
In memory

Wspomnienie o Profesorze Janie Kozłowskim

Jan Andrzej Kozłowski urodził się 5 stycznia 
1928 r. w niewielkiej miejscowości Wola Ko-
narska na Ziemi Sandomierskiej. Szkołę średnią 
ukończył w Kielcach. Po II wojnie światowej pod-
jął studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwer-
sytetu Poznańskiego. Dyplom magistra farmacji, 
już wówczas Akademii medycznej w Poznaniu, 
otrzymał w 1951 r. W latach 1949–1954 pracował 
w Zakładzie Botaniki i Uprawy roślin Leczniczych 
na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Po-
znańskiego, a następnie w Zakładzie Farmako-
gnozji Akademii medycznej w Poznaniu.

W 1954 r. rozpoczął trwającą ponad 55 lat pra-
cę w Instytucie roślin i Przetworów Zielarskich 
w Poznaniu (obecnie Instytut Włókien naturalnych i roślin Zielarskich). Stopień 
naukowy doktora farmacji uzyskał w 1960 r., pod kierunkiem prof. dr. h.c. Bogu-
sława Borkowskiego, na podstawie dysertacji pt.: „Badania tataraku występują-
cego w Polsce: charakterystyka cytologiczna tataraku oraz zmienność zawartości 
olejku w roślinie wraz z farmakopealną oceną surowca krajowego”. Habilitował 
się w 1968 r. na Wydziale Farmaceutycznym Akademii medycznej w Krakowie 
po przedstawieniu rozprawy pt.: „Taksonomia gatunków rodzaju Cytisus L. s.l. na 
podstawie analizy morfologicznej, anatomiczno-kariologicznej, fitochemicznej 
i biometrycznej”. W 1986 r. rada Państwa nadała mu tytuł profesora nadzwyczaj-
nego. W styczniu 2002 r. przeszedł na emeryturę, ale był pracownikiem Instytutu 
do ostatnich dni swojego życia. Był zatem przez 56 lat nieprzerwanie związany 
z Instytutem, w tym przez 34 lata pełnił obowiązki kierownika Zakładu Botaniki. 

Pan Profesor był długoletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego (od 1957 r.) i Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1953 r.). Czynnie 
uczestniczył w pracach rad redakcyjnych kilku czasopism. Był promotorem trzech 
prac doktorskich. recenzował wiele dysertacji i uczestniczył w rozprawach ha-
bilitacyjnych. Był autorem lub współautorem ponad 250 publikacji naukowych, 
popularnonaukowych i opracowań podręcznikowych. 

Pan Profesor Jan Kozłowski był niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie 
botaniki farmaceutycznej i farmakognozji. Jego zainteresowania naukowe doty-
czyły nasionoznawstwa, aklimatyzacji i wprowadzania upraw roślin leczniczych, 
ochrony środowiska naturalnego, fitochemii, chemotaksonomii oraz zmian za-
wartości związków biologicznie czynnych w roślinach i surowcach zielarskich.

Jego prace doświadczalne dotyczące ustalenia biologii kiełkowania i oceny 
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laboratoryjnej diaspor roślin leczniczych objęły ponad 60 taksonów, w tym szereg 
gatunków objętych ochroną prawną np. Atropa belladonna L., Polemonium coeruleum 
L., Archangelica officinalis Hoffm., Digitalis purpurea L. Stanowiły one podstawę do 
opracowania Zielarskich norm nasiennych, unikalnych w skali światowej.

Badania nad wprowadzaniem do uprawy gatunków leczniczych obejmowały 
obserwacje rozwoju roślin, występowania chorób i szkodników, określenie plonu 
i wartości surowców zielarskich, a także zgromadzenie materiałów rozmnożenio-
wych do zakładania plantacji ponad 40 gatunków roślin leczniczych. Wyniki tych 
prac pozwoliły na opracowanie instrukcji uprawy, będących nieocenioną pomocą 
dla plantatorów roślin zielarskich. Stanowiły one również wkład w osiągnięcia In-
stytutu roślin i Przetworów Zielarskich w zakresie opracowania nowych, ważnych 
dla fitoterapii leków, np. Sylimarolu i Sylicynaru otrzymywanych z owoców Silybum 
marianum Gaertn.

Ważnym elementem badań Pana Profesora nad wprowadzaniem roślin leczni-
czych do upraw było zastosowanie hydroponicznych metod uprawy dla gatunków 
pochodzących z ciepłych stref klimatycznych.

W swoich pracach wiele uwagi poświęcił wyjaśnianiu zmian zawartości związ-
ków biologicznie czynnych w roślinach i surowcach zielarskich, uwzględniając 
wpływ czynników wewnętrznych (kod genetyczny i faza rozwojowa) i zewnętrz-
nych (czynniki klimatyczne i edaficzne). osobny przedmiot zainteresowań Pana 
Profesora stanowiła historia farmacji i zielarstwa.

Warto wymienić również opracowania dotyczące klimatyczno-geobotanicznej 
charakterystyki różnych regionów naszego kraju oraz oceny możliwości zbioru 
surowców ze stanu naturalnego i upraw roślin leczniczych, a także badania zaso-
bów naturalnych roślin leczniczych objętych w Polsce ochroną prawną.

Pan Profesor był współautorem m.in. podręcznika dla studentów, lekarzy i far-
maceutów z zakresu toksykologii, poradnika dla lekarzy poświęconego ziołolecz-
nictwu, monografii pt.: „Zarys zielarstwa – problemy współczesne” oraz „encyklo-
pedii zielarstwa i ziołolecznictwa”.

Aktywnie uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych kongresach, zjaz-
dach, sympozjach i konferencjach naukowych, m.in. w Budapeszcie, moskwie, 
Berlinie i Amsterdamie. Był również uczestnikiem wyjazdów konsultacyjno-na-
ukowych do rosji, Chin, Korei, Izraela i na Kubę.

Został uhonorowany odznaczeniami państwowymi, w tym Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1972 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1977 r.) i Krzyżem Kawalerskim orderu 
odrodzenia Polski (1984 r.), a także wieloma odznaczeniami resortowymi, regio-
nalnymi i towarzystw naukowych. W 1970 r. otrzymał odznakę honorową „Za 
Zasługi Dla rozwoju Województwa Poznańskiego”. W 1984 r. został wyróżniony 
nagrodą województwa poznańskiego „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie na-
uki”. W 1985 r. otrzymał nagrodę zespołową I stopnia ministra Zdrowia i opieki 
Społecznej. 

Portret Pana Profesora pozostałby niepełny, gdyby poprzestać na Jego dokona-
niach jako naukowca. Szeroki wachlarz zainteresowań i wysoki poziom wiedzy 
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w dziedzinach nie związanych z wykonywanym zawodem czyniły z Pana Profesora 
prawdziwego człowieka renesansu. Wystarczy tylko wspomnieć, że nie miała dla 
niego tajemnic historia i literatura, a Jego znakomita pamięć pozwalała mu na 
swobodne poruszanie się w zawiłościach łacińskiej gramatyki.

największą pasją Pana Profesora była opera. nie jest przesadą twierdzenie, że 
znał każdą linijkę libretta i każdą nutę klasyki tego gatunku muzycznego. nie 
znaczy to jednak, że Pan Profesor żył wyłącznie w sferze nauki i kultury. ogólnie 
znana była Jego znajomość sztuki kulinarnej.

Był człowiekiem otwartym na świat i jego problemy, ale przede wszystkim 
otwartym na drugiego człowieka. Wśród Jego przyjaciół i współpracowników nie 
było chyba nikogo, kto nie doznałby z Jego strony serdecznej życzliwości. Do 
każdego wyciągał pomocną dłoń. Wspierał mądrymi radami, podnosił na duchu 
i działał mobilizująco. 

Pan Profesor wielkodusznie traktował błędy otoczenia. Z pogodną wyrozumia-
łością łagodził konfliktowe sytuacje. W trudnych momentach okazywał tolerancję, 
a Jego system wartości był wzorem dla bliskich mu ludzi. Finezyjne poczucie hu-
moru Profesora, Jego galanteria i szarmancki sposób bycia, o jakie dzisiaj coraz 
trudniej, pozwalały zawsze mile wspominać Jego towarzystwo. ofiarny i bezinte-
resowny, nigdy małostkowy, czynił nasze życie łatwiejszym i piękniejszym. 

Pan Profesor zmarł 7 czerwca 2010 r. po długiej chorobie. odszedł od nas czło-
wiek, który niemal całe życie poświęcił nauce oraz Instytutowi roślin i Przetwo-
rów Zielarskich i wychował wiele pokoleń specjalistów z zakresu zielarstwa. Był 
dla wszystkich przykładem, jak godnie żyć i pracować. Jest to niepowetowana 
strata dla polskiego zielarstwa. nam, podwładnym i współpracownikom  Pana 
Profesora, spędzone z nim chwile pozostaną na zawsze w pamięci. Będzie nam 
wszystkim bardzo brakowało Pana Profesora Kozłowskiego. Cześć Jego pamięci.

dr Waldemar Buchwald
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errATUm

The editorial Committee of “Herba Polonica” would like to apologize Authors 
and the readers for mistake in the article entitled “methods to promote 
germination of Kelussia odoratissima mozaff, an Iranian endemic medicinal plants”, 
published in Herba Polonica 2010, vol. 56, no 2, pp. 21-28. 

The correct names of the authors of the above article should go as follows: 

nemAToLLAH eTemADI, mAryAm HAGHIGHI, ALI nIKBAKHT, ZeInAB ZAmAnI.
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