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ŚP. Prof. Zw. dr hab. bohdan drożdż

kierownik katedry i Zakładu roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego  
w Poznaniu

Profesor dr hab. bohdan 
drożdż urodził się 12 stycz-
nia 1926 r w kobryniu. Stu-
dia farmaceutyczne rozpoczął 
w 1946 r. Ich wybór, jak wielo-
krotnie twierdził, był szczęśliwy 
i zadecydował o jego ciekawym 
i udanym życiu. Pracę naukową 
w dziedzinie fitochemii rozpo-
czął od badań saponozydów, 
które były treścią jego rozpra-
wy doktorskiej, wykonanej pod 
kierunkiem prof. bogusława 
borkowskiego. jako doktor far-

macji zajmował się przydatnością kwasów barbiturowych w selektywnym ujawnia-
niu plam cukrów na chromatogramach. wyniki tych badań, opublikowane w „na-
ture”, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem na świecie. okazało się, że me-
toda odkryta przez Profesora drożdża była przydatna w pracach nad wyjaśnianiem 
struktur dna. to był początek fascynacji Profesora fitochemią, a zwłaszcza izolacją 
i wyjaśnianiem struktur chemicznych terpenów, głównie z gatunków należących do 
rodzaju Centaurea. 

Po habilitacji i nominacji na stanowisko docenta w 1970 r. objął kierownictwo 
ogrodu farmakognostycznego, a w 1978 r. katedry roślin Leczniczych aM i stał 
się osobą odpowiedzialną za kształcenie studentów o specjalizacji zielarskiej. Pod 
kierunkiem Profesora w katedrze przebadano skład chemiczny ok. 160 gatun-
ków roślin, wyodrębniono z nich ponad 100 związków, w tym 60 nowych, nie 
opisanych w literaturze. odkryte w tym czasie terpeny stanowiły 1/3 wszystkich 
nowych związków naturalnych znalezionych w roślinach w Polsce. większość 
z nich charakteryzowała się różnokierunkową aktywnością biologiczną. efektem 
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współpracy z Instytutem Chemii organicznej Czechosłowackiej akademii nauk 
w Pradze w dziedzinie fitochemii jest odznaczenie profesora Złotym Medalem  
im. heyrowskiego „za zasługi w rozwoju nauk chemicznych”. tę prestiżową na-
grodę Profesor otrzymał jako siedemnasta osoba na świecie i jako pierwszy Po-
lak. w 1981 r. Profesor został wybrany prodziekanem wydziału farmaceutyczne-
go aM. był przewodniczącym oddziału farmaceutycznego Poznańskiego towa-
rzystwa Przyjaciół nauk, przewodniczącym Sekcji Chemii Produktów naturalnych 
Zarządu Głównego Polskiego towarzystwa Chemicznego, członkiem komisji Leku 
roślinnego Polskiej akademii nauk. 

Pomimo licznych zajęć Profesor znajdował czas na kontakt z przyrodą. Latem 
zarzucał plecak i w towarzystwie najbliższych przyjaciół wyruszał na dwutygo-
dniowe wyprawy w coraz to inne partie gór, najczęściej polskich.

w 1989 r. Profesor został zaproszony do Prezydium Czechosłowackiej akade-
mii nauk, by w obecności pracowników ambasady Polski i Czechosłowacji otrzy-
mać najwyższe odznaczenie czechosłowackiej akademii nauk – medal „Za zasługi 
dla wiedzy i ludzkości”.

Profesor drożdż intensywnie współpracował z wielkopolskimi przedsiębior-
stwami produkującymi przetwory zielarskie i leki roślinne. wspierał je i pomagał 
zwłaszcza wtedy, gdy były one w trakcie trudnych przemian w okresie prywaty-
zacji. Za działalność naukową, dydaktyczną i popularyzatorską Profesor drożdż 
otrzymał nagrody i wyróżnienia: Ministra Zdrowia, Prezesa Polskiej akademii 
nauk, wojewody Poznańskiego, Medal im. Ignacego łukasiewicza „Za zasługi dla 
farmacji”. 

Prof. drożdż zapisał piękną kartę polskiej fitochemii, polskiej farmacji i polskie-
go zielarstwa. będziemy Go pamiętać jako wspaniałego nauczyciela, naukowca 
i człowieka.
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