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członek rzeczywisty polskiej Akademii l{auk
(re16-19es)

odszedt człowiek zasłuzony dla mikrobiologii polskiej. Był twÓrcą uniwersyte-
ckiej szkoĘ baktęriologii ogÓlnej i stosowanej, wspÓłtwÓrcą (wraz z profesorem
Bernardnn Z abł o ck im z Uniwersytetu Łildzkiego) kierunku specj aJizaqimikro-
biologicznej. Był naukowcem i oddanym młodziezy nauczycielem akademickim. Był
popularyzatorem nauki, autorem podręcznikÓw i ksiązek. Za swej młodosci, biologię
studiował w Krakowie, na Wydziale Filozoficznym. Stąd wykłady i semina a
z ftlozofii wch odzlĘ do jego studenckiego curriculum. To wywarło wpływ na zycie
i dziaŁalność Profesora, gdy był juz w pełni dojrzałym badaczeffi, odchod Ząc lm
od pracy laboratoryjnej, od świata szczegÓłÓw i coraz to nowych faktÓw. Był
w. Kunicki.Goldfinger takze f i lozofan szukającym Sensu świata izycia.
Był społecznikiem wrazliwym na sprawy ludzkie, zatroskanym o ptzyszłość ludzi
uwikłanych w niekontrolowany postęp techniczny, niszuących bemryślnie otaczają-
cą nas przyrcdę, stających przed starymi i nowymi zagtozeniami.

w. Kunicki-Goldfinger urodził się w Krakowie, tam takze studiował
na Uniwersytecię Jagielloriskim, wchodzlłw świat polityki _ poprzez PPS, ktÓre.
go był wÓwczas aktywnym członkiem. Stałej ptacy, Z powodÓw, jak to niedawno
mÓwiliś*y' pozamerytorycznych, nie mÓgł otrzymać. W roku |939 ptzyjęty zo-
stał, jako stypendysta Krakowskiej lzby Rolniczę), do Katedry Mikrobiologii
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Rolniczej. Pierwsze badania wykonywane pod kierunkiern profesora St. Snieszki
mieściły Się w zaktesie mikrobiologii weterynaryjnej.

Wybuch wojny zastał Frofesora we Lwowie. Był opiekunem w domu starcÓw,
potem zesłany został do gubernii Archangielskiej. Nie skorzystał, po stalinow.
skiej amnestii, z ,,zapraszenia'' do Moskwy. PowędrowaŁ na południe, tam gdzie
gen. Andęrs tvtorzył Armię Polską. Przeszedł, słuząc w kompanii sanitarnej,
przęZ Bliski WschÓd do Włoch. Po zakonczeniu wojny pracował w brytyjskim
szpitalu wojskowym i w palestyriskiej ,,kasie chorych". Do Lublina, miasta
swej młodosci, wrÓcił w roku 1947. Na Uniwersytecie M. Curie.Skłodowskiej
doktoryzował, się i habilitował. Został docenteffi, potem profesorem.

Rozpoczął organizowanie swej pierwszej Katedry Mikrobiologii i specja|izacji
mikrobiologicznej dla studentÓw wyzszych lat studićlw. Do Lublina przyjechała
grornadka studentÓw po trzecim roku studiÓw, z rlznych uniwersytetÓw. Było
to w roku 1952, Z czasÓw lubelskich, wspominał Profesor szczeg61nie ciepło
-profesora Adama Pas zewskisBo, fizjo|oga roślin, u niego Profesor habilitował
się. Drug'm duchem opiekuriczq, osobowoscią nieprzeciętną była profesor Jadwiga
Ziena ięc k a.M ar SZ Czewska, mikrobiolog gleby, w młodosci bl iska wspÓł.
pracownica Sergiusza Winogradzkiego z Instytutu Pasteura w Paryżu.
Wraz z profesor Zi em ięck ą.M ar s z czews ką załozyłwÓwczas dr Kuni cki .
-Go1dfinger Acta h{icrobiologica Polonica,kt6re redagował ptzez wiele lat.

Bieda była rv laboratorium, nie było tez czasopism zachodnich, Profesor rlabył,
kilka ksi4zek bakteriologicznych w języku angielskim, z ktlrych musieliśmy korzys.
tać, by wykonać ćwiczeniaiprzY$otowywać się do saninarium. Profesor PaSZew.
ski przynasił fotokopie najwazniejszych artykułÓw z Nature,Takptzeczytaliśrny
odbitkę sławnej pracy Watsona i Cricka o strukturzę D]rIA. Bezwz$soy
zakaz naucz'ania genetyki (zwanej wÓwczas pogardliwię mendliznem.morganimtem)
obchodził Profesor przynajmniej częścioWo, przerabiając na seminariach prace
Joszuy Led erb ęr ga o koniugacji idziędziczeniu u pałeczki okręznicy.Zuntęreso-
wania badawcze Profesora obejrnowały wÓwczas tak zwaną anienność baktęrii,
indukowaną czynnikami środowiskowymi, takze penicyliną, ktÓra była w tamtych
latach jedyn3rm i dostępnyln antybiotykiern. Profesor skłaniał się ku poglądorn
Sir Cyryla H i n s h e i w o o d a, ktory był fizyko.chemikiem, laureatem Nagrody
Nobla, prezyd,entem R.oyal Society, autotrem ksiązkipt.,,Kinetics of the tsacterial
Celi''" Ttraktował w niej kornorkę bakteryjną jako chgrniczną całość (gdy ją pisał nic
nie wied zllanł o roli DI\trA), odpowiadającą na drodze bliżej nieokreślone3. adaptacji
na tÓznę badźcę płynące Zę środowiska. tsył to pogląd będący w sprzęezności
z rodzącą się wowczas genetyką bakterii i bakteriofagÓw.

.W roku 1955 Profeso r z gtamadką łczniaw przeniÓsł się do Wro cławla, gdzie
ne' ĘJniwęrsytecie załozyt takzę Katedrę Mikrobiologii, oddzięioną od Kateciry
Fizjologii Roślin. We Wrocławiu była jeszcze większa bieda niz w Lublinie'
\Ę'yposazenic laboratorium było XIX wieczne i pochodziło z pracowni jednego
z twÓrcow bakteriologii _ profesora Ferciynanda Coh na. Z niektÓrycłr naszych
mikroskopow korzystał Zepewne Sam Robert K b c h, w czasie ]ego pobytÓw

108



u F. Cohna. Naszą podporą stał się Instytut Immunologii i Terapii Doświad-
czalnej im. L. Hirszfelda, kierowany przezzyciliwego Profesorowi i jego uczniom
_ profesora Stefana Ś t o p k a. W Instytucie powstała, pod kierunkiem profesora
Ku ni ck i e g o - G o ld fi n ger a pierwsza, po zdjęciu z genetyki partyjnej klątwy,
Pracowania Genetyki Bakterii. Tam takze, jako pierwsi w Polsce dyspono-
waliśmy mutantami Escherichia coli K|2, otrzymanymi od L e d e r b et ga, otaz
szczepami Aspergillus nidulans - od profesora Gwidona Pontecorvo. Rozpo-
częliśmy prace badawcze z zakresu genetyki bakterii oraz gnyba _ Aspergtllus.
Stało się to wszystko po wielkim objeździe Profesora, w roku 7956, poptzez
sławne już wÓwczas ośrodki genetyki drobnoustrojÓw (i bakteriofagÓw) Paryza,
Londynu, Glasgow' Edynburga i StanÓw Zjednoczonych. Po powrocie Profesora
wstąpił w nas wszystkich nowy duch. Dziś jest to juz tylko sentymentalne
wspomnienie tamtych dni, gdy krzyzowaliśmy otrzymane od Lederberga bak-
terie, wykrywali rekombinację mitotyczną u grzybÓw, mapowali geny. Niestety,
większość autorÓw tamtych pionierskich w tej części Europy doświadczenjuż nie
zyje. odszedł,takze inicjator tych prac i nasz Mistrz _ Kunicki.Goldfinger.

W roku 1961- Profeso r ptzyjechał na Uniwersytet Warszawski. Stało to się na
zaproszenie Rady Wydziafu Biologii UW i na wniosek profesora Kazimierza
B a s a 1i k a, twÓrcy przedwojennej uniwersyteckiej mikrobiologii, połączonej z ka-
tedrą Fizjologii Roślin. Plany organizacyjne nowego kięrownika katedry (potem
Instytutu Mikrobiologi) byty rozległe. Marzyb się Profesorowi badania i specj aliza-
qa, podstawowych kierunkÓw, takze r.Óznych działÓw mikrobiologii stosowanej. Po
części udało się te plany zrealizować _ powstał Instytut w jego obecnym kształcię.

Gdy nasilała się działalność politycZna Profesora, ktÓry inicjował i podpisy-
wał liczne protesty i apele do ,,władz,,, początkowo przychylny stosunek Rektora
do Mistrza zmieniał się na wrogi. WÓwczas takze zaczął, Profesor coraz więcej
czasu poświęcać pisaniu ksiązek, wygłaszaniu otwartych wykładÓw, seminariÓw,
popularyzacji biologii, nie tylko mikrobiologii. Został, Profesor członkiem Pol-
skiej Akademii Nauk. Był wspÓłz ałozycielem Towarzystwa KursÓw Naukowych,
Towarzystwa Krzewienia Nauk. WspÓłpracował z KoR-an, jakkolwiek oficjal-
nie nigdy się do niego nie przyŁączył, z ramienia Komitetu obywatelskieg a przy
Lechu Wałęsie, jako ekspert brał udział w pracach okrągłego stofu.

Był organizatoran i kierował w ',stanie wojennym'' pracami nielegalnej kasy
stypendialnej, ktÓra miała wÓwczas ponad 100 podopiecznych' Był członkiem
Solidarności Pracy i do konca pozostawał w Fundacji o tej nanłłie.

Zmieniał' zainteresowania i pasje zyciowe o czym juz pisaliśmy. Napisał wiele
artykułow i kilka książek ztych dziedzin. MyśIę, ze było Mu łatwiej odchodzić stąd
a nade wszystko zostawiać swoich najbliższych, gdy był już nie tylko biologian, ale
nade wszystko filozo|an. WrÓcił do swego Lublina' spoczął,w bliskości Instytutu
Mikrobiologii, ktÓrego podwaliny zaczął' budow ać przed 45 laty.

tlcnttowie i koledzy z Instytutu Mikrobiologit Uniwersytetu Warszawskiego
oraz innych ośrodkÓw akademtckich w Polsce
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