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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. Barbara Jękot 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

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

S

potkał mnie zaszczyt rozpoczęcia ostatniego w tym roku kwartalnika „Farmacja Krakowska”. Przeprowadzony w grudniu bieżącego roku
Okręgowy Zjazd Aptekarzy powierzył mi zaszczytną funkcję Prezesa
Okręgowej Rady Aptekarskiej, naszej małopolskiej izby aptekarskiej. Chciałabym w tym miejscu jeszcze raz podziękować za wybór, za obdarzenie mnie
zaufaniem i pragnę podkreślić, że z całą mocą i konsekwencją będę realizować
i wprowadzać w życie nasz program. Samorząd aptekarski jest zobligowany do
ingerencji we wszystkie sprawy i problemy istotne dla naszego zawodu. Żaden
problem środowiska czy nawet pojedynczego aptekarza nie będzie obojętny
dla nowych władz naszego samorządu.
A czasy czekają nas trudne.
Chciałabym optymistycznie rozpocząć urząd w Nowym Roku, nie można jednak nie zauważyć czarnych chmur na horyzoncie. Z dniem 1 stycznia
wchodzi w życie ustawa refundacyjna, która dla nas, farmaceutów, jest niekorzystna. Owszem zawiera ona punkt, o który walczyliśmy – sztywne ceny
detaliczne – jednak dochodzi do niego jeszcze zapis o „urzędowych cenach
zbytu” i „urzędowych marżach hurtowych”. Jeżeli cena zbytu, marża hurtowa
i cena detaliczna będą „sztywne”, to nie będzie miejsca na udzielanie nam jakiegokolwiek rabatu, co w konsekwencji prowadzić może do pogorszenia sytuacji ekonomicznej naszych aptek. Ministerstwo w niedługim czasie wprowadzi akty wykonawcze do ustawy, które są dla nas równie niekorzystne co sama
ustawa. Najbardziej jednak doskwiera fakt, iż mimo licznego grona przedstawicieli Korporacji Magistrów Farmacji stanowisko, które reprezentowaliśmy,
nie zostało uwzględnione w debacie. Stanowimy silną grupę skupioną wobec
wspólnego interesu nas, farmaceutów, i naszych pacjentów, proponuję wspólnie dążyć do respektowania naszego zdania przez partnerów w debacie publicznej w sprawach, które dotyczą naszej działalności. Nie będziemy biernie
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przyglądać się działaniom na naszą niekorzyść i na niekorzyść naszych pacjentów. Dlatego też będziemy się starać, aby uchwałą Naczelnej Rady Aptekarskiej te niekorzystne zapisy zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Kolejnym krokiem jest próba przedstawienia naszego problemu w mediach
i nagłośnienie tematu w celach wywarcia wpływu na organy rządzące.
Mimo tych niepokojących wieści chciałabym, aby spokój zagościł w naszych domach podczas tegorocznych Świąt, oraz życzę Wam i sobie wiele radości i zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku.
9 grudnia 2011 r.
Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

D

obiega końca V kadencja reaktywowanego Samorządu Aptekarskiego, a wraz z nią ja kończę drugą kadencję piastowania zaszczytnej
funkcji Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej. Przez ostatnich 8 lat
miałem zaszczyt reprezentowania dziś już prawie 3-tysięcznej grupy farmaceutów, członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Te lata skłaniają mnie, ale także upoważniają do paru reﬂeksji.
Nie były to lata łatwe dla naszego środowiska. 4 lata temu na Krajowym
Zjeździe Aptekarzy obdarzyliśmy swym zaufaniem ludzi, którzy mieli godnie
reprezentować samorząd aptekarski w jego V kadencji. Tuż po tym zjeździe
w naszym Biuletynie napisałem do Państwa, że nowym władzom życzymy, by
nie zabrakło im dobrych chęci i zapału do pracy, a także tego, by złożone obietnice nie pozostały bez pokrycia. Niestety już wkrótce po wyborach okazało
się, że błędnie ulokowaliśmy nasze nadzieje. Wnioski wyciągnięte z poprzedniej kadencji na niewiele się zdały i Ci, którym powierzyliśmy odpowiedzialne
funkcje, zawiedli nasze oczekiwania. Trudno jest zaliczyć tę kadencję Naczelnej
Rady do udanych, owocnych i słusznych, ale nie ten Zjazd będzie to oceniał.
W moim ostatnim, jako Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, wystąpieniu skoncentruję się się na podsumowaniu pracy naszej Rady.
Działania Okręgowej Izby Aptekarskiej i jej organów zawsze muszą zamykać się w granicach prawa, co niejednokrotnie stwarza sytuacje patowe i trudne do rozstrzygnięcia. Najważniejszymi i podstawowymi wykładniami prawa,
o które opierają się nasze działania, jest ustawa o izbach aptekarskich i prawo
farmaceutyczne. Niestety, mimo usilnych dążeń nie udało się doprowadzić do
ostatecznego opracowania i wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty. Na
przestrzeni ostatnich 4 lat znowelizowano ustawę o izbach aptekarskich, która
m.in. wprowadziła zmiany dotyczące stwierdzania prawa wykonywania zawodu,
nakładając na farmaceutę obowiązek przedłożenia wraz z innymi dokumentami
zaświadczenia o niekaralności oraz złożenie odpowiedniego ślubowania przed
Prezesem ORA. Znowelizowano także Prawo farmaceutyczne, ustawę o cenach, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Kilkakrotnie wprowadzano zmiany w rozporządzeniach refundacyjnych. Wszystkie akty
normatywne podlegały naszemu opiniowaniu, jednak niewiele z naszych sugestii i uwag zostało wziętych pod uwagę w ostatecznych wersjach.
Farmacja Krakowska 4 / 2011
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W maju br., mimo wielu wątpliwości i kontrowersji, Prezydent podpisał tzw.
ustawę refundacyjną, która ostatecznie podzieliła środowisko aptekarskie na jej
zwolenników i przeciwników. Zwolennicy ustawy czekają z niecierpliwością na jej
wprowadzenie, twierdząc, że uzdrowi ona rynek apteczny. Przeciwnicy twierdzą,
że niektóre zapisy ustawy są niekonstytucyjne i należy je jak najszybciej zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Nasza Rada w tym temacie jest jednomyślna
i zdecydowanie opowiada się za tym, aby konkretne przepisy ustawy (niekorzystne dla aptekarzy), jak najszybciej zbadać pod kątem ich zgodności z konstytucją.
Na liście niekorzystnych dla aptekarzy norm ustawy o refundacji należy
wymienić:
¨ wprowadzenie instytucji umowy na realizację recept przez aptekę,
¨ przyjęcie formy obwieszczenia, a nie jak dotąd rozporządzenia Ministra
Zdrowia do ogłaszania wykazów leków refundowanych,
¨ ustanowienie kar administracyjnych,
¨ zasadniczo inne niż dotychczas regulowanie refundacji leku.
Na tym wyliczenie się nie kończy, a każdy z wymienionych punktów może
stanowić osobny temat krytyki. Zawarte w nowej ustawie uregulowania o refundacji mogą budzić większe zastrzeżenia i uzasadniony niepokój. Apteka
będzie musiała zwrócić refundację, gdy „realizacja recepty nastąpiła z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowych ze środków publicznych oraz przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty”, a więc także za ewidentne błędy lekarza wystawiającego receptę. Jaskrawo uderza szeroki i bez żadnego precyzyjnego określenia zakres
odpowiedzialności aptekarza. Traci on refundację, gdy naruszy przepisy ustawy o refundacji, przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej i przepisy o zawodach lekarskich. Jest to naruszenie podstawowych zasad konstytucji: zasady
przyzwoitej legislacji, zasady równości czy zasady ochrony własności. Refundacja to zwrot przez NFZ cudzych (apteki) wcześniej wydanych na zakup leku
pieniędzy. O zwrocie refundacji przez aptekę zadecyduje przy tym NFZ, czyli jedna strona umowy, który w sporze z apteką, też stroną umowy, otrzymuje
status ostatecznego arbitra, co jest nie do przyjęcia.
O tej ustawie można by dywagować w nieskończoność.
Ad rem: Co roku grono farmaceutów powiększa się o nowych absolwentów
wydziałów farmaceutycznych. Przez obydwie kadencje, w których sprawowałem funkcję prezesa, starałem się utrzymywać ścisłą współpracę z Wydziałem
Farmaceutycznym UJ CM. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze – to najbliższa uczelnia, która posiada akredytację do odbywania specjalizacji z zakresu
farmacji aptecznej. Po drugie – jest to jednostka uprawniona do organizacji
8
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kursów w ramach ciągłego kształcenia farmaceutów. Podczas mijającej kadencji skończył się pierwszy okres edukacyjny szkolenia ciągłego farmaceutów.
Na tle innych izb okręgowych, w których wymagane 100 punktów uzyskało
10% lub nieco ponad 10% farmaceutów, u nas ilość ta kształtowała się w okolicach 50%. Znaczącą rolę odegrał tu portal e-eduk@cja.pl, z którego z roku
na rok korzysta coraz więcej farmaceutów. Ponadto w mijającym okresie nasza Izba współuczestniczyła w organizacji 47 konferencji i zebrań naukowych.
Również na naszych kwartalnych spotkaniach staraliśmy się zawsze zapewnić
punktowany wykład. Z przykrością jednak muszę nadmienić, że nie wszyscy
farmaceuci zainteresowani sa podnoszeniem swoich kwaliﬁkacji i zgłębianiem
wiedzy, co obrazuje ilość odmownych opinii w kwestii objęcia funkcji kierownika apteki lub hurtowni farmaceutycznej.
Izba współpracowała też z młodzieżą studiującą – z Kołem Młodej Farmacji. Wspieraliśmy ﬁnansowo ich przedsięwzięcia, m.in. sześciomiesięczny kurs
języka migowego, „Rajdy Farmacji”, konkursy prac magisterskich.
Niestety nie mamy żadnego wpływu na cykl kształcenia. Nie powiodła
się inicjatywa, aby przywrócić praktykowane we wcześniejszych kadencjach
uczestnictwo przedstawicieli izby aptekarskiej w zajęciach na piątym roku.
Zajęcia te miały na celu informowanie absolwentów, jakie będą mieli prawa i obowiązki, jakie przepisy i normy prawne będą regulowały wykonywany
przez nich zawód. Widoczny jest trend prowadzący do „umedycznienia” zarówno studiów, jak i całego zawodu.
Większość farmaceutów winą za obecną sytuację w polskim aptekarstwie
obciąża izby aptekarskie. Szeregowi członkowie zarzucają władzom małą skuteczność lub twierdzą wręcz, że jedynym następstwem przynależności do samorządu jest konieczność opłacania składek. Niestety polskie ustawodawstwo
zepchnęło samorząd do mało znaczącej roli i odebrało mu wcześniejsze uprawnienia. Pierwsze ustawy dawały nam znacznie większe możliwości. Mieliśmy
np. wpływ na przyznawanie koncesji i opiniowanie koncesjonariusza, a także na
przebieg i program praktyki zawodowej. Obecnie pozostało jedynie wydawanie
prawa wykonywania zawodu i rękojmi dla kierownika. Stało się tak dlatego, że
prawo do posiadania aptek przyznano „niefarmaceutom”, a indywidualni aptekarze, stanowiący najaktywniejszą część samorządu, przestali być stroną, która
się liczy. Poniekąd zawinili sami aptekarze, bo odsprzedawali swoje apteki sieciom, a właściciele sieci lobbowali o odbieranie praw samorządowi.
Staramy się pomagać naszym członkom i robić dla nich jak najwięcej.
Wydawany jest biuletyn, wszystkie ważne informacje traﬁają na stronę internetową, członkowie Izby mogą bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach orFarmacja Krakowska 4 / 2011
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ganizowanych w ramach ciągłego szkolenia, mogą także korzystać z obsługi
prawnej. Organizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w organizowaniu imprez towarzyskich, takich jak pikniki farmaceutyczne, bale karnawałowe, noworoczne koncerty charytatywne i Mistrzostwa Polski Farmaceutów w narciarstwie
alpejskim. Pośredniczymy też w przekazywaniu informacji o organizowanych
wycieczkach, rajdach, warsztatach artystycznych, sympozjach historii farmacji
i innych spotkaniach farmaceutów.
Mijający rok, kończący kadencję, a także moją prezesurę jest wyjątkowy,
głównie za sprawą jubileuszu XX-lecia reaktywowanego samorządu. Nasza
Izba uczciła swe dwudzieste urodziny – można powiedzieć – po trzykroć. Najpierw w styczniu w Filharmonii Krakowskiej na koncercie noworocznym, który rozpoczynał obchody. Potem w październiku, kiedy odsłoniliśmy ufundowany przez nas ryngraf, upamiętniający istnienie Apteki „Pod Złotą Głową”
w Rynku Głównym 13. Warto tu wspomnieć, że tylko dzięki naszej wytrwałości i uporowi sprawę tę udało się sﬁnalizować.
W tym samym dniu uwieńczyliśmy nasz jubileusz wielką galą w Kopalni
Soli w Wieliczce. Tu rozdanie odznak i wyróżnień uświetnił koncert Moniki
Węgiel, Jacka Wójcickiego i Tadeusza Szlenkiera, przy akompaniamencie orkiestry „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńki.
Kończąc, dziękuję wszystkim Państwu za tych osiem lat, w ciągu których
starałem się godnie reprezentować aptekarzy Izby Krakowskiej i nie zawieść
zaufania, jakim zostałem obdarzony. Jeżeli mi się to udało, to znaczy, że nie
zmarnowałem tych lat.
Dziękuję moim Przyjaciołom, Prezydium i Okręgowej Radzie Aptekarskiej, pracownikom biura i wszystkim, z którymi miałem okazję przez te lata
współpracować. Dziękuję również mojemu Wspólnikowi oraz Koleżankom
i Kolegom, którzy tolerowali moje nieobecności i pracowali za mnie, kiedy ja
zajmowałem się sprawami Izby.
Władzom Izby i mojemu następcy lub następczyni, którzy zostaną wybrani, życzę wiele cierpliwości, wytrwałości i sukcesów. Pamiętajcie, że władza
w Izbie to przede wszystkim praca i obowiązki, dlatego w swych wyborach
kierujcie się rozumem, rozsądkiem i dalekowzrocznością.
Życzę wszystkim Państwu, abyście uwierzyli, że to jest Wasz samorząd,
który sami tworzycie. Żebyście szukali w nim pomocy, poparcia i uznania oraz
tego, abyście je znaleźli.
Kraków, 1 grudnia 2011 r.
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski

10

Farmacja Krakowska 4 / 2011

Aktualności

Władze Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Krakowie
na VI czteroletnią kadencję (2011–2015)

Prezes Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Krakowie

mgr farm. Barbara Jękot
Prezydium Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Krakowie

mgr farm. Jerzy Jasiński – Wiceprezes
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
– Wiceprezes
mgr farm. Małgorzata Lelito – Skarbnik
mgr farm. Piotr Zając – Sekretarz
mgr farm. Sebastian Janik
mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Joanna Machalska
mgr farm. Włodzimierz Wielgosz
mgr farm. Walenty Zajdel

mgr farm. Magdalena Kudrzycka
mgr farm. Małgorzata Lelito
mgr farm. Joanna Machalska
mgr farm. Teresa Nalezińska
mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik
dr n. farm. Barbara Pieszczek
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
mgr farm. Marek Sierpiński
mgr farm. Włodzimierz Wielgosz
mgr farm. Tomasz Wójcicki
mgr farm. Beata Wójcikiewicz-Walter
mgr farm. Jerzy Zaczek
mgr farm. Piotr Zając
mgr farm. Walenty Zajdel
mgr farm. Ewa Żółtek
Okręgowy Sąd Aptekarski

Okręgowa Rada Aptekarska
w Krakowie

mgr farm. Bolesław Cetnarowski
mgr farm. Aleksander Dymek
mgr farm. Mirosław Grodek
mgr farm. Maria Hajdon-Chełmińska
mgr farm. Sebastian Janik
mgr farm. Jerzy Jasiński
mgr farm. Kazimierz Jura

mgr farm. Maryla Lech – Przewodnicząca
mgr farm. Grażyna Bartochowska
mgr farm. Marcin Kudrzycki
mgr farm. Antonina Palmowska-Nitwinko
mgr farm. Justyna Pawełczyk-Sierpińska
mgr farm. Maria Petlic-Jedynak
mgr farm. Katarzyna Śmierciak
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

mgr farm. Maria Jankowska
zastępcy:
mgr farm. Maria Baś
mgr farm. Beata Kurtyka
mgr farm. Barbara Zakrzewska
Okręgowa Komisja Rewizyjna

mgr farm. Wojciech Stępień – przew.
mgr farm. Jolanta Gancarz
mgr farm. Jakub Kmiecik
mgr farm. Robert Wojtasz
Delegaci na Krajowy
Zjazd Aptekarzy

mgr farm. Maria Baś
mgr farm. Bolesław Cetnarowski
dr n. przyr. Leokadia Danek
mgr farm. Mirosław Grodek
mgr farm. Sebastian Janik
mgr farm. Maria Jankowska
mgr farm. Jerzy Jasiński
mgr farm. Barbara Jękot
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
mgr farm. Witold Jucha
mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Franciszek Krupa
mgr farm. Magdalena Kudrzycka
mgr farm. Maryla Lech
mgr farm. Małgorzata Lelito
mgr farm. Joanna Machalska
mgr farm. Teresa Nalezińska
mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik
dr n. farm. Barbara Pieszczek
mgr farm. Marek Sierpiński
mgr farm. Wojciech Stępień
dr n. farm. Przemysław Szybka
12
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mgr farm. Anna Włodarczyk
mgr farm. Robert Wojtasz
mgr farm. Tomasz Wójcicki
mgr farm. Piotr Zając
mgr farm. Walenty Zajdel
mgr farm. Barbara Zakrzewska
mgr farm. Ewa Żółtek
Komisja ds. opiniowania wniosków o udzielenie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie
apteki lub hurtowni farmaceutycznej oraz udzielenia rękojmi
należytego prowadzenia apteki

mgr farm. Maria Hajdon-Chełmińska
mgr farm. Jerzy Jasiński
mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
mgr farm. Marek Sierpiński
mgr farm. Jerzy Zaczek
mgr farm. Walenty Zajdel
Komisja ds. opiniowania aktów
normatywnych

mgr farm. Bolesław Cetnarowski
mgr farm. Mirosław Grodek
mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Magdalena Kudrzycka
mgr farm. Teresa Nalezińska
mgr farm. Marek Sierpiński
mgr farm. Tomasz Wójcicki
Komisja ds. stwierdzania prawa
wykonywania zawodu

mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Magdalena Kudrzycka
mgr farm. Teresa Nalezińska
dr n. farm. Barbara Pieszczek

Aktualności
Komisja ds. Aptek Ogólnodostępnych

mgr farm. Barbara Jękot
mgr farm. Małgorzata Lelito
mgr farm. Teresa Nalezińska
mgr farm. Joanna Machalska
mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik
mgr farm. Piotr Zając

Komisja Naukowo-Szkoleniowa

mgr farm. Aleksander Dymek
mgr farm. Sebastian Janik
mgr farm. Joanna Machalska
dr n. farm. Barbara Pieszczek
dr n. farm. Elżbieta Wajda
mgr farm. Ewa Żółtek

Komisja ds. Aptek Szpitalnych

mgr farm. Maria Hajdon-Chełmińska
mgr farm. Jerzy Jasiński
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
mgr farm. Walenty Zajdel
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Kalemdarium

..

Kraków – Muzeum Farmacji – 200-lecie Apteki „Pod Barankiem” w Krakowie, ul. Mikołajska 4

..

Warszawa – Ogólnopolski Dzień Aptekarza, Jubileusz
XX-lecia Samorządu Aptekarskiego

..

Kraków – Jubileusz 80-lecia TEVA OPERATIONS POLAND

..

Kraków – Konferencja „Zastosowanie leków homeopatycznych w wybranych wskazaniach w kontekście obowiązujących standardów postępowania”

–.. Warszawa – Posiedzenie NRA
..

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

..

Wrocław – Jubileusz XX-lecia Dolnośląskiej OIA

..

Kraków, Wieliczka – Jubileusz XX-lecia OIA w Krakowie

..

Kraków – Konferencja szkoleniowa „Promocja zdrowia
i proﬁlaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych”

..

Kraków – Seminarium naukowo-szkoleniowe „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”

..

Kraków – szkolenie „Skuteczne zabezpieczenie wspólników
w aptece”

–..

Rytro – Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

..

Warszawa – posiedzenie NRA

..

Kraków – posiedzenie ORA

..

Kraków – spotkanie aptekarzy ws. ustawy o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

14
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W

pracy na recepturze często spotykamy się z wieloskładnikowymi
płynami na trądzik, zawierającymi antybiotyk (np. chloramfenikol), steryd (hydrokortyzon lub prednizolon) i złuszczający kwas
salicylowy. Do zestawu włączana bywa także siarka lub rezorcyna, a płyny sporządza się zwykle na 70% etanolu. Kuracja takim roztworem jest oczywiście
bardzo skuteczna, nawet w przypadkach trądziku opornego na leczenie, połączonego z ropiejącymi ranami. Posiada jednak szereg działań niepożądanych.
Przede wszystkim chloramfenikol (detreomycyna) ma potencjalne działanie
rakotwórcze – na skutek wywoływanych punktowych mutacji w strukturze
mitochondrialnego DNA. W efekcie wystąpić może np. niedokrwistość aplastyczna. Ponadto dłuższe stosowanie chloramfenikolu może powodować rozwinięcie się szczepów opornych na ten antybiotyk, co w rezultacie pogorszy
tylko sytuację chorego. Nie mniej groźne skutki uboczne mają sterydy. Hydrokortyzon, hamując podziały komórek, powoduje m.in. ogólne osłabienie
zdolności skóry do regeneracji, a to z kolei prowadzi do jej nadmiernego wysuszenia, zaczerwienień lub odbarwień, a także zanikowego zapalenia skóry.
Należy pamiętać, że sterydy podane na skórę mają działanie ogólnoukładowe
i zaburzają naturalne mechanizmy sprzężenia zwrotnego w układzie hormonalnym. Coraz częściej odnotowuje się także paradoksalne reakcje alergiczne
na hydrokortyzon, często o ciężkim przebiegu, kończące się niejednokrotnie
rozległymi martwicami.
Pomimo wszystkich wymienionych działań niepożądanych osoby cierpiące
na ciężkie postaci trądziku, przynoszące duży dyskomfort i upośledzające ich
normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, używają preparatów kojarzących
chloramfenikol i sterydy miesiącami, a nawet latami! Osobom tym można zaproponować lek recepturowy, który wprawdzie działa bez porównania słabiej,
jest jednak bezpieczny, a przy wytrwałym stosowaniu – w wielu przypadkach
z powodzeniem zastępuje szkodliwe sterydy i antybiotyki.
Farmacja Krakowska 4 / 2011

15

Receptariusz

Rp.
Ac. salicylici
Resorcini aa 4,0
Ac. borici
Natr. tetraborici aa 6,0
Gliceroli 20,0
60% ethanoli ad 200,0
Opisywany lek wykonujemy w dwóch etapach. W osobnym naczyniu –
w 88,8 gramach 96% etanolu – rozpuszczamy kwas salicylowy i rezorcynę.
W drugim naczyniu, w odmierzonej ilości gorącej wody, rozpuszczamy kwas
borowy i boraks, po czym schładzamy tak otrzymany roztwór. Obydwa roztwory łączymy w wytarowanej zlewce i uzupełniamy gliceryną do 200 g.
Opisana receptura ma bardzo szeroki zakres działania. Kwas salicylowy
działa na skórę odkażająco i złuszczająco, rezorcyna – odkażająco i przeciwświądowo, gliceryna – przeciwbakteryjne i łagodząco. Kwas borowy ma na skórę wpływ wysuszający, antyseptyczny, przeciwzapalny, pobudza jej ziarninowanie. Niemal zapomniany na recepturze, lecz wciąż dostępny w hurtowniach
farmaceutycznych boraks (Natrium biboricum, Natrium tetraboricum) działa
ściągająco i antyseptycznie. Przeciwbakteryjnie działa także sam 60% etanol.
Opisany lek nadaje się nie tylko dla pacjentów borykających się z ciężkimi
postaciami trądziku, ale także do codziennej pielęgnacji skóry z tendencją do
przetłuszczania się i powstawania zmian trądzikowych.
Problemy dermatologiczne dotykają naszych pacjentów od najmłodszych
lat. Przy odparzeniach pieluszkowych, tak często powstających u niemowląt,
warto zasugerować wypróbowany przepis:
Rp.
Zincum oxydatum 2,0
Linomag liq.
3% sol. Ac. borici aa 10,0
Lanolinum
Vaselinum ﬂavum aa ad 100,0
Działanie powyższych składników omawialiśmy już w „Receptariuszu”
wielokrotnie. Nadmieńmy więc tylko, że jest to maść o wydatnym działaniu
ściągającym, osuszającym, lekko antyseptycznym, przeciwzapalnym, gojącym
16
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i regenerującym naskórek. Podłoża maściowe działają zmiękczająco i łagodząco.
Pomimo kilkudziesięcioletniej bardzo zadowalającej praktyki w ostatnich
czasach stosowanie kwasu borowego u dzieci jest kwestionowane ze względu na potencjalne działanie toksyczne związków boru. W literaturze wymieniane są, a wręcz nagłaśniane przypadki… zgonów niemowląt po użyciu maści z kwasem borowym w składzie! Nie wnikając w naturę tego typu dyskusji,
musimy niestety ciężar odpowiedzialności za polecenie opisanej powyżej maści przenieść na lekarza.
Piśmiennictwo u autora
Opracował dr n. farm. Maciej Bilek

Farmacja Krakowska 4 / 2011

17

Wydarzenia

Farmaceutyczna

wystawa

w Muzeum Inżynierii Miejskiej
Od 24 września do 10 grudnia 2011 w krakowskim Muzeum Inżynierii Miejskiej oglądać można było wystawę „80 lat krakowskich zakładów farmaceutycznych. Od Wandera do TEVA”. Czytelników „Farmacji Krakowskiej” zapraszamy do zapoznania się z relacją pani magister farmacji Karoliny Maciszewskiej, która nie tylko odwiedziła wystawę, ale zgromadziła także na temat
fabryki Wandera szereg ciekawych materiałów historycznych.
Redakcja

P

ierwsza część wystawy „80 lat krakowskich zakładów farmaceutycznych. Od Wandera do TEVA” poświęcona została historii powstania fabryki i jej losów w latach 1931–1945. Krakowska fabryka, znana dzisiaj
jako TEVA, powstała w wyniku rozwoju i wprowadzenia na polski rynek koncernu, prowadzonego przez szwajcarską rodzinę Wanderów. Doktor Georg
Wander, chemik i założyciel ﬁrmy, rozpoczynał działalność od produkcji

Popularne produkty krakowskiej fabryki Wandera z lat trzydziestych: „Mentomalt”
i „Pastylki mentolowo-eukaliptusowe”

18
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Opakowanie po leku „Bromcalciumtheosan”, produkowanym w latach trzydziestych
przez krakowski oddział ﬁrmy Wander

w Bernie ekstraktu słodowego, wykorzystywanego w leczeniu niedoborów
żywieniowych u dzieci i osób przewlekle chorych. Wystawę, którą można
było obejrzeć w Muzeum Inżynierii Miejskiej, otwiera obraz przedstawiający
portret tego naukowca.
W 1897 roku kierownictwo ﬁrmy obejmuje doktor Albert Wander, który
kontynuuje dzieło zmarłego ojca. Syn założyciela skupia się zarówno na pozyskiwaniu nowych rynków, jak i na rozbudowie asortymentu, dzięki czemu
przyczynia się do przekształcenia przedsiębiorstwa w potężny koncern chemiczno-farmaceutyczny. Głównym produktem ﬁrmy staje się produkowana
po 1904 roku „Ovomaltyna”, importowana także do Polski. Była to rozpuszczalna w mleku odżywka, bogata w składniki odżywcze i witaminy, zawierająca
dodatek jaj i kakao. Przed wyruszeniem na wycieczkę nie można zapomnieć o ﬁliżance Ovomaltyny dra Wandera, która tworzy siły i energię, chroni przed przemęczeniem, nie obciąża żołądka – głosi ówczesna reklama zamieszczona w prasie.
Popularnym specyﬁkiem, poprawiającym odporność u dzieci, był też „Jemalt”,
zawierający obok wyciągu słodowego zestalony tran.
Dynamiczna ekspansja szwajcarskiego koncernu jest powodem powstania ﬁlii fabryki w Krakowie – na terenie odradzającego się po wojnie państwa polskiego. Budowę rozpoczęto na obrzeżach miasta i trwała ona do 1938 roku. Czytając artykuł zamieszony w „Wiadomościach Farmaceutycznych” nr 1 z 1931
roku, można dowiedzieć się że polskiemu przemysłowi chem.-farm. przybyła nowa
Farmacja Krakowska 4 / 2011
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ważna placówka. Dzięki staraniom polskiego poselstwa w Szwajcarii, zdecydował
się światowej sławy koncern „Dr. A. Wander, A.G. Bern”, posiadający swe fabryki we
wszystkich większych krajach świata, założyć również w Polsce fabrykę. Budowa tej
fabryki w Krakowie przy ul. Mogilskiej postępuje w szybkim tempie naprzód. Fabryka wyrabiać będzie dużą ilość środków farmaceutycznych dotąd w Polsce niewyrabianych, uniezależniając nas od zagranicy i dając zajęcie poważnej liczbie pracowników; równocześnie wielkie sumy wywożone rokrocznie za granicę za sprowadzane
wyroby chemiczne pozostaną w kraju. Nowa fabryka będzie platformą współpracy
wielkiego kapitału szwajcarskiego z polskim, która winna być zaczątkiem dalszego
zacieśniania węzłów gospodarczych polsko-szwajcarskich. Firma Wander stała się
pierwszym w Krakowie dużym zakładem, zajmującym się produkcją głównie
środków spożywczych (takich jak: słodycze, proszki do pieczenia, budynie) i farmaceutycznych (olej rycynowy i kwas mlekowy). Informacje o powstaniu fabryki, które zamieszczono na wystawie, poparto zgromadzonymi zdjęciami budowy
oraz etykietami specyﬁków produkowanych w pierwszych latach funkcjonowania ﬁrmy.
W kolejnej części wystawy znajdują się informacje na temat losów fabryki
w czasie II wojny światowej. W pierwszych latach okupacji sprawnie funkcjonująca i posiadająca znaczne zapasy surowców fabryka przechodzi w ręce niemieckie i przestawia się z produkcji farmaceutycznej na spożywczą. Najważniejsze artykuły, które były produkowane w czasie
wojny, to: marmolada, soki owocowe, pasta pomidorowa, cukierki, proszki do pieczenia. Firma
nie miała narzuconego niemieckiego zarządcy,
co sprawiło, że w jej murach znalazło schronienie wielu krakowskich profesorów chemii i farmacji. Warto zaznaczyć, że przez cały okres
okupacji w krakowskiej fabryce działało tajne
laboratorium badawcze, które prowadziło badania m.in. nad sulfamidami. Jednym z profesorów, pracujących w tym czasie w zakładzie,
był profesor farmacji stosowanej Marek Gatty-Kostyal. Profesor rozpoczął pracę w zakładach
Wandera już w maju 1940 roku, w niedługim
czasie po wypuszczeniu z obozu koncentracyjnego. W swoich wspomnieniach Profesor piOpakowanie po leku „Altra”, produkowanym przez ﬁrmę Wander sał, że w czasie pracy w fabryce opracował kilka
ważnych preparatów sporządzonych z surowców
w Krakowie
20

Farmacja Krakowska 4 / 2011

Wydarzenia

Reklamy produktów fabryki Wandera
w Krakowie, publikowane na łamach
„Wiadomości Aptekarskich” w roku 1942

krajowych. 17 listopada 1946 roku Marek Gatty-Kostyal otrzymał Honorową
Srebrną Odznakę Fabryki Chemiczno-Farmaceutycznej Dr. A.Wander SA za
„wybitne zasługi położone przy odbudowie i rozwoju fabryki”.
Załoga fabryki również udzielała pomocy pokrzywdzonym podczas wojny Polakom. Pracownicy przygotowywali paczki żywnościowe dla jeńców,
a w październiku 1944 zorganizowali szybką zbiórkę żywności i ubrań dla ludzi wywożonych z Powstania Warszawskiego. Na wystawie można obejrzeć
zdjęcia pracowników ﬁrmy m.in. podczas budowy okopów.
W 1945 roku ﬁrma przechodzi pod zarząd państwowy pod nazwą „Zakład
Przemysłowy dr Wander SA”, co rozpoczyna przekształcenia. Od roku 1961
funkcjonuje pod nazwą „POLFA Kraków” – akronim POLskiej FARmacji.
Następna część wystawy poświęcona została opisowi „przeobrażeń fabryki w latach 1945–2011”, który został poparty licznymi zdjęciami z różnych
etapów produkcji leków i odniesieniami do funkcjonowania zakładu w dzisiejszych czasach. „Farmacja Polska” z kwietnia 1947 roku podaje informację, że w 1946 roku państwowe zakłady farmaceutyczne rozpoczęły produkcję całego szeregu nowych preparatów. Niezniszczona fabryka „Dr Wander” w Krakowie
produkować zaczyna: histydynę, decholinę, pepton, oestrogen, cukierki witaminowe,
glukozę. W 1948 roku w krakowskim zakładzie otworzono „Wydział Ampułkarni”. Spełniał on najbardziej wygórowane wymagania, co sprawiało, że produkcja ampułek była ważnym obszarem produkcyjnym i dumą fabryki (obecnie wytwarzanie ampułek przeniesiono do fabryki na Węgrzech). W 1953
roku powstaje Wydział Witaminy C i przez długie lata witamina C z Krakowa była jedyną na polskim rynku. Z powodu braku opłacalności prowadzeFarmacja Krakowska 4 / 2011
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nia własnych syntez oraz w trosce o środowisko naturalne ﬁrma decyduje się
na zamknięcie Wydziału Syntez pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Zarówno
dawniej, jak i dzisiaj podstawowy obszar produkcji to wytwarzanie form suchych, czyli leków w postaci tabletek, tabletek musujących, powlekanych oraz
kapsułek. Obecnie, w otwartym po 1998 roku nowoczesnym Wydziale Form
Suchych, wytwarza się trzy miliardy sztuk produktów rocznie.
Trzecia część wystawy opisuje „nowoczesną produkcję leków”. W dzisiejszych czasach w zakładzie produkuje się 51 molekuł w 107 dawkach terapeutycznych. Wydział Form Płynnych, który wytwarza rocznie ponad 10 milionów opakowań płynów (przede wszystkim syropów), obok Wydziału Form
Suchych, jest głównym wydziałem produkcyjnym. Leki wytwarzane w krakowskiej ﬁrmie są zaawansowane pod względem technologicznym, równocześnie spełniają wysokie wymagania jakościowe. W 1997 roku, po zakupieniu ﬁrmy przez koncern chorwacki, zmieniła ona nazwę na „PLIVA Kraków”.
W 2006 roku „PLIVĘ” przejął amerykański koncern Barr Pharmaceuticals,
należący od grudnia 2008 roku do izraelskiej ﬁrmy TEVA. Od roku 2011 krakowska ﬁrma funkcjonuje pod nazwą „TEVA Operations Polska Sp. z o.o.”
Na ostatniej części wystawy zgromadzono zdjęcia obrazujące nowoczesne
hale produkcyjne, maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji leków
oraz podano zasady składowania produktów we w pełni zautomatyzowanym
magazynie. Nowoczesna produkcja leków oznacza również wytwarzanie wyrobów medycznych w trosce o ochronę środowiska naturalnego. Główne działania proekologiczne ﬁrmy to m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza oraz segregacja i zagospodarowanie odpadów.
Na wystawie można znaleźć informacje o eksporcie leków do innych krajów
i opis pracy Laboratorium Kontroli Jakości. Podkreślono również zaangażowanie pracowników ﬁrmy w działalność społeczną.
Przez całą wystawę informacje o początkach ﬁrmy, jej losach w czasie okupacji, przeobrażeniach powojennych oraz funkcjonowaniu w dzisiejszych czasach przeplatają się zarówno z licznymi zdjęciami z poszczególnych etapów
rozwoju koncernu, jak i z ciekawymi eksponatami. Zgromadzono m.in naczynia laboratoryjne, kulę drażerską do powlekania cukrowego tabletek, czy też
część mieszalnika szklanego do sporządzania płynów iniekcyjnych. „Wczoraj i dziś” krakowskiej ﬁrmy zostało przedstawione w niezwykle ciekawy sposób, dający możliwość zapoznania się zarówno z historią tej ważnej dla Polski
ﬁrmy, jej dynamicznym rozwojem oraz trudnymi czasami podczas wojny, jak
i z zasadami nowoczesnej produkcji leków.
Mgr farm. Karolina Maciszewska
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Józef Kokoszka

M

agister Józef Kokoszka urodził się
11 listopada 1887 roku w Zdziarcu pod Radomyślem Wielkim. Był
synem Jana, średniozamożnego chłopa, oraz
Agaty z Poperów. Miał trzech braci – Wojciecha, Aleksandra i Władysława, oraz dwie siostry – Marię i Bronisławę. Szkołę powszechną ukończył w swej rodzinnej miejscowości.
W okresie tym zwróciła na niego uwagę nauczycielka – Aleksandra Sznajderowa, która
doceniła pilność Józefa i zasugerowała dalszą
naukę.
Do gimnazjum uczęszczał w Dębicy i tam
też chodził do jednej klasy z przyszłym pisarzem i poetą Janem Wiktorem. W roku 1910
rozpoczął dwuletnią praktykę w aptece Józefa Nowaka w Zatorze. W roku 1912 zdał egzamin tyrocynalny i w pierwszym semestrze
roku akademickiego 1912/13 rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie studiował jednak na drugim semestrze tegoż roku. W roku akademickim
1913/14 uczęszczał na studia już przez obydwa semestry.
Ukończenie studiów uniemożliwił jednak Kokoszce wybuch I wojny światowej.

Magister Józef Kokoszka.
Fotograﬁa ze zbiorów Emanuela Merza
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Kapitan Józef Kokoszka (w środku) w czasie służby wojskowej na Węgrzech. Rok 1917.
Fotograﬁa ze zbiorów Emanuela Merza

Początkowo służył w aptece Szpitala
Wojskowego w Krakowie, następnie
w Łańcucie i wreszcie przeniesiony został do apteki Szpitala Armijnego w Szeged na Węgrzech, gdzie
w stopniu kapitana doczekał końca
wojny. Do studiów powrócił dopiero
na obydwa semestry roku akademickiego 1917/18, po czym rozpoczął
pracę w aptece Józefa Reinfussa przy
ulicy Grzegórzeckiej. Z niejasnych
jednak względów tytuł magistra farmacji otrzymał dopiero 27 września
1922 roku.

Józef Kokoszka (po prawej) w czasie
służby wojskowej. Fotograﬁa ze zbiorów
Emanuela Merza
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Akwarele magistra Józefa Kokoszki,
właściciela apteki w Jordanowie.
Eksponaty ze zbiorów Emanuela Merza
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Józef Kokoszka (siedzi jako trzeci od lewej) w czasie służby wojskowej.
Fotograﬁa ze zbiorów Emanuela Merza

Kapitan Józef Kokoszka (siedzi) w czasie służby wojskowej na Węgrzech. Rok 1917.
Fotograﬁa ze zbiorów Emanuela Merza
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Jeszcze w czasie trwania studiów
Kokoszka ożenił się z Janiną z Wąsowiczów (ur. 7 lutego 1899 w Radłowie, zm. 24 stycznia 1992). Kolejnym miejscem jego pracy była apteka Józefa Hodboda w Grybowie1.
W roku 1924 nabył na własność aptekę w Jordanowie. Do udziału w licyOdcisk pieczęci apteki „Pod Aniołem” ma- tacji jordanowskiej apteki namówił
gistra Józefa Kokoszki. Ze zbiorów Aliny
Kokoszkę Józef Hodbod, który sam
i Pawła Matejków
odnalazł w prasie ogłoszenie o jej
sprzedaży. Magister Kokoszka w roku 1924 był jeszcze ubogim farmaceutą
i sprzeciwił się tej propozycji. Hodbod jednak nalegał i obiecał mu dowolną
pożyczkę na zakup apteki: Pieniądze oddasz mi, jak tylko będziesz je miał, perswadował. Kokoszka wygrał licytację i zaciągnął u magistra Hodboda dług.
Początkowo, przez okres kilku lat, jordanowska apteka „Pod Aniołem” Józefa Kokoszki znajdowała się w dzierżawionym, drewnianym domu, mieszczącym aptekę od kilku dziesięcioleci. Magister Kokoszka prowadził ją bardzo
sprawnie. Szybko spłacił dług u Hodboda i po kilku latach pracy mógł sobie
Dom i apteka Józefa
Kokoszki w Jordanowie
w latach trzydziestych
XX wieku. Fotograﬁa ze
zbiorów Emanuela Merza

1
Historia apteki w Grybowie opisana została w numerze 2/2006 „Farmacji Krakowskiej”.
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już pozwolić na zakup dużego placu przy rynku w Jordanowie. Na placu tym
wybudował duży dom, w którym na piętrze pomieszczono wygodne mieszkanie dla rodziny (żony i córki), na parterze zaś znalazł się przestronny lokal
apteczny.
Magister Józef Kokoszka był jednym z najbardziej zaangażowanych społecznie małopolskich aptekarzy. Na najwyższą zaś uwagę zasługuje jego działalność w zakresie ruchu ludowego. Antoni Olcha, znany prozaik, publicysta
i poeta, autor biogramu Józefa Kokoszki zamieszczonego w „Polskim Słowniku Biograﬁcznym”, wspominał: Od najmłodszych lat
sympatyzował z ruchem ludowym. Od r. 1931 – od zjednoczenia się stronnictw chłopskich w Stronnictwo Ludowe (SL) – był członkiem Koła
SL w Jordanowie. Od r. 1933
uczestniczył Kokoszka aktywnie w pracach Komitetu Organizacyjnego Związku Literatów Ludowych (ZLL, niezatwierdzonego nigdy formalnie
przez władze państwowe, lecz
rozwijającego działalność do Reklama apteki „Pod Aniołem” magistra Józefa
1939) i ﬁnansował wydanie 1. Kokoszki. Ze zbiorów Aliny i Pawła Matejków
numeru miesięcznika literatów
ludowych w Polsce „Wieś – Jej pieśń” (1933–34), a następnie stale wspomagał wydawnictwo i działalność społeczno-kulturalną redakcji. Pełnił obowiązki skarbnika w redakcji pisma oraz w Związków Literatów Ludowych Polskich (ZLLP).
W sierpniu 1934 r. uczestniczył w Jordanowie w zjeździe redakcji dwutygodnika
„Nowa Wieś”, który później (1935–36) był kontynuacją miesięcznika „Wieś – Jej
Pieśń”. W domu Kokoszków w Jordanowie mieściła się w l. 1933-4 administracja
pisma „Wieś – Jej pieśń”. Odbywały się tam również poufne konferencje i spotkania
działaczy ludowych Jordanowszczyzny i pisarzy ludowych; m.in. wiosną 1933 r.
z udziałem Wincentego Witosa. W okresie strajku chłopskiego w r. 1937 i późniejszych procesów przeciwko jego organizatorom Kokoszkowie zapewniali wydatną
pomoc materialną i prawną uwięzionym. (...) Po wyzwoleniu w r. 1945 Kokoszka współpracował z organizacjami ludowymi Jordanowszczyzny, prowadzącymi
m.in. akcje przesiedleńcze na Ziemie Zachodnie.
Farmacja Krakowska 4 / 2011

31

Aptekarze Małopolski

Józef Kokoszka w jordanowskiej aptece, zdjęcie wykonano 23 sierpnia 1939 roku. Fotograﬁa ze zbiorów Emanuela Merza

Jak wspomina bratanek magistra Kokoszki – doktor medycyny Józef Kokoszka, jego stryj, pomimo żarliwego zaangażowania w ruch ludowy, na własne życzenie nie zajął nigdy żadnych wyższych godności partyjnych i stronił
od posiadania wszelkiej władzy. Twierdził, że chłopi muszą rządzić się sami
i on ich w tym wyręczać nie będzie. Doktor Kokoszka wspominał także licznych znajomych swego stryja: znanych polityków – Wincentego Witosa i Macieja Rataja, pisarzy ludowych – Jana Wiktora, Jalu Kurka i Antoniego Olchę,
oraz polityka, historyka, działacza ludowego i członka Stronnictwa Ludowego
prof. Stanisława Kota. Wedle rodzinnego podania, z balkonu domu Kokoszków Wincenty Witos miał przemawiać do zgromadzonych tłumów.
Niezwykle ciekawy artykuł, dotyczący magistra Józefa Kokoszki, opublikował w „Wieściach” w roku 1973 Ludwik Maj, znany ludowiec i bliski współpracownik jordanowskiego aptekarza: Józef Kokoszka przybył do Jordanowa
32
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w 1924 roku. Przybył jako doświadczony aptekarz, a zarazem działacz polityczny
o określonej postawie politycznej. Jordanów należał wówczas do powiatu makowskiego, działały po wsiach już wtedy koła PSL „Piast”, ale były mało aktywne. Były
to drobne „wysepki” ruchu ludowego. (...) Z tymi działaczami nawiązuje pierwsze
i przyjacielskie kontakty, wprowadzając w życie kół PSL „Piast” dużą dynamikę organizacyjną. Przewrót majowy w 1926 roku zastał chłopów tego regionu już
dobrze zorganizowanych. Jordanowska apteka przerodziła się w centralny ośrodek
ruchu ludowego tego regionu, stała się tym dla powiatu makowskiego, czym była na
Małym Rynku 4 w Krakowie – redakcja „Piasta” dla Małopolski. Wokół Kokoszki wyrosło młodsze i liczne pokolenie ludowców i działaczy wiciowych, dla których
był nauczycielem i przyjacielem. Ludwik Maj przytacza relację jednego z takich przyjaciół magistra Kokoszki – Franciszka Gromali: Kiedy w 1937 roku
za strajk chłopski zostałem aresztowany, to za jego staraniem i po złożeniu przez
niego wymaganej kaucji zostałem zwolniony z aresztu po 6 tygodniach. On wysunął propozycję, by mnie i kolegę Franka Jąkałę z Wysokiej wysłać na kurs do Gaci do
tamtejszego Uniwersytetu Ludowego prowadzonego przez małżeństwo Solarzów.
Zarząd Powiatowy SL nie posiadał środków ﬁnansowych na pokrycie kosztów tego
w kursu. Wtedy Józef Kokoszka zobowiązał się ze swoich oszczędności zapłacić za nas. Dzięki temu mogliśmy w 1937 roku wziąć udział w tak
pożytecznym kursie. Na publicznych manifestacjach szedł na czele pochodów.
Ludwik Maj snuł także reﬂeksje nad rolą magistra Józefa Kokoszki w ówczesnym ruchu ludowym: Dzisiaj
z perspektywy własnych doświadczeń i upływu lat wyraźniej dostrzegam wielką polityczną i ludzką
mądrość tego działania.
Józef Kokoszka uczył
chłopów świadomej odpowiedzialności za losy

Święto ludowe w Jordanowie. W tle udekorowana apteka magistra
Kokoszki. Fotograﬁa ze
zbiorów Emanuela Merza
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Józef Kokoszka (trzeci od lewej) w czasie zjazdu redakcji „Nowej Wsi”.
Ze zbiorów Aliny i Pawła Matejków

kraju. A zarazem dostrzegał potrzebę nasycenia tego chłopskiego ruchu politycznego
inteligencją ludową, twórczą, żeby swoją obecnością i swoim talentem kształtowała
chłopski radykalizm i chłopski patriotyzm. (...) Poczynając od 1936 roku „kwatera
główna” ruchu ludowego na tym terenie w mieszkaniu aptekarza Kokoszki przemienia się w półzakonspirowany ośrodek przygotowawczy do strajku chłopskiego.
Tutaj co jakiś czas zbiera się powiatowe kierownictwo Stronnictwa (...). Tutaj zapadają organizacyjne postanowienia. Tutaj dzieli się powiat na okręgi i obwody
strajkowe, mianuje się kierowników grup strajkowych, ich zastępców (na wypadek aresztowań), łączność strajkową, środki ﬁnansowe. Obok Jordanowa na zboczu
Działu w mieszkaniu Gielaty odbywają się kursy przygotowawcze do strajków.
Wyżywienie dostarcza Kokoszka. Toć przecież większość młodzieży – uczestników
kursu – nie posiadała żadnych pieniędzy. W organizacyjnych planach strajku apteka staje się zakonspirowanym punktem łączności ze wszystkich zakątków powiatu
makowskiego. Tutaj również przygotowano mieszkanie dla „spalonych”, to jest poszukiwanych przez policję. W aptece Kokoszki zrodziła się myśl zorganizowania
strajku leśnego na terenie Jordanowszczyzny. Ludowcy nawiązują łączność z lokalnymi organizacjami PPS. Przystępują do strajku leśnego chłopi-wozacy oraz
robotnicy leśni z Jordanowa, Wysokiej, Łętowni i Bystrej-Sidziny. Strajk spowodował podwyżkę płac, wykazał dużą sprawność organizacyjną. Ale na organizato34
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rów strajku spadły represje. Epilogiem ich było kilka procesów, posypały się wyroki.
(...) Dla wszystkich oskarżonych Józef Kokoszka organizuje obronę prawną. (...)
A kiedy wybuchł strajk rolny, poprzez łączność kierował akcją. A wszystko to czynił
w zakonspirowany sposób, że trudno było policyjnym wywiadowcom wpaść na trop
właściwego kierownika akcji strajkowej. A kiedy jordanowskie więzienie wypełniło się wiciarzami i ludowcami, organizował pomoc żywnościową i obronę w procesach. Tak znaczna rola Kokoszki w życiu makowskiej organizacji Stronnictwa
Ludowego, jego oﬁarna praca, zwróciły uwagę Wincentego Witosa. Podczas dwukrotnego pobytu na ziemi makowskiej (...) Wincenty Witos dwukrotnie odwiedzał
Kokoszką w jego mieszkaniu, dając publiczny wyraz szacunku i uznania dla jordanowskiego aptekarza.
Magister Józef Kokoszka był nie tylko zaangażowanym społecznikiem, ale
też niezwykle uzdolnionym malarzem. Z pożogi wojennej ocalało kilkadziesiąt jego prac. Tematyka większości obrazów Kokoszki dotyczyła życia wsi. Na
twórczość malarską poświęcał on bardzo wiele czasu we wszystkich okresach
życia – w czasie służby wojskowej na Węgrzech, w okresie prowadzenia apteki
w Jordanowie, w czasie okupacji. Osiem wybranych akwarel magistra Kokoszki reprodukujemy w kolorowej wkładce do „Farmacji Krakowskiej”.
Doktor Józef Kokoszka wspomina, że jego stryj malował także na szkle. Cytowany już Antoni
Olcha, wspominając czasy wspólnej pracy nad czasopismem „Wieś
– Jej pieśń”, pisze: Kokoszka w notatce „Wieś kopalnią tematów malarskich” dał zapowiedź specjalnego dodatku do pisma poświęconego
w pierwszym rzędzie malarstwu,
rzeźbie i w ogóle sztuce ludowej.
Kokoszka utrzymywał kontakty ze znanymi krakowskimi malarzami (m.in. Wojciechem Kossakiem), o czym świadczyć mogą

Józef Kokoszka w otoczeniu rodziny.
Fotograﬁa ze zbiorów Emanuela Merza
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dedykacje na oﬁarowanych mu obrazach, pozostających obecnie w zbiorach
rodziny.
Magister Kokoszka uczestniczył także w życiu zawodowym. W 1939 roku
dokonał wpłaty pieniężnej na Fundację Naukową im. profesora Bronisława
Koskowskiego. Figuruje ponadto jako członek zwyczajny Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie.
Już od pierwszego dnia okupacji hitlerowskiej apteka magistra Kokoszki
była jednym z najważniejszych punktów ruchu oporu na Podhalu. Wojenne
losy magistra Kokoszki opisał Aleksander Marczyński w artykule „Farmaceuci
na okupowanym Podhalu”, zamieszczonym na łamach „Przeglądu Lekarskiego” w roku 1990: 1 września 1939 r. jeden z pierwszych niemieckich pocisków artyleryjskich wystrzelonych na Jordanów traﬁł w budynek magistratu i w budynek,
w którym mieściła się apteka mgr. Kokoszki. Tegoż dnia zorganizował on w godzinach rannych punkt opatrunkowy, do którego zgłaszali się ranni żołnierze i cywile.
Następnego dnia wobec nieuchronności zajęcia miasteczka przez Niemców mgr Kokoszka opuścił Jordanów, do którego wrócił po czterotygodniowej tułaczce i uruchomił zdewastowaną aptekę. Stała się ona wkrótce punktem kontaktowym dla wielu
nowo powstających organizacji antyhitlerowskich.
Na przełomie lat 1942/43 ppor. „Bela” (Mieczysław Janik) uzyskał zgodę mgr.
Kokoszki na dostarczanie środków wybuchowych w celu nielegalnego wytwarzania butelek zapalających. Benzynę konspiratorzy zdobywali ze znanych im źródeł. W zimie 1943-1944 produkcja tych butelek szła już w szybkim tempie. Wiosną 1944 r. wyprodukowano w Jordanowie około 90 sztuk, które przechowywano
w różnych punktach placówki. (...) Wiosną 1944 r. przeprowadzono kilka prób
z butelkami zapalającymi. Jedna z nich odbyła się (...) na trasie kolejowej Osielec–
Chabówka, kiedy to wieczorem obrzucono butelkami załadowane lory towarowe.
Obserwatorzy podali w meldunku, że wagony zapaliły się natychmiast i dopiero
straż kolejowa w Chabówce je ugasiła. (...) Znane są przykłady zdobywania broni
przez Bataliony Chłopskie pod Jordanowem i dostarczania ich do apteki mgr. Kokoszki. Po broń do Jordanowa przyjeżdżał brat mgr. Kokoszki, Aleksander, pseudonim „Stalowy”, i przerzucał ją do placówki AK do Jarząbki Starej.
W przerzucaniu tym brał także udział syn Aleksandra – cytowany już doktor
medycyny Józef Kokoszka. Wspominał on w rozmowie z autorem niniejszego
opracowania, że z Jordanowa jeździli z ojcem koleją aż do Tarnowa, stąd zaś do
samej Jarząbki (leżącej pomiędzy Lisią Górą a Radomyślem Wielkim) podróżowali furmanką. Broń przewożono w walizkach z podwójnym dnem – na wierzchu umieszczano produkty spożywcze: najczęściej chleb, masło, ser, pod drugim dnem znajdowała się zaś amunicja i broń. Były to jednak bagaże niewielkie,
36
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a co za tym idzie i ilość konspiracyjnego ładunku mała. Jeden tylko raz Aleksander Kokoszka zdecydował się przewieźć większą ilość broni – używając potężnej walizy. Doktor Józef Kokoszka wspomina także, że stryj przesyłał Aleksandrowi Kokoszce paczki z lekami i materiałami opatrunkowymi, które potem
doktor Kokoszka, jako młody chłopiec, dostarczał do lasu partyzantom. Doktor Kokoszka podkreśla fenomenalną znajomość języka niemieckiego magistra
Kokoszki. Często ułatwiało to zawiązywanie kontaktów z hitlerowcami i odsuwanie podejrzeń o udział w ruchu oporu. Apteka była punktem kontaktowym,
do którego przekazywano liczne zakonspirowane wiadomości. Były one przekazywane magistrowi Kokoszce, ten zaś informował kolejnych żołnierzy, głównie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Często taka wymiana informacji odbywała się przy brydżu. Doktor Józef Kokoszka, który sam widywał takie
spotkania, wyjaśnia, że chodziło tu o upozorowanie zwykłego spotkania towarzyskiego w razie ewentualnej rewizji. Doktor Kokoszka ze swych wizyt w jordanowskiej aptece w czasie okupacji pamięta także, że wspomniane wcześniej
butelki z płynem zapalającym produkowane były w aptecznych piwnicach.
Wobec wszystkiego, co powyżej opisano, wprost nieprawdopodobne wydaje się to, że nad apteką, na pierwszym piętrze domu Kokoszków, znajdowała
się... kwatera dwóch oﬁcerów gestapo! Dowództwo ruchu oporu wychodziło
jednak z założenia, że pod latarnią jest najciemniej.
Bardzo interesujące fakty z okupacyjnego epizodu jordanowskiej apteki
wspominał cytowany już powyżej Ludwik Maj: Nadszedł czas trudnej próby,
okres okupacji. Niestrudzony działacz Kokoszka wtopił się w wir walki podziemnej, wokół siebie miał sprawdzonych działaczy wiciowych i ludowych, świadomych
odpowiedzialności za losy kraju. I znowu „jordanowska apteka” staje się ośrodkiem,
z którego idą do działaczy ludowych dyrektywy, polecenia, rozkazy. Tutaj przychodziły sprawozdania, meldunki. Tutaj dwukrotnie przebywał dowódca VI Okręgu
BCh „Wiatr” Narcyz-Zawojna, zbierający materiały dotyczące tragedii ludności
żydowskiej oraz w okresie przygotowania do Słowackiego Powstania Narodowego.
Tutaj na zapleczu apteki odbywały się narady kierownictw „trójek politycznych”,
w których brali udział starzy, doświadczeni bojownicy z okresu strajku chłopskiego
(...). [Kokoszka] utrzymywał stałą łączność z około 300 działaczami terenowymi.
Dla każdego miał przygotowane zadanie, odbierał sprawozdania, organizował pomoc gospodarczą dla rodzin aresztowanych, dostarczał do różnych oddziałów partyzanckich lekarstwa (m.in. dla AK, partyzantki radzieckiej), organizował kryjówki
dla uciekinierów poszukiwanych przez gestapo, a także dostawę broni dla oddziałów BCh. A wszystko to czynił nie ruszając się zza aptekarskiej wagi, w lokalu, nad
którym kwaterowali Niemcy. Wiecznie spokojny, uśmiechnięty, małomówny.
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Jak podaje Antoni Olcha, w czasie wojny Kokoszkowie pomagali też wysiedlonym z innych części kraju. Ponadto podkreśla, że współpraca Kokoszki z partyzantką AK i BCh nie kończyła się tylko na przekazywaniu leków i materiałów opatrunkowych. Jordanowski aptekarz miał im także dostarczać żywność,
odzież i pieniądze.
Magister Kokoszka zmarł przedwcześnie 7 stycznia 1946 roku na białaczkę limfatyczną. Ostatnie swe chwile spędzał w krakowskim Szpitalu Bonifratrów, w pokoju sąsiadującym z pokojem, w którym konał… Wincenty Witos.
Panowie, znający się dobrze już z czasów przedwojennych, rozmawiali głównie na tematy polityczne. Kokoszka przeżył Witosa zaledwie o trzy miesiące.
Jego bratanek wspomina, że w ostatnich dniach gasnącego życia Józef Kokoszka bardzo dużo malował. W roku 1957 wdowę po magistrze Kokoszce
Rada Państwa odznaczyła za zasługi w okresie okupacji Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast w roku 1964, jak podaje Antoni Olcha, w 30. rocznicę działalności czasopisma literatów ludowych „Wieś – Jej pieśń”
i „Nowa Wieś” z inicjatywy miejscowych ludowców, popartej przez ogół mieszkańców, umieszczono na froncie domu Kokoszki tablicę pamiątkową i drugą na ścianie
domu nr 158 w Naprawie, gdzie była siedziba redakcji. Tablicę tę można oglądać po dziś dzień.
W kilka miesięcy po śmierci magistra Kokoszki w „Farmacji Polskiej”
ukazał się interesujący nekrolog. Czytamy w nim: Dnia 7 I 1946 zmarł znany na terenie woj. krakowskiego aptekarz w Jordanowie, śp. Mgr Józef Kokoszka,
wybitny działacz społeczny i zasłużony członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zmarły był przykładem wzorowego aptekarza i prawdziwego Polaka, a dobrodziejstwami, które wyświadczył ubogim i nieszczęśliwym, zasłużył sobie na miano ojca i opiekuna. Pogrzeb, będący jedną wielką manifestacją, odbył się 10 stycznia 1946 w Jordanowie, przy współudziale szerokich rzesz ludu, z przedstawicielami władz miejscowych i zamiejscowych. Czynny udział wzięły również liczne
organizacje społeczne i polityczne, a wśród nich Zarząd Miejski w Jordanowie,
Miejska Rada Narodowa, Straż Pożarna, Cechy Rzemieślnicze, PKP, Szkoła Powszechna oraz 16 kół PSL.
W piękny słoneczny dzień styczniowy wyniesiono trumnę okrytą zielonym
sztandarem z godłem państwowym, który w okresie okupacji niemieckiej zmarły
aptekarz gorliwie przechowywał. Jordanów i cała okolica żegnały swego zacnego aptekarza, który każdemu służył radą i pomocą; w Jego ostatniej wędrówce na
wieczny spoczynek przyszły Go żegnać całe masy ludu w pokłosie zielonych sztandarów przybranych kirem i wieńców, aby w ten sposób oddać ostatnią przysługę
i wyrazić wdzięczność za trud i oﬁarność, którą im wyświadczył.
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Pogrzeb Józefa Kokoszki w Jordanowie. Fotograﬁa ze zbiorów Emanuela Merza

Niezwykle interesujące wspomnienia o magistrze Kokoszce, jako człowieku, przedstawił także doktor Józef Kokoszka. Wedle jego wspomnień jordanowski aptekarz był spokojny, miły, zawsze uśmiechnięty. Odznaczał się nieprzeciętną pracowitością, był bardzo uczynny. Przez cały okres międzywojenny pomagał okolicznej ubogiej ludności, od której nigdy nie brał pieniędzy
za wydawane lekarstwa. W Jordanowie znany był ze swej szlachetności. Był
wielkim wrogiem palenia tytoniu i spożywania alkoholu we wszelkich postaciach. Był wspaniałym fachowcem, posiadał wielką wiedzę i masę informacji praktycznych. Miał wspaniały kontakt z pacjentami, bardzo dużo z nimi
rozmawiał, szeroko informował np. o sposobie dawkowania leków, nigdy nie
żałując czasu. Jordanowska apteka była pięknie urządzona, panowała w niej
niezwykła czystość, gdyż magister Kokoszka był pedantem. Część wyposażenia już przed wojną mogła nosić miano zabytkowego, gdyż pochodziła jeszcze z XIX wieku.
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Zawsze dla magistra Kokoszki bardzo istotne było utrzymywanie bliskich
kontaktów z rodziną – m.in. z bratem Aleksandrem czy ojcem doktora Kokoszki, zamieszkałym w Zdziarcu. To właśnie od stryja z Jordanowa przychodziły pierwsze kartki świąteczne, od niego też rodzina otrzymywała własnoręcznie malowane obrazy. Magister Kokoszka przesyłał także liczne słodycze,
pieczone przez jego gospodynię w Jordanowie. Do domu rodzinnego magister
Kokoszka, jak zwykle zapracowany, przyjeżdżał niezwykle rzadko. W czasie
tych wizyt z zachwytem jadał najprostsze potrawy: razowy ciemny chleb, kwaśne mleko, świeże masło, żurek… O przygotowanie ich prosił rodzinę jeszcze
przed wyjazdem z Jordanowa! W Zdziarcu na Józefa Kokoszkę czekało także
jego własne siodło oraz ulubiony koń, gdyż uwielbiał na nim jeździć. Do rodziny Kokoszków zamieszkałej w Zdziarcu często przybywała okoliczna ludność, prosząc o określone leki – wówczas Aleksander Kokoszka pisał do swego brata do Jordanowa, ten zaś na następny dzień wysyłał nieodpłatnie zamówione medykamenty. Twierdził, że grzechem byłoby brać pieniądze od swych
krajanów! Najczęściej wysyłane były witaminy w postaci płynów, gdyż wiejskie
dzieci cierpiały na awitaminozy, objawiające się pękaniem i ropieniem kącików
ust. Równie oddany był swej najbliższej rodzinie – żonie i córce.
Piśmiennictwo u autora
Dr n. farm. Maciej Bilek
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Upamiętnienie apteki

„Pod Złotą Głową”
Odnotowując uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej
istnienie apteki „Pod Złotą Głową” w Rynku Głównym w Krakowie, musimy
przypomnieć młodszej części naszego środowiska historię powstania i działalności tej zasłużonej dla miasta apteki.

P

ierwsze wzmianki na temat apteki w budynku opatrzonym do dziś godłem „Złotej Głowy” pochodzą od Ambrożego Grabowskiego, kronikarza krakowskiego, i datują jej powstanie na 1333 rok. Właścicielem
apteki w tym czasie był Konrad, a przed nim Francesko do Domburg.
W szesnastym wieku dostaje się apteka w posiadanie Jerzego Pipana, który był ławnikiem prawa magdeburskiego na zamku krakowskim. Po śmierci
Jerzego apteka wraz z domem przeszła na własność najstarszego syna – Jana,
który był aptekarzem i bakałarzem ﬁlozoﬁi na uniwersytecie krakowskim i –
podobnie jak ojciec Jerzy – ławnikiem prawa magdeburskiego. Po Janie aptekę
objął jego syn Jerzy, wybitny obywatel miasta Krakowa. Po ukończeniu Akademii Krakowskiej Jerzy Pipan wyjechał do Padwy, gdzie uzyskał stopień doktora medycyny i godność rektora akademii padewskiej oraz otrzymał miano
rycerza św. Marka, nadany mu przez dożę weneckiego. Po powrocie do kraju
zostaje Jerzy Pipan nadwornym lekarzem i aptekarzem króla Władysława IV
i już do końca swojego życia pozostaje w Krakowie, pełniąc wiele zaszczytnych
funkcji. Mimo rozlicznych zajęć, między innymi radcy miejskiego, prefekta
skarbu miejskiego, burmistrza, prowadził Jerzy Pipan odziedziczona aptekę
do 1648 roku. W roku 1640 podarował doktor Pipan aptekę swojemu synowi Jerzemu, który praktykował w rodzinnej aptece. Apteka „Pod Złotą Głową” pozostawała własnością bogatego rodu Papinów, posiadających kilkanaście
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domów w Krakowie i podkrakowską wieś Karniowice, do 1668 roku. Od tego
roku apteka wraz z domem w rynku przeszła w posiadanie córki Jerzego, Anny
i jej męża – aptekarza Stanisława Chudzińskiego. W ich rękach apteka pozostawała do 1721 roku, kiedy to Michał Chudziński sprzedał ją Michałowi
Szasterowi, ławnikowi miejskiemu.

Tablica upamiętniająca lokalizację nieistniejącej już apteki „Pod Złotą Głową” u wylotu
ulicy Floriańskiej do Rynku. Odsłonięta została 25 października 2011 roku

W 1790 roku po Michale aptekę wraz z domem objął Piotr Szaster, cieszący się wielkim poważaniem wśród mieszkańców Krakowa burmistrz miasta.
Rodzina Szasterów była mocno związana z zawodem aptekarskim. Jan Szaster początkowo oddawał się aptekarstwu, a następnie ukończył w Hall nauki
lekarskie. Po powrocie do kraju zakłada w 1774 roku aptekę „Pod Słońcem”
i przewodzi nowo utworzonej katedrze farmacji i farmakologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Antoni Szaster, syn Piotra, był lekarzem. Porzucił jednak
medycynę, został profesorem farmacji Akademii Krakowskiej i objął aptekę
„Pod Złotą Głową”, zarządzając jednocześnie apteką „Pod Słońcem”. Wincenty Szaster był profesorem Akademii Krakowskiej, wykładał anatomię i ﬁzjo42
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logię. W roku 1801 dom wraz z apteką „Pod Złotą Głową” kupił od Szasterów
Jan Bartel, ten zaś sprzedał aptekę Adolfowi Aleksandrowiczowi.
Adolf Aleksandrowicz urodził się w Krakowie w 1811 roku i ukończył studia farmaceutyczne na krakowskim uniwersytecie. Specjalizował się z chemii
w Berlinie i po powrocie do kraju został asystentem, a następnie docentem
chemii analitycznej, zajmując się do końca życia badaniem wód mineralnych,
między innymi Krynicy, Szczawnicy, Iwonicza, Rabki i Żegiestowa, piastując jednocześnie funkcję naczelnika miasta w czasie Powstania Styczniowego
1863 roku oraz radnego miejskiego i członka Akademii Umiejętności w Krakowie.
Po śmierci Adolfa Aleksandrowicza apteka „Pod Złota Głową” co kilka lat zmieniała właścicieli. Na szczególną uwagę zasługują współwłaściciele apteki od roku 1911, magistrowie Edward Norek i Stanisław Krówczyński.
O tym pierwszym niech świadczy nekrolog, zamieszczony w „Wiadomościach
Farmaceutycznych” w 1929 roku: Dnia 20 sierpnia br. zmarł w Krakowie śp.
Edward Norek, współwłaściciel apteki przy ul. Grodzkiej – róg Rynku, przeżywszy 50 lat. Zmarły dzięki niestrudzonej pracy doprowadził aptekę swą do jednej
z pierwszych w Krakowie, zyskując sobie duży krąg życzliwych klientów. Wzorowy
aptekarz i czynny kolega pozostawił po sobie dobrą pamięć.
Drugi z aptekarzy, kierownik apteki od roku 1916, był działaczem pierwszej kadencji, powołanej w 1945 Okręgowej Izby Aptekarskiej, członkiem jej
zarządu i Rady Aptekarskiej. Właścicielem apteki pozostawał aż do nacjonalizacji w roku 1951. Profesor Wojciech Roeske wspominał w nekrologu z 1967
roku, że Stanisław Krówczyński, oddany całym życiem zawodowi farmaceutycznemu, czynnie z nim współpracując, w pełni doceniał społeczną ważność i rolę farmacji, stąd umiłowania swoje potraﬁł przelać i zwielokrotnić w pokoleniu sobie
najbliższym i chyba to właśnie jest jedną z najcenniejszych jego życiowych zasług.
Tym najbliższym pokoleniem był syn Stanisława, wspomniany w treści tablicy pamiątkowej profesor Leszek Krówczyński, wieloletni kierownik Katedry
i Zakładu Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Krakowie.
Mgr farm. Jerzy Bilek
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„Inspektorzy farmaceutyczni
województwa krakowskiego”

W

grudniu bieżącego roku, nakładem nowotarskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, ukazała się monograﬁa historyczna zatytułowana Inspektorzy farmaceutyczni województwa
krakowskiego, autorstwa doktora nauk farmaceutycznych Macieja Bileka. Na
liczącą sobie sto kilkadziesiąt stron, bogato ilustrowaną publikację, składają
się dwie części, zatytułowane kolejno: „Działalność inspektorów farmaceutycznych województwa krakowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego i jej podstawy prawne” oraz
„Sylwetki inspektorów farmaceutycznych województwa
krakowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego”. Warto zaznaczyć, że po
ukazaniu się tej książki Kraków i Małopolska, jako jedyne
w kraju, mogą pochwalić się
monograﬁą, dotyczącą historii
inspekcji farmaceutycznej!
Poniżej, jako zachętę dla
przyszłych Czytelników, przedrukowujemy „Słowo wstępne”
do książki, autorstwa magistra
farmacji Józefa Łosia, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
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Publikacja Inspektorzy farmaceutyczni województwa krakowskiego opisuje
urzędowe decyzje, odnoszące się do pracy galicyjskich, a następnie małopolskich aptek w przededniu I wojny światowej oraz w okresie dwudziestolecia
międzywojennego.

Magister farmacji Hugon
Muthsam, pierwszy i długoletni (1920–1930) inspektor
farmaceutyczny województwa krakowskiego. Zdjęcie zamieszczone w „Kronice Farmaceutycznej” (1930, nr 50, s. 737)

Autor w pracy tej podkreśla, iż w zaborze austriackim, na terenie Galicji,
istniało ustawodawstwo, które normowało, w jaki sposób należy dokonywać
kontroli aptek. Po odzyskaniu niepodległości weszły w życie rozporządzenia,
które ostatecznie unormowały pracę inspektorów na terenie II Rzeczpospolitej. Książka opisuje walkę środowisk aptekarskich, dążących do uzyskania zupełnej samodzielności dla własnych departamentów oraz organów kontrolnych i wyeliminowania spraw aptekarskich z zakresu działania lekarzy. Pierwsi
inspektorzy, powołani po odzyskaniu niepodległości, byli osobami, które nie
tylko zorganizowały służby nadzoru farmaceutycznego, ale także poprowadziły zawód aptekarza na nowoczesne tory. Inspektorzy ponadto propagowali
produkty pochodzenia krajowego, a działalność ich była nacechowana poczuciem obywatelskim.
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Formularz „Protokołu rewizji apteki”. Wzór z roku 1938
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Aby współczesny farmaceuta mógł poznać historię tworzenia inspekcji farmaceutycznej, autor w swojej publikacji opiera się na dużej liczbie dokumentów archiwalnych, pochodzących z apteki w Grybowie, wśród których zachowały się protokoły kontroli inspektorów farmaceutycznych. Z dokumentacji
tej wynika, iż celem nadzoru farmaceutycznego także w tamtych czasach był
nadzór na bezpiecznym obrotem i stosowaniem produktów leczniczych u ludzi. W następnej części książki mamy opisane sylwetki inspektorów farmaceutycznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego do wybuchu drugiej
wojny światowej. W zakończeniu książki autor opisuje próbę reaktywacji urzędu Inspektora Farmaceutycznego w oparciu o ustawodawstwo przedwojenne.
Niestety reforma administracji terenowej w 1950 r. zlikwidowała Urzędy Nadzoru Farmaceutycznego. Odrodzenie Inspektoratów Farmaceutycznych nastąpiło dopiero po uchwaleniu „Ustawy o środkach farmaceutycznych i materiałach medycznych” w 1991 r.

Uczestnicy opisanego w książce zjazdu inspektorów wszystkich województw II Rzeczypospolitej, zorganizowanego w dniach 13–14 marca 1931. Krakowski inspektor farmaceutyczny, magister Franciszek Sianko, stoi jako trzeci od lewej. Zdjęcie zamieszczone
w „Kronice Farmaceutycznej” (1931, nr 7, s. 77)
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Niniejsza książka jest ciekawą lekturą dla całej rzeszy czytelników zainteresowanych historią powstania urzędu Nadzoru Farmaceutycznego, który stoi
na straży jakości leku oraz bezpiecznego obrotu i stosowania u ludzi.
Mgr farm. Józef Łoś
Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Książka Inspektorzy farmaceutyczni województwa krakowskiego dostępna
jest wyłącznie u wydawcy – nowotarskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zamawiać można ją za pośrednictwem strony internetowej http://www.pth.nowytarg.pl lub kierować korespondencję na adres
e-mailowy: pth.nt@poczta.fm.
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Tradycyjny już dla „Farmacji Krakowskiej” tytuł kilkuletniego cyklu zastępujmy nowym. Będziemy śledzić, jakie troski trapiły naszych poprzedników
w aptekach przed trzema ćwierciami wieku. Ich charakter był nieco inny niż
przed stu laty, choć trudno nie odnieść wrażenia, że cienie i blaski życia aptekarzy były, są i… będą takie same!
Praca społeczna farmaceutów. Koledzy pełniący na prowincji ciężką służbę

in labore pro aegroti bono nie uchylają się zazwyczaj i od pracy społecznej. Do
dużej grupy aptekarzy-społeczników, których niejednokrotnie wymienialiśmy
w tym miejscu, zaliczyć należy kol. Józefa Kęstowicza, właściciela apteki w Postawach, woj. wileńskie. Kol. Kęstowicz jest więc prezesem Banku Ludowego i spółdzielni „Wygoda”, członkiem Wydziału Powiatowego, Rady Gminnej i Rady Powiatowej oraz b. prezesem Rady Powiatowej. (…) Kol. Kęstowicz brał czynny udział w walce o niepodległość Ojczyzny w szeregach POW.
Jest odznaczony medalem niepodległości, srebrnym krzyżem zasług i krzyżem
LOPP.
„Wiadomości Farmaceutyczne” z 11 października 1936

Nieczynna krowianka. Minist. Opieki Społ. zawiadomiło pismem okól-

nem z dnia 27 lipca urzędy wojewódzkie, że krowianka, produkowana w br.
przez Instytut Szczepienia Ospy Dra T. Stępniewskiego w Warszawie, okazała się w 90% nieczynna, wobec czego poleciło zarządzić ponowne szczepienia
w miejscowościach, w których stosowano krowiankę produkcji tego instytutu.
„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie”, nr 9/1936

Obce kapitały w Polsce. Przekonaliśmy się, że działające w Polsce obce przed-

siębiorstwa i kapitały są szkodliwe, „kłusownicze”; wiemy, że istnieje w Polsce
wiele przedsiębiorstw i kapitałów dla Polski niepotrzebnych, szkodzących nam
przez opanowywanie rynku, hamowanie rozwoju polskich przedsiębiorstw,
szkodliwych – przez paraliżowanie polskiej inicjatywy. Bez przewartościowania tych zagadnień, bez uświadomienia sobie przez całe społeczeństwo, czem
grozi Polsce dalsze wykupywanie jej dobra przez kapitał zagraniczny, nie można przystąpić do skutecznej walki o lepsze jutro gospodarcze.
„Farmacja Współczesna”, nr 1–2/1936
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Polski preparat w Austrii. Zarejestrowanie preparatu polskiego za granicą

nie należy do faktów zdarzających się często. Jak nam donosi ﬁrma R. Barcikowski z Poznania, został obecnie zarejestrowany w Austrii preparat tej ﬁrmy „Erbefan”. Nowo zarejestrowany specyﬁk otrzymał w Austrii nr rejestru
4519.
„Wiadomości Farmaceutyczne” z 11 października 1936

„Dancing-Bridge” w Warszawskim T-wie Farmaceutycznym. Warszaw-

skie T-wo Farmaceutyczne organizuje w dn. 15 listopada br. (niedziela) w lokalu swym, Długa 16, III piętro, „Dancing-Bridge” dla członków T-wa, ich
rodzin oraz zaproszonych gości. Całkowity dochód z tej imprezy został przeznaczony na istniejącą przy WTF Kasę Wsparcia dla wdów i sierot po farmaceutach. Początek o godz. 18. Stroje wizytowe. Wejście 2,50 i 1,50 (akademicy). Bufet zorganizowany będzie łaskawie przez grono Pań Gospodyń, żon
członków T-wa.
„Wiadomości Farmaceutyczne” z 8 listopada 1936

Uniewinnienie aptekarzy. W wyniku rozprawy w dniu 5 bm. w sądzie ape-

lacyjnym w Warszawie o wydawanie z aptek narkotyków na recepty, przekraczające 10-krotnie dawki lekarskie, trzej aptekarze warszawscy zostali uniewinnieni.
„Wiadomości Farmaceutyczne” z 15 listopada 1936

Nareszcie… Apteki stołeczne są obecnie zamykane w niedziele, pełniąc dy-

żury kolejno, jak to ma miejsce w wypadku dyżurów nocnych. Innowację tę
należy powitać z całym uznaniem, jako usiłowanie do wprowadzenia pewnej
poprawy w stosunku między pracownikami a właścicielami aptek. (…) Dyżury świąteczne aptek uważaliśmy za uciążliwy obowiązek, z którego zrobiono
przywilej! Uprzywilejowaną była niestety tylko jedna strona, cały ciężar obowiązku spadał natomiast na stronę drugą, bez żadnej rekompensaty. Nic więc
dziwnego, że uprzywilejowani, nie ponosząc żadnych ciężarów, byli głusi na
głosy domagające się uregulowania tej kwestii, a wszystkie nasze wystąpienia
zbywane były dyplomatycznym milczeniem.
„Farmacja Współczesna”, nr 1–2/1936
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Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała…
W Krynicy, w pobliżu Starych Łazienek, niedawno wykończono parterowy

budynek, mieszczący wytwórnię soli z wody „Zubera” oraz laboratorium chemiczne dla badania miejscowych wód zdrojowych. O wytwórni tabletek i soli
„Zubera” mało się jeszcze wie i słyszy, w stosunku do wielkiego znaczenia, jakie
placówka ta może nieść w krajowym obrocie solami mineralnymi wód zdrojowych. (…) Wyrabiane obecnie w Krynicy tabletki „Zuber” mają konkurować
ze sprowadzanymi dotychczas w dużych ilościach z zagranicy tabletkami „Vichy”, które pod względem wartości soli ustępują wielokrotnie „Zuberowi”. Należy więc spodziewać się, że konkurencja przechyli szalę zwycięstwa na rzecz
„Zubera”, uznanego już w naszym lecznictwie za środek wysokiej wartości.
„Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie”, nr 9/1936

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek
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Prawo

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne informuje na swych stronach internetowych, że drukiem ukazały się: suplement 2010 do „Farmakopei Polskiej
VIII” oraz tom pierwszy i drugi „Farmakopei Polskiej IX”.

C

ena wysyłkowa pierwszego wydawnictwa, za pobraniem pocztowym,
to 524,74 zł, obydwóch zaś tomów drugiego – 667,05 zł. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne dodaje, że tom pierwszy i drugi „Farmakopei Polskiej IX” – opracowany i wydany w Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – to polskojęzyczna wersja wszystkich materiałów opublikowanych w części podstawowej nowego wydania „Farmakopei Europejskiej 7.0” ze zmianami i uzupełnieniami zawartymi w suplementach 7.1 i 7.2. Z komunikatu PTFarm dowiadujemy się
także, że w skład „Farmakopei Polskiej IX” wszedł także dział monograﬁi narodowych obejmujący wszystkie znowelizowane dotychczas monograﬁe narodowe
FP VI 2002 oraz pełny wykaz dawek dla substancji czynnych opisanych w monograﬁach oraz ich przynależność do wykazu A, B i N.
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Z dawnej apteki

Ung: Elemi (Unguentum Elemi) – maść elemijska, syn. Balsamus Arcaei, lek złożony
z żywicy elemijskiej, terpentyny, łoju baraniego i smalcu. Żywicę elemijską (Resina Elemi)
otrzymywano głównie z drzewa kanarecznika
(Canarium commune L.), które rośnie na Filipinach. Maść tę stosowano w leczeniu wrzodów.

Ung: ad Labia (Unguentum ad Labia) – maść
na wargi, syn. Ceratum Labiale – pomada do ust.
Stosowano pomadę białą (Ceratum Labiale Album), zawierającą wosk biały, olbrot i olejek
migdałowy, oraz pomadę różową (Ceratum Labiae Rubrum), wzbogaconą alkaniną – czerwonym barwnikiem z alkany barwierskiej (Alkanna
tinctoria L.) lub farbownika lekarskiego (Anchusa oﬃcinalis L.).

Puszki apteczne, szkło mleczne, metalowe przykrywy. Wiek XVIII/XIX w.
(nr. inw. 1002, 4329). Naczynia pochodzą z apteki Edmunda Smagłowskiego
w Jędrzejowie (dar dla Muzeum Farmacji w Krakowie przekazany w latach
1950 i 1959).
Iwona Dymarczyk

