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Informacje bieżące

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków

tel.: 12 264-25-13, 12 264-25-14, 12 264-25-53, 12 264-25-54 

faks: 12 264-25-09

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki od godz. 9:00 do 17:00

od wtorku do piątku od godz. 9:00 do 15:30

Prezes
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski pełni dyżury:

w poniedziałki od godz. 12:00 do 17:00, 

w czwartki i piątki od godz. 12:00 do 14:00

Kierownik biura
Jadwiga Wojdyła

Radca prawny OIA
mgr Janusz Brol dyżuruje w poniedziałki od godz. 14:00 do 17:00

Wysokość składek członkowskich:
 kierownicy aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych: 65 zł

 inne osoby pełniące kierownicze funkcje na stanowiskach związanych 

z wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz kierownicy aptek szpitalnych 

i zakładowych: 35 zł

 pozostali członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 20 zł

 emeryci i renciści niepracujący: 5 zł
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Od redakcji

Najważniejsze decyzje jeszcze 
przed nami…

O
ddając w Państwa ręce poprzedni numer „Farmacji Krakowskiej”, 

wspomniałem, że bieżący rok jest w dwójnasób wyjątkowy dla na-

szego samorządu. Po pierwsze to rok jubileuszowy – dwudziestole-

cia reaktywowania izb aptekarskich. Po drugie – odbywają się wybory nowych 

władz Izby Aptekarskiej na VI kadencję.

Dziś wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy – czyli osób, któ-

re przez kolejne 4 lata będą decydowały o losach Izby, stanowiąc jej najwyż-

szą władzę – mamy już za sobą. Patrząc na efekty tych wyborów nasuwają się 

przeróżne refl eksje.

Przede wszystkim zastraszająco niska frekwencja na zebraniach wybor-

czych świadczyć może jedynie o tym, jak małe jest zainteresowanie losami 

naszego samorządu. Wydaje się to co najmniej dziwne, zważywszy na licz-

bę skarg, próśb i żądań wpływających codziennie do Izby różnymi środkami 

przekazu. Skoro jest tak źle, to dlaczego nie przyłożyć ręki, by to zmienić? Py-

tam, ale właściwie to znam odpowiedź na to pytanie. Osiem lat kończącej się 

prezesury i wcześniejszych 12 lat pracy na rzecz samorządu wzbogaciło mnie 

o całą masę doświadczeń i przyniosło bolesną, ale prawdziwą odpowiedź na 

zadane pytanie.

Po drugie zastanawiająca jest wrogość niektórych naszych członków do 

obecnych władz Izby. Najdziwniejsze jednak jest to, że niektórzy z nich sami 

tę władzę stanowią. Wydawać by się mogło, że cierpią na rozdwojenie jaźni. 

W Izbie o wszystkim bowiem decyduje Rada, a w wyjątkowych wypadkach 

jej Prezydium. Jak więc można być wrogo nastawionym do samego siebie? Jak 

można coś reprezentować nie utożsamiając się z tym?

Po trzecie wreszcie – weryfi kacja list delegatów na kolejną VI kadencję 

pozwala znaleźć wiele powtarzających się nazwisk. Często jednak to niestety 
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 tylko nazwiska, bo osoby niewiele miały do zaoferowania samorządowi. Nawet 

przyjazd raz na rok na Zjazd stanowił dla nich problem i przez czteroletnią 

kadencję uczestniczyli w nim raz albo wcale. Nie wspomnę już o obowiązku 

opłacania składek członkowskich. Wierzcie mi, Państwo, ale takich nazwisk 

na nowych listach jest całkiem sporo. Pytam więc, co te osoby mają nam teraz 

do zaoferowania i czym kierowali się ich poplecznicy?

Podsumowując, powtórzę jeszcze raz to, co wielokrotnie już mówiłem. 

Sprawowanie władzy w Izbie to przede wszystkim praca i obowiązki. Dopiero 

później prestiż, prawa, ewentualne przywileje i korzyści. Warto o tym pamię-

tać i przy grudniowych wyborach kierować się rozumem, dalekowzrocznością 

i rozsądkiem, a nie emocjami.

Kończąc dodam jeszcze, że pomimo wielu wątpliwości konstytucyjnych 

Pan Prezydent podpisał jednak ustawę o refundacji leków. Niektóre jej zapi-

sy zaczną obowiązywać już w 14 dni od jej ogłoszenia. Niestety Prezes NRA, 

mimo usilnych próśb niektórych członków NRA, nie podjął żadnych skutecz-

nych działań mogących jeszcze w porę zapobiec jej wprowadzeniu. Teraz po-

zostaje nam jedynie czekać, a wkrótce zobaczymy, jak uda się nam w nowej 

rzeczywistości funkcjonować.

Życzę wszystkim Państwu optymizmu i udanych wakacji.

Kraków, czerwiec 2011 r.

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

Od redakcji
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Kalendarium

.. Warszawa – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia ws. progra-

mu kursów i szkoleń w ramach ciągłego kształcenia farma-

ceutów – uczestniczył Prezes Piotr Jóźwiakowski

..  Warszawa – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia ws. progra-

mu kursów i szkoleń w ramach ciągłego kształcenia farma-

ceutów – uczestniczył Prezes Piotr Jóźwiakowski

–..  Jelenia Góra – na zaproszenie Prezesa Dolnośląskiej ORA 

we Wrocławiu – Piotra Bohatera, Prezes Piotr Jóźwiakowski 

uczestniczył w Okręgowym Zjeździe Aptekarzy

..  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Postępy 

w leczeniu chorób przewlekłych – współpraca lekarzy i far-

maceutów”

..  Kraków – posiedzenie ORA

 Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wy-

konywania zawodu

.. Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Rola pro-

biotyków w przewodzie pokarmowym”

–.. Kraków, Tarnów, Nowy Sącz – zebranie kwartalne apte-

karzy

..  Kraków – Okręgowa Izba Lekarska, udział Prezesa Piotra 

Jóźwiakowskiego w konferencji prasowej poświęconej zmia-

nom w dostępności do sprzętu stomijnego dla pacjentów 

z województwa małopolskiego

.. Warszawa – posiedzenie NRA
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Kalendarium

..  Kraków – konkurs prac magisterskich na Wydziale Farma-

ceutycznym CM UJ – ORA reprezentowała mgr Joanna 

Machalska

..  Kraków – spotkanie z europosłem Bogusławem Sonikiem 

w sprawie ustawy refundacyjnej – uczestniczyli: mgr Piotr 

Jóźwiakowski, mgr Witold Jucha, mgr Małgorzata Lelito

-..  Wisła – Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

„Neurologia Medforum 2011”

..  Kraków – zebranie naukowe pt. „Indywidualne spojrzenie na 

problem wspomagania leczenia otyłości i nadwagi. Komuni-

kacja z pacjentem”

..  Kraków – spotkanie z Senatorem Januszem Sepiołem w spra-

wie ustawy refundacyjnej – uczestniczyli: mgr Piotr Jóźwia-

kowski, mgr Witold Jucha, mgr Małgorzata Lelito

..  Kraków – konferencja dla lekarzy i farmaceutów „Szczepie-

nia dzieci i młodzieży – codzienne problemy, praktyczne roz-

wiązania”

..  Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Postępy 

w leczeniu chorób przewlekłych – współpraca lekarzy i far-

maceutów”

..  Kraków – Komisja ds. Nauczania Wydziału Farmaceutycz-

nego CM UJ – z ramienia ORA uczestniczył mgr Witold 

Jucha

..  Kraków – posiedzenie ORA

..  Kraków – szkolenie zaliczane do punktacji ciągłego kształ-

cenia farmaceutów „Podstawowe zabiegi w pomocy przed-

medycznej”
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..  Kraków – Teatr im. J. Słowackiego – Jubileusz XX-lecia Sa-

morządu Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Uczestni-

czyli Prezes Piotr Jóźwiakowski i Kierownik Biura Jadwiga 

Wojdyła

..  Warszawa – Dzień Polskiej Farmacji „Konsekwencje zmian 

ustawowych w ochronie zdrowia – naprzód czy cała wstecz?”

..  Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wy-

konywania zawodu

-..  Hucisko k. Zawiercia – konferencja „Prowadzenie opieki 

farmaceutycznej”

-..  Ożarów Mazowiecki – szkolenie Okręgowych Rzeczników 

Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczących Okrę-

gowych Sądów Aptekarskich

..  Nowy Sącz – rejonowe zebranie aptekarzy – wybór delega-

tów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy i wykład zaliczany do 

punktacji ciągłego kształcenia farmaceutów „Nowoczesne 

możliwości realizacji programu szczepień ochronnych”

..  Kraków – spotkanie w sprawie organizacji Jubileuszu 

XX-lecia OIA w Krakowie. Uczestniczyli: Jolanta Suder, 

Jerzy Sobeńko, Prezes – Piotr Jóźwiakowski, Wiceprezes – 

Witold Jucha, Kierownik Biura – Jadwiga Wojdyła

..  Kraków – rejonowe zebranie aptekarzy – wybór delegatów 

na Okręgowy Zjazd Aptekarzy i wykład zaliczany do punk-

tacji ciągłego kształcenia farmaceutów „Nowoczesne możli-

wości realizacji programu szczepień ochronnych”

..  Tarnów – rejonowe zebranie aptekarzy – wybór delegatów 

na Okręgowy Zjazd Aptekarzy i wykład zaliczany do punk-

tacji ciągłego kształcenia farmaceutów „Nowoczesne możli-

wości realizacji programu szczepień ochronnych”

Kalendarium
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Rejonowe Zebrania Aptekarzy

B
ieżący rok kończy V kadencję władz Okręgowej Izby Aptekar-

skiej w Krakowie. 31 maja w Nowym Sączu, 2 czerwca w Krakowie 

i 9 czerwca w Tarnowie odbyły się rejonowe zebrania aptekarzy, które 

miały na celu wybór nowych delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy. 

Naczelna Rada Aptekarska uchwałą z 17 marca 2011 r. określiła liczbę de-

legatów na okręgowe zjazdy aptekarzy w stosunku do liczby członków okrę-

gowych izb aptekarskich. OIA w Krakowie w dniu sporządzenia zawiadomień 

o zebraniach liczyła 2812 członków, 1 delegat przypada zaś na 25 członków 

OIA, wobec czego należało wybrać łącznie 114 delegatów.

OIA w Krakowie podzielono na 3 rejony wyborcze (Kraków, Tarnów 

i Nowy Sącz). W żadnym z rejonów frekwencja na zebraniach wyborczych nie 

przekroczyła 12%. 

W Nowym Sączu na uprawnionych do głosowania 429 osób w zebraniu 

wzięły udział 52 osoby, a wybrano następujących 18 delegatów: 

Wydarzenia

1. Irena Aleksander

2. Katarzyna Biel

3. Bolesław Cetnarowski

4. Dorota Grodek

5. Mirosław Grodek

6. Grzegorz Izworski

7. Jakub Kmiecik

8. Adam Konieczny

9. Agnieszka Kruk-Cygnarowicz

10. Magdalena Kudrzycka

11. Marcin Kudrzycki

12. Halina Majczak

13. Kinga Ogórek

14. Łukasz Pietruszewski

15. Katarzyna Śmierciak

16. Zbigniew Wajda

17. Tomasz Wójcicki

18. Ewa Żółtek
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W Krakowie na 2035 uprawnionych do głosowania obecnych było 187 

osób i wybrano 82 delegatów:

 1. Halina Albińska

 2. Grażyna Bartochowska

 3. Katarzyna Basista

 4. Maria Baś

 5. Robert Biront

 6. Luiza Chrzanowska

 7. Lucyna Cioś-Świerk

 8. Ewa Ciszewska

 9. Leokadia Danek

10. Aleksander Dymek

11. Marek Filipowski

12. Jolanta Gancarz

13. Maria Hajdon-Chełmińska

14. Ewa Herod

15. Joanna Jackowska-Janda

16. Aleksandra Janas

17. Krystyna Jando-Hładij

18. Sebastian Janik

19. Maria Jankowska

20. Elżbieta Jarkowska

21. Jerzy Jasiński

22. Barbara Jękot

23. Piotr Jóźwiakowski

24. Witold Jucha

25. Kazimierz Jura

26. Anna Kaczmarczyk

27. Ewa Kastory

28. Ewa Klarman-Żak

29. Marta Korabik

30. Anna Kowalska

31. Magdalena Krach

32. Joanna Król

33. Teresa Krzaklewska

34. Halina Krzystek-Małecka

35. Elżbieta Kubik

36. Maria Kucharska-Pitala

37. Ewa Kuźmińska

38. Maryla Lech

39. Małgorzata Lelito

40. Grażyna Lenda

41. Arkadiusz Litwin

42. Joanna Machalska

43. Ewa Majcher

44. Anita Molenda

45. Krystian Morańda

46. Teresa Nalezińska

47. Agnieszka Nogala

48. Monika Nowakowska

49. Barbara Nowocień

50. Anna Oleszczuk-Kasperkiewicz

51. Antonina Palmowska-Nitwinko

52. Ewa Panczakiewicz-Pawlęga

53. Justyna Pawełczyk-Sierpińska

54. Elżbieta Perek

55. Maria Petlic-Jedynak

56. Joanna Piątkowska-Kowalik

57. Zofi a Piekarska

58. Joanna Płatek

59. Marta Polak

60. Anna Rowińska

61. Elżbieta Rząsa-Duran

62. Dorota Rzepka

63. Marek Sierpiński

64. Wojciech Stępień

65. Przemysław Szybka

66. Helena Ścigalska

67. Jolanta Talik

68. Dariusz Turzyński

69. Elżbieta Wajda

70. Maciej Wandas

71. Włodzimierz Wielgosz

72. Anna Włodarczyk

Wydarzenia
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73. Robert Wojtasz

74. Ewa Worytko

75. Katarzyna Woźniak

76. Beata Wójcikiewicz-Walter

77. Jerzy Zaczek

78. Piotr Zając

79. Walenty Zajdel

80. Barbara Zakrzewska

81. Małgorzata Zdebska

82. Magdalena Zgud-Walaszek

W Tarnowie uprawnionych do głosowania było 347 osób, z czego na ze-

branie przybyło 37 osób, a wybrano 14 delegatów:

1. Elżbieta Gąstoł

2. Małgorzata Gödel-Kotapka

3. Maria Janiga

4. Danuta Krupa

5. Franciszek Krupa

6. Beata Kurtyka

7. Ewa Latocha

 8. Anna Mosio

 9. Wiesława Nabielec

10. Barbara Pieszczek

11. Henryka Pochwałowska

12. Dorota Szczebak

13. Maria Wereszczyńska-Pałys

14. Joanna Wojnarowicz

Wybrani delegaci w grudniu spotkają się na Okręgowym Zjeździe Apte-

karzy, gdzie spośród siebie dokonają wyboru władz na VI kadencję OIA.

Jadwiga Wojdyła

Wydarzenia
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XI Mistrzostwa Polski Farmaceutów 
w Narciarstwie Alpejskim

15 
stycznia 2011 r. w Karpaczu odbyły się XI Mistrzostwa Polski Far-

maceutów w Narciarstwie Alpejskim. Do udziału zgłosiło się 111 

farmaceutów i przyjaciół farmacji. Uczestnicy konkurowali w kate-

goriach kobiet, mężczyzn i przyjaciół farmacji. Chętni do rywalizacji i zabawy 

przybyli z najodleglejszych stron Polski. Naszą izbę reprezentowali: Bolesław 

Cetnarowski – najstarszy zawodnik mistrzostw, Ewa Żółtek i Małgorzata Le-

lito. Doskonały nastrój i wspaniały humor towarzyszył wszystkim zarówno 

podczas zawodów, jak i wieczorem w Chacie Karkonowskiej. Tam to odbyło 

się ofi cjalne rozdanie dyplomów i nagród, a potem uroczysta kolacja i zabawa 

przy muzyce do białego rana.

Z przyjemnością pragniemy donieść, że nasza zawodniczka Ewa Żółtek 

z Zakopanego zdobyła drugie miejsce w kategorii „juniorki starsze”. Gratulu-

jemy! Te mistrzostwa to była nie tylko wspaniała zabawa, promocja zdrowego 

stylu życia, ale także okazja do spotkań i rozmów braci farmaceutów z różnych 

stron Polski. Serdecznie zachęcamy do reprezentowania naszej Izby podczas 

następnych, już XII Mistrzostw Polski Farmaceutów.

mgr farm. Małgorzata Lelito

Wydarzenia
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Wydarzenia

III BAL APTEKARZY

III 
Bal Karnawałowy Aptekarzy odbył się 19 lutego 2011 r. w Hotelu 

Park Inn w Krakowie i uczestniczyło w nim blisko 100 aptekarzy, 

ich przyjaciół i znajomych. Jak co roku najliczniej przybyli far-

maceuci i ich przyjaciele z Tarnowa. Gościliśmy również liczne grono lekarzy 

oraz osób niezwiązanych z zawodem.

Bal otworzył Prezes Piotr Jóźwiakowski życząc wszystkim udanej zabawy 

i niezapomnianych wrażeń. Wkrótce po pierwszym gorącym posiłku parkiet 

licznie się zapełnił i tańce trwały niemal do białego rana. Bogato zaopatrzony 

w napoje i trunki bufet oraz obfi cie zaopatrzony w wędliny i sałatki szwedzki 

stół nie pozwolił nikomu być spragnionym ni głodnym.

Tradycyjnie już zespół Grand Band prowadził nas do tańca w rytm naj-

słynniejszych przebojów estradowych, dyskotekowych i cygańskich. Nie za-

brakło również gorącej samby. Karnawałowy charakter balu podkreśliły wy-

jątkowo wieczorowe kreacje niektórych pań, a grupa z Tarnowa przypomniała 

swymi kostiumami „lata dwudzieste, lata trzydzieste”.

Wszystkim uczestnikom balu serdecznie dziękujemy za przybycie i uda-

ną zabawę. Mamy nadzieję, że kolejny w przyszłym karnawale zgromadzi nas 

jeszcze więcej.

Jadwiga Wojdyła
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Promocja tomiku poezji 
„Trzy światy”

5 
lutego 2011 roku w Piwnicznej Zdroju, przy okazji szkolenia ciągłego 

dla farmaceutów zorganizowanego przez Hurtownię Farmaceutyczną 

„Medicare”, odbyła się promocja tomiku poezji pod tytułem „Trzy świa-

ty” autorstwa naszego kolegi Jacka Józefczyka. Magister farmacji Jacek Jó-

zefczyk ukończył studia w 1980 roku na wydziale farmacji AM w Krakowie. 

Mieszka w Jaśle, a pracuje od kilkunastu lat jako właściciel i kierownik apteki 

w Skołyszynie.

Wiersze zaczął pisać dziesięć lat temu, publikując je w niektórych biule-

tynach aptekarskich. Z końcem 2010 roku wydany został pierwszy zbiór poe-

zji jego autorstwa. Wiersze Jacka Józefczyka podczas promocji były pięknie 

interpretowane przez pana Janusza Michalika z Teatru Robotniczego w No-

wym Sączu. Wieczór poezji został uświetniony występem zespołu „Lubczyk” 

z Krzemieńca na Wołyniu.

Mgr farm. Zofia Kurek, koleżanka ze studiów autora

Wydarzenia
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„Zielnik” w krakowskim 
Ogrodzie Botanicznym

Pomiędzy 17 kwietnia a 8 maja 2011 wszyscy zwiedzający Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego mieli okazję podziwiać bardzo ciekawą wysta-
wę prac krakowskiego grafi ka, profesora Stanisława Kluczykowskiego, zatytu-
łowaną „Zielnik”. Wiele z prezentowanych na niej prac ściśle związanych było 
z farmacją.

Przypomnijmy, że Stanisław Kluczykowski, kierownik Pracowni Projekto-

wania Grafi cznego krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, znany jest nie tyl-

ko z projektowania okładek książek dla Wydawnictwa Literackiego, ale tak-

że licznych plakatów i opracowań grafi cznych artystycznie wykonanych kata-

logów.

Grafi ki zaprezentowane na wystawie „Zielnik” eksponowane były w bu-

dynku Muzeum Ogrodu Botanicznego. Wykonane były w ulubionych przez 

Autora technikach rysunku piórem, kredką oraz akwaforty łączonej z akwa-

tintą. Znalazły się wśród nich m.in. studia nad częściami roślin oraz prace 

inspirowane podróżami do Toskanii (charakterystyczne rzędy przydrożnych 

tui), Langwedocji (kasztany jadalne i platany), a także na polskie Roztocze 

(potężne dęby). W tej grupie prac uwagę zwracały piękne interpretacje łusz-

czącej się kory platanów, fantazyjnie powyginanych korzeni i konarów drzew 

oraz wnikliwe opracowanie struktury i kształtu szyszki. W grafi kach tych wi-

dać było fascynację Autora światem roślin i rządzących nim równocześnie: 

harmonią i przypadkowością.

Wielkim zaskoczeniem dla zwiedzających wystawę farmaceutów musia-

ły być prace, które od razu przywodziły na myśl… nasze studenckie zielniki! 
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Wydarzenia
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W serii kilku grafi k Autor przedstawił kilkanaście popularnych roślin lecz-

niczych. Dokonał tego w sposób wyraźnie nawiązujący do układu zasuszo-

nej rośliny, przyklejonej do kartonu brystolu. Zastanawiające było połączenie 

na jednej planszy dwóch, a nawet trzech roślin, z punktu widzenia wymo-

gów sporządzania klasycznych zielników oczywiście niedopuszczalne. Jednak 

– jak tłumaczył Autor – takie właśnie zestawienie kilku roślin, ich rozmaitych 

kształtów i struktury liści, fascynowało go najbardziej, irytowały natomiast – 

pojedyncze, zasuszone rośliny, które miał okazję oglądać w zielnikach studen-

tów farmacji krakowskiej Akademii Medycznej (warto nadmienić w tym miej-

scu, że żona profesora Kluczykowskiego, pani doktor Bożena Kluczykowska, 

przez długie lata pracowała w Zakładzie Farmacji Stosowanej AM w Krako-

wie). Na wystawie zostały zaprezentowane cztery takie grafi ki. Na pierwszej 

planszy widzimy jaskra kosmatego, babkę średnią oraz kopytnika pospolitego, 

na drugiej zaś – jarząb pospolity i dziki bez czarny. Trzecia praca przedstawia-

ła poziomkę pospolitą, narecznicę samczą i glistnika jaskółcze ziele, a czwarta 

– podbiał pospolity, szczawik zajęczy i skrzyp pospolity.

Omawiane grafi ki, niezwykle drobiazgowe, a jednocześnie rysowane lekko 

i płynnie, powinny stać się ilustracjami do podręczników botaniki farmaceu-

tycznej i farmakognozji, które są obecnie pełne – jak wiemy – rysunków po-

glądowych, całkowicie pozbawionych polotu! Ciekawostką niech będzie fakt, 

że prace wykonane zostały w roku 1980 jako „odtrutka” na trudne miesiące, 

poprzedzające powstanie ruchu społecznego „Solidarność”.

Na koniec tej krótkiej relacji pozwolę sobie podziękować Autorowi za 

zwrócenie uwagi na codzienną pracę wielu pokoleń studentów farmacji, na 

nasze studenckie zielniki oraz za ich tak piękną, artystyczną interpretację! Wy-

stawa „Zielnik” uzmysłowiła bowiem aptekarzom, że zasuszone, naklejone na 

kartki białego papieru rośliny mają nie tylko walor dydaktyczny i poznawczy, 

ale także – estetyczny!

Maciej Bilek
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Książka „Krakowskie izby 
aptekarskie” ukazała się drukiem!

Redakcja „Farmacji Krakowskiej” informuje, że w czerwcu, nakładem kra-

kowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, wydana została pierwsza z dwóch 

książek historycznych mających się ukazać w bieżącym, jubileuszowym roku, 

poświęconych historii samorządu aptekarskiego w Krakowie i Małopolsce.

 Autorem publikacji noszącej tytuł „Krakowskie izby aptekarskie” jest dok-

tor Maciej Bilek. Złożyły się na nią trzy odrębne opracowania historyczne: 

„Dyskusja nad kształtem i zadaniami 

planowanych izb aptekarskich na te-

renie zaboru austriackiego i w okre-

sie dwudziestolecia międzywojen-

nego”, „Apothekerkammer in der 

Gesundheitskammer für das Gene-

ralgouvernement” oraz „Krakowska 

Okręgowa Izba Aptekarska w latach 

1945–1951”. Pierwszy z rozdziałów 

poświęcony jest niezwykle cieka-

wej historii kształtowania i krysta-

lizowania się idei samorządu apte-

karskiego aż do roku 1939, kiedy to 

światło dzienne ujrzała ustawa „Izby 

Aptekarskie”. Część druga omawia 

historię Izby Aptekarskiej w Izbie 

Zdrowia Generalnego Guberna-

torstwa, która wprawdzie nie mia-

ła charakteru samorządu aptekar-

skiego, będąc jedynie narzuconą 

Nowości wydawnicze
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przez hitlerowskich okupantów formą organizacyjną, jednak jej istnienie mia-

ło ogromny wpływ na późniejszą działalność Krakowskiej Izby Aptekarskiej 

po roku 1945. Temat Izby Aptekarskiej w Izbie Zdrowia Generalnego Guber-

natorstwa zasługuje na uwagę jako niezwykle ważny epizod w dziejach kra-

kowskiej i małopolskiej farmacji, tym bardziej że do tej pory nie doczekał się 

drobnego choćby opracowania. Trzecim wreszcie i naj obszerniejszym rozdzia-

łem książki jest historia Krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w jakże 

trudnych dla Polski latach 1945–1951. Izba Aptekarska w Krakowie w czasie 

prezesury magistrów Tadeusza Haładewicza (1945) i Wincentego Sawickiego 

(1945–1948) była najlepiej zorganizowaną izbą aptekarską w całej Polsce, im-

ponującą niespotykanym rozmachem działalności społecznej i charytatywnej, 

a także niezliczonymi, udanymi inicjatywami na polu zawodowym.

Książka „Krakowskie izby aptekarskie” liczy sobie blisko dwieście stron 

i urozmaicona jest stoma ilustracjami. Ponadto opatrzona jest indeksem na-

zwisk i drobiazgowymi przypisami. Nabyć będzie ją można w Biurze Okręgo-

wej Izby Aptekarskiej w Krakowie. 
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Informacja o podręcznym sprzęcie 
gaśniczym w aptekach

1. GAŚNICE

W aptece wystarczy jedna gaśnica proszkowa ABC 4 kg (GP 4xABC) 

ewentualnie 2 gaśnice proszkowe ABC 2 kg (GP 2xABC). 

Są to gaśnice uniwersalne, przeznaczone do gaszenia pożarów ciał stałych 

(A), cieczy (B) i gazów palnych (C) oraz urządzeń elektrycznych znajdujących 

się pod napięciem do 1000 V (pod warunkiem zachowania odległości 1 m od 

gaszonego sprzętu).

Gaśnice te umożliwiają wielokrotne ich napełnianie w autoryzowanych 

zakładach serwisowych.

O spełnianiu wymogów odpowiednich norm świadczą: oznaczenie nor-

my na etykiecie (PN-EN3) oraz trwałe oznakowanie daty produkcji zbiorni-

ka gaśnicy.

• Gaśnice muszą być koloru czerwonego.

• Gaśnice powinny być okresowo kontrolowane przez uprawnionych spe-

cjalistów – zgodnie z instrukcją producenta – lecz nie rzadziej niż raz 

w roku.

• Gaśnice wyprodukowane przed 1992 rokiem należy wycofać z eksplo-

atacji.

Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego należy 

uwzględniać przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyn-

ków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719).

Przepisy § 32 ust. 1 ww rozporządzenia zobowiązują do wyposażenia obiek-

tów wyłącznie w takie gaśnice, które spełniają wymagania Polskich Norm do-

tyczących gaśnic. Normy te są zgodne z odpowiednimi normami europejski-

mi EN 3.

Prawo
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Przepisy § 32 ust. 2 i 3 rozporządzenia określają dobór gaśnic, a przepisy 

§ 33 nakazują odpowiednie rozmieszczenie gaśnic.

2. KOCE GAŚNICZE

Żadne przepisy szczegółowe nie nakazują posiadania kocy gaśniczych 

w aptekach. 

Służą one do okrywania źródeł ognia w celu ograniczenia dopływu tlenu 

do palącego się materiału, jak również do okrywania i zawijania palących się 

osób.

Służą głównie do zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych, np. ro-

bót spawalniczych, w garażach oraz w pomieszczeniach kuchennych.

Farmaceutyczny Serwis Prawny – www.LexPharma.pl

Prawo
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W
ychodząc naprzeciw dynamicznie zmieniającemu się rynkowi pra-

cy, jak również biorąc pod uwagę oczekiwania właścicieli aptek, 

pragniemy zaproponować Państwu nawiązanie współpracy ze stu-

dentami farmacji. Założeniem wskazanej kooperacji jest umożliwienie stu-

dentom uzyskania doświadczenia zawodowego poprzez świadczenie dla Pań-

stwa pracy w okresach przerw od zajęć dydaktycznych w charakterze pomocy 

aptecznej oraz odbycie obowiązkowej praktyki i stażu. Państwo otrzymaliby 

dodatkowe zasoby ludzkie, ambitnych, pełnych pasji studentów, którzy pra-

cując zdobywaliby wiedzę i umiejętności praktyczne, co mogłoby zaowoco-

wać w przyszłości nawiązaniem dalszego stosunku pracy z wyróżniającymi się 

osobami. 

Naszym zadaniem jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, który wyłoni 

najlepszych kandydatów do pracy, pod kątem dowolnych kryteriów. Dociera-

my do wszystkich studentów farmacji z Uniwersytetów Medycznych w War-

szawie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Sos-

nowcu i Wrocławiu drogą mailingową oraz na spotkaniach Młodej Farmacji. 

Zachęcam Państwa do zostania Partnerem programu PCP i korzystania z na-

szych usług.

 Więcej informacji na stronie www.programpcp.pl oraz u Justyny Kraw-

czyk – Lokalnego Koordynatora ds. PCP (tel. 600-933-577, e-mail: justyna.

pcp@gmail.com).

Warto wiedzieć
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Wierność zasadom i wartościom nie 
zawiodła mnie nigdy…

Z magister farmacji Bożeną Cetnarowską, właścicielką nowosądeckiej 

„Apteki pod Siódemką”, rozmawiamy o prowadzeniu aptecznych „Kronik”, 

homeopatii, lekach recepturowych, problemach współczesnej farmacji i etyce 

dzisiejszego aptekarza.

Pomimo przejścia na emeryturę Pani Magister nadal pracuje we włas-
nej aptece. Lubi Pani swój zawód?

Już Beniamin Franklin powiedział, że w emeryturze nie ma nic złego, pod 
warunkiem że nie dopuścimy, aby nam przeszkadzała w pracy! Pracuję już więc 

bez mała pięćdziesiąt lat i lubię swój zawód.

Podróżując i opisując historie aptek Małopolski kilkakrotnie spotkałem 
się z relacjami o prowadzonych w nich dawno, dawno temu kronikach ap-
tecznych. Niestety wszystkie one zaginęły. Pani taką kronikę prowadzi na-
dal. Gdzie i kiedy zetknęła się Pani po raz pierwszy z aptecznymi kronika-
mi? Kto i dlaczego je prowadził?

Z kroniką apteczną zetknęłam się podczas pracy w Aptece Kolejowej 

w Nowym Sączu, gdzie magister farmacji Krystyna Czader opisywała i ilu-

strowała fotografi ami wydarzenia kolejnych lat.

Jakich wpisów dokonywano i jakie materiały gromadzono w kronice 
Apteki Kolejowej?

W „Kronice Pamiątkowej” Apteki Kolejowej, bo tak była ona zatytułowa-

na, znajdują się dane i zdjęcia personelu aptecznego, opisy i zdjęcia z wycie-

czek, wiersze naszego kolegi Jana Strzygockiego, aktualne wydarzenia, także 

polityczne, np. powstanie „Solidarności”, strajki, śmierć księdza Jerzego Popie-

łuszki, uroczystość nadania aptece imienia Michała Sędziwoja…

Wywiad
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Pierwsza strona „Kroniki” Apteki pod Siódemką, informująca o uruchomieniu pla cówki 
w 1996 roku.
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Jedna z kolejnych stron „Kroniki”, zredagowana w latach 1997 i 1998. Na dolnym zdjęciu 
bohaterka wywiadu.
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Wywiad

Kolejne 
pamiątkowe 
zdjęcie 
zamieszczone 
w „Kronice” Apteki 
Pod Siódemką: 
bohaterka 
wywiadu 
w lwowskim 
Muzeum Farmacji.

W „Kronice” Apteki 
Pod Siódemką 
znajdujemy m.in. 
pamiątkowe foto-
grafi e z wizyty 
w czołowym 
francuskim 
laboratorium 
homeo patycznym.
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Pani magister Bożena Cetnarowska, po zakończeniu w latach 
sześćdziesiątych studiów na wrocławskiej Akademii Medycznej, 
pracowała naukowo, zajmując się m.in. mało znaną rośliny Gera-
nium macrorrhizum. W efekcie powstało kilka cennych publikacji 
naukowych, zamieszczonych m.in. na łamach czasopism „Acta 
Societatis Botanicorum Poloniae”, „Zeszyty Przyrodnicze Opol-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” i „Acta Poloniae Pharmaceu-
tica”. Z rośliną Geranium macrorrhizum pani magister Cetnarowska 
zaprzyjaźniła się tak bardzo, że po dziś dzień rośnie ona zwartym 
kobiercem w przydomowym ogródku. Także żaden nowy znajomy 
państwa Cetnarowskich nie odchodzi bez zaszczepki tej rośliny!
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A od jakiego czasu prowadzi Pani Magister „Kronikę” swojej własnej ap-
teki? Jakie umieszcza Pani w niej informacje?

Kronikę naszej małej, osiedlowej „Apteki pod Siódemką”, która mieści się 

przy ulicy Grodzkiej 7 w Nowym Sączu, prowadzę od momentu wyremonto-

wania siedziby tej apteki, domu moich teściów: Julii i Władysława Cetnarow-

skich, a następnie „od serca”, krok po kroku i z „doskoku”, przez 15 lat do dziś. 

W „Kronice” utrwalam naszą codzienną pracę, zdjęcia, wydarzenia, jubileusze, 

śluby pracowników, narodziny „dzieci aptecznych”, relacje z wycieczek w góry 

farmaceutów sądeckich, relacje z zawodów narciarskich, na których mój mąż, 

magister farmacji Bolesław Cetnarowski, zdobywał nagrody. Umieszczone są 

tam również wspomnienia ze zjazdów farmaceutów, zjazdów Okręgowej Izby 

Aptekarskiej. I oczywiście „dowcipy” apteczne i opisy zabawnych sytuacji, ja-

kie się w aptece wydarzyły.

Jakie są najciekawsze wpisy?
Z pietyzmem przechowujemy w „Kronice” list księdza arcybiskupa Józefa 

Życińskiego w obronie homeopatii oraz autograf pani Michelle Boiron.

Czy uwzględnia Pani w „Kronice” wyłącznie wydarzenia pozytywne, 
przyjemne? Czy znajdują się tam także wpisy dotyczące naszej codziennej 
aptecznej „niedoli”?

W „Kronice”, prócz przyjemnych wydarzeń, znajdują się także wpisy i wy-

cinki z gazet o historii walk aptekarzy z tworzeniem sieci aptek, coraz gorszej 

sytuacji polskiego aptekarstwa i niszczącej sile sieci aptek.

Chciałbym w naszej rozmowie zadać także kilka pytań dotyczących 
Pani pracy w aptece. Jest Pani wielką zwolenniczką homeopatii. Jak po-
strzega Pani Magister tę metodę terapii, jakie są Pani obserwacje co do 
pacjentów stosujących kupione u Pani leki homeopatyczne? Jak odnosi się 
Pani do trwającej już od kilku lat dyskusji na temat homeopatii, zainicjo-
wanej przez środowisko lekarskie?

Jestem po kilku kursach homeopatii i obserwuję stałe, dość duże zaintere-

sowanie tymi lekami. Już Hipokrates, urodzony w 460 r. p. n. e., powiedział, że 

to samo, co wywołuje chorobę, leczy ją, a żyjący w latach 1775–1843 doktor me-

dycyny Samuel Christian Hahneman, twórca homeopatii, twierdził, że simi-
la similibus curantur, czyli podobne należy leczyć podobnym. Terapia homeo-

patyczna jest bodźcowa, pobudza samoistnie obronę organizmu wobec agresji 

chorobowej. Brak działań ubocznych i bardzo szybka reakcja organizmu spra-
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wia, że szczególnie niemowlęta i małe dzieci korzystają z tej metody leczenia. 

Homeopatia jest fascynująca i coraz bardziej popularna, pomimo ciągłych ata-

ków z niektórych kręgów kościelnych – homeopatia według nich to okultyzm, 

spirytyzm, satanizm i zagrożenie duchowe. Z kolei Naczelna Rada Lekarska 

uważa leki homeopatyczne za bezwartościowe produkty o niezweryfi kowanym 
naukowo działaniu. Tymczasem homeopatia działa na poziomie energetycz-

nym, a nasze ciało jest skomplikowaną siecią energetyczną. 

Podobnie jak Pani mąż, bohater jednego z wcześniejszych wywiadów 
zamieszczonych na łamach „Farmacji Krakowskiej”, dużo Pani podróżuje. 
Czy obserwowała Pani może, jak bardzo homeopatia jest na świecie popu-
larna?

Homeopatia zakorzeniła się w wielu krajach świata, po dwustu latach le-

czenia tą metodą. W Stanach Zjednoczonych leki homeopatyczne uznane są 

ofi cjalnie od 1938 roku, a we Francji nawet refundowane! Leki homeopatycz-

ne stosowane są w wielu krajach: Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii (kró-

lowa matka żyła sto lat i leczyła się homeopatycznie), Włoszech, Hiszpanii, 

Belgii, Szwajcarii, Polsce, Rosji, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech 

i Słowacji. A na świecie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Indiach, Tu-

nezji, Maroku, Brazylii, Republice Południowej Afryki, Senegalu, Wybrzeżu 

Kości Słoniowej… Można by długo wymieniać! Homeopatia uznana jest tak-

że w Japonii i Chinach.

Homeopatia ma swoich licznych zwolenników w świecie nauki…
Homeopatia jest uznana na całym świecie, o czym świadczą wydawane 

w ciągu lat farmakopee. W roku 1934 w Niemczech powstała „Farmakopea 

homeopatyczna”, w 1938 urzędowo uznana w Stanach Zjednoczonych. Wy-

dana w roku 2002 „Farmakopea Europejska IV” zawiera cały rozdział poświę-

cony homeopatii. Na świecie istnieją nawet szpitale homeopatyczne, np. Royal 

London Homeopatic Hospital. Prace na temat homeopatii, autorstwa wielu 

niezależnych uczonych, publikowane są w liczących się pismach. Znane są ar-

tykuły profesora Bonavida z University of California na temat rozcieńczeń ko-

mórek rakowych, czy prace dr Reilly z University of Glasgow na temat alergii 

oddechowych, leczonych metodą homeopatii. Rok 2000 przyniósł prace uzna-

nego fi zyka Louisa Reya nad mechanizmem działania homeopatii. Stwierdził 

on, że rozcieńczenia homeopatyczne mają szczególną strukturę fi zyczną, opar-

tą na układach setek miliardów wiązań wodorowych w wodzie, a właściwości 

rozcieńczeń homeopatycznych różnią się między sobą.



Farmacja Krakowska 2 / 2011  31

Wywiad

Jaka przyszłość czeka w Polsce homeopatię?
Mam nadzieję, że mimo tylu przeciwności metoda ta zostanie w Polsce 

doceniona i leki te będą mieć te same prawa, co inne produkty lecznicze, do-

puszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej. Póki co w naszej aptece 

proponujemy leki homeopatyczne i cieszymy się, gdy uda się nam pomóc nimi 

naszym pacjentom.

Jest Pani także zwolenniczką leków recepturowych. Czy Pani zdaniem 
wykonywanie leków recepturowych ma przyszłość?

Leków recepturowych wykonuje się coraz mniej, ale myślę, że receptury na 

dobre leki złożone nie zaginą i będą w przyszłości wykorzystywane. Zresztą 

widać to już, patrząc na skład nowo wprowadzanych na rynek preparatów go-

towych, które są odzwierciedleniem starych przepisów. Ważne więc, by mło-

dzi adepci farmacji potrafi li należycie wykonywać receptę złożoną. Ubolewam, 

że do techników farmaceutycznych przyjmuje się osoby bez złożonej matury 

i bez egzaminu wstępnego, że powstało wiele prywatnych szkół kształcących 

na równi fryzjerów, masażystów i techników farmaceutycznych! 

Jako farmaceutka „starej daty” jak Pani Magister ocenia obecny stan 
polskiego aptekarstwa?

Obecny stan polskiego aptekarstwa zasmuca mnie bardzo, padają rodzin-

ne apteki, przybywa aptek sieciowych, nikt nie dba o „geografi ę aptek”. Brak 

sztywnych cen na leki refundowane powoduje sytuacje stresowe w pracy. Za-

cytuję słowa prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej, doktora Piechuli, który mówi, 

że własność aptek jest solą zawodu farmaceuty. To farmaceuci powinni być właś-
cicielami aptek i kończąc studia, mieć ekonomiczną szansę zrealizowania marzeń. 
Jeśli znacząca liczba aptek będzie należała do hurtowni farmaceutycznych lub in-
nych fi rm tworzących sieci, to będzie to koniec prawdziwego aptekarstwa i nastąpi 
szybkie i ostateczne dokończenie zapoczątkowanego i zaawansowanego rozbioru 
aptekarstwa polskiego.

Jako wykładowca Technikum Farmaceutycznego uczyła Pani Magister 
swoich uczniów nie tylko przedmiotów, z których zajęcia Pani prowadziła, 
ale także przekazywała im Pani wartości… 

Jak każdy wykładowca czy nauczyciel w swej pracy dydaktycznej miałam 

kontakt z osobami o wiele młodszymi od siebie. W takich sytuacjach zawsze 

zaznaczała się różnica światopoglądu czy spojrzenia na kwestie zawodowe. 

Starałam się wykraczać poza ramy wykładu i skupić uwagę słuchaczy na kwe-
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stiach, których nie można wyczytać w żadnym podręczniku. Kładłam nacisk 

na etykę zawodową, szacunek dla pacjenta, konieczność ciągłego podnoszenia 

kwalifi kacji…

Czy etos „Apteki” i „Aptekarza” jeszcze istnieje? Czy i jak powinno się 
realizować te idee?

Etos „Apteki” i „Aptekarza” jeszcze istnieje i będzie istnieć, póki pracują 

i żyją osoby, dla których ten zawód jest czymś więcej niż ekspediowaniem le-

ków gotowych. W naszym zawodzie istnieje pewne posłannictwo, pewne war-

tości z zawodem związane. Jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego 

jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy pacjenta, powierzone są nam 

substancje, które nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Tych obowiązków 

nie można bagatelizować. Powierzane są nam również nierzadko ludzkie ta-

jemnice, czasem krępujące, wstydliwe sprawy. Musimy wówczas, w razie po-

trzeby, umieć pomóc i dochować tajemnicy pacjenta. Przekazywanie tych war-

tości młodym ludziom uważam za swój obowiązek.

Co mogłaby Pani poradzić młodym farmaceutom pracującym w tych 
szalonych czasach?

Rzeczywiście dla polskiej farmacji są to czasy „szalone”. Wobec mocno po-

stępującej komercjalizacji farmacji, swoistego pójścia „na skróty” – o wartości 

dbać musimy szczególnie. Nie możemy pozwolić, aby jedynym i wyłącznym 

czynnikiem decydującym o kondycji i stanie polskiej farmacji była tylko chęć 

zysku! Skrajny liberalizm i całkowita wolność gospodarcza nie idą w parze 

z naszą dziedziną. Mimo że prestiż naszego zawodu się zmniejsza, a jedność 

upada i tracimy poczucie bezpieczeństwa, musimy dbać o wartości i kierować 

się zasadami etyki. A młodym farmaceutom mogę powiedzieć, że wierność za-

sadom i wartościom nie zawiodła mnie nigdy i zawsze dawała siłę.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Z mgr farm. Bożeną Cetnarowską 
rozmawiał Maciej Bilek
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Kraków, 9 czerwca 2011 r.

S
ukces roku 2010, kiedy na wokandę Okręgowego Sądu Aptekarskiego 

nie wpłynęła żadna sprawa, jest za nami. Od początku roku 2011 Rzecz-

nik Odpowiedzialności Zawodowej skierował do OSA cztery sprawy 

i zapowiada kolejne.

Rozprawy dotyczą głównie dwóch problemów. Po pierwsze sprzedaż leku 

po dacie ważności, czasem nawet bardzo przeterminowanego. Mimo że posia-

damy czytniki, sprawdzamy daty leków z fakturą przy odbiorze, zdarza się wy-

dać lek po upływie daty ważności.

Kierownicy najczęściej tłumaczą to tym, że drukują listy leków z krótką 

datą (średnio co miesiąc), sprawdzając preparaty na podstawie wydruku. Zde-

cydowanie mniej jest osób, które biorą do ręki każde stojące na półce opako-

wanie, a jednak dla dobra pacjenta i naszego komfortu pracy tak należy postę-

pować. Pamiętajcie, Państwo, że pacjenci są bardzo roszczeniowi. Nawet jeżeli 

nie zażyją leku, który im sprzedaliśmy, a był przeterminowany, to i tak złożą 

skargę na aptekę i farmaceutę, jak bardzo zagrożone było ich życie, a na pewno 

sytuacja była dla nich stresująca, co mogło pogorszyć ich stan, etc.

Uczulajmy pracowników, żeby biorąc do ręki opakowanie, zerkali na daty 

– będzie to zawsze dodatkowe bezpieczeństwo dla wszystkich.

Drugim problemem jest nieobecność magistra farmacji w godzinach czyn-

ności apteki, co stanowi naruszenie art. 92 Prawa Farmaceutycznego. Paragraf 

ten zresztą odsyła nas do art. 88 ust. 1, który mówi o kierowniku apteki – nie 

musi on przebywać całodobowo, ważne, żeby zastępował go magister farma-

cji, a nie technik albo stażysta. Wyjaśnienia w tej sprawie często wskazują na 

zbyt szczupłą obsadę fachową apteki i w wyjątkowych sytuacjach życiowych 

(choroba) nie ma osoby na zastępstwo. Osobną sprawą jest, czy konieczność 

zapewnienia obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki jest obo-

wiązkiem właściciela czy kierownika apteki. Bezsporne jest natomiast, że kie-

rownik ma szereg ustawowych obowiązków, a podstawowy z nich to czuwanie 

Nasze wspólne sprawy
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nad organizacją pracy w aptece – art. 88 ust. 5 Prawa Farmaceutycznego. Kie-

rownik nie musi być i coraz częściej nie jest właścicielem apteki, w której pra-

cuje, dlatego jego możliwości w sferze zatrudnienia obsady fachowej mogą być 

znikome. Jednakże zadaniem kierownika jest powiadomienie właściciela apte-

ki o wystąpieniu konieczności dostosowania obsady fachowej do zadań apteki, 

nałożonej zarówno warunkami zezwolenia. jak i przepisami ustawy. Kierownik 

może, a nawet powinien porozmawiać z osobą kompetentną ze strony pod-

miotu, jakim jest właściciel, w razie potrzeby można przesłać pismo, a w osta-

teczności zwrócić się do WIF. Chodzi nam przecież o to, aby stosować się do 

przepisów dla naszego dobra.

Dobiega końca czteroletni okres pracy sędziów w obecnym składzie. Mam 

nadzieję, że dokonają Państwo dobrego wyboru i nowy skład sędziowski bę-

dzie składał się, jak do tej pory, z osób bezstronnych i niezawisłych, które 

z pełnym zrozumieniem będą podchodzić do problemów, z którymi przyjdzie 

im się zmierzyć.

Życzę tego sobie i wszystkim Koleżankom i Kolegom.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego
mgr farm. Barbara Jękot

Nasze wspólne sprawy
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M
ożna śmiało przypuszczać, że gdy niniejszy numer „Farmacji Kra-

kowskiej” trafi  do Czytelników, do naszych aptek coraz częściej będą 

zaglądać pacjenci, skarżący się na przykre skutki przebywania w kli-

matyzowanych pomieszczeniach. Jest to zazwyczaj mocno wysuszona śluzówka 

jamy ustnej, a także mokry, odrywający się kaszel, pochodzący z okolic krtani. 

Osoby te z pewnością będą chciały zakupić jeden z drogich preparatów służą-

cych nawilżaniu jamy ustnej, a do tego poproszą o wykrztuśny syrop lub tablet-

ki. Tymczasem koszty kuracji możemy zredukować do zaledwie 10 złotych, po-

lecając pacjentowi dwie sprawdzone receptury i sugerując mu uzyskanie dwóch 

recept lekarskich, dzięki którym będzie mógł uzyskać leki ze zniżką.

Pierwszy lek, o którym mowa, to emulsja płynnych postaci witamin A i E 

w glicerynie z dodatkiem olejku miętowego, służąca – po rozcieńczeniu w wo-

dzie – do płukania gardła. Pierwsze dwa składniki dostępne są jako gotowe 

preparaty, produkowane przez fi rmy farmaceutyczne, uwzględnione w obowią-

zującym wykazie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, 
dzięki czemu za wykonanie prawidłowo zapisanego na recepcie leku robione-

go, zawierającego te składniki, pobieramy wyłącznie opłaty ryczałtowe.

Rp.
Ol. Menthae gtt No V
Vit. E liq.
Vit. A liq. aa 20,0
Glicerolum ad 500,0

M.f. emuls.

Wykonanie powyższej receptury nie nastręcza problemów: do około cztery-

stu pięćdziesięciu gramów gliceryny dodajemy wodny roztwór witaminy A i ole-

jowy roztwór witaminy E. Po dodaniu witamin istotne jest mocne zmieszanie 

sporządzanej mikstury, gdyż bezpośredni kontakt olejku miętowego z witami-

nami skutkować może reakcją chemiczną. Następnie dodajemy pięć kropli olej-

ku miętowego i uzupełniany gliceryną do 500 gramów. Zamiast olejku mięto-

wego można użyć także mentolu, w ilości jednego grama na 500 gramów emul-

sji, rozpuszczonego w kilku gramach czystego etanolu. Niezwykle istotne jest 

zaopatrzenie butelki z emulsją etykietą „Zmieszać przed użyciem”.

Opisana recepta ma bardzo korzystny wpływ na wysuszoną, podrażnioną ślu-

zówkę jamy ustnej. Zastosowana zewnętrznie witamina E wykazuje silne dzia-
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łanie przeciwutleniające i ochronne w stosunku do błon śluzowych, a witamina 

A wpływa na naturalną regenerację komórek i zmniejsza ilość komórek o niepra-

widłowej funkcji, co jest szczególnie istotne w przypadku szybko dzielących się 

komórek nabłonka jamy ustnej. Olejek miętowy, poza znaczącą poprawą smaku 

opisywanej emulsji, działa lekko znieczulająco i antyseptycznie. Bardzo istotne jest 

także działanie samej gliceryny: przeciwbakteryjne, łagodzące i ochronne.

Opisywaną emulsję stosujemy następująco: jedną łyżkę emulsji dodaje się do 

szklanki ciepłej, ale nie gorącej wody, miesza i kilkakrotnie przepłukuje gardło.

Negatywne skutki korzystania z klimatyzowanego pomieszczenia to tak-

że pojawiający się często już po kilkunastu dniach przebywania w nim mokry, 

uporczywy kaszel bez towarzyszących mu jakichkolwiek innych objawów. Do-

skonale na taki kaszel pomagają proszki robione o następującym składzie:

Rp.
Th iocoli
Calc. lact. aa 0,3

M.f. pulv., dtd. No XX

Powyższe proszki wykonuje się bardzo prosto, łącząc kolejne składniki, 

starannie mieszając i rozsypując do opłatków „czwórek”. Głównym składni-

kiem czynnym opisywanego leku jest tiokol (Kalium guajacosulfonicum), typo-

wa substancja o działaniu wykrztuśnym. Po podaniu doustnym łatwo wchła-

nia się z przewodu pokarmowego, a następnie ulega rozkładowi do czystego 

gwajakolu, który jest wydalany z wydychanym powietrzem, odkażając drogi 

oddechowe i błonę śluzową oskrzeli. Drażniąc ją wywołuje natomiast odruch 

wykrztuśny, zmniejsza ilość i lepkość wydzieliny oskrzelowej. Co ciekawe, na 

tej samej zasadzie, podany przy kaszlu suchym, nawilża drogi oddechowe*. 

Calcium lacticum jest łatwo przyswajalną formą wapnia, dodatkowo hamującą 

procesy wysiękowe i zapalne w obrębie dróg oddechowych.

Opisane proszki należy stosować dwa lub trzy razy dziennie, unikając przy 

tym zażywania ich w godzinach wieczornych, poprzedzających sen.

Piśmiennictwo u autora

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

* Niezwykle ciekawa historia odkrycia i leczniczego stosowania sulfogwajakolu opisana zo-

stała w numerze 4/2008 „Farmacji Krakowskiej”.

Receptariusz
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Krzysztof Kmieć
(1950-2011)

13 marca 2011 r. po ciężkiej chorobie zmarł doktor farmacji Krzysztof 

Kmieć, adiunkt w Katedrze Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UJ 

CM, znany podróżnik, ceniony historyk farmacji, twórca blisko trzech tysięcy 

ekslibrisów, erudyta, wspaniały nauczyciel akademicki i pedagog.

Doktor Krzysztof Kmieć urodził się w roku 1950 w Cieplicach Śląskich. 

Liceum ukończył w Tarnowie, a studia farmaceutyczne na krakowskiej Aka-

demii Medycznej. Tematyka większości prac naukowych doktora Krzysztofa 

Kmiecia dotyczyła roślin leczniczych, szczególnie zaś – ukochanego kaszta-

nowca, któremu poświęcił nie tylko swą pracę doktorską, ale także liczne pub-

Doktor Krzysztof Kmieć w czasie 
wernisażu wystawy „Przyrodnicze 
fascynacje”. Muzeum Farmacji 
CM UJ, 7 października 2008
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likacje, w których omawiał historię leczniczego stosowania tej 

rośliny, jej znaczenie w sztuce i architekturze.

W ciągu dwudziestu pięciu lat twórczości artystycznej 

doktor Krzysztof Kmieć swe słynne, cenione na całym świe-

cie ekslibrisy dedykował farmaceutom, postaciom ze świata 

kultury, nauki, sportu i mediów. Te małe dzieła sztuki wyko-

nywał głównie w technice linorytu, ale także cynkorytu, oło-

wiorytu, drzeworytu, akwaforty i plastykorytu. Mieszał także 

różne techniki grafi czne, wykonując ekslibrisy np. w technice 

cynkotypii kreskowej w połączeniu z papiero-

rytem, wycinanką i kolażem. Prezentowane 

były one na ponad stu wystawach indywi-

dualnych i ponad stu pięćdziesięciu zbioro-

wych. Stałą wystawę prac doktora Kmiecia 

oglądać można było w budynku krakow-

skiego Wydziału Farmaceutycznego przy 

ulicy Medycznej. Ważniejsze wystawy cza-

sowe odbyły się m.in. w Krakowie, Warsza-

wie, Skale, Zakopanem, Dobrym Mieście, 

Łodzi, Toruniu, Grudziądzu, Karpaczu, 

Stargardzie Szczecińskim, Jeleniej Górze, 

Lublinie, Gliwicach, Legnicy, Chrzano-

wie, a także za granicą, m.in. w Szanghaju, 

Pittsburgu, Kownie, Lipsku, Kioto, Ville-

real, Reichenbach, Forres.

W ostatnich latach ekslibrisy dokto-

ra Krzysztofa Kmiecia mogliśmy oglądać 

m.in. w Warszawie („Ludzie, którzy le-

czą”, 2008), Krakowie („Ekslibris religij-

ny”, 2007), Poznaniu („Ekslibris przyrod-

niczy”, 2007), Regetowie („Motyw konia 

w ekslibrisie”, 2002), Krynicy („Farmacja 

i muzyka”, 2008), Lublinie („Rośliny lecz-

nicze w ekslibrisie Krzysztofa Kmiecia”, 

2009). Kolejnym wystawom towarzyszy-

ły pięknie wydawane książki i książeczki, 

w których ujawniał swą ogromną erudy-

cję. I tak np. w opracowaniu „Motyw ko-
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nia w ekslibrisie” zebrał i w dowcipnej formie 

opisał dzieła literackie, mity, przysłowia, fakty 

historyczne, nazwy geografi czne i gatunkowe, 

nazwiska, dzieła malarskie i architektonicz-

ne, w których można było spotkać motyw ko-

nia i pokrewne. Ekslibrisy ukazywały się także 

w specjalnych tekach, wydawanych w biblio-

fi lskich nakładach (m.in. „Ptaśki”, „Trzynaście 

malutkich ekslibrisów”, „Motywy zwierzęce 

w trzynastu monetach antycznych”, „Trzyna-

ście ekslibrisów z ptakami” i „Trzynaście ko-

biet”). Prace doktora Kmiecia docenione zo-

stały m.in. przez zamieszczanie ich w licznych, 

polskich i zagranicznych katalogach ekslibri-

sów. Znaleźć można je także w czołowych, 

światowych kolekcjach ekslibrisów. Tematy-

kę ekslibrisu i jednocześnie roślin leczniczych 

podejmował kilkudziesięcioczęściowy cykl 

artykułów Krzysztofa Kmiecia, publikowany 

w czasopiśmie Uniwersytetu Jagiellońskiego 

„Alma Mater”.

Tworzenie ekslibrisów nie byłą jedy-

ną pasją Doktora. Były nią również podróże 

i turystyka wysokogórska. Odwiedził więk-

szość krajów europejskich, Spitsbergen, wy-

spę Bali, Peru, Boliwię, Meksyk, Birmę, In-

die, Indonezję, Tajlandię, Mongolię, Nepal. 

Podróże zainspirowały kolejne hobby dok-

tora Kmiecia: przenoszenie na polski grunt wielu egzo-

tycznych potraw. Plonem tej działalności była publikacja 

książkowa pt. „Farmacja, kuchnia i ekslibrisy”.

Wspominając doktora Krzysztofa Kmiecia, jako nie 

tak jeszcze dawny student, chciałbym podkreślić być może 

najmniej eksponowane pole Jego działalności, a miano-

wicie codzienną, żmudną działalność jako wykładowcy 

i pedagoga. Miałem szczęście znaleźć się w grupie, dla 

której doktor Kmieć prowadził ćwiczenia i seminaria. 

Zajęcia te były pierwszymi, które mnie tak naprawdę na 

Wspomnienie pośmiertne



40  Farmacja Krakowska 2 / 2011

Wspomnienie pośmiertne

studiach zainteresowały. Na nich właśnie zrozumiałem, że 

farmacja, którą studiuję, pełna do tej pory abstrakcyjnych 

reakcji chemicznych i nie mniej oderwanych od życia wzo-

rów cząsteczkowych, jest aż tak bliska życiu i na tak wielu 

płaszczyznach przenika się z codziennością.

Każde seminarium, każde ćwiczenia były dla Dokto-

ra okazją do snucia wspaniałych, intrygujących opowieści. 

Nie było nazwy substancji czynnej, o której nie opowie-

działby nam jakiejś interesującej anegdoty, nie wyjaśnił, 

skąd wzięła się ta nazwa, z jakiego języka pochodzi… Wy-

kłady o roślinach egzotycznych wzbogacał wspomnienia-

mi ze swych dalekich podróży, w czasie których gatunki 

te widział w stanie naturalnym. Ale nawet i o pospolitych, 

krajowych roślinach leczniczych miał coś ciekawego do 

powiedzenia, a to, że roślina ta wymieniona jest w „Panu 

Tadeuszu”, a to, że otruła się nią siostra znanego naukow-

ca… W ten właśnie sposób Doktor, odwołując się do na-

szych zainteresowań podróżami czy historią, „podstęp-

nie” wciągał nas w przebogaty, fascynujący świat roślin 

leczniczych i ziołolecznictwa. Doktor widział zapewne 

efekty swej pracy u studentów i zainteresowanym oso-

bom służył zawsze długimi konsultacjami już po zaję-

ciach, nigdy nie wykazując zniecierpliwienia czy tłuma-

cząc się brakiem czasu. Wyróżniających się nagradzał 

ekslibrisem, zapraszał na długie rozmowy do swego ga-

binetu, ofi arowywał wreszcie katalogi kolej-

nych wystaw. Zaczynała się w ten sposób, dla 

studentów III zaledwie roku, przyjaźń z wy-

kładowcą, wnosząca w monotonne, ucznia-

ckie życie ożywczy powiew całkowicie innej 

fi lozofi i studiów i studiowania. Z kim jeszcze 

mogliśmy tak radośnie pozdrowić się i zrela-

cjonować, jak bardzo smakował nam poda-

ny kilka dni wcześniej przepis na egzotycz-

ną potrawę? Któż jeszcze poprosiłby swych 

studentów, aby w czasie dalszych i bliższych 

podróży wykonywać zdjęcia wszystkich detali architektonicznych, w których 

występował motyw kasztanowych liści lub kwiatów?
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Doktor fascynował nas, studentów, także swą nie-

zależnością i odmiennością: bez telefonu komórkowe-

go, bez własnego samochodu, pędzący z prokocimskiej 

górki do tramwaju, „podłej postury”, jak sam o sobie 

mawiał… Jednak właśnie taki, otoczony był atmosfe-

rą daleko większej godności i niezwykłości, aniżeli 

gdyby ubrany był choćby i w rektorską togę! Również 

wyjątkowo zachowywał się doktor Kmieć już w cza-

sie śmiertelnej, jak się okazało, choroby, gdy często ze 

szpitala telefonował z entuzjastycznymi informacjami 

o nowych wystawach i tysięcznych – jak zwykle – po-

mysłach.

U iluż to osób, już samą opisaną powyżej posta-

wą, zasiał doktor Kmieć miłość do farmacji i jak pięk-

ny i obfi ty plon zbierać będzie ta działalność! Takich 

właśnie pól obsiał doktor Kmieć w swym – o ileż za 

krótkim! – życiu bardzo wiele. W pięknych samych w sobie ekslibrisach stwo-

rzył panoramę polskiego świata kultury, nauki i sportu na przestrzeni ćwierci 

wieku. Wielkim szczęściem farmacji i farmaceutów było posiadanie w swych 

szeregach takiej wyjątkowej osoby. Doktor Kmieć, choć niezwiązany na co 

dzień z aptekarstwem, był dla nas wszystkim wspaniałym reprezentantem. 

Jego odejście jest stratą równie wielką, jak wielką był On osobą. Spokój i wy-

ciszenie, jakie w zniekształconym już niestety głosie słyszałem w czasie naszej 

ostatniej rozmowy, gdy tuż przed wigilią Doktor zadzwonił, by złożyć życze-

nia świąteczne, dane są przed śmiercią wyłącznie ludziom spełnionym, którzy 

ścieżkę swego życia wytyczyli w najbardziej ambitny i twórczy sposób.

Nieprzebrane tłumy przyjaciół, studentów i wszystkich tych, którzy  chcieli 

oddać Krzysztofowi Kmieciowi ostatni pokłon, uczestniczyły w pogrzebie 

Doktora na Cmentarzu Rakowickim 18 marca 2011 roku.

Maciej Bilek



42  Farmacja Krakowska 2 / 2011

Historia farmacji

Pierwsze polskie 
podręczniki farmacji, cz. 2

Jan Bogumił Freyer, „Formulare czyli nauka 
o sztucznem przepisywaniu lekarstw”

Warszawa, 1816

„Formulare” to podręcznik farmacji stosowanej. Autor wyjaśnia w nim za-

sady właściwego przepisywania lekarstw na receptach oraz klasyfi kuje i oma-

wia ówcześnie znane środki lecznicze. Podręcznik podzielony jest na dwie 

części (dwa oddziały): w pierwszej autor wyjaśnia ogólne zasady wypisywania 

recept, w drugiej szczegółowo opisuje poszczególne postaci leków. Dzieło roz-

poczyna wstęp „Do czytelnika”.

W S T Ę P

We wstępie autor wyjaśnia powody, które skłoniły go do napisania tego 

dzieła. Chciał napisać podręcznik do receptury, gdyż dotąd lekarze (sic!) nie 

mieli skąd czerpać informacji o podstawach receptury i o zastosowaniu farma-

cji w praktyce. Poza tym autor chciał oddzielić recepturę jako odrębny dział od 

chemii, terapii i innych stosunek do niey mających nauk. Freyer uważał również, 

że należy szerzej opisać ówcześnie znane leki, podać ich dawkę, formę, inter-

akcje z innymi lekami, a nie tylko wymienić ich nazwę, jak to robiono do tej 

pory. Autor chciał także rozpowszechnić dobre, a rzadko stosowane leki.

C Z Ę Ś Ć  P I E R W S Z A

Część pierwsza podręcznika „Formulare”, mająca podtytuł „O ułożeniu re-

cept w ogólności”, opisuje zasady prawidłowego wypisywania recept przez le-

karza i sporządzania na ich podstawie leków przez aptekarza. Formulare – pi-

sze Freyer – jest nauką o zasadach, według których ciało lekarskie jakiebądź, po-
jedyncze lub złożone, stosownie do zamiaru lekarskiego, przez niego w przypadku 
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danym za przyzwoite uznane, ma bydź 
sztucznie z apteki przepisanem, względ-
nie jego przyrządzeniem i stąd wynikłey 
postaci. Część pierwsza zawiera 16 roz-

działów mieszczących się na 37 stro-

nach.

W rozdziale „Główne części recep-

ty” autor opisuje, jak wyglądała treść 

recepty, omawia postacie, w jakich lek 

występował, oraz zasady i sposób prze-

pisywania recept. Autor dzieli leki na 

pochodzące z dwóch królestw przy-

rody: z królestwa kopalnego (minera-

ły) i z królestwa organicznego (surowce 

roślinne i zwierzęce), a także wyjaśnia, 

w jaki sposób powinny one być zapi-

sywane na recepcie. Freyer wyjaśnia 

zalety stosowania języka łacińskiego 

w farmacji. Dalej defi niuje substancję 

głównie działającą w leku (basis) oraz 

omawia różne rodzaje substancji po-

mocniczych. 

Następnie autor opisuje prawid-

łowy sposób odmierzania substancji. 

Powinno się w tym celu stosować je-

dynie miary aptekarskie. Za niewłaści-

we uznaje stosowanie miar takich jak 

wiązka, garść, szczypta lub butelka, gdyż łatwo wtedy o pomyłkę aptekarza. 

Freyer wyjaśnia również znaczenie odpowiedniego doboru dawki leku, gdyż 

mogła ona zależeć od wielu czynników. Prawidłowy dobór dawki był dla leka-

rza umiejętnością trudną i często darem Bóztwa. W dalszej części podręcznika 

autor omawia możliwości łączenia kilku substancji leczniczych w celu stwo-

rzenia leku złożonego. Następnie zamieszcza wytyczne dotyczące prawidło-

wego używania skrótów w recepcie. Autor wypowiada się również na temat 

używania znaków alchemicznych w receptach – krytykuje zasadność ich sto-

sowania, twierdząc że opierają się na błędnej wiedzy chemicznej i są płodami 
pozostałemi z ciemnego wieku alchemicznego, w którym niedołężność istotnego po-
znawania natury, cyframi ukrywać starano się, w czasach naszych zaś, gdzie każdy 

Strona tutułowa „Formulare” autorstwa 
Jana Bogumiła Freyera
(Warszawa, 1816)
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nieuk i szarlatan, obeznawszy się z niemi, był w stanie uczonego udawać utraciły 
owe znaki swą wartość. W podręczniku dokładnie został opisany prawidłowy 
układ recepty. Freyer wielokrotnie podkreśla duże znaczenie tzw. sygnatury, 

która była wskazaniem dla chorego służącym. Zwraca uwagę na konieczność pi-

sania aktualnej daty na recepcie oraz danych pacjenta. W ostatnim rozdzia-

le pierwszej części autor umieścił ogólne zasady, jakimi powinni kierować się 

w swojej pracy zarówno lekarz, jak i aptekarz. Obowiązywała ciągła troska 

o dobro pacjenta, lek miał pomagać, a nie szkodzić, lekarza obwiązywał szacu-

nek dla chorego oraz dyskrecja.

C Z Ę Ś Ć  D R U G A 

Część druga podręcznika „Formulare” nosi podtytuł „O ułożeniu recept 

w szczególności”. W tej części (oddziale) autor szczegółowo opisuje poszcze-

gólne postaci leków. Wszystkie leki dzieli na dwie grupy: leki stałe i leki płyn-

ne. Pierwsze zostały opisane w dwunastu rozdziałach, na drugie autor prze-

znaczył dwadzieścia cztery rozdziały. Do leków stałych Freyer zalicza: prosz-
ki, kąski, pigułki, kołaczki, tabliczki, kółeczka, plastry, cerot, kataplazm surowy, 
świeczki i czopki. Leki płynne według podziału autora to soki wyciśnięte, wy-
wary, nalania, wywary z naparzaniem, naparzania z wywarem, rozcieki, mix-
tury, emulsje, miodki, konfekty, smarowidła i maści. Każdą postać leku autor do-

kładnie opisuje – podaje defi nicję danej postaci leku i poszczególne jej rodzaje 

(na przykład: proszek do dmuchania w oczy, proszek do chędożenia zębów, proszek 
do kichania), sposób jej sporządzenia, aplikacji i przepisywania na recepcie. Na 

przykład „kąski” były postacią leku przeznaczoną do użytku wewnętrznego. 

Miały kulistą postać, miękką formę i przyjemny smak, tak aby bez trudu mo-

gły być aplikowane do jamy ustnej i następnie połykane. W celu uniknięcia 

sklejenia kąsków autor radzi, aby zapakować je w pudełko, a wcześniej każ-

dy z osobna zawinąć w woskowy papier. Freyer precyzuje, że forma niniejsza 
u dzieci i takich osób dorosłych, które w organach połykania jaką wadę cierpią, wca-
le nie jest użyteczną. Z kolei „proszek do dmuchania w oczy” bywał pomocny 

w terapii zapalenia rogówki. Autor wyjaśnia, że należy ustnie choremu lub jego 
chirurgowi opowiadać sposób używania, iż w ilości granu, naywięcey dwa razy 
dniem, sposobem piórka, na mieysce cierpienia ma bydź dmuchanym. „Smarowidło” 

to lek przeznaczony do smarowania powierzchni skóry, naturalne otwory [skó-

ry] wyjąwszy. Miało konsystencję gęstszą od oleju, a bardziej płynną niż maść. 

Do jego wyrobu używano głównie oleju, olejku eterycznego, czasami stosowa-

no wodę. Autor poleca tę postać leku, podkreśla jej skuteczność w działaniu, 

gdyż przez nacieranie skóry można było leczyć zarówno zewnętrzne choroby 
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skóry, jak i choroby wewnętrzne. Opisując odpowiednie opakowanie na lek, 

Freyer zaznacza, że gdy z połączenia śrzodków przez się płynnych, massa zsiadła 
wyniknie, aptekarzowi (jeżeli sam tego dorozumieć się nie może) wydanie w słoiku 
zaleconem bydź powinno, gdyż inaczey chory ze śrzodka przepisanego, przyzwoi-
cie korzystać nie potrafi .

* * *

W całym podręczniku postępowe podejście Freyera do wielu spraw zwią-

zanych z leczeniem miesza się z archaicznymi zasadami sztuki lekarskiej i ap-

tekarskiej, które znano od starożytności. Autor odżegnuje się jednoznacznie 

od poprzedzającej chemię i farmację alchemii, uważając ją za nienaukową 

i  opartą raczej na magii, którą maskowano mylne i błędne wiadomości; kryty-

kuje zasadność stosowania znaków alchemicznych, twierdząc, że opierają się 

na błędnej wiedzy chemicznej. Świadczy to o „nowoczesnym” i przychylnym 

podejściu autora „Formulare” do rozwoju nauki. Freyer posługuje się farmacją 

galenową, opartą o naturalne składniki, mimo że w innych podręcznikach wy-

danych w pierwszej połowie XIX wieku rozwój farmacji jest dużo bardziej wi-

doczny. W podręczniku nie ma żadnych preparatów chemicznych, które sze-

roko opisane zostały przez innych autorów. Autor podręcznika w doskonały 

sposób opisał układ recepty. Konieczność pisania aktualnej daty, danych pa-

cjenta oraz informacji o sposobie przyjmowania leku obowiązuje do tej pory. 

Freyer stosuje tradycyjne, znane od starożytności, sposoby odmierzania dawki 

substancji leczniczej. Świadczą o tym takie dawki empiryczne, jak dawka wiel-

kości orzecha laskowego lub włoskiego. Autor „Formulare” wielokrotnie zwra-

ca uwagę na etyczne podejście do chorego. Dobro pacjenta zawsze stawia na 

pierwszym miejscu. Freyer, z wykształcenia doktor medycyny, adresuje swój 

podręcznik do lekarzy. Zdarza się, że w sposób pogardliwy odnosi się do far-

maceutów, którzy tylko wykonywali polecenia lekarzy.

Jan Bogumił Freyer „Materyia Medyczna czyli nauka 
o sposobie skutkowania środków lekarskich”

Warszawa, 1817

„Materyia medyczna” to podręcznik farmakognozji. Podzielony jest na trzy 

części: wstęp, część pierwszą, zatytułowaną „Materyia Alimentaria”, oraz część 

drugą, noszącą tytuł „Materyia medica sensu strictiore”. Podręcznik „Materyia 

Medyczna” liczy 560 stron. 
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W S T Ę P

Wstęp składa się z trzydziestu ośmiu rozdziałów. Freyer wyjaśnia w nim, 

czym była „materia medyczna” – była to nauka, która opisywała wszystkie środ-

ki lecznicze i sposoby ich oddziaływania na organizm ludzki, zarówno w zdro-
wym i chorym iego stanie. Dalej autor tłumaczy, na czym polega pobudzalność 
– jest właściwie sposobnością, która przez przepływ iakiego ciała do czynności po-
budzoną zostaie. Przyczynę pobudzenia autor nazywa bodźcem. Życie, według 

niego, to zbiór wszystkich poiedynczych, harmonicznie połączonych działań, które 

mogły zaistnieć dzięki bodźcom i wytworzonej przez nie pobudzalności. 

C Z Ę Ś Ć  P I E R W S Z A

Pierwsza część podręcznika nosi tytuł „Materia Alimentaria czyli nauka 

o śrzodkach odżywnych” i składa się osiemdziesięciu sześciu rozdziałów. Ta 

część „Materyi medyczney” opisuje substancje, które miały zdolność cząstki 
ciała ludzkiego utracone, przez działania żywotne utracone, przywrócić. Nauka 

o śrzodkach odżywnych wyjaśniała zasady prawidłowego doboru pokarmów 

w stanach chorobowych (gdyż dobieranie śrzodków odżywnych każdey choroby 
przyzwoite, do pomyślnego iey leczenia jest nieodzowne). Autor wyjaśnia również 

wpływ pożywienia na funkcjonowanie organizmu (odżywianie to wynagra-
dzanie cząstek ciała ubytych). Według Freyera w pokarmach obecne były dzia-
łacze odżywcze. Należały do nich: klayster, białko, galareta, guma i kley, krochmal, 
oley tłusty. Dalej autor wyjaśnia prawidłowe zasady dobierania pokarmów i od-

żywiania się, na przykład: nie można było odżywiać się tylko jednorakim dzia-
łaczem, lepiej było zadbać o różnorodność pożywienia. Naukę o pokarmach 

autor dzieli na naukę o pokarmach stałych („bromatologia”) i płynnych („po-

selogia”). Według autora pokarmy i płyny to substancje, któremi żądze iedzenia 
i na poiu uspokaiamy. Następnie Freyer opisuje pokarmy roślinne i zwierzęce, 

którymi zajmowała się bromatologia. Pokarmy roślinne autor dzieli na sześć 

grup: „gromada” pierwsza – w których kwas i woda góruie, „gromada” druga – 
włókno i istota zwierzęco-roślinna, „gromada” trzecia – oley tłusty, „gromada” 

czwarta – pierwiastek wonny i eteryczny, „gromada” piąta – krochmal, „gromada” 

szósta – w których kley góruie. Na przykład „gromada” czwarta były to pokarmy 
roślinne w których pierwiastek wonny lub oley eteryczny góruie. „Działacze” zawar-

te w tych roślinach miały drażniące działanie, skutkuiąc na nerwy iako bodźce do-
datnie, skład żył pulsowych do dzielnieyszey czynności wzbudzaią i większe paro-
wanie ciała oraz odosobnienie uryny sprawiać zwykły. Należały do tej „gromady”: 

pietruszka, seler, rzeżucha, rzodkiewka, szparagi, szczypiorek, cebula i czos-
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nek. Czosnek stosowano w ku-

racji febry, w puchlinach wodnych, 

w kaszlu, w celu odrobaczenia 

i przywrócenia słuchu, w skut-
ku ciężkich chorób, po kropli soku 
czosnkowego na bawełnie w kanał 
zewnętrzny ucha się wsuwa, dopó-
ki swędzenia i czerwienienie onego 
nie nastąpi.

Z kolei pokarmy zwierzę-

ce autor podzielił na: zwierzę-
ta pokarm daiące (zwierzęta ssą-
ce, ptaki, gady, ryby, owady, ro-

baki) oraz na produkta zwierzęce. 
Fre yer krótko je charakteryzu-

je. Dalej przypisuje poszczegól-

ne gatunki roślin i zwierząt do 

odpowiednich grup pokarmów 

(na przykład jarzyny lub zboża) 

oraz podaje opis surowca i jego 

ówczesne zastosowanie. „Pose-

logię” rozpoczynają uwagi ogólne 
nad napoiami. Dalej autor opisuje 

poszczególne rodzaje pokarmów 

płynnych, m.in. płyny takie jak 

woda, herbata chińska, kawa, cze-

kolada, piwo, wino i wódka. Na 

przykład „herbatę chińską” jako 
lekarstwo daie się w celu oddalenia skutków piiaństwa. „Kawę” stosowano w le-

czeniu febry, a także w dychawicy, w śnie chorobliwym osób apoplexyią dotchnię-
tych oraz w spazmach kobiet hysterycznych. 

C Z Ę Ś Ć  D R U G A 

Druga część „Materyi medycznej” Freyera nosi tytuł „Materia medica sen-

su strictiore” i składa się z dwustu pięćdziesięciu dwóch rozdziałów. Autor 

szczegółowo opisuje w niej stosowane w jego czasach środki lekarskie. Fre-

yer podzielił wszystkie leki na dziesięć „gromad”: „gromada” pierwsza – kley, 

„gromada” druga – krochmal, „gromada” trzecia – galareta zwierzęca, „gromada” 

Strona tytułowa tomu pierwszego Materyi me-
dycznej Jana Bogumiła Frezyera
(Warszawa, 1817)
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czwarta – oleye, „gromada” piąta – pierwiastek cukrowy, „gromada” szósta – pier-
wiastek extraktowy, „gromada” siódma – pierwiastek gorzki, „gromada” ósma – 

leki garbnik zawieraiące, „gromada” dziewiąta – oleye lotne, „gromada” dziesiąta 

– żywice. Większość „gromad” dzieli się na rzędy. Autor opisuje poszczególne 

gatunki roślin i zwierząt należące do tych „gromad” oraz podaje ich ówczesne 

zastosowanie. Na przykład „gromada” trzecia nosiła nazwę „galarety zwierzę-

cej”. Do tej gromady autor zaliczył kley stolarski, róg jeleni i pajęczynę. Sprosz-

kowany róg jelenia stosowana jako środek odżywczy w przypadku gorączki 

i wyniszczenia. Pajęczynę stosowano przeciwko zimnym febrom, gdy niesku-

teczna była kuracja korą chinową. Z kolei „gromada” siódma opisywała „pier-

wiastek gorzki”. Po podaniu wewnętrznym pierwiastek ten działa miejscowo 

na żołądek, do dzielnieyszey iego czynności utworzenia się w nim płodów chorobli-
wych w skutek niedołężney iego czynności utworzyć się zwykłych, na przykład fl eg-
my, wiatrów i kwasu żołądkowego, tamę zakładać.

* * *

Freyer w swym podręczniku „Materia medyczna” opisuje działanie le-

karstw, które pozyskiwano z surowców naturalnych. We wstępie autor tłu-

maczy, czym była „pobudzalność”, „siła spóyności” i „bodźce”. Wszystko to 

pozwalało zrozumieć zasady działania („skutkowania”) leków na organizm 

ludzki, które obowiązywały na początku XIX wieku. Zaskakujący jest fakt, 

jak wiele podawanych przez Freyera zasad właściwego odżywiania obowiązuje 

również dzisiaj. Konieczność spożywania różnorodnych pokarmów, czy też pi-

cia dużej ilości wody w dalszym ciągu są niezbędne do prawidłowego funkcjo-

nowania organizmu. Wyszczególnione przez Freyera „działacze odżywne” były 

próbą zdefi niowania składników odżywczych, jakie znajdują się w pokarmach. 

Freyer w swoim podręczniku opisuje dużą liczbę gatunków roślin i zwierząt 

i dzieli je ze względu na posiadanie „działaczy lekarskich” na odpowiednie gru-

py. Niektóre grupy roślin, na przykład zawierające garbniki lub gorycze („pier-

wiastek gorzki”), są po dziś dzień stosowane w farmakognozji.

Mgr farm. Karolina Maciszewska
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Witold Karwacki

Czytelnicy „Farmacji Kra-

kowskiej” pamiętają doskona-

le opisaną w poprzednim nu-

merze naszego samorządowe-

go czasopisma postać magistra 

farmacji Stanisława Karwa-

ckiego. W artykule tym wspo-

mniani zostali również jego 

synowie, urodzeni w Mszanie 

Dolnej: Witold (19 listopa-

da 1903) i Sławomir (5 wrześ-

nia 1905). Niniejszy artykuł 

chciałbym poświęcić posta-

ci Witolda Karwackiego, któ-

ry poszedł w ślady Stanisła-

wa, został magistrem farmacji 

i poprowadził ojcowską aptekę 

w Czerni chowie.

Jak wspomniano w biografi i 

Stanisława Karwackiego – Wi-

told i Sławomir, po osiedleniu 

się ojca w Liszkach, uzyskali 

pomyślnie świadectwa dojrza-

łości. Stanisław Karwacki po-

stanowił udać się wówczas po 

Witold (po prawej) i Sławomir (po lewej) Karwac-
cy w kostiumach „krakowiaka” i „górala” – rekwi-
zytach każdego szanującego się zakładu fotogra-
fi cznego w pierwszych dekadach XX wieku. Zdję-
cie ze zbiorów rodzinnych
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poradę w sprawie dalszego toku ich nauki do swego dawnego szkolnego ko-

legi – profesora Tadeusza Estreichera, dyrektora krakowskiego Oddziału Far-

maceutycznego Wydziału Filozofi cznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pa-

nowie zdecydowali, że dla Witolda najlepszym kierunkiem będzie farmacja. 

Początkowo jednak syn aptekarza wykazywał znacznie większe uzdolnienia 

i predyspozycje, by zostać… inżynierem! Zamiast oddawać się studiom far-

maceutycznym, myślał tylko i wyłącznie o nowinkach technicznych, rozczy-

tywał się w czasopismach motoryzacyjnych, śledził rozwój przemysłu lotni-

czego i fotografi i, próbował szczęścia jako motocyklista i pilot-szybownik… 

Tę ostatnią dyscyplinę uprawiał na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim 

pod Porąbką, w organizującej się tam Szkole Szybowcowej. Już przed wojną 

był zwycięzcą licznych konkursów fotografi cznych, a specjalizował się w uni-

kalnej technice fotografi i trójwymiarowej.

W drugiej połowie lat trzydziestych miały w życiu Witolda Karwackiego 

trzy ważne wydarzenia. Po pierwsze – w roku 1936 ukończył studia farma-

ceutyczne na krakowskim Oddziale Farmaceutycznym. W tym samym czasie, 

wraz z ojcem, przeprowadził się do Czernichowa, gdzie władze wojewódzkie 

nakazały przeniesienie apteki z Liszek. W końcu wreszcie – poślubił Zofi ę 

Stefańską, córkę naczelnika poczty w Liszkach, przez pewien czas nauczyciel-

kę w Milówce. Po wybuchu II wojny światowej, zmobilizowany do jednostki 

wojskowej pod Lidą, dostał się do niewoli. Do Czernichowa powrócił w roku 

1940 i od razu też rozpoczął pracę w aptece ojca. Po śmierci Stanisława Kar-

wackiego w roku 1949 Witold został zarządcą czernichowskiej apteki, a po jej 

nacjonalizacji w roku 1951 – kierownikiem, aż do lat siedemdziesiątych.

Magistra Witolda Karwackiego zapamiętała doskonale pani Krystyna 

Moździerzowa, jedna z najstarszych mieszkanek Czernichowa. Wspomina, że 

jako aptekarz był niezwykle ciepły i życzliwy w kontakcie z pacjentami, cieszył 

się także sławą doskonałego fachowca. Jeszcze w czasach przedwojennych sły-

nął z ekstrawagancji. Sensację budził np. paradując przez Czernichów i droga-

mi wzdłuż Wisły w stroju kąpielowym, a następnie spływając tą rzeką o włas-

nych siłach! Na gruncie towarzyskim znany był z całkowitej abstynencji od al-

koholu, jedynie w czasie znaczniejszych uroczystości pijał wino. 

Wielką i znaną pasją magistra Karwackiego było szybownictwo. Każdy 

wolny czas, każdy urlop spędzał na wspomnianej już górze Żar, gdzie latał na 

szybowcach „Szkoły Szybowcowej Żar” przy Instytucie Szybownictwa w Biel-

sku, a od 1956 Szkoły Szybowcowej Aeroklubu PRL „Żar”. Latał jednak tylko 

dla przyjemności, nie biorąc udziału w zawodach. Z czasem zasłynął jako naj-

starszy polski pilot szybowców.

Aptekarze Małopolski
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Kolejną pasją czernichowskiego aptekarza była wspinaczka górska. Jeszcze 

przed wojną zdobywał wraz z żoną najwyższe szczyty tatrzańskie. Nadal też 

fotografował. Na strychu, nad swoim mieszkaniem i apteką, urządził obser-

watorium astronomiczne, w którym potrafi ł spędzać długie godziny. W czasie 

dobrej widoczności lub podczas ciekawych zjawisk astronomicznych zapraszał 

do obserwacji najbliższych znajomych, snując jednocześnie pasjonujące opo-

wieści o ciałach niebieskich. Z czasów przedwojennych pozostała Witoldowi 

pasja do motoryzacji i majsterkowania. Jako anegdotę powtarza się w Czerni-

chowie, że pewnego razu zakupił bardzo drogi motocykl, z którego następnie 

próbował zbudować… samochód! Rezultatów Czytelnik może się domyślić.

Magister Karwacki, według informacji pani Moździerzowej, w Czerni-

chowie nie udzielał się społecznie. Jedynie przed wojną uczestniczył w zebra-

niach elitarnego Towarzystwa Kasynowego, w których uczestniczyli także na-

uczyciele słynnego technikum rolniczego. Zmarł bezpotomnie 13 lutego 1982 

roku. Pochowany jest na Cmentarzu Rakowickim.

Piśmiennictwo u autora

Dr n. farm. Maciej Bilek

Aptekarze Małopolski

Witold Karwacki 
podczas ślubu bratanicy 

Marii Karwackiej.
Zdjęcie ze zbiorów 

rodzinnych
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Palacze i apteki. Inspektor urzędu lekarskiego w Warszawie, zawiadomił 

okólnikiem właścicieli i zarządzających aptekami, aby w lokalach, gdzie spo-

rządzane bywają środki lecznicze, nie palono tytoniu, gdyż dym i popiół ich 

ujemne oddziaływa na czystość przygotowywanych i znajdujących się na skła-

dzie lekarstw i ziół. Farmaceuci, nie stosujący się do niniejszego rozporządze-

nia, zwolnieni będą z zajmowanych w aptekach stanowisk. Co się zaś tyczy 

publiczności, należy w widocznych miejscach lokalu wywiesić odpowiedniej 

treści napisy.

Przyszłe fi lary zawodu. (…) w aptece p. K. (…) w Brodach kształci się 

równocześnie pięcioro aspirantów (…). Cóż na to powie tamtejsze c.k. Staro-

stwo? Co c.k. Namiestnictwo? Czyż jest możliwem, by jeden magister, którym 

jest prawdopodobnie właściciel tej apteki, mógł dozorować, abstrahując już 

naukę, pięciu uczni? Rzeczą jest zrozumiałą, że w tych warunkach wyhodu-

je się liczny, ale jakiejże jakości personal. Już nie wzgląd na zawód aptekarski, 

ale wzgląd na dobro publiczne winien skłonić władze do natychmiastowego 

i bezwarunkowego zabronienia podobnym rozsadnikom trzymania więcej jak 

jednego ucznia w aptece.

Deputacya magistrów u JE Pana Naczelnika. Korzystając z obecności 

JE. Pana Naczelnika w Krakowie udała się w dniu 19 kwietnia deputacya zło-

żona z czterech kolegów (…) na audyencyę, celem przedstawienia krzywd wy-

rządzanych kompetentom o nowe apteki przez przetrzymywanie przez wła-

dze I. Instancyi podań o koncesye w szczególności przez Magistrat miasta 

Krakowa. Deputacya wyraziła również prośbę o przychylne załatwienie zale-

głych podań o nowe apteki w Galicyi i wręczyła JE. Panu Namiestnikowi w tej 

spawie memoryał. 

Cytaty zaczerpnięto z działu Wiadomości bieżące „Kroniki Farmaceutycz-
nej” z roku 1911. Zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

Przed 100 laty polska prasa farmaceutyczna pisała…



Z dawnej apteki

Naczynia apteczne, szkło białe, przeźroczyste, XIX w. 

Zbiory Muzeum Farmacji w Krakowie (dar mgr Anny Masłowskiej, właś-

cicielki apteki „Pod Barankiem” przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie, przekaza-

ny do muzeum w 1949 roku).

Iwona Dymarczyk

Tinct. Zingiber (Tinctura Zingiberis) 

– nalewka imbirowa. Surowiec: kłącze imbiru 

(Zingiber offi  cinale Rosc.)

Środek pobudzający trawienie.

Tinc. Pyrethri (Tinctura Pyrethri) – nalewka 

pyretowa, syn. nalewka zębnikowa. Surowiec: korzeń 

bertramowy (Anacyclus pyrethrum L. lub Anacyclus 

offi  cynarum Hayne.). Według XIX-wiecznych źró-

deł, preparat ten stosowano w chorobach jamy ustnej, 

w bólach zębów i dziąseł.
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