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publikowane w całym okresie zatrudnienia, miały 
walor nowoczesności, a wykonanie – szczególnej so-
lidności.

Prowadzone przez Nią zajęcia dydaktyczne były 
zawsze bardzo dobrze przygotowane i wysoko 
oceniane. Ceniliśmy też Panią Annę za spokój, ko-
leżeńskość, zespołową współpracę i ogromną życz-
liwość.

Opieka kochającego brata Ludwika i jego rodziny, 
a także nasze próby podtrzymania przyjaznego kon-
taktu po przejściu na emeryturę, nie uchroniły Jej, 
niestety, przed utratą radości życia i ucieczką w sa-
motność.

Serdeczna pamięć o Tobie pozostanie w naszej pa-
mięci do końca naszych dni.

Otrzymano: 2009.10.15 · Zaakceptowano: 2009.10.25

3 września 2009 r. na cmentarzu przy ul. Unickiej 
w Lublinie pożegnaliśmy naszą Koleżankę i Przy-

jaciółkę, długoletniego nauczyciela akademickiego 
lubelskiego Wydziału Farmaceutycznego, dr n. farm. 
Annę Smajkiewicz.

Pani Anna urodziła się 27 lutego 1924 r. w Pia-
skach k. Lublina. Do szkoły średniej i gimnazjum (Unii 
Lubelskiej) uczęszczała w Lublinie, a w czasie okupa-
cji niemieckiej ukończyła Szkołę Chemiczno-Technicz-
ną w Lublinie. W styczniu 1945 r. rozpoczęła studia na 
Wydziale Farmaceutycznym UMCS. Jako studentka II 
roku farmacji została zatrudniona 15 maja 1946 r., 
na stanowisku zastępcy asystenta w Katedrze Che-
mii Farmaceutycznej. Od maja 1944 r. do 31 września 
1946 r. pracowała jako asystent w Państwowym Za-
kładzie Higieny w Lublinie. Dyplom magistra farmacji 
uzyskała w Akademii Medycznej 3 lipca 1950 r.

W Katedrze Chemii Farmaceutycznej pracowała 
kolejno na stanowiskach: asystenta, st. asystenta (od 
września 1950), adiunkta (1953–1961), wykładowcy 
(1961–1970) i st. wykładowcy (od marca 1971 r.).

W czasie pracy na Wydziale odbyła także staż 
w aptece mgr. Żółtowskiego, a następnie (do lutego 
1952 r.) w aptece CAS w Lublinie.

Po obronie pracy doktorskiej pt. „Izolowanie i roz-
dział alkaloidów Berberis vulgaris”, uzyskała 4 lute-
go 1970 r. dyplom doktora nauk farmaceutycznych 
z wyróżnieniem.

W wyniku utworzenia na Wydziale Farmaceutycz-
nym dwóch instytutów i likwidacji katedr, od 1972 r. 
pracowała jako starszy wykładowca w Zakładzie 
Analizy Leków Instytutu Analizy i Technologii Farma-
ceutycznej. Z końcem września 1984 r. przeszła na 
emeryturę, jednakże zgodziła się pozostać z nami (na 
pół etatu) jeszcze przez 3 lata, do 30 września 1987, 
po rozwiązaniu instytutów – w Katedrze i Zakładzie 
Chemii Leków AM.

Rozpoczynając studia farmaceutyczne była pełna 
optymizmu i zapału do pracy, jednak niemal od po-
czątku chorowała. Mimo złego stanu zdrowia wyróż-
niała się zarówno w studiach, jak i w pracy naukowej 
pracowitością, wielką sumiennością i dokładno-
ścią. Jej badania z zakresu chemicznej analizy leków, 

Pożegnanie dr Anny Smajkiewicz, 
starszego wykładowcy Katedry Chemii Leków
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