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Oddziału Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego, a w latach 2001–2007 przez dwie 
kadencje prezesem Oddziału Koszalińskiego Polskie-
go Towarzystwa Farmaceutycznego. Był bardzo zaan-
gażowany i oddany działalności PTFarm. Odznaczał 
się szczególną troską o podwyższenie kwalifikacji 
młodych farmaceutów, organizując sesje oraz kon-
ferencje naukowe, które przygotowywały do uzyska-
nia specjalizacji. Inspirował młodych farmaceutów do 
podejmowania prac naukowych i wygłaszania refera-
tów na posiedzeniach Towarzystwa Farmaceutyczne-
go, które odbywały się co miesiąc w Koszalinie. Brał 
udział w posiedzeniach i działalności Zarządu Głów-
nego PTFarm. Został odznaczony pośmiertnie Złotym 
Krzyżem Zasługi.

Mgr Krzysztof Ziółkowski w swojej pracy wyróż-
niał się licznymi zaletami charakteru: obowiązkowo-
ścią, pracowitością, dokładnością, prawością. Jego 
dewizą życia było: „Jeśli nie wiesz jak postąpić, po-
stąp uczciwie”.

Był bardzo skromny i uczynny. Cieszył się dużym 
autorytetem, a równocześnie przyjaźnią wszystkich 
kolegów i współpracowników. Sprawując nadzór nad 
aptekami w całym województwie koszalińskim, czy-
nił to wnikliwie, z poczuciem odpowiedzialności, ale 
w sposób życzliwy i przyjazny. Nigdy nie kierował 
się w swym postępowaniu uprzedzeniami czy bra-
kiem delikatności. Jego postawa była pełna godno-
ści, a równocześnie nazywany był aniołem dobroci 
i szlachetności, dlatego odejście tak wybitnego i do-
brego Człowieka, w pełni lat twórczych, napełniło 
wielkim żalem całe środowisko aptekarskie regionu 
koszalińskiego. Był bowiem kimś Ważnym w naszym 
środowisku, był filarem życia społecznego, wzorcem 
postępowania etycznego.

W dniu 4 lutego 2010 r. o godz. 13.00 odbyło się 
w kościele św. Ducha w Koszalinie nabożeństwo ża-
łobne w intencji Zmarłego mgr. farm. Krzysztofa 
Ziółkowskiego. Mszę św. celebrował ks. proboszcz Ka-
zimierz Bednarski. Podczas mszy ks. proboszcz przed-
stawił znaną mu osobiście sylwetkę Zmarłego, a po 
nabożeństwie pani prezes Izby Środkowopomorskiej 
mgr Maria Mach, w imieniu wszystkich farmaceutów 

Farmacja regionu koszalińskiego poniosła wielką 
stratę. Odszedł od nas człowiek wybitny, farma-

ceuta nieposzlakowanej prawości i szlachetności. Wo-
jewódzki Inspektor Nadzoru Farmaceutycznego, mgr 
farmacji Krzysztof Ziółkowski. Odszedł przedwcze-
śnie w wieku 54 lat, w dniu 31 stycznia 2010 r.

Urodził się 20 czerwca 1956 r. w Lublinie jako syn 
Władysława i Reginy (z domu Gad). Szkołę podstawo-
wą i średnią ukończył w Lublinie. 3 czerwca 1975 r. 
uzyskał świadectwo dojrzałości w V Liceum Ogólno-
kształcącym w Lublinie im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
Następnie rozpoczął studia na Wydziale Farmaceu-
tycznym Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończył 
kierunek apteczny na tej uczelni w 1980 r., uzyskując 
dyplom mgr farmacji (nr L 3062/80).

Następnie przybył wraz z żoną Danutą do Koszali-
na, gdzie uzyskali od Cefarmu mieszkanie oraz angaż 
do Apteki nr 33 003 przy Rynku Staromiejskim. W ap-
tece tej od 1 kwietnia 1984 r. pełnił funkcję zastępcy 
kierownika apteki.

W związku z prywatyzacją apteki objął 17 wrześ-
nia 1991 r. pracę w Wojewódzkim Wydziale Zdrowia 
w Koszalinie, w charakterze Wojewódzkiego Inspekto-
ra Farmaceutycznego. W trakcie swej pracy na stano-
wisku Inspektora Wojewódzkiego ukończył w latach 
1992–1993 Studium Podyplomowe w Szkole Zdrowia 
Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie (dyplom z 28 sierpnia 1993 r.).

Po reformie administracyjnej, gdy woj. koszaliń-
skie zostało włączone do administracji woj. zachod-
niopomorskiego, mgr Krzysztof Ziółkowski został 
kierownikiem Delegatury w Koszalinie Wojewódz-
kiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie. 
Funkcję Inspektora Farmaceutycznego na region ko-
szaliński pełnił aż do śmierci w 2010 r.

Mimo dużego zaabsorbowania pracą zawodową 
i opieką nad chorą żoną mgr Krzysztof Ziółkowski 
udzielał się społecznie. Od początku swej pracy za-
wodowej był bardzo aktywnym członkiem Polskie-
go Towarzystwa Farmaceutycznego, biorąc udział 
we wszystkich zebraniach i konferencjach nauko-
wych, mobilizując innych do uczestnictwa w szkole-
niach. Od 1992 r. przez 3 kadencje był wiceprezesem 
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regionu, w ciepłych i wzruszających słowach poże-
gnała Zmarłego. Pogrzeb mgr. Krzysztofa Ziółkow-
skiego odbył się w 9 lutego w Lublinie.

Wzięli w nim udział prezes Naczelnej Izby Aptekar-
skiej dr Grzegorz Kucharewicz oraz Inspektorzy Far-
maceutyczni z całej Polski.

Mgr farm. Krzysztof Ziółkowski zostawił do-
brą pamięć, wzór postępowania w sytuacjach trud-
nych i odpowiedzialnych. Zachowamy pamięć o Nim, 
jako o człowieku wielkiego formatu, kryształowego 
 charakteru i serca.
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