
Historia Katedry i Zakładu Farmacji 

 Fizycznej i Farmakokinetyki

 

Pracownię Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego powołano 1 stycznia 

1950 roku wraz z utworzeniem Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu.  Początkowo jednak przyporządkowano ją Katedrze Chemii Fizycznej 

Uniwersytetu Poznańskiego. Pracownia, podobnie jak wymieniona Katedra, w latach 

1950 – 1954 była prowadzona przez prof. dr. Antoniego Gałeckiego. Po rezygnacji 

prof. Gałeckiego z funkcji kierownika Pracowni i prowadzenia wykładów, Pracownię 

przeniesiono do II Kliniki Chorób Wewnętrznych, a kierownictwo powierzono 

adiunkt dr Marii Espenhan - Michałkiewiczowej. W marcu 1955 roku Pracownię 

przeniesiono do Katedry Chemii Farmaceutycznej; odtąd też kierownictwo 

przekazano dr. Witoldowi Mizgalskiemu, adiunktowi wymienionej Katedry, który  

w 1957 roku otrzymał tytuł docenta. 

Rok 1960 należy określić jako przełomowy w historii istnienia Pracowni.  

Z dniem 1 października 1960 roku Pracownia Chemii Fizycznej przy Katedrze Chemii 

Farmaceutycznej została przekształcona w Zakład Chemii Fizycznej. Z kolei dwa 

miesiące później, z dniem 1 grudnia 1960 roku, Zakład został wydzielony z Katedry 

Chemii Farmaceutycznej i uznany za samodzielną jednostkę organizacyjną Wydziału 

Farmaceutycznego. 

 W 1963 roku kierownik Zakładu doc. dr Witold Mizgalski uzyskał tytuł 

profesora i został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1963 roku 

Zakład otrzymał nowe pomieszczenia w dawnych lokalach bankowych na ul. 

Masztalarskiej 8a. Prof. Mizgalski kierował Zakładem do śmierci (do 6 września 1964 

roku), następnie opiekę nad Zakładem powierzono prof. dr Marii Szmyt. Na 

tymczasowego zastępcę kierownika wyznaczono dr Marię Zygmunt, która 

prowadziła wykłady w roku akademickim 1964/65. Od sierpnia 1965 roku 

kierownictwo Zakładu Chemii Fizycznej objął doc. dr hab. Konrad Bolewski, który 

pełnił swoje obowiązki do śmierci (do 14 grudnia 1972 roku).  



 W 1970 roku Zakład włączono do utworzonego Instytutu Chemii i Analityki, 

powołując jednocześnie Pracownię Matematyki przy Zakładzie Chemii Fizycznej, 

kierowanej początkowo (do roku 1978) przez mgr fiz. Jerzego Suchana, a następnie 

od 1979 roku dr. mat. Zenona Stypińskiego. Z chwilą śmierci kierownika Zakładu 

Chemii Fizycznej kuratorem został doc. dr hab. Jan Pawlaczyk, a na tymczasowego 

zastępcę kierownika wyznaczono dr. Grzegorza Uchmana. Dr Grzegorz Uchman 

pełnił oficjalnie funkcję p.o. kierownika Zakładu w latach 1978- 1980. Przez 4 lata, od 

1978 do 1982, Zakład Chemii Fizycznej wraz z Pracownią Matematyki wchodził w 

skład Instytutu Chemii Wydziału Farmaceutycznego.  

 Z dniem 1 października 1980 roku funkcję kierownika Zakładu objął  

doc. dr hab. Tadeusz W. Hermann (od 1990 roku prof. nadzw.). W 1982 roku,  

w związku z likwidacją struktury instytutowej, utworzono Katedrę i Zakład Chemii 

Fizycznej z Pracownią Matematyki. Od 1985 roku Pracownia Matematyki została 

przeniesiona do Katedry i Zakładu Toksykologii. W roku 1978 dokonano kolejnej 

translokacji Zakładu Chemii Fizycznej do Collegium Anatomicum na ul. Święcickiego 

6, gdzie mieści się do chwili obecnej.  

 Prace naukowo - badawcze od 1955 roku były prowadzone z zakresu 

spektrofotometrii absorpcyjnej, mikroforezy bibułowej oraz analizy polarograficznej. 

Dotyczyły one analizy leków oraz wpływu leków na białka surowicy krwi  

i zachowania się kompleksów lek - białko w polu ultraakustycznym. Od 1965 roku 

pracownicy zajmowali się zastosowaniem polimerów i biopolimerów w medycynie i 

farmacji. Fizykochemiczna modyfikacja polimerów mająca na celu zwiększenie 

użytkowych właściwości polimerów, była zasadniczym tematem pracy badawczej 

Zakładu. 

 Wraz z objęciem kierownictwa Zakładu przez prof. Hermana dokonano zmiany 

tematyki badawczej Zakładu. Praca naukowa została ukierunkowana na badania 

kinetyczne i farmakokinetyczne, dotyczące przede wszystkim leków o działaniu 

przeciwnowotworowym (6-merkaptopuryna, metotreksat, ftorafur, azatiopryna, 

ledakryna) oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych (ibuprofen). Na uwagę 

zasługuje także fakt nawiązania aktywnej współpracy z klinikami AM w zakresie 

farmakokinetyki klinicznej (6-MP, metotreksat) oraz Poznańskimi Zakładami 

Farmaceutycznymi „Polfa” i Zakładami Farmaceutycznymi „Jelfa” w Jeleniej Górze. 



 Do roku akademickiego 1983/84 Zakład prowadził zajęcia z chemii fizycznej, 

analizy instrumentalnej oraz matematyki. Począwszy od roku akademickiego 

1986/87 Katedra Chemii Fizycznej podjęła się dodatkowo kształcenia studentów 

specjalności farmacji klinicznej z zakresu farmakokinetyki oraz studentów analizy 

farmaceutycznej ze statystyki w analizie leków. Ponadto pracownicy Katedry 

prowadzili zajęcia z chemii fizycznej studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz od 

roku akademickiego 1980/81 studentów nowo powstałego Oddziału Analityki 

Medycznej.  

 Z dniem 3 lutego 2003 roku, zgodnie z zarządzeniem Rektora Akademii 

Medycznej im. Karola Marcinkowskiego (od stycznia 2007 roku Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego), zmieniono nazwę Katedry Chemii 

Fizycznej na: Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki. Od  

1 października 2007 roku, wraz z przejściem na emeryturę prof. Tadeusza  

W. Hermana, na stanowisko kierownika Katedry powołany został dr hab. Franciszek 

Główka, który w lutym 2008 roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. 

Historia Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu opracowana została przez Pana prof. Tadeusza Hermanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu pracownicy Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki w 1995 roku. 



 

 

Collegium Anatomicum  

przy ul. Święcickiego 6 w Poznaniu –  

siedziba Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej 

 i Farmakokinetyki Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego (rok 2011). 


