
PROF. DR BOGUSŁAW BORKOWSKI – PIONIER  METOD  FITOCHEMICZNYCH  W  

FARMAKOGNOZJI 

Tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu nadany na wniosek Rady 

Wydziału Farmaceutycznego w 1976 r. 

 

Urodził się 25 grudnia 1911 r. w Łasku w rodzinie aptekarzy od czterech pokoleń. W 

1936 r. uzyskał dyplom magistra farmacji na Uniwersytecie Warszawskim. W 1951 r. 

doktoryzował się na podstawie dysertacji „Ocena surowców olejkowych w świetle potrzeb 

Farmakopei Polskiej”, w 1954 r. został etatowym docentem (według ówczesnych przepisów 

nie usiał przeprowadzać przewodu habilitacyjnego), w 1961 r. został profesorem 

nadzwyczajnym, a w 1971 r. profesorem zwyczajnym. 

Już podczas studiów rozpoczął pracę naukową pod kierunkiem prof. Antoniego 

Ossowskiego w Katedrze Farmakognozji i Botaniki Lekarskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Podczas okupacji hitlerowskiej dzierżawił aptekę i pracował w fabryce farmaceutycznej w 

Warszawie. W latach 1945-1948 był dyrektorem biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w 

Warszawie. W latach 1946-1951 (do upaństwowienia) był właścicielem apteki przy ul. 

Belwederskiej 44 w Warszawie. Był organizatorem „Farmacji Polskiej” i „Acta Poloniae 

Pharmaceutica”. W latach 1948-1950 kierował apteką szpitala garnizonowego w 

Białymstoku, a potem w Ełku. 

W latach akademickich 1952/1953-1961/1962 został skierowany przez resort zdrowia 

do objęcia stanowiska kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w 

Poznaniu. W 1962 r. został skierowany do pracy w Instytucie Leków w Warszawie, od 1970 

r, był jego dyrektorem.  W 1981 r. przeszedł na emeryturę. 

W 1976 r. Akademia Medyczna w Poznaniu nadała mu na wniosek Rady Wydziału 

Farmaceutycznego tytuł doktora honoris causa, a okolicznościowe przemówienie wygłosił 

prof. dr hab. Henryk Gertig. 

Żonaty z Ireną ze Stokowskich, farmaceutką, miał córkę Teresę, kustosza w 

Łazienkach Królewskich w Warszawie. 

Zmarł 17 sierpnia 2000 r. w Warszawie. 
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