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a w lutym 1975 r. I stopnia specjalizacji analityki 
farmaceutycznej, sprawiły, że stała się pożądanym 
specjalistą w zakresie kształcenia przyszłych pracow-
ników aptek na Wydziale Farmaceutycznym. Otrzy-
mała propozycję prowadzenia zajęć z ekonomicznych 
i organizacyjnych zagadnień farmacji na kierunku 
aptecznym w AM w Lublinie. W latach 1975–1977 
pracowała na pół etatu na stanowisku wykładow-
cy, a następnie, w latach 1978–1982, na stanowisku 
starszego wykładowcy. W okresie pracy na stanowi-
sku starszego wykładowcy prowadziła też kilka prac 
magisterskich. Z tych obowiązków wywiązywała się 
zawsze bardzo dobrze.

Ostatnim stanowiskiem jakie sprawowała w Lubel-
skim Zarządzie Aptek było kierownictwo Samodzielnej 

Magister farmacji Sabina Jakielowa, z domu Kró-
likowska, zmarła 8 stycznia 2010 r.

Urodziła się 21 stycznia 1922 r. w Wisłowcu pow. 
Zamość. Szkołę podstawową ukończyła w Tarnogó-
rze, a do gimnazjum uczęszczała w Krasnymstawie. 
Egzamin maturalny zdała w Krasnymstawie przed Ko-
misją Tajnego Nauczania. W czasie wojny pracowała 
w Tarzymiechach i Izbicy.

W styczniu 1945 r. rozpoczęła studia na Wydzia-
le Farmaceutycznym UMCS w Lublinie. Dyplom (nr 
4) magistra farmacji uzyskała w grupie pierwszych 
24 absolwentów farmacji jeszcze w UMCS, 11 lip-
ca 1949 r. Od 22 grudnia 1947 r. (jako studentka 
III roku) rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta 
w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Wydziału Farma-
ceutycznego, a od 1 stycznia 1950 r. była starszym 
asystentem i w zakładzie tym pracowała do 20 listo-
pada 1961 r. Praca w Zakładzie (następnie Katedrze) 
Chemii Nieorganicznej dawała Jej dużo satysfakcji. 
Była ceniona przez młodzież akademicką za talent 
nauczycielski, sprawiedliwe oceny, spokój i opano-
wanie.

W czasie pracy na Uczelni odbyła staż pracy ap-
tecznej (od sierpnia 1949 r. do lipca 1951 r.), najpierw 
w aptece prywatnej, a po upaństwowieniu aptek – 
w aptece nr 7 w Lublinie. Ponadto od czerwca 1952 r. 
do końca października 1955 r. była zatrudniona na pół 
etatu na stanowisku starszego asystenta w Labora-
torium Kontrolnym Cefarmu.

W dniu 1 września 1954 r. wstąpiła w związek 
małżeński z mgr farmacji Kazimierzem Jakielem (póź-
niejszym dyrektorem Lubelskiego Zarządu Aptek).

Przez prawie cztery lata (od 1 marca 1962 r. do 
31 stycznia 1966 r.) ponownie pracowała w aptece 
w Lublinie. Następnie, wskutek uznania jej zdolno-
ści organizatorskich, została przeniesiona w lutym 
1966 r. na stanowisko starszego inspektora zaopa-
trzenia farmaceutycznego w dyrekcji L.Z.A. Do jej 
obowiązków należało m.in. opracowywanie biule-
tynów (m.in. „Nowe leki”), udzielanie kierownikom 
aptek informacji dotyczących zaopatrzenia farmaceu-
tycznego, konsultacje na temat działania i dostępno-
ści leków. Uzyskane na tym stanowisku umiejętności 
i doświadczenie, potwierdzone otrzymaniem w paź-
dzierniku 1974 r. II stopnia specjalizacji aptecznej, 
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Komórki Badania Rynku Leków – od 1 marca 1979 r. 
do 31 grudnia 1982 r. Z końcem 1982 r. przeszła na 
emeryturę.

Utrzymywała żywe kontakty z przyjaciółmi, ko-
leżankami i kolegami swoimi i swojego – wcześniej 
zmarłego – męża. Była zawsze pogodna, ciepła, życz-
liwa i gotowa do pomocy ludziom. Dwa ostatnie lata 
gnębiła Ją ciężka, wyniszczająca choroba.

12 stycznia 2010 r. w Lublinie żegnali Ją jedyny syn 
Grzegorz, synowa Monika i liczne grono przyjaciół, 
współpracowników z Uczelni, Lubelskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej, Cefarmu. Następnego dnia została po-
chowana w grobie rodzinnym na cmentarzu w Pilznie.

Będziemy Ją zawsze serdecznie pamiętali.
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