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

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745
Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 17.00
we wtorki, środy i piątki od 9.00 do 15.30
Używając kodu dostępu do lokalu OIA w Krakowie, należy wybrać na klawiaturze
domofonu 68, nacisnąć przycisk „klucz” i wpisać kod

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

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

Wysokość 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 zawodu 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 Aptekarski jest odsyłana do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
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Słowo Prezesa

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

D

obiega końca kolejny rok kalendarzowy – dni są coraz krótsze, słońca
coraz mniej, co może sprzyjać powstawaniu apatii i nerwowości. Dotyczy to zarówno pacjentów, jak i nas – farmaceutów. Część z nas z niepokojem patrzy nie
tylko na teraźniejszość, ale także w przyszłość. Wielu właścicieli aptek skrupulatnie liczy i zastanawia się, czy stać ich jeszcze na prowadzenie własnej
firmy. Pracownicy aptek z kolei martwią się, czy zachowają swoje stanowiska
pracy. Czy od Nowego Roku będzie lepiej? Mam nadzieję, że zmiany nadejdą,
i to na lepsze, choć może nie natychmiast.
Minister Zdrowia przedstawił pakiet „antykolejkowy”, wprowadzając
dwie nowelizacje rozporządzeń – w sprawie recept lekarskich i w sprawie
środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Czy nowelizacje
zmniejszyły kolejki do lekarzy – nie wiem, ale nam przyniosły trochę zamieszania i jak zawsze w takich sytuacjach zestaw pytań typu: „co autor miał na
myśli?”. Nie zauważyłam, żeby „kolejki z pacjentami” od lekarzy przeniosły
się do aptek, a tego byśmy sobie życzyli i z pewnością bez zbędnych narzekań
ochoczo byśmy się z nimi uporali!
Swojej pracy poświęcamy większość życia i czasu. Mimo niesprzyjających warunków nieustannie podnosimy kwalifikacje, jesteśmy sumienni
i gorliwi. Cierpliwie znosimy także nieuzasadnione uwagi pacjentów. Dlatego
możemy sami sobie złożyć wyrazy najwyższego uznania i podziękować za ten
mijający rok.
Korzystając z okazji, chcę życzyć Państwu magicznych Świąt Bożego Narodzenia, spotkań z bliskimi, miłości i ciepła, spełnienia wszystkich marzeń,
a w Nowym Roku szczęścia i pomyślności.
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
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Od redakcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

P

rzed nami kolejny okres zimowo-grypowy i pacjenci szukający
pomocy u aptekarza, aby pomógł im się wyleczyć szybko, skutecznie i najlepiej tanio. Bo nie mogą iść na zwolnienie, bo nie
mają czasu czekać u lekarza, bo mają do nas zaufanie. I jak zawsze będziemy
doradzać, wybierać najlepsze medykamenty, zwracać uwagę na niebezpieczne interakcje leków i informować, kiedy stan zdrowia pacjenta nakazuje
skontaktować się z lekarzem.
Tak budujemy nasz autorytet zawodowy i dzięki takiemu podejściu do
terapii plasujemy się na bardzo wysokim, czwartym miejscu w grupach zawodów zaufania publicznego.
Za nami wybory do władz samorządów lokalnych. W chwili zamykania
numeru nie wiem, czy uda się wejść do władz miasta farmaceutom, ale gratuluję uzyskania mandatów wszystkim przedstawicielom opieki zdrowotnej.
Liczę, że Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Urzędu Miasta
Krakowa, jak poprzednio, będzie również w tej kadencji wspierać działania
naszej Izby i nie pozostanie głucha na postulaty aptekarzy. Mam też nadzieję,
że nie będzie problemów z władzami powiatowymi naszego województwa
przy ustalaniu dyżurów aptek.
W obecnym numerze szczególnie polecam:
 Vademecum kierownika apteki – informacja o wprowadzaniu do obrotu w aptece suplementów diety i ich oznakowaniu;
 Co aptekarz wiedzieć powinien – bardzo ciekawe opracowanie na temat różnic między lekami a suplementami diety;
 Prawnik radzi – artykuł o uprawnieniach pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
przez pracodawcę;
 Opieka farmaceutyczna – kolejna część cyklu z zakresu dietetyki dotycząca diet lekkostrawnej i oszczędzającej;
 Wina antyczne – pasjonujący artykuł enolog Agaty Ogórki-Tabiś na
temat historii i właściwości win antycznych, doskonale wpasowujący
się w świąteczny nastrój;
 Rodziny aptekarskie – opracowanie poświęcone rodzinie Jaroszów.
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Od redakcji
Wszystkim koleżankom i kolegom farmaceutom oraz pracownikom
Okręgowej Izby Aptekarskiej życzę, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były okazją do spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Życzę, byście spędzili
je w atmosferze radości, życzliwości i humoru. Chciałabym, aby w nadchodzącym Nowym Roku spełniły się Wasze marzenia i abyście zrealizowali
swoje plany życiowe: zawodowe, rodzinne, naukowe.
Redaktor naczelna
Elżbieta Rząsa-Duran

Wszystkim
farmaceutkom i farmaceutom
życzymy radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiej pomyślności
w 2015 roku!
Okręgowa Rada Aptekarska
i pracownicy biura
Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Krakowie
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Kalendarium
4.08.2014	
Kraków – spotkanie przedstawicieli OIA w Krakowie z Dyrektorem
Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie mgr inż. Małgorzatą Lechowicz. Tematyka spotkania: obecna
sytuacja ekonomiczna aptek ogólnodostępnych, brak dostępności leków
5.08.2014	
Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Krakowie poświęcone problemom aptek. Udział wzięli: Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie mgr farm. Józef Łoś, Inspektor
Farmaceutyczny mgr farm. Grażyna Chachlowska, Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm.
Jerzy Jasiński, prawnicy OIA: dr Katarzyna Jasińska i mec. Janusz Brol,
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie mgr inż. Małgorzata Lechowicz z prawnikiem
7.08.2014	
Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Krakowie z udziałem Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zofii Ulz. Udział wzięli: Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie mgr farm. Józef Łoś, Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński
14.08.2014	
Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Krakowie w sprawie wypracowania dalszych procedur dotyczących
postępowania administracyjnego w stosunku do aptek uczestniczących
w programie „Pocztowy 60+”. Udział wzięli: Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny w Krakowie mgr farm. Józef Łoś, Prezes ORA
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA mgr farm.
Jerzy Jasiński, Prawnik OIA w Krakowie mec. Janusz Brol
19.08.2014	
Kraków – posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie
21.08.2014	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania
zawodu
25.08.2014	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania
zawodu
28.08.2014	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania
zawodu
3.09.2014	
Warszawa – konferencja zorganizowana w ramach współpracy Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego z Wicemarszałkiem Eugeniuszem Grzeszczakiem na temat: „Samorząd zawodowy
w służbie społeczeństwu”. Udział wzięła Wiceprezes ORA mgr farm.
Elżbieta Rząsa-Duran
3.09.2014	
Warszawa – spotkanie prezesów okręgowych izb aptekarskich. Udział
wzięła Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
4–7.09.2014	
Wilkasy koło Giżycka – III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy.
Regaty odbyły się nad jeziorem Niegocin. Organizator – OIA w Olsztynie
9.09.2014	
Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA. Udział wzięła Prezes
ORA mgr farm. Barbara Jękot
11.09.2014	
Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z posłem
Łukaszem Gibałą
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Kalendarium
12.09.2014	
Kraków – spotkanie Prezes ORA mgr farm. Barbary Jękot z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Małgorzatą Lechowicz
13.09.2014	
Muszyna – „Jesienne Aptekomalia” zorganizowane przez Forum
Polskiej Farmacji w ramach projektu: „Państwo Zdrowia” – spotkanie aptekarzy, lekarzy oraz pacjentów. Udział wzięły: Prezes ORA
mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta
Rząsa-Duran
18.09.2014	
Kraków – spotkanie Prezydium ORA z kierownikami aptek szpitalnych
19.09.2014	
Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
Udział wzięli: Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie
mgr farm. Józef Łoś, Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński, Prawnik OIA mec. Janusz Brol
22.09.2014	
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
23.09.2014	
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
24.09.2014	
Warszawa – XI Ogólnopolski Dzień Aptekarza (Święto Kosmy
i Damiana – patronów farmaceutów). Uroczystości odbyły się w Sali
Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie
25.09.2014	
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
25.09.2014	
Warszawa – III Forum Importu Równoległego. Organizator – Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych.
Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
26.09.2014	
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
26.09.2014	
Warszawa – II Gala Farmaceuty. Organizator – Grupa NEUCA.
Udział wzięły Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik
ORA mgr farm. Małgorzata Lelito
26–29.09.2014	
Kraków – VII Kongres Młodej Farmacji. Wykład na temat „Samorząd zawodowy aptekarzy – cele i działania” wygłosiła Prezes ORA
mgr farm. Barbara Jękot
29.09.2014	
Kraków – uroczystość inauguracji roku akademickiego 2014/2015 studentów I roku UJ CM. Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
30.09.2014	
Kraków – spotkanie w siedzibie OIA w Krakowie z posłem na Sejm
RP i kandydatem na Prezydenta Miasta Krakowa Łukaszem Gibałą.
W czasie spotkania omawiano następujące kwestie: pomysł na rozwój
Krakowa, dopłata do dyżurów aptek w porze nocnej i święta, wycofanie leków ze sklepów i stacji benzynowych
3.10.2014	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
4.10.2014	
Opole – Opolski Dzień Aptekarza. Organizator – OIA w Opolu.
Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot
7.10.2014	
Kraków – spotkanie naukowe Kierowników Aptek Szpitalnych.
Udział wzięli: Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes
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Kalendarium
ORA mgr farm. Jerzy Jasiński. Organizatorzy – firma Baxter i Komisja Aptek Szpitalnych OIA
8.10.2014	
Kraków – szkolenie dla aptekarzy w sprawie e-recepty „e-Recepta jako
jeden z rezultatów Projektu P1”. Prowadzenie – Rafał Orlik z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Udział wziął
Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
9.10.2014	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
10.10.2014	
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
13.10.2014	
Kraków – spotkanie w CM UJ w sprawie odbywania sześciomiesięcznych staży po studiach. Udział wzięli: Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Jacek Sapa, prof. dr hab. Renata Jachowicz, Prezes ORA
mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
15.10.2014	
Kraków – CXVIII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jako uroczysta, dla wręczenia Brązowych Medali: „Cracoviae
Merenti” Panu profesorowi Wincentemu Kućmie oraz Małopolskiej
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Udział wzięła Prezes
ORA mgr farm. Barbara Jękot
24.10.2014	
Warszawa – posiedzenie NRA
27.10.2014	
Kraków – spotkanie u Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie. Udział wzięli: Małopolski Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny w Krakowie mgr farm. Józef Łoś, Prezes ORA
mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński,
Prawnik OIA w Krakowie mec. Janusz Brol
28.10.2014	
Kraków – spotkanie w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie w sprawie realizacji recept lekarskich.
Udział wzięli: z-ca Dyrektora ds. Medycznych lek. med. Monika Jezierska-Kazberuk, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Izabela
Obarska, Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA
mgr farm. Jerzy Jasiński, Prawnik OIA w Krakowie mec. Janusz Brol
29.10.2014	
Kraków – spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w sprawie „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”. Udział
wzięli: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej mgr inż. Małgorzata Lechowicz, Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie mgr farm. Józef Łoś, Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot,
Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
29.10.2014	
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe pt. „Nowy sposób leczenia nadkwaśności i refluksu”. Organizatorzy – firma Aboca i OIA
w Krakowie
30.10.2014	
Kraków – spotkanie w krakowskiej Farminie. Udział wzięli: Prezes
Farminy Wojciech Świderski, Prezes ORA mgr farm. Barbara Jękot,
Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński
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Aktualności

Szanowni Państwo!

Z

ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że 11 stycznia 2015 roku

(niedziela) o godzinie 18.00 w magicznej scenerii Teatru im. Juliusza Słowackiego już po raz kolejny odbędzie się Noworoczny Koncert Galowy Aptekarzy.
Jak co roku będą mogli Państwo przeżyć wspaniałe chwile z wielką muzyką oraz
znanymi i lubianymi artystami. Podczas gali będą dla Państwa śpiewać Iwona Socha
(sopran), Tadeusz Szlenkier (tenor), Jarosław Kitala (baryton), Monika Węgiel i Alexander Martinez. Solistom będzie towarzyszyć znakomita Orkiestra Straussowska „Obligato” pod kierownictwem charyzmatycznego Jerzego Sobeńki.
Specjalnie na ten koncert został przygotowany program obejmujący największe
światowe dzieła zarówno z gatunku muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej. Zabrzmią
m.in. kompozycje wielkich mistrzów, takich jak Giuseppe Verdi, Ludwig van Beethoven, Gaetano Donizetti, w nowej aranżacji Jerzego Sobeńki, a ponadto największe
przeboje z repertuaru takich światowych gwiazd, jak: Freddie Mercury, Édith Piaf,
Leonard Cohen, Al Bano, Zucchero, Andrea Bocelli czy zespoły Omega, The Beatles,
Mecano.
Za sprawą wielkiej i pięknej muzyki w mistrzowskich wykonaniach zwiedzimy
całą Europę i nie tylko. Całość programu dopełnią ciekawe opowieści, które przedstawią
Państwu prowadzący program: Jolanta Suder i Jacek Cygan.
Z całą pewnością czeka Państwa niezapomniany i pełen wielkich wrażeń wieczór, na który serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy:

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
Agencja Artystyczna „Violin & Piano”
Główni współorganizatorzy:

Grupa NEUCA, KAMSOFT SA, Mylan, Farmina, Gedeon Richter
Współorganizatorzy:

Management Sp. z o.o., ESPEFA, Forfarm, PPH Galfarm Sp. z o.o.,
HURTAP SA, Medicare, Sequoia, Teva Operations Poland,
Salus International
Patron medialny:

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
Farmacja Krakowska 4 / 2014
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Wydarzenia

Spotkanie z członkami
Klubu Seniora

T

ego lata po raz kolejny spotkaliśmy się z seniorami małopolskiej
farmacji. Tym razem zwiedzaliśmy z przewodnikiem, panią
Martą Bielecką, krakowski Kazimierz. Chętnych było tak dużo,
że już tradycyjnie podzieliliśmy się na dwie grupy – zwiedzających 30 czerwca
i 21 lipca.
Wielu seniorów, mimo że od lat mieszkają w Krakowie, niewiele wiedziało o tej dzielnicy. Tym bardziej ucieszyli się ze zwiedzania synagog, cmentarza
przy ul. Szerokiej i ze spaceru po uliczkach Kazimierza. W Starej Synagodze
dowiedzieliśmy się wszystkiego o historii osiedlenia się Żydów w tej dzielnicy. Poznaliśmy 39 nakazów, które należy zachować w szabas. Usłyszeliśmy
o Torze – najważniejszym dokumencie ortodoksyjnych Żydów. Pani Danuta,
jedna z farmaceutek, własnoręcznie wpisała fragment Starego Testamentu do
tory pisanej przez zwiedzających. Przy ul. Ciemnej zobaczyliśmy hotel Eden
z restauracją serwującą tylko koszerne dania. Potem były zwiedzane synagogi: Izaaka, Kupa i Tempel przy ul. Miodowej, gdzie odbywają się nabożeństwa
według XIX-wiecznej zreformowanej liturgii. Dowiedzieliśmy się, że Plac
Nowy był kiedyś miejscem rytualnego uboju drobiu! Duży cmentarz żydowski Remuh przy ul. Szerokiej też zrobił na zwiedzających ogromne wrażenie.
Na koniec zwiedzania Prezes Barbara Jękot zaprosiła wszystkich seniorów do restauracji Ariel na „pieroga po żydowsku”. Farmaceuci byli bardzo
zadowoleni, wielokrotnie dziękowali za docenienie ich wkładu w historię
małopolskiej farmacji i za możliwość spotkania się z koleżankami i kolegami
w tak pięknym i ciekawym miejscu.
mgr farm. Małgorzata Lelito
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Wydarzenia

III Żeglarskie Mistrzostwa
Polski Aptekarzy

W

dniach 4–7 września br. w Wilkasach koło Giżycka odbyły
się III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Ich organizatorem już tradycyjnie była Okręgowa Izba Aptekarska
w Olsztynie. W tym roku na regaty stawiło się 18 załóg z 8 izb. Naszą Izbę
reprezentowały dwie załogi. Choć 700-kilometrowa podróż na Mazury nieco
nas zmęczyła, do rywalizacji stanęliśmy „zwarci i gotowi”.
Pogoda dopisała, było słonecznie i wietrznie (około 4 w skali Beauforta).
Regaty przebiegały w dobrej atmosferze, chociaż rywalizacja była chwilami
zacięta. Ostatecznie najlepiej przygotowana i bezkonkurencyjna okazała się
załoga OIA z Łodzi ze sternikiem Wiktorem Napiórą. Nasze załogi uplasowały się w połowie stawki, zajmując 7 i 11 miejsce. Puchary i nagrody wręczali Wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Jędrzejczak oraz Prezes
OIA w Olsztynie Roman Grzechnik. Organizatorowi i sponsorom należą się
podziękowania za kolejną fantastyczną imprezę, która zgromadziła tylu sympatyków żeglarstwa wśród aptekarzy.
Jednym z punktów spotkania w Wilkasach było powołanie Stowarzyszenia Żeglarskiego „Aptekarz”, które będzie organizowało imprezy służące
integrowaniu się naszego środowiska. Czas między regatami wypełniały nam
rozmowy, śpiewy szant, koncerty i tańce. Nasza załoga została nagrodzona
dyplomem jako najbardziej roztańczona wśród 18 innych załóg. No cóż, każdy ma swoją specjalizację...
mgr farm. Małgorzata Lelito
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Produkt leczniczy
a suplement diety –
aspekty prawne

R

ynek farmaceutyczny objęty jest bardzo restrykcyjnymi regulacjami prawnymi. Wiąże się to z olbrzymią odpowiedzialnością,
jaka spoczywa na organach legislacyjnych, ponieważ ochrona
zdrowia stanowi wartość nadrzędną, wyrażoną już w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku1.
Ochrona zdrowia obywateli, jaką gwarantuje nam ustawa zasadnicza,
to jeden z najważniejszych aspektów działalności organów państwa. Na tej
płaszczyźnie wyraźną rolę odgrywa prawo farmaceutyczne, uregulowane
w ustawie z dnia 6 września 2001 roku2. Tak nasilona restrykcyjność prawa
związana jest również niewątpliwie z jego odpowiedzialną materią, którą
stanowi ochrona zdrowia i życia obywateli każdego państwa. Wytwarzanie
produktów leczniczych i obrót nimi na terytorium RP regulowane są wieloma aktami normatywnymi, a działalność gospodarcza z tym związana
podlega szerokiej reglamentacji. Każda z czynności – od badań klinicznych
nad produktem leczniczym w fazie laboratoryjnej, przez fazę jego rejestracji
aż po moment wprowadzenia go do obrotu – poddawana jest ścisłej kontroli ze strony administracyjnych organów nadzorujących, wśród których
główne miejsce zajmują Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Główny
Inspektorat Farmaceutyczny. To, czy dany produkt będzie musiał spełnić te
restrykcyjne wymagania, określa art. 2 pkt 32 ustawy Prawo farmaceutyczne,
w którym stwierdza się, że produktem leczniczym jest: „[...] substancja lub
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym
w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca
1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
2
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm.), dalej: ustawa Prawo farmaceutyczne.
1
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mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub
modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”.
Z powyższej definicji wynika, że głównym zadaniem produktu leczniczego jest leczenie chorób lub zapobieganie im (przywracanie, poprawianie
lub modyfikowanie funkcji organizmu). Istotny jest fakt, że zgodnie z ustawową definicją produktu leczniczego sam sposób prezentacji odgrywa ważną
rolę w jego kategoryzacji.
Na rynku farmaceutycznym obok produktów leczniczych występuje także
spora ilość suplementów diety, będących żywnością. Ich głównym zadaniem,
w odróżnieniu od produktów leczniczych, jest suplementacja, czyli uzupełnianie w diecie składników, których brakuje w organizmie. Pojęcie suplementu
diety definiuje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia3. Zgodnie z art. 3 ust. 39 tej ustawy suplement diety to: „[...] środek
spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub substancji wskazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych,
wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem,
ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach
płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych odmierzonych
ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego”.
Podstawową (choć nie jedyną) różnicą pomiędzy produktem leczniczym
a suplementem diety, poza procedurami administracyjnymi, jest rola obu
tych produktów. Produkt leczniczy podawany jest w celu poprawy lub zmiany funkcji fizjologicznych organizmu. Natomiast suplement diety uzupełnia
tylko niedobory składników odżywczych. Suplementowi diety nie może być
przypisany jakikolwiek efekt fizjologiczny modyfikujący funkcje organizmu,
ponieważ z medycznego punktu widzenia preparaty te powinny przyjmować
osoby zdrowe, u których występuje niedobór określonych składników diety.
Należy podkreślić, że na mocy przepisów prawa także sposób prezentacji sugerujący, że dany preparat ma właściwości lecznicze lub zapobiegające
chorobom, definiuje go jako produkt leczniczy.
 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225), dalej: ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

3
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Co zatem należy rozumieć przez sposób prezentacji? Szata graficzna,
opakowanie, sposób ekspozycji w aptekach, reklama to sposoby prezentacji
produktu. Pojęcie reklamy produktu leczniczego znajduje odzwierciedlenie
w rozdziale 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, a także w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych4. Zgodnie z art. 52 ustawy Prawo farmaceutyczne: „Reklamą produktu
leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do
stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych”. Prowadzenie przez podmiot odpowiedzialny działań reklamowych
dotyczących produktu leczniczego obwarowane jest szeregiem obostrzeń
znajdujących wyraz m.in. w art. 55 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie
z tym artykułem reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na: „prezentowaniu produktu leczniczego przez
osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne, farmaceutyczne” ani zawierać treści sugerujących możliwość uniknięcia porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego.
W przypadku suplementów diety nie ma odrębnych wytycznych dotyczących reklamy, ale zastosowanie mają przepisy przywoływanej już ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z art. 46 tej ustawy:
1. Oznakowanie środka spożywczego nie może:
1) wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności:
a) co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy,
rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji,
b) 
przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub
właściwości, których nie posiada,
c) przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne
właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki posiadają takie
właściwości.

Obecnie rynek suplementów diety stale notuje wzrosty sprzedaży. Na
taki stan rzeczy może mieć wpływ mało skomplikowana – w porównaniu
z wprowadzaniem do obrotu produktu leczniczego – procedura wejścia na
rynek produktów spożywczych.
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów
leczniczych (Dz.U. z 2008 r. Nr 210, poz. 1327).

4
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Na podstawie regulacji ustawy Prawo farmaceutyczne wprowadzenie
do obrotu produktu leczniczego usankcjonowane jest wieloma procedurami,
których cel stanowi zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. Podstawowym
warunkiem niezbędnym do wprowadzenia produktu leczniczego do obrotu
jest uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
o czym mówi art. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne. Cały sformalizowany
proces dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego wiąże się z przedstawieniem wielu dokumentów potwierdzających odpowiednią jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie
z art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo farmaceutyczne podmiot odpowiedzialny w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zobowiązany
jest dołączyć do dokumentacji m.in. wyniki badań farmaceutycznych oraz
badań klinicznych. Na podmiot odpowiedzialny nałożony został ustawowy obowiązek wdrożenia systemu monitorowania działań niepożądanych
(ciągłego nadzoru nad bezpiecznym stosowaniem produktu leczniczego).
Produkt leczniczy dopuszczony do obrotu podlega wpisowi do Rejestru produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, prowadzonego przez Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu wydawane jest terminowo na pięć lat. Po tym okresie podmiot
odpowiedzialny na sześć miesięcy przed końcem terminu ważności pozwolenia może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu na czas nieokreślony. W trakcie prowadzenia postępowania o dopuszczenie do obrotu ocenie ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
podlega również nazwa produktu leczniczego, która nie może wprowadzać
w błąd pacjenta lub innego uczestnika rynku farmaceutycznego. Niezgodna
z przepisami jest także nazwa nosząca znamiona podszywania się pod nazwę
innego produktu leczniczego (co w pewnych sytuacjach może stanowić czyn
nieuczciwej konkurencji).
Uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nie jest jedyną decyzją
administracyjną, o jaką musi się ubiegać podmiot odpowiedzialny. Równolegle z pozwoleniem na wprowadzenie do obrotu musi on uzyskać zezwolenie
na wytwarzanie, które wydaje Główny Inspektor Farmaceutyczny.
W przypadku wprowadzenia na rynek suplementów diety mamy do
czynienia z uproszczoną procedurą. Podmiot, który zamierza wprowadzić
na rynek suplement diety, zobowiązany jest do powiadomienia Głównego
Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu do obrotu środka spożywczego.
Takiemu powiadomieniu nie towarzyszy żadna dodatkowa dokumentacja,
lecz jedynie wzór opakowania. Co warto podkreślić, wprowadzenie do obFarmacja Krakowska 4 / 2014
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rotu środka spożywczego nie wiąże się z wydaniem decyzji administracyjnej potwierdzającej ten fakt. Zgodnie z literą prawa, a dokładniej ustawą
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jest to jedna z nielicznych procedur,
jakie zobowiązany jest spełnić producent suplementu diety. Nie mamy tu do
czynienia z oceną dokumentacji badań klinicznych czy badań farmaceutycznych jak w przypadku produktu leczniczego. Przy wprowadzaniu na rynek
suplementu diety zadość wymogom prawnym czyni deklaracja producenta.
Artykuł 30 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia mówi, że po zgłoszeniu faktu wprowadzenia do obrotu suplementu diety Główny Inspektor
Sanitarny ma prawo przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Co istotne:
ma prawo, a nie obowiązek.
Warto pamiętać prostą zasadę: lek leczy, a suplement diety uzupełnia
dietę, oczywiście przy założeniu, że jesteśmy świadomi, jakich składników
nam w niej brakuje. Z tym wiąże się ogromna rola farmaceuty, który jako
osoba mająca bezpośredni kontakt z pacjentem, wykorzystując całą swoją
wiedzę, rzetelnie poinformuje go o statusie kupowanego przez niego preparatu i celach, do jakich jest przeznaczony.
Monika Bartwicka
Dział Prawny
Labofarm

18

Farmacja Krakowska 4 / 2014

Vademecum kierownika apteki

Suplementy diety
w aptece

U

stawa Prawo farmaceutyczne1 zezwala na obrót w aptekach
ogólnodostępnych suplementami diety. Środki te muszą być na
wydzielonych stoiskach i mieć wymagane prawem atesty lub
zezwolenia, a ich przechowywanie i sprzedaż nie mogą przeszkadzać podstawowej działalności apteki2.
Realia są takie, że suplementy diety stanowią coraz większy procent
towarów, którymi obrót prowadzi apteka. Dlatego warto przypomnieć podstawowe zasady, jakie obowiązują w przypadku obrotu suplementami diety
w aptece.
Zgodnie z informacją podaną na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Suplementy diety wprowadzane do obrotu na teren Rzeczypospolitej
Polskiej muszą być zgodnie z wymaganiami określonymi w:
• ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.),
• rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania
suplementów diety z dnia 9 października 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 196,
poz. 1425 z późn. zm.),
• rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca
2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).
Suplementy diety są wprowadzane do obrotu, prezentowane i reklamowane pod nazwą „suplement diety”, która nie może być zastąpiona
nazwą handlową (wymyśloną) tego środka spożywczego.
Jeżeli suplement diety jest oznakowany dodatkowo nazwą handlową
(wymyśloną), określenie „suplement diety” jest zamieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie tej nazwy (art. 27 ust. 4 ustawy)3.
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm.), dalej: ustawa Prawo farmaceutyczne.
2
 Art. 86 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne w związku z art. 72 ust. 5 pkt 2a.
3
 http://suplementy.gis.gov.pl, dostęp: 6.11.2014.
1
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Za wprowadzenie do obrotu detalicznego suplementu diety odpowiada
kierownik apteki i to on musi sprawdzić, czy producent oznakował suplement zgodnie z prawem. Zmienione ostatnio rozporządzenie Ministra Zdrowia określa, że:
2. Suplementy diety wprowadzane do obrotu znakuje się, umieszczając na
opakowaniu następujące informacje:
1) określenie „suplement diety”.
2) nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości.
3) porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia.
4) ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia.
5) stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
6) stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane
w sposób niedostępny dla małych dzieci.
3. Zawartość witamin i składników mineralnych oraz innych substancji
wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny obecnych
w suplemencie diety deklaruje się w oznakowaniu w postaci liczbowej;
jednostki używane do określania zawartości witamin i składników mineralnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.
4. Deklarowane w oznakowaniu zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny
efekt fizjologiczny podaje się w przeliczeniu na zalecaną przez producenta do spożycia dzienną porcję produktu.
5. Informacje o zawartości witamin i składników mineralnych podaje się
również w procentach w stosunku do zalecanego dziennego spożycia,
zgodnie z wartościami odniesienia ustalonymi w załączniku nr 3 do
rozporządzenia określającym wartości odniesienia do znakowania
suplementów diety.
6. Deklarowane w oznakowaniu zawartości, o których mowa w ust. 3 i 4,
wyraża się jako przeciętne wartości oparte na analizie produktu wykonanej przez producenta.
7. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogą być podane także w postaci
graficznej4.

Kontrola w zakresie obrotu suplementami diety w aptekach, w tym prawidłowości ich oznakowania, leży w gestii Państwowej Powiatowej Inspekcji
Sanitarnej.
Opracowała Elżbieta Rząsa-Duran
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 453), § 5 pkt 2–7.

4
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Uprawnienia pracownika
w razie nieuzasadnionego
lub niezgodnego z prawem
wypowiedzenia umowy
o pracę przez pracodawcę

K

ażde wypowiedzenie umowy o pracę – nawet wadliwe – jest
skuteczne. Jednak od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik może wnieść odwołanie. Odwołanie takie wnosi się do sądu
pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę
o pracę (uwaga: inaczej w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia).
Odwołanie wnosi się do właściwego sądu rejonowego, którym jest (według wyboru pracownika): sąd miejsca zamieszkania (siedziby) pracodawcy
bądź sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź
też sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. W naszym mieście sądem
tym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, IV Wydział
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Kodeks pracy przewiduje dwie przesłanki odwołania się pracownika od
wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony: wypowiedzenie formalnie niezgodne z prawem (np. w formie ustnej czy niezawierające pouczenia o prawie odwołania do sądu pracy, przewidujące zbyt krótki
termin wypowiedzenia lub dotyczące pracownika pod szczególną ochroną)
i brak zasadności wypowiedzenia (np. wskazanie nieprawdziwej przyczyny).
Warto podkreślić, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego wypowiedzenie stanowi zwykły sposób zakończenia stosunku pracy,
wobec czego jego skuteczność nie jest uzależniona od zaistnienia szczególnych
przyczyn, a tym bardziej od zawinionego uchybienia obowiązkom pracowniczym (mogą to być przyczyny niezależne i niezawinione przez pracownika).
Farmacja Krakowska 4 / 2014
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W przypadku ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony jest niezgodne z przepisami lub nieuzasadnione, pracownik ma prawo wyboru roszczenia. Może żądać orzeczenia o bezskuteczności
wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowaniu.
Mimo że pracownik co do zasady ma prawo wyboru roszczenia, ustawodawca przewidział wyjątek. Sąd pracy może bowiem odmówić uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy i zamiast tego zasądzić
odszkodowanie, jeśli uzna, że przywrócenie pracownika do pracy jest w danych okolicznościach niecelowe (np. z powodu konfliktowego charakteru
pracownika). Co niezwykle ważne, wyjątek ten nie ma jednak zastosowania
do pracowników szczególnie chronionych przez kodeks pracy (np. w okresie
przedemerytalnym, w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego) i inne przepisy (np. aptekarzy pełniących funkcję z wyboru w organach izb aptekarskich
w czasie jej pełnienia bez uzyskania zgody właściwej rady aptekarskiej), chyba że uwzględnienie żądania przez pracownika przywrócenia do pracy jest
niemożliwe ze względu na ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy
(w takich wypadkach sąd pracy zmuszony jest orzec o odszkodowaniu).
Odszkodowanie, o którym mowa, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia
za okres wypowiedzenia.
Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż
za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za
1 miesiąc. Co niezwykle istotne, jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem w wieku przedemerytalnym albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu
macierzyńskiego, z pracownikiem będącym ojcem wychowującym dziecko
w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy
o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego, wynagrodzenie
przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Oznacza to, że szczególnie
pracownicy należący do tych grup mają dużo do zyskania przed sądem pracy
i podjęcie ryzyka wystąpienia ze stosownym powództwem może się im szczególnie opłacić, tym bardziej że – jak wyżej wspomniano – w ich przypadku
przywrócenie do pracy jest zasadą, a zasądzenie odszkodowania – wyjątkiem.
W pozwie dotyczącym każdego z wymienionych wyżej roszczeń pracownik musi podać tzw. wartość przedmiotu sporu (w.p.s.). W przypadku
dochodzenia odszkodowania w.p.s. stanowi wartość żądanego odszkodowania; w przypadku pozostałych roszczeń w.p.s. przy umowach na czas nieokreślony stanowi suma wynagrodzenia za pracę za okres jednego roku.
22
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W.p.s. jest niezwykle istotnym aspektem dla pracownika rozważającego
możliwość odwołania się do sądu pracy. Decyduje bowiem o wysokości opłat
sądowych, które pracownik musi uiścić, oraz o wysokości kwoty, którą (w razie przegranej) będzie musiał (co do zasady) zapłacić swojemu pracodawcy
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Ze względu na uprzywilejowanie pracowników w sporach z pracodawcami ustawodawca postanowił, że w sprawach z zakresu prawa pracy, w których w.p.s. nie przewyższa 50 000 zł, pobiera się opłatę podstawową w kwocie
30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (pozew jest wolny od
opłat). Jednak już w sprawach, w których w.p.s. przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych
(a więc także od pozwu) tzw. opłatę stosunkową, która wynosi 5% w.p.s.
W przypadku wygrania sprawy przez pracownika uiszczone przez niego
koszty sądowe są mu zwracane przez pracodawcę.
Stawki minimalne wynagrodzenia pełnomocnika procesowego w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i przywrócenie do pracy wynoszą 60 zł. Natomiast w przypadku dochodzenia odszkodowania jest to 75% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego
przedmiotem sprawy, według następujących widełek:
 w.p.s. do 500 zł – 60 zł,
 w.p.s. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł,
 w.p.s. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł,
 w.p.s. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł,
 w.p.s. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł,
 w.p.s. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł,
 w.p.s. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.


Radca prawny
dr Katarzyna Jasińska
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„Praca mnie kocha”
Wspomnienie
o mgr farm. Krystynie Urbańskiej

Krystyna Urbańska w dniu 90. urodzin
Źródło: ze zbiorów córki, Danuty.

M

agister Krystyna Urbańska urodziła się 21 czerwca 1923 roku
we Lwowie. Od najmłodszych lat związana była z apteką, jako
że rodzice jej – Stanisława i Józef Pazdirkowie – byli farmaceutami. W 1931 roku rozpoczął się nowy rozdział jej życia, związany z Wojniczem. W tym czasie państwo Pazdirkowie opuścili Jaworzno, by zakupić
aptekę w Wojniczu. Pani Krystyna i jej brat Andrzej od zawsze pomagali
24
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PRZYJACIEL
MAŁEGO KSIĘCIA
Kupując preparaty
z miejsc oznaczonych
logo akcji pomagasz
Każdy z nas może zostać
PRZYJACIELEM MAŁEGO KSIĘCIA
Wybierając produkty z miejsc oznaczonych logo akcji
stajesz się przyjacielem dzieci – podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Część
zysku ze sprzedaży tych produktów zostanie przekazana na potrzeby podopiecznych hospicjum.
Choroba dziecka to dla wielu z nas ogromny cios, szczególnie gdy zabraknie nadziei. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą
opieką dzieci, które gasną…
Pragniemy wspomóc lubelskie hospicjum w realizacji
potrzeb odchodzących dzieci.
Poprzez tak mały gest zapewnisz dziecku możliwie najlepszą opiekę w czasie, który pozostał mu wśród nas.
Możesz zrobić tak wiele, gdy po ludzku nic już nie da się
zrobić.

„W tej akcji Wy, którzy prowadzicie
apteki jesteście NIEZBĘDNI, właśnie
Wy, którzy każdego dnia stykacie
się z cierpieniem. Rozumiecie więc,
dlaczego do Was przychodzimy
z propozycją wzięcia w niej udziału.
Wspierając akcję Przyjaciel Małego
Księcia współtworzycie hospicjum i tym
samym pomagacie tym, którzy pomocy
tej najbardziej potrzebują – chorym
dzieciom, naszym podopiecznym.”

Przyjaciel Małego Księcia to akcja marketingowo-społeczna prowadzona przez Hurtownię Farmaceutyczną
Lubfarm S.A. i Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im.
Małego Księcia we współpracy z wybranymi producentami z branży farmaceutycznej.

Edycja 2014/2015

Ojciec Filip Buczyński
Dyrektor Lubelskiego Hospicjum
dla Dzieci im. Małego Księcia

Infolinia Lublin: 800 000 900Ţ*OGPMJOJB,SBL²X801 007 402Ţ8BST[BXB UFM731 763 760
e-mail: ekspedycja @lubfarm.pl

naturalnie na
odporność i przeziębienie
Echinerba – lek o działaniu stymulującym
®

układ odpornościowy organizmu

Skład tabletki: wyciąg suchy z ziela jeżówki
purpurowej (4,5-3,5 : 1) – 100 mg.
Wskazania: Tradycyjnie jako środek pomocniczy
w chorobach przeziębieniowych.

Rutinosal C

®

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na rośliny z rodziny złożonych (Compositae), choroby przebiegające z zaburzeniami
odporności: gruźlica, zakażenie wirusem HIV
oraz AIDS, białaczki, choroby autoimmunologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane,
choroby układowe tkanki łącznej (kolagenozy), immunosupresja.

– lek stosowany w przeziębieniach
Skład tabletki: kora wierzby – 300 mg,
rutozyd – 20 mg, witamina C – 40 mg.
Wskazania: Przeziębienia z towarzyszącą gorączką
i dolegliwościami bólowymi: głowy, mięśni oraz w bólach kostno-stawowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany. Preparaty z korą wierzby nie powinny być stosowane u dzieci do 12 roku życia
oraz u osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi.

Salicortex – lek o działaniu
®

przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym
i przeciwbólowym

Skład tabletki: kora wierzby – 330 mg.
Wskazania: Tradycyjnie stosowany w celu łagodzenia bólów kostno-stawowych o niewielkim nasileniu,
bólów głowy i gorączki towarzyszącej przeziębieniu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korę wierzby, salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. w przeszłości obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli lub
przewlekła pokrzywka po zastosowaniu salicylanów lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych), astma, czynna choroba wrzodowa,
trzeci trymestr ciąży, ciężkie zaburzenia wątroby
i/lub nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, wrzód
żołądka i/lub dwunastnicy, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Nie stosować poniżej 18 roku życia.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych
wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Tabletki z czosnku Labofarm

®

– profilaktyka infekcji górnych
dróg oddechowych

Skład tabletki: cebule czosnku - 300 mg.
Wskazania: Tradycyjnie w profilaktyce miażdżycy, w łagodnych postaciach hiperlipidemii i hipercholesterolemii, w zapobieganiu
starczym zmianom naczyń krwionośnych
oraz w początkowym okresie infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskaza-

nia: Nadwrażliwość na czosnek.

Alliomint – profilaktyka infekcji
górnych dróg oddechowych
®

Skład tabletki: cebule czosnku - 300 mg,
liść mięty pieprzowej (substancja pomocnicza).
Wskazania: Lek stosuje się tradycyjnie w łagodnych postaciach hiperlipidemii, w profilaktyce miażdżycy oraz w profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych. Produkt
przeznaczony do tradycyjnego stosowania
w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim
okresie stosowania i doświadczeniu.
Przeciwwskazania: Nieznane.
Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański
e-mail: poczta@labofarm.com.pl, www.labofarm.pl

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Wspomnienie
rodzicom, asystując w wielu czynnościach, a w czasie okupacji byli zatrudnieni jako pracownicy techniczni. Nic więc dziwnego, że wybrała studia farmaceutyczne, a brat medycynę. Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim.
Po ukończeniu studiów 3 lutego 1951 roku poślubiła w Katowicach Stefana
Urbańskiego. Ten rok był jednak dla niej tragiczny. Decyzją rządu 8 stycznia
1951 roku wszystkie apteki zostały upaństwowione, czyli odebrane. Właściciele zostali tylko kierownikami aptek społecznych. Cały dorobek życia
przepadł. Tego dotkliwego faktu nie wytrzymało wrażliwe serce mgr. Józefa
Pazdirka. Zmarł 12 kwietnia 1951 roku. Z tego też powodu mgr Urbańska
przeniosła się z mężem do Wojnicza i tutaj rozpoczęła pracę, już jako pracownik fachowy. Kierownictwo przejęła mgr Stanisława Pazdirkowa. Od
1966 roku kolejnym kierownikiem apteki wojnickiej została pani Krystyna.
Na tym stanowisku pracowała do 1990 roku, czyli do przejścia na emeryturę.
Po raz pierwszy przestąpiłam próg apteki wojnickiej w 1980 roku. Wtedy to bowiem skończyłam studia, wyszłam za mąż i zamieszkałam w Wojniczu. Apteka zrobiła na mnie nieprawdopodobne wrażenie. To za sprawą
oryginalnego, pięknego wystroju, zabytkowych ciemnych mebli aptecznych
z kryształowymi lustrami. Wyczuwało się tam pewną tajemniczość. Nic dziwnego, skoro początki tej apteki sięgają 1868 roku.
Pracę w Wojniczu rozpoczęłam w lutym 1983 roku (wcześniej pracowałam w Tarnowie). Już pierwszego dnia mgr Krystyna Urbańska, kierowniczka,
poprosiła mnie, abym zwracała się do niej „pani Krysiu”. W aptece pracowały jeszcze w tym czasie: mgr Zofia Leśniakiewicz, mgr Alicja Marcińska,
mgr Krystyna Kurowska, księgowa Stanisława Mirek i Joanna Sygnarowicz –
pomoc apteczna. Pani Krysia wymagała od nas bardzo dużo, ale od siebie
jeszcze więcej.
Dzień mgr Urbańskiej wyglądał mniej więcej tak: szósta rano – do kościoła na pierwszą mszę świętą, potem do domu na chwilkę, by już przed ósmą
być w aptece. Pomiędzy trzynastą a piętnastą przerwa na zrobienie obiadu
i ewentualnie krótką drzemkę. Potem powrót do pracy i tak do dwudziestej.
To jeszcze nie koniec. Od dwudziestej zaczynało się tzw. pogotowie apteczne.
Gdy dzwonek zadźwięczał, trzeba było otworzyć okienko i wydać potrzebny
lek. Gorzej, gdy trzeba go było wykonać recepturowo na cito.
Zawsze podziwiałam zorganizowanie pani Krysi. Państwo Urbańscy
mieli dwoje dzieci – Danutę i Krzysztofa – co, jak wiadomo, oznaczało odpowiedzialność i sporo pracy. W domu mieszkał także pies, dla którego jedzenie
było własnoręcznie gotowane. Pani Krysia piekła wspaniałe ciasta i torty oraz
potrafiła przygotować wykwintne potrawy. Robiła na drutach i szydełkowała
(efekty tej pracy dały się jednak zauważyć dopiero na emeryturze). PrzygotoFarmacja Krakowska 4 / 2014
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wywała także przetwory z owoców i warzyw, które sama uprawiała. Niejednokrotnie takowe otrzymywałam dla moich malutkich wówczas dzieci.
Mimo tych wielu zajęć apteka była prowadzona perfekcyjnie i z wielką
zapobiegliwością. W latach 80., gdy wszędzie wszystkiego brakowało, tutaj
braki były sporadyczne. W okolicznych miejscowościach krążyło nawet powiedzenie: „Warto jechać do Wojnicza, bo tam lekarstwo na pewno będzie”.
Nikt z pacjentów nad tym się nie zastanawiał, bo i dlaczego. Zdradzę więc
teraz kulisy trudu aptecznego z tamtych czasów. Gdy ogólnie brakowało
jakiegoś lekarstwa przepisanego przez lekarza, a było wykonalne ze składników recepturowych, pani Krysia natychmiast robiła „odpis” i zlecała nam do
wykonania. Tak były sporządzane wszystkie postaci leków, które w sposób
recepturowy, zgodny z Farmakopeą, dało się wykonać.
Robiliśmy też brakujące krople nasercowe, żołądkowe oraz syrop prawoślazowy. Gotowaniem syropu zajmowałam się ja, jako najmłodsza z personelu. Gotowało się go na kuchence elektrycznej ze spiralą. Trzeba było
bardzo uważać, aby nie wykipiał. Gdy chociaż troszkę uleciało, gęstość
się nie zgadzała i poprawienie tego było arcytrudne. Przy każdorazowym
sprawdzaniu parametrów pod okiem pani Krysi moja adrenalina wzrastała
do granic niemożliwości. Z perspektywy czasu oceniam, że wszystko to wyszło mi na dobre. Gdy brakowało węgla w tabletkach, rozsypywałam pylisty
węgiel recepturowy do maleńkich słoiczków (wyglądałam wtedy jak górnik
w kopalni). Podobnie było z dermatolem i wieloma innymi specyfikami. Te
właśnie składniki recepturowe oraz najprzeróżniejsze naczynia, pudełeczka,
pojemniczki zawsze się znalazły, jako że mgr Urbańska przejęła aptekę po
rodzicach, także niezwykle oddanych społeczeństwu aptekarzach.
A kiedy i jak odpoczywała? Naprawdę nie wiem. Urlop był rzadkością,
i to wybierany najwyżej na jeden dzień. Czasem wyjeżdżała odwiedzić swoją
ciocię, chyba w Bielsku-Białej. Brała też udział w zjazdach Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego we Wrocławiu i Krakowie. Do tego dochodziły
okolicznościowe urlopy z powodu wydarzeń rodzinnych. Tak więc pracy zawodowej oddana była całym sercem. Służyła mieszkańcom w dzień i w nocy,
nigdy nie oczekując poklasku. Powtarzała: „Praca mnie kocha”. Bywają tacy
ludzie... szkoda, że tylko w wyjątkowej mniejszości.
Pani Krysia nie miała kiedy wychodzić do swoich znajomych, więc oni
przychodzili do niej, do apteki. W drugim pomieszczeniu aptecznym stał
bardzo duży stół. Przy nim zawsze pracowała mgr Urbańska, ale było na tyle
miejsca, że i ja się zmieściłam (np. rozsypując, dzieląc proszki), i jeszcze parę
innych osób. Tak więc mogłam poznać wojnickie nauczycielki, lekarki, a także wielu innych znajomych. Co ciekawe, pani Krysia zawsze miała zarezerwo30
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wane to samo miejsce. Może to nic niezwykłego... ale siedząc tyłem, daleko za
drzwiami, z tego miejsca miała świetny punkt obserwacyjny na to, co działo
się w ekspedycji i recepturze. To za sprawą czarodziejskich kryształowych
luster w drzwiach. Powiedzenie „Pańskie oko konia tuczy” sprawdzało się
w tym wypadku w 100%.
Zapamiętałam, że pani Krysia mawiała: „Sekunda, proszę poczekać
sekundę”. Zwykle mówi się „moment”, „minutę”. Ale... jedna minuta ma
60 sekund. Jeśli robimy coś 60 razy szybciej, to i 60 razy więcej... To taki
żartobliwy wniosek, a pani Urbańska potrafiła żartować. To, że była bardzo
wymagająca, nie przeszkadzało temu, by czasem się śmiać i dowcipkować.
Znam wiele anegdot z tamtych czasów, może będzie jeszcze możliwość, aby
i to przekazać.
Czas spędzony razem szybko upłynął, bo mgr Urbańska w 1990 roku
przeszła na emeryturę. Wiem, że bardzo trudno było jej się rozstawać z apteką i równocześnie z miejscem zamieszkania. Państwo Urbańscy przenieśli
się do nowo wybudowanego urokliwego domku przy innej ulicy. Pani Krysia
rzuciła się w wir innej pracy, ale też na rzecz naszej wojnickiej społeczności.
Była współinicjatorką powstania „Zeszytów Wojnickich”, w których opublikowała kilkanaście wspomnień i artykułów historycznych. Ponadto aktywnie
uczestniczyła w działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej od
momentu jego założenia w 1993 roku. W latach 1995–2009 piastowała funkcję wiceprezesa TPZW, a w jej domu odbywały się comiesięczne spotkania
jego zarządu. W ostatnich latach pani Urbańska wsławiła się jako organizatorka kwest na cmentarzu wojnickim oraz innych zbiórek, dzięki czemu
zostały odrestaurowane zabytkowa dzwonnica oraz kościelne feretrony.
Do ostatnich chwil życia była osobą wielce aktywną umysłowo, zatroskaną o swoją rodzinę i społeczność Wojnicza. Jestem wdzięczna losowi, że
dane mi było podczas ostatniego spotkania w lutym tego roku podziękować
jej za to, że 20 lat temu zgodziła się, aby nasza apteka nosiła imię jej ojca –
Józefa Pazdirka. Usłyszałam, że nie zawiodła się na mnie, że godnie reprezentuję jej ojca i że... co prawda obecne pomieszczenia „nie pachną apteką, ale to
szczegół”. Cała pani Krysia, z jej fantastycznym poczuciem humoru.
Przypomina się znany wiersz ks. Jana Twardowskiego, którego fragment
można by sparafrazować słowami: „śpieszmy się dziękować ludziom, tak
szybko odchodzą...”.
Kierownik apteki im. J. Pazdirka
Zofia Kurek
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Nowości wydawnicze

Nowa fraszkoterapia bez recepty
Marcin Urban
NOWOŚĆ
rok wydania: 2014 r.
ilość stron: 56
format: 130 × 180 mm
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-78-46-061-9
Przedstawiamy Państwu Nową fraszkoterapię bez recepty autorstwa Marcina Urbana. Wierząc w pozytywną siłę słów i zdrową moc śmiechu, mamy
nadzieję, że lektura fraszek będzie doskonałym antidotum na codzienne troski i sprawi Państwu wiele radości.
Z życzeniami (u)śmiechu,
Wydawca
O autorze
Marcin Urban urodził się w Krakowie w 1957 roku. Pełni odpowiedzialną
funkcję w jednej z krakowskich firm, ale po pracy z radością znajduje czas na
organizowanie koncertów, wieczorów poezji oraz innych imprez kulturalnych.
Swoje refleksje na temat życia i ludzi od lat przelewa na papier w postaci wierszy i fraszek, które mają bardzo tradycyjną formę, uznającą ważność
rymu i urok muzycznego rytmu. Dzięki temu teksty te są łatwe w odczytywaniu oraz interpretacji w postaci piosenek. Ponieważ zauważył, że przeczytanie, a tym bardziej napisanie fraszki działa przeciwstresowo, wymyślił pojęcie
fraszkoterapii. Stworzył kilka tysięcy fraszek i rymowanych refleksji.
Wydawnictwo MEDPHARM Polska
ul. Powstańców Śląskich 28-30
53-333 Wrocław
tel. 071 33 50 360
fax. 071 33 50 361
www.medpharm.pl; info@medpharm.pl
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Wino tradycji antycznej –
dziedzictwo kulturowe
dzisiaj

A

rcheologów poszukujących utraconego smaku wina antycznego
(lub jeszcze wcześniejszego – paleolitycznego) oraz enologów,
którzy próbowali odtworzyć smak ówczesnych win, połączyła
wspólna pasja, która na początku miała cechy zdrowej, ale mocnej rywalizacji.
Kto pierwszy opowie, jak smakowało najstarsze wino? Jak smakowało wino
na sympozjonie greckim? Jakim winem świętował Cezar swoje zwycięstwa?
Jakie wino pijali żołnierze rzymscy? Szybko jednak doszło do porozumienia
i tacy profesorowie, jak: archeolog Patrick E. McGovern z Uniwersytetu
Pensylwanii i laboratorium MASCA (Museum Applied Science Center for
Archaeology), francuski archeolog i historyk André Tchernia czy enolog Giacomo Tachis, oraz posiadłości, o których będzie mowa dalej, ocalili wspólne
dziedzictwo kultury win antycznych. Archeolodzy, posługując się biomarkerami i analizą genów PCR, poszukiwali resztek wina niczym zaginionych
skarbów, często w postaci drobin osadu zaadsorbowanego w skorupach amfor
znajdujących się w grobach egipskich lub w zakamarkach zatopionych wraków statków fenickich czy greckich albo też w grotach skał, gdzie powstawały
pierwsze wina i pierwsze dzieła sztuki! Enolodzy, pasjonujący się historią
wina, posługując się traktatami antycznymi Columelli (I wiek n.e.) na temat
uprawy winorośli i produkcji wina, dziełami Katona Starszego (II wiek p.n.e.)
oraz Warrona (I wiek p.n.e.), a także opisami Pliniusza Starszego (I wiek n.e.),
podejmowali wielokrotne próby produkcji wina według zawartych tam wskazówek. Kilkuletnie projekty rekonstrukcji win antycznych, często z udziałem
uniwersytetów, instytutów naukowych zajmujących się promocją i rozwojem
regionu, zaowocowały rozpoczęciem produkcji wielu win z zachowaniem
elementów techniki antycznej, potwierdzonej badaniami historycznymi. Niestety żadna z posiadłości nie może się utrzymać z produkcji win antycznych
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ze względu na inwestowane koszty zarówno projektu rekonstrukcji, jak i samego wytwarzania, czasochłonnej zawsze pracy ręcznej oraz niewielkiej liczby butelek (najwyżej 100, 200 butelek na rok), a zdarza się, że nie z każdego
winobrania. Wina takie stanowią dziedzictwo kulturowe całej Europy i ewenement na rynku win, podlegając regulacjom dotyczącym napojów alkoholowych i akcyzy, ale nie wchodząc w konkurencje cenowe, ponieważ koszty
ich produkcji nie mogą być obniżone przez zmianę technik. Z tego powodu
mogą stanowić raczej ilustrację dydaktyczną historii wina i historii kultury
europejskiej niż ogólnie dostępny produkt. Ceny win antycznych kształtują
się w granicach od 15 do 30 euro za butelkę.
Na uwagę zasługuje to, że w 2013 roku Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, odnosząc się do
współcześnie praktykowanych zjawisk kulturowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, opublikował na stronie internetowej organizacji tekst
na temat udokumentowanej, tradycyjnej starożytnej metody produkcji wina
w gruzińskich kwewri1, czyli metody stosowanej przez wszystkie antyczne
kultury produkujące wino. W Grecji gliniane kilkusetlitrowe naczynie, w którym fermentowano wino, nazywane było pithos, w Rzymie – dolium, w Gruzji – kvevri, w Armenii – karass. Można się spodziewać, iż tradycyjne regiony
naturalnie dołączą się do projektu, tym bardziej że stosują wręcz analogiczne
metody. Wydaje się, że takie przedsięwzięcia potwierdzają od dawna wysuwane argumenty dotyczące właściwego wartościowania wina w kulturze. Przypomnijmy tylko oficjalny komunikat delegacji francuskiej na obrady Komisji
Europejskiej w 1990 roku: „Wino – owoc winorośli i pracy człowieka, nie jest
zwykłym dobrem konsumpcyjnym. Towarzysząc człowiekowi od tysiącleci,
czerpie zarówno z sacrum, jak i z profanum. Jest dobrem cywilizacji ludzkiej,
dziedzictwem kultury oraz kryterium jakości życia i istotnym czynnikiem
życia społecznego”.
Jak już wspomniano, najstarsze znane ślady win na świecie pochodzą
z czasów prehistorycznych i okresu ogromnej przemiany w dziejach ludzkości
nazywanej rewolucją neolityczną, związanej z początkami uprawiania ziemi
oraz początkami sztuki naskalnej i sakralnej. Można powiedzieć, że dobrodziejstwa fermentacji wina i chleba pomogły przekonać plemiona do zmiany
trybu życia z nomadycznego na osiadły dzięki kobietom, które doglądały
fermentacji. Niestety zmiany pociągnęły za sobą trudności z gromadzeniem
i przechowywaniem pokarmu, a często lata nieudanych zbiorów przynosiły
 UNESCO, Ancient Georgian traditional Qvevri wine-making method, http://www.unesco.org/
culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00870, dostęp: 12.11.2014.

1
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związane z tym konsekwencje, np. niedożywienia i awitaminozy. Prehistoryczne wina produkowane 9000–3000 lat p.n.e. w szczelnych, naturalnie
wyżłobionych np. przez wodę zagłębieniach w grotach skalnych spożywane
były w ciągu jednego roku i najbardziej przypominałby dzisiejsze beaujolais
nouveau czy vino novello. Stanowią bardzo wczesny początek rozwoju win
uznanych przez UNESCO pod względem rozwoju fermentacji w niskiej temperaturze oraz pielęgnowania „procesu, który przemienia” i który być może
reprezentował przemiany o wiele ważniejsze, związane z rytuałami szamanów. Technicznie natomiast rozwijała się obróbka gliny, której w znanych
grotach Lascaux we Francji, Altamirze w Hiszpanii czy Addaurze na Sycylii
zaczęto używać jako swego rodzaju podkładu malarskiego. Odkrycia z dziedziny archeologii enologii są stale dokonywane.
Techniki obróbki gliny, a później ceramika związały się z enologicznymi technikami produkcji wina, jego konsumpcją i ogólnie sztuką. Oprócz
wspomnianych już naczyń przeznaczonych do fermentacji i uznanych za
dziedzictwo kultury powstawały amfory służące do transportu i przechowywania wina, a także kratery do mieszania wina z wodą podczas nocnych
sympozjonów oraz dzbanki oinochoe i płaskie kielichy kylix, w których ten
trunek podawano, jak również naczynia liturgiczne związane z czcią zmarłych lektos. Dziś tradycja używania naczyń glinianych do konsumpcji wina
ginie. Zastąpiło je odpowiednie szkło: dymione do małych ilości win eksperymentalnych, ciemnozielone butelki chroniące właściwości zdrowotne
wina i cienkie, absolutnie przeźroczyste kieliszki o odpowiednim kształcie,
pozwalające się cieszyć winem pod każdym względem – organoleptycznym,
wzrokowym, węchowym i smakowym, zarówno profesjonalistom, jak i dopiero odkrywającym świat wina.
Poniżej zostaną opisane historia i smak kilku win antycznych, które
produkuje się do dziś. Przetrwały nie tylko zmiany klimatu, filokserę, przemiany potrzeb i mód oraz upodobań pojedynczych konsumentów, ale też
prawdziwe rewolucje społeczne i polityczne manipulacje. Cieszymy się dziś
nimi na stołach dzięki grupie ekspertów: archeologów, historyków, enologów i kulturoznawców, oraz posiadłościom je produkującym i poszukującym
ich wykształconych konsumentów. Sposób produkcji tych win nawiązuje do
antycznych tradycji. Są to wina białe i czerwone fermentowane na sposób
antyczny w pithosach, wina pochodzące z winnicy prowadzonej według
winnicy antycznej typu „drzewko egejskie”, wina wytwarzane w ramach
programu naukowo-kulturalnego parku archeologicznego, wina z historycznego regionu Mamertynów wspomnianego przez Pliniusza Starszego w Historii naturalnej, a także wina Fenicjan z projektu naukowego z 2001 roku
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prowadzonego na wyspie Mozia, nieprodukowane od 12 lat. W zeszłym roku
na Sycylii oficjalnie otwarto projekt badawczy Instytutu ds. Dóbr Archeologii i Zabytków przy krajowym Komitecie Badań Naukowych i Uniwersytetu
z Katanii. Według Daniele Malfitana cel projektu to: sprawdzenie przydatności i skuteczności narzędzi stosowanych w starożytności oraz tego, czy sposoby uprawy z tamtych czasów mogą być użyteczne obecnie. Doświadczalna
uprawa winorośli będzie do tego stopnia wierna starożytnym metodom, że
zostaną użyte nawet zrekonstruowane narzędzia rolnicze z tamtych czasów.
Naukowcy będą korzystać z zapisków pochodzących z I wieku p.n.e. i II stulecia n.e., m.in. tekstów Wergiliusza i rozpraw o rolnictwie. Antyczna winnica,
gdzie winorośl posadzono na wiosnę, ma 5 tysięcy metrów kwadratowych.
Specjaliści mają nadzieję, że pierwsze zbiory winogron przekroczą 100 kg i że
uda im się wyprodukować z nich około 70 l wina. W następnych latach chcą
zbiory te podwoić.
W maju 2011 roku Pierre Citerne i Alexis Goujard dokonali degustacji
win produkowanych w glinianych naczyniach z 26 posiadłości (z Francji,
Włoch, w tym Sycylii, Gruzji, Szwajcarii, Austrii). Ogólnie można powiedzieć, że wina te, których fermentacja wraz z maceracją trwa od 6 miesięcy do
roku, wyróżniają się głębokimi świeżymi i owocowymi aromatami.
Posiadłość COS bierze nazwę od pierwszych liter przyjaciół: Cilia, Occhipinti, Strano, którzy postanowili stworzyć wina wyjątkowe. Usytuowana
jest w południowo-wschodniej części Sycylii, 250 m n.p.m., na glebach wapniowo-gliniasto-krzemowych. Część stara winnicy (około 20 lat), zajmująca
obszar 8 ha, prowadzona jest w formie pojedynczych krzewów typu alberello,
o greckiej tradycji. Uprawa jest biodynamiczna. Dwa wina spośród tych, które produkuje posiadłość, reprezentują antyczną technikę fermentacji. Wytwarza się je w 150 glinianych 400-litrowych pithosach w niskich temperaturach, nieprzekraczających 30°C. Warunki takie nie są łatwe do zachowania
w glinianych naczyniach – jedynym sposobem ich chłodzenia jest kontakt
z ziemią, w której są zasypane. Wina te to:
 Pithos Rosso IGT – produkowane z ciemnych winogron: 40% frappato i 60% nero d’Avola (Avola to niewielka miejscowość koło Syrakuz);
 Pithos Bianco IGT – grecanico 100%.
Wina dojrzewają w piwnicy jeszcze odpowiednio 10 lub 7 miesięcy.
Mas des Tourelles w Langwedocji (południowa Francja) to posiadłość
Hervé Duranda obejmująca około 90 ha, która nie tylko zrekonstruowała
piwnicę i sprzęty stosowane przez starożytnych Rzymian, ale również zaprasza co roku w drugą niedzielę września na antyczne winobranie, ożywienie
dawnych czasów w scenach deptania winogron w calcatorium, prasowania
36
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ich w prasie Katona (zrekonstruowali ją w 1994 roku archeolodzy André
Tchernia i Jean-Pierre Brun) i przenoszenia moszczu do glinianych doliów.
Posiadłość oprócz przypraw i przetworów antycznych produkuje trzy słynne
w świecie starożytnym wina:
 Mulsum – dosłownie „miodowe”, opisywane wielokrotnie w starożytności; było bardzo cenione zarówno przez starożytnych Greków, jak
i Rzymian jako gustatio, czyli aperitif; w procesie winifikacji dodawane
są miód wielokwiatowy oraz 50 przypraw i ziół wskazanych w antycznych traktatach enologicznych;
 Turriculae – wino białe wytrawne ze złotymi refleksami i wyróżniającymi się aromatami orzechów, produkowane w rekonstruowanej
piwnicy rzymskiej według tekstów Columelli; winifikacja przebiega
w 400-litrowych doliach z dodatkiem kozieradki, korzenia irysa oraz
odrobiny wody morskiej;
 Carenum słodkie wino z białych winogron winifikowane w 400-litrowych doliach według Palladiusa, czyli Rutiliusa Taurausa Aemilianusa, starożytnego poety, autora Opus agriculturae; do fermentujących
naczyń dodaje się defrutum z pigwami (defrutum to zagęszczony do
1/3 przez odparowanie na ogniu moszcz winogronowy stosowany
szeroko w starożytności ze względu na smak i wytrzymałość w przechowywaniu).
Neromaccarj to wino z posiadłości Gulfi, produkowane z odmiany najbardziej reprezentatywnej dla Sycylii – nero d’Avola, uprawianej w 3-hektarowej, nienawadnianej winnicy prowadzonej według starożytnych Greków
w typie tzw. drzewka egejskiego. Winnica 35-letnia, usytuowana na wysokości 30 m n.p.m. i podłożu wapienno-glinianym południowo-wschodnich
regionów Sycylii, daje wina słonawe, mocne i o odpowiedniej kwasowości.
Winifikacja nie następuje w glinianych pithosach, ale wino podobnie długo jest macerowane. Potem dojrzewa 24 miesiące w dębowych beczkach
i 24 miesiące w butelce, ze względu na taniny, które w tym czasie stają się bardziej zharmonizowane organoleptycznie. Poniżej przykładowe profile aromatyczne dwóch roczników:
 Neromaccarj 2005 – konfitura truskawkowo-malinowa, mleko kokosowe, migdały, kawa, grafit;
 Neromaccarj 2000 – sucha mięta, konfitura śliwkowo-figowa, krem
migdałowy, krem pistacjowy, oliwki, suszone pomidory.
Diodoros to chyba jedyne wino powstające w muzeum, a dokładniej
w Parku Archeologicznym Doliny Świątyń koło Agrigento na południu
Sycylii. Współpraca trzech partnerów: Giuseppe Parello – dyrektora Parku,
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Giovanniego Greco – prezydenta Piwnicy CVA Canicattì i Tonina Guzzo –
enologa, zaowocowała projektem rekonstrukcji wina powstającego w winnicach najbliższych świątyń greckich. Kompozycja odmian fermentowanych
klasycznie to: nero d’Avola – 90% oraz nerello cappuccio i nerello mascalese,
uprawiane już w nowoczesny sposób – a spalliera. Wino dojrzewa przez
2 miesiące w kadziach, po czym 10 miesięcy w dębowych beczkach. Trzeba
nadmienić, że Park Archeologiczny Doliny Świątyń utrzymuje się całkowicie
z produkcji wina, oliwy oraz z ogrodów, które do niego obszarowo należą,
a nie stanowią części ekspozycyjnej.
Wino Mamertynów z posiadłości Cambria ma szlachetną historię sięgającą 2000 lat. Produkowane jest na północno-wschodnim skraju Sycylii, koło
Messyny, gdzie mieszkańców do dziś zwyczajowo nazywa się Mamertynami.
Mamertyni, czyli synowie Marsa, pochodzili z Kampanii i środkowej części
Włoch, byli znani jako żołnierze najemni. W czasie pokoju zajmowali się
uprawianiem wina. Wsławili się walkami w służbie greckiej dowodzonej przez
Agatoklesa przeciwko Kartagińczykom na Sycylii. Po śmierci Agatoklesa zajęli Messynę, z której organizowali wyprawy łupieżcze w kierunku północnej
i wschodniej Sycylii. Gdy Hieron II, następca Agatoklesa, zadał im klęskę
(265 p.n.e.), wezwali na pomoc Kartaginę, a następnie przeciw niej Rzymian. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny punickiej (264–
–241 p.n.e.). Ateneo (III wiek n.e.) określa mamertino jako wino „przyjemne
i mocne”. Dioskorydes (I wiek n.e.) wymienia je wśród innych wyśmienitych
win włoskich, a Pliniusz Starszy (I wiek n.e.) przyznaje mu czwarte miejsce pośród 195 najlepszych win tego okresu. Marcjalis (I wiek n.e.) chwali
je w wyjątkowy sposób: „Dajcie mu imię, jakie pragniecie, być może jedno
z tych najsławniejszych”. Juliusz Cezar świętuje nim swoje zwycięstwa, stąd
nazwa wina: Giulio Cesare Mamertino Rosso Doc (wykonywane z ciemnych
odmian 60% – nero d’Avola, 40% nocera).
Falerno del Massico DOC z posiadłości Villa Matilde z okolic Neapolu w Kampanii jest winem zrekonstruowanym po ponad 10 latach pracy.
Falerno było słynnym w starożytności winem białym lub czerwonym, do
dziś produkuje się je na terenie starożytnego ager falernus. W 1989 roku
dzięki adwokatowi i producentowi wina z Neapolu Francesco Paolo Avallone zrekonstruowano wino na podstawie wielu tekstów. Pliniusz podaje,
że „[...] wina z zagranicy utrzymywały swoją sławę jeszcze do czasu naszych
dziadów, nawet kiedy falerno już powstało”2, a w innym miejscu wspomina
o złym zarządzaniu winnic: „[...] w rękach ludzi, którzy patrzą na ilość, a nie
2

Pliniusz Starszy, Historia naturalna, rozdz. XIV, 95.
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na jakość”, na czym cierpi cenne wino. Większość pisarzy tego czasu podaje
wzmianki o falerno – Cyceron, Makrobiusz, Warron, Diodor Sycylijski, Wergiliusz, Horacy, Dionizy z Halikarnasu, Tytus Liwiusz, Witruwiusz, Owidiusz, Marcjusz i cytowany już Pliniusz. Falerno było cztery razy droższe niż
inne zacne wina tego czasu.
Od kilku lat w Muzeum Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej 8 odbywają się spotkania, które prowadzą wspólnie autorka niniejszego artykułu
i dr Dorota Gorzelany, archeolog, Kierownik Działu Sztuki Starożytnej. Prezentują na nich zabytki związane z kultem Dionizosa w Grecji, rolę produkcji
wina w kulturze i gospodarce Aten w VI i V wieku p.n.e. oraz ikonografię
przedstawień Dionizosa i świąt dionizyjskich. Spotkania połączone są z degustacją opisanych wyżej win historycznych.
Piśmiennictwo u autorki.

Agata Ogórka-Tabiś
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Dietetyka – wybrane
zagadnienia
cz. VII
Dieta lekkostrawna
Realizacja klasycznej diety lekkostrawnej, nazywanej również dietą łatwostrawną, polega na prostym zmodyfikowaniu żywienia podstawowego,
polegającym na eliminacji tych wszystkich produktów, potraw i technologii,
które mogą drażnić przewód pokarmowy. Pod względem zbilansowania
składników pokarmowych dieta dostarcza ich wszystkich, bez żadnych modyfikacji, podobnie jak podaży energetycznej, przy czym 12% energii pochodzi z białka, do 30% energii z tłuszczów, a 55–60% z węglowodanów. Dieta
lekkostrawna zapewnia więc organizmowi wszystkie niezbędne składniki
odżywcze przy jednoczesnym maksymalnym oszczędzaniu przewodu pokarmowego. Przyczynia się do poprawy stanu zdrowia przez zapewnienie jak
najlepszego trawienia i wchłaniania składników odżywczych.
Najczęściej zalecana jest jako dieta odciążająca przewód pokarmowy
dla pacjentów hospitalizowanych, przebywających w sanatoriach oraz tych
wszystkich osób, które cierpią na poważne zaburzenia zdrowotne i przeciwwskazaniem w ich stanie jest dodatkowe obciążanie organizmu potrawami
ciężkostrawnymi. Stosowana jest więc w sytuacjach ze zmniejszonym łaknieniem i ogólnym osłabieniem, w stanach gorączkowych i w okresach rekonwalescencji, jako podstawa w żywieniu osób w wieku podeszłym i wymagających
długiego leżenia. Zaleca się ją także w niektórych przewlekłych chorobach
nerek i wątroby, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz w czynnościowych chorobach i stanach zapalnych przewodu pokarmowego. Wśród
najczęstszych wskazań diety wymienia się ostre i przewlekłe (np. rozedma)
choroby układu oddechowego, wyrównane choroby nerek i dróg żółciowych,
40

Farmacja Krakowska 4 / 2014

Opieka farmaceutyczna
wyrównane niedobory składników odżywczych, nerwice (np. nerwica serca),
zaburzenia krążenia płucnego oraz nowotwory jelita grubego.
W diecie lekkostrawnej szczególnie ważne jest regularne dostarczanie
posiłków – 4–5 razy w ciągu dnia. Bardzo istotne są również urozmaicony
i zindywidualizowany dobór produktów i podniesienie właściwości smakowych potraw przez dodatek dozwolonych w diecie lekkostrawnej łagodnych
przypraw, co sprzyja akceptacji posiłków przez pacjentów przyzwyczajonych
zwykle do ciężkich potraw mięsnych.
Dieta lekkostrawna jest jedną z najczęściej zalecanych współcześnie diet,
jak wspomniano wyżej, także w przebiegu chorób, które nie mają nic wspólnego z zaburzeniami układu pokarmowego. Dlatego też jej stosowanie trwa
nierzadko długo i konieczne jest stworzenie zróżnicowanego jadłospisu. Produktami bardzo często wykorzystywanymi w klasycznej diecie lekkostrawnej
są: pieczywo jasne, sucharki, bułki, biszkopty, drobne kasze, ryż, drobne makarony i kasze przecierane. Z nabiału polecane są: zsiadłe mleko, jogurt, kefir,
biały ser oraz mleko słodkie. Cennym elementem diety lekkostrawnej mogą
być jaja, ale wyłącznie gotowane na miękko, ścięte na parze (w formie jajecznicy), jaja sadzone lub omlet. Z mięs wskazane są: mięso chude, wołowina,
cielęcina, mięso z królika, kurczaka, indyka, gołębia oraz wędliny: szynka,
polędwica i chuda kiełbasa szynkowa. Z ryb polecane są: dorsz, leszcz, sandacz, szczupak i płastuga. Z tłuszczów dietetycy rekomendują tłuszcze i oleje
roślinne: sojowy, rzepakowy, słonecznikowy, arachidowy i oliwę, a ponadto –
margaryny i słodką śmietankę.
W diecie lekkostrawnej należy także uwzględnić błonnik pokarmowy,
bacząc jednak, by nie drażnił przewodu pokarmowego. Korzystne jest więc
wprowadzenie do diety lekkostrawnej warzyw, ale tylko gotowanych, rozdrobnionych i z dodatkiem świeżego masła: ziemniaków, marchwi, buraków,
szpinaku, dyni, kabaczka, młodej fasolki szparagowej. Na surowo dopuszczalne są jedynie: zielona sałata, cykoria, pomidor bez skórki oraz utarta marchewka z jabłkiem. Cukier i słodycze nie są polecane, a zastąpić je mogą tylko
miód i dżemy bez pestek. Owoce spożywane mogą być wyłącznie dojrzałe,
bez skórki i pestek, np. jabłka, morele, brzoskwinie, pomarańcze. Ponadto
dopuszczalne są soki i przeciery owocowe. Błonnik pokarmowy powinien zatem pochodzić z młodych, delikatnych warzyw, dojrzałych owoców, a także
z delikatnego pieczywa pszennego razowego i pieczywa pszennego pełnoziarnistego, grahama.
Potrawami, które mogą się składać na dietę lekkostrawną, są zupy. Najczęściej proponowane są: kleiki, zupy czyste i na słabych wywarach (krupnik
z dozwolonych kasz, barszcz czerwony, pomidorowa, zupy jarzynowe z doFarmacja Krakowska 4 / 2014
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zwolonych warzyw), zupy mleczne, zupy zagęszczane zawiesiną mąki w wodzie i mleku. Z potraw mięsnych i rybnych polecane są te gotowane, pieczone
w folii aluminiowej czy pergaminie, pulpety, potrawki, budynie. W grupie
potraw mącznych i przygotowywanych na bazie kasz są kasze gotowane na
sypko, przecierane lub rozklejane, budynie z kasz z dodatkiem mięsa, warzyw
i owoców, lane kluski, leniwe pierogi z małym dodatkiem mąki. Sosy przygotowuje się o smaku łagodnym, zaprawione słodką śmietanką, masłem lub
żółtkiem, zagęszczone zawiesiną mąki w wodzie lub mleku. W skład posiłku
przyrządzonego według zaleceń diety lekkostrawnej mogą wchodzić także
desery: kompoty, kisiele, musy, galaretki z owoców dozwolonych, biszkopty, czerstwe ciasto drożdżowe. Natomiast napojami, które można spożywać
z wymienionymi potrawami, są przede wszystkim napary z ziół, np. rumianku
i mięty, słaba herbata, bawarka, kawa zbożowa z mlekiem, mleko, a także soki
owocowe i warzywne. Wszystkie wskazane potrawy mogą być wzbogacone
wyłącznie o wybrane przyprawy, takie jak: wanilia, cynamon, koper zielony,
anyżek, kminek, pietruszka, czy sok z cytryny.
W diecie lekkostrawnej kluczową rolę odgrywa nie tylko dobór produktów i potraw, ale także technologia ich przetwarzania. Wykorzystywane są te
wszystkie sposoby obróbki, które zmniejszają zawartość włókna pokarmowego w produktach roślinnych i sprawiają, że błonnik staje się delikatniejszy
i mniej drażni przewód pokarmowy. Zaleca się usuwanie z warzyw i owoców
skórki i pestek, oddzielanie i odrzucanie zwłókniałych i twardych części starych roślin, przedłużanie czasu gotowania, w czasie którego błonnik ulega
częściowej hydrolizie, a także przecieranie przez sito i inne techniki rozdrabniania lub zastępowanie klasycznych posiłków sokami, przecierami i purée.
Tłuszcz do potraw dodaje się już po przyrządzeniu, ponieważ nasiąknięte
nim potrawy są ciężkostrawne, a poddawany obróbce termicznej tłuszcz podrażnia przewód pokarmowy. Do zagęszczania potraw stosuje się zawiesinę
mąki w wodzie lub w mleku, ewentualnie w słodkiej śmietanie. Optymalnymi
rozwiązaniami są: gotowanie na wodzie i parze połączone z miksowaniem,
przecieraniem, rozdrabnianiem, dalej: pieczenie w folii aluminiowej lub pergaminie, jako że obróbki te nie wymagają stosowania tłuszczu, oraz „smażenie” na parze z małą ilością masła i w łaźni wodnej. Ponadto korzystne jest
również spulchnianie potraw przez dodawanie do nich ubitych białek jaj lub
namoczonej w wodzie lub mleku bułki.
Produktami zabronionymi w diecie lekkostrawnej są przede wszystkim
wszystkie te potrawy i produkty, które powodują nadmierne wydzielanie
soków trawiennych, a zatem potrawy i produkty ostre, tłuste, długo zalegające w żołądku, zawierające duże ilości twardego włókna pokarmowego,
42
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np. warzywa strączkowe i kapustne, które powodują wzdęcia, a ponadto
używki i marynaty. Tradycyjnie również zabronione są cebula i ogórki jako
źle tolerowane przez większość chorych. Nietrudno określić, jakie technologie są zabronione w diecie lekkostrawnej: wędzenie, smażenie i odsmażanie,
pieczenie, zapiekanie, sporządzanie zasmażek oraz odgrzewanie.

Dieta „oszczędzająca”
Modyfikacją klasycznej diety lekkostrawnej jest tzw. dieta oszczędzająca, czyli „dieta lekkostrawna z ograniczeniem błonnika i substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego”. Zmiana w stosunku do opisanej
wyżej diety lekkostrawnej polega na znacznie bardziej rygorystycznym
doborze produktów i potraw. Dieta ta dostarcza niezbędnych ilości energii
i składników odżywczych bez jednoczesnego drażnienia treścią pokarmową
zmienionej chorobowo błony śluzowej przewodu pokarmowego. Zakłada zmniejszenie spożycia pokarmów obfitujących w błonnik i wszystkich
substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. Celami diety są
zatem: „oszczędzanie” przewodu pokarmowego, ograniczenie wydzielania
soku żołądkowego, wiązanie kwasu solnego, a także niedrażnienie mechaniczne, chemiczne i termiczne błony śluzowej żołądka. Jednocześnie realizowane jest zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze jak dla człowieka
zdrowego.
Dieta „oszczędzająca”, w przeciwieństwie do klasycznej diety lekkostrawnej, ma znacznie węższy zakres zastosowań. Zalecana jest w chorobie
wrzodowej żołądka i dwunastnicy, chorobie refluksowej i przewlekłym zapaleniu przełyku, zespołach po wycięciu żołądka lub jelit oraz w przewlekłych
nieżytach jelit. Realizacja diety zakłada częste (co 2–4 godziny) spożywanie
posiłków, w małych ilościach, regularnie i bez pośpiechu. Należy więc zmniejszyć spożycie pokarmów obfitujących w błonnik i substancje pobudzające
wydzielanie soku żołądkowego. Potrawy powinny być dobrze przetarte, gotowane w wodzie lub na parze, małosolne, podawane w temperaturze ciała.
Na drugim etapie leczenia przechodzi się na klasyczną dietę lekkostrawną ze
zwiększonymi porcjami i urozmaiconymi technologiami.
Produktami szczególnie wskazanymi w diecie „oszczędzającej” są produkty mleczne i nabiałowe, m.in. słodkie i zsiadłe mleko, kefir i chudy biały
ser. Polecane są potrawy zbożowe, takie jak: kleiki grysikowe, jęczmienne,
owsiane, ryżowe czy drobne lane kluski, oraz pieczywo: bułki, pszenny chleb,
dobrze wypieczone słodkie rogaliki, sucharki, biszkopty. Ponadto jadłospis
Farmacja Krakowska 4 / 2014
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w diecie „oszczędzającej” może obejmować zupy: kleiki, zupy mleczne i zupy
na słabych wywarach, przecierane (ziemniaczana, koperkowa, marchwianka,
pietruszkowa, ryżowa, grysikowa). Z tłuszczów dopuszczalne są masło, śmietanka oraz margaryna miękka. Warzywa i owoce muszą być odpowiednio
przygotowane, np. dojrzałe jabłka spożywa się pieczone, bez skórki. W skład
posiłków mogą wchodzić desery, ale wyłącznie w postaci budyniów, galaretek, kisieli i musów. Jedynymi przyprawami stosowanymi w diecie „oszczędzającej” są wanilia i cynamon. Dopuszczalne napoje to: niegazowana woda
mineralna, bawarka i słaba herbata oraz sok z marchwi.
Produktami zabronionymi są: wyroby alkoholowe, kawa, papierosy,
produkty wzdymające i drażniące oraz napoje gazowane. Ustąpienie najpoważniejszych objawów chorób, z powodu których wprowadzana była dieta
„oszczędzająca”, pozwala na wdrożenie produktów i potraw wykluczanych
na pierwszym etapie leczenia, takich jak: soki owocowe, kawa zbożowa, kasze
i ryż, płatki owsiane, zupy warzywne przecierane, chude i delikatne mięso
(np. cielęcina, wołowina, drób), świeże i chude ryby (tylko gotowane). Ponadto do drugiego etapu omawianej diety można wprowadzić: dżemy, ziemniaki, marchew, szpinak, sałatę, przetarte buraczki, kalarepę i soki warzywne.

Dieta lekkostrawna
z ograniczeniem tłuszczu
Dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu to kolejna odmiana
diety lekkostrawnej. Jej zadaniem jest dodatkowe wyeliminowanie z diety
lekkostrawnej tłuszczu i cholesterolu z powodu zaburzeń w ich trawieniu
i wchłanianiu. Zatem przy dostarczeniu wszystkich składników pokarmowych i energii, co gwarantuje utrzymanie dobrego stanu odżywienia, dąży
się do zminimalizowania produkcji i wydzielania żółci oraz lipaz trawiennych. Postępowanie takie ma na celu ochronę wątroby, dróg żółciowych
i trzustki przez zmniejszenie ich aktywności proteolitycznej. Postępowanie
takie wskazane jest w przewlekłym zapaleniu i kamicy pęcherzyka żółciowego
i dróg żółciowych, chorobach miąższu wątroby (przewlekłe zapalenia, niewydolność i marskość), przewlekłym zapaleniu trzustki, a także w okresach
zaostrzeń wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Ograniczenia w podaży potraw i produktów pokrywają się w omawianym typie diety z ograniczeniami wynikającymi ze wskazań diety lekkostrawnej. Dodatkowo zmniejsza się maksymalnie podaż tłuszczu, głównie
pochodzenia zwierzęcego. Ze względu na zmniejszoną podaż witamin roz44
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puszczalnych w tłuszczach należy zwiększyć podaż warzyw bogatych w karoten i uwzględnić w diecie produkty bogate w witaminę C i kwasy tłuszczowe
wielonienasycone. Podobnie jak w całej rodzinie diet lekkostrawnych posiłki
podawane powinny być często, w małych porcjach i mieć umiarkowaną temperaturę.
Produktami zabronionymi w diecie lekkostrawnej z ograniczeniem
tłuszczów są: słonina, smalec, boczek, mięso i wędliny, szczególnie drobno
mielone, pełne mleko i jego przetwory, śmietana, tłuszcze do smarowania
pieczywa.
Dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczów jest zróżnicowana w zależności od chorób, w których przebiegu jest stosowana. W chorobach pęcherzyka żółciowego ogranicza się spożycie żółtek jaj, które wywołują silne
skurcze pęcherzyka żółciowego, oraz produktów wysokocholesterolowych
(podroby, pełne mleko i jego przetwory). W przypadku chorób miąższu
wątroby o lekkim przebiegu nie ogranicza się podaży białka, natomiast w sytuacji wyrównanego wirusowego zapalenia wątroby i stłuszczenia wątroby
podaż białka zwiększa się do około 1–1,5 g/kg m.c. dziennie. W cholestazie
zaś zwiększa się dodatkowo ograniczenia w podaży tłuszczu i cholesterolu.
W przypadku zapalenia trzustki całkowicie eliminuje się tłuszcze dodawane
do potraw, a przy zaostrzonej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
ogranicza się lub eliminuje mleko i jego przetwory (ze względu na nietolerancję laktozy), zamieniając je na produkty bezlaktozowe lub napoje fermentowane w zależności od indywidualnej tolerancji.
Piśmiennictwo u autora.

dr n. farm. Maciej Bilek

Farmacja Krakowska 4 / 2014

45

Aptekarskie rodziny

Jaroszowie

W

brew obietnicom z pierwszego tegorocznego numeru
w „Farmacji Krakowskiej” nr 2/2014 nie została zaprezentowana historia nowosądeckiej aptekarskiej rodziny Jaroszów,
a rodzina Pazdirków, właścicieli apteki w Wojniczu. Jak pamiętamy, związane było to ze śmiercią ostatniej farmaceutki z tej rodziny – magister Krystyny
Urbańskiej. Jednak nawet w tej publikacji pojawiło się nazwisko Jaroszów,
ponieważ to właśnie w ich aptece – Pod Białym Orłem – magister Józef Pazdirek pracował przez sześć lat.
Apteka ta powstała w 1872 roku, nieopodal dotychczas funkcjonującej
cesarsko-królewskiej Apteki Obwodowej „Pod Czarnym Orłem”. Pierwszym
jej właścicielem był magister farmacji Wiktor Filipek, a w 1905 roku aptekę
nabył Antoni Jan Jarosz. Urodził się w 1871 roku, jako syn Wawrzyńca, „właściciela dóbr w Radomyślu”. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim latach
1892–1894, uzyskując 15 lipca 1894 roku dyplom magistra farmacji. Żoną
Antoniego była Stanisława z domu Piotrowska – nauczycielka (1871–1947).
Za aptekę Pod Białym Orłem Jarosz zapłacił zawrotną jak na owe czasy kwotę
66 tysięcy koron. W 1908 roku Antoniemu i Stanisławie Jaroszom udało się
przenieść aptekę z ul. Kościelnej do nowosądeckiego Rynku, do nabytej od
rodziny Ehrlichów kamienicy pod numerem 27. Meble do nowego lokalu
magister Jarosz zamówił w krakowskiej „fabryce stolarskiej” Stanisława Burzyńskiego – „Specyalisty urządzeń aptek”. W pamięci najstarszych nowosądeczan wnętrze apteki Pod Białym Orłem niezmiennie kojarzy się z potężną,
złotą kasą (patrz ilustracja). W przeciwieństwie do kolejnych właścicieli
konkurencyjnej apteki Pod Czarnym Orłem (patrz „Farmacja Krakowska”
1/2014) Antoni Jarosz nie angażował się w życie społeczne miasta, był jedynie
członkiem nowosądeckiego Sokoła. Niewiele również wiadomo o jego udziale w życiu zawodowym, poza skromną wzmianką, że w 1921 roku ofiarował
1000 marek na kursy maturyczne organizowane przez Towarzystwo „Unitas”
dla studentów farmacji niemających matury.
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Apteka Pod Białym Orłem. Ślad po przedwojennym napisie „Apteka” widoczny jest
po dziś dzień
Źródło: pocztówka ze zbiorów Bolesława Cetnarowskiego.

Długoletnim pracownikiem apteki Antoniego Jarosza był w pierwszej
dekadzie XX wieku magister farmacji Zdzisław Bączkowski, znany czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” z publikacji na temat historii apteki w Limanowej (nr 1/2008), który w 1912 roku został zarządcą apteki Pod Białym
Orłem. Funkcję tę sprawował aż do 30 maja 1914 roku, kiedy to przeniósł
się do Limanowej. Obowiązki zarządcy przejął magister farmacji Władysław
Bezucha, od 1923 roku właściciel apteki w Krakowie przy ul. Długiej 66. Co
ciekawe, w kwietniu 1914 roku sam Antoni Jarosz zarządzał apteką... Pod
Czarnym Orłem, której właściciel został zmobilizowany do wojska. Musi to
świadczyć o tym, że właściciele konkurujących ze sobą prywatnych aptek żyli
w przyjaźni i darzyli się wielkim zaufaniem!
Magister Antoni Jarosz zmarł młodo, w wieku 56 lat, 19 maja 1927
roku. Redakcja czołowego polskiego czasopisma zawodowego „Wiadomości Farmaceutyczne” wspominała go w krótkim, lakonicznym nekrologu:
„Ś.p. Jarosz, jako długoletni właściciel apteki zyskał wielką sympatję wśród
mieszkańców Nowego Sącza dzięki prawości charakteru i wzorowemu prowadzeniu apteki”.
Następcą Antoniego Jarosza został jego syn – magister farmacji Mieczysław Stanisław Antoni Jarosz. Urodził się 12 grudnia 1898 roku w Radomyślu
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Wielkim. Do gimnazjum uczęszczał w Nowym Sączu, angażując się
w działalność Kółka Samokształceniowego „Promieniści”. Praktykę
apteczną odbywał w aptece swego
ojca od 15 czerwca 1916 roku do
1 października 1918 roku. Egzamin
tyrocynalny zdał 12 października
1918 roku przed komisją egzaminacyjną Gremium Aptekarzy Galicji
Zachodniej. W latach 1918–1920
zorganizował nowosądecką Bibliotekę Towarzystwa Dramatycznego
i był jej pierwszym opiekunem. Dyplom magistra farmacji otrzymał
na Uniwersytecie Jagiellońskim
7 lipca 1923 roku. W czasie studiów
uczestniczył w życiu studenckim,
piastując funkcję sekretarza Koła
Farmaceutów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Odcisk pieczęci apteki Pod Białym Orłem
Tuż po ukończeniu studiów,
Antoniego Jarosza z podpisem
15 września 1923 roku, rozpoczął
magistra Mieczysława Jarosza
Mieczysław Jarosz pracę w aptece
Źródło: ze zbiorów Bolesława Cetnarowskiego.
swego ojca. Miał jednak już za
sobą praktykę w laboratorium chemiczno-farmaceutycznym w Łaziskach
Górnych. W 1928 roku wymieniany jest w wykazie farmaceutów jako zarządca apteki Pod Białym Orłem. Dodajmy, że właśnie w tym roku Mieczysław
Jarosz uzyskał tzw. pięciolecie, czyli pięć lat pracy w aptece, zezwalające na
sprawowanie zarządu nad apteką spadkobierców swego ojca. Wraz z Mieczysławem w aptece pracowała jego żona – Kazimiera Jaroszowa, z domu
Berechowska, urodzona 15 listopada 1901 roku w Dębicy. Dyplom magistra
farmacji uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim 1 lipca 1925 roku.
W przeciwieństwie do ojca Mieczysław Jarosz angażował się w życie
zawodowe małopolskich farmaceutów. Uczestniczył aktywnie w Walnych
Zgromadzeniach Gremium Aptekarzy Małopolski Zachodniej i posiedzeniach delegatów Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego,
występując m.in. z wnioskiem o utworzenie przy PPTF „kapitału żelaznego”.
Miał się on stać zaczątkiem aptekarskiego towarzystwa ubezpieczeń, które
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uniezależniłoby zawód od „prywatnych towarzystw ubezpieczeń”. Ponadto
działał w krakowskim Towarzystwie Popierania Nauk Farmaceutycznych
jako „zastępca członka”. Uczestniczył także, wraz z żoną Kazimierą, w kursach
dokształcających organizowanych dla małopolskich farmaceutów. W 1937
roku mianowano go członkiem Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia w Warszawie. Podkreślmy, że była to najwyższa funkcja państwowa, jakiej dostąpił
małopolski aptekarz!
Mieczysław i Kazimiera Jaroszowie należeli do ścisłej elity kulturalnej
Nowego Sącza, byli też bardzo zamożni. Mieczysław, podobnie jak ojciec, angażował się jako członek w działalność Sokoła. Słynna była rodzinna kolekcja
obrazów, której ozdobę stanowiły płótna Juliana Fałata, Józefa Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego i Artura Grottgera. Dom aptekarzy wypełniały
przepiękne meble, perskie dywany i drogocenne bibeloty. Do zadań Mieczysława, cechującego się wyjątkową dyscypliną i poczuciem odpowiedzialności,
należało administrowanie apteką. Kazimiera Jaroszowa byłą farmaceutką
bardzo wymagającą. Od pracowników apteki oczekiwała, aby w czasie pracy – zarówno w recepturze, jak i ekspedycji – stali. Nie było mowy o tym,
aby ktoś usiadł przed pacjentem. Pozorna surowość skrywała jednak osobę
życzliwą, dobrą i głęboko sprawiedliwą. W kontaktach osobistych Kazimiera
cechowała się wysoką kulturą osobistą.

Wnętrze i pracownicy apteki Pod Białym Orłem, lata 30. XX wieku
Źródło: ze zbiorów Adama Gutowskiego.
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Wnętrza i pracownicy apteki Pod Białym Orłem, lata 30. XX wieku
Źródło: ze zbiorów Adama Gutowskiego.

Córka państwa Jaroszów Magdalena po wojnie ukończyła technikum
farmaceutyczne. Słynęła z dalekich podróży, była przewodnikiem beskidz50
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kim i terenowym. Interesowała się historią Nowego Sącza, czytała materiały
źródłowe nawet w języku łacińskim.
W pierwszych dniach września 1939 roku, w czasie klęski państwa polskiego, apteka Jaroszów była jedyną, która realizowała recepty „kredytowane
przez Ubezpieczalnię Społeczną”. Po rozwinięciu się administracji okupacyjnej powstała przy Izbie Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa Izba Aptekarska. Magister Jarosz powołany został, obok trzech innych polskich farmaceutów, w skład ścisłego kierownictwa tej instytucji – Rady Izby Aptekarskiej,
trudno jednak stwierdzić, czy przyjął tę kontrowersyjną funkcję. Prawdopodobnie nie, ponieważ został aresztowany przez gestapo. Po siedmiotygodniowym więzieniu, 2 lipca 1941 roku, został rozstrzelany koło cegielni
w Biegonicach pod Nowym Sączem wraz z 43 innymi więźniami zakładnikami. O tej jednej z największych tragedii w dziejach Nowego Sącza pisała
w swych Wspomnieniach wojennych Karolina Lanckorońska, która wizytując więzienia Generalnej Guberni, przyjechała do Nowego Sącza w dzień po
egzekucji. W biurze Polskiego Komitetu Opieki usłyszała, iż „[...] dziś rano
oznajmili sami Niemcy, że wszyscy nasi zakładnicy rozstrzelani [...]. Cała
prawie inteligencja miejscowa z księdzem na czele. Wiedzieliśmy o tym już
wczoraj, bo zdążyli przesłać list pożegnalny ze wszystkimi podpisami. Piszą
tam, że proszą, aby żony i matki nie płakały, tylko były dumne z nich, że
zostali uznani za godnych... Pod wszystkimi nazwiskami w rogu, w poprzek,
dopisali »Dulce et decorum est...«. Poszedł cały najbardziej wartościowy
element nowosądecki, w tym i moi przyjaciele najbliżsi”. Tego samego dnia
wieczorem Lanckorońska odwiedziła prezesa Polskiego Komitetu Opieki –
Jana Piotrowskiego, który „[...] do późnej nocy, chodząc po swym saloniku,
opowiadał o nich, o każdym z osobna, potem o żonie czy dzieciach...”. Na
koniec opisu wizyty w Nowym Sączu napisała: „[...] gdy na drugi dzień rano
wracałam do Krakowa, miałam wrażenie, że ich wszystkich znałam osobiście, tych nauczycieli czy inżynierów, czy urzędników nowosądeckich, którzy
odeszli, nie doczekawszy się Tej, za którą tak słodko im było i chwalebnie
umierać”.
O śmierci Jarosza donosiły „Wiadomości Aptekarskie” – organ prasowy Izby – w rubryce „Zmarli”, oczywiście bez podania przyczyny śmierci.
Magister Jarosz był dwukrotnie wspominany na łamach powołanego już po
zakończeniu II wojny światowej czasopisma „Farmacja Polska”. Ofiary egzekucji w Biegonicach ekshumowano w marcu 1945 roku i pochowano na
Cmentarzu Zasłużonych, w pobliżu nowosądeckiego Starego Cmentarza.
Z tablicy pamiątkowej dowiadujemy się, że magister Jarosz miał stopień podporucznika Wojska Polskiego.
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Po śmierci męża zarząd apteki spadkobierców Antoniego Jarosza przejęła Kazimiera Jaroszowa i funkcję tę sprawowała – już jako właścicielka – po
zakończeniu II wojny światowej, aż do nacjonalizacji apteki w 1951 roku.
W czasie okupacji wspomagała ruch oporu, dostarczając leki do punktu sanitarnego i szpitala miejskiego, skąd następnie były przekazywane oddziałom
partyzanckim. Śmierć męża sprawiła, że stała się bardzo zamknięta w sobie
i nigdy nie rozmawiała z pracownikami apteki na żadne osobiste tematy.
Śmierć magistra Jarosza pociągnęła za sobą konieczność zatrudnienia
w aptece kolejnych osób. W kwietniu 1942 roku w „Wiadomościach Aptekarskich” ukazało się ogłoszenie następującej treści: „Apteka Pod Białym Orłem
w Nowym Sączu przyjmie magistra(ę) od 1.5.1942. Zgłoszenia z odpisami
świadectw i podaniem warunków wprost do apteki A. Jarosza. Nowy Sącz”.
Nacjonalizację apteki Pod Białym Orłem Kazimiera Jaroszowa przyjęła z wielką godnością, nie dając po sobie poznać żadnych emocji. Do końca
1951 roku pozostawała jej kierownikiem. W późnych latach 50. pracowała
w aptece przy ul. Lwowskiej, a w latach 1955–1966 – ponownie w swej dawnej
aptece. Zmarła w 1975 roku. Pochowana jest – podobnie jak kilku innych
przedstawicieli rodziny Jaroszów – w grobowcu rodzinnym na nowosądeckim cmentarzu komunalnym.
Piśmiennictwo u autora.

52

Farmacja Krakowska 4 / 2014

dr n. farm. Maciej Bilek

Z dawnej apteki

Tinct: Lacca aquos: (Tinctura Laccae aquosa) –
nalewka wodna z żywicy lakowej, s. Gummi
Laccae aquosa. Surowiec: czerwiec lakowy
(Coccus lacca Kerr) – owad azjatycki pasożytujący na niektórych gatunkach drzew, dostarcza laki i szelaku. Preparat ten zawierał
rozpuszczalne w wodzie barwniki laki (żółto-czerwono-brunatne), był stosowany w leczeniu szkorbutu.

Tinct: Visceralis. (Tinctura Visceralis) – nalewka zawierająca m.in. wyciąg z bylicy piołun (Extractum Absinthii), cykorii podróżnik
(Extractum Cichorei) i bobrka trójlistnego
(Extractum Menyanthes). Lek ten stosowano
w robaczycach i wycieńczeniu organizmu.

Naczynia apteczne – szkło bezbarwne, przeźroczyste, wysokość około 18 cm,
XVIII/XIX wiek. Zabytki te pochodzą z apteki Feliksa Bajera w Przemyślu,
a przekazał je do krakowskiego Muzeum Farmacji mgr farm. Anastazy Groten
w 1948 roku (nr inw.: 629, 635).
mgr farm. Iwona Dymarczyk

