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Książka niezwykle udana edytorsko, drukowana jest na błyszczącym, kredo
wym papierze, uwydatniającym piękno ekslibrisów.

Przypis

' M. N i e g i e r o w i c z :  Duchowość świętych Kośmy i Damiana. „Farmacja Pol
ska” 55 nr 24 s. 1131.

Stefan Rostafiński 
Białystok

NOWE PISMA O ZIELARSTWIE

W pierwszym kwartale 2006 r. Ukazały się 2 nowe pisma dla aptekarzy z za
kresu zielarstwa.

Jedno wydawane jest przez „Kwadiygę” jako dodatek dla prenumeratów 
„Gazety Farmaceutycznej”. Drugie stanowi kwartalny dodatek dla prenumera
torów „Czasopisma Aptekarskiego”. Pierwsze nosi tytuł „Apteka i Zioła”, a dru
gie „Zioła w Aptece”.

Oba nowe pisma zielarskie mają charakter edukacyjny. Starają się zaznajo
mić aptekarzy z współczesnymi lekami ziołowymi i nowymi kierunkami badań 
naukowych w przemyśle zielarskim.

Pierwszy numer (luty 2006) zeszytu edukacyjnego „Gazety Farmaceutycz
ne” pt. „Apteka i Zioła” (20 stron) przynosi następujące artykuły:

1. Aktualne kierunki badań -  autor prof. dr hab. Kazimierz Głowniak, Lub
lin.

2. Lek roślinny pod lupą -  doc. dr hab. Przemysław Mrozikiewicz, Poznań.
3. Wzjemne oddziaływanie leków -  prof. dr med. Leonidas Samochowiec, 

Szczecin.
4. Zioła polecane zimą -  dr Jadwiga Nartowska, Warszawa.
5. Luteina i zeaksantyna -  dr Sylvia Zacharias, Berlin.
Redaktorem prowadzącym pisma jest dziennikarz Daniela Sielska, znana 

z artykułów o zielarstwie.
Natomiast pierwszy numer kwartalnika zielarskiego „Czasopisma Aptekar

skiego” (styczeń-marzec 2006) pod nazwą „Zioła w Aptece” (16 stron) przyno
si następujące artykuły:

1. Miejsce leków roślinnych w farmakoterapii XXI wieku -  wywiad z doc. dr 
hab. Przemysławem Mrozikiewiczem.

2. Współczesne spojrzenie na rozwój leku roślinnego -  doc. dr hab. med. 
Przemysław Mrozikiewicz.
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3. Aptekarskie nalewki -  Łucja Suchocka.
4. Odrodzenie zielarskiego seniora -  Jolanta Lenartowicz (o przemyśle zie

larskim w Poznaniu).
Honorowy patronat nad tym pismem objął doc. dr hab. med. Przemysław 

Mrozikiewicz, dyrektor Instytutu Roślin i Przemysłu Zielarskiego oraz dr n. farm. 
Jerzy Jambor, prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego.

Oba nowe pisma zielarskie dla aptekarzy mają piękne kolorowe ilustracje 
i dobry papier. Zdecydowanie więcej reklam zawiera dodatek „Gazety Farma
ceutycznej”.

Sądzimy, że oba pisma wzbudzą zainteresowanie czytelników-farmaceutów.

Jadwiga Brzezińska 
Kołobrzeg


