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Aktorstwo, có¿ to takiego?
Czy to jest zawód, czy nie? Pewien
m³ody cz³owiek, ju¿ po pierwszym
etapie egzaminów do szko³y te-
atralnej, niestety, zosta³ zdyskwa-
lifikowany. Po powrocie do domu,
ojciec, szacowny in¿ynier, przeciw-
ny artystycznej karierze syna,
pyta: no i...? Nie zda³em. No to do-
brze, przynajmniej wyro�niesz na
porz¹dnego cz³owieka.

 Aktorstwo jawi siê czêsto, jako
co� nie do koñca powa¿nego, a ¿ycie
w �wiecie artystycznej cyganerii jako
lekkie, ³atwe i przyjemne - jak wiecz-
na zabawa. Ksi¹¿ka Jerzego Stuhra
zatytu³owana �Sercowa choroba -
czyli moje  ¿ycie w sztuce�  potwier-
dza te niejako obiegowe opinie, z któ-
rymi autor siê spotyka³. Ale, pisze o
tym z poczuciem humoru, dystansem
do siebie, do aktorstwa. Ale, pisze tak-
¿e o aplauzie widzów, oklaskach, s³o-
wach podziwu, o warto�ciach prze-
kazywanych poprzez sztukê. Pisze o
mozole istnienia w tym zawodzie, o
sztuce godzenia bycia mê¿em, ojcem.
Bo jak kiedy� obliczy³, na trzydzie-
�ci trzy lata ma³¿eñstwa, nie by³o go
w domu ponad lat dwana�cie. Nie
przeszkodzi³o to, aby rodzina by³a
rodzin¹. Syn Maciej poszed³ w �lady
ojca, córka wyjecha³a z Krakowa do
Warszawy.

Niedawno, w audycji radiowej
,przed ukazaniem siê tej ksi¹¿ki, po-
wiedzia³, ¿e mi³o�æ kojarzy mu siê
z têsknot¹. ̄ ona, skrzypaczka na kon-
certach w �wiecie, on w �wiecie na
wystêpach.

Ale, w pewnym momencie,
dopad³ go zawa³ serca, czyli sercowa
choroba. I nadszed³ moment by jak na
wielkim ekranie filmowym spojrzeæ na
w³asne ¿ycie. Na w³asne ¿ycie w sztu-
ce i nie tylko. I spróbowaæ podzieliæ
siê z nami, czytelnikami, swymi reflek-
sjami, spostrze¿eniami dotycz¹cymi
losu artysty, artysty aktora. Tym co
jest po drugiej stronie ekranu czy te-
atralnej kurtyny. Oczywi�cie robi to

w przepyszny sposób. Stuhr nie pisze,
Stuhr gawêdzi. Opowiada dykteryjki,
anegdoty.

U�miecha siê do nas i do sie-
bie, rzucaj¹c my�l, i¿ �...mój zawód
z upokorzeniem zwi¹zany jest brater-
skimi wiêzami. Ostatnio kilka dni temu
w przychodni kardiologicznej: PAN:
O, aktor! To wy te¿ na serce choruje-
cie? JA: A dlaczego mieliby�my nie,
szanowny panie? PAN: Ee...bo wy tak
siê bawicie, przebieracie ca³e ¿ycie,
nie wiecie, co to prawdziwa robota,

pewnie kobitek i wódeczki za du¿o
by³o, co? Przyznam siê, ¿e demago-
gicznie wybra³em krañcowy przyk³ad
gruboskórnego, bezczelnego chama,
ale upokarzaj¹ca jest nie wyj¹tkowo�æ
tego przypadku, ale fakt, ¿e ten pro-
sty, szary widz nie wstydzi³ siê tak do
mnie odezwaæ, On nie czu³, ¿e mnie
obra¿a. Pewnie wróci³ do domu i po-
wiedzia³ do ¿ony: Ziutka, ty wiesz, tego
aktora Szczura widzia³em dzisiaj, po-
gadali my se. Fajny jest�.

Gdy Stuhr zagra³ g³ównego bo-
hatera w filmie �Wodzirej� Feliksa Fal-
ka posypa³y siê propozycje, ale nie ko-
lejnych ról, lecz pro�by, niekiedy bar-
dzo stanowcze, aby poprowadzi³ pry-
watne imprezy organizowane czêsto
przez tych, którym wydaje siê, ¿e mog¹
wszystko. I to za niez³y szmal. Chyba
s¹dzono, ¿e to jest prawdziwy zawód
Stuhra, a re¿yser mia³ tylko du¿o

szczê�cia, ¿e trafi³ na takiego zawo-
dowca. Tak to sztuka, aktorstwo mie-
sza siê z ¿yciem.

Z pewnym rozmarzeniem  i za-
troskaniem o aktorski byt, my�li o
swoich studentach, a uczy³ i w kraju i
zagranic¹. W okresie rekonwalescen-
cji, wspomina, co i rusz odzywa³y siê
radosne telefony. A to kto� mówi, ¿e
dosta³ rolê w serialu, nie g³ówn¹, lecz
portiera w hotelu. Ale wystêpuje w
ka¿dym odcinku, praca na rok. A to
pulchniutka studentka z Bolonii krzy-
czy: �Maestro! Dosta³am rolê w TV,
reklamujê �mietanê Parmalat, kupujê
mieszkanie! Sono felicissima!�. I tu
Profesor siê rozmarza, by jaki� jego
krakowski student rzuci³ w s³uchaw-
kê: �Profesorze, reklamujê Baltonê,
kupujê mieszkanie�  - i wzdycha: �Oj,
¿eby chocia¿ tyle z tego by³o�.

Ta ksi¹¿ka zosta³a napisana na
pocz¹tku lat 90-tych, ale jest ju¿ le-
gend¹, i dlatego warto siêgn¹æ po do-
piero co �wie¿e wznowienie.  W
przedmowie od autora czytamy: �Ta
ksi¹¿ka ...uratowa³a mnie, nadaj¹c
swego czasu sens pracy, która uzdra-
wia, i uzmys³owi³a, ¿e ten rodzaj twór-
czo�ci bardziej prowadzi mnie ku wol-
no�ci. W tej ksi¹¿ce, napisanej mym
w³asnym piórem, dane mi by³o zatrzy-
maæ czas mojej m³odo�ci, wchodze-
nia w arkana sztuki teatru, filmu, po-
znanie wielkich, wspania³ych artystów,
z którymi przysz³o mi pracowaæ, epo-
ki i ustroju, których ju¿ nie ma. Czy to
jeszcze bêdzie dla Ciebie Czytelniku,
interesuj¹ce? Zapewniam ciê, ¿e jest
szczere, czasem do bólu ...serca�.

Ale �sercowa choroba� bêd¹-
ca impulsem wywo³uj¹cym napisanie
tej ksi¹¿ki, a czytanej jak by�my s³y-
szeli u�miechniêty, nieco kpiarski g³os
gawêdziarza Jerzego Stuhra, wywo-
³uje przekonanie, ¿e warto siê nie pod-
dawaæ dora�no�ci. Warto - byæ sob¹.

Wac³aw Bierkowski

� Sercowa choroba,  czyli moje
¿ycie w sztuce.� Jerzy Stuhr, Wydaw-
nictwo Znak, Kraków 2008
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Nowe rejestracje - UE � pa�dziernik 2008

B � KREW I UK£AD
KRWIOTWÓRCZY

B02 � Leki przeciwkrwo-
toczne; B02B � Witamina K
i inne hemostatyki; B02BC
� Hemostatyki do stosowa-
nia miejscowego

Fibrinogenum+thrombinum: Evi-
cel (Omrix biopharmaceuticals) to
roztwór do klejów tkankowych za-
wieraj¹cy ludzkie czynniki krzepniê-
cia krwi, stosowany jako leczenie
uzupe³niaj¹ce podczas zabiegów chi-
rurgicznych w celu poprawy skutecz-
no�ci tamowania krwawienia w sy-
tuacjach, gdy standardowe techniki
nie s¹ wystarczaj¹ce. Preparat jest
równie¿ wskazany w zabiegach z
zakresu chirurgii naczyniowej pod-
czas wspomagania szwów za³o¿o-
nych w celu zapewnienia hemostazy.
Adhezja monomerów fibryny inicju-
je ostatni¹ fazê fizjologicznej drogi
krzepniêcia krwi. Przej�cie fibryno-
genu w fibrynê zachodzi w drodze
rozszczepiania fibrynogenu na mono-
mery fibryny i fibrynopeptydy. Mo-
nomery fibryny ³¹cz¹ siê, tworz¹c
skrzep fibrynowy. Czynnik XIIIa po-
wstaj¹cy z czynnika XIII pod wp³y-
wem trombiny wi¹¿e fibrynê. Zarów-
no proces konwersji fibrynogenu,
jak i wi¹zania fibryny, wymaga udzia³u
jonów wapnia. W trakcie procesu
gojenia aktywno�æ fibrynolityczna
zwiêksza siê pod wp³ywem plazmi-
ny oraz rozpadu fibryny z utworze-
niem produktów jej degradacji.

W pa�dzierniku 2008 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wyda³a 6 decyzji o dopusz-
czeniu do obrotu produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Produkty omówiono
 w ramach klasy ATC wed³ug WHO oraz substancji czynnej preparatu, z krótkim opisem postaci i z uwzglêd-
nieniem wskazañ, pomijaj¹c inne szczegó³y, które mo¿na znale�æ w witrynie internetowej Europejskiej
Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.eu.int).

G � UK£AD MOCZO-
WO-P£CIOWY I HOR-

MONY P£CIOWE
G04 � Leki urologiczne;
G04B � Inne leki urologicz-
ne, w tym przeciwskurczowe;
G04BE � Leki stosowane
w zaburzeniach erekcji

Tadalafilum: Tadalafil Lilly (Eli Lil-
ly) jest stosowany w leczeniu zabu-
rzeñ erekcji. Aby tadalafil dzia³a³ sku-
tecznie, konieczna jest stymulacja
seksualna. Preparat nie jest przezna-
czony do stosowania u kobiet.
Tadalafil jest selektywnym, odwra-
calnym inhibitorem specyficznej fos-
fodiesterazy cyklicznego guanozyno-
monofosforanu (cGMP) typu 5
(PDE5). Je�li stymulacja seksualna
spowoduje miejscowe uwolnienie
tlenku azotu, zahamowanie aktywno-
�ci PDE5 przez tadalafil doprowa-
dzi do zwiêkszenia stê¿enia cGMP
w cia³ach jamistych. Powoduje to
relaksacjê miê�ni g³adkich i nap³yw
krwi do tkanek cz³onka, doprowa-
dzaj¹c do erekcji. Tadalafil nie dzia-
³a w przypadku braku stymulacji sek-
sualnej. Badania in vitro wykaza³y,
¿e tadalafil jest selektywnym inhibi-
torem PDE5. PDE5 jest enzymem
znajduj¹cym siê w miê�niach g³ad-
kich cia³ jamistych, naczyñ, trzewi,
miê�niach szkieletowych, p³ytkach
krwi, nerkach, p³ucach i mó¿d¿ku.
Dzia³anie tadalafilu na PDE5 jest sil-
niejsze ni¿ na inne fosfodiesterazy.
Tadalafil dzia³a >10000 razy silniej

na PDE5, ni¿ PDE1, PDE2 i PDE4,
enzymy wystêpuj¹ce w sercu, mó-
zgu, naczyniach krwiono�nych, w¹-
trobie i w innych organach. Tadalafil
dzia³a >10000 razy silniej na PDE5
ni¿ na PDE3, enzym wystêpuj¹cy w
sercu i naczyniach krwiono�nych. Ta
wybiórczo�æ wzglêdem PDE5, a nie
PDE3, jest bardzo istotna, poniewa¿
PDE3 jest enzymem wp³ywaj¹cym
na kurczliwo�æ serca. Ponadto tada-
lafil oko³o 700 razy silniej dzia³a na
PDE5 ni¿ na PDE6, enzym znajdu-
j¹cy siê w siatkówce i odpowiedzial-
ny za odbieranie bod�ców �wietl-
nych. Tadalafil dzia³a tak¿e >10000
razy silniej na PDE5, ni¿ na enzymy
od PDE7 do PDE10.
W sprzeda¿y znajduje siê wprowa-
dzony wcze�niej preparat Cialis (Eli
Lilly).

L � LEKI PRZECIWNO-
WOTWOROWE I WP£Y-

WAJ¥CE NA UK£AD
ODPORNO�CIOWY

L03/L03A � �rodki pobudza-
j¹ce uk³ad odporno�ciowy;
L03AX � Inne �rodki pobu-
dzaj¹ce uk³ad odporno�cio-
wy

Histamini dihydrochloridum:
Ceplene (EpiCept) wskazane jest
w skojarzeniu z interleukin¹ 2 (IL-2)
u osób doros³ych, u których uzyska-
no pierwsz¹ remisjê w przebiegu
ostrej bia³aczki szpikowej. Nie wy-
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kazano w pe³ni skuteczno�ci lecze-
nia produktem Ceplene u pacjentów
w wieku powy¿ej 60 lat.

Leczenie skojarzone produktem
Ceplene i IL-2 to rodzaj immunote-
rapii maj¹cej na celu zapobieganie
nawrotowi bia³aczki szpikowej
(AML) poprzez pobudzenie proce-
su niszczenia pozosta³o�ci komórek
bia³aczkowych, w którym po�redni-
czy uk³ad odporno�ciowy. Produkt
Ceplene ma za zadanie chroniæ lim-
focyty, a zw³aszcza komórki NK
i limfocyty T odpowiedzialne za pro-
ces niszczenia pozosta³o�ci komórek
bia³aczkowych, w którym po�redni-
czy uk³ad odporno�ciowy. Zadaniem
IL-2 jest pobudzenie funkcji komó-
rek NK oraz limfocytów T poprzez
aktywacjê ich dzia³ania przeciwbia-
³aczkowego oraz zwiêkszenie popu-
lacji tych komórek w wyniku induk-
cji cyklu komórkowego. Nie ustalo-
no w pe³ni mechanizmu, w jakim pro-
dukt Ceplene pobudza przeciwbia-
³aczkowe dzia³anie limfocytów w
AML; uwa¿a siê, ¿e lek hamuje ak-
tywno�æ wolnych rodników tleno-
wych (ROS) syntetyzowanych przez
monocyty/makrofagi i granulocyty.
Wiadomo, ¿e ROS ograniczaj¹ prze-
ciwbia³aczkowe dzia³anie aktywato-
rów limfocytów, takich jak IL-2,
powoduj¹c dysfunkcjê oraz �mieræ
komórek NK i limfocytów T w me-
chanizmie apoptozy. Ceplene hamu-
je aktywno�æ oksydazy NAPDH,
która inicjuje wytwarzanie i uwalnia-
nie ROS przez fagocyty. Poprzez
hamowanie funkcji oksydazy oraz
ograniczenie wytwarzania ROS Ce-
plene chroni aktywowane przez IL-
2 komórki NK i limfocyty T przed
apoptoz¹ i dysfunkcj¹ indukowan¹
przez wolne rodniki. Tak wiêc, jed-
noczesne podawanie Ceplene i IL-2
ma na celu optymalizacjê przeciw-
bia³aczkowego dzia³ania komórek
NK i limfocytów T.

Lek zosta³ dopuszczony do ob-
rotu w �wyj¹tkowych okoliczno-
�ciach�. Oznacza to, ¿e ze wzglêdu
na rzadkie wystêpowanie choroby
nie by³o mo¿liwe uzyskanie pe³nej
informacji dotycz¹cej tego leku. Eu-
ropejska Agencja Leków (EMEA)
dokona przegl¹du wszystkich do-
stêpnych nowych informacji o pro-
dukcie raz do roku i uzupe³ni Cha-
rakterystykê Produktu Leczniczego,
je�li to bêdzie konieczne.

N � UK£AD NERWOWY
N05 � Leki psychotropowe;
N05A � Leki neuroleptycz-
ne; N05AH � Diazepiny,
oksazepiny i tiazepiny

Olanzapinum: Olanzapine Mylan
(Generics) jest wskazany w leczeniu
schizofrenii. Olanzapina jest skutecz-
na w d³ugoterminowym leczeniu pod-
trzymuj¹cym pacjentów, u których
stwierdzono dobr¹ odpowied� na le-
czenie w pocz¹tkowej fazie terapii.
Olanzapina jest wskazana w lecze-
niu �rednio nasilonych i ciê¿kich epi-
zodów manii. U pacjentów, u któ-
rych w terapii epizodu manii uzyska-
no dobr¹ odpowied� na leczenie
olanzapin¹, wskazana jest w celu za-
pobiegania nawrotom choroby afek-
tywnej dwubiegunowej.
Olanzapine Mylan to 15. zarejestro-
wana marka olanzapiny, bior¹c pod
uwagê ³¹cznie rejestracje w Polsce i
w ramach unijnej procedury scentra-
lizowanej. W sprzeda¿y znajduje siê
7 leków: zarejestrowane w Polsce
najpierw w procedurze narodowej,
a potem w ramach centralnej reje-
stracji unijnej preparaty Zyprexa (Eli
Lilly; lek oryginalny) i Zalasta (Krka)
oraz zarejestrowane w Polsce: Ol-
zapin (Lekam), Zolafren (Adamed),
Zolaxa (Polpharma), od kwietnia
2008 Olanzin (Actavis) i od lipca
2008 Ranofren (Adamed). Nie zo-
sta³y jeszcze wprowadzone prepa-

raty: Olanzapina Jacobsen, Olanza-
pine Adamed (Actavis), Olanzafloc
(Hexal), Olanzapin-Ratiopharm
i Zapilux (Lek). Nie pojawi³y siê
w Polsce 2 leki zarejestrowane w ra-
mach centralnej procedury unijnej:
Olanzapine Neopharma i Olanzapi-
ne Teva.

N06 � Psychoanaleptyki;
N06A � Leki przeciwdepre-
syjne; N06AX � Inne leki
przeciwdepresyjne

Duloxetinum: Duloxetine Boehrin-
ger Ingelheim przeznaczony jest do
leczenia kobiet z umiarkowanym lub
ciê¿kim wysi³kowym nietrzymaniem
moczu (WNM). Wskazaniem do
stosowania jest tak¿e leczenie bólu
w obwodowej neuropatii cukrzyco-
wej u doros³ych.

Duloksetyna jest inhibitorem
zwrotnego wychwytu serotoniny (5-
HT) i noradrenaliny (NA). S³abo
hamuje zwrotny wychwyt dopaminy,
nie wykazuj¹c istotnego powinowac-
twa do receptorów histaminergicz-
nych, dopaminergicznych, choliner-
gicznych i adrenergicznych.

W badaniach na zwierzêtach wy-
kazano, ¿e zwiêkszenie stê¿enia 5-
HT i NA w odcinku krzy¿owym
rdzenia krêgowego prowadzi do
zwiêkszenia napiêcia cewki moczo-
wej przez nasilenie stymulacji miê�nia
poprzecznie pr¹¿kowanego cewki
moczowej przez nerw sromowy, tyl-
ko podczas fazy gromadzenia mo-
czu. Uwa¿a siê, ¿e analogiczny me-
chanizm u kobiet powoduje silniej-
sze zamkniêcie cewki moczowej
podczas gromadzenia moczu w cza-
sie wysi³ku fizycznego, co mog³oby
wyja�niaæ skuteczno�æ stosowania
duloksetyny w leczeniu kobiet
z WNM.

Duloksetyna powodowa³a nor-
malizacjê progu bólowego w bada-
niach przedklinicznych z wykorzysta-
niem ró¿nych modeli bólu neuropa-
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NOWO�CI NA RYNKU � PA�DZIERNIK 2008
W pa�dzierniku 2008 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zosta³o wprowadzonych 19 nowych marek produktów
leczniczych:

tycznego i bólu wywo³anego proce-
sem zapalnym oraz zmniejsza³a nasi-
lenie zachowañ zwi¹zanych z bólem
w modelu ci¹g³ego bólu. Uwa¿a siê,
¿e mechanizm hamowania bólu przez
duloksetynê polega na zwiêkszeniu
aktywno�ci zstêpuj¹cych szlaków
hamowania bólu w o�rodkowym
uk³adzie nerwowym.
Uwaga: WHO dla duloksetyny prze-
widuje tylko jedn¹ klasê N06AX,
chocia¿ wskazania obejmuj¹ tak¿e
inne, opisane wy¿ej, jednostki cho-
robowe.
W ramach centralnej rejestracji unij-
nej zarejestrowano wcze�niej 2 pre-
paraty duloksetyny przeznaczone do
leczenia kobiet z wysi³kowym nie-
trzymaniem moczu: Ariclaim i Yentre-
ve (oba: Eli Lilly). Zarejestrowano

tak¿e 2 preparaty ze wskazaniami
przeciwdepresyjnymi: Cymbalta (Eli
Lilly) i Xeristar (Boehringer Ingelhe-
im).

R � UK£AD
ODDECHOWY
R01 � Preparaty stosowane
do nosa; R01A � �rodki
udra¿niaj¹ce nos i inne pre-
paraty stosowane miejsco-
wo do nosa; R01AD - Kor-
tykosteroidy

Fluticasoni furoas: Fluticasone
furoate GSK (Glaxo Group) to 2.
rejestracja w ramach unijnej proce-
dury scentralizowanej preparatu za-
wieraj¹cego furoinian flutykazonu
w postaci dozowanego aerozolu do
nosa. Lek jest wskazany w leczeniu
objawów alergicznego nie¿ytu nosa

u doro³ych, m³odzie¿y (w wieku 12
lat i starsi) i dzieci (w wieku od 6 do
11 lat).
Furoinian flutykazonu jest syntetycz-
nym, trójfluorowanym kortykostero-
idem o silnym dzia³aniu przeciwza-
palnym, posiadaj¹cym bardzo du¿e
powinowactwo do receptora gliko-
kortykosteroidowego.
Wcze�niej zarejestrowano Avamys
(Glaxo Group), który pojawi³ siê w
sprzeda¿y w Polsce od marca 2008.
Na rynku znajduj¹ siê tak¿e leki za-
wieraj¹ce propionian flutykazonu:
aerozole do nosa Flixonase (Glaxo-
SmithKline) i od grudnia 2007 Flix
(Ivax), a tak¿e jednodawkowe kro-
ple do nosa Flixonase Nasule (Gla-
xoSmithKline).

A � PRZEWÓD POKAR-
MOWY I METABOLIZM
A02 � Leki stosowane w zaburze-

niach zwi¹zanych z nadkwa-
�no�ci¹; A02B � Leki stoso-
wane w chorobie wrzodowej
i refluksie ¿o³¹dkowo-prze³y-
kowym; A02BC � Inhibito-
ry pompy protonowej

C � UK£AD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C07/C07A � Leki blokuj¹ce recep-
tory b-adrenergiczne;
C07AB � Selektywne leki
blokuj¹ce receptory b-adre-
nergiczne

C10 � Leki wp³ywaj¹ce na stê¿e-
nie lipidów; C10A - Leki
wp³ywaj¹ce na stê¿enie lipi-
dów, leki proste; C10AA �
Inhibitory reduktazy HMG
CoA

D � LEKI STOSOWANE
W DERMATOLOGII

D10 � Leki przeciwtr¹dzikowe;
D10A - Leki przeciwtr¹dzi-
kowe do stosowania miej-
scowego; D10AF � Prepara-
ty przeciwzaka�ne stosowa-
ne w leczeniu tr¹dziku

J � LEKI PRZECIWZA-
KA�NE DZIA£AJ¥CE

OGÓLNIE
J01 � Leki przeciwbakteryjne dzia-

³aj¹ce ogólnie; J01F � Ma-
krolidy, linkozamidy i strep-
tograminy, J01FA � Makro-
lidy

L � LEKI PRZECIWNO-
WOTWOROWE I

WP£YWAJ¥CE NA

UK£AD ODPORNO-
�CIOWY

L01 � Leki przeciwnowotworowe;
L01C � Alkaloidy ro�linne
i inne �rodki naturalne;
L01CX - Inne alkaloidy ro-
�linne i �rodki naturalne
L01X/L01XX � Inne leki
przeciwnowotworowe

M � UK£AD MIÊ�NIO-
WO-SZKIELETOWY
M01 � Leki przeciwzapalne i prze-

ciwreumatyczne; M01A �
Niesterydowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatycz-
ne; M01AE � Pochodne
kwasu propionowego

M02/M02A � Leki stosowane
miejscowo w bólach stawów
i miê�ni; M02AA � Niestero-
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NOWE REJESTRACJE I NOWO�CI NA RYNKU

Klasa 
ATC/WHO 

Nazwa 
miêdzynarodowa 

Nazwa handlowa 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Obszar i 
data 

rejestracji 

A02BC Pantoprazolum IPP Sandoz PL 12.2007 

A02BC Pantoprazolum Noacid Egis PL 04.2008 

C07AB Bisoprololum Coronal Zentiva PL 01.2008 

C10AA Pravastatinum Pravator Ranbaxy PL 10.2007 

D10AF Clindamycinum Zindaclin Crawford PL 01.2005 

J01FA Azithromycinum Azitrin Genexo PL 02.2008 

L01CX Trabectedinum Yondelis Pharma Mar UE 09.2007 

L01XX Arsenicum trioxydum Trisenox Cephalon UE 03.2002 

M01AE Ibuprofenum Ibalgin / Ibalgin 
Maxi 

Zentiva PL 04.2007 

M02AA Diclofenacum Diky CSC 
Pharmaceuticals 
Handels 

PL 07.2006 
Diklofenak 
Mika 
Pharma, 
zm. 04.2007 
Diky 

N03AX Topiramatum Epitoram Apotex PL 06.2008 

N03AX Topiramatum Symtopiram SymPhar PL 04.2008 

N05AH Quetiapinum Loquen Pliva Kraków PL 04.2008 

N05AX Risperidonum Ranperidon Ranbaxy PL 10.2007  

N06AB Paroxetinum Arketis Vipharm PL 04.2007 

N06AX Venlafaxinum Axyven Temapharm PL 02.2008 
Venlafaxine 
Liconsa, 
zm. 06.2008 
Axyven 

N06BA Methylphenidatum Medikinet / 
Medikinet CR 

Medice PL 04.2007 

N07CA Betahistinum Polvertic Medana Pharma 
Terpol Group 

PL 02.2008 
Avero, zm. 
06.2008 
Polvertic 

R03DC Montelukastum Drimon Teva PL 09.2008 

 

idowe leki przeciwzapalne do
stosowania miejscowego

N � UK£AD NERWOWY
N03/N03A � Leki przeciwpadacz-

kowe; N03AX � Inne leki
przeciwpadaczkowe

N05 � Leki psychotropowe; N05A
� Leki neuroleptyczne;
N05AH � Diazepiny, oksaze-
piny i tiazepiny
N05AX � Inne leki neurolep-
tyczne

N06 � Psychoanaleptyki;
N06A � Leki przeciwdepre-
syjne;

N06AB � Selektywne

inhibitory zwrotnego wy-
chwytu serotoniny

N06AX � Inne leki
przeciwdepresyjne
N06B � Leki psychostymu-

luj¹ce, stosowane
w leczeniu ADHD i no-
otropowe; N06BA �
Sympatykomimetyki
dzia³aj¹ce o�rodkowo

N07 � Inne leki dzia³aj¹ce na
uk³ad nerwowy; N07C/
N07CA � Leki przeciw za-
wrotom g³owy

R � UK£AD
ODDECHOWY

R03 � Leki stosowane w obtura-

cyjnych chorobach dróg od-
dechowych; R03D - Inne
leki dzia³aj¹ce ogólnie sto-
sowane w obturacyjnych
chorobach dróg oddecho-
wych; R03DC � Antagoni�ci
receptorów leukotrienowych

Opracowanie:
dr n. farm. Jaros³aw Filipek

Kierownik Dzia³u Informacji
o Produktach

Administrator Farmaceutycznej
Bazy Danych BAZYL

IMS Poland
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W dniach 19-23 wrze�nia br.
na zaproszenie firmy Magnapharma
odby³ siê wyjazd naukowy do szwaj-
carskiej siedziby firmy A.Vogel/Bio-

force AG w Roggwil. Celem spotka-
nia, w którym uczestniczyli farmaceu-
ci i lekarze z ca³ej Polski, by³a pre-
zentacja firmy Bioforce oraz etapów
produkcji leków zio³owych. Fabry-
ka sk³ada siê z kompleksu budyn-
ków produkcyjnych, wokó³ których
rozci¹gaj¹ siê pola uprawne ro�lin
zielarskich, z których zbierany jest
surowiec do dalszego przerobu. Pro-
ces produkcyjny w firmie Bioforce
nieznacznie ró¿ni siê od powszech-
nie stosowanych. Zgodnie z filozofi¹
Alfreda Vogla cz³owiek ¿yj¹cy
w symbiozie z natur¹, dla pe³nej ho-
meostazy organizmu, powinien przyj-
mowaæ ekstrakty ze �wie¿ych zió³.
Tak wiêc ca³a produkcja opiera siê
na wykorzystywaniu surowców bez-
po�rednio po zbiorze. Uczestnicy
mogli wiêc prze�ledziæ proces two-
rzenia nalewek pocz¹wszy od ma-

ceracji, a skoñczywszy na etapie
kontroli gotowych produktów. Fir-
ma Bioforce to nie tylko produkcja
leków zio³owych, w�ród których

g³ówne miejsce zajmuj¹ preparaty
immunostymuluj¹ce z je¿ówki pur-
purowej, czy te¿ palmy saba³owej
stosowej przy przero�cie gruczo³u

Zio³owe podró¿e
krokowego, ale tak¿e produkcja
przypraw zio³owych. Zajmuje siê tym
w firmie oddzielny dzia³ produktów
spo¿ywczych. Bioforce dla podnie-
sienia jako�ci swoich produktów ma
wdro¿one systemy Dobrej Praktyki
Uprawy i Zbioru (GACP) oraz Do-
brej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

Firma Bioforce jest kontynu-
acj¹ filozofii naturopatii Alfreda Vo-
gla. Urodzi³ siê on w Aesch w Basel
w Szwajcarii w 1902 roku. By³ wiel-
kim podró¿nikiem, zwiedzi³ niemal
wszystkie kontynenty poszukuj¹c
nowych ro�lin stosowanych przez
miejscow¹ ludno�æ. Jest autorem
ksi¹¿ki Nature Doctor przet³uma-
czonej na 12 jêzyków. Zmar³ w 1996
roku w Feusisberg w wieku 96 lat.

Nie lada gratk¹ dla uczest-
ników by³a wycieczka po muzeum
A. Vogla, który w miejscowo�ci Teu-
fen przyjmowa³ pacjentów. Muzeum
usytuowane jest na zboczu góry,
w miejscu kliniki naturopatii. Du¿¹

powierzchniê zajmuje kolekcja ro�lin
leczniczych i przyprawowych. W jed-
nym z budynków urz¹dzono ekspo-
zycjê produkcyjn¹, s¹ tam dawne

RYNEK LEKÓW

Kontrola surowca

Analiza leków metod¹ wysokosprawnej chromatografii
cieczowej HPLC
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urz¹dzenia do produkcji nalewek, jak
te¿ urz¹dzenia do przyrz¹dzania le-
ków homeopatycznych.

Jak przysta³o na wyjazd na-
ukowy gospodarze przygotowali sze-
reg wyk³adów podczas których pre-
zentowano doniesienia naukowe oraz
badania w³asne ekstraktów ro�lin-
nych porównuj¹c tradycyjne prepa-
raty przygotowane z suszonych
i �wie¿ych zió³.

Wyjazd naukowy dla wiêk-
szo�ci uczestników by³ okazj¹ po raz
pierwszy do bli¿szego zapoznania siê
z produkcj¹ leków zio³owych, co
zapewne poszerzy wiedzê o stoso-
waniu medycyny naturalnej.

RYNEK LEKÓW

Fotografie udostêpnione przez firmê A.Vogel/Bioforce AG, Szwajcaria

dr n. farm.  Tomasz Baj
Katedra i Zak³ad Farmakognozji
z Pracowni¹ Ro�lin Leczniczych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pociête ro�liny na ta�mie produkcyjnej

Sprawdzenie dostawy

Ostatnie etapy procesu pakowania tabletek
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Poczet wielkich aptekarzy polskich
Karol Ferdynand Eichler

Karol Ferdynand Eichler jest
uznawany za twórcê pierwszego pol-
skiego kodeksu etycznego apteka-
rzy. Urodzi³ siê w 1792 r. w Byd-
goszczy. Praktykowa³ w wielu apte-
kach w rodzinnym mie�ci i w War-
szawie. By³ ¿o³nierzem kampanii na-
poleoñskiej 1812 r., w której dowo-
dzi³ ambulansem aptecznym 4 Dywi-
zji Czwartego Korpusu gen. Lato-
ur-Maubourg. Ambulans utraci³ w
bitwie pod Wia�m¹ i razem z rozbit-
kami Armii Napoleoñskiej przedzie-
ra³ siê w kierunku Smoleñska po dro-
dze cudem uchodz¹c z ¿yciem pod-
czas przeprawy przez Berezynê (26
listopada 1812 r.). W 1819 r. osiad³
w Miêdzyrzecu Podlaskim. Tam za-
³o¿y³ rodzinê ¿eni¹c siê z Fany Ma-
tyld¹ z Hoeftów.

 W czasie powstania listopa-
dowego by³ przewodnicz¹cym Ko-
mitetu Obywatelskiego, którego
obowi¹zkiem by³o utrzymywanie po-
rz¹dku w mie�cie. W marcu 1831 r.
wybuch³a w Miêdzyrzecu Podlaskim
epidemia cholery, przeniesiona przez
wojska rosyjskie do Królestwa Pol-
skiego. Karol Eichler i jego apteka
odegra³y wówczas wielk¹ rolê w nie-
sieniu pomocy. W tym samym cza-
sie dociera³y do Miêdzyrzeca trans-
porty rannych ¿o³nierzy rosyjskich
i wziêtych do niewoli Polaków. Do
przybycia lekarzy, przez dwa tygo-
dnie Karol Eichler wype³nia³ obo-
wi¹zki chirurga, podobnie jak pod-
czas Kampanii Moskiewskiej.
W 1848 r. do Miêdzyrzeca dotar³a
kolejna fala cholery. K. Eichler zo-
sta³ wówczas powo³any przez G³ów-
ny Inspektorat S³u¿by Zdrowia do
�Komitetu do walki z epidemi¹ cho-

lery�. W pamiêtniku odnotowa³: �le-
karze nie zawsze mogli oddaliæ siê
od miasta, na mnie wiêc najwiêksza
czynno�æ przypada³a. Co dzieñ
z obowi¹zku, jako cz³onek Komite-
tu, musia³em byæ raz a czasami i dwa
w Lazarecie, oprócz tego wo³any,
proszony i ci¹gniony na mi³o�æ Boga
do domów prywatnych�.

W 1847 r. napisa³ �Instrukcjê
dla mojej apteki� - pierwszy polski
kodeks etyki dla aptekarzy. �In-
strukcja� zawiera wskazówki doty-
cz¹ce organizacji pracy w aptece
pod wzglêdem merytorycznym oraz
materialnym, obs³ugi pacjentów i  za-
sady wyboru leków.

Karol Ferdynand Eichler
zmar³ w 1855 r. w Miêdzyrzecu
Podlaskim.

Rêkopis cytowanego pamiêt-
nika, manua³ apteczny oraz inne pa-
mi¹tki rodzinne Eichlerów znajduj¹
siê w zbiorach Muzeum Farmacji im.
mgr Antoniny Le�niewskiej w War-
szawie.

Ignacy £ukasiewicz

Historia badañ nad zastosowa-
niami ropy naftowej w Karpatach
siêga ju¿ piêtnastego wieku, a opi-
sana zosta³a po raz pierwszy w Kro-
nice Jana D³ugosza. Wzmianki na
temat medycznego zastosowania ole-
ju �pochodz¹cego ze ska³� mo¿na
znale�æ w polskich zielnikach rene-
sansowych. Pó�niej o takim wyko-
rzystaniu pisali m.in. Erazm Syxt
(1617), Wojciech Tylkowski (1695),
Gabriel Rz¹czyñski (1721), Krzysz-
tof Kluk (1781) i Stanis³aw £adow-
ski (1783).

Pierwsze wyk³ady uniwersy-
teckie na temat eksperymentów

z rop¹ odkryt¹ w Ka³uszy prowadzi³
profesor fizyki Józef Ignacy Marti-
novics (1755 - 1795) we Lwowie.
Pó�niej, w latach dwudziestych XIX
w., ropê badali naukowcy z uniwer-
sytetów we Lwowie i w Krakowie:
Ludwik Zejszner, Alojzy Alth, Roman
Gostkowski. Prawdopodobnie to
w³a�nie wyk³ady profesora Zejszne-
ra zainspirowa³y £ukasiewicza do
zainteresowania siê chemicznymi
eksperymentami z rop¹ naftow¹.

Ignacy £ukasiewicz urodzi³ siê
8 marca 1822 r. w Zadusznikach
ko³o Mielca. Po ukoñczeniu czterech
klas szko³y realnej w Rzeszowie roz-
pocz¹³ w 1836 r. praktykê w aptece
A. Swobody w £añcucie. Po czte-

Lampa £ukasiewicza
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rech latach zda³
w Rzeszowie
egzamin po-
zwalaj¹cy mu
pe³niæ obowi¹z-
ki pomocnika
aptekarskiego.
Maj¹c 19 lat
rozpocz¹³ pracê
w aptece mgra
Edwarda Hübla
w Rzeszowie.
Tam zaanga¿o-
wa³ siê w dzia-
³alno�æ konspi-
racyjn¹ Towa-
rzystwa Demo-
kratycznego
Polskiego pod
kierownictwem
Edwarda Dem-
bowskiego. Po-
wstanie w Rze-
szowie w 1846 r. nie dosz³o do skut-
ku, ale jego g³ówny organizator Igna-
cy £ukasiewicz zosta³ aresztowany
i osadzony
w wiêzieniu
we Lwowie.
Opu�ci³ wiê-
zienie dopie-
ro w grudniu
1847 r., po
podpisaniu
zobowi¹za-
nia, ¿e nie
b ê d z i e
opuszczaæ
Lwowa. W
1848 r.
podj¹³ pracê
w �Aptece
pod Z³ot¹
Gwiazd¹� Piotra Mikolascha, jednej
z najwiêkszych aptek Galicji. Tam
wspólnie z Janem Zehem otrzymali
po raz pierwszy naftê w procesie de-
stylacji ropy naftowej. Destylacjê
przeprowadzali na pro�bê propina-

torów Abrahama Schreinera i Leiba
Stiermana z Borys³awia. Zlecenio-
dawcy mieli nadziejê na otrzymanie

taniego alkoholu z do tej pory bezu-
¿ytecznych z³ó¿. W 1850 r. Ignacy
£ukasiewicz podj¹³ studia na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim w Krakowie,
a dyplom magistra farmacji uzyska³
w Wiedniu 30 lipca 1852 r. Powró-

ci³ do Lwowa i tam dalej wspó³pra-
cowa³ z Janem Zehem w aptece Mi-
kolascha.  Uda³o siê im wyodrêbniæ
frakcjê naftow¹ odbieran¹ w tempe-
raturze 250-350 stopni Celsjusza,
pozbawion¹ lekkich benzyn i oddzie-
lon¹ od pozosta³ych ciê¿kich wêglo-
wodorów. Prototyp lampy dostoso-
wanej do w³a�ciwo�ci fizykochemicz-
nych paliwa Ignacy £ukasiewicz
skonstruowa³ razem z Adamem Brat-
kowskim. Po raz pierwszy lampa naf-
towa zap³onê³a w oknie apteki
w marcu 1853 r. W cztery miesi¹ce
pó�niej - 31 lipca u¿yto o�wietlenia
naftowego podczas operacji w Szpi-
talu Lwowskim na £yczakowie. Pod
wspomnian¹ dat¹ w kronice szpital-
nej zachowa³o siê nazwisko opero-
wanego pacjenta: by³ to W³adys³aw
Cholecki. Dzieñ ten uznano za po-
cz¹tek polskiego przemys³u naftowe-
go. W grudniu 1853 roku Ignacy
£ukasiewicz i Jan Zeh otrzymali pa-
tent na oczyszczon¹ ropê naftow¹
maj¹c¹ zastosowanie do celów tech-

nicznych.
Drogi

wspó³pracy
obydwu far-
maceutów
wkrótce ro-
zesz³y siê.
I g n a c y
£ukasiewicz
przeniós³ siê
do Gorlic,
a Jan Zeh za-
³o¿y³ sklep
n a f t o w y
i wybudowa³
destylarniê
nafty pod

Drohobyczem. £ukaszewicz widzia³
przysz³o�æ nafty du¿o szerzej, ni¿ tyl-
ko jako paliwo do lamp i latarñ. Je-
sieni¹ 1853 r. nawi¹za³ kontakt z Ty-
tusem Trzecieskim, w³a�cicielem ma-
j¹tku w Polance ko³o Krosna oraz

Awers i rewers medalu im. Ignacego £ukasiewicza
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Karolem Klobass¹, w³a�cicielem la-
sów w Bóbrce. Zawi¹zali spó³kê
i za³o¿yli w Bóbrce pierwsz¹ w �wie-
cie stacjê wydobywcz¹ �oleju skal-
nego�.

Po �lubie z  Honorat¹ Sta-
chursk¹ w 1865 r. kupi³ niewielki ma-
j¹tek ra³ powstanie styczniowe, by³
fundatorem szkó³ w Bóbrce i Chor-
kówce oraz - wspólnie z K. Klo-
bass¹ - ko�cio³a w Zrêcinie. Za³o¿y³
�Kasy Brackie�, które udziela³y bez-
procentowych po¿yczek okolicznej
ludno�ci.

Ignacy £ukasiewicz pe³ni³ wie-
le funkcji spo³ecznych oraz docze-
ka³ siê licznych odznaczeñ i zaszczy-
tów m. in. w 1873 r. papie¿ Pius IX
odznaczy³ go orderem �w. Grzego-
rza i nada³ tytu³ szambelana papie-
skiego. W 1880 r. stan¹³ na czele no-
wopowsta³ego Krajowego Towa-
rzystwa Naftowego. Zmar³ 7 stycz-
nia 1882 r. i zosta³ pochowany w Zrê-
cinie ko³o Krosna.

W 1967 r. Polskie Towarzy-
stwo Farmaceutyczne ustanowi³o
Medal im. Ignacego £ukasiewicza

�Za wybitne zas³ugi dla farmacji pol-
skiej�, nadawany przez Zarz¹d
G³ówny Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego.

Antonina Le�niewska

Antonina Le�niewska uro-
dzona w Warszawie w 1866 r.
by³a jedn¹ z pierwszych na �wie-
cie kobiet, które uzyska³y dyplom
magistra farmacji. Sama okre�li-
³a swoja drogê do wy¿szego wy-
kszta³cenia farmaceutycznego
jako �nieprzetarty szlak� i tak za-
tytu³owa³a swoje wspomnienia
wydane w 1901 r. w St. Peters-
burgu. W przeciwieñstwie do in-
nych zawodów, gdzie wymaga-
ne by³o wówczas wykszta³cenie
uniwersyteckie, farmacji nie mo¿-
na by³o studiowaæ wprost po
ukoñczeniu szko³y �redniej.
Obowi¹zywa³ system kszta³cenia
rzemie�lniczo-akademicki, co jeszcze
bardziej utrudnia³o dostêp kobiet do
pracy w aptekach. Wed³ug obowi¹-
zuj¹cego prawa przed zdobyciem

kolejnych stopni w zawodzie apte-
karza - pomocnika, prowizora i na
koniec magistra nale¿a³o najpierw
odbyæ okre�lon¹ przepisami prakty-
kê w aptece. W 1908 r. A. Le�niew-
ska pisa³a w broszurze  �Nowa dzie-
dzina pracy kobiet�: �I dzi� i wów-
czas naturalnym wydawa³o siê, ¿e
najpierw w ka¿dym zawodzie opar-
tym na podstawach naukowych po-
znanie teorii musi poprzedzaæ prak-
tykê, której zadaniem jest utrwale-
nie nabytych wiadomo�ci teoretycz-
nych. W zawodzie farmaceutycznym
dzia³o siê wprost odwrotnie. Ucznio-
wie, posiadaj¹cy �wiadectwo z 4-ch
klas gimnazjum klasycznego, które
obejmuje ³acinê, bez ¿adnych spe-
cjalnych wiadomo�ci, obowi¹zani s¹
wst¹piæ na praktykê do apteki na lat
3, a ci, co skoñczyli ca³kowity kurs
gimnazjalny - na lat 2�.

Antonina Le�niewska, która
utorowa³a drogê pó�niejszym adept-
kom farmacji uzyska³a dyplom pro-
wizora w 1897 r., a w lutym 1900 r.

magistra farmacji w Akademii Wo-
jenno-Medycznej w St. Petersbur-
gu. Po studiach otworzy³a tam
�Pierwsz¹ ̄ eñsk¹ Aptekê�,  w któ-

Antonina Le�niewska
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rej jako pierwsza na �wiecie zatrud-
nia³a wy³¹cznie kobiety, a potem za-
³o¿y³a przy aptece szko³ê farmaceu-
tyczn¹ dla absolwentek szkó³ �red-
nich. Wprowadzi³a siedmiogodzinny
dzieñ pracy i podwójn¹ zmianê. Wal-
czy³a o prawa kobiet do wykonywa-

nia zawodu aptekarza, ale równie¿ o
prawo do godnej pracy w aptece.
W 1916 r. z inicjatywy Antoniny Le-
�niewskiej powsta³o w St. Petersbur-
gu Towarzystwo �Dora�nej Pomo-

cy Kobiety Polskiej� maj¹ce zapew-
niæ opiekê nad jeñcami w obozach
syberyjskich. Po powrocie do Pol-
ski w 1919 r. wznowi³a dzia³alno�æ
Towarzystwa:  zorganizowa³a schro-
nisko dla repatriantów w Ciechocin-
ku, kupi³a  dom po³o¿ony w lesie w

Starej Mi³osnej
pod Warszaw¹,
gdzie przez kil-
ka lat mie�ci³o
siê schronisko
dla dzieci �Na-
sza Chata�,
a nastêpnie sa-
natorium dla
dzieci chorych
na gru�licê.
Wspó³praco-
wa³a z Alek-
sandr¹ Pi³-
sudsk¹ w To-

warzystwie �Opieka�, dzia³aj¹cym
pod patronatem Marsza³kowej.
W 1933 r. uzyska³a koncesjê na
otwarcie apteki w Warszawie przy
Marsza³kowskiej  72. Przed �mier-

ci¹ zosta³a odznaczona Krzy¿em Ka-
walerskim Polonia Restituta za zas³u-
gi oddane ojczy�nie. Zmar³a  w 1937
r .i zosta³a pochowana na Cmenta-
rzu Pow¹zkowskim w Warszawie.

Od 1985 r. jest patronk¹ war-
szawskiego Muzeum Farmacji.

Artyku³ jest czê�ci¹ wyk³adu
przedstawionego przez:

doc. dr hab. Iwonê Arabas
i dr Wojciecha Giermaziaka,

25 wrze�nia 2008 roku
w Warszawie podczas

OGÓLNOPOLSKIEGO
DNIA APTEKARZA.

Ilustracje:
Ignacy £ukasiewicz - �ród³o: Wi-

kimedia Commons
Antonina Le�niewska - �ród³o: za-

soby Muzeum Farmacji im. mgr An-
toniny Le�niewskiej w Warszawie

Pozosta³e ilustracje: nades³ane
przez p. doc. dr hab. Iwonê Arabas
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Równolegle do klasztornej
tradycji sporz¹dzania rêkopi�mien-
nych zbiorów przepisów od dawna
istnia³a te¿ �cywilna� odmiana tego
gatunku pi�miennictwa, czyli w³a�nie
aptekarskie manua³y, które musia³y
pojawiæ siê w Europie razem z
pierwszymi �wieckimi aptekami,
i które to manua³y jeszcze w
pierwszej po³owie XX wieku
by³y podrêcznikiem aptekarskim
przynajmniej tak samo wa¿nym
jak farmakopea � o czym �wiad-
czy na przyk³ad wydany w 1932
roku Polski Manua³ Famaceu-
tyczny Podbielskiego i Rostafiñ-
skiego. Napisa³em �musia³y�,
a nie �by³y�, poniewa¿ pierwsze
informacje na temat takich ma-
nua³ów, do których uda³o mi siê
dotrzeæ, pochodz¹ dopiero
z XVIII wieku. Bior¹c jednak
pod uwagê fakt, ¿e zachowane
manua³y aptekarskie z okresu od
XVIII do XX wieku s¹ liczne,
a wiêc ¿e by³y w zawodzie ap-
tekarskim czym� naturalnym,
trudno przypuszczaæ, aby sta³y
siê one takimi dopiero w XVIII
wieku, a przedtem ¿e ich nie by³o
lub ¿e zdarza³y siê sporadycznie.

O tym, ¿e aptekarze przez
d³ugie wieki zajmowali siê wy-
twarzaniem i sprzeda¿¹ nie tylko le-
ków, ale tak¿e kosmetyków i per-
fum, farb i atramentów, win i kon-
fektów, �wiec i wosków do pieczêci
i wielu innych jeszcze rzeczy � wia-

domo z wielu ró¿nych �róde³. Na
przyk³ad w dokumentach z 1224
roku, dotycz¹cych prac dekorator-
skich prowadzonych w kaplicy �w.
Stefana w Londynie, o ró¿nych far-
bach, jakie by³y do tego celu po-

mówi siê o materia³ach malarskich
�emptis a Toffredo apothecario� (ku-
pionych u aptekarza Toffredo)[45].
W Polsce �w 1394 roku zap³acono
aptekarzowi Andrzejowi dwie
grzywny za z³oto i szafran na kon-
fekty dla króla... a w 1408 osiem
groszy za wino (zwane) Roma-
nia.�[46]  �We Francji ustawa apte-
karska z 1484 roku przewidywa³a
wyrób w aptekach wosków i kon-
fektów...�[47]  �Z 1502 roku pocho-
dzi wyci¹g z ksi¹g rachunkowych
dworu królewicza Zygmunta, gdzie
odnotowano wydatek pro quatuor
marczipani ab Jacobo apothecario...
4 fl.� (�za cztery marcepany od ap-

tekarza Jakuba... 4 flore-
ny�), a z 1503 roku � �po-
kwitowanie za 6 funtów
czerwonego wosku, po-
trzebnych dla kancelarii kró-
lewskiej.�[48]  W 1516
roku aptekarze warszawscy
zostali dopisani do war-
szawskiego cechu z³otników
malarzy.[49]  �Byli te¿ do-
starczycielami niektórych
chemikaliów.�[50]  �Na we-
sele Stefana Batorego
(1576) zamówiono u Anio³a
Caborta (aptekarza kra-
kowskiego) marcepany z hi-
storiami le¿¹cymi i stoj¹cy-
mi�.[51]  W jednym z kró-
lewskich zarz¹dzeñ, doty-
cz¹cych aptekarzy, zapisano:
�Marcepany sma¿yæ, jako
te¿ pochodnie woskowe
i �wice woskowe robiæ
i przedawaæ wolno jedynie
aptekarzom�.[52]  Na wy-
posa¿enie apteki Piotra Gul-
densterna w Krakowie, na
podstawie inwentarza

z 1531 roku, sk³ada³y siê m. in. ta-
bula ad formandum zuccarum (stol-
nica do formowania cukrów); circu-
lus ferreus ad conficiendas candellas

MANUA£Y APTEKARSKIE �
Gatunek i tradycja (czê�æ trzecia)

W manua³ach mo¿na
znale�æ wszystko

trzebne, mówi siê, ¿e by³y dostarcza-
ne przez �Roberto de Hakeneye,
speciario�[44].  W innym tego typu
dokumencie, z 1315 roku, przecho-
wywanym w archiwum turyñskim,

Ilustracja 11
Strona tytu³owa Polskiego  Manua³u Farmaceu-
tycznego Jana Podbielskiego i Mariana Rosta-

fiñskiego (Warszawa, 1932)
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cereas (ko³o ¿eliwne do robienia
�wiec woskowych), lapis ad teren-
dum colores (kamieñ do ucierania
farb).[53]  �6 marca 1551 roku ap-
tekarz Florian Caborti wykona³ dla
królowej Barbary odoramentum
(perfumê) wed³ug nastêpuj¹cego
przepisu...�[54]  �W dawnych apte-
kach mo¿na by³o kupiæ kamienie
szlachetne nie tylko w celach leczni-
czych, ale i w jubilerskich.�[55]  W
wierszu Do W³adys³awa Szmelinga
Jan Andrzej Morsztyn (1613�1693)
napisa³: �Ty bez ogródki / Przy�lij
nam wódki / A je�li jeszcze / Dasz i
piernika / Napiszêæ na drzwiach / Tu
s³awna aptyka.� �Na wystawie Kra-
jowej w Krakowie w roku 1887 pre-
zentowali swoje wyroby aptekarze.
Miêdzy innymi Feliks Sobierajski

(apteka �Pod
S³oñcem� w Kra-
kowie) wystawi³
wyroby swojego
laboratorium: ke-
fir, sto¿ki mento-
lowe, wino chino-
we, octy toaleto-
we, ró¿ne gatunki
wody do ust, pu-
dry, perfumy itd.
Wyroby zosta³y
odznaczone br¹-
zowym medalem.
(...) Aptekarz
z Jaros³awia, Wi-
s³ocki, wystawi³:
wodê koloñsk¹,
balsam na od-
mro¿enie, krople

od bólu zêbów,
wodê do ust, pu-
dry, syrop zio³owy
i wódkê fran-
cusk¹.�[56]

Przepisów
na rzeczy tego ro-
dzaju w farmako-
peach nigdy nie
by³o. Mo¿na je
natomiast znale�æ
w³a�nie w apte-
karskich manu-
a³ach, zawieraj¹-
cych �recepty nie-
oficjalne na leki,
opisy ró¿nych sekretów, sposoby ro-
bienia nalewek, kosmetyków, per-
fum itp. preparatów�.[57]  Na przy-

Ilustracja 12
Spis tre�ci w Polskim Manuale Farmaceutycznym

(Warszawa, 1932).

Ilustracja 13
Strona tytu³owa manua³u
Ignacego £ukasiewicza

k³ad zawarto�æ wspomnianego ju¿
tutaj Polskiego manua³u farmaceu-
tycznego Podbielskiego i Rostafiñ-
skiego to Pars pharmaceutica (Czê�æ
farmaceutyczna), Pars veterinaria
(Czê�æ weterynaryjna), Pars techni-
ca (Czê�æ techniczna), w sk³ad któ-
rej wchodz¹ miêdzy innymi: Anima-
lium herbarumque malaficorum
extinctio (zwalczanie szkodników),
Atramenta (atramenty), Collae, Lac-
cae, Mathae (kleje, laki, kity), Co-
smetica (kosmetyki), Culinaria, Spi-
rituala, Nutrimenta etc. (przyprawy,
spirytualia, od¿ywki itd.), Photogra-
phica k¹piele itp. fotograficzne), Pig-
menta, Vernices, Inductio metallorum
etc. (farby, lakiery, pokrywanie me-
talami itd.), Securatio et Conserva-
tio, purificatio, Refectio (zabezpie-

czanie i przechowywanie, czyszcze-
nie i od�wie¿anie) i Pyrotechnica.
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Kilkadziesi¹t takich aptekar-
skich manua³ów, w wiêkszo�ci po-
chodz¹cych z ró¿nych okresów XIX
wieku, przechowuje krakowskie
Muzeum Farmacji. S¹ w�ród nich
manua³y zarówno s³awnych apteka-
rzy, takich na przyk³ad jak Ignacy
£ukasiewicz czy Samuel Elsner [58],
jak i aptekarzy mniej znanych lub w
ogóle ju¿ dzisiaj nie pamiêtanych, jak
na przyk³ad manua³ aptekarskiej ro-
dziny Rylów czy manua³ Wincentego
Maszatowskiego, w³a�ciciela apteki
w S³omnikach i dzier¿awcy apteki na
Jasnej Górze.

dr hab. Zbigniew Bela

Dyrektor Muzeum Farmacji UJ
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Ilustracja 14
Przepisy w manuale Ignacego £ukasiewicza
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58. Samuel Elsner, aptekarz warszawski,
który pierwszy rozpocz¹³ w swojej
aptece produkcjê sztucznych wód
mineralnych (1818), a w roku 1824
za³o¿y³ z innymi aptekarzami pierwszy
w Warszawie Instytut Wód Mineralnych
Sztucznych, z których wyros³y
pó�niejsze warszawskie zak³ady
�Motor�.
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Urodzony 15.11.1877 w Za-
mo�ciu, by³ synem Piotra, urzêdnika
magistratu i jego ¿ony Bronis³awy
z Kiewliczów. Uczêszcza³ do gimna-
zjum w Zamo�ciu, od V klasy roz-
pocz¹³ pracê w jednej z miejscowych
aptek. W roku 1899 wyjecha³ do
Warszawy, gdzie ukoñczy³ kursy far-
maceutyczne na Cesarskim Uniwer-
sytecie Warszawskim w
stopniu prowizora  (1901).

W roku 1902 roz-
pocz¹³ studia chemiczne w
Karlsruhe, które ukoñczy³
w roku 1906, z dyplomem
in¿yniera chemika powró-
ci³ do kraju i osiad³ w £odzi.
Pracowa³ zarówno w zak³a-
dach chemicznych, jak i w
aptekach. Jako w³a�ciciel
dwóch aptek w £odzi -
dzia³acz i wieloletni cz³onek
£ódzkiego Stowarzyszenia
Aptekarzy. Coraz bardziej ci¹gnê³o
Go jednak do dzia³añ spo³ecznych,
politycznych i gospodarczych.

Twórca i dzia³acz ³ódzkiego
Soko³a. Po wybuchu I wojny �wia-
towej organizuje w £odzi tajne, ale
bardzo wp³ywowe, Zjednoczenie
Narodowe. Po reaktywowaniu So-
ko³a w roku 1916 zostaje wybrany
jego prezesem.

Po wyborach w r. 1917 - zo-
sta³ II burmistrzem £odzi ( I - Nie-
miec Schoppen). W nocy z 11 na 12
listopada 1918 roku to On wynego-
cjowa³ kapitulacjê garnizonu niemiec-
kiego, dziêki czemu - £ód� sta³a siê
wolna.

W wyborach do Sejmu Usta-
wodawczego w 1919 roku  zdoby³

mandat  pos³a. Po z³o¿eniu dymisji
przez Paderewskiego 11.12.1919 -
przyj¹³ misjê utworzenia rz¹du i zo-
sta³ Premierem. Jako Premier popie-
ra³ Józefa Pi³sudskiego, ale w obli-
czu klêsk  na wschodzie,  9.06.1920
r. zg³osi³ dymisjê swego rz¹du na
rzecz Wincentego Witosa. By³ mini-
strem spraw wewnêtrznych w jego

rz¹dzie i wszed³, obok Pi³sudskiego
i Witosa, do kilkuosobowej zaled-
wie Rady Obrony Pañstwa, gdy bol-
szewicy zagra¿ali Warszawie.

Po po³¹czeniu jego partii
z PSL ,,Piast� zostaje  Wicepreze-
sem. W roku 1925 Senat wybiera
go cz³onkiem Trybuna³u Stanu. Jest
prezesem Towarzystwa Zak³adów
¯yrardowskich.

Jakby tego wszystkiego by³o
jeszcze ma³o jest wspó³twórc¹ i
g³ównym akcjonariuszem spó³ki
«»Polskie Radio�. Najwiêksz¹ ilo�æ
akcji,  równ¹ Skulskiemu,  wykupi³
jedynie Jego przyjaciel ze Zjedno-
czenia Narodowego w £odzi, Tade-
usz Su³owski.  Ale dodatkowe  ak-
cje mia³a tak¿e ¿ona Skulskiego. Nic

dziwnego wiêc, ¿e Skulski przez ca³e
dziesiêæ lat prywatnej spó³ki �Polskie
Radio�w latach 1925-1935, a¿ do
jej wykupienia przez Pañstwo, by³
nieprzerwanie prezesem Rady Nad-
zorczej. Prezesem Zarz¹du spó³ki by³
równie¿ przez ca³y ten okres wspo-
mniany in¿. Tadeusz Su³owski. Wa¿-
ne to przypomnienie w³a�nie w roku

jubileuszowym Polskiego
Radia (80 - lecie)  i co opisa-
ne zosta³o  w jubileuszowym
wydawnictwie: Ryszard Mia-
zek �Przeminê³o z radiem�,
Opowie�æ o Zygmuncie Jaxa-
Chamcu,  pierwszym dyrek-
torze Polskiego Radia. (Rze-
szów 2005).

W roku 1939 ewaku-
owa³ siê z ¿on¹ do Piñska.
Tam zosta³ aresztowany
przez NKWD i przewiezio-
ny do wiêzienia w Brze�ciu,

gdzie zmar³ lub zosta³ zamordowa-
ny. Jedyny polski farmaceuta, który
osi¹gn¹³ stanowisko premiera i mini-
stra (spraw wewnêtrznych) i to
w czasach dla kraju najtrudniejszych.
Twórca Polskiego Radia.

Z drugiego ma³¿eñstwa, z Ja-
nin¹ z Benedeków, mia³ syna Stani-
s³awa (ur. 1918), podporucznika
Polskich Si³ Zbrojnych (PSZ) na
Zachodzie, po wojnie profesora che-
mii w Kanadzie. Bratanek profeso-
ra, �ci�lej syn bratanka,  Lech Skul-
ski, przez wiele lat by³ profesorem
chemii fizycznej, a pó�niej  organicz-
nej na Wydziale Farmaceutycznym
Akademi Medycznej w Warszawie.
Obecnie emerytowany.

dr n. farm. Kazimierz Radecki

Leopold Skulski (1877-1940?)
- m¹¿ stanu i farmaceuta

Tablica pami¹tkowa po�wiêcona
Leopoldowi Skulskiemu
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Ju¿ po raz trzeci siatkarze -
farmaceuci i medycy spotkali siê, aby
walczyæ o tytu³ Farmaceutycznego
Mistrza Polski w siatkówkê. Miej-
scem zmagañ tegorocznej edycji by³
W³oc³awek.

Na starcie
mia³o stan¹æ
osiem ekip, jed-
nak kontuzje
i choroby unie-
mo¿liwi³y przy-
jazd dwóch ze-
spo³ów. Osta-
tecznie wiêc
sze�æ dru¿yn
z ca³ej Polski
stawi³o siê w so-
botê 29 listopa-
da na parkiecie,
aby rozpocz¹æ
sportowe zma-
gania. Preten-
dentami do tytu-
³u by³y dru¿yny:
Delfarma, Tor-
farm, OIL £ód�, Medyk �l¹sk, ZOZ
£êczyca oraz PAN Warszawa. Tur-
niej rozgrywany by³ systemem �ka¿-
dy z ka¿dym� - najsprawiedliwszym
z mo¿liwych. Po pierwszym dniu gry
i trzech meczach zespo³y �l¹ska
i Torfarmu pozosta³y  bez pora¿ki,
OIL przegra³ jeden mecz, Delfarma
dwa, a PAN i ZOZ pozostawa³y bez
zwyciêstwa.

Sobotnia noc sta³a pod zna-
kiem integracyjnej zabawy - go�cin-
ny zajazd Michelin okaza³ siê dosko-
na³ym miejscem na tego typu spo-
tkanie. Dobra zabawa przeci¹gnê³a
siê do pó�na, ale na szczê�cie nie-
dzielne mecze rozpoczyna³y siê o go-

dzinie 11, wiêc by³ czas aby nabraæ
si³ przed decyduj¹cymi potyczkami.

Niedzielny poranek szykowa³
siê za� niezwykle emocjonuj¹co.
Pierwszy mecz to konfrontacja nie-
pokonanych dru¿yn - po dramatycz-

nym meczu �l¹sk pokona³ 2-1 Tor-
farm. Kolejny mecz tak¿e móg³ zde-
cydowaæ o z³ocie - OIL £ód� musia³
wygraæ, aby liczyæ na koñcowy
triumf. Jednak dru¿yna ze �l¹ska,
choæ oba niedzielne mecze gra³a
w pi¹tkê bez kontuzjowanego roz-
grywaj¹cego, nie da³a szans ³odzia-
nom i wygra³a 2-0. Po ostatnim
gwizdku �l¹zacy, br¹zowi medali�ci
z zesz³ego roku, fetowali pierwszy
tytu³ Farmaceutycznego Mistrza Pol-
ski. Pokonani ³odzianie, ubieg³oroczni
triumfatorzy, musieli poczekaæ na ko-
lejny mecz, aby dowiedzieæ siê jaki
medal przypadnie im w udziale. Do
rozegrania pozosta³o jedno kluczo-

we spotkanie pomiêdzy Delfarm¹ a
Torfarmem - od tego zale¿a³o, kto
bêdzie cieszyæ siê srebrem, br¹zem,
a kto zajmie najmniej wdziêczne,
czwarte miejsce. Je�li Torfarm wy-
gra³by - mia³by pewne srebro, a OIL

- br¹z. Je�li
przegra³by
1-2 mia³by
br¹z, OIL sre-
bro, a Delfar-
ma czwarte
miejsce. Zwy-
ciêstwo 2-0
D e l f a r m y
oznacza³o dla
niej trzecie
miejsce, sre-
bro dla OIL,
a czwarte dla
Torfarmu. Sy-
tuacja by³a wiêc
skomplikowa-
na, a emocje
zawodników
na boisku i ki-

biców siêga³y zenitu. £odzianie �ci-
skali kciuki za Delfarmê i mocno j¹
dopingowali. Pierwszy set zakoñczy³
siê zdecydowan¹ wygran¹ Delfarmy.
Set drugi zawodnicy z W³oc³awka
rozpoczêli doskonale i prowadzili ju¿
6-0. Wtedy na boisko wszed³ jed-
nak graj¹cy w barwach Delfarmy ap-
tekarz Marcin ̄ ychoñ i odmieni³ losy
meczu. Odrodzona Delfarma objê³a
prowadzenie 7-6 i ju¿ do koñca do-
minowa³a na parkiecie. Po ostatnim
gwizdku zawodnicy zwyciêskiego
zespo³u odtañczyli taniec rado�ci, za�
pokonani musieli pogodziæ siê z tym,
¿e na podium zabraknie dla nich
miejsca. Miejsce pi¹te przypad³o

SPORT TO ZDROWIE

Tytu³ Mistrza powêdrowa³ na �l¹sk

Dru¿yna Delfarmy
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ZOZ-owi £êczyca, a ostatnie PAN-
owi Warszawa.

Dobra informacja dla nasze-
go �rodowiska to fakt, i¿ uda³o siê
namówiæ wiêcej farmaceutów do
startu ni¿ w roku ubieg³ym, oraz co
niemniej wa¿ne - odgrywali oni klu-
czowe role w turnieju. W dru¿ynie
Delfarmy by³o czterech aptekarzy,
a najlepszy z nich, Marcin ̄ ychoñ
odebra³ z r¹k Marcina Mrukliwa
(Pliva) tytu³  najlepszego zawodni-
ka turnieju. Libero Delfarmy, Do-
minik Ziembaczewski to z kolei naj-
lepszy libero zawodów. W dru¿y-
nie Mistrzów A.D. 2008 - Medyka
�l¹sk wyró¿nia³ siê inny farmaceuta
- Maciek Klajsek - najlepszy ata-
kuj¹cy turnieju.

Mistrzostwa po raz kolejny
by³y wspania³¹ okazj¹ do integracji
farmaceutów i innych zawodów me-
dycznych pod has³em sportowej ry-
walizacji. Do starych bywalców do-
³¹czy³y nowe dru¿yny, W³oc³awek
za� spodoba³ siê wszystkim uczest-

nikom, wiêc po cichu in-
formujê, i¿ jest du¿a
szansa na kolejn¹ edy-
cjê w tym w³a�nie mie-
�cie.

Dziêkujê Pani
Ma³gosi �migielskiej
z firmy Polfa Grodzisk i
Panu Marcinowi Mru-
kliwi z Plivy Kraków za
przybycie na turniej
i pomoc w organizacji.

Firmy, dziêki któ-
rym mogli�my spotkaæ
siê na Mistrzostwach to:
Delfarma £ód�, Pliva
Kraków, Polfa Gro-
dzisk, Torfarm Toruñ
oraz A-Team Recruit-
ment. Dziêkujemy i do
zobaczenia w przysz³ym
roku.

mgr farm. Filip Olejniczak
Fot. nadeslane przez Autora

Dolno�l¹ska Izba Aptekarska
zaczyna wraz ze wspó³organizatora-
mi przygotowania do mistrzostw nar-
ciarskich dla farmaceutów z ca³ej
Polski i ich rodzin. Celem naszych
wspólnych dzia³añ jest integracja �ro-
dowiska aptekarskiego z ró¿nych re-
gionów Polski, ale tak¿e wspania³a
zabawa, podczas której mo¿na pod-

szkoliæ umiejêtno�ci narciarskie,
uczestniczyæ w zawodach profesjo-
nalnie przygotowanych, a tak¿e po-
bawiæ siê w gronie przyjació³ i mi³o-
�ników narciarstwa. Na tym etapie
niestety nigdy nie wiadomo, czy
w planowanym przez nas terminie
aura bêdzie sprzyjaæ organizatorom
i uczestnikom, czy sp³ata im figla two-

Mistrzostwa Polski Farmaceutów
w Narciarstwie Alpejskim
� Karpacz 10 stycznia 2009

rz¹c ekstremalne warunki, ale miej-
my nadziejê, ¿e wszystko siê uda..

Wiêcej informacji: http://dia.com.pl/

Prezes ORA DIA
mgr farm. Piotr Bohater

SPORT TO ZDROWIE
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Doktor Wojciech Piotrowski prezentuje namalowa-
ne przez siebie kopie znanych obrazów

Zachód s³oñca na Marsie? X. 1987

Zachód s³oñca nad jeziorem VI. 1979Portret Marty Kurek V. 2007

APTEKARZE  – TWÓRCY

Wojciech Piotrkowski, autor obrazów,
jest doktorem nauk farmaceutycznych. Jest
absolwentem Wydzia³u Farmaceutycznego
Akademii Medycznej w £odzi. W Karpa-
czu prowadzi rodzinn¹ aptekê �Pod Z³ot¹
Wag¹�.

Malarstwo traktuje jako hobby i relaks. Obrazy
maluje od czasów licealnych. Liczne jego obrazy znaj-
duj¹ siê w posiadaniu przyjació³, którzy zostali nimi ob-
darowani przez autora.

Doktor Wojciech Piotrkowski udziela siê w chó-
rze ekumenicznym w Karpaczu. Uprawia sport, m.in.
koszykówkê, kolarstwo i turystykê rowerow¹, tenis oraz
windsurfing. Jest pomys³odawc¹ Mistrzostw Polski Far-
maceutów w Narciarstwie Alpejskim.
Za zas³ugi dla chwa³y, po¿ytku rozwoju aptekarstwa
otrzyma³ w 2009 roku medal im. prof. Bronis³awa Ko-
skowskiego, który jest najwy¿szym uznaniem wyra¿o-
nym przez cz³onków samorz¹du aptekarskiego.

Farmaceuta � artysta-malarz z Karpacza
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Okno na zachód, okno na wschód XII. 1981

Polska wie� V. 1981Portret ¯ony Gra¿yny. VIII. 1979

APTEKARZE  – TWÓRCY

Ja pacyfista, dzieciê-kwiat. III. 1977



Tajemnica Karkonoszy IX. 1976

Zachód s³oñca z je¿d�cem VI. 1979

Jaskó³ka � nadzieje, potrzebna jak tlen X. 1981


