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Informacje bieżące

Okręgowa Izba Aptekarska Okręgowa Izba Aptekarska w w KrakowieKrakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel.:  (12) 264 25 53 
faks: (12) 264 25 09
e-mail: biuro@oia.krakow.pl
kod dostępu: 7447

Nr kontaNr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

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

PrezesPrezes
mgr farm. Barbara Jękot pełni dyżury:
w poniedziałki i czwartki od 10.00 do 17.00
w piątki od 10.00 do 12.00

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

Radca prawny OIARadca prawny OIA
mgr Janusz Brol pełni dyżur:
w poniedziałki od 14.00 do 17.00

Wysokość składek członkowskich OIA – od 1.07.2012Wysokość składek członkowskich OIA – od 1.07.2012
  członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 40 zł
  emeryci i renciści, którzy przed 31.03.2012 zakończyli wykonywanie zawodu z racji 

przejścia na emeryturę lub rentę, są zwolnieni z płacenia składek
  emeryci i renciści kończący wykonywanie zawodu z racji przejścia na emeryturę 

lub rentę po 31.03.2012 są zwolnieni z płacenia składek po złożeniu oświadczenia 
w biurze OIA

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

Szanowni Państwo!

D 
wa ważne wydarzenia mamy za 
sobą: styczniowy Noworoczny Kon-
cert Aptekarzy i Sprawozdawczy 

Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie. Oba były wyjątkowe. Koncert po raz 
pierwszy organizowaliśmy samodzielnie. Jak się 
udał, muszą ocenić słuchacze. Zjazd odbył się po 15-miesięcznej przerwie – 
tak postanowili delegaci. Okres sprawozdawczy miał się zrównać z obra-
chunkowym. Wiązało się to z zaplanowaniem działań i budżetu nie na 12, 
a na 15 miesięcy. Z satysfakcją stwierdzam, że sprawozdanie za ten okres 
działalności zostało przez delegatów przyjęte i udzielono nam absolutorium. 
Wiem, że to nie moja indywidualna zasługa, ale całego zespołu – Prezydium 
i Okręgowej Rady Aptekarskiej. Szczegółowe sprawozdanie z działalności 
znajdziecie Państwo w tym numerze biuletynu.

Przed nami realizacja kolejnych zadań, jakie wyznaczył nam Zjazd. 
Obok standardowych – wynikających z ustawy – musimy przeprowadzić 
działania wymuszone przez odgórne decyzje. Przygotowujemy się do prze-
niesienia danych naszych członków do Centralnego Rejestru Farmaceutów. 
W najbliższym czasie w Izbie musi być wdrożona polityka bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony danych osobowych w związku tworzeniem Rejestru.

Czeka nas zmiana ustaw: Prawo farmaceutyczne, o izbach aptekarskich 
i refundacyjnej. Dla nas to wyzwanie, by złożyć takie projekty poprawek, 
które zagwarantują nam aptekarzom niezależność zawodową i możliwość 
prowadzenia aptek. Będziemy też zabiegali, przez spotkania z osobami de-
cyzyjnymi na szczeblu województwa, by takie korzystne zmiany znalazły się 
w ustawach.

Zdaję sobie sprawę, że sytuacja farmaceutów jest coraz trudniejsza, jed-
nak zapowiadane nowelizacje pozwalają mi patrzeć w przyszłość z optymi-
zmem, czego też i Państwu życzę.

Prezes Okr�gowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara J�kot
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Od redakcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

M
inęła połowa kadencji i nadszedł czas na refleksję, czy to, co 
robiliśmy przez ostatnie dwa lata, było zgodne z oczekiwa-
niami członków naszej Izby. Dla mnie niezwykle ważne były 

opinie wyrażone na Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów Okręgowej Izby 
Aptekarskiej, który odbywał się 21–23 lutego 2014 roku. Wsłuchiwałam się 
zarówno w to, co oficjalnie zgłaszano jako wnioski w dyskusji zjazdowej, jak 
i w głosy w kuluarach.

Delegaci – wyraziciele woli członków Izby – wymieniali propozycje 
zmian, jakie w swych działaniach powinna przyjąć Okręgowa Rada Aptekarska 
w Krakowie. Podkreślano konieczność jeszcze lepszej komunikacji. Zwracano 
uwagę na organizowanie większej liczby szkoleń, nie tylko poszerzających 
wiedzę fachową czy zwiększających umiejętności prowadzenia firmy, ale też 
pomagających osobom, których sytuacja zawodowa się zmienia, poradzić sobie 
z tym problemem. Zaznaczano, że niezbędne są integracja i szersze informo-
wanie o osiągnięciach magistrów farmacji na innych, pozazawodowych polach: 
w sporcie, twórczości, działalności społecznej. Jako redaktor naczelna biulety-
nu z przyjemnością podejmę takie tematy w naszym periodyku.

W obecnym numerze polecam m.in.:
 Aktualności – sprawozdanie ze Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów 

Okręgowej Izby Aptekarskiej wraz ze sprawozdaniem Prezesa z dzia-
łalności ORA za ostatnie 15 miesięcy;

 Wydarzenia – informacje o najważniejszych imprezach lub wydarze-
niach z udziałem członków Izby;

 Co aptekarz wiedzieć powinien – nowy cykl, w którym będziemy 
omawiać problemy nadużywania leków lub stosowania ich w celach 
niemedycznych;

 Opieka farmaceutyczna – kolejny artykuł poświęcony dietom;
 Aptekarskie rodziny – nowy cykl historyczny na temat znanych rodzin 

aptekarzy;
 Nowości wydawnicze – informacja o publikacji, która szczególnie za-

interesuje aptekarzy szpitalnych.
Naszym Czytelnikom już teraz życzę zdrowych, radosnych i rodzinnych 

świąt Wielkiej Nocy. 
Redaktor naczelna

El�bieta Rz�sa-Duran
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Kalendarium

6.11.2013  KrakówKraków – spotkanie z Prezesem Oddziału Krakowskiego PTFarm 

doc. Włodzimierzem Opoką poświęcone omówieniu wspólnych działań 

w 2014 roku. Ze strony Izby uczestniczyły Prezes ORA mgr farm. Bar-

bara Jękot i Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

7.11.2013  KrakówKraków – spotkanie przedstawicieli ORA z Kierownikiem Zakładu 

Farmacji Społecznej Wydziału Farmacji UJ CM dr hab. Agnieszką 

Skowron. Spotkanie poświęcono omówieniu perspektyw wdrażania 

opieki farmaceutycznej w aptekach oraz organizacji III Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Prowadzenie opieki farmaceu-

tycznej”. Udział wzięły Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot i Wice-

prezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

8.11.2013  KrakówKraków – uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Kra-

kowa. W obradach uczestniczyła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

15.11.2013  KrakówKraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódz-

kiego NFZ w Krakowie. W obradach wzięła udział Prezes ORA 

mgr farm. Barbara Jękot

16.11.2013  KrakówKraków – spotkanie z seniorami zawodu, członkami OIA w Krakowie, 

połączone ze zwiedzaniem z przewodnikiem podziemi Rynku Główne-

go. W spotkaniu uczestniczyły Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot 

i Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

19.11.2013  KrakówKraków – posiedzenie Krakowskiego Oddziału PTFarm. Udział wzięła 

Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

22.11.2013  KrakówKraków – spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym 

w Krakowie mgr. farm. Józefem Łosiem w sprawie wszczętych przez 

Inspektorat spraw dotyczących zakazu reklam w aptekach. W spotkaniu 

uczestniczyli Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA 

mgr farm. Jerzy Jasiński

22.11.2013  KrakówKraków – XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Krakowie. Jako gość w Zjeździe wzięła udział Prezes ORA 

mgr farm. Barbara Jękot

22–23.11.2013  KrakówKraków – V Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna „Bezpieczna far-

makoterapia”. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

23.11.2013  Katowice Katowice – XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej 

Izby Aptekarskiej. W Zjeździe uczestniczyli Prezes ORA mgr farm. Bar-

bara Jękot oraz Sekretarz ORA mgr farm. Piotr Zając

25.11.2013  KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 

zawodu

27.11.2013  KrakówKraków – spotkanie w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódz-

kiego NFZ w Krakowie. Omawiano problemy dotyczące realizacji re-

cept w aptekach. Uczestniczyli ze strony NFZ: Dyrektor MOW NFZ 

w Krakowie Barbara Bulanowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Lekami Izabela Obarska, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Monika 
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Jezierska-Kazberuk, a ze strony Izby: Prezes ORA Barbara Jękot 

i mec. Janusz Brol

27.11.2013  Nowy TargNowy Targ – posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu nowotarskiego w 2014 roku. W obradach wzięli udział Prezes 

ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy 

Jasiński

27.11.2013  KrakówKraków – druga odsłona konkursu „Nalewki receptury własnej” organi-

zowanego wspólnie z OIL w Krakowie

28.11.2013 Nowy SączNowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy

29.11.2013 TarnówTarnów – kwartalne zebranie aptekarzy

2.12.2013 KrakówKraków – kwartalne zebranie aptekarzy

3.12.2013 Nowy TargNowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy 

5.12.2013  WarszawaWarszawa – posiedzenie Grupy Doradczej Użytkowników Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczące prac nad reali-

zacją programu systemu P1 – e-recepta. W pracach uczestniczyła Prezes 

ORA mgr farm. Barbara Jękot

9.12.2013  KrakówKraków – szkolenie „Ochrona danych osobowych” zorganizowane 

w siedzibie OIA w Krakowie przez firmę Tangram

11.12.2013  KrakówKraków – zorganizowane przez firmę MedLegalis sp. z o.o. warsztaty na 

temat: „Zasady przeprowadzania kontroli przez Wojewódzki Inspekto-

rat Farmaceutyczny i NFZ”. Uczestniczyła Prezes ORA mgr farm. Bar-

bara Jękot

12.12.2013  WarszawaWarszawa – posiedzenie NRA

12.12.2013  KrakówKraków – uroczyste spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych. 

W spotkaniu wziął udział Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński

16.12.2013  KrakówKraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ w siedzibie Izby w Krakowie. W obradach wzięli udział: Dy-

rekcja oraz Rada MOW NFZ w Krakowie, Prezes ORA mgr farm. 

Barbara Jękot, Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński, Sekretarz  

ORA mgr farm. Piotr Zając oraz zaproszeni goście: przedstawiciele 

fizjoterapeutów – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii 

prof. Marek Pieniążek, Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapii Andrzej 

Szczygieł, a także Sekretarz Rady Miasta Krakowa Paweł Stańczyk, 

Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UM Krakowa Michał Marszałek

16.12.2013  KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 

zawodu 

17.12.2013  ŁódźŁódź – Koncert Świąteczny w Teatrze Muzycznym w Łodzi zorga-

nizowany przez Hurtap SA. W koncercie wzięły udział Prezes ORA 

mgr farm. Barbara Jękot i Skarbnik mgr farm. Małgorzata Lelito 

19.12.2013  KrakówKraków – posiedzenie ORA w Krakowie
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20.12.2013  KrakówKraków – opłatkowe spotkanie Rady Wydziału Farmaceutycznego 

CM UJ. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

3.01.2014  KrakówKraków  – Noworoczny Koncert Aptekarzy w Teatrze Słowackiego

10.01.2014  KrakówKraków – konkurs o tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych dla młodych 

doktorantów. Gościem spotkania była Prezes ORA mgr farm. Barbara 

Jękot

12.01.2014  KrakówKraków – tradycyjny opłatek dla lekarzy i farmaceutów. Zaproszenie 

przesłał Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz. Udział 

wzięły Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA 

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

14.01.2014  WarszawaWarszawa – konferencja „Zintegrowane Prototypy Internetowego Kon-

ta Pacjenta oraz e-Recepty – wnioski dla kolejnych projektów informa-

tyzacji ochrony zdrowia”. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara 

Jękot

27.01.2014  KrakówKraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ w Krakowie. Uczestniczyła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot

30.01.2014  KrakówKraków – konferencja „Przeziębienie i ból – skuteczne metody przeciw-

działania” zorganizowana przez firmę Omega Pharma Poland

30.01.2014  KrakówKraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania 

zawodu

31.01.2014  WarszawaWarszawa – IV Ogólnopolskie Forum Farmaceutyczne. W obradach 

udział wzięły Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik ORA 

mgr farm. Małgorzata Lelito
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Sprawozdawczy Zjazd 
Delegatów Okręgowej 
Izby Aptekarskiej 
w Krakowie

W 
dniach 21–23 lutego 2014 roku w hotelu „Kocierz” w Targa-
nicach k. Andrychowa odbył się Sprawozdawczy Zjazd De-
legatów Okręgowej Izby Aptekarskiej. W toku obrad dele-

gaci przyjęli sprawozdania Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego 
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Głosowanie nastąpiło po wcześniejszym wy-
słuchaniu wystąpień pani Prezes, Skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jednogłośnie 
udzielono absolutorium obecnym władzom Izby przez przyjęcie stosownych 
uchwał.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej Grzegorz Kucharewicz, Wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak, Wi-
ceprezes Śląskiej OIA Bożena Kwaśniak, Wiceprezes Gdańskiej OIA Michał 
Pietrzykowski, Prezes Opolskiej OIA Andrzej Prygiel, Wiceprezes Dolnoślą-
skiej OIA Paweł Łukasiński, Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceu-
tyczny Józef Łoś, Sekretarz krakowskiej Okręgowej Izby Lekarskiej Katarzyna 
Turek-Fornelska, Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej Bożena 
Świętek, kierownik apteki szpitalnej Szpitala Specjalistycznego im. Stanley 
Dudricka w Skawinie Magdalena  Piętka, Wojewódzki Konsultant ds. Farma-
cji Aptecznej Jerzy Jasiński. 

W czasie Zjazdu wręczono naszym koleżankom i kolegom farmaceutom 
medale, wyróżnienia i odznaczenia. Medal im. prof. Bronisława Koskowskie-
go odebrała z rąk Prezesa NRA nasza koleżanka Anna Włodarczyk – członek 
Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Wyróżnienie Laur Aptekarski otrzymali 
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z rąk naszej pani Prezes: Maryla Lech (nieobecna), Magdalena Piętka, Bożena 
Świętek, Barbara Zakrzewska i Walenty Zajdel. Odznakę „Zasłużony dla śro-
dowiska małopolskiego” otrzymali wraz z gratulacjami od pani Prezes nastę-
pujący farmaceuci, którzy aktywnie uczestniczą w pracach naszego samorzą-
du: Grażyna Bartochowska, Mirosław Grodek, Sebastian Janik, Magdalena 
Kudrzycka, Marcin Kudrzycki, Teresa Nalezińska, Maria Petlic-Jedynak, Jo-
anna Piątkowska-Kowalik, Barbara Pieszczek (nieobecna), Marta Polak, To-
masz Wójcicki. 

Obecni na Zjeździe delegaci mieli okazję wysłuchać wystąpień gości: 
Prezesa Kucharewicza, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego Józefa Łosia oraz przedstawicieli innych izb. Zarówno goście, jak 
i delegaci mogli zadawać pytania Prezesowi NRA. Była to też okazja, by swo-
bodnie wyrazić swoje przemyślenia i opinie. W pewnym momencie dyskusja 
była niezwykle burzliwa. Miejmy nadzieję, że przyniesie korzystne wyniki dla 
naszego środowiska.

Skarbnik Izby przedstawiła projekt budżetu. Poprawek, które zgłaszano, 
delegaci nie zaakceptowali i zaproponowany budżet na rok 2014 został przy-
jęty jednogłośnie.

Po przyjęciu uchwał i oficjalnym zamknięciu Zjazdu delegaci i goście 
mieli możliwość udziału w warsztatach szkoleniowych, jakie zaproponowali 
organizatorzy.

Na koniec należy podkreślić odpowiedzialną postawę tych koleżanek 
i kolegów delegatów, którzy zechcieli poświęcić swój czas i przyjechali na ob-
rady. Ufamy, że na kolejnym zjeździe sprawozdawczym, w przyszłym roku, 
będzie nas jeszcze więcej.

Sekretarz Okr�gowej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Piotr Zaj�c  
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej 
Rady Aptekarskiej w Krakowie za okres 
1 października 2012–31 grudnia 2013 roku 
wygłoszone przez Prezes ORA 
mgr Barbarę Jękot na Sprawozdawczym 
Zjeździe Delegatów Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Targanicach 
21 lutego 2014 roku 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

P
o 15 miesiącach, jakie upłynęły od ostatniego zjazdu, kolejny raz 
składam sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Apte-
karskiej w Krakowie. Szczegółowe sprawozdania z działalności 

komisji otrzymaliście Państwo w materiałach zjazdowych wraz ze sprawoz-
daniami Okręgowego Sądu Aptekarskiego, Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Kiedy zaczynałam sporządzać to sprawozdanie, po raz trzeci w sejmie 
wystąpiono z wotum nieufności w stosunku do Ministra Zdrowia i po raz 
trzeci Minister uratował głowę. Mam jednak mieszane uczucia co do tego, czy 
dla naszego środowiska jest to dobra wiadomość. Z jednej bowiem strony Mi-
nister obiecał, że nie będzie zmian w zapisach ustawowych odnośnie do znie-
sienia zakazu reklamy aptek, a o takie zmiany walczy środowisko biznesowe 
skupione wokół Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Business 
Centre Club, wspomagane przez Lewiatana, wychwalające reklamę jako ele-
ment wolności gospodarczej i traktujące aptekę jak zwykły sklep, a aptekarza 
jako sprzedawcę. Z drugiej strony ten sam Minister obniża ceny leków na 
półkach za każdym razem, kiedy wprowadzane są nowe listy refundacyjne, 
przy istniejącym niekorzystnym systemie naliczania marż aptecznych. Spe-
cjaliści IMS podają, że miesięczna marża apteczna statystycznej polskiej ap-
teki zmniejszyła się do tego stopnia, iż w kilku tysiącach aptek nie pokrywa 
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już kosztów ich funkcjonowania. Farmaceutom coraz trudniej jest prowadzić 
własną aptekę. Wzrasta także odsetek aptekarzy, którzy zmuszeni są do zamy-
kania lub sprzedawania swoich aptek. Obowiązująca od dwóch lat ustawa re-
fundacyjna w takim kształcie niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie aptek. 

Jako korporacja staramy się przychodzić z pomocą aptekarzom właści-
cielom aptek. Utworzony w naszej Izbie Klub Ratowania Aptek Aptekarzy 
zorganizował grupę zakupową, która podejmuje wspólne działania w walce 
z sieciami, konkurując cenami, ale też umacniając pozycję samodzielnej apte-
ki przez wprowadzenie w swoich aptekach prawdziwej opieki farmaceutycz-
nej czy nowego wyposażenia receptury w celu poprawy jakości wytwarzanych 
leków. W siedzibie naszej Izby, a następnie w jednej z aptek działającej w Klu-
bie organizowane były spotkania z psychologiem biznesu. Jesteśmy przeko-
nani, że tylko podejmowane wspólne działania aptek nienależących do sieci 
mogą uchronić niezależne apteki przed zamknięciem i pozwolą im przetrwać 
na trudnym obecnie rynku aptecznym. Należy też dążyć do konkurowania 
jakością usług farmaceutycznych i fachowością zatrudnianego personelu, ale 
taką możliwość da nam jedynie zmiana obowiązującego prawa.

Kolejny problem, z jakim borykają się apteki, to niejasne przepisy doty-
czące reklamy. Do naszej Izby wpływa ogromna ilość informacji o łamaniu 
zakazu reklamy aptek. Zwłaszcza duże sieci prowadzą nadal wiele działań 
marketingowych – podpisują umowy z bankami i firmami ubezpieczenio-
wymi, które kierują pacjentów do określonych aptek. Nasza Izba przekazuje 
wszystkie te informacje do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. 
Rezultatem są wszczęte przez inspektora postępowania w stosunku do pod-
miotów prowadzących reklamę. A także – niestety – wiele wniosków do 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej w stosunku do kierowników aptek, 
w których taka reklama była prowadzona. Podkreślam z całą stanowczością, 
że działania Samorządu mają jedynie zwrócić uwagę administracji państwo-
wej na ważny aspekt, jakim jest egzekwowanie obowiązującego prawa, a nie 
stanowić działanie na szkodę naszych członków. Współpraca z Wojewódz-
kim Inspektorem to także wymiana informacji na temat zmian w przepisach. 
Na systematycznych spotkaniach podczas obrad Rady OIA i kwartalnych ze-
braniach aptekarzy, które organizowaliśmy w Krakowie, Tarnowie, Nowym 
Sączu i Nowym Targu, na bieżąco informowaliśmy o obowiązujących wy-
mogach inspekcji farmaceutycznej, uchybieniach, jakie pojawiają się podczas 
kontroli w aptekach.

Staraliśmy się na bieżąco reagować na pojawiające się problemy, jak 
choćby dyżury aptek w porze nocnej i w święta. Prowadziliśmy rozmowy ze 
starostami i burmistrzami, starając się osiągnąć kompromis przy planowaniu 
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dyżurów. W większości gmin udało się doprowadzić do zadowalających obie 
strony ustaleń. 

Pomimo podejmowanych wysiłków zdarzały się też porażki. Przykła-
dem może być Rabka, gdzie Pani Burmistrz stanowczo nie zgodziła się na 
przedłużenie pracy aptek do 22.00 i zabezpieczenie dyżurów w niedalekim 
Nowym Targu. Doszło tam też do żenującego incydentu: przewodniczący 
Rady Powiatu poradził aptekarzom „prowadzenie domów publicznych jako 
najlepszego z interesów, jeżeli chcą się w pracy jedynie kierować zyskiem”. 
W Polsce apteki są jedynymi podmiotami w całym systemie ochrony zdrowia, 
które zobowiązane są do pełnienia dyżurów nocnych i nie otrzymują za nie 
wynagrodzenia z budżetu państwa. Nasi koledzy w Niemczech od 1 sierpnia 
2013 roku otrzymują dopłatę do każdego dyżuru. Jest to dla nas wskazówka, 
że należy w negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Fun-
duszem Zdrowia przypominać o regulacjach prawnych, które zapewniłyby 
odpowiednie dofinansowanie dyżurów. 

Obecnie nasza OIA liczy 3017 członków. W okresie sprawozdawczym 
wypisało się 143 farmaceutów, a wpisało 71. Obserwujemy dużą rotację za-
równo w obrębie poszczególnych izb aptekarskich, jak i na stanowiskach 
kierowników aptek. Spora liczba magistrów powróciła na stanowiska kierow-
ników do swoich aptek po zniesieniu granicy wieku emerytalnego. Wydano 
128 praw wykonywania zawodu przy zwiększonej częstotliwości obrad Ko-
misji ds. Stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu i Prezydium OIA w celu 
przyspieszenia wręczania prawa wykonywania zawodu i odbierania przez 
Prezesa ślubowania, a co za tym idzie umożliwienia absolwentom jak naj-
szybszego podjęcia pracy. 

W grudniu 2013 roku skończył się pięcioletni okres edukacyjny obejmu-
jący lata 2009–2013. Ostateczne dane dotyczące liczby osób, które zakończyły 
pozytywnie ten okres, zbierzemy w marcu tego roku, ale już dziś wiadomo, że 
jest ich wiele. Zdarzają się też umotywowane podania o przedłużenie obec-
nego okresu szkoleniowego, które w większości rozpatrujemy pozytywnie. 
Zapewniliśmy wystarczającą ilość szkoleń uprawniających do zdobycia wy-
maganej liczby punktów. Na terenie naszej OIA szkolenia organizowało za-
równo Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmacji Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i inne jednostki szkoleniowe. 
Kontynuowaliśmy działania poprzedników, którzy podjęli decyzję o urucho-
mieniu pierwszych w Polsce portali edukacyjnych dla farmaceutów e-duk@cja 
i e-farmacja. Udało się je rozwinąć i jeszcze szerzej spopularyzować w Polsce. 
We współpracy z kierownikiem Studium dokonaliśmy przeglądu kursów pod 
kątem ich aktualności i ustaliliśmy tematykę nowych szkoleń przewidzianych 
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do umieszczenia w portalach. Wycofaliśmy 10 kursów, które w portalach 
znajdowały się ponad 5 lat, przez co ich treść była w części zdezaktualizo-
wana. W ich miejsce w ciągu ostatnich 15 miesięcy umieściliśmy 8 nowych 
kursów umożliwiających zdobycie 44 punktów twardych i 6 miękkich. Re-
zultatem naszych działań było systematycznie zwiększające się zaintereso-
wanie szkoleniami e-learningowymi. W okresie od października 2012 roku 
do grudnia 2013 roku członkowie naszej Izby uzyskali 5539 certyfikatów 
(łącznie członkowie wszystkich izb w Polsce uzyskali 40 784 certyfikaty).

Podjęliśmy przygotowania do wdrożenia polityki bezpieczeństwa w za-
kresie ochrony danych osobowych w związku z tworzeniem Centralnego 
Rejestru Farmaceutów. Wiązało się to zarówno z zakupem sprzętu kompu-
terowego, jak i przeszkoleniem pracowników biura i osób funkcyjnych. Ze 
szkolenia na temat ochrony danych osobowych mogli również skorzystać 
aptekarze.

Systematycznie odbywały się spotkania z Dyrekcją Krakowskiego Od-
działu NFZ, na których omawiane były problemy związane z realizację 
recept lekarskich. Przekazywaliśmy pytania i wątpliwości zgłaszane nam 
przez aptekarzy. Ustalenia podjęte podczas tych spotkań zamieszczane były 
systematycznie na stronie internetowej naszej Izby. Mam nadzieję, że są dla 
Państwa pomocą w codziennej pracy. Jako okręgowa Izba byliśmy zapraszani 
na posiedzenia Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NZF. Nasz 
udział nie ograniczał się do wysłuchania sprawozdań z wykonanych zadań 
NFZ. Przedstawialiśmy nasze stanowisko odnośnie do przeprowadzanych 
w aptekach kontroli i przekazywanych sprawozdań refundacyjnych. W grud-
niu 2013 roku spotkanie Rady MOW NFZ odbyło się w lokalu naszej OIA. 
W swoim wystąpieniu zwróciłam uwagę na nieprzewidziany prawem sposób 
weryfikowania recept przez zmuszanie aptek do wysyłania skanów i ksero-
kopii oraz naliczanie kar umownych w kwocie 200,00 zł aptekom przeka-
zującym błędne dane dotyczące numerów recept czy prawa wykonywania 
zawodu lekarza. Kwestionowane przez NFZ kwoty refundacji stanowią nikły 
procent budżetu NFZ, ale dla poszczególnych aptek są kwotami dużymi. Po-
informowałam również o zdarzających się problemach z funkcjonowaniem 
portalu NFZ przy składaniu sprawozdań i trudnościach z dokonaniem ko-
rekty do zestawień pomimo otwartego okresu rozliczeniowego. Otrzymałam 
zapewnienie Przewodniczącego Rady MOW NFZ, że zajmie odpowiednie 
stanowisko w celu poprawy wzajemnych relacji.

Spotykaliśmy się również z władzami Wydziału Farmaceutycznego Col-
legium Medicum. Poruszane tematy to standardy kształcenia, zasady odby-
wania praktyk i staży, szkolenia ciągłe. Jednym z zagadnień była weryfikacja 
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opiekunów studentów odbywających staże w aptekach w celu podniesienia 
poziomu odbywanych staży. Uwzględniliśmy sugestie tych absolwentów, 
którzy krytycznie oceniali poziom praktyk. Podkreślam jednak, że zdecydo-
wana większość aptek szkoli młodych adeptów na bardzo wysokim poziomie. 
Przekazano nam też listę opiekunów praktyk i staży, na podstawie której 
przydzielamy punkty edukacyjne.

Nawiązaliśmy ściślejszą współpracę z Krakowskim Odziałem Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego. Wspólnie organizowaliśmy zebrania na-
ukowe i kursy. Najbliższym dużym przedsięwzięciem będzie kongres w Bu-
dapeszcie w lipcu bieżącego roku. 

Współpracujemy z Okręgową Izbą Lekarską zarówno w sprawach me-
rytorycznych, jak i dotyczących integracji. Na jednym ze spotkań miałam 
przyjemność wygłosić wykład na temat leków refundowanych i problemów 
z receptami w aptekach. Dwukrotnie spotykaliśmy się też z lekarzami na kon-
kursach nalewek własnej receptury.

Staraliśmy się też podejmować działania integrujące środowisko apteka-
rzy. Rok 2013 rozpoczęliśmy Noworocznym Koncertem w Teatrze im. Juliu-
sza Słowackiego i Balem Farmaceutów. Odbył się Piknik „Mixtura” połączony 
z zawodami sportowymi, licznymi grami i występami. Rozegrano mecze 
piłki nożnej pomiędzy drużynami Farminy, Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz 
reprezentacjami OIA z Krakowa. Gościliśmy też Prezesów izb Gdańskiej, 
Bydgoskiej, Opolskiej i Śląskiej. Była to okazja do konsolidacji środowiska 
przez zabawę i rekreację. 

Na wniosek członków naszej Izby postanowiliśmy wynająć raz w tygodniu 
boisko sportowe do ćwiczeń. Mogą z niego korzystać wszyscy farmaceuci upra-
wiający sport – panie i panowie. Organizowaliśmy wyjazdy na zawody odby-
wające się w innych izbach. Na zawodach narciarskich w zeszłym roku w Kar-
paczu stanowiliśmy jedną z większych grup. Nasi zawodnicy uplasowali się na 
medalowych miejscach. Mieliśmy w swoim gronie najstarszego zawodnika, 
który doskonale radził sobie z młodzikami. 

W sierpniu na zawody żeglarskie pojechały już dwie drużyny reprezen-
tujące naszą Izbę. Mamy jeszcze małe problemy ze zdobyciem miejsc pucha-
rowych, ale jestem pełna optymizmu.

Seniorów naszego zawodu zaprosiliśmy do Izby na spotkanie z Krzysz-
tofem Kokotem, farmaceutą z Nowego Sącza, na jesienne spotkanie z poezją, 
na którym autor czytał swoje wiersze. Każdy z uczestników mógł przedstawić 
własną interpretację utworów. W październiku i listopadzie 2013 roku zwie-
dzaliśmy wspólnie podziemia krakowskiego Rynku, aby następnie spotkać się 
towarzysko przy ciastku i kawie.
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Dopiero połowa kadencji, ale już teraz dziękuję wszystkim, którzy po-
święcają swój czas i energię, pomagając mi i wspierając mnie w podejmo-
waniu decyzji – członkom Rady, Prezydium, Komisji i prawnikom Izby. 
Z wielkim uznaniem odnoszę się do pracy pracowników biura Izby. Obok 
standardowych obowiązków wdrażają politykę bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony danych osobowych i nowe programy do obsługi Centralnego Reje-
stru Farmaceutów.

Mam nadzieję, że w trakcie obrad tegorocznego Zjazdu wytyczymy dal-
szy kierunek i priorytety działań naszej Izby. Czasy są trudne dla aptekarzy 
i aptekarstwa polskiego, ale tylko my możemy coś osiągnąć własną pracą 
i determinacją w dążeniach. Zachęcam do dyskusji nad strategią naszego 
Samorządu.

Prezes Okr�gowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara J�kot

 

Wszystkim farmaceutkom i farmaceutom
radosnych i słonecznych 
Świąt Wielkanocnych 

życzą Okręgowa Rada Aptekarska 
i pracownicy biura 

Okręgowej Izby Aptekarskiej
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Spotkanie z seniorami 
zawodu

Jesienią ubiegłego roku zaprosiliśmy nasze koleżanki i kolegów 
seniorów na wspólne wyjście do Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa. Ochotników było tak wielu, że musieliśmy się podzielić 

na dwie grupy. Spotkania odbyły się 12 października i 16 listopada 2013 roku. 
Wycieczka nie tylko była okazją do zwiedzenia przepięknej i nowoczesnej 
ekspozycji oraz poznania części historii Krakowa, ale też stała się koleżeń-
skim spotkaniem farmaceutek i farmaceutów. Dla nas bardzo miły był fakt, 
że na zwiedzanie przyjechały również osoby spoza Krakowa.

Po muzeum oprowadzała grupy pani Marta Bielecka – przewodnik po 
Krakowie, pilot wycieczek. Bardzo ciekawie i z poczuciem humoru mówiła 
o powstaniu muzeum i o życiu krakowian w dawnych czasach. Jej barwne 
opowieści, przeplatane anegdotami i ciekawostkami historycznymi, zyskały 
wielkie uznanie uczestników. Seniorzy byli bardzo zadowoleni i wyrażali chęć 
udziału w kolejnych spotkaniach połączonych ze zwiedzaniem ciekawych za-
kątków Krakowa. 

Po zakończeniu zwiedzania Prezes Barbara Jękot zaprosiła wszystkich 
na drobny poczęstunek w kawiarni mieszczącej się w dawnym lokalu apteki 
przy zbiegu ul. św. Jana i Rynku Głównego. Uczestnicy wycieczki przy wybor-
nych ciastkach, kawie i herbacie mogli zweryfikować swoją wiedzę o historii 
Krakowa, rozwiązując quiz zaproponowany przez panią przewodnik. Cała 
grupa doskonale się bawiła. W e-mailu przesłanym do nas po wycieczce jeden 
z uczestników napisał: „Nie miałem do tej pory okazji tej ekspozycji ogląd-
nąć. Nieraz znajomi zwiedzający Kraków pytali mnie o wrażenia z tej eks-
pozycji, a ja nie miałem własnej opinii. Przewodniczka była rewelacyjna. Jej 
opowieści rozbudzają potrzebę zgłębienia wiedzy z historii grodu Kraka [...]”. 
Pozytywne opinie o takiej formie integracji są dla nas organizatorów wska-
zówką, że warto podejmować tego rodzaju inicjatywy.

mgr farm. Małgorzata Lelito 
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II edycja Konkursu 
Nalewek Własnej 
Receptury

W 
siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy 
ul. Krupniczej 11a 27 listopada 2013 roku odbyła się II edy-
cja Konkursu Nalewek Własnej Receptury. Zgodnie z re-

gulaminem do konkursu mogły być zgłoszone jedynie nalewki niedostępne 
w sprzedaży komercyjnej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał 
nasz kolega Sebastian Janik wspomagany przez pracowników biura OIL. 
Z satysfakcją przyjęliśmy informację, że do tegorocznego konkursu zgłosze-
nia napłynęły nie tylko z Krakowa, ale też z Gdańska i Śląska. Na konkurs 
nalewki przywiozły delegacje z Prezesem Śląskiej Izby Aptekarskiej Piotrem 
Brukiewiczem oraz Prezesem Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Paw-
łem Chrzanem i jej Wiceprezesem Michałem Pietrzykowskim.

Ogółem zgłoszono ponad 20 nalewek oraz poza konkursem cytrynówkę 
i wino ryżowe. Konkurs otworzyli prezes OIA Barbara Jękot oraz wiceprezes 
OIL Robert Stępień. Nalewki zgłoszone w tegorocznym konkursie mogły za-
dowolić najbardziej wybrednych koneserów. Niektóre wzbudzały dodatkowe 
zainteresowanie ze względu na wygląd (np. nalewka absyntowa o pięknym 
zielonym kolorze zgłoszona przez Muzeum Farmacji). Wybór tej najlepszej 
był niezwykle trudny. Ostatecznie przyznano nagrodę Prezesa OIA w Krako-
wie Justynie Raupak z OIA w Gdańsku za nalewkę imbirową, puchar Prezesa 
OIL w Krakowie Piotrowi Nowakowi z OIL za nalewkę malinową i nagrodę 
publiczności Marcinowi Pawłowskiemu z OIL za nalewkę królewską. Liczy-
my, że w przyszłym roku to nasze – farmaceutyczne – nalewki bardziej przy-
padną publiczności do gustu. 

mgr farm. El�bieta Rz�sa-Duran
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Noworoczny Koncert 
Aptekarzy

S
zósty już Noworoczny Koncert Aptekarzy odbył się w Krakowie 
3 stycznia 2014 roku. Koncerty te, wieńczące stary i witające nowy 
rok, stały się swoistym świętem naszej korporacji zawodowej – 

jest to zawsze chwila szczególna, świąteczna i uroczysta. 
Tegoroczny koncert po raz pierwszy organizowaliśmy samodzielnie (po-

przednie we współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie). Hono-
rowy patronat nad koncertem objął Marszałek Województwa Małopolskiego 
Marek Sowa.

Podobnie jak w ubiegłym roku koncert odbył się w przepięknym Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Tematem przewodnim były utwory 
muzyczne Straussów. Prowadząca koncert Jolanta Suder z agencji Artystycz-
nej Violin & Piano podkreślała swoją tremę przed tak wspaniałą i wymagającą 
publicznością, jaką są aptekarze. Gośćmi specjalnymi koncertu byli Eduard  
i Tomasz Straussowie – potomkowie słynnych muzyków. Wśród wykonaw-
ców znaleźli się światowej sławy soliści operowi – Iwona Tober, Iwona Socha, 
Tadeusz Szlenkier oraz Jarosław Kitala, którzy zapewnili widowni wspaniałą 
ucztę duchową i niezapomniane przeżycia. Publiczność na stojąco nagrodzi-
ła artystów brawami. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Straussowska 
„Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńko. 

Generalnymi współorganizatorami koncertu były firmy Kamsoft SA oraz 
Grupa Neuca, a współorganizatorami firmy: Bank BPH, Bayer HealthCare, 
Farmina, PPH Galfarm, Hurtap SA, Medicare, Sequoia, Teva Operations 
Poland. Patronat medialny objęła „Gazeta Farmaceutyczna”. 

Już dziś zapraszamy na koncert, który odbędzie się za rok. Jak zawsze 
dołożymy wszelkich starań, aby repertuar, tak jak do tej pory, był na najwyż-
szym poziomie! 

mgr farm. Barbara J�kot 
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Magister farmacji 
Anna Leszczyńska – 
honorowym obywatelem 
Lanckorony1

M
amy niezwykle radosną wiadomość: 26 listopada 2013 r. 
Rada Gminy Lanckorona przyznała Honorowe Obywatel-
stwo Gminy Lanckorona Pani mgr Annie Leszczyńskiej, zna-

nej z wieloletniego zaangażowania zarówno w codzienne życie Mieszkańców 
Gminy, jak i z działalności na rzecz promocji Wspólnoty. Szczególnie znany 
w całej Polsce stał się doroczny Rajd Konfederatów Barskich, którego pomy-
słodawcą, jak i głównym organizatorem jest Pani Anna Leszczyńska.

Jest ona członkiem Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony od 20 lat, jako 
aktywny członek bierze udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, jest współ-
twórcą „Kuriera Lanckorońskiego”, którego pierwsze numery powstawały na 
prawdopodobnie pierwszym komputerze w gminie, znajdującym się właśnie 
w aptece. 

Pismo to istnieje do dziś, dzięki zaangażowaniu Kazimierza Wiśniaka, 
Franciszka Koźbiała – dzięki wsparciu go przez panią Leszczyńską wkrótce 
obchodzić będzie swoje dwudziestolecie.

Pani Anna cieszy się zaufaniem pacjentów, którzy podkreślają jej dba-
łość i optymalne rozwiązywanie problemów zdrowotnych.

Na uroczystości głos zabrał pan Jacek Wojs – który zarecytował wier-
sze na cześć solenizantki – włączając w to publiczność – Ania z Lanckorony, 
brzmi tak samo jak i Anioł z Lanckorony – gra słów nie bez kozery, wszak 
pani Anna w ostatnim plebiscycie przeprowadzonym na Facebooku zajęła 
drugie miejsce w plebiscycie na honorowy tytuł „Anioła z Lanckorony”.

1  Tekst ukazał się dzięki uprzejmości portalu www.naszakalwaria.pl. Honorowy Obywatel Anna 

Leszczyńska, 28.12.2013, http://www.naszakalwaria.pl/index.php/ssiedzi/1017-honorowy-oby-

watel-anna-leszczyska-.html, dostep: 21.02.2014.
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W podziękowaniu – pani Anna opowiedziała o swoim zafascynowaniu 
Lanckoroną, które miało swoje korzenie od jej lat dziecięcych, więc gdy tylko 
nadarzyła się okazja, po rozmowie z ówczesną panią naczelnik gminy p. Sto-
łowską – zarzuciła nawet rozpoczętą budowę domu, by tu szukać swojego 
miejsca.

Pani Anna swoją obecność w Lanckoronie porównała do tradycyjne-
go stroju mieszczki lanckorońskiej – nie uwiera, doskonale leży, dobrze się 
w nim czuję.

Uroczysta Sesja Rady Gminy Lanckorona, podczas której wręczona zo-
stała Pani mgr Annie Leszczyńskiej stosowna uchwała, odbyła się 27 grudnia 
2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie. 

Tytuł ten jest największym zaszczytem dla miłośnika Lanckorony, przy-
znawany jest rzadko, tylko osobom mieszkającym poza jej granicami. Wnio-
sek o przyznanie tego tytułu złożyła pani Wójt Zofia Oszacka – a został on 
przyjęty przez radę Gminy jednogłośnie.

2 marca 2014 roku w wieku 91 lat odeszła od nas

mgr farm. Krystyna Urbańska
córka aptekarzy wojnickich 

Stanisławy i Józefa Pazdirków
Pracowała w aptece w Wojniczu od 1951 do 1990 roku, 

z czego ostatnie 24 lata na stanowisku kierowniczym. 
W zmarłej żegnamy wspaniałą farmaceutkę, człowieka 

wielkiego serca, przyjaciela pacjentów.
Cześć Jej pamięci!

((



WALCZ SKUTECZNIE 
Z RAKIEM

BADANIA DNA – 
– NAJSKUTECZNIEJSZĄ 

PROFILAKTYKĄ 
W ZAPOBIEGANIU 

RAKA I CHORÓB 
UWARUNKOWANYCH 

GENETYCZNIE

„Naszą misją jest zapewnienie edukacji 
i dostępu do najnowocześniejszych me-
tod diagnostyki medycznej oraz opraco-
wywanie nowych technik badawczych 
w celu przewidywania, leczenia i zapo-
biegania wystąpieniu chorób uwarun-
kowanych genetycznie. Opracowaliśmy 
i wdrażamy najnowocześniejsze metody 
w walce z rakiem. 
Zapraszam do współpracy farmaceu-
tów, lekarzy i pielęgniarki”.

www.medgenetix.pl    tel. (22) 205-02-27

Marcin Kalęba
Dyrektor Operacyjny
m.kaleba@medgenetix.com



Lp. A s o r t y m e n t

1 butelka sterylna 10 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5

2 butelka sterylna 30 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5

3 butelka sterylna 40 ml + nakr. NG 28

4 butelka sterylna 60 ml + nakr. NG 28

5 butelka sterylna 100 ml + nakr. NG 28

6 butelka sterylna 125 ml + nakr. NG 28

7 butelka sterylna 150 ml + nakr. NG 28

8 butelka  sterylna  200  ml  +  nakr.  NG  28    NOWO  !!!      

9 butelka sterylna 250 ml + nakr. NG 28

10 zakraplacz z nakr tk  ø 18 sterylny

11 pude ko apteczne sterylne 10 ml

12 pude ko apteczne sterylne 20 ml

13 pude ko apteczne sterylne 30 ml

14 pude ko apteczne sterylne 50 ml

15 pude ko apteczne sterylne 100 ml

16 pude ko apteczne sterylne 150 ml

17 opakowanie do ma ci ocznych z aplikatorem 5 g sterylne

18 pojemnik zamykany z szerokim wlewem 100 ml sterylny

19 minimsy ja owe opak. do kropli ocznych 1 ml x 10 szt.
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Wydawnictwo MedPharm Polska poleca

cena detaliczna: 120,00  zł

NASZA CENA: 105,00  zł

rok wydania: 2014
stron: 572

format: 190 × 270 mm
oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7846-017-6

rok wydania: 2013
stron: 384

format: 165 × 235 mm
oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7846-016-9

Farmakokinetyka
Podstawy i znaczenie praktyczne

cena detaliczna: 69,00 zł

NASZA CENA: 60,00 zł

NOWOŚĆ!
Farmacja kliniczna
Ulrich Jaehde, Roland Radziwill, Charlotte Kloft 

cena detaliczna: 199,00  zł

NASZA CENA: 99,00  zł

rok wydania: 2012
stron: 720

format: 205 × 275 mm
oprawa: twarda

ISBN: 978-83-62283-94-1

rok wydania: 2011
stron: 131

format: 210 × 210 mm
oprawa: twarda

ISBN: 978-83-62283-61-3
cena detaliczna: 51,00 zł

NASZA CENA: 47,00 zł

Dagmar Carra  

Chemia medyczna
Cele leków, substancje czynne, biologia chemiczna

Język niemiecki w aptece
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Redakcja wydania I polskiego:
Anna Wiela-Hojeńska, Edmund Grześkowiak, 
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Łukasz Łapiński, Agnieszka Skowron 
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Opieka farmaceutyczna w praktyce 

 

Zakład Farmacji Społecznej 
Wydział Farmaceutyczny UJ CM 
Medyczna 9, 30-688 Kraków 
12 62 05 820 opiekafarmacetyczna.com.pl 
kozlowska@farmacja.cm-uj.krakow.pl 

Trzecia Ogólnopolska 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

Prowadzenie opieki farmaceutycznej 

13-14.VI.2014 
 

Podstawowe informacje oraz cel spotkania 

Wymiana doświadczeń praktyków prowadzących opiekę farmaceutyczną oraz farmaceutów 
zdecydowanych na jej wdrożenie jako usługi farmaceutycznej. Część warsztatowa obejmuje dyskusje 
rzeczywistych przypadków i problemów napotykanych w trakcie pracy z pacjentem w ramach opieki 
farmaceutycznej. Czynni uczestnicy warsztatów będą nagradzani punktami edukacyjnymi w ramach 
szkolenia ciągłego farmaceutów. 

Tematy warsztatów: 

 Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne 
 Prawo farmaceutyczne. Kodeks Etyki Aptekarza RP  
 Opieka farmaceutyczna: geriatria  
 Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej – podejmowanie decyzji terapeutycznych i analiza ich 

konsekwencji 
 Nutraceutyki, suplementy i witaminy 

Data spotkania oraz terminy 

13-14 czerwca 2014 / termin rejestracji – 18 maja 2014/termin rejestracji abstraktów – 6 kwietnia 2014 

Miejsce 
Dom Gościnny UJ –„Przegorzały”, ul. Jodłowa 13 - Kraków - Polska 

Dodatkowe informacje oraz rejestracja 

http://www.opiekafarmaceutyczna.com.pl 

Organizatorzy 

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 

Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Zakład Farmacji Społecznej 

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 

Współpraca: Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego (Gdański Uniwersytet Medyczny), Młoda Farmacja 
Kraków 

Patronat medialny 

Farmacja Polska, Świat Medycyny i Farmacji, Centrum Informacji o Leku, Farmacja Krakowska, Gazeta 
farmaceutyczna 
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ZAPROSZENIE
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w w KrakowieKrakowie

oraz Okręgowa Izba Aptekarska oraz Okręgowa Izba Aptekarska w w KrakowieKrakowie

mają zaszczyt zaprosić Państwa

na 19. Międzynarodowy Kongres IMEK,

który odbędzie się w BUDAPESZCIE w dniach 16–20 lipca 2014 roku.

Patronat honorowy nad Kongresem objęli Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

prof. dr hab. Janusz Pluta, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr n. farm. Grzegorz Kucharewicz 

oraz Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Piotr Laidler. 

Temat przewodni Kongresu:

CHOROBY PRZEWLEKŁE WYZWANIEM DLA SPOŁECZEŃSTW XXI WIEKU
• Depresja jako symptom występujący w rozmaitych chorobach
• Uzależnienia od substancji psychoaktywnych – najnowsze doniesienia przedkliniczne
• Medycyna zdrowego starzenia się („anti-aging”) i jej rola we współczesnych społeczeństwach
• Stwardnienie rozsiane – nowe podejścia terapeutyczne 
• Cukrzyca i współwystępujące zaburzenia – zapobieganie i leczenie
• Ortopedyczne choroby dzieciństwa – zapobieganie i rehabilitacja
• Masaż Yumeiho® jako forma terapii zapobiegania i leczenia
• Masaż Yumeiho® w profilaktyce i leczeniu m.in. chorób kręgosłupa
• Chroniczne symptomy chorób w jamie ustnej
• Objawy chorób przewlekłych jamy ustnej
• Nowe leki w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych
• Biotechnologia we współczesnej medycynie i farmakologii
• Systemy ochrony zdrowia w różnych krajach
• Farmakoterapia, opieka społeczna i metody nauczania z perspektywy historii
• Sesje młodych naukowców – doniesienia ustne i plakaty
• Sesje plakatowe
• Ekspozycje z dziedziny historii medycyny i farmacji

Głównym językiem obrad jest język angielski. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język 

polski. 

Uczestnicy Kongresu mogą uzyskać 8 punktów twardych (po napisaniu testu), 6 punktów miękkich 

(za udział w Kongresie) oraz 10 punktów miękkich za przedstawienie plakatu w sesji posterowej.

Certyfikaty przygotowane będą specjalnie dla grupy polskiej.

Opłata kongresowa wynosi 190 €.

Zapewniamy noclegi: w hotelu Lion’s Garden Hotel (doba 35 €) ze śniadaniem lub w hostelu stu-

denckim (doba 20 €) ze śniadaniem w stołówce studenckiej. Dla członków naszej Izby zapewniamy 

transport autokarowy.

Szczegółowy program Kongresu podany jest na stronie: http://www.19a-imek.hu.

Zgłoszenia uczestnictwa można będzie dokonać przez rejestrację na stronie internetowej IMEK lub 

zgłoszenie e-mailowe do naszej Izby: szkolenia@oia.krakow.pl.
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Ciemna strona lekomanii

O
d kilku lat Polska zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce 
krajów świata pod względem ilości spożywanych leków (za-
równo tych przepisywanych na receptę, jak i tych dostępnych 

w sprzedaży odręcznej), a rynek farmaceutyczny w naszym kraju jest jednym 
z największych w Europie. Przyczynami skłonności do niepohamowanego, 
niekontrolowanego nadużywania (ang. abuse) leków, czyli lekomanii, są 
rozwój i komercjalizacja rynku farmaceutycznego oraz dolegliwości psycho-
somatyczne naszego społeczeństwa. Ta druga przyczyna ma związek z jednej 
strony z niezadowalającą samooceną stanu zdrowia i/lub starzeniem się spo-
łeczeństwa, a z drugiej ze wzrostem świadomości dotyczącej stanu zdrowia 
i zapotrzebowania na nowoczesne formy leczenia, nadmierną wiarą w sku-
teczność leków oraz poszukiwaniem komfortu psychicznego. Konsumentami 
dużej ilości leków w Polsce są dwie zróżnicowane wiekowo grupy pacjentów: 
osoby powyżej i poniżej 65. roku życia. Osoby starsze (> 65. roku życia) nad-
używają leków, często samowolnie, z uwagi na współwystępowanie różnych 
dolegliwości, poczucie niepewności jutra oraz stałą obawę o własne zdrowie. 
Drugą grupę wiekową (< 65. roku życia) stanowią mieszkańcy wielkich miast, 
którzy nadużywają leków (często najnowszych i drogich) świadomie, oraz 
osoby zamieszkujące małe miasta i wsie, które stosują leki bezrefleksyjne 
w wyniku modelowania zachowań i pod wpływem reklam w mediach. 

Problem lekomanii w Polsce dotyczy wielu różnorodnych medykamen-
tów, a wśród nich na pierwsze miejsce wysuwa się nadużywanie leków prze-
ciwbólowych, zwłaszcza tych dostępnych bez recepty. Inne nadużywane leki 
to te o działaniu przeciwkaszlowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym, 
uspokajającym i nasennym, przeciwlękowym, pobudzającym, hamującym 
łaknienie (anorektyki), leki hormonalne, przeczyszczające oraz preparaty za-
wierające w składzie alkohol (głównie krople nasercowe i krople żołądkowe). 

Konsekwencje lekomanii są różnorodne w zależności od rodzaju i ilości 
zażywanej substancji oraz okresu nadużywania. Najszybciej obserwowanymi 
objawami nadużywania leków są objawy niepożądane (bóle i zawroty gło-
wy, bóle brzucha, nudności, osłabienie, reakcje alergiczne, zmiany na skórze 
i inne) lub zatrucie organizmu wymagające interwencji na oddziałach toksy-
kologicznych. Poważną konsekwencją nadużywania leków jest uzależnienie 
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(ang. addiction) – przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego obej-
mująca obok zaburzeń psychicznych także szerokie spektrum objawów soma-
tycznych i wegetatywnych. Najważniejszymi cechami uzależnienia są przymus 
sięgania po substancję uzależniającą i głód narkotykowy. Te cechy decydują o roz-
różnieniu pomiędzy nadużywaniem substancji  (ang. drug abuse), czyli proce-
sem, nad którym człowiek jeszcze panuje i który może zwalczyć, a uzależnie-
niem. Uzależnienie cechuje się też nawrotowością (ang. relapse), pojawiającą się 
nawet po bardzo długim okresie abstynencji. Zgodnie z kryteriami ICD-10 usta-
lonymi przez Światową Organizację Zdrowia uzależnienie następuje, gdy w cią-
gu 12 miesięcy chorego cechują co najmniej 3 spośród wymienionych objawów: 

1. Silna, natrętna potrzeba zażywania substancji (przymus).
2. Upośledzona zdolność kontrolowania zażywania substancji.
3. Występowanie objawów abstynencyjnych po odstawieniu substancji 

(głód narkotykowy).
4. Tolerancja na zażywaną substancję.
5. Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do zażywania przyjem-

ności, zachowań czy zainteresowań. 
6. Zażywanie substancji pomimo wiedzy o szkodliwości dla zdrowia.
Przyczynę uzależnienia należy wiązać ze zmianami zachodzącymi pod 

wpływem substancji uzależniających w układach funkcjonalnych mózgu, mia-
nowicie w układzie nagrody, układzie wzbudzenia oraz w układzie poznaw-
czym (kognitywnym). Spośród nich układ nagrody odgrywa zasadniczą rolę 
w inicjacji i podtrzymywaniu nałogu. Układ ten w warunkach fizjologicznych 
odpowiedzialny jest za pobieranie pokarmu, wody, zachowania seksualne 
i agresywne, natomiast patologiczne aktywacje tego układu występują pod 
wpływem nagród sztucznych, w tym nielegalnych substancji uzależniających 
oraz leków. Z punktu widzenia lokalizacji w mózgu układ nagrody to ściśle 
określony układ ośrodków i szlaków neuronalnych, których pobudzenie wy-
wołuje reakcje wskazujące na subiektywne przyjemne odczuwanie tej stymu-
lacji i w związku z tym dążenie do ponowienia bodźca. Układ nagrody tworzą 
mezolimbiczne szlaki dopaminergiczne, biegnące z pola brzusznego nakrywki 
śródmózgowia do różnych struktur limbicznych. Mezolimbiczne szlaki do-
paminergiczne kontrolują zachowania motywacyjne związane z działaniem 
zewnętrznych dodatnich bodźców wzmacniających (odczuwanych jako przy-
jemne) i to właśnie im przypisuje się duże znaczenie w rozwoju uzależnień. 
Sygnał o przyjemnym charakterze pobudza dopaminowe neurony pola brzusz-
nego nakrywki, czego konsekwencją jest wzrost uwalniania dopaminy z za-
kończeń aksonalnych w jądrze półleżącym przegrody. Pomimo iż dopamina 
decyduje o wartościach wzmacniających bodźca odbieranego, w neuroche-
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miczną regulację układu nagrody zaangażowane są też inne neuroprzekaźniki. 
Należą do nich: serotonina, GABA, glutaminian i peptydy opioidowe, których 
ilość w przestrzeni synaptycznej – zmienna w wyniku działania bodźców na-
gradzających lub awersyjnych – moduluje homeostazę układu dopaminowego

Do nadużywanych leków, które bezpośrednio (przez wpływ na trans-
porter dopaminowy, enzymy syntetyzujące lub rozkładające dopaminę) lub 
pośrednio (przez wpływ na wychwyt zwrotny lub aktywację receptorów 
innych neuroprzekaźników) modulują aktywność mezolimbicznego układu 
dopaminowego, należą pochodne opioidowe obdarzone działaniem przeciw-
bólowym lub przeciwkaszlowym, leki działające poprzez kompleks receptora 
GABA

A
 (nasenne, uspokajające i przeciwlękowe), leki poprawiające spraw-

ność umysłową (ang. cognitive enhancers). Warto też wspomnieć o występu-
jących objawach zależności psychicznej pod wpływem substancji hamujących 
łaknienie lub niektórych leków przeciwdepresyjnych. 

Wymienione wyżej leki (dostępne z przepisu lekarza lub bez recepty) 
stanowią legalne źródło substancji uzależniających. Dlatego też stosowanie 
leków, zwłaszcza psychotropowych, powinno być racjonalne, czasowe i w jak 
najmniejszych dawkach, po dokładnie zebranym wywiadzie od pacjenta na 
temat wcześniejszych epizodów nadużywania substancji uzależniających. 
Zaleca się także zwiększenie czujności pracowników służby zdrowia mają-
cych bezpośredni wpływ na dystrybucję leków na możliwość nadużywania 
substancji teoretycznie bez potencjału psychoaktywnego i uzależniającego. 
Do takich „nieuzależniających” leków należą benzydamina i ksylometazoli-
na. W ostatnich latach opisano przypadki ich nadużywania i pojawienia się 
objawów zagrażających zdrowiu bądź życiu.

W związku z epidemią uzależnień lekowych konieczne są działania zapo-
biegające nadużywaniu leków: edukacja na temat zdrowotnych i społecznych 
konsekwencji ich pobierania (w innej dawce lub innych celach niż zalecanie) 
prowadzona przez pracowników służby zdrowia, farmakologów oraz toksyko-
logów; ograniczenie reklamy leków i podawanie precyzyjnej informacji o skła-
dzie leku. Duże znaczenie mają także: przestrzeganie ograniczeń i zakazów 
dotyczących odręcznej sprzedaży leków bez recepty lekarskiej, wprowadzenie 
systemu monitorowania działań niepożądanych leków oraz stworzenie odpo-
wiednich rozwiązań prawnych dla terapii osób uzależnionych od leków. 

Piśmiennictwo u autorki. prof. dr hab. Małgorzata Filip1

1  Katedra Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medi-

cum, Kraków; Pracownia Farmakologii Uzależnień, Zakład Farmakologii, Instytut Farmako-

logii PAN, Kraków. 



Farmacja Krakowska  1 / 201432

Nowości wydawnicze

Szanowni Państwo,

nakładem wydawnictwa MedPharm Polska ukazała się nowa książka – FARMA-
CJA KLINICZNA. Poniżej przedstawiamy publikację i zapraszamy do zakupów.

Farmacja kliniczna
Ulrich Jaehde, Roland Radziwill, Charlotte Kloft
Redakcja wydania I polskiego Anna Wiela-Hojeńska, 
Edmund Grześkowiak, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, 
Łukasz Łapiński, Agnieszka Skowron

NOWOŚĆ
rok wydania: 2014 r.
ilość stron: 600
format: 190 × 270 mm
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7846-017-6
cena detaliczna: 120,00 zł

Farmacja kliniczna jest obszarem nauczania dotyczącym opieki nad 
chorym. Szczególny nacisk stawiany jest na farmakoterapię, której założe-
niem jest orientacja na chorego. Nowoczesne podejście preferuje umiejętność 
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łu leczącego i stawiane jest na równi ze zdobywaniem nowej wiedzy.
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Dietetyka – wybrane 
zagadnienia 
cz. IV

Dieta podstawowa, ubogoenergetyczna 
i bogatoresztkowa
Kolejny odcinek cyklu Dietetyka – wybrane zagadnienia otwiera se-

rię czterech artykułów, w których omówione zostaną tzw. diety klasyczne. 
Pierwsza przedstawiona będzie dieta określana jako podstawowa i jej dwie 
najprostsze modyfikacje: dieta ubogoenergetyczna i dieta bogatoresztkowa. 

Dieta podstawowa

Opisanie diety podstawowej nastręcza niemałych problemów. Jest to bo-
wiem – jak głosi jedna z najczęstszych definicji – taki sposób żywienia, który 
zapewnia podaż energii i wszystkich składników pokarmowych w ilościach 
pokrywających dobowe zapotrzebowanie dla ludzi zdrowych, według war-
tości określonych w normach żywieniowych. Cele diety podstawowej to za-
pewnienie i utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia w zależności od płci, 
wieku, masy ciała, aktywności fizycznej. Przy stosowaniu diety podstawowej 
nie ma ograniczeń w doborze produktów, potraw i technologii. Czym zatem 
jest dieta podstawowa i co odróżnia ją od w pełni zbilansowanego i zdrowego 
sposobu odżywania się? Otóż dieta ta powinna odgrywać rolę „pierwszego 
ostrzeżenia” przy chwilowym pogorszeniu się stanu zdrowia lub np. po otrzy-
maniu niepokojących wyników badań krwi i moczu. Sytuacje takie utwier-
dzają pacjentów w przekonaniu o potrzebie wprowadzenia samodyscypliny, 
dzięki której można wyeliminować popełniane dotychczas błędy żywieniowe. 

Dieta podstawowa pełni istotne funkcje edukacyjne, pozwala wprowa-
dzić, a następnie utrwalić prawidłowe nawyki żywieniowe przez pokazanie 
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pacjentom, jak realizować racjonalne żywienie. Skład diety podstawowej 
opiera się na klasycznej „piramidzie żywienia”, w której podstawę stanowią 
produkty zbożowe, mleczne, owoce i warzywa. Zwiększa się ilość spożywa-
nych tłuszczów roślinnych, a ogranicza spożycie tłustych, mocno przetwo-
rzonych mięs. Wskazana jest ponadto regularność w przyjmowaniu posiłków.

Wprowadzenie diety podstawowej jest zwykle pierwszym krokiem do 
wdrożenia jednej z dwóch diet: bogatobłonnikowej (inaczej wysokobłonni-
kowej) lub niskoenergetycznej (nazywanej też ubogoenergetyczną). 

Dieta bogatobłonnikowa

Przez dłuższy czas dieta bogatobłonnikowa (wysokobłonnikowa) zale-
cana była w nawykowych zaparciach, zespole jelita drażliwego i nadmiernej 
pobudliwości jelita grubego. Obecnie spektrum jej stosowania znacznie 
rozszerzono, przede wszystkim o profilaktykę: otyłości, zaburzeń przemiany 
lipidowej i węglowodanowej, uchyłkowatości i nowotworów jelita grubego 
i zapaleń wyrostka robaczkowego.

Pod względem składu dieta bogatobłonnikowa jest prostą modyfika-
cją żywienia podstawowego, polegającą na zwiększeniu w jadłospisie ilości 
błonnika pokarmowego. Zwiększa on m.in. wydalanie kwasów żółciowych 
i obniża stężenie cholesterolu we krwi, zwiększa wypełnienie jelit, pobudza 
ich ukrwienie i perystaltykę, zapobiega nadmiernemu odwodnieniu mas ka-
łowych i zaparciom, tworzy korzystne warunki do rozwoju tak ważnej dla 
ogólnego stanu zdrowia bakteryjnej flory jelitowej.

Założenia i zalecenia w diecie bogatobłonnikowej są proste: dostarczyć 
ilość energii i składników pokarmowych zgodnie z zapotrzebowaniem osoby 
zdrowej, a przy tym zwiększyć jedynie zawartość błonnika pokarmowego do 
mniej więcej 40–60 g dziennie. Ilość taką można uzyskać, spożywając łącz-
nie około kilograma produktów bogatobłonnikowych, eliminując przy tym 
mocno przetworzone produkty zbożowe. Równocześnie należy zwiększyć 
dzienną dawkę płynów do 2–2,5 l, rozpoczynając nawadnianie szklanką wody 
przed śniadaniem.

Produktami wskazanymi w diecie bogatobłonnikowej są przede wszyst-
kim warzywa, najlepiej spożywane na surowo, ze skórką, zwłaszcza strączko-
we, kapustne, korzeniowe, także kalafior, rzepa, kalarepa; następnie surowe 
owoce ze skórką i drobnymi pestkami. Szczególnie zalecane są owoce drob-
nopestkowe (jeżyny, maliny, porzeczki, truskawki) oraz śliwki, żurawina, 
jabłka, gruszki, banany, cytryny, morele i owoce suszone (śliwki, figi, morele). 
Innymi produktami wskazanymi w diecie są orzechy i nasiona oraz produkty 
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zbożowe: mąka niskiego przemiału i wszystkie produkty powstające na jej 
bazie, pieczywo razowe pszenne, żytnie mieszane, pełnoziarniste, z pestkami 
lub otrębami, pieczywo chrupkie, kasza gryczana, kasza jęczmienna, niełu-
skany ryż oraz płatki zbożowe (pszenne i kukurydziane, najlepiej z dodat-
kami). Szczególnym źródłem błonnika są otręby pszenne i owsiane, które 
można dodawać do farszów, sałatek, napojów (3–4 czubate łyżeczki to około 
15–20 g błonnika). Do tego dołączamy napoje: wodę mineralną, kompoty, 
soki owocowe i warzywne, zupy, napoje mleczne, najlepiej fermentowane.

Dieta niskoenergetyczna

Dieta niskoenergetyczna, odmiana diety bogatoresztkowej, jest niestety 
wciąż zbyt mało popularna, a tymczasem jako jedyna zapewnia bezpieczny 
i trwały spadek masy ciała! Podobnie jak dieta podstawowa, pokrywa zapo-
trzebowanie na wszystkie składniki odżywcze (białko, niezbędne nienasy-
cone kwasy tłuszczowe, składniki mineralne i witaminy) przy jednoczesnej 
redukcji ilości energii. W ten sposób wywołuje się ujemny bilans energe-
tyczny, pokrywany przez organizm z własnych rezerw tłuszczowych. Dietę 
niskoenergetyczną stosujemy w przypadku nadwagi i leczenia otyłości. Jej 
zadaniami są: trwałe zmniejszenie masy ciała, normalizacja wskaźników lipi-
dowych i glikemii, a także zapobieganie powikłaniom otyłości. 

Założenia diety niskoenergetycznej są proste: dostarczać odpowiednią 
dla wieku i płci ilość białka i możliwie maksymalnie zbliżoną do zalecanych 
norm ilość składników mineralnych i witamin przy jednoczesnej redukcji 
energii w diecie kosztem tłuszczów (poposiłkowe odkładanie w tkance tłusz-
czowej, największa wartość energetyczna, najmniejszy wpływ na uczucie 
sytości) oraz węglowodanów, zwłaszcza łatwo wchłaniających się (duża gli-
kemia poposiłkowa, wzrost lipogenezy, szybkie uczucie głodu). Optymalnym 
celem stosowania diety niskoenergetycznej jest osiągnięcie masy należnej, 
realizowane spadkami masy ciała o jeden kilogram w ciągu tygodnia. Nato-
miast celem realnym będą już sumaryczne, trwałe spadki masy ciała o 10% 
lub o jedną jednostkę BMI. Osiągnięcie celów realnych pozwala na norma-
lizację zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej. Jak wspomniano 
powyżej, to właśnie dieta niskoenergetyczna powinna być jedyną drogą do 
zrzucenia zbędnych kilogramów, nie zaś forsowne diety odchudzające, tak 
popularne w dzisiejszych czasach. W przeciwieństwie do tychże diet dieta 
niskoenergetyczna przynosi spadek masy ciała znacznie powolniejszy, ale 
trwały i nieobciążony efektem jo-jo.
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Realizacja diety wygląda następująco: podaż energii powinna sięgać 
zwykle od 70% do 50% dobowego zapotrzebowania energetycznego. W za-
leżności od wieku, płci, rodzaju pracy i masy ciała wartość energetyczna diety 
powinna wynosić 15–25 kcal na 1 kg masy ciała, czyli około 1000–1500 kcal 
na dobę. Należy zaznaczyć, że tak popularnych obecnie diet poniżej 1000 kcal 
nie da się prawidłowo zbilansować i by nie przynosiły one uszczerbku na 
zdrowiu, muszą być suplementowane. Dieta niskoenergetyczna powinna 
dostarczać dobowo około 70 g białka (15–30% zapotrzebowania na energię), 
25–35 g tłuszczu (25–35%) i 80–200 g węglowodanów z wykluczeniem cu-
krów prostych (40–55%). W skład diety niskoenergetycznej musi wchodzić 
błonnik pokarmowy, który mechanicznie wypełnia przewód pokarmowy, 
daje uczucie sytości, zmniejsza wahania glikemii i lipemii poposiłkowej. Po-
siłki mogą być częstsze, co pozwoli osiągnąć zwiększony efekt termogenezy 
poposiłkowej.

Produktami wskazanymi w diecie niskoenergetycznej są: chude mleko, 
chudy twaróg, chude naturalne napoje fermentowane, a ponadto: chude mię-
so, wędliny i ryby, jaja, warzywa i owoce o małej zawartości cukrów prostych 
oraz produkty typu „light”. Produktami dozwolonymi w ograniczonej ilości 
są: ziemniaki, tłuszcze roślinne (margaryna, olej roślinny), pieczywo, zwłasz-
cza z pełnego przemiału, oraz grube kasze (jęczmienna i gryczana). Zabronio-
ne są natomiast wszystkie produkty wysokoenergetyczne z dużą zawartością 
tłuszczów i cukrów prostych: cukier i słodycze, ciasta, pieczywo cukiernicze, 
produkty i napoje słodzone, ponadto pełnotłuste mleko i jego przetwory, 
śmietana i tłuste sery. Przeciwwskazane są także: tłuste mięso i wędliny, tłuste 
ryby, tłuszcz zwierzęcy, warzywa strączkowe, potrawy mączne, zupy, sosy 
zagęszczone i tłuste, napoje alkoholowe. Należy unikać owoców wysokoener-
getycznych, takich jak: czereśnie, winogrona, morele, śliwki, owoce suszone, 
orzechy, figi. W diecie niskoenergetycznej zabronione są również wszystkie 
techniki kulinarne, które wprowadzają do potraw tłuszcz, a więc smażenie, 
pieczenie. Preferowane są zaś gotowanie, gotowanie na parze i smażenie bez 
tłuszczu.

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek
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Wydrychiewicz, 
Jakubowscy,
Nowakowscy...

C
zytelnicy „Farmacji Krakowskiej” niejednokrotnie mieli okazję 
czytać o aptekarskich rodzinach, do których przez dwa, trzy, 
a nawet cztery pokolenia należały małe prowincjonalne apteki. 

Przedstawiona na łamach czasopisma Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krako-
wie historia apteki w Limanowej związana jest z rodziną Millerów, Zubrzyc-
kich i Bączkowskich, apteki w Czarnym Dunajcu – z rodziną Trybułów, ap-
teki w Myślenicach – z rodziną Skowrońskich, w Mszanie Dolnej – z rodziną 
Frasiów i Ormanów, apteki w Grybowie – z rodziną Hodbodów, w Rabce – 
z rodziną Miętusów, w Tymbarku – z rodziną Pieguszewskich, w Szczawni-
cy – z rodziną Brzękowskich i Pileckich. W rozpoczynającym się w tym roku 
cyklu Aptekarskie rodziny prezentowane będą rodziny farmaceutów, które 
wywarły znaczący wpływ na miejscowości, gdzie funkcjonowały prowadzone 
przez nich apteki. Jako pierwszą omówimy czteropokoleniową rodzinę farma-
ceutów, którzy przez kilkadziesiąt lat wpływali na życie społeczne i kulturalne 
Nowego Sącza.

Opisane w niniejszym artykule dzieje rodziny Wydrychiewiczów, Jaku-
bowskich i Nowakowskich związane są z historią pierwszej apteki w Nowym 
Sączu. Działała ona już w latach 80. XVIII wieku, a w pierwszych trzech 
ćwierćwieczach XIX wieku nosiła nazwę cesarsko-królewskiej Apteki Ob-
wodowej „Pod Czarnym Orłem”. Około 1874 roku aptekę tę nabył Hipolit 
Wydrychiewicz herbu Poraj, pochodzący z Krakowa. Był on założycielem 
czteropokoleniowej nowosądeckiej dynastii farmaceutycznej. Urodził się 
w 1826 roku, a w 1850 poślubił Katarzynę Furdzik. 24 lipca 1876 roku apteka 
Pod Czarnym Orłem przeszła na własność kolejnego farmaceutycznego po-
kolenia i od tej pory miała należeć do zięcia Wydrychiewicza – magistra far-
macji Romana Jakubowskiego. Sam Wydrychiewicz zniknął z areny historii 
i nie jest wymieniany przez żadne czasopisma farmaceutyczne i dokumenty. 
Zmarł 30 maja 1899 roku w Nowym Sączu.
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Roman Jakubowski urodził się 3 sierpnia 1849 roku w Bochni, w rodzi-
nie ziemiańskiej. Jego ojcem był wcześnie zmarły Józef, a prawnym opieku-
nem – aptekarz bocheński Marek Gatty, właściciel c.k. Apteki Salinarnej. Ro-
man miał trzech braci: Marceli był powstańcem styczniowym i właścicielem 
krakowskiej fabryki platerów, Kazimierz – znanym lwowskim drukarzem, 
wydawcą i księgarzem, a Józef – założycielem księgarni, wydawnictwa oraz 
wypożyczalni książek i nut w Nowym Sączu. Studia farmaceutyczne Roman 
Jakubowski odbywał w latach 1870–1872 na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a 23 lipca 1872 roku uzyskał dyplom magistra farmacji. Żoną jego była córka 
magistra Wydrychiewicza, Honorata, urodzona w 1856 roku. Zmarła w wie-
ku zaledwie 24 lat, 16 lutego 1880 roku w Nowym Sączu, gdzie mieszkali.

Jakubowscy mieli dwie córki – Stefanię i Zofię – oraz syna Stanisława. 
Roman Jakubowski ożenił się po raz drugi, a jego wybranką była Bronisława 
Nowakowska, córka Jana i Karoliny. Zaopiekował się również jej bratem Sta-
nisławem, urodzonym 27 lub 28 listopada 1872 roku w Krakowie, i pomógł 
mu w ukończeniu studiów farmaceutycznych. Był także jego prawnym opie-
kunem. Mało tego – wydał swą młodszą córkę Zofię za mąż za Stanisława, 
o czym informowała „Kronika Farmaceutyczna”: „w dniu 11 sierpnia b.r. 
[1898 – przyp. M.B.] o godzinie 11 przed południem odbył się w Często-
chowie ślub kol. Mg. Stanisława Nowakowskiego z panną Zofią Jakubowską 
z Nowego Sącza. Dołączamy nasze Szczęść Boże”. 

Roman Jakubowski bardzo angażował się w życie społeczne Nowego Są-
cza. Był współzałożycielem tygodnika „Głos z Nowego Sącza”, a w roku 1903 
roku piastował godność wiceburmistrza tego miasta. W 1895 roku został 
członkiem nowosądeckiej Rady Miejskiej oraz komisji nadzorującej budowę 
nowego Ratusza. Sprawował funkcję dyrektora nowosądeckiej Kasy Oszczęd-
ności, a wedle wspomnień rodziny był także członkiem Rady Powiatowej, 
„asesorem do senatu do spraw handlowych przy c.k. Sądzie Obwodowym” 
i członkiem nowosądeckiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Uczestnicząc aktywnie w życiu miasta, Jakubowski w nieunikniony spo-
sób wikłał się w lokalne niesnaski. Jedną z nich przedstawia Leszek Migrała 
w swym opracowaniu Ratusz w Nowym Sączu. W 1897 roku doszło do ostre-
go konfliktu w sprawie wyboru wiceburmistrza. Kandydatem był doktor Jan 
Sterkowicz, adwokat. Części nowosądeckiego społeczeństwa, która określiła 
się jako „partia katolicka”, kandydatura ta nie przypadła do gustu. Osoby po-
pierające Sterkowicza określono pogardliwie mianem „partii izraelickiej”, do 
której to partii miał należeć m.in. magister Jakubowski. Postawę nowosądec-
kiego aptekarza kwitowano w przytoczonym przez Leszka Migrałę „wierszo-
wanym pamflecie”, pochodzącym z jednodniówki „Wojna domowa”:
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W sukurs idzie Roman Jakubowski

Wieczny kandydat wiceburmistrzowski 

I pigułkami z groźną miną strzela

W nieprzyjaciela.

Jakubowski angażował się także na gruncie zawodowym. Już od 1874 
roku brał udział w posiedzeniach Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej. 
Był aktywnym członkiem „komisyi kwalifikacyjnej” Gremium. W 1902 roku 
wszedł w skład nowo powołanego Towarzystwa Aptekarzy Prowincjonal-
nych. Nie szczędził datków na organizowane w łonie zawodu aptekarskiego 
składki, m.in. w 1883 roku na pomnik Mickiewicza przekazał jeden z najwyż-
szych datków w kwocie 2 złotych reńskich i 50 centów.

Nie to wszystko jednak przyniosło nowosądeckiemu aptekarzowi sła-
wę wśród galicyjskich farmaceutów, a aptekę Pod Czarnym Orłem uczyniło 
placówką powszechnie znaną! Oto w piątym numerze „Czasopisma Towa-
rzystwa Aptekarskiego” z 1887 roku po raz pierwszy pojawiła się obszerna 
wzmianka o sprzedawanej przez Jakubowskiego wazelinie: „waselina, której 
próby nadesłał nam kol. p. Roman Jakubowski aptekarz w Nowym Sączu, jest 
wyrobem krajowym i tak pod względem jakości, jak i nader przystępnej ceny 
produktem ze wszech miar polecenia godnym”. Anonimowy autor artykułu 
o wazelinie magistra Jakubowskiego, podpisany inicjałami „W.J.”, zachwalał 
jej właściwości: „biała waselina po cenie 1 złr za kilogram jest zupełnie bez-
wonna, jednolita, czysto biała i posiada konsystencyją, jak i wszelkie włas-
ności białej waseliny amerykańskiej. Żółta waselina wcale nie różni się od 
amerykańskiej, lecz ma tę wyższość, że jest o wiele tańsza; kilogram kosztuje 
bowiem 70 centów – a przy odbiorze 4½ kg opakowanie bezpłatne. Również 
i zielona waselina po cenie 30 centów za kilogram byłaby zdaniem naszem 
o wiele przydatniejszą do Ung. sulfuratum, do maści dla zwierząt i t.p., jak 
drogi, a częstokroć zjełczały tłuszcz wieprzowy”. Opis wazeliny sprzedawanej 
przez Jakubowskiego autor kończył słowami: „godziłoby się przeto, ażeby 
pp. aptekarze nabrali zaufania do waseliny utrzymywanej na składzie przez 
kol. p. Jakubowskiego w Nowym Sączu, gdyż jest ona taka sama jak wyroby 
zagraniczne, od których jest tańsza, a co najważniejsza, iż jest wyrobem krajo-
wego przemysłu, który przecie należy nam popierać”. Kilka miesięcy później, 
także na łamach „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”, „krajową wase-
linę zostającą na składzie u kol. P. Romana Jakubowskiego w Nowym Sączu” 
wymieniano wśród kilku zaledwie towarów „zasługujących na wszechstronne 
[...] poparcie aptekarzy”.
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Reklama „wazeliny krajowej” magistra Romana Jakubowskiego zamieszczona w dziale 
reklam „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego”

Źródło: „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego” 1888, nr 1.

Głośno o wazelinie Jakubowskiego zrobiło się jednak dopiero w czasie 
Wystawy Krajowej, która odbywała się we wrześniu 1887 roku w Krakowie. 
Relacjonując prezentowany na wystawie „przemysł w zakresie farmacyi, bal-
neologii i hygijeny”, redakcja „Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego” za-
uważała, że zaledwie kilku aptekarzy pokazało swoje produkty, a wśród nich 
poczesne miejsce zajmował magister Roman Jakubowski ze swą „wazeliną 
galicyjską”. Prezentował wazeliny: białą, żółtą i zieloną, oraz „szereg maści, 
których podstawą jest waselina”, m.in. „pomadę i cream waselinowy, nie-
ustępujące pod względem jakości wyrobom zagranicznym”. Zdaniem redak-
cji wszystkie trzy wazeliny „odpowiadają najwybredniejszym odbiorcom”. 
„Przetwory waselinowe” Jakubowskiego organizatorzy docenili, przyznając 
mu „List pochwalny”. 

Magister Jakubowski postanowił wykorzystać przychylne przyjęcie 
„wazeliny galicyjskiej” i reklamował ją przez cały 1888 rok w „Czasopiśmie 
Towarzystwa Aptekarskiego”. „Wazelina galicyjska” (lub „wazelina krajo-
wa”, jak z czasem zaczęto ją nazywać) na stałe weszła do historii farmacji 
końca XIX wieku. Została nawet umieszczona na elitarnej liście „krajowych 
przetworów i wyrobów dyetetycznych, hygienicznych, leczniczych i nauko-
wych poleconych przez Towarzystwo lekarskie krakowskie”. W 1896 roku 
forma reklamy wazelin magistra Jakubowskiego się zmieniła. Otóż aptekarz 
polecał „Kolegom do celów leczniczych: a) waselinę żółtą włoskowatą lekar-
ską [...], b) waselinę półwłoskowatą żółtą prima do receptury [...], c) waselinę 
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piękną żółtą secundo na maście i smarowidła [...], d) waselinę białą prima 
alibissima inodorata extra [...], e) vaselinum albissimum primo durum”. Nowe 
ogłoszenie opatrzone było ponadto zastrzeżeniem, że „wszystkie gatunki” 
wazelin są „ZUPEŁNIE od woni naftowej wolne (bezwonne)”. Ponadto w re-
klamie cytowano opinię Wincentego Jabłonowskiego, kierownika pracowni 
chemicznej galicyjskiego towarzystwa aptekarskiego: „Powyższe gatunki wa-
seliny krajowej badałem ponownie i szczególnie [...] pp. aptekarzom zalecam. 
Waselina ta nie ustępuje obecnie najlepszej waselinie amerykańskiej i wy-
trzymuje próby nowej farmakopei austryjackiej z całą ścisłością”. W licznych 
dyskusjach prasowych prowadzonych przez galicyjskich farmaceutów waze-
lina Jakubowskiego stała się niemal symbolem zaradności i możliwości wy-
korzystania apteki w celach przemysłowych. Co ciekawe, „wazelina krajowa” 
figurowała na liście „krajowych przetworów i wyrobów dyetetycznych, hygie-
nicznych, leczniczych i naukowych poleconych przez Towarzystwo lekarskie 
krakowskie na podstawie wniosków komisyi przemysłowo-lekarskiej tegoż 
Towarzystwa” jeszcze w 1905 roku, a więc już po śmierci Jakubowskiego.

Pamiątką po działalności magistra Romana Jakubowskiego, i zarazem 
pomnikiem potęgi rodu nowosądeckich aptekarzy, jest po dziś dzień piękna, 
rozległa kamienica znajdująca się w narożu Rynku. Mieściły się w niej zarów-
no mieszkania rodziny Jakubowskich i Nowakowskich, jak i – na parterze – 
apteka. Wprawdzie lokal na parterze nie jest siedzibą apteki już od ponad pół 
wieku, jednak fasadę kamienicy nadal ozdabiają sceny mitologiczne i alegorie 
farmacji (patrz ilustracje), będące pięknymi świadectwami dawnej, aptekar-
skiej kultury, osadzonej w starożytnej mitologii. Po lewej stronie od wejścia 
do dawnej apteki, na wysokości pierwszego piętra, w dwóch zaślepionych 
wnękach okiennych umieszczono klasyczne wizerunki Hygiei, patronki far-
macji. W ręce trzyma ona czarę z wodą, z której poi węża będącego symbolem 
odnawiającej się siły życia. Druga płaskorzeźba znajduje się bezpośrednio 
nad wejściem do dawnej apteki. Jest to wizerunek Asklepiosa (w rzymskiej 
mitologii Eskulapa), mitycznego boga medycyny. Nad jego prawym ramie-
niem widzimy kaduceusz z wężem, wspomnianym już powyżej symbolem 
odradzającego się życia. Nie jest to jednak klasyczna scena zaczerpnięta z mi-
tologii: wydaje się, że Asklepios leczy chłopczyka cierpiącego na ból brzucha, 
gdyż jego lecząca dłoń jest na tym samym poziomie co rączka dziecka. Trud-
na do wyjaśnienia jest rola dziewczynki przytulonej do pleców Asklepiosa. 
Prawdopodobnie jest to po prostu kolejne chore dziecko. Scenę uzupełnia wi-
zerunek sowy – symbolu mądrości. Dodajmy także, że nad większością okien 
kamienicy znajdują się ozdobione laurowym wieńcem inicjały „R.J.”, ozna-
czające oczywiście Romana Jakubowskiego, właściciela kamienicy i apteki.
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Detale architektoniczne apteki Romana Jakubowskiego
 
Źródło: zbiory autora, fot. M. Bilek.

Roman Jakubowski zmarł 19 maja 1903 roku. O śmierci zasłużonego 
aptekarza donosiło „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego” w numerze 
czerwcowym: „Ś.p. Roman Jakubowski, aptekarz i zastępca burmistrza w No-
wym Sączu zmarł nagle”. Pamięć Jakubowskiego uczcili także członkowie To-
warzystwa Aptekarzy Prowincjonalnych: „przez powstanie z miejsc dali wyraz 
głębokiego żalu po stracie kolegi”. Piękna tablica nagrobna Romana Jakubow-
skiego, wykonana z czarnego, skrzącego się marmuru, informuje: „ROMAN 
JAKUBOWSKI POSIADACZ ZŁ. KRZYŻA ZASŁUG z KOR.1 / WŁAŚCICIEL 
APTEKI i REALNOŚCI / VICEPREZES MIASTA NOWEGO SĄCZA etc. etc.”.

Apteka Pod Czarnym Orłem po śmierci magistra Jakubowskiego na-
leżała początkowo do jego spadkobierców, a dzierżawił ją wspomniany już 
wcześniej Stanisław Nowakowski, który dopiero w 1908 roku ją kupił. Z apte-
ką związany był już od początków swej kariery zawodowej. Po odbytej w niej 
praktyce i egzaminie tyrocynalnym, który zdawał przed komisją Gremium 
Aptekarzy Galicji Zachodniej, uzyskał tytuł podaptekarza z bardzo rzadko 

1 Złoty Krzyż Zasługi z Koroną – najwyższe c.k. cywilne odznaczenie (przyp. aut.).
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przyznawanym „stopniem celującym”. Dyplom magistra farmacji uzyskał na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 13 lipca 1892 roku.

Co ciekawe, także w 1908 roku krakowską aptekę Pod Słońcem wraz 
z kamienicą w Rynku Głównym nabył syn Romana Jakubowskiego – Stani-
sław. Zmarł on 29 kwietnia 1915 roku, a apteka przeszła – drogą spadku – na 
jego syna Bronisława i pozostawała jego własnością do marca 1925 roku.

Magister Stanisław Nowakowski (trzeci z lewej w drugim rzędzie) wśród członków 
nowosądeckiego chóru męskiego

Źródło: Dzieje miasta Nowego Sącza, red. F. Kiryk, S. Płaza, t. 2, Warszawa – Kraków 1993, s. 433.

Stanisław Nowakowski był jednym z najbardziej zaangażowanych w ży-
cie społeczne i zawodowe małopolskich farmaceutów. Już w roku kupna 
apteki Pod Czarnym Orłem jako współzałożyciel i członek rady nadzorczej 
wszedł w skład władz „Pierwszego austryackiego Towarzystwa kredytowe-
go”, założonego 10 lutego 1908 roku we Wiedniu. W tym samym roku jako 
gość brał udział w pierwszym zgromadzeniu delegatów „Ogólnopaństwowej 
organizacyi aptekarzy austryackich”. Także w 1908 roku Nowakowskiego 
wybrano przez aklamację sekretarzem galicyjskiej „Sekcyi ogólno-państwo-
wej Organizacyi aptekarzy austryackich”. W 1914 roku pozycja zawodowa 
Nowakowskiego była już na tyle ugruntowana, że powołany został z ramienia 
Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej jako „delegat do udziału w dorocz-
nych wizytacyach aptek publicznych i zakładowych”.

Julian Dybiec, omawiając w drugim tomie Dziejów miasta Nowego Sącza 
nowosądeckie życie gospodarcze, wspomina, że Nowakowski już w 1903 roku 
był założycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa Pomocy Przemysłowej – 
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„jedynej instytucji w mieście najbardziej zainteresowanej staraniami o rozwój 
miejscowego przemysłu i handlu”. Do władz Towarzystwa należeli „profesoro-
wie gimnazjalni, przemysłowcy, kupcy i miejscowa inteligencja”. Z podobnych 
kręgów rekrutowali się członkowie nowosądeckiego chóru męskiego, w skład 
którego wchodził także magister Nowakowski. Z kolei Tadeusz Aleksander 
wspomina w swym opracowaniu Życie społeczne i przemiany kulturalne No-
wego Sącza w latach 1870–1990, że magister Nowakowski od 1921 roku preze-
sował Czytelni Mieszczańskiej. Był także członkiem nowosądeckiego „Sokoła”.

Od końca lat 20. XX wieku warszawskie „Wiadomości Farmaceutyczne” 
niemal co roku z dumą relacjonowały kolejne sukcesy magistra Stanisława 
Nowakowskiego w pracy społecznej dla Nowego Sącza. W 1927 roku w notce 
Aptekarz – zastępcą burmistrza pisano: „P. Stanisław Nowakowski, właściciel 
apteki w Nowym Sączu, został obrany zastępcą burmistrza tegoż miasta”. Na 
przełomie lat 20. i 30. Nowakowskiego mianowano z ramienia Rady Miasta 
pełnomocnikiem w Wojewódzkim Związku Międzykomunalnym Opieki 
Społecznej, koordynującym „wszelkie dotacje, remonty i inwestycje”. Z kolei 
w 1933 roku wybrano go delegatem na ogólny Zjazd Delegatów Polskiego Po-
wszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie. W tym samym 
roku „Wiadomości Farmaceutyczne” informowały na swych łamach o przy-
znaniu mu „Złotego Krzyża Zasługi – za zasługi na polu pracy społecznej 
i obywatelskiej”. Redakcja tego czasopisma dodała gratulacje ze swej strony: 
„P. Nowakowskiemu, długoletniemu wiceburmistrzowi Nowego Sącza i wy-
bitnemu działaczowi społecznemu na terenie Nowego Sącza i powiatu nowo-
sądeckiego, redakcja naszego pisma składa z okazji wysokiego odznaczenia 
serdeczne życzenia”. 

Niecały rok później pisano: „Prezydentem m. Nowego Sącza został wy-
brany i przez Min. Spraw Wewn. zatwierdzony właściciel apteki mag. farm. Sta-
nisław Nowakowski. Kol. Prezydent Nowakowski lata całe poświęcał pracy 
społecznej na wybitnych placówkach – wybór Jego na zaszczytne stanowisko 
prezydenta miasta jest dowodem uznania zasług, należycie ocenionych przez 
społeczeństwo i miarodajne czynniki”. Prezydenturę aptekarza podsumo-
wał Julian Buda w opracowaniu Organizacja i działalność władz miejskich 
zamieszczonym w trzecim tomie Dziejów miasta Nowego Sącza: „z dniem 
2 sierpnia 1934 r. wybrany został na prezydenta Nowego Sącza [...] Stani-
sław Nowakowski [...]. Duże doświadczenie, zapał i energia pozwoliły mu 
kontynuować działalność integrującą wszystkie siły społeczne miasta w jego 
służbie, doprowadzając do uzyskania znaczącego postępu w rozwoju miasta”.

Praca na stanowisku burmistrza szybko zaowocowała kolejnym od-
znaczeniem – przyznanym w 1938 roku orderem Polonia Restituta. W tym 
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samym roku Nowakowskiego mianowano komisarzem wyborczym na okręg 
nr 86 (Nowy Sącz). Przewodniczył także Miejskiemu Komitetowi Pomocy 
Zimowej. Rok wcześniej Nowakowski stanął na czele obwodu Obozu Zjed-
noczenia Narodowego obejmującego powiaty: nowosądecki, limanowski, 
gorlicki i jasielski.

Apteka Nowakowskiego, pomimo staroświeckiego wystroju, należała 
w latach 30. XX wieku do najnowocześniejszych w mieście, miała m.in. własny 
telefon – numer 84. Jej wnętrze wspominane jest przez najstarszych nowosą-
deczan wręcz z uwielbieniem. Bezsprzecznie przyznają jej status najpiękniej-
szej apteki w mieście – z duszą i niepowtarzalnym klimatem, który stworzyła 
praca kilku pokoleń farmaceutów. Uwagę wchodzącego zwracał potężny, wy-
konany z ciemnego marmuru blat, wpierający się na szerokich drewnianych 
filarach kończących się przy podłodze stylizowaną rzeźbioną lwią łapą. Na 
zapleczu pomieszczono recepturę, w której masowo wyrabiano uznane maści 
i syropy. Na pierwszym piętrze kamienicy znajdowały się mieszkania rodziny 
Nowakowskich, na strychu zaś magazyny ziół i opatrunków. W rozległych 
i przytulnych piwnicach – porównywanych wręcz do salonów – przechowy-
wano z kolei surowce farmaceutyczne i odczynniki chemiczne. Tu również 
sporządzano niektóre leki, wykorzystując m.in. potężne prasy apteczne i per-
kolatory. Właściciele apteki Pod Czarnym Orłem dbali, aby sprzedawane leki 
miały konkurencyjne ceny wobec sąsiadującej o kilkadziesiąt metrów apteki 
Pod Białym Orłem. Sprzyjały temu wspomniane wyżej potężne magazyny, 
w których można było przechowywać większe ilości zamówionego towaru.

Jak podaje cytowany już Julian Buda, magister Stanisław Nowakowski 
na skutek „podeszłego wieku i słabego zdrowia” wniósł rezygnację ze swego 
stanowiska, która została przyjęta przez Radę Miasta 25 sierpnia 1939 roku. 
Jak podaje Jacek Chrobaczyński, „prezydent miasta Nowakowski w ostatnich 
dniach sierpnia był niewidzialny”. Co ciekawe, tablica nagrobna Nowakow-
skiego głosi, że prezydentem miasta był aż do 4 września 1939 roku.

Magister Stanisław Nowakowski zmarł 22 listopada 1940 roku na za-
wał serca. Zgon był skutkiem – jak podaje Marian J. Nowak – aresztowania 
(9 listopada 1940 roku) i uwięzienia na kilkanaście dni przez hitlerowców. 
Razem z Nowakowskim aresztowano wielu przedstawicieli nowosądeckiej 
inteligencji jako zakładników na wypadek możliwych rozruchów w czasie 
Święta Niepodległości 11 listopada.

Z dniem śmierci Stanisława Nowakowskiego apteka Pod Czarnym Or-
łem przeszła na własność jego syna – magistra farmacji Zbigniewa Nowa-
kowskiego. Urodził się on 21 kwietnia 1906 roku. Szkołę średnią ukończył 
w Nowym Sączu w 1925 roku. W 1920 roku, w wieku 14 lat, zgłosił się jako 
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ochotnik „na rozkaz mobilizacyjny” nowosądeckiego „Sokoła”. W czasie 
studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zaangażował się w działalność Koła 
Farmaceutów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1927 roku na walnym zebra-
niu Koła wybrany został bibliotekarzem. Dyplom magistra farmacji uzyskał 
13 grudnia 1929 roku.

Po odbyciu służby wojskowej w Centrali Wyszkolenia Sanitarnego oraz 
warszawskim Batalionie Sanitarnym rozpoczął pracę w aptece ojca. Równo-
cześnie razem ze swoim teściem Feliksem Rapfem zaczął aktywnie działać 
na gruncie turystyki. W latach 30. wchodził m.in. w skład grupy znakarzy 
nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid”. 
Brał udział w wizjach lokalnych gruntów planowanych na budowę schroniska 
„Beskidu” na Przehybie i prowadził rozmowy z właścicielami działek. Także 
razem z Feliksem Rapfem kręcił filmy z wycieczek górskich, które następnie 
były wyświetlane na prelekcjach organizowanych przez „Beskid”.

We wrześniu 1939 roku walczył w szeregach Wojska Polskiego. Następ-
nie powrócił do Nowego Sącza. W czasie okupacji brał udział w konspiracji 
i podobnie jak wielu małopolskich aptekarzy utrzymywał kontakt z oddzia-
łami partyzanckimi. Zaangażowanie Nowakowskiego w działalność niepod-
ległościową potwierdzała żona, Kamila Nowakowska, pisząc w liście adreso-
wanym do krakowskiego Muzeum Farmacji: „w czasie okupacji dostarczał 
lekarstwa dla oddziałów partyzanckich w okolicy Nowego Sącza”.

Zbigniew Nowakowski – wzorem ojca – zaangażowałby się zapewne 
w działalność społeczną, na przeszkodzie stanęły jednak jego antykomuni-
styczne poglądy polityczne. Świadectwem tego mogą być funkcje społeczne 
i zawodowe, które pełnił w 1946 roku: prezesował Komunikacyjnemu Klu-
bowi Sportowemu „Sandecja” i był aktywnym członkiem Sekcji Bokserskiej 
tego Klubu; uczestniczył w pracach reaktywowanego Oddziału PTT „Beskid” 
i wszedł w skład jego zarządu; jako przedstawiciel aptekarzy powiatu nowo-
sądeckiego brał udział w zebraniu Delegatów Zarządu Okręgowej Izby Apte-
karskiej w Krakowie, które odbyło się 14 września 1946 roku. Po 1946 roku 
nazwisko Nowakowskiego nie pojawia się już ani razu, zarówno w prasie 
zawodowej, jak i w relacjach z życia Nowego Sącza.

 Nacjonalizacja najstarszej apteki w Nowym Sączu przebiegła wyjątkowo 
brutalnie. W rezultacie – jako jedna z nielicznych – apteka została zlikwi-
dowana. Komisja likwidacyjna wyprosiła pracowników, a przepiękne stare 
meble wraz z naczyniami kazała Nowakowskiemu wynieść z lokalu. Eme-
rytowani nowosądeccy farmaceuci nadal wspominają widok potłuczonego 
wiedeńskiego szkła aptecznego, zdobionych luster i porozbijanych mebli, 
nad którymi stał zrozpaczony magister Zbigniew Nowakowski. Likwidacja 
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apteki miała być karą za antykomunistycz-
ne zapatrywania Nowakowskiego oraz jego 
działalność konspiracyjną w czasie II woj-
ny światowej.

W okresie po nacjonalizacji magister 
Nowakowski pracował przez blisko 20 lat 
(1955–1972) w pobliskiej aptece Pod Bia-
łym Orłem w charakterze receptariusza. 
Zmarł 3 maja 1974 roku po dwóch latach 
ciężkiej choroby na skutek wylewu krwi 
do mózgu. W nekrologu zamieszczonym 
na łamach „Farmacji Polskiej” pisano: 
„w czasie długoletniej pracy zawodowej dał 
się poznać jako człowiek o dużej kulturze 
osobistej, dużym poczuciu sprawiedli-
wości, obowiązkowy, umiejący współżyć 
z młodym pokoleniem, któremu przeka-
zywał swoje doświadczenie zawodowe. 
[...] żegnany przez liczne grono przyjaciół, znajomych i współpracowników, 
którzy swą obecnością przy jego mogile oddali część pamięci tego wspania-
łego człowieka – farmaceuty”. Słowa te w pełni potwierdzili emerytowani 
nowosądeccy farmaceuci, z którymi rozmawiał autor niniejszego artykułu. 
Nowakowski wspominany jest przez nich jako osoba bardzo towarzyska, po-
godna i życzliwa dla młodszych koleżanek i kolegów. Miał swój styl bycia, był 
człowiekiem dystyngowanym i małomównym. Leki przygotowywał powoli 
i z rozwagą. Denerwował się, gdy podejmowano temat polityki. Z nostalgią 
mówił wówczas, jak bardzo chciałby wrócić do pracy w swej rodzinnej apte-
ce. Wspominany jest z nieodłączną fajką, którą potrafił nabijać godzinami, 
obserwując, jak pracują młodzi farmaceuci. Fascynował się motocyklami 
i często zabierał swych młodszych kolegów z apteki na przejażdżki. Drugą 
jego pasją było żeglarstwo, które uprawiał na Jeziorze Rożnowskim.

W kolejnym odcinku z cyklu Aptekarskie rodziny zaprezentowana zo-
stanie dwupokoleniowa rodzina Jaroszów. Magistrowie Antoni i Mieczysław 
Jaroszowie byli właścicielami apteki Pod Białym Orłem, konkurencyjnej 
wobec apteki Pod Czarnym Orłem, zlokalizowanej w odległości zaledwie 
kilkudziesięciu metrów... 

Piśmiennictwo u autora.
dr n. farm. Maciej Bilek

Magister Zbigniew Nowakowski

Źródło: „Farmacja Polska” 1975, 
nr 12, s. 1019.
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Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała...

Napad na aptekęNapad na aptekę. Do apteki kol. A. Włosińskiego przy ulicy 7 Kamienic 
obok klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie wtargnęło dwóch bandytów 
i przekonawszy się o nieobecności właściciela, pod groźną rewolweru wymu-
siło od pomocnicy aptekarskiej wydania z kasy drobnej kwoty, po czym zbie-
gli, zanim personel zdążył się zorientować w sytuacji. Powiadomiona policja 
wszczęła natychmiast pościg za bandytami. 

„Wiadomo�ci Farmaceutyczne” z � stycznia ��!� roku.

Śmiertelny wypadek farmaceutkiŚmiertelny wypadek farmaceutki.  W dniu 9 stycznia br. mgr farm. Maria 
Tomczyńska, wysiadając z taksówki, została zgnieciona przez nadjeżdżający 
autobus, który na skutek panującej ślizgawicy nie był w stanie w porę się za-
trzymać. Tomczyńska doznała powikłanych złamań podudzia; przewieziona 
do szpitala, po kilku godzinach zmarła. 

„Wiadomo�ci Farmaceutyczne” z �" stycznia ��!� roku.

Ponure żniwo praktyk znachorskichPonure żniwo praktyk znachorskich.  W ostatnim czasie w powiecie 
jarocińskim niezwykle wzmogła się śmiertelność. Zanotowano cały szereg 
nagłych zejść śmiertelnych na tle schorzenia serca. Bliższe badania wykaza-
ły, że przyczyną zgonów były zioła sprzedawane przez znachorów, których 
liczba ostatnio na terenie pow. jarocińskiego znacznie się powiększyła. Ich 
porady i leki udzielane ludziom naiwnym działają zabójczo na cały organizm, 
a szczególnie na serce. W związku z tym lekarz powiatowy był zmuszony 
wydać oficjalny komunikat, którym przestrzega społeczeństwo przed zgrają 
wydrwigroszów i szarlatanów, sprzedających najróżniejsze leki szkodliwe dla 
zdrowia, zapowiadając jednocześnie ostre kary dla znachorów. 

„Wiadomo�ci Farmaceutyczne” z �# lutego ��!� roku.

OdznaczenieOdznaczenie.  Kol. Józef Kunze, aptekarz w Kalwarii Zebrzydowskiej 
(woj. krakowskie) i prezes Okręgu Krakowskiego P.[olskiego] P.[owszech-
nego] T.[owarzystwa] F.[armaceutycznego], został odznaczony po raz drugi 
srebrnym krzyżem zasługi i przy ostatnich wyborach do Rady Miejskiej wy-
brany do tego organu samorządu miejskiego. Należy dodać, że kol. Kunze 
stanowisko radnego piastuje od 33 lat. 

„Wiadomo�ci Farmaceutyczne” z �# marca ��!� roku.

Opracował dr n. farm. Maciej Bilek



Z dawnej apteki

mgr farm. Iwona Dymarczyk

Orleana – orlean, pomarańczowoczerwo-

ny barwnik otrzymywany z nasion arnoty 

właściwej – Bixa Orellana L., syn. drzewko 

orleańskie; występuje w Ameryce Środko-

wej. Zastosowanie: ceniony barwnik leków 

oraz żywności i tkanin.

Naczynia apteczne ze zbiorów Muzeum Farmacji UJ CM, drewno, polichro-

mia wykonana farbą olejną, XVIII/XIX wiek, wysokość: 17 cm (nr. inw.: 6057, 

6312). Naczynia zostały zakupione przez Muzeum w latach 1977–1978.

Boletus Laric: Troch (Boletus Laricis Tro-

chisci) – pastylki ze sproszkowaną hubą 

modrzewiową. Surowiec: Boletus Laricis 

Jacq. – huba modrzewiowa, lekarska, syn. 

Agaricum – Agaricus albus, to jeden z naj-

starszych grzybów stosowanych w celach 

leczniczych, dostępny w aptekach jeszcze 

w pierwszej połowie XX wieku. Preparat 

ten stosowano przy nadmiernym poceniu 

się, zwłaszcza u chorych na gruźlicę. Huba 

modrzewiowa w większych dawkach działa 

przeczyszczająco. W medycynie ludowej 

używano jej w bólach nowotworowych 

przewodu pokarmowego. Pod koniec XIX 

wieku dużą popularnością cieszył się uni-

wersalny środek o nazwie „Płyn Daubnit-

za”, zawierający hubę modrzewiową i aloes.




