku 1916 wykupił tę aptekę 
od Winnickiego i przeniósł tam także fabrykę krochmalu.

W czerwcu 1909 roku powstało Łódzkie Stowarzyszenie Aptekarzy, które 
postanowiło zorganizować zjazd aptekarzy, a jego organizację powierzyło 
m.in. Leopoldowi Skulskiemu. I Zjazd Aptekarzy Królestwa Polskiego odbył się 
w dniach 21–22 maja 1912 roku w Łodzi, uczestniczyło w nim 180 aptekarzy, 
którzy wysłuchali 29 referatów, wśród nich wystąpienia Skulskiego, który mó- 
wił o standaryzacji leków. Delegaci przyjęli 21 uchwał dotyczących m.in. wa-
runków pracy w aptekach. Zjazd pokazał duży potencjał naukowy środowiska 
aptekarskiego.

Po wybuchu I wojny światowej Leopold Skulski wszedł w skład utworzonego 
3 sierpnia 1914 roku Centralnego Komitetu Milicji Obywatelskiej, gdzie został 
przewodniczącym sekcji farmaceutycznej powołanej przez Łódzkie Stowarzy-
szenie Aptekarzy w marcu 1915 roku. Sekcja czuwała nad starannością przyrzą-
dzania leków, zajmowała się zaopatrzeniem farmaceutycznym, kontrolą jakości 
wód mineralnych, prowadziła ewidencję aptek, a przede wszystkim ochraniała 
leki i artykuły sanitarne przed rekwizycjami niemieckimi (po roku komitet zo-
stał przez Niemców rozwiązany). 

nadburmistrz łodzi

W Łodzi rozpoczęła się działalność publiczna Skulskiego, która zaprowadziła go 
na urząd Prezydenta Ministrów II RP. Na początku został czynnym działaczem 
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Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a po jego zdelegalizowaniu przez władze 
carskie od 19 czerwca 1909 roku był prezesem Towarzystwa Zwolenników Roz-
woju Fizycznego. 

Od 1916 roku działał w Łódzkiej Miejskiej Radzie Opiekuńczej, wchodząc 
w skład komisji, która wysyłała dzieci na wieś. Opracował raport dotyczący 
opieki nad dziećmi i młodzieżą, który przedstawił wizytującemu miasto 9 maja 
1917 roku księciu Eustachemu Sapiesze. 

Podczas I wojny światowej niejednokrotnie pertraktował z władzami nie-
mieckimi w kwestii utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzy-
stwo Gimnastyczne i to mu się udało: 6 sierpnia 1916 roku odbyło się zebranie 
założycielskie stowarzyszenia pod tą nazwą, zaś Skulski został jego prezesem. 
Zrezygnował jednak z tej funkcji, pozostając jedynie członkiem zarządu towarzy-
stwa, w kwietniu 1917 roku, gdy został burmistrzem Łodzi. 

Do wyborów wystawił go jako drugiego na swojej 19-osobowej liście 
utworzony w grudniu 1916 roku Polski Komitet Wyborczy (Skulski brał udział 
w pracach nad stworzeniem koalicji polskich ugrupowań prawicowych, których 
efektem było powstanie Polskiego Komitetu Wyborczego). Po wyborach w stycz-
niu 1917 roku Leopold Skulski został radnym Rady Miejskiej w Łodzi, jednym 
z dwóch z listy Polskiego Komitetu Wyborczego. Po trwającym kilka miesięcy 
konflikcie w jej łonie, dotyczącym języka polskiego jako urzędowego w magi-
stracie oraz obsady stanowiska burmistrza, po długich targach z władzami 
okupacyjnymi, otrzymał od prezydenta policji nominację na II burmistrza Łodzi 
(nadburmistrzem został Niemiec Schoppen) i miał tę funkcję pełnić przez pół 
roku – do wyboru następcy przez Radę Miejską. Jako radny był też przewod-
niczącym jej Komisji Niesienia Pomocy Biednym, zastępcą przewodniczącego 
Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Urzędu Miar i Wag. 

Skulski na forum Rady Miejskiej poruszał głównie sprawy socjalne: domagał 
się zwiększenia pensji nauczycielom i robotnikom, unormowania płac urzędni-
ków. Okazał się sprawnym organizatorem i dość szybko dostosował Zarząd Mia-
sta do modelu samorządowego. Nic więc dziwnego, że 29 września 1917 roku 
specjalnym rozporządzeniem cesarsko-niemiecki prezydent policji mianował go 
nadburmistrzem Łodzi. 

Jako burmistrz Skulski żywo interesował się sprawami socjalnymi miesz-
kańców, o których często mówił na sesjach Rady Miejskiej. W październiku 1917 
roku na jego wniosek radni przeznaczyli np. dodatkowo 60 tys. marek na doży-
wianie dzieci, apelował też o zwiększenie liczby bezpłatnych i ulgowych obiadów. 

W momencie przełomowym końca I wojny światowej Leopold Skulski był 
zwolennikiem stopniowego przejmowania władzy z rąk okupanta, ale uznał 
racje organizacji paramilitarnych i partii prawicowych co do czynnego wystą-
pienia w celu przejęcia władzy w Łodzi.
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6 kwietnia 2016 roku marszałek Senatu Stanisław Karczewski (na zdj. pierwszy od lewej przy mi-
krofonie) w obecności wicemarszałków, senatorów i gości otworzył wystawę poświęconą Leopoldowi 
Skulskiemu. Prezentacja wystawy odbyła się z inicjatywy przewodniczącego Komisji Zdrowia senatora 
Waldemara Kraski

Wśród gości wystawy byli obecni m.in. prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
prof. hab. med. Waldemar Kostewicz (na zdj. trzeci od lewej), wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Jan Pachecka i prezes Towarzystwa Lekarskiego War-
szawskiego prof. hab. med. Jerzy Jurkiewicz (na zdj. czwarty od lewej)
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Na zdjęciu od lewej: Marzena Skulska-Lund-
gren, córka brata Leopolda Skulskiego za-
mieszkała obecnie w Szwecji, senator Anna 
M. Anders, przewodniczący Komisji Zdrowia 
Waldemar Kraska i Ambasador Farmacji  
dr n. farm. Kazimierz Radecki, współinicjator 
budowy pomnika Leopolda Skulskiego

Przewodniczącemu Komisji Zdrowia Walde-
marowi Krasce honorowy dyplom „Czaso-
pisma Aptekarskiego” [Nr ew. 1(15)/2016] 
z podziękowaniem za inicjatywę zorganizo-
wania wystawy wręczył wiceprezes Zarządu 
Głównego PTFarm prof. dr hab. Jan Pachecka

Jedna z 19 plansz przygotowanych przez 
Główną Bibliotekę Lekarską przedstawiają-
cych życie i działalność Leopolda Skulskiego
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Premier z Zamościa

Obowiązki Leopolda Skulskiego jako burmistrza Łodzi zakończyły się, gdy 
26 stycznia 1919 roku został posłem na Sejm Ustawodawczy z listy Związku 
Ludowo-Narodowego. Miał pracować w Komisji Administracyjnej i Komisji Ro-
bót Publicznych, ale stało się inaczej: w grudniu 1919 roku, po dymisji rządu 
Ignacego Paderewskiego, naczelnik państwa Józef Piłsudski na wniosek Sejmu 
powierzył mu misję utworzenia rządu. Nie chciał bowiem, by premierem został 
Wojciech Korfanty, którego nie lubił także Wincenty Witos. Dlatego porozumiał 
się z jednym z byłych wiceprezesów Narodowego Zjednoczenia Ludowego –  
Leopoldem Skulskim. Do przyjęcia funkcji premiera i tworzenia nowego rządu 
nakłaniał Skulskiego także sam Wincenty Witos, przywódca najliczniejszego klu-
bu w Sejmie, przekonany, że da sobie radę i znajdzie większość w Sejmie.

Koalicyjny rząd Leopolda Skulskiego powstał dość szybko: zaprzysiężenie 
gabinetu odbyło się 13 grudnia 1919 roku i tego samego dnia rozpoczął swoje 
czynności (warto tu zacytować anegdotę: gdy premierem został Leopold Skulski, 

Pismo Naczelnika Państwa Józefa Pił-
sudskiego akceptujące dymisję złożoną 
przez Leopolda Skulskiego z funkcji 
Prezydenta Ministrów 
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w warszawskich kabaretach śpiewano: „Nam jest wszystko jedno, pianista czy 
aptekarz/ I tak się lepszych czasów, bracie, nie doczekasz”). Gabinet Skulskiego 
był pierwszym rządem półparlamentarnym i miał bogaty program działania. 

Leopold Skulski był jednym z najmłodszych premierów II RP (obejmując 
funkcję, miał ok. 43 lat), nie ulegał mimo to silnej osobowości Witosa, a Piłsud-
skiemu pozostawił wolną rękę w działaniach wojennych z bolszewikami. Nie 
znaczy to jednak, że nie wiedział, co dzieje się na froncie. Był dokładnie informo-
wany i miał wpływ przynajmniej na niektóre decyzje.

Nie angażując się zbytnio w politykę zagraniczną, Skulski uwagę poświęcił 
koordynacji pracy rządu. Przetrwał na stanowisku siedem miesięcy, a były to 
czasy, gdy rządy zmieniały się bardzo często.

Był postacią charyzmatyczną, uosabiał typ mediatora kierującego się kom-
promisem. Mimo że nie był dobrym mówcą, wyróżniał się spośród posłów. Li-
czyła się dla niego racjonalna polityka gospodarcza. Wzmocnił Radę Ministrów 
i poszczególne resorty. Miał własną koncepcję państwa, był inicjatorem wielu 
przedsięwzięć, choć nie ustrzegł się błędów. 

Rząd Skulskiego swego programu nie spełnił – miał przeprowadzić ustawę 
o przymusowej parcelacji, ale zwlekał, bo trwała wojna polsko-bolszewicka.

W roku 1920, wobec niepowodzenia wyprawy kijowskiej i opuszczenia 
rządu przez stronnictwa ludowe z powodu zwłoki w przeprowadzeniu reformy 
rolnej, jak również po odrzuceniu rządowego projektu handlu zbożem zakła-
dającego utrzymanie polityki sekwestru, Skulski, zniechęcony i rozgoryczony 
postępowaniem dalszych i bliższych przyjaciół, po przeprowadzeniu rozprawy 
w Sejmie, 9 czerwca wieczorem zgłosił dymisję swego gabinetu. W ciągu kilku-
nastodniowego przesilenia czyniono próby utworzenia rządu, ale nie dały one 
efektu. Przez dwa tygodnie Polska nie miała więc rządu, jedynie Skulski na proś-
bę Piłsudskiego do wyboru nowego gabinetu zajmował się bieżącymi sprawami 
państwa. 

Dnia 24 lipca 1920 roku został wreszcie sformułowany koalicyjny rząd Win-
centego Witosa, w którym Leopold Skulski – ze wskazania Piłsudskiego – objął 
tekę ministra spraw wewnętrznych. Funkcję tę pełnił do 28 czerwca 1921 roku, 
zrezygnował z niej po krwawych zajściach w Zagłębiu Dąbrowskim.

Działacz gospodarczy

Leopold Skulski był nie tylko politykiem, ale także człowiekiem zaangażowanym 
w działalność gospodarczą, choć dopiero po wycofaniu się z życia politycznego 
w 1928 roku sprawami gospodarczymi zajął się przede wszystkim. Był czyn-
ny w świecie biznesu, m.in. jako członek Komisji Rewizyjnej Banku Polskiego 
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i członek zarządu paru spółek. Zasiadał w radach nadzorczych kilku banków. Był 
akcjonariuszem brytyjskiego koncernu przemysłu zbrojeniowego Vickers-Arm-
strongs Ltd., a także koncernu lotniczego Douglasa założonego w 1920 roku. Był 
prezesem Polskiego Radia – spółki powstałej 5 lutego 1924 roku, której był udzia-
łowcem, wnosząc wiele w funkcjonowanie i program ramowy Polskiego Radia.

Skulski był również zaangażowany w działalność korporacyjną. Był m.in. za- 
łożycielem korporacji Związek Akademików Gdańskich, a potem Związku Fili-
strów, natomiast w roku 1925 prezesem Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego. 
Interesy prowadził również w Łodzi. 

tajemnicza śmierć

Losy Leopolda Skulskiego po wyjeździe z Warszawy w 1939 roku są do dziś 
owiane tajemnicą. Efekty poszukiwań prowadzonych po wojnie przez członków 
rodziny sugerują, że jako niezmobilizowany z żoną i osobistym kierowcą po 
opuszczeniu Warszawy uciekał na wschód, do Pińska na Polesiu. Tam przebywał 
jakiś czas u dobrych znajomych. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Pińska zło-
żyli mu wizytę jako byłemu premierowi RP przedstawiciele miejscowych władz 
sowieckich, a w kilka dni potem aresztowano go i osadzono w tamtejszym wię-
zieniu, skąd wkrótce został przeniesiony do Brześcia nad Bugiem. 

Od tej pory rodzina nie miała żadnych pewnych wiadomości o jego losie. 
Dotarło do nich, że skazano go na 10 lat więzienia i robót przymusowych. Ostat-
nia wiadomość pochodziła od repatrianta, który podobno widział Skulskiego 
w 1948 roku w Uchcie koło Archangielska, gdzie pracował w fabryce chemicznej. 
Najbliżsi Leopolda Skulskiego są jednak przekonani, że jeden z pierwszych pre-
mierów II RP został zamordowany w roku 1940 w wieku 61 lat w Kuropatach, 
w miejscu zbiorowego mordu 120 tysięcy Polaków, i że tam w zbiorowej mogile 
spoczywają jego prochy. 

Wykorzystano zdjęcia ze zbiorów własnych dr. Łukasza Kota, redakcji „Czasopisma Ap-
tekarskiego” i Urzędu Miasta Łodzi. 

Opracowano na podstawie albumowego wydawnictwa poświęconego życiu i działalności 
Leopolda Skulskiego autorstwa dr. Łukasza Kota, które ukaże się staraniem Wydawnictwa 
Farmapress w I kwartale 2017 roku.

Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie
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Szkolenia ciągłe farmaceutów

Wiedza, jaką zdobywamy na studiach, szybko przestaje być wystarczająca do 
wykonywania zawodu. Brak jej aktualizowania uniemożliwiłby wykonywanie 
zawodu z należytą starannością i dla dobra pacjenta. Pracując zawodowo, na 
bieżąco poszerzamy swoje wiadomości i rozwijamy umiejętności. Należy przy-
pomnieć, że konieczność podnoszenia kwalifikacji nie wynika jedynie z naszego 
przeświadczenia o misji, jaką mamy, wykonując zawód farmaceuty. Obowiązek 
taki nakładają na nas wprost ustawa Prawo farmaceutyczne1 oraz kodeks etyki 
aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej2.

Wprawdzie w 2015 roku uchylony został art. 89e ustawy Prawo farmaceu-
tyczne mówiący o obowiązku podnoszenia kwalifikacji przez farmaceutów za-
trudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych poprzez uczestnictwo 
w szkoleniu ciągłym, ale został on przeniesiony do rozdziału 7a „Kształcenie 
podyplomowe farmaceutów”3. Art. 107zf ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne 
mówi: „Farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni jest obowiązany do 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, 
w celu aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się 
w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych”. 

Do doskonalenia umiejętności zawodowej zobowiązuje nas kodeks etyki apte-
karza RP, gdzie w art. 14.2 czytamy: „Świadom ciągłego postępu w nauce Aptekarz 
stale doskonali swe umiejętności zawodowe i przekazuje je swoim współpracow-
nikom”, na co szczególnie zwracam uwagę kandydatom na kierowników aptek.

Wprawdzie ustawodawca w ustawie Prawo farmaceutyczne nie przewiduje 
wprost sankcji za brak zaliczenia okresów edukacyjnych, trzeba jednak pamię-
tać, że jest to naruszenie obowiązującego prawa i że może być powodem nie-
należytego wykonywania zawodu. A sprawowanie pieczy i nadzór nad wykony-
waniem zawodu pozostają w gestii samorządu aptekarskiego. Zgodnie z art. 45 
ustawy o izbach aptekarskich: „członkowie samorządu aptekarskiego podlegają 
odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie 

1  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 
z późn. zm.).

2  Uchwała Nr VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. 
w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.
nia.org.pl/kodeks-etyki, dostęp: 22.05.2017.

3  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991).
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sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi 
dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza”4. 

Jednocześnie należy przypomnieć, że każdy członek samorządu aptekar-
skiego ma prawo „korzystać z pomocy izb aptekarskich w zakresie rozwijania 
kwalifikacji zawodowych”5.

Obowiązujące ciągle akty wykonawcze do ustawy Prawo farmaceutyczne – 
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów za-
trudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz rozporządzenie 
zmieniające6 – określają: ramowy program ciągłych szkoleń, sposób ich odbywa-
nia, standardy kształcenia ciągłego i wysokość opłat za szkolenie.

Ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje zakres wiedzy teoretycznej 
oraz umiejętności praktycznych dotyczący zagadnień z zakresu: 
• opieki farmaceutycznej; 
• postępu nauk farmaceutycznych, a w szczególności: farmakoterapii, techno-

logii postaci leków, farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej, 
leku roślinnego, farmakologii, biotechnologii farmaceutycznej, farmakoekono-
miki, zdrowia publicznego;

• homeopatii;
• prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty;
• nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną;
• zasad udzielania pierwszej pomocy.

Formy, w jakich realizowane jest szkolenie ciągłe, to:
• kursy realizowane metodą wykładów;
• kursy realizowane metodą internetowych programów edukacyjnych z ograni-

czonym dostępem;
• kursy odbywane w ramach specjalizacji;
• przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkolenio-

wym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby 
aptekarskiej lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu;

• udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Na-
czelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej;

• przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongres, zjazd, konferencję lub sym-
pozjum naukowe lub przedstawienie komunikatu albo plakatu;

4  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1496).
5  Tamże, art. 22 ust. 2.
6  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szko-

leń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 
z 2003 r. nr 132, poz. 1238); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2007 r.  
zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych 
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2007 r. nr 59 poz. 403).
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• udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
• przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej;
• samokształcenie, w tym opublikowanie jako autor lub współautor: książki 

naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, 
artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce, artykułu popularno-
naukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych, 
tłumaczenia książki lub artykułu – z zakresu obejmującego zagadnienia okre-
ślone w ramowym programie ciągłych szkoleń;

• sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną prakty-
kę (staż) w aptece;

• pełnienie funkcji kierownika specjalizacji;
• sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie 

uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów.
Wykaz form, w jakich realizowane jest szkolenie ciągłe, stanowi zbiór za-

mknięty, co znaczy, że nie jest możliwe zaliczenie innych form, np. studiów pody-
plomowych lub kursów czy szkoleń organizowanych przez inne niż wymienione 
w rozporządzeniu podmioty.

Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w 5-letnim okresie edu-
kacyjnym 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych 
szkoleń, w tym co najmniej 50 (tzw. punktów twardych) musi być uzyskanych 
w ramach zakończonych testem kursów realizowanych w trybie stacjonarnym, 
e-learningowym lub kursów odbywanych w ramach specjalizacji.

Za zrealizowanie każdej z form ciągłych szkoleń przysługuje określona liczba 
punktów, zwanych dalej „punktami edukacyjnymi”, które są wymienione w § 3 
ust. 2 rozporządzenia.

Jedynymi instytucjami, które mogą wydawać certyfikaty na punkty twarde, 
są jednostki kształcenia podyplomowego wydziałów farmaceutycznych posiada-
jące akredytację Ministra Zdrowia. Stąd certyfikaty wydane przez inne wydziały 
uczelni nie mogą być uznane za certyfikaty na punkty twarde, a jedynie stanowią 
potwierdzenie udziału w pozostałych formach szkolenia dające możliwość uzy-
skania punktów miękkich.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie we współpracy z komisjami Rady: 
Komisją Naukowo-Szkoleniową, Komisją ds. Aptek Szpitalnych i Komisją ds. Hur-
towni Farmaceutycznych i Firm Producenckich, a także z Oddziałem Krakowskim 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, uczelniami kształcącymi farmaceu-
tów i firmami farmaceutycznymi stara się umożliwić Państwu w jak najszerszym 
zakresie podnoszenie kwalifikacji poprzez różne formy szkolenia ciągłego. Są to 
m.in. spotkania kwartalne kierowników aptek (dostępne również dla wszyst-
kich farmaceutów), konferencje, sympozja oraz posiedzenia naukowe. Kolejna 
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możliwość uzyskania punktów edukacyjnych to korzystanie z form e-learningu. 
Tu szczególnie polecam nasze portale edukacyjne e-dukacja.pl i e-farmacja.net, 
na których dostępne są kursy na punkty twarde i miękkie. Liczba punktów 
możliwych do uzyskania pozwala zaliczyć w całości 5-letni okres edukacyjny. 

Dla farmaceutów, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja i uzyskali 
prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny roz-
poczyna się 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa.

Wszystkim farmaceutom proponuję zapoznać się z uchwałą 01/01/VI 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie w sprawie określenia dokumentów 
potwierdzających udział farmaceutów w innych formach szkolenia ciągłego7 
i z wykazem form szkoleń, za które można uzyskać punkty edukacyjne8. 

Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie wpisów w karcie 
ciągłego szkolenia i przedłożonych do wglądu dokumentów potwierdzających 
uzyskanie punktów edukacyjnych. Informacja o dopełnieniu obowiązku odbycia 
ciągłego szkolenia jest umieszczana w rejestrze farmaceutów. 

Karty ciągłego szkolenia można otrzymać w biurze Izby lub samodzielnie 
pobrać i wydrukować ze strony OIA9. Uwaga: w karcie szkolenia należy wypełnić 
jedynie rubryki 1–5:
1. Forma szkolenia ciągłego/Temat szkolenia.
2. Nazwa i adres organizatora szkolenia.
3. Liczba godzin/dni.
4. Forma zaliczenia.
5. Liczba punktów edukacyjnych.

Ostatnia rubryka przeznaczona jest do potwierdzenia uzyskanych punktów 
przez osobę upoważnioną przez ORA.

Osoby, które nie zebrały wystarczającej liczby punktów, mogą się starać 
o przedłużenie okresu edukacyjnego, kierując wniosek do prezesa ORA w Kra-
kowie. Okres edukacyjny może być przedłużony o nie więcej niż 24 miesiące. 

 
Opracowała wiceprezes OrA w Krakowie

mgr farm. Elżbieta rząsa-Duran

7  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/01/VI z dnia 31 stycznia 2013 Okręgowej Rady Apte-
karskiej w Krakowie w sprawie określenia dokumentów potwierdzających udział farma-
ceutów w innych formach szkolenia ciągłego, http://oia.krakow.pl/storage/uchwala_za-
lacznik_1.pdf, dostęp: 2.06.2017.

8  Informacja o formach szkoleń, http://oia.krakow.pl/storage/formy_szkolen.pdf, dostęp: 
2.06.2017.

9  Formularze, http://oia.krakow.pl/pl/plikiforms.html, dostęp: 2.06.2017.
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Uleczyć rynek suplementów diety
GIS za mało kontroluje, Minister Zdrowia nie nadzoruje

9 lutego 2017 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący su-
plementów diety, w którym stwierdza, że: 

Rynek suplementów diety w Polsce ocenić należy jako obszar wy-
sokiego ryzyka, niedostatecznie zdiagnozowany i nadzorowany przez 
służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywnościowe. 
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje zatem na konieczność objęcia tego 
obszaru przez Ministra Zdrowia szczególnym nadzorem, w celu wyeg-
zekwowania od organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem 
suplementów diety realizacji wszystkich obowiązków określonych 
w prawie polskim i Unii Europejskiej. Ponadto Najwyższa Izba Kon-
troli widzi potrzebę podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do 
wprowadzenia nowych kompleksowych rozwiązań prawnych rangi 
ustawowej, dotyczących suplementów diety1.

Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozy-
tywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Należy podkreślić, że 
Główny Inspektor Sanitarny oraz Minister Zdrowia otrzymali oceny negatywne. 
NIK skierowała wystąpienia pokontrolne, zawierające oceny, uwagi oraz wnio-
ski, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: do Głównego Inspektora 
Sanitarnego – łącznie 13 zastrzeżeń, do Ministra Zdrowia – łącznie 9 zastrzeżeń. 

NIK od wielu lat prowadzi w różnych branżach kontrole, z których sporzą-
dza profesjonalne raporty. 12 lutego 2017 roku Prezes Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego podczas konferencji prasowej powiedział: „Najwyższa Izba 
Kontroli jest znana i szanowana w Europie ze względu na doskonałe raporty, do-
świadczenie oraz fachową wiedzę”. Takie są fakty. Fakty tworzą prawdę. Z fakta-
mi się nie dyskutuje. Tymczasem rzecznik GIS w informacji prasowej w związku 
z raportem NIK dotyczącym suplementów diety napisał: „uogólnione wnioski 

1  Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Dopuszczanie do obrotu suple-
mentów diety, https://www.nik.gov.pl/plik/id,13031,vp,15443.pdf, dostęp: 10.06.2017.
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Tabletki uspokajające Labofarm®

 Lek tradycyjnie wskazany w przejściowych, łagodnych stanach napięcia 
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Podmiot odpowiedzialny:  Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k., www.labofarm.pl
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stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

Tradycyjnie wskazany do stosowania:
 w przewlekłej niewydolności żylnej  w żylakowatości

Skład tabletki: kora dębu (Quercus cortex) - 370 mg.  
Wskazania: Tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek.  
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Skład tabletki: liść i owoc senesu - 300 mg. Przeciwwskazania: Niedrożność i zwężenie jelit, ato-
nia, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalne schorzenia jelit, bóle brzucha niewiadomego pochodze-
nia, stan odwodnienia połączony z utratą elektrolitów. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

– lek na zaparcia
Zwiększa perystaltykę jelit  Działa w jelicie grubym, w miejscu dolegliwości 

 Efekt przeczyszczający w odpowiednim czasie, po 8-12 godz.

Quecor® – lek na biegunkę
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mają posmak taniej sensacji”. To jest nieuprawnione, aroganckie i kompromi-
tujące stwierdzenie. Minister Zdrowia nie wydał żadnego komunikatu dotyczą-
cego raportu NIK.

Ile jest w Polsce suplementów diety? Nie wiadomo, bo jedyna baza danych, 
jaka istnieje, znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego. Zamieszczono w niej około 48 000 różnych produktów, z czego około 
35 000 stanowią suplementy diety. Szacuje się, że z tych 35 000 około 1/3 to 
tzw. puste zgłoszenia, ponieważ suplementy te zostały tylko zgłoszone, a nie 
wprowadzone do obrotu. 

Certyfikacja w miejsce notyfikacji

W Polsce suplementy diety podlegają procedurze notyfikacji – powiadomieniu 
o zamiarze sprzedaży. Wystarczy jedynie poinformować GIS o wprowadzeniu 
do obrotu, podając, jakie składniki, w jakiej ilości i w jakiej formie występują 
w danym suplemencie diety. Nie jest wymagana dokumentacja potwierdzająca 
jakość oraz deklarowane efekty działania. Firma, wprowadzając do sprzedaży 
suplement diety, nie musi udowodnić, że ten działa, natomiast chcąc go wycofać 
z obrotu, trzeba udowodnić, że szkodzi. To jest absurd. Dlatego zasadne byłoby 
wprowadzenie procedury certyfikacji produktowej w miejsce procedury notyfi-
kacji. Certyfikacja produktowa jest to proces oceny zgodności suplementu diety 
z wymogami prawnymi regulującymi warunki wprowadzania suplementów 
diety do obrotu oraz wymogami jakościowymi odpowiednimi dla danego rodza-
ju suplementu. Certyfikaty wydawane byłyby przez autoryzowane laboratoria. 
Środki finansowe na procedurę certyfikacji produktowej mogłyby pochodzić 
z obowiązkowych opłat za certyfikat. 

W tym miejscu warto się odnieść do pojawiających się informacji, że prze-
pisy unijne ograniczają nasze możliwości. Nie mają racji ci, którzy tak twierdzą. 
Jest dokładnie odwrotnie. Prawo unijne pozwala na wprowadzenie przepisów 
krajowych. Państwa członkowskie mogą wymagać podawania dodatkowych 
obowiązkowych danych szczegółowych, o ile jest to uzasadnione przynajmniej 
jednym z powodów: a) ochroną zdrowia publicznego; b) ochroną konsumentów; 
c) zapobieganiem nadużyciom2.

2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywno-
ści, art. 39.
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wprowadzenie zakazu stosowania techniki  
marek parasolowych

Technika marek parasolowych polega na sprzedaży całych linii produktowych 
pod jednym znakiem towarowym, tzw. znakiem parasolowym. Pod tym samym 
znakiem sprzedawane są zarówno produkty lecznicze, jak i suplementy diety czy 
wyroby medyczne. Strategia marek parasolowych na rynku farmaceutycznym 
jest nadużywana i budzi wiele wątpliwości prawnych, w szczególności w przed-
miocie dopuszczalnego zakresu upodabniania do siebie produktów należących 
do różnych kategorii. Rodzi to poważne obawy w przedmiocie bezpieczeństwa 
konsumentów i pacjentów. Suplementy diety są środkami spożywczymi, których 
celem jest uzupełnienie normalnej diety. Nie są one lekami – nie leczą ani nie 
zapobiegają chorobom. Trzeba wyraźnie podkreślić, że utożsamianie suplemen-
tów diety z lekami jest podstawowym błędem popełnianym przez konsumentów 
i pacjentów. Ryzyko błędu konsumenta w sposób znaczący podnosi wspólna re-
klama leku i suplementu diety, szczególnie jeżeli oznaczone są one tym samym 
znakiem towarowym. Konsument może bowiem wyciągnąć z tego wniosek, że 
w rzeczywistości takie produkty są wzajemnie wymienne. Reklamy suplemen-
tów diety są nierzetelne, upodabniają suplement do leku, wprowadzają w błąd, 
obiecują leczyć nawet nieistniejące choroby. Obecnie Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów prowadzi siedem postępowań w sprawie praktyk narusza-
jących zbiorowe interesy konsumentów dotyczące reklam suplementów diety. 

Należy podkreślić, że wprowadzenie zakazu stosowania techniki marek 
parasolowych nie ograniczy swobody działalności gospodarczej, ponieważ pro-
dukty w dalszym ciągu będą mogły być wytwarzane oraz reklamowane, ale pod 
różnymi nazwami handlowymi dla suplementów diety, produktów leczniczych 
czy wyrobów medycznych. 

wprowadzenie procedury wydawania zgody  
na rozpoczęcie emisji spotów reklamowych

W mediach wszechobecna jest reklama suplementów diety oraz leków OTC. 
W telewizji 25% wszystkich spotów reklamowych stanowią reklamy suplemen-
tów diety i reklamy leków OTC – to duża nieprawidłowość. W stacjach radiowych 
aż 70% wszystkich reklam stanowią reklamy tej kategorii produktów – to już jest 
patologia, którą należy zwalczać. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swoim 
raporcie wykazuje, że ogólna liczba reklam w telewizji wzrosła tylko trzykrotnie, 
natomiast liczba reklam leków OTC, suplementów diety i wyrobów medycznych 
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zwiększyła się aż dwudziestokrotnie. Wydatki na reklamę tej kategorii produktów 
ciągle rosną. W 2015 roku wytwórcy leków OTC oraz suplementów diety wydali 
na reklamę aż 5,46 miliarda złotych, co oznacza, że jest to największy rynek re-
klamowy w Polsce. Nie ma żadnego powodu, żeby rynek reklamy tej kategorii 
produktów był największym rynkiem reklamowym w Polsce. Dynamicznie rośnie 
liczba spotów reklamowych suplementów diety. W 2014 roku wśród 10 najczę-
ściej reklamowanych były tylko leki OTC, w 2015 roku – 7 leków OTC oraz 3 su-
plementy diety, w 2016 roku – 4 leki OTC, 5 suplementów diety oraz 1 wyrób 
medyczny. Co sądzi Minister Zdrowia o wszechobecnej reklamie w mediach? Nie 
wiadomo, ponieważ w czasie kilkunastu miesięcy urzędowania Minister Zdrowia 
w ogóle nie wypowiedział się na ten temat. Może nie widzieć, jeżeli nie ogląda tele-
wizji, może nie słyszeć, jeżeli nie słucha radia. Natomiast powinien wiedzieć, jeżeli 
czyta raporty. 1 września 2016 roku Ministrowi Zdrowia został przekazany raport 
Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków 
spożywczych oraz wyrobów medycznych. Należy podkreślić, że projekt założeń 
do zmiany aktów prawnych zawartych w raporcie Zespołu jest zgodny z wnios-
kami dotyczącymi zmiany prawa zawartymi w raporcie NIK o suplementach diety. 

Obecne regulacje są niewystarczające i nieskuteczne, brakuje merytoryczne-
go nadzoru nad treścią reklam. W związku z tym zasadne byłoby wprowadzenie 
procedury, że po sprawdzeniu zgodności z prawem Główny Inspektor Sanitarny 
lub Urząd Zdrowia Publicznego wydawałby zgodę na rozpoczęcie rozpowszech-
niania reklamy suplementów diety. W przypadku reklam leków OTC taką zgodę 
wydawałby Główny Inspektor Farmaceutyczny lub Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Na te nowe zada-
nia konieczne byłyby środki finansowe. Wystarczy wprowadzić obowiązkowe 
opłaty za wydanie zezwolenia. Wartość rynku reklamy tej kategorii produktów 
wynosi 5,5 miliarda złotych. Przy założeniu, że firmy będą przeznaczały tylko 
1% ze swoich budżetów reklamowych na opłaty za zezwolenia, otrzymujemy 
łączną kwotę 55 milionów złotych. To wystarczy na realizację wyżej wymienio-
nych zadań.

Oznakowania na opakowaniach

Na większości opakowań oznakowanie „suplement diety” prezentowane jest 
bardzo małą czcionką, niejednokrotnie „rozmytą”, mało widoczną. Dlatego ko-
nieczne wydaje się wprowadzenie obowiązku umieszczania na opakowaniach 
oznakowania „suplement diety” czcionką o tej samej wielkości co nazwa handlo-
wa. Zasadne byłoby wprowadzenie obowiązku umieszczania na wszystkich opa-
kowaniach informacji o kategorii produktu: „środek spożywczy, którego celem 
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jest uzupełnienie normalnej diety”. Ponadto słuszne wydaje się wprowadzenie 
dodatkowego oznakowania graficznego, które zaproponował Wiceminister 
Zdrowia Krzysztof Łanda. Oznakowanie w postaci niebieskiego paska jest niewy-
starczające, ponieważ na wielu opakowaniach leków znajdują się różnokolorowe 
paski, w tym niebieskie. Pozostaje tylko jeden kolor do wykorzystania: czarny.

Suplementy diety mogą być szkodliwe 

Eksperci są zgodni w tej kwestii. Obecnie mamy dowody naukowe, że suplemen-
ty diety mogą być niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia ze względu na działania 
niepożądane oraz interakcje z lekami. Jest wiele artykułów naukowych na ten 
temat. Na przykład w USA w październiku 2015 roku zostały opublikowane 
wyniki badania przeprowadzonego w 63 oddziałach ratunkowych różnych szpi-
tali. Stwierdzono, że rocznie w Stanach Zjednoczonych z powodu wystąpienia 
poważnych działań niepożądanych po zażyciu suplementów diety na oddziały 
ratunkowe trafia około 23 tysiące pacjentów3. Drugi przykład: antyoksydanty, 
takie jak beta-karoten, witamina E oraz duże dawki witaminy A, mogą być zwią-
zane z wyższą śmiertelnością4. Trzeci przykład: wyciąg z różeńca górskiego jest 
w składzie wielu suplementów diety – wchodzi w interakcje z 50 lekami. Przy-
kłady można mnożyć. Nie ma wątpliwości ekspert, farmakolog kliniczny dr Ja-
rosław Woroń, który stwierdził: „nie każda tabletka suplementu diety nas truje, 
niektóre mogą jednak okazać się drogą na szpitalny oddział. Niekontrolowane 
przyjmowanie suplementów diety urosło do rangi głównej bolączki naszego 
zdrowia publicznego”5. 

W kwietniu 2017 roku Jarosław Pinkas został powołany na stanowisko Peł-
nomocnika Rządu ds. organizacji struktur administracji publicznej właściwych 
w zakresie bezpieczeństwa żywności. W maju 2017 roku odbyło się posiedzenie 
Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego, którego tematem 
były suplementy diety. Należy mieć nadzieję, że działania tego typu doprowadzą 
do konkretnych zmian systemowych, które uleczą rynek suplementów diety.

Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych 
mgr farm. walenty Zajdel

3  I. Andrew i in., Emergency department visits for adverse events related to dietary supple-
ments, „The New England Journal of Medicine” 2015, vol. 373, s. 1531–1540.

4  G. Bjelakovic, D. Nikolova, C. Gluud, Antioxidant supplements to prevent mortality, „JAMA” 
2013, vol. 310(11), s. 1178–1179.

5  I. Krzywda, Obiecują leczyć nawet nieistniejące choroby, a my łykamy te gwarancje, 
http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/magazyn-piatek/a/obiecuja-leczyc-nawet-
nieistniejace-choroby-a-my-lykamy-te-gwarancje,11823503, dostęp: 10.06.2017.
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nie pomagaj swoim najbliższym, 
jeśli uważasz, że mogą zadbać 
o siebie sami

Pani Izabela Markiewicz jest od wielu lat cenionym eksper-
tem ds. ubezpieczeń firmy Aviva. Do tej pory zaufało jej kil-
kuset Klientów polis na życie indywidualnych i grupowych. 
Większość tych polis jest ściśle związana z sukcesją – zabez-
pieczeniem majątku firmy lub rodziny, gdyż w tym temacie 
Pani Izabela posiada szeroką wiedzę, którą wykorzystuje na 
co dzień w pracy. Żelazną zasadą pracy Pani Izabeli jest działanie zawsze w najle-
piej rozumianym interesie Klienta, który dzięki temu zostaje z nią na lata.
Życie dzisiaj pędzi w zawrotnym tempie. Na głowie mamy pracę, zadbanie o roz-
wój dzieci, obowiązki, kredyty... Mimo trudności staramy się ogarnąć wszystko, 
aż do momentu gdy stanie się w naszym życiu coś niespodziewanego…
– Takim niespodziewanym hamulcem od losu może się stać utrata bliskiej osoby, 
nasz nieszczęśliwy wypadek czy poważna choroba, np. zawał, wylew czy nowo-
twór. Razem z bólem i troską w naszym życiu pojawiają się problemy finansowe. 
Potrzebujemy pieniędzy na leczenie i rehabilitację; na spłatę naszych zobowią-
zań, na codzienne życie, często zamknięcie firmy. Polisa ubezpieczeniowa jest 
często jedynym pomocnym rozwiązaniem w takich przypadkach. Pieniądze, 
jakie otrzymamy, mogą mieć istotny wpływ na przetrwanie najcięższych prób 
w życiu naszym i naszych bliskich. Duże zmiany, jakie zaszły w branży aptekar-
skiej – ustawa, która weszła niedawno – powodują, że temat sukcesji jest bardzo 
aktualny dla właścicieli aptek.
Zgodzi się Pani, że my, Polacy, nie lubimy rozmawiać o śmierci; odciągamy czę-
sto myśli o utracie zdrowia, twierdząc, że nas to nie dotyczy; w końcu jesteśmy 
zdrowi i wszystko przed nami…
– Mówi się, że śmierć jest jedyną pewną rzeczą w naszym życiu. Nie jest to łatwy 
temat, ale żyjąc, powinniśmy pomyśleć, co stanie się z naszymi bliskimi, dziećmi, 
gdyby nas zabrakło. Czy są na tyle samodzielne, aby dać sobie radę? Czy nasz 
małżonek będzie w stanie sam z jednej pensji utrzymać dotychczasowy poziom 
życia, spłacać raty kredytu? Czy nasze dzieci będą mogły skończyć szkołę, wy-
brać wymarzony kierunek studiów, czy – zamiast tego – będą zmuszone pójść 
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wcześniej do pracy? Ubezpieczenie jest naszym wyborem; wyrazem troski i od-
powiedzialności. 
Cenię odpowiedzialność i troskę o najbliższych. Mając polisę, chciałbym również 
sam czuć z tego korzyści…
– Obecnie mamy możliwość łączenia ochrony naszego zdrowia, życia z groma-
dzeniem kapitału na wybrany przez nas cel. Najczęściej moi Klienci odkładają 
pieniądze na emeryturę. Wielu moich Klientów zdaje sobie sprawę, że ciągłe 
zmiany w systemie emerytalnym nie dają pewności co do poziomu życia po za-
kończeniu aktywności zawodowej. Zgromadzone w Avivie pieniądze mogą być 
znaczącym elementem utrzymania na ich emeryturze.
Zgoda, emerytura to ważny temat. Co jednak przeciętny Kowalski będzie miał 
dla siebie z polisy tu i teraz, a nie za wiele lat…?
– Powiem bez ogródek: żadna polisa nie zabezpieczy nas przed zdarzeniami, któ-
rych nie chcemy w naszym życiu. Polisa jest jak gaśnica w naszym samochodzie – 
mało kto miał okazję z niej korzystać, ale mamy ją przy sobie. Dla mnie logiczne 
i konieczne jest posiadanie zabezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy 
czy ciężkiej choroby – tu i teraz...
Mówiła Pani o trosce o najbliższych, tych, którzy są od nas zależni finansowo. Co 
z innymi ludźmi, którzy są od nas zależni? Jak możemy zadbać o tych, którym na 
przykład dajemy pracę?
– Ubezpieczenia grupowe pracowników to popularny sposób na docenienie 
i związanie pracownika z firmą. Prowadząc biznes, inwestujemy pieniądze 
w pracowników, szkolimy ich, zwiększamy kompetencje, aby jak najdłużej pra-
cowali dla sukcesu naszej firmy. Obecnie wielu pracodawców oferuje swoim 
pracownikom m.in. pakiety ubezpieczenia zdrowotnego. Korzyści są obopólne: 
pracownik ma szybki dostęp do opieki medycznej, a pracodawca – zmotywo-
wanego pracownika. Takie ubezpieczenia są też wyrazem dobrze rozumianej 
społecznej odpowiedzialności zarządu czy właścicieli.
„Nie pomagaj swoim najbliższym, jeżeli uważasz, że mogą zadbać o to sami”. 
Wyobraziłem sobie sytuację swoich najbliższych, gdyby mi się coś stało... Gdzie 
znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla siebie czy firmy?
– Jeśli mamy zepsute buty, idziemy do szewca; kiedy jesteśmy chorzy, idziemy 
do lekarza; a gdy potrzebujemy zabezpieczenia dla siebie i bliskich – idziemy do 
specjalisty ds. ubezpieczeń i inwestycji. 

Zapraszam do kontaktu ze mną tel. 662 554 069 lub e-mail: markiewicz. 
izabela@aviva.com.pl

Izabela Markiewicz
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Spotkanie w ramach obchodów 
roku św. Brata Alberta

6 maja 2017 roku po raz kolejny otrzymaliśmy od naszego duszpasterza farma-
ceutów, brata Krzysztofa Niewiadomskiego, zaproszenie na eucharystię i dusz-
pasterskie spotkanie. Wybór gościa miał związek z obchodami Roku św. Brata 
Alberta. Msza święta została odprawiona w intencjach złożonych przez farma-
ceutów. Następnie mieliśmy możliwość spotkania się z siostrą Zofią, albertynką, 
która kieruje przytuliskiem dla bezdomnych kobiet w Krakowie. Opowiedziała 
nam o charyzmacie św. brata Alberta i pracy albertyńskiej. Zgodnie z charyzma-
tem św. brata Alberta celem Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim jest „ukazywanie ludziom, a szczególnie najsłabszym członkom społe-
czeństwa, sensu życia i przywracanie im poczucia ludzkiej godności”. 

Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie mieści się 
w budynku przy ul. Malborskiej 64b. Pomocy mogą oczekiwać: kobiety znajdu-
jące się w potrzebie, głównie z kręgów patologii społecznej, uzależnione, ofiary 
przemocy, opuszczające zakłady karne. Przytulisko zapewnia: czasowe schro-
nienie, wyżywienie, pomoc psychologa, lekarską i pielęgniarską, leki i środki 
higieniczne. Mieszkanki otrzymują pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 
i kompletowaniu dokumentów, biorą udział w grupach wsparcia, w tym dla osób 
uzależnionych od alkoholu, i mają możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych. 
Przytulisko korzysta głównie z funduszy Urzędu Miasta Krakowa, ale też pozy-
skuje środki finansowe z innych źródeł. Współpracuje z administracją publiczną 
i ośrodkami opieki społecznej. Obecnie mieszka w nim 55 kobiet, które z różnych 
przyczyn stały się bezdomne. 

Wraz z siostrą Zofią na spotkanie w kościele przy ul. Loretańskiej przybyło 
kilka pensjonariuszek. Opowiadały o tym, jak stały się osobami bezdomnymi, 
oraz wyjaśniały, czym jest dla nich pobyt w przytulisku. Siostra Zofia i pracują-
ce z nią zakonnice, a także osoby świeckie i wolontariusze starają się stworzyć 
podopiecznym warunki domowe i mobilizować je do wyjścia z bezdomności. Po-
magają w procesie usamodzielniania się, w tym w znalezieniu pracy i mieszkań 
socjalnych. Do każdej osoby podchodzą indywidualnie. Dla nas to spotkanie było 
bardzo pouczające. 

Skarbnik OrA w Krakowie
mgr farm. Małgorzata lelito
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Książka lekarza praktyka Alvina Newmana napisana została nie tylko dla lekarzy 
czy studentów medycyny, lecz także dla pacjentów. Edukuje pacjenta zgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną, wyjaśnia mu w bardzo przystępny sposób pewne 
skomplikowane zależności dotyczące fizjologii układu pokarmowego, gene-
zę objawów, wątpliwości lekarza na etapie rozpoznania, a także przedstawia 
możliwości terapeutyczne z oceną ich efektywności. Czytelnik znajdzie tu liczne 
ryciny, opisy przypadków, ciekawostki nie tylko gastroenterologiczne, notatki 
z biurka lekarza oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dyspepsja czynnościowa i zespół jelita nadwrażliwego są najczęściej le-
czonymi schorzeniami przewodu pokarmowego zarówno w praktyce lekarza 
rodzinnego, jak i specjalisty gastroenterologa. Szacuje się, że dyspepsja czynno-
ściowa występuje u 10–30% populacji, a z powodu zespołu jelita nadwrażliwe-
go cierpi 11,2% populacji (na podstawie metaanalizy 80 badań z 2012 roku). 
Obydwa zaburzenia mają charakter przewlekły i chociaż nie zagrażają życiu, ze 
względu na uporczywe objawy istotnie pogarszają jego jakość.

Z tego względu ważne jest, aby lekarz dysponował wiedzą i doświadczeniem, 
aby móc wskazywać pacjentowi najlepsze rozwiązania. Dobrze byłoby również, 
gdyby pacjent w pewien sposób przejął kontrolę nad swoją chorobą, brał udział 
w dyskusji i podejmowaniu decyzji medycznych, które go dotyczą. Ta książka 
właśnie może w tym służyć pomocą.

MedPharm Polska Sp. z o.o.
Powstańców Śląskich 28–30 
53-333 Wrocław

Tel. 71 3350360
www.medpharm.pl
info@medpharm.pl
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Dietetyka – wybrane zagadnienia, 
cz. XVII

Postępowanie dietetyczne w chorobach gruczołów  
trawiennych i dróg żółciowych

W poprzednim numerze „Farmacji Krakowskiej” omówione zostało postępowa-
nie dietetyczne w tak częstych przypadłościach przewodu pokarmowego, jak: 
choroba wrzodowa żołądka, choroba refluksowa czy zmiany zapalne w obrębie 
błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Kontynuując część cyklu Dietetyka – wybra-
ne zagadnienia, dotyczącą postępowania dietetycznego w wybranych chorobach 
i zaburzeniach pracy przewodu pokarmowego, tym razem zachęcam do lektury 
artykułu poświęconego zaburzeniom funkcjonowania gruczołów trawiennych: 
wątroby i trzustki.

wątroba

Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi przychodzi się zmierzyć osobom 
prowadzącym postępowanie dietetyczne w chorobach wątroby, jest tzw. mar-
skość wątroby. Mogą ją wywołać rozmaite czynniki, takie jak: szkodliwy wpływ 
nadmiernych i często spożywanych ilości alkoholu, toksyczny wpływ leków oraz 
wybranych substancji chemicznych uszkadzających wątrobę. Marskość wątroby 
może mieć również charakter pozapalny, np. po wirusowym zapaleniu wątroby, 
albo być wynikiem zaburzeń w odpływie żółci. Może się także pojawić w kon-
sekwencji zaburzeń immunologicznych oraz jako skutek przewlekłej niewydol-
ności krążenia. Każdy rodzaj marskości wątroby potęgują choroby przemiany 
materii oraz niedobory żywieniowe. 

W aptekach zdarza nam się obserwować pacjentów z charakterystycznymi 
objawami marskości wątroby: oliwkowym, a następnie żółtawym zabarwieniem 
skóry i twardówki oka, obrzękiem brzucha oraz kłującym bólem w prawym 
podżebrzu. Częstokroć osoby te wykupują preparaty z różnych grup farmakolo-
gicznych, mające wspomagać, działać ochronnie lub regenerująco na hepatocyty. 
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Warto tym pacjentom przekazać także podstawowe zalecenia dietetyczne – pod-
porządkowanie się im bowiem istotnie wpływa na rokowania choroby, w naj-
nowszych standardach zaś uchodzi za podstawowy element terapii. 

W pierwszym rzędzie postępowanie dietetyczne w marskości wątroby wy-
maga bezwzględnego eliminowania tych wszystkich czynników, które mogą 
dodatkowo obciążać chorą wątrobę. Trzeba ograniczyć lub eliminować technikę 
kulinarną polegającą na smażeniu, a w jej miejsce zastosować gotowanie w wo-
dzie i na parze. Należy odradzać pacjentom spożywanie produktów zawiera-
jących duże ilości tłuszczu, jak sery pleśniowe i topione. Przeciwwskazane są 
tłuszcze zwierzęce, m.in. słonina, smalec, boczek. Pacjenci z marskością wątroby 
powinni też unikać produktów, które zawierają środki konserwujące. Zaleca się 
ograniczenie ilości wypijanej kawy, herbaty oraz ostrych przypraw i produktów 
wzdymających. Pacjentów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoho-
lu. Warto przekazywać naszym pacjentom informacje, że w marskości wątroby 
coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność prowadzenia oszczędzającego 
trybu życia i unikanie sytuacji stresowych.

Drogi żółciowe

Postępowanie dietetyczne wprowadza się również w przypadku chorób dróg 
żółciowych, z których najczęstszą jest kamica żółciowa. W przebiegu kamicy 
żółciowej w drogach żółciowych lub w pęcherzyku żółciowym pojawiają się zło-
gi, powstające przez wytrącanie się z żółci cholesterolu, barwników żółciowych 
i soli wapniowych. Dzieje się tak najczęściej na skutek wieloletnich zaniedbań 
i błędów żywieniowych. Należą do nich przede wszystkim nadmierna podaż 
tłuszczów, w szczególności tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, oraz wysokie 
spożycie słodyczy i dosładzanych produktów spożywczych. Na wzrost ryzyka 
kamicy żółciowej wpływa również zbyt niska podaż błonnika pokarmowego, 
który prowokuje skurcze pęcherzyka żółciowego. Ryzyko kamicy żółciowej 
zwiększa się też przy nieregularnym spożywaniu posiłków. Ponadto kamica 
żółciowa często towarzyszy zaburzeniom i chorobom metabolicznym – otyłości, 
cukrzycy i hipertriglicerydemii. 

Typowym objawem kamicy żółciowej jest tzw. kolka żółciowa. Występuje 
ona najczęściej po spożyciu określonych pokarmów i przebiega z bardzo do-
tkliwym bólem w prawym podżebrzu, który promieniuje na prawe podbrzusze 
i pod prawą łopatkę, a wywołany jest przemieszczaniem się kamieni żółciowych 
z woreczka do dróg żółciowych. Często atak kolki żółciowej przebiega z obja-
wami ze strony przewodu pokarmowego: wymiotami, wzdęciami, zaparciem. 
W pierwszej kolejności wdraża się postępowanie farmakologiczne, bazujące 
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na środkach rozkurczowych i uspokajających, docelowo jednak największe 
znaczenie musi mieć dieta. Powinna się ona opierać na dwóch zasadniczych za-
leceniach: na dbałości o normatywną podaż błonnika pokarmowego (ze wzglę-
dów, o których wspomniano powyżej) oraz na ograniczonej podaży tłuszczów 
pochodzenia zwierzęcego, m.in. smalcu, słoniny i boczku, oraz takich produktów, 
jak: sery pleśniowe, sery topione, sery żółte, podroby i tłuste wędliny. Zaleca się 
unikanie żółtka jaj, które wywołuje nadmierną kurczliwość pęcherzyka żółcio-
wego. W kamicy pęcherzyka żółciowego, poza dwoma wymienionymi drogami 
postępowania żywieniowego, bardzo istotna okazuje się modyfikacja technolo-
gii gastronomicznych. Pacjent powinien zrezygnować ze smażenia i odsmażania, 
czyli technologii wprowadzających tłuszcz do potraw w sposób wtórny. Poleca 
się natomiast gotowanie w wodzie. Charakterystycznym zaleceniem jest wyko-
rzystywanie przy sporządzeniu potraw jajecznych wyłącznie białka jaj. Prefe-
ruje się również dostarczanie błonnika pokarmowego w postaci jak najmniej 
drażniącej przewód pokarmowy, a zatem po ugotowaniu, przetarciu, czy jako 
soki lub przeciery. Często zwraca się też uwagę na to, by temperatura posiłków 
spożywanych przez pacjentów cierpiących na kamicę pęcherzyka żółciowego 
była możliwie jak najbardziej zbliżona do temperatury ciała ludzkiego – powin-
no się im zatem odradzać potrawy gorące i zimne. 

trzustka

Choroby trzustki to jedne z najpoważniejszych schorzeń układu pokarmowego, 
a zarazem stany zagrożenia życia, stąd też farmakoterapia i postępowanie diete-
tyczne realizowane są najczęściej pod okiem lekarzy i dietetyków klinicznych na 
oddziałach szpitalnych. Dotyczy to zwłaszcza ostrego zapalenia trzustki, stanu 
objawiającego się nagłymi, silnymi bólami w całej jamie brzusznej, zazwyczaj po 
poważnym błędzie dietetycznym lub ataku kamicy żółciowej. Ostremu zapale-
niu trzustki towarzyszą: wzdęcie brzucha, zaparcie, spadek ciśnienia tętniczego, 
przyspieszenie akcji serca, a w skrajnych przypadkach zapaść krążeniowa. 

W ostrym zapaleniu trzustki pacjenci najczęściej są hospitalizowani. Stoso-
wana jest u nich początkowo dieta kleikowa, potem kleikowo-owocowa, przy 
czym podaż błonnika pokarmowego powinna być jak najmniejsza. Następnie 
wprowadza się nabiał. Eliminuje się smażenie, pieczenie i duszenie z tłuszczem, 
unika zasmażek i wywarów mięsnych. Podawane posiłki nie powinny być przy-
prawiane, a jeżeli jest to konieczne, stosuje się delikatne przyprawy, takie jak: 
wanilia, tymianek, bazylia, koperek. Pacjent powinien ponadto unikać mocnej 
herbaty i kawy.
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Aptekarze częściej mogą się zetknąć z pacjentami cierpiącymi na stany 
przewlekłego zapalenia trzustki. W takich wypadkach w postępowaniu żywie-
niowym naczelną zasadą jest zmniejszona podaż tłuszczu oraz eliminacja pro-
duktów bogatotłuszczowych, m.in. tłustych produktów mięsnych i mlecznych. 
Powinno się je zastąpić chudym mięsem, szczególnie drobiowym, chudymi 
wędlinami, chudym mięsem wybranych gatunków ryb, mlekiem odtłuszczonym, 
jogurtami i chudymi serami twarogowymi. Wymienione produkty powinny być 
źródłami białka, którego – w zależności od stanu chorego – przyjmuje się ilości 
ponadnormatywne, tj. 1–1,5 g/kg masy ciała. W sytuacji, w której u pacjenta 
z przewlekłym zapaleniem trzustki obserwujemy obniżoną masę ciała, koniecz-
ne jest nadanie jego sposobowi żywienia charakteru diety wysokoenergetycznej, 
optymalnie poprzez wprowadzenie podaży węglowodanów złożonych. Produkty 
je zawierające nie powinny się jednak odznaczać wysoką zawartością błonnika 
pokarmowego, a owoce i warzywa najlepiej, żeby były spożywane w postaci go-
towanej. W przewlekłym zapaleniu trzustki posiłki powinny mieć charakter lek-
kostrawny, odznaczać się niewielką objętością i być podawane często, do pięciu 
razy dziennie. Podobnie jak w ostrym zapaleniu trzustki, obowiązuje całkowity 
zakaz spożywania alkoholi, także tych niskoprocentowych. 

Modyfikacje wprowadzane w codziennym żywieniu w przewlekłym zapa-
leniu trzustki, tzn. stałe obniżenie podaży tłuszczów, mogą powodować, że ko-
nieczne staje się wyrównywanie niedoborów witamin rozpuszczalnych w tłusz-
czach: A, D, E i K. Ograniczenie podaży owoców i warzyw oraz ich termiczne 
przetwarzanie może z kolei wywołać niedobory witaminy C i soli mineralnych, 
głównie potasu, z kolei rezygnacja z czerwonego mięsa może się przyczyniać do 
niedoborów żelaza.

Piśmiennictwo u autora.

dr n. farm. Maciej Bilek
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nutrigenomika – nutrigenetyka – 
diety spersonalizowane

„Prawidłowo zbilansowana dieta stanowi nieodzowny element w utrzymaniu 
zdrowia każdego człowieka” – dziś stwierdzenie to nie jest już czymś nowym, 
a wręcz odwrotnie, stanowi część powszechnej wiedzy. W krajach wysokoro-
zwiniętych poznanie wpływu żywienia na zdrowie przyczyniło się do ograni-
czenia licznych chorób dietozależnych, których powodem był brak, nadmiar lub 
obecność pewnego składnika pożywienia w codziennym sposobie odżywiania. 
Znakomitym przykładem diety eliminacyjnej, pozwalającej na prawidłowy roz-
wój i względny brak problemów chorobowych, jest postępowanie żywieniowe 
w fenyloketonurii. Wzorcowym modelem żywieniowym, skierowanym do osób 
zdrowych, jest najnowsza piramida żywienia i aktywności fizycznej, której zale-
cenia pozwalają na zachowanie dobrego stanu zdrowia dzięki szeroko zakrojo-
nej dietoprofilaktyce chorób cywilizacyjnych1. Z kolei dla osób z poszczególnymi 
jednostkami chorobowymi wprowadzono odrębne zalecenia żywieniowe, które 
poza ścisłymi wytycznymi uwzględniają takie informacje, jak: wiek, płeć, wagę, 
dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, preferencje żywieniowe pacjenta oraz 
choroby współistniejące2. 

Równolegle do diet oficjalnie zalecanych przez świat medyczny pojawia się 
niezliczona liczba rozwiązań alternatywnych, posiadających zarówno wielu 
zwolenników, jak i przeciwników. Dieta alternatywna opisuje sposób żywienia 
charakteryzujący się dobrowolną rezygnacją ze spożywania poszczególnych 
rodzajów pokarmów (np. produktów mięsnych wśród wegetarian) oraz danego 
sposobu przygotowania ich do spożycia. Przykładem najpopularniejszych diet 
alternatywnych są m.in.: dieta proteinowa Dukana – okrzyknięta najsłynniejszą 
dietą cud, dieta kopenhaska, dieta makrobiotyczna, dieta kapuściana, dieta At-
kinsa, dieta Kwaśniewskiego, dieta Cambridge, dieta Diamondów, dieta doktora 

1  Patrz m.in. N. Żurek, Nowa piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, „Farmacja 
Krakowska” 2016, nr 1, s. 47–49.

2  Żywienie w chorobach opisuje publikowany już od kilku lat na łamach „Farmacji Kra-
kowskiej” cykl Dietetyka – wybrane zagadnienia.
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Haya czy dieta według grupy krwi. Nowych diet wciąż przybywa – wiele z nich 
swoją sławę zdobywa dzięki szybkim i spektakularnym efektom. Niestety, żadne 
z tych efektów nie są trwałe i, co więcej, narzucony sposób żywienia często dra-
matycznie pogarsza jakość życia i ujemnie wpływa na zdrowie.

Dlaczego dobra dieta nie zawsze jest skuteczna?

Pomimo znacznego postępu dietetyki i przeprowadzonych licznych badań na-
ukowych dane epidemiologiczne nadal wskazują na wzrost zachorowalności 
na choroby dietozależne: cukrzycę, otyłość, obniżenie odporności, nadciśnienie 
tętnicze, miażdżycę, zwiększoną liczbę przypadków niedoborów podstawowych 
składników odżywczych. Zaobserwowano, że mimo stosowania się pacjentów 
do oficjalnie zalecanych diet opartych na aktualnych rekomendacjach żywie-
niowych nie zawsze uzyskuje się pożądany efekt. Przykładowo dieta niskocho-
lesterolowa nie zawsze prowadzi do obniżenia stężenia cholesterolu we krwi, 
a spożywanie produktów z niskim indeksem glikemicznym nie u wszystkich cho-
rych na cukrzycę spowoduje obniżenie poziom cukru we krwi i będzie hamować 
wyrzuty insuliny. Te oraz inne obserwacje sugerują, że indywidualna zmienność 
genetyczna ma ogromny wpływ na warunkowanie reakcji organizmu na daną 
dietę lub składniki odżywcze. 

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi nie ma możliwości stwo-
rzenia diety, którą można byłoby polecić jako jedyną słuszną metodę odżywia-
nia dla wielu osób jednocześnie. Między organizmami istnieje bowiem bardzo 
dużo osobniczych różnic genetycznych, co powoduje, że zalecenia żywieniowe 
powinny być tworzone dla każdego z osobna. Te właśnie różnice, powodujące 
zmienną odpowiedź organizmu na wdrażane diety, stały się obiektem badań 
wielu naukowców i dały początek zintegrowanym badaniom, obejmującym pre-
dyspozycje genetyczne oraz wpływ otoczenia na rezultaty żywienia.

W odpowiedzi na opisany problem bardzo szybko rozwinęły się dwie cał-
kowicie nowe gałęzie nauki: nutrigenetyka i nutrigenomika – wiążące ze sobą 
żywność, żywienie oraz narzędzia biologii molekularnej. Bez wątpienia jest to 
wielki krok: nowa era badań nad żywnością oraz szansa na poprawę jakości ży-
cia i zdrowia ludzi. Dynamiczny rozwój tych dyscyplin był możliwy za sprawą 
narzędzi biologii molekularnej, takich metod, jak Real-Time PCR lub technika 
mikromacierzy DNA. Najpowszechniej używaną metodą jest Real-Time PCR, 
wykorzystująca techniki fluorescencyjne i pozwalająca na powielanie ilości 
produktu DNA w czasie jej trwania, w tzw. czasie rzeczywistym, w odróżnieniu 
od klasycznej reakcji PCR. Z kolei mikromacierze DNA umożliwiają określanie 
zmian w poziomie ekspresji genów. Mikromacierze to zbiór sond molekularnych, 
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tzn. specjalnie dobranych sekwencji kwasów nukleinowych, umiejscowionych 
na niewielkim szkiełku lub plastikowej płytce. Sondy specyficznie wiążą homo-
logiczne do nich sekwencje materiału genetycznego, pochodzącego z badanej 
próbki. Zastosowanie tej metody umożliwia zbadanie w jednym eksperymencie 
niemal całego genomu badanego organizmu.

nutrigenetyka i nutrigenomika

Nutrigenetyka analizuje istniejące u poszczególnych osobników różnice gene-
tyczne, które mogą decydować o odmiennym działaniu składników diety na ich 
fenotypy oraz genomy. Najistotniejszym celem nutrigenetyki jest identyfikacja 
miejsc polimorficznych pojedynczego nukleotydu (SNP, Single Nucleotide Poly-
morphism) oraz alleli odpowiedzialnych za zróżnicowanie odpowiedzi lub reak-
cje organizmu na bioaktywne składniki diety, np. niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe. Przebadanie tych mechanizmów oraz indywidualnych uwarunko-
wań genetycznych umożliwi w przyszłości zaprojektowanie diety oraz żywności 
funkcjonalnej, dedykowanej konkretnie np. dla danej grupy ludności, czy wręcz 
dla konkretnego człowieka. Nutrigenetyka zakłada również możliwość dopaso-
wania diety dla osobnika o wykrytych wcześniej, zdefiniowanych allelach. 

Z kolei przedmiotem nutrigenomiki jest badanie zależności między żywie-
niem a odpowiedzią organizmu na poziom ekspresji genów. W badaniach nu-
trigenomicznych analizowane są mechanizmy decydujące o tym, w jaki sposób 
żywność i żywienie wpływają na stan zdrowia, poprzez wskazanie konkretnych 
genów u poszczególnych osobników. Szczególnie znaczące są rozważania wokół 
relacji pomiędzy dietą i genetycznymi predyspozycjami do tzw. chorób cywili-
zacyjnych (metabolicznych, krążenia i nowotworów). Przykładem możliwości 
płynących ze stosowania diety nutrigenomicznej było doświadczenie polegające 
na podawaniu ciężarnym myszom choliny, czego konsekwencją było przyjście 
na świat młodych myszy „mądrzejszych”, zdolnych do zapamiętywania większej 
ilości informacji. Z kolei suplementacja myszy kwasem foliowym, choliną i wita-
miną B prowadziła do wydania nowego pokolenia z innym umaszczeniem. Udo-
wodniono również, że dieta matek myszy agouti bogata w kwas foliowy, betainę, 
cholinę oraz fitoestrogen pochodzący z nasion soi zmniejsza ryzyko otyłości, 
cukrzycy oraz nowotworów. 

Nutrigenomika może być realizowana za pomocą dwóch metod analitycz-
nych. Pierwsza z nich polega na badaniu pojedynczego genu lub białka, których 
poziom ekspresji zależy od czynnika żywieniowego, a co za tym idzie – wpływa 
na homeostazę organizmu. W drugiej zaś metodzie do badań wykorzystywane są 
zwierzęta transgeniczne oraz hodowle komórkowe. 
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Dieta spersonalizowana

Indywidualizacja zaleceń żywieniowych oparta na nutrigenetyce oraz nutri-
genomice może być pomocna w programowaniu spersonalizowanych zaleceń 
dietetycznych, np. w leczeniu miażdżycy, otyłości, a także wielu innych chorób 
metabolicznych. Wiedzę o posiadaniu danych alleli, które np. zwiększają ryzyko 
wystąpienia zaburzeń metabolicznych, można wykorzystać w prewencji chorób 
cywilizacyjnych. Od niedawna na rynku usług dietetycznych zaczęły się poja-
wiać poradnie żywieniowe oferujące w zakresie swoich usług tzw. diety DNA, 
zwane powszechnie „genodietami”. Są to precyzyjnie opracowane plany żywie-
niowe, stworzone na podstawie profilu genetycznego wybranych fragmentów 
materiału genetycznego pacjenta. Pacjenci otrzymują je w postaci tzw. sperso-
nalizowanego raportu. 

Dieta DNA wymaga pobrania materiału w postaci wymazu śliny z wewnętrz-
nej strony policzka i przekazania go do laboratorium w celu analizy DNA. Pro-
wadzone badania są chronione – laboratoria nie mogą zatem badać fragmentów 
DNA, które nie byłyby związane z tematem badania, np. chorób genetycznych, 
pacjent więc powinien się czuć bezpiecznie, a żadna informacja o osobniczym 
kodzie genetycznym nie powinna trafić do osób trzecich. Dodatkową zaletą 
badania jest jego nieinwazyjność, dlatego z badań mogą korzystać nawet dzieci 
w okresie postnatalnym.

Do niedawna badania genetyczne były dostępne wyłącznie poza granicami 
naszego kraju, natomiast obecnie liczba powstających laboratoriów w Polsce 
wciąż wzrasta, podobnie jak rynek diet DNA. Zakres badanych charakterystycz-
nych cech organizmów, tzw. markerów, obejmuje m.in.: warianty przyswajal-
ności (np. witamin), predyspozycje do alergii oraz nietolerancji pokarmowych, 
marker otyłości – głównie geny odpowiadające za metabolizm tłuszczów i wę-
glowodanów, badanie genu FTO odpowiedzialnego za poziom leptyny (hormonu 
odpowiedzialnego głównie za uczucie głodu). Na podstawie uzyskanego raportu 
doświadczony dietetyk dobiera dla pacjenta program żywieniowy oraz opty-
malną dietę, obejmującą np. indywidualne pokrycie zapotrzebowania na węglo-
wodany, białka i tłuszcze. Według założeń diet DNA wykonany test umożliwia 
ustalenie planu żywieniowego w chorobie nowotworowej oraz osteoporozie, 
można go również wykorzystać w leczeniu otyłości u dzieci i dorosłych oraz przy 
doborze poziomu aktywności fizycznej. Firmy wykonujące testy DNA twierdzą, 
że dzięki badaniom profilu genetycznego można uzyskać informacje o metabo-
lizmie cholesterolu, witamin z grupy B, wiedzę o potencjale detoksykacyjnym 
i antyoksydacyjnym organizmu, jak również, że badania te są w stanie wykryć 
najczęstsze nietolerancje pokarmowe o podłożu genetycznym czy skłonności do 
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stanów zapalnych. Bardzo interesująca wydaje się również możliwość indywidu-
alnego doboru składników odżywczych spowalniających procesy starzenia się. 

Wydawać by się mogło, że diety DNA to klucz do w pełni zindywidualizowane-
go sposobu odżywiania, chroniącego przed rozmaitymi chorobami i łagodzącego 
skutki w sytuacji ich wystąpienia. Tymczasem zdania żywieniowców są w tym 
względzie podzielone. Zwolennicy twierdzą, że genodieta pozwala na obniżenie 
ryzyka wystąpienia licznych zaburzeń, wydłużenie życia i nadanie mu większej 
jakości, choćby poprzez utrzymanie określonej wagi. Liczne są jednak również 
głosy krytyczne. Bardzo często wysuwany jest argument finansowy: większości 
dietetyków nie stać na wyposażenie swojego gabinetu w tak kosztowny zakres 
usług, dlatego pozostają oni przy tradycyjnych metodach układania jadłospisów, 
często bardzo żmudnych, opartych na metodzie prób i błędów. 

Mimo powiększającego się grona osób stosujących genodiety oraz zadowo-
lenia i poprawy jakości życia, których one doświadczają, należy w tej sytuacji 
zachować rozsądek i mieć na uwadze to, że do tej pory wciąż brakuje jedno-
znacznych naukowych dowodów przemawiających za skutecznością oraz bez-
pieczeństwem sposobu żywienia wyłącznie na podstawie testów DNA. Naukow-
cy z dziedziny żywienia z Bostonu twierdzą przykładowo, że waga człowieka 
to suma ekspresji genów oraz stylu życia, z czego pierwszy czynnik to zaledwie 
10%, natomiast styl życia – aż 90%. Dodatkowo, w odniesieniu do genów, uważa 
się, że związek żywienie – genotyp – zdrowie jest czymś bardzo skomplikowa-
nym. Poznanie tego mechanizmu to cel, jaki stawia się przyszłym pokoleniom –  
na pewno nie współczesnej medycynie. Specjalistka z zakresu genodiet, Agniesz-
ka Piskała, podkreśla ich prostotę, tłumacząc, że stanowią one wyciąg z naszego 
DNA, który w postaci wydrukowanego testu wyznacza, jakie produkty powin-
niśmy spożywać, aby zachować zdrowie i dobre samopoczucie. Dietetycy oraz 
żywieniowcy posługujący się narzędziami genetyki molekularnej powinni jed-
nak pamiętać o indywidualnych preferencjach żywieniowych pacjenta. Praca 
dietetyka ma się bowiem opierać nie tylko na najnowszej technologii, lecz także 
na kontakcie z pacjentem w gabinecie tzw. coachingu. 

Krytyka pojawia się w kontekście popularnych testów DNA wykrywających 
alergie pokarmowe. Profesor Zbigniew Bartuzi z Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy wskazuje na złożoność ludzkiego 
organizmu oraz trudności interpretacyjne zjawisk biochemicznych i immunolo-
gicznych. Na przykład stężenie przeciwciał w naszym organizmie nie zawsze jest 
zależne od indywidualnego genomu, ale np. może wzrastać po niektórych lekach. 
Dzisiejsza medycyna nie łączy jeszcze ze sobą poziomu przeciwciał IgG z diagno-
zowaniem alergii czy nietolerancji pokarmowej. Choć wiele osób tak twierdzi, 
mechanizm ten nie jest jeszcze do końca poznany, aby stał się oczywisty.
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Zasadnicze pytanie, które pojawia się w ocenach diet DNA, brzmi: czy 
na pewno taki sposób żywienia jest dietą spersonalizowaną? W organizmie 
człowieka istnieje niezliczona ilość bardzo złożonych zależności pomiędzy 
żywnością a zdrowiem, które w interpretacji prostych testów DNA są z oczy-
wistych względów pomijane. Należą do nich chociażby określenie minimalnego 
zapotrzebowania na składniki pokarmowe, wielkość podstawowej przemiany 
materii i aktualna aktywność układu hormonalnego. Pod uwagę rzadko bierze 
się również czynniki środowiskowe, np. znaczny wzrost temperatury powietrza 
w pomieszczeniach, który zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne człowieka 
średnio o 10%. Wszyscy posługujący się narzędziami genetyki molekularnej 
powinni też pamiętać o indywidualnych preferencjach żywieniowych pacjenta. 
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne powinno się bowiem opierać nie tylko 
na najnowszych zdobyczach nauki i techniki, lecz także, a może nawet przede 
wszystkim, na wytrwałej pracy z pacjentem, pełnej wrażliwości, zrozumienia 
i empatii. 

Piśmiennictwo u autorów.

mgr inż. Paulina Brodowska
dr n. farm. Maciej Bilek
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Przypominamy wszystkim osobom,  
które posiadają prawa wykonywania zawodu ze starymi 

numerami (tj. wydane do 2004 roku) i nie uzupełniły PWZ 
o nowy numer, że powinny się zgłosić z książeczką PWZ 

do biura Izby w celu dokonania aktualizacji. 

Informujemy jednocześnie, że właściwy numer prawa 
wykonywania zawodu farmaceuty można sprawdzić na 

stronie Centralnego Rejestru Farmaceutów: 

https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search.
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Krakowskie zjazdy...

W poprzednich numerach „Farmacji Krakowskiej” została skrótowo przedsta-
wiona działalność dwóch najważniejszych organizacji aptekarskich Krakowa 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego: oddziałów Polskiego Powszech-
nego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Związku Zawodowego Farmaceutów 
Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej (ZZFP). Kraków zasłynął wówczas 
w II Rzeczpospolitej jako miasto, w którym powstały Towarzystwo Popierania 
Nauk Farmaceutycznych oraz Towarzystwo Domu Farmaceutów, instytucje 
będące wyrazem wspólnego, harmonijnego działania organizacji pracowników 
i pracodawców, których losy bacznie śledzono i na bieżąco komentowano. 
W dwudziestoleciu międzywojennym uwaga polskiego środowiska aptekarskie-
go zwrócona była na Kraków jeszcze kilka razy, przy okazji wydarzeń donio-
słych, ale także – kontrowersyjnych. Będą one tematem kolejnych części cyklu 
Organizacje aptekarskie.

Kraków jest dziś jednym z ulubionych miast do organizowania konferencji, 
zjazdów, spotkań… Było tak również w międzywojniu: wybrano go jako miejsce 
dwóch zjazdów delegatów Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego. Dodajmy już na samym wstępie: zjazdów, które rozmachem i doskona-
łością organizacji przeszły do historii nie tylko PPTF, ale polskiej farmacji w ogó-
le! Tematem niniejszego opracowania nie będą jednak poruszane i dyskutowane 
na nich problemy, a wyłącznie ich organizacja i przebieg. 

Pierwszy ze zjazdów odbył się w 1930 roku, a zatem – jak pamiętamy – już 
w roku utworzenia krakowskiego Oddziału Polskiego Powszechnego Towarzy-
stwa Farmaceutycznego, co można uznać za dobitne świadectwo zdolności or-
ganizacyjnych krakowskich i małopolskich aptekarzy. Oddział PPTF ukonstytu-
ował się w styczniu 1930 roku, a już w numerze z 4 maja tego roku „Wiadomości 
Farmaceutyczne” przekazywały: „w dniu 31 maja 1930 r. odbędzie się Zjazd De-
legatów P.P.T.F. w Krakowie. […] Z uwagi na doniosłość spraw, jakie będą rozpa-
trywane, pożądana jest jak najliczniejsza obecność Kolegów stowarzyszonych”. 
Zapisy „na wspólną kolację” oraz „zgłoszenia o lokale” przyjmował sekretarz 
krakowskiego Oddziału PPTF „magister Henryk Dawid, właściciel apteki przy 
ul. Szczepańskiej Nr. 1 w Krakowie”. Kolejne informacje prasowe uzmysławiały, 
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z jak wielkim zaangażowaniem i perfekcją przygotowywany był zjazd, wskazując 
równocześnie, że będzie to wydarzenie wyjątkowe. „Wiadomości Farmaceutycz-
ne” donosiły, że „Zarząd Okręgu Krakowskiego będzie czynił starania o zniżki 
kolejowe dla uczestników Zjazdu i ich rodzin”. Na drugi dzień zjazdu, czyli na 
1 czerwca 1930 roku, planowano „zwiedzanie zabytków m. Krakowa, bądź też 
urządzenie wycieczek do Ojcowa lub Zakopanego”. W imieniu organizatorów 
redakcja „Wiadomości Farmaceutycznych” apelowała zatem: „wskazanem więc 
jest, by Koledzy zechcieli […] komunikować, kto reflektowałby na wycieczkę 
i jaką mianowicie”. 

Organizatorzy myśleli o najdrobniejszych szczegółach: „w dniu 30.V.30 r. 
w godzinach (wieczorowych) przybywania pociągów Koledzy Okręgu Krakow-
skiego oczekiwać będą przybywających na dworcu w poczekalni II-giej klasy, 
gdzie będą wydawać kartki z adresami hoteli, w których zostaną zarezerwowa-
ne pokoje”. Obrady zjazdu miały się odbywać od godziny „8 i pół rano w lokalu 
Gremjum Małopolski Zachodniej przy ul. Grodzkiej Nr. 26”. Miały się rozpocząć 
posiedzeniem Zarządu PPTF, a następnie, aż do godziny ósmej wieczorem, za-
planowano „pełny Zjazd Delegatów”, z godzinną „przerwą dla spożycia śniada-
nia […] od godz. 1 do 2 popołudniu”. Organizatorzy apelowali: „z uwagi na dużą 
pracę, jaka czeka Kolegów-Delegatów, terminy zebrań będą ściśle przestrzegane, 
dlatego też prosimy pp. Prezesów, jako Członków Zarządu Głównego, o punktu-
alne przybycie w dniu 31.V.30 r. do lokalu Gremjum”. O godzinie 9 wieczorem 
„uczestnicy Zjazdu udadzą się na wspólną kolację, w której pożądany jest udział 
rodzin Kolegów”. Organ prasowy PPTF komunikował, że „koszt kolacji określony 
został na sumę 15 zł. od osoby. Wskazanem jest przesyłanie pieniędzy od razu 
przy zgłoszeniach na udział w kolacji. Lokal, w którym się ona odbędzie, zostanie 
we właściwym czasie podany do wiadomości Kolegów”.

W „Wiadomościach Farmaceutycznych”, opublikowanych 11 maja 1930 roku, 
znalazła się krótka notka, zatytułowana Zniżki kolejowe dla uczestników Zjazdu 
Delegatów w Krakowie, będąca kolejnym dowodem znakomitej organizacji 
planowanego zjazdu i zapobiegliwości krakowskich działaczy zawodowych. Re-
dakcja pisała: „uczestnicy Zjazdu Delegatów P.P.T.F. w Krakowie w dniu 31 b.m. 
otrzymają od cen biletów powrotnych zniżkę 50%, o ile odległość wynosić będzie 
powyżej 50 km. Odpowiednie legitymacje, uprawniające do otrzymania zniżki, 
uczestnicy otrzymają na miejscu w Krakowie”. W dwa tygodnie później redakcja 
„Wiadomości Farmaceutycznych” donosiła, że „wyjazd uczestników z Warszawy 
na Zjazd Delegatów P.P.T.F. w Krakowie nastąpi w piątek dnia 30 b.m. pociągiem 
wychodzącym z dworca Głównego o godz. 15 min. 20”.
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Grupa uczestników Zjazdu przed Gmachem Zakładu Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Źródło: „Wiadomości Farmaceutyczne” 1930, nr 24, s. 372. W artykule zachowano oryginalne podpisy 
zdjęć.

Skrupulatna organizacja i zaangażowanie krakowskich działaczy zawodo-
wych sprawiły, że „pierwszy w Krakowie Zjazd Delegatów P.P.T.F. wypadł pod 
każdym względem świetnie” – tak właśnie zaczynał Sprawozdanie redakcyjne 
magister Franciszek Herod, redaktor „Wiadomości Farmaceutycznych”. Dalej 
pisał: „wybór Krakowa w porze, w której najwspanialej miasto to – wszystkim 
nam drogie – okazuje się w wiosennej szacie, niewątpliwie przyczynił się do zna-
komitego powodzenia Zjazdu”. Już na samym wstępie magister Herod, niegdyś 
pracownik małopolskich aptek i działacz krakowskiego „Unitasu”, informował: 
„mili gospodarze pokazali wszystkim, jak należy urządzać i organizować Zjazdy, 
by panował na nich nastrój zadowolenia, by zacieśniły się węzły koleżeństwa 
i by w końcu uczestnicy wracali do domu z niezatartem wrażeniem pożytecz-
nie i miło spędzonego czasu”. Zazwyczaj surowy i bardzo wymagający redaktor 
„Wiadomości Farmaceutycznych”, relacjonując przebieg zjazdu, rozpływał się 
wprost w zachwytach: „pomyślano o wszystkiem i wszystkich w najdrobniej-
szych szczegółach, zaczynając od przywitania na dworcu kolejowym, a kończąc 
na bankiecie i zwiedzaniu miasta i okolic w dniu następnym”. Dopisali także 
uczestnicy: „Zjazd obesłany był licznie – reprezentowane były na nim prawie 
wszystkie Oddziały. W liczbie około 120 uczestników mieliśmy sporą ilość pań 
i kolegów towarzyszących delegatom”. Również same obrady przebiegały spraw-
nie, a to „dzięki […] sprężystemu i wytrawnemu kierownictwu obradami przez 
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dra J. Poratyńskiego”. Jedynie, wbrew wcześniej publikowanym planom, przerwę 
śniadaniową zastąpiono przerwą obiadową, „podczas której wszyscy uczestni-
cy Zjazdu zwiedzili gmach Prasy Polskiej, gdzie dokonano zdjęcia całej grupy”. 

Obrady zjazdu przeciągnęły się aż do 10.00 wieczorem, a zamknięte zosta-
ły przez prezesa krakowskiego Oddziału PPTF magistra Karola Łuczkę, który 
„wyraził serdeczną radość, że obszerny program znalazł tak dokładne i wszech-
stronne ujęcie i że poziom obrad był tak wysoki i poważny”. Jako ostatni prze-
mawiał przewodniczący obrad, wspomniany już powyżej doktor Jan Poratyński, 
„zwracając się z gorącem podziękowaniem za wspaniałą organizację Zjazdu i po-
niesione trudy do czcigodnego prezesa Łuczki i wszystkich członków Komitetu 
Krakowskiego”. Redakcja „Wiadomości Farmaceutycznych” skrupulatnie prze-
kazała, że przewodniczący obrad wzniósł dodatkowo „gromki okrzyk na cześć 
miasta Krakowa”.

Po zakończeniu obrad nastąpiła „wspólna kolacja w hotelu Francuskim”, 
która „dała możność przez kilka godzin wytchnienia uczestnikom Zjazdu, którzy 
w niefrasobliwym nastroju, uświetnionym obecnością pań, mieli możność pogłę-
bienia wzajemnych sympatyj i uczuć koleżeńskich”. Redaktor Herod podkreślał, 
że „zapobiegliwi i czujni gospodarze z kolegami Dawidem i Schneiderem na czele 
pokazali nam, jak Kraków umie gościnnie i serdecznie przyjmować”. Po kolacji 
nadeszła pora okolicznościowych przemówień i toastów, m.in. „na cześć wszyst-
kich gości, na pomyślność zawodu, na rychłe, pomyślne dla całego zawodu wpro-
wadzenie Izb aptekarskich” oraz na „cześć gospodarzy-kolegów krakowskich”. 
Jak relacjonowały „Wiadomości Farmaceutyczne, „wkońcu p. Szymanowiczowa, 
czcigodna małżonka wiceprezesa P.P.T.F., z polotem i humorem zakończyła serję 
toastów staropolskiem »kochajmy się«”.

Kolejny dzień zjazdu rozpoczął się od zwiedzania Zakładu Farmacji Stoso-
wanej, „gdzie kierownik zakładu p. profesor Kostyal zapoznał zebranych z syste-
mem i kierunkiem prac wykonywanych w zakładzie, poczem oprowadzał gości 
po szczupłej, jednak należycie wyzyskanej i urządzonej pracowni”. Następnie, 
przy ul. Długiej, zwiedzano budynek „hurtowni aptecznej T-wa Akc. B. Jawor-
nicki”. Jak podkreślano w sprawozdaniu opublikowanym w „Wiadomościach 
Farmaceutycznych”, „wyjaśnień udzielił, oprowadzając po gmachu, założyciel 
firmy p. mag. B. Jawornicki. Po zwiedzeniu Wawelu wycieczką do Ojcowa Zjazd 
zakończono”.

Zjazd Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krako-
wie relacjonowany był nie tylko przez prasę zawodową. Redakcja „Wiadomości 
Farmaceutycznych” dokonała szczegółowego przeglądu i opublikowała Odgłosy 
prasy, przedrukowując „prawie w całości” relację i komentarze „najpoczytniej-
szego w Polsce dziennika »Ilustrowany Kurier Codzienny«”. 
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Wydawać by się mogło, że organizacja, przebieg i atmosfera zjazdu PPTF 
w Krakowie w 1930 roku pozostaną niepowtarzalne i niedoścignione. Tymcza-
sem w sześć lat później, dzięki ponownemu wysiłkowi krakowskich działaczy 
Oddziału PPTF, powtórzono jego sukces! Już sam bardzo bogaty program „Ogól-
nego Zebrania Delegatów P.P.T.F. w Krakowie w dn. 12 i 13 czerwca 1936 r.”, 
opublikowany 24 maja 1936 roku na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych”, 
pomimo pewnych podobieństw z programem zjazdu z 1930 roku, musiał budzić 
wielkie zainteresowanie. Zjazd miał się rozpocząć 12 czerwca 1936 roku mszą 
świętą w katedrze wawelskiej, „oddaniem hołdu prochom Marszałka Józefa 
Piłsudskiego” w krypcie św. Leonarda „i złożeniem wieńca” oraz „zwiedzaniem 
zamku królewskiego”. Następnie uczestnicy mieli wziąć udział w „sypaniu Kop-
ca [Piłsudskiego] na Sowińcu”. Dopiero po przerwie obiadowej, na godzinę 17, 
przewidywano właściwe rozpoczęcie zjazdu „w lokalu Gremjum Aptekarzy 
Małopolski Zachodniej w Krakowie, Rynek Kleparski 4 m. 16”. Pierwszy dzień 
zjazdu, aż do samego końca, miał mieć jednak swobodny charakter, jako że po 
„wyborze prezydjum Ogólnego Zebrania Delegatów” zaplanowano wręczenie 
nagród z Fundacji im śp. Antoniego Manduka (przesunięte ostatecznie na kolejny 
dzień) oraz dwa wykłady: „Przeszłość i przyszłość barwnika zwanego czerwcem 

Grupa uczestników Zjazdu na Wawelu
Źródło: „Wiadomości Farmaceutyczne” 1930, nr 24, s. 373.
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polskim” oraz „Projekt instytutu farmaceutycznego”. W czasie drugiego dnia 
delegaci mieli obradować od 9.00 do 20.30, z krótką przerwą na „zwiedzanie 
Pałacu Prasy i wspólną fotografję”. Na trzeci dzień przewidywano „wycieczki do 
Zakopanego i Ojcowa”. 

Organizatorzy, podobnie jak sześć lat wcześniej, dbali o wygodę uczestników 
zjazdu w najdrobniejszych szczegółach. Ponownie oferowano „zniżki kolejowe”. 
Członkowie delegaci PPTF mogli bowiem skorzystać z „karty na zniżki kolejowe 
na tzw. »Dni Krakowskie«, przyczem do Krakowa w kasie biletowej wykupuje 
się bilet za pełną cenę, do stacji zaś wyjazdowej otrzymuje się bilet bezpłatnie 
po uprzednim ostemplowaniu karty w kasie biletowej w Krakowie”. Istniała 
również możliwość rezerwacji „kwater dla uczestników”, poprzez „możliwie 
wcześniejsze nadsyłanie zgłoszeń”. 

Termin zjazdu wyznaczony został na 12–13 czerwca nieprzypadkowo. Jak 
podawały „Wiadomości Farmaceutyczne”, „zbiegł się on z 10-ciodniowym okre-
sem »Dni Krakowa«, które Komitet Obywatelski łącznie z Polskim Związkiem 
Turystycznym uczynił z nich święto jagiellońskiego grodu, obchodzone w naj-
piękniejszej porze roku. […] Bogaty program dni mieścił w sobie moc atrakcji, 
jak pochody, koncerty, festiwal śpiewaczy, wystawy specjalne, przedstawienia, 
widowiska, zawody sportowe, święto Kupały, Lajkonik, abdykacja króla kurko-
wego, wycieczki w okolice Krakowa i t.p.”.

W „Wiadomościach Farmaceutycznych” z 7 czerwca 1936 roku redakcja 
w podniosłym tonie zapowiadała nadchodzące wydarzenie: „w prastarej stoli-
cy piastowskiej w Krakowie w dniu 12 czerwca b.r. rozpoczyna obrady Ogólny 
Zjazd Delegatów Polskiego Powszechnego T-wa Farmaceutycznego”. Podkreśla-
ła, że „poza delegatami poszczególnych Okręgów P.P.T.F. przewidziany jest rów-
nież liczny udział aptekarzy z całej Polski z racji połączenia tegorocznego Zjazdu 
z jednoczesnem oddaniem hołdu pamięci Marszałka J. Piłsudskiego przez far-
mację polską”. Nad zjazdem wyraźnie zaczynały ciążyć czarne chmury II wojny 
światowej, czego wyrazem była zapowiedź konieczności włączenia się polskiego 
aptekarstwa „we współpracę w dozbrajaniu naszej armji, celem dorównania in-
nym państwom, które znacznie wyprzedziły nas pod tym względem”. Redakcja 
„Wiadomości Farmaceutycznych” podawała w cytowanym artykule „liczne fakty 
ofiarowania przez różne grupy zawodowe i społeczne tego czy innego daru dla 
armji polskiej. […] Mnożą się niemal z każdym dniem fakty tego rodzaju, świad-
czące o gotowości naszego społeczeństwa do poniesienia nowych ciężarów, 
celem podniesienia obronności naszego kraju”. „Wiadomości Farmaceutycz-
ne” zastrzegały i jednocześnie apelowały: „farmacja polska nie może pozostać 
w tyle poza innymi zawodami. Wielokrotnie daliśmy już dowody naszej wielkiej 
bezinteresownej ofiarności, w czem może nawet wyprzedziliśmy inne zawody. 
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Obecnie czeka nas nowy obowiązek, przyjścia z pomocą władzom wojskowym 
w dozbrajaniu amji polskiej”.

Wreszcie, w numerze z 21 czerwca 1936 roku, „Wiadomości Farmaceu-
tyczne” ogłosiły relację z odbytego zjazdu. Już w pierwszych zdaniach redakcja 
odwoływała się do postaci Józefa Piłsudskiego: „Zebranie Delegatów P.P.T.F. 
w Krakowie miało tym razem odświętny, uroczysty charakter. Pierwsze to, ogól-
ne zebranie po śmierci ś. P. I-go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, wykorzy-
stano, by w prastarych murach Krakowa, gdzie pochowano doczesne szczątki 
Wodza Narodu, złożyć hołd Jego pamięci”. Zjazd, czy też „zebranie”, bo używano 
tych dwóch słów wymiennie, przebiegał według opublikowanego kilka tygodni 
wcześniej planu: „w dniu 12-go czerwca rano tłumnie zapełniła się nawa kate-
dry polskim światem farmaceutycznym, by w skupieniu wysłuchać Mszy św., 
do której służył nestor polskiej farmacji 82-letni b. insp. farm. Walery Włodzi-
mirski”. Jak podkreślano, „wzruszający był to moment, – przy młodym kapłanie, 
nie mniej od Niego równie rzeźki ministrant – sędziwy nasz Jubilat”. Następnie 
„w grobach królów Polskich około pięknej w swej prostocie trumny ze zwłokami 
Marszałka Piłsudskiego złożono olbrzymi, z pąsowych róż i białych goździków 

Po wspólnej fotografji na tle kaplicy Zygmuntowskiej, zwiedzano odrestaurowane komnaty wawelskie
Źródło: „Wiadomości Farmaceutyczne” 1936, nr 25, s. 361.
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Uczestnicy Zebrania Delegatów PPTF na Sowińcu 
Źródło: „Wiadomości Farmaceutyczne” 1930, nr 24, s. 373.

Mag. Włodzimirski na Sowińcu 
Źródło: „Wiadomości Farmaceutyczne” 1936, nr 25, s. 361.
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wieniec z odpowiednią wstęgą – poczem rozwinął się korowód uczestników 
uroczystości, obchodzący sarkofag w głębokiej ciszy i zadumie”.

Jak pamiętamy, kolejnym punktem zjazdu miał być udział w sypaniu kopca 
Piłsudskiego. Redakcja „Wiadomości Farmaceutycznych” relacjonowała: „z zam-
ku wawelskiego bezpośrednio udali się delegaci na Sowiniec. Przy słonecznej 
pogodzie, przez Salwator i Błonia krakowskie, wjeżdżamy w olbrzymi park, 
serpentynową piękną drogą wznosimy się na sam odsłonięty szczyt – w pośrod-
ku którego wznosi się potężny kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego, któremu 
u podnóża ściele się zdala widoczny Kraków”. Po wpisach do księgi pamiątkowej 
„rozwinął się długi sznur uczestników Zjazdu; – ruszyły taczki z ziemią na koń-
czący się już kopiec. Starzy i młodzi z werwą, niektórzy nie bez trudu – wysypali 
ziemię na szczycie”.

Jak wspomniano powyżej, właściwy zjazd odbywał się po raz kolejny w sie-
dzibie Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej. Gości witał znany już Czytel-
nikowi magister Henryk Dawid, piastujący w 1936 roku godność prezesa Oddzia-
łu PPTF, podkreślając, że „Zjazd nasz odbywa się podczas dni [„Dni Krakowa”], 
w których prastara stolica Polski roztacza przed Wami wszystkie swe duchowe 
i kulturalne wartości”. Przewodnictwo zjazdu powierzono ponownie doktorowi 
Janowi Poratyńskiemu ze Lwowa, który „przedstawił tekst depeszy hołdowni-
czej do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, powitalnej do Pana Ministra 
Opieki Społecznej Kościałkowskiego i dziękczynnej za uratowanie Wydziału 
farmaceutycznego w Wilnie do Pana Ministra Świętosławskiego”. W sprawoz-
daniu „Wiadomości Farmaceutycznych” komplementowano przewodniczącego 
Poratyńskiego, pisząc: „dzięki wytrawnemu przewodnictwu p. d-ra Jana Pora-
tyńskiego, Jego szybkiej orjentacji i taktowi udało się wyczerpać cały porządek 
dzienny zebrania, które zakończyło się 13 b.m. o godz. 10-ej wieczorem”. Podob-
nie jak sześć lat wcześniej, doktor Poratyński składał „szczególne podziękowania 
[…] gospodarzom Zjazdu za świetną jego organizację i za ogromne trudy, które 
ponieśli”. Jak podkreślał przewodniczący, „niewątpliwie to ich i Szanownego 
Komitetu Pań jest zasługą, że Zjazd odbył się w najlepszych warunkach i w ser-
decznym nastroju i że mógł przeprowadzić długie i – jak ufamy – owocne obra-
dy. Wdzięczni za wielką gościnność wywozimy z prastarej stolicy Piastowskiej  
najmilsze wspomnienia i uczucia dobrze spełnionego obowiązku”. 

Zjazdowi w 1936 roku towarzyszyła także część rozrywkowa, którą w krót- 
kiej notce Pobyt w Krakowie podsumowała redakcja „Wiadomości Farmaceu-
tycznych”: „po zamknięciu Zjazdu gościnni koledzy krakowscy podejmowali 
uczestników zebrania wieczerzą, urządzoną w restauracji Hotelu Francuskiego”. 
Analogicznie do zjazdu w 1930 roku „w miłej atmosferze, przeplatanej toasta-
mi, spędzono wspólnie ostatnie chwile w Krakowie”. Kolejny dzień upłynął pod 
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znakiem wycieczek: „jedna część uczestników wyjechała do Ojcowa, znaczniej-
sza udała się do ogrodu botanicznego przy ul. Kopernika”. Najpewniej w grupie 
tej znaleźli się także redaktorzy „Wiadomości Farmaceutycznych”, gdyż relacja 
była bardzo szczegółowa: „rektor Wszechnicy Jagiellońskiej prof. botaniki Wład. 
Szafer, dowiedziawszy się o grupie farmaceutów zwiedzających ogród, mimo 
nadwyrężonej nogi, raczył zejść do ogrodu i w godzinnym obchodzie dawał ob-
jaśnienia, zatrzymując się dłużej w osobnym ogródku roślin leczniczych”.

W kolejnej notatce, zatytułowanej Kolegom krakowskim cześć i dzięki!, redak-
cja „Wiadomości Farmaceutycznych” komplementowała krakowskich działaczy 
zawodowych: „sprawna organizacja zebrania, liczniejszego, niż po inne lata, i – co  
trudniejsze – zaopiekowanie się gośćmi i uprzyjemnienie im pobytu, wszystko 
to było dociągnięte do maximum sprawności i gościnności”. W ciekawy sposób 
redaktorzy usprawiedliwili „brak kompletu kolegów krakowskich na Zjeździe”. 
Otóż „tłomaczył się” on „wyraźnie niemożliwością opuszczenia apteki, w której 
często sami pracują, bo nikła czynność nie pozwala na przyjęcie współpracowni-
ka. Gdyby z czynności aptek krakowskich przeprowadzić statystykę zdrowotno-
ści ludności w Krakowie, niewątpliwie możnaby wyciągnąć wniosek, że Kraków 
jest najzdrowszem miejscem w Polsce. A więc miejscowi aptekarze wraz z leka-
rzami szczycić się winni, że wypełnili w zupełności swoje powołanie… nie ma już 
chorych – są tylko puste apteki… Zato powstaje nowy problem – jak utrzymać 
przy życiu bezrobotnych właścicieli aptek”.

Omawiając temat zjazdów organizacji aptekarskich w Krakowie, warto rów-
nież krótko wspomnieć, że w dniach 15–17 kwietnia 1932 roku odbył się V Zjazd 
Kół Farmaceutycznych Polskiej Młodzieży Akademickiej. O przygotowaniach do 
niego informowały „Wiadomości Farmaceutyczne”, donosząc, że „protektorat 
nad zjazdem” objął „J.M. ks. rektor K. Michalski”. Uczestnikami zaś mieli być stu-
denci farmacji z Krakowa, Warszawy oraz Poznania. Także w „Wiadomościach 
Farmaceutycznych” można było znaleźć relację ze zjazdu: „inauguracja […] od-
była się w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zagaił p. Umbreit, przewodniczący 
Wydziału Kół Farmaceutycznych, prosząc o objęcie przewodnictwa J. M. Rekto- 
ra U. J. p. prof. dr. ks. Michalskiego”. Następnie przemawiali m.in. profesoro-
wie Tadeusz Estreicher oraz Marek Gatty-Kostyál, jako przedstawiciele władz 
Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezesi kra-
kowskich oddziałów PPTF i ZZFP. „Po przemówieniach powitalnych dziekan 
Wydz[iału]. Fil.[ozoficznego] U. J. prof. Szafer wygłosił odczyt p.t. »Uprawa roślin 
lekarskich w stosunku do zbierania ziół leczniczych w stanie dzikim«, wyka-
zując, jak dużo jest do zrobienia na tem polu dla farmaceuty, i rzucając szereg 
nowych myśli, które powinny zainteresować nietylko młodzież farmaceutyczną, 
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lecz i jej kierowników, gdyż obecnie przygotowanie farmaceuty w tym kierunku 
jest niewystarczające”. 

„Wiadomości Farmaceutyczne” relacjonowały także kolejny dzień zjazdu, 
który „obradował […] w następujących komisjach: naukowej, organizacyjnej 
oraz organizacji studjów i zawodowej”. Jak podkreślała redakcja, „na Komisji na-
ukowej, na którą organizatorowie Zjazdu położyli specjalny nacisk, wygłoszono 
[…] referaty […] na wysokim poziomie, co dowodzi, że młodzież farmaceutyczna 
interesuje się ruchem naukowym i rokuje zawodowi jak najlepsze nadzieje”. 
W programie zjazdu, na jego zakończenie, nie mogło zabraknąć „zebrania towa-
rzyskiego”, które odbyło się w lokalu Gremjum aptekarzy. 

Co prawda tematem niniejszego opracowania są krakowskie zjazdy sto-
warzyszeń aptekarskich, warto jednak przytoczyć trzy postulaty V Zjazdu Kół 
Farmaceutycznych Polskiej Młodzieży Akademickiej. Zostały one dostrzeżone, 
przedrukowane i były komentowane zarówno przez redakcję „Kroniki Farma-
ceutycznej”, jak i „Wiadomości Farmaceutycznych”, a po dziś dzień pozostają 
świadectwem dalekowzroczności i dojrzałości ówczesnej młodzieży akademic-
kiej, wartym przypomnienia, szczególnie w kontekście obecnej działalności Mło-
dej Farmacji. W pierwszym postulacie V Zjazd Kół Farmaceutycznych Polskiej 
Młodzieży Akademickiej zauważał, „że wprowadzenie pracy magisterskiej daje 
studentowi pole do samodzielnej pracy naukowej. Przygotowani w ten sposób 
farmaceuci mogą przyczynić się do zasilenia szeregu badaczy nauki polskiej. Dla-
tego uważa za stosowane, aby w programie studjów farmaceutycznych było obo-
wiązkowe wykonywanie pracy magisterskiej”. Kolejny postulat zjazdu może się 
wydawać szczególnie odważny, ponieważ „młodzież farmaceutyczna zwracała 
się z gorącą prośbą do czynników miarodajnych o przyśpieszenie wydania dru-
giej Farmakopei Polskiej”, motywując postulat ten koniecznością posiłkowania 
się „tak na studiach, jak i w pracy zawodowej […] trzema różnymi i przestarzały-
mi farmakopeami obcymi”, tj. dawnych państw zaborczych, co „nastręcza wiele 
trudności”. Trzeci postulat z kolei był wyrazem dbałości o rynek pracy i chęci 
jego uzdrowienia: „V Zjazd Kół Farm. zwraca się z do pp. dziekanów i dyrektorów 
O.[ddziałów] F.[armaceutycznych] uniwersytetów polskich z prośbą o zniesienie 
nostryfikacji dyplomów magistrów farmacji z uniwersytetów zagranicznych”. 

W kolejnym numerze „Farmacji Krakowskiej” ponownie będziemy cyto-
wać polskie czasopisma aptekarskie, których uwaga była bacznie zwrócona na 
Kraków, a to za sprawą szeroko komentowanych i bardzo kontrowersyjnych… 
„żetonów krakowskich”. 

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Przed 75 laty Polska Prasa farmaceutyczna Pisała...

Fałszowane recepty. Recepty na narkotyki Dra Kozery z Krakowa są fałszo-
wane, ponieważ lekarz tego nazwiska nie jest znany w Izbie Zdrowia. 

Dostawy hurtowni dla aptekarzy. Ponieważ kilkukrotnie zdarzył się wypa-
dek, że przesyłki z hurtowni z surowcami zagospodarowanymi dla aptekarzy 
zaginęły, względnie zostały skradzione, zwracam uwagę wszystkich apteka- 
rzy mojego dystryktu na to, że sami winni starać się o to, by towary doszły rze-
czywiście do miejsc ich przeznaczenia. 

Środek zastępczy za Folia Uvae Ursi. Według Mosera […] liście gruszy za-
wierają poza znanymi już surowcami zastępczymi dla liści mącznicy, jak liście 
borówki i brusznicy, znaczne ilości arbutyny. Zawierają one w stosunku do liści 
mącznicy lekarskiej mniej garbnika, przez co wykorzystanie arbutyny przez 
wyługowanie surowca jest łatwiejsze, ponieważ przy specyficznym stosowa-
niu mącznicy garbniki tej rośliny nie wywierają zasadniczo żadnego wpływu 
terapeutycznego, a stanowią tylko znaczne obciążenie przewodu pokarmowego 
i są powodem niemiłego smaku wywaru tych liści. Liście gruszy przedstawiają 
surowiec nawet lepszy od liści mącznicy, z tego powodu należało by przystąpić 
do zbioru liści gruszy.

„Wiadomości Aptekarskie” z 1 kwietnia 1942 roku.

Dotyczy: insuliny. Powołując się na moje zarządzenie […], według którego 
insulinę można wydawać tylko na receptę lekarza, zawiadamiam niniejszym, że 
dostawa insuliny nastąpi obecnie tylko po dostarczeniu hurtownikom recept. 
Hurtownie będą wydawać tylko taką ilość insuliny, na jaką opiewają recepty.

Instytuty Farmaceutyczne we Lwowie. Wykłady i ćwiczenia w Instytutach 
Farmaceutycznych we Lwowie rozpoczynają się z dniem 21 kwietnia b. r.

Ostrzeżenie! Przed zaangażowaniem Mgra K. Speicherta z Drzewicy-Opocz-
no i pomocnika aptekarskiego H. Openchowskiego należy porozumieć się z Izbą 
Aptekarską, Krakau, Basztowa 3. 

„Wiadomości Aptekarskie” z 15 kwietnia 1942 roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Ung: Leniment∙ Simpl∙ (Unguentum Le-
nimentum Simplex) − maść woskowa 
prosta, syn. Unguentum Leniens; skład: 
olbrot, wosk biały, olej sojowy, woda 
i olejek różany; preparat o właściwo-
ściach zmiękczających i chłodzących.

Emp: Cicute comp. (Emplastrum Cicutae 
compositum) – plaster cykutowy złożony, 
syn. plaster cykutowy złożony z gumoży-
wicą amoniakową. Skład: silnie działający 
szczwół plamisty (Conium maculatum L.) 
i gumożywica amoniakowa (Gummiresi-
na Ammoniacum) z oszczepnika amoń-
skiego (Dorema ammoniacum D. Don.).  
Lek ten był używany do „rozpędzenia” 
nowotworów złośliwych, a także w ner-
wobólach i „obrzmieniach zołzowych” 
(obrzękach gruźliczych węzłów chłon-
nych szyi).

Słoje apteczne – albarella, majolika, Włochy, XVIII wiek. Muzeum Farmacji UJ CM, 
dar Mateusza B. Grabowskiego – emigracyjnego aptekarza z Londynu – przekaza-
ny w 1976 roku (nr inw.: 5996, 5972)1.

mgr farm. Iwona Dymarczyk
Fot. Adam Olszowski

1  Szczegółowy opis naczyń w: I. Dymarczyk, Aptekarz i majoliki. O Mateuszu B. Grabowskim 
i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej, Kraków – Poznań 2015.






