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drugiej wojny światowej. Tam też zastało go wyzwo-
lenie Opola.

Od stycznia do września 1945 r., po tym, jak do 
Opola wkroczyli Rosjanie, Sylwester Świtała został 
przymusowo zatrudniony do pracy przy rozbiórce 
zakładów przemysłowych w Kluczborku, Strzelcach 
Opolskich, Łabędach i Gliwicach. Po powrocie z tych 
prac 15 września 1945 r., rozpoczął pracę w aptece 
„Mariackiej” przy ul. Ozimskiej w Opolu, która po 
upaństwowieniu w styczniu 1951 r. stała się Apteką 
Społeczną nr 1. We wrześniu 1956 r. został zastępcą 
kierownika, a 1 stycznia 1978 r. przeszedł na zasłużo-
ną emeryturę. Pracował jednak nadal w niepełnym 
wymiarze czasu.

W 1949 r. Sylwester Świtała ożenił się z Mieczy-
sławą Bajewicz i ma dwóch synów: Andrzeja (inży-
niera) i Janusza (lekarza). Po śmierci żony zamieszkał 
u syna Andrzeja w Suchym Borze koło Opola. Wła-
śnie tutaj rodzina Jubilata wraz z Opolską Okręgową 

20 grudnia 2008 roku środowisko Opolskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej uczciło 100-lecie uro-

dzin aptekarza aprobowanego Sylwestra Świtały, 
wieloletniego kierownika i zastępcy kierownika Ap-
teki nr 1 w Opolu, człowieka sercem oddanego wyko-
nywanemu zawodowi, odznaczonego Odznaką „Za 
wzorową pracę w służbie zdrowia”, posiadającego 
rozległą wiedzę i ogromne doświadczenie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą dziękczynną 
w intencji Jubilata w miejscowym kościele parafial-
nym w Suchym Borze, odprawioną przez proboszcza, 
ks. Antoniego Grycana. Ks. Antoni odczytał list arcy-
biskupa opolskiego Alfonsa Nosola z podziękowa-
niem Jubilatowi za życie pełne oddania i poświęcenia 
dla drugiego człowieka i życzeniami dalszego dobre-
go życia. Mgr farm. Joanna Piątkowska, wiceprezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej, przekazała Jubilatowi 
Medal im. Profesora Bronisława Koskowskiego wraz 
z dyplomem przyznanym przez Naczelną Izbę Apte-
karską, a mgr farm. Andrzej Prygiel, prezes Opolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej, wręczył mu wiązankę 
kwiatów z najlepszymi gratulacjami.

Sylwester Świtała urodził się 18 grudnia 1908 r. 
w Radłowie, w powiecie oleskim, w rodzinie Filipa, 
 listonosza i Agnieszki z domu Wilhelm. Do szkoły po-
wszechnej uczęszczał w Jastrzygowicach, a następnie 
w Oleśnie, gdzie ukończył szkołę średnią. Po uzyska-
niu matury podjął 1 kwietnia 1931 r. pracę jako prakty-
kant aptekarski w aptece „Pod Orłem” w Oleśnie. 22 
marca 1933 r. w Opolu złożył egzamin na pomocnika 
aptekarskiego. Od kwietnia 1935 roku studiował 3 se-
mestry w Greifswaldzie (Gryfii) i w Marburgu, gdzie 
2 kwietnia 1937 r. zdał egzamin aprobacyjny. Od maja 
1937 do marca 1938 r. pracował w Homburgu w apte-
ce „Pod Aniołem”, a od września tegoż roku w Oleśnie 
w aptece „Pod Orłem”. W październiku 1938 r. uzy-
skał dyplom aprobacyjny, upoważniający go do kiero-
wania aptekami w całych Niemczech. 1 października 
1938 r. podjął pracę w aptece „Pod Aniołem” w By-
tomiu, a w kwietniu 1939 roku przeniósł się do ap-
teki „Pod Lwem” w Opolu, gdzie pracował w czasie 
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Izbą Aptekarską zorganizowała uroczystości 100-le-
cia jego urodzin.

Prowadzenie uroczystości powierzono znanemu 
farmaceucie, poecie mgr. farm. Walterowi Pyce, który 
spotkanie jubileuszowe przeplatał wierszem bądź sło-
wem poetyckim. Z życzeniami i listami gratulacyjny-
mi ponownie wystąpili mgr farm. Joanna Piątkowska 
i mgr farm. Andrzej Prygiel. W imieniu prof. dr. hab. Ja-
nusza Pluty, prezesa Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego list gratulacyjny wraz z książką Polskie 
Towarzystwo Farmaceutyczne oraz z najlepszymi po-
zdrowieniami i życzeniami przekazała mgr farm. Irena 
Sikora, prezes Oddziału PTFarm w Opolu. Przewodni-
czący Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego dr n. farm. Jan Majewski 
w imieniu polskich historyków farmacji wręczył Jubi-
latowi list z gratulacjami wraz z podziękowaniem za 
długoletnią pracę i godne podziwu reprezentowanie 
pięknego zawodu aptekarza. Podkreślił, iż życie mgr 
Sylwestra Świtały dla wielu adeptów tej profesji sta-
ło się wzorem do naśladowania. Wręczył Jubilatowi 
wiązankę kwiatów i tomiki poetyckie wydane stara-
niem poznańskich aptekarzy. Następnie najlepsze ży-
czenia i wiązanki kwiatów złożyli współpracownicy, 
rodzina i przyjaciele.

Stulecie urodzin aptekarza aprobowanego Syl-
westra Świtały zakończyło gościnne przyjęcie w Su-
chym Borze, na którym zwracano uwagę na wielkie 
zaangażowanie Jubilata i jego oddanie ukochanemu 
zawodowi.
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W kościele w Suchym Borze. Mgr farm Joanna Piątkowska wraz 

z mgr Andrzejem Pryglem wręczają Jubilatowi medal

Wspólne zdjęcie z Jubilatem. Od lewej stoją: mgr Walter Pyka, mgr Andrzej Prygiel, 

mgr Joanna Piątkowska, mgr Irena Sikora, dr Jan Majewski, Maria Świtała. Obok 

Jubilata siedzi mgr Janina Hurska, wieloletnia współpracowniczka i zastępczyni 

kierownika Apteki 53-001 w Opolu przy ul. Ozimskiej, obecnie Apteki „Śródmiejskiej”.


