
IN MEMORY

Wspomnienie o Docencie dr hab. n. farm. ALEKSANDRZE OŻAROWSKIM 
w pierwszą rocznicę śmierci 

Docent dr hab. n. farm. Aleksander Ożarowski urodził się 16 stycznia 1916 
roku w Płoskirowie w polskiej rodzinie ziemiańskiej herbu Rawicz. Bezpośred-
nio po maturze odbył służbę wojskową w Szko-
le Podchorążych Piechoty w Pułtusku. Następ-
nie podjął studia farmaceutyczne na Uniwersy-
tecie Warszawskim, gdzie studiował do 1939 
roku. Podczas II Wojny Światowej brał udział 
w walkach obronnych w Modlinie. Po ucieczce 
z niewoli,  służył dalej w Armii Krajowej, a na-
stępnie brał udział w Powstaniu Warszawskim. 
Do roku 1945 służył w I Armii Wojska Polskiego, 
a następnie w stanie spoczynku awansował do 
rangi majora (odznaczenia: Krzyż Armii Krajo-
wej, Krzyż Kampanii Wrześniowej, Krzyż Wa-
lecznych i in.). 

Ze względu na wielkie zniszczenie Warszawy 
Aleksander Ożarowski mógł kontynuować stu-
dia (od 1945 roku) na Wydziale Farmaceutycz-
nym Uniwersytetu Łódzkiego, którego organizatorem i dziekanem był prof. Jan 
Muszyński, botanik i farmakognosta z Uniwersytetu im. S. Batorego w Wilnie. 
W roku 1948 Aleksander Ożarowski uzyskał stopień magistra farmacji oraz pro-
wadził dalsze badania naukowe w zakresie farmakognozji i farmakologii roślin 
leczniczych pod opieką prof. Jana Muszyńskiego oraz prof. Zofii Jerzmanow-
skiej. W roku 1951 otrzymał stopień doktora nauk farmaceutycznych na Wy-
dziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi na podstawie rozprawy 
„Badania fitochemiczne, toksykologiczne i farmakodynamiczne nad Asarum euro-
peum L.” Badania nad aktywnością Asarum europeum pozwoliły na wprowadzenie 
tego surowca do przygotowywanej Farmakopei Polskiej III jako odpowiednika 
dla importowanego wykrztuśnego surowca ipecacuanhae radix. Następnie, Alek-
sander Ożarowski  otrzymał stopień doktora habilitowanego z zakresu chemii 
farmaceutycznej na Akademii Medycznej w Łodzi (1973), na podstawie rozpra-
wy pt.: „Glikozydy kardenolidowe. Nowe aspekty otrzymywania izomerycznych 
monoacylopochodnych digitoksyny”. 
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Pracę naukowo-dydaktyczną Aleksander Ożarowski rozpoczął w Zakładzie Far-
makognozji i Uprawy Roślin Leczniczych, a także w Zakładzie Farmakologii Uni-
wersytetu Łódzkiego (1949-50), zajmując jednocześnie stanowisko inspektora w 
Ogrodzie Botanicznym UŁ. Od roku 1951 roku Aleksander Ożarowski pracował 
jako adiunkt w Zakładzie Farmakognozji na Wydziale Farmaceutycznym Akademii 
Medycznej w Warszawie, natomiast w latach od 1952 do 1954 piastował stano-
wisko docenta i kierownika w Zakładzie Farmakognozji na Wydziale Farmaceu-
tycznym Akademii Medycznej w Lublinie; kierował także Zakładem Farmakologii 
i Zakładem Farmakodynamiki na tejże uczelni (1953-54). W latach 1954-57 Alek-
sander Ożarowski pracował w Centralnym Zarządzie Przemysłu Zielarskiego „Her-
bapol”, a także w Zjednoczeniu Przemysłu Farmaceutycznego „POLFA”. Od 1957 
roku związał się z Instytutem Przemysłu Farmaceutycznego (obecnie Instytut Far-
maceutyczny) w Warszawie, gdzie pracował aż do emerytury (1985). W Instytucie 
tym kierował Zakładem Związków Naturalnych (do 1965), a następnie został kie-
rownikiem Samodzielnej Pracowni Fitochemicznej (do 1984), prowadząc  szero-
kie badania w dziedzinie roślinnych glikozydów kardenolidowych. Z tej dziedziny 
Aleksander Ożarowski wraz z zespołem opublikował 37 artykułów naukowych, 20 
opisów technologicznych do produkcji leków oraz uzyskał 9 patentów. Prace te 
pozwoliły na wdrożenia do przemysłu farmaceutycznego preparatów: kompleksu 
lanatozydów ABC, lanatozydu C, acetylodigitoksyny, digoksyny i siarczanu sparte-
iny. Dzięki twórczym wynikom jego zespołu badawczego opracowano pierwsze w 
Polsce leki o działaniu nasercowym.  

Po przejściu na emeryturę Aleksander Ożarowski poświęcił się pracy spo-
łecznej, upowszechniając wiedzę z zakresu roślin leczniczych i ich szerokiego 
prozdrowotnego zastosowania, a także skupiając się na promowaniu dziedzin 
zdrowego stylu życia. Aleksander Ożarowski stał się wielkim autorytetem i bar-
dzo aktywnym popularyzatorem tradycyjnego i nowoczesnego ziołolecznictwa. 
Jego poglądy szybko stały się doceniane i cytowane nie tylko w Polsce, ale tak-
że zagranicą. Ponadto, nie był obojętny dynamicznym zmianom zachodzącym w 
przemyśle zielarskim. W roku 1995 został powołany na wice-prezesa odrodzo-
nego Polskiego Komitetu Zielarskiego. Od tego samego roku pracował także w 
komisji Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. 
Brał udział w burzliwych dyskusjach na temat polityki lekowej państwa, mając za 
nadrzędny cel umacnianie i pozytywne kreowanie leku roślinnego opartego na 
długim tradycyjnym stosowaniu i badaniach naukowych. Aleksander Ożarowski 
angażując się w politykę zdrowotną państwa zawsze był odważny w swych opi-
niach, o czym mogą świadczyć m.in. „List otwarty do Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej (Gazeta Krakowska z dn. 4 lutego 1989 r., ponownie opublikowany w 
Post. Fitoterapii 4/2008), „Patologia polekowa” (Farmacja Pomorza Środkowego. 
Biuletyn Informacyjny ŚOIA, 2006; 1(158): 14-15), czy „Uwagi do opinii Komitetu 
Terapii i Nauki PAN” (Aptekarz, 2005; 9/10: 13). 

Wpływ na doświadczenie Aleksandra Ożarowskiego, zarówno w dziedzinie 
naukowej, jak i związanej z przemysłem farmaceutycznym, miała jego praca 
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redakcyjna, której poświęcał się już od lat 60-tych. Umiejętności pisarskie po-
zwoliły Aleksandrowi Ożarowskiemu na pełnienie funkcję redaktora „Biuletynu 
Informacyjnego Instytutu Przemysłu Farmaceutycznego” (1963-1984). Oprócz 
tego brał on udział w pracach komitetów redakcyjnych czasopism o zasięgu ogól-
nopolskim: „Zielarskiego Biuletynu Informacyjnego”, „Wiadomości Zielarskich”, 
czy „Postępów Fitoterapii”. W ostatnich latach życia pracował także w radzie pro-
gramowej pisma ALMANACH Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie. Był także wieloletnim 
konsultantem naukowym, a następnie członkiem rady redakcyjnej czasopisma 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie „Aptekarz” (red. dr T. J. Szuba). 

Aleksander Ożarowski już od czasów akademickich był autorem i współau-
torem publikacji książkowych. Opracował m. in. „Przewodnik po Dziale Roślin 
Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi”, czy skrypt „Farmakognozja według 
wykładów prof. J. Muszyńskiego”, które stanowiły niezastąpioną pomoc dla stu-
dentów. Ponadto, już jako doktor n. farm., Aleksander Ożarowski został auto-
rem obszernego rozdziału „Surowce roślinne, skład, działanie i zastosowanie” 
w „Vademecum Fitoterapii” pod red. prof. J. Muszyńskiego (Wyd. Zarząd Przem. 
Ziel., trzy wydania w latach 1955-59). W roku 1960 wydał samodzielnie unikatową 
wówczas w Europie książkę, pt.: „Farmakodynamika surowców roślinnych” (Wyd. 
Przem. Lek. i Spożyw., 1960), w której na podstawie przestudiowanej zagranicznej 
bibliografii opisał działania farmakologiczne związków czynnych 100 najważniej-
szych roślin leczniczych. Jednym z największych dzieł Aleksandra Ożarowskiego 
jest „Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy” (PZWL, 1976-1982), które doczekało 
się czterech wydań. Publikacja ta powstała dzięki współpracy z najlepszymi pol-
skimi naukowcami, takimi jak m. in. prof. J. Aleksandrowicz, prof. P. Kubikowski, 
prof. J. Kowalewski, prof. J. Kozłowski, prof. W. Rewerski, czy doskonały znaw-
ca farmakologii prof. A. Mrozikiewicz. Spośród innych popularnych i ciekawych 
dzieł Aleksandra Ożarowskiego należy wymienić także: „Rośliny lecznicze i ich 
praktyczne zastosowanie” (Wyd. IWZZ, dwa wydania w roku 1987 i 1989, współ. 
dr W. Jaroniewski), „Atlas roślin leczniczych” (Wyd. PWRiL, 1990, współ. prof. A. 
Rumińska), „Leksykon leków naturalnych” (Wyd. Comes, m. in. współ. dr W. Dy-
mowski), „Nerwice i depresja, leczenie holistyczne” (Wyd. Ambrozja, 2000, współ. 
Z. Sałata), „Wątroba, zapobieganie chorobom i leczenie sposobami naturalnymi. 
Poradnik aptekarza” (Wyd. Portal Farm.-Med., 2006), „Usuwanie trucizn z organi-
zmu” (Wyd. Ambrozja, 2007, współ. T. Mrozowski). Jednym z największych wy-
zwań Aleksandra Ożarowskiego było zainicjowanie opracowania dla szerokiego 
grona odbiorców „Encyklopedii zielarstwa i ziołolecznictwa” (Wyd. PWN, 2000, 
red. prof. H. Strzelecka, prof. J. Kowalski). W innych wydaniach encyklopedycz-
nych PWN Aleksander Ożarowski jest autorem 372 haseł; ponadto jest autorem 
rozdziału „Ziołolecznictwo” w wielokrotnie wydawanej „Encyklopedii Zdrowia” 
(Wyd. PWN). Należy podkreślić, iż opracowane informacje w encyklopedii inter-
netowej z zakresu roślin leczniczych także pochodzą ze źródeł piśmienniczych 
Aleksandra Ożarowskiego. Do roku 2011 Aleksander Ożarowski był autorem lub 
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współautorem 19 książek, a łączny dorobek naukowo-popularyzatorski liczy ok. 
600 artykułów, wywiadów, opinii, recenzji, odczytów, a także wystąpień w radio 
i telewizji. Do tego można doliczyć obfitą korespondencję z pacjentami, którzy 
zwracali się do niego z prośbami o indywidualne leczenie metodami naturalnymi, 
w tym ekstraktami roślinnymi. 

Erudycja i ciągłe studiowanie postępów w nauce, a także zainteresowanie 
stanem przemysłu zielarskiego w Polsce i na świecie oraz liczne kontakty z In-
stytutem Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu (obecnie Instytut Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich), a także ze środowiskiem akademickim, sprawiły, 
że Aleksander Ożarowski stał się wielkim mentorem, od którego można było się 
dowiedzieć nie tylko o naturalnych metodach leczenia różnych chorób, ale z roz-
mów z nim wypływała również niecodzienna siła i mądrość życiowa. Po rozmowie 
z nim pacjenci odzyskiwali wiarę we własne siły i nową chęć do zmagania się z 
chorobami i przeciwnościami losu. Wystąpienia publiczne Aleksandra Ożarow-
skiego zawsze rozbrzmiewały echem w rozmowach kuluarowych, zarówno pod-
czas Targów Medycyny Naturalnej w Katowicach, w czasie Sejmików Zielarskich w 
Poznaniu, czy po wystąpieniu w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie, gdzie spotkał się z owacją na stojąco po wygłoszeniu referatu na 
temat „Relacje życiowe między homo sapiens a zieloną przyrodą” (2008). 

Od kilku lat Aleksander Ożarowski publikował na łamach „Postępów Fitotera-
pii” szczegółowe komunikaty z przebiegu swojej bardzo dynamicznej aktywności 
naukowo-popularyzatorskiej, z których wypływa Jego psychologiczna sylwetka 
jako naukowca i popularyzatora. Człowieka, który z jednej strony posiadał nieby-
wałą umiejętność nawiązywania i utrzymywania ciekawych relacji międzyludzkich 
(m. in. z dr Antonim Krasickim, prof. Jerzym Lutomskim, dr Zbigniewem Markie-
wiczem, o. Grzegorzem Sroką, prof. Wiktorem Stelmachem), a z drugiej strony był 
osobą, która miała poczucie społecznej misji, jaką było uświadamianie potrzeby 
stosowania przetworów roślinnych w profilaktyce i w chorobach przewlekłych. 
Głoszenie prawd zawsze popartych pewnymi źródłami naukowymi miało swój 
oddźwięk w organizacjach społecznych i naukowych, do których Aleksander Oża-
rowski należał (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne – członek od 1948, Polski 
Komitet Zielarski – współzałożyciel i wiceprezes w latach 1995-1997, a następnie 
pierwszy członek honorowy, Polskie Towarzystwo Wegetariańskie, Polskie Towa-
rzystwo Lekarskie – Sekcja Fitoterapii, Polskie Towarzystwo Terapii Chelatowej – 
Honorowy Prezes, Polska Fundacja Antynowotworowa AMST – Honorowy Prezes, 
Polska Rada Leku Roślinnego – Honorowy Członek). 

Problematyka ostatnich wystąpień i artykułów Aleksandra Ożarowskiego do-
tyczyła m. in. „Zapobieganiu infekcji grypowej”, „Naturalnych stymulatorów 
czynności nerek i dróg moczowych”, „Witaminy C w leczeniu chorób zakaźnych 
i degeneracyjnych”, „Naturalnych sposobów zapobiegania chorobie nowotworo-
wej”, czy „Sposobów usuwania z organizmu związków toksycznych. Odtruwa-
nie ogólnoustrojowe. Chelatacja”. Ponadto w ostatnich latach przeprowadzono 
z Aleksandrem Ożarowskim wiele interesujących wywiadów (m. in. z redakcją 
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czasopisma „Nieznany Świat”, czy „Moje Zdrowie”). A w sierpniu 2011 roku, już 
po Jego śmierci, ukazał się pouczający artykuł w „Poradniku Uzdrawiacza” pt.: 
”Rady Profesora Ożarowskiego na różne choroby” (opr. C. Kruk). 

W roku 2005 Docentowi Aleksandrowi Ożarowskiemu został nadany postano-
wieniem Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi dla rozwoju polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa oraz za osiągnięcia w 
pracy naukowej. Dodatkowo w 2007 roku został laureatem nagrody „Drzewko 
Zdrowia” za wkład w rozwój nowoczesnego zielarstwa w Polsce, a 2009 roku 
wręczono Mu Nagrodę Honorową „Nieznanego Świata”.

Docent dr hab. Aleksander Ożarowski zmarł w dniu 21 czerwca 2011 roku w 
wieku 95 lat. Był wielkim polskim uczonym, nestorem polskiego ziołolecznictwa, 
który do końca swoich dni poświęcał się pracy naukowo-popularyzatorskiej. 

„Odszedł od nas specjalista wysokiej klasy, doskonały znawca roślin leczniczych, ich 
występowania, chemizmu i właściwości biologicznych  Jego rozległej wiedzy będzie nam 
bardzo brakowało, pamiętajmy jednak że - nie wszystko umiera” 

Prof  Mirosława Furmanowa

Żegnamy Docenta Aleksandra Ożarowskiego z wielkim smutkiem, a pamięć o nim 
pozostanie w naszych sercach na zawsze. 

dr n  farm , mgr biol  Marcin Ożarowski
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