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Dnia 14 stycznia 2007 roku zmar³a Pani Profesor
Maria K. P i e t k i e w i c z  emerytowany kierownik
Zak³adu Mikrobiologii Lekarskiej AM w Poznaniu.

Pani Profesor Maria K. P i e t k i e w i c z  urodzi³a
siê w 1924 roku w Poznaniu. �wiadectwo dojrza³o�ci
uzyska³a w Warszawie w 1942 roku na kompletach
tajnego nauczania. W okresie okupacji pracowa³a jako
techniczny asystent w Zak³adzie Bakteriologii w Pañ-
stwowym Zak³adzie Higieny w Warszawie. W roku
1945 podjê³a studia na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Poznañskiego równocze�nie pracuj¹c w Za-
k³adzie Mikrobiologii Lekarskiej AM w Poznaniu.
Dyplom lekarza medycyny otrzyma³a w 1951 roku.
W 1950 roku uzyska³a stypendium specjalizacyjne
Ministra Zdrowia wraz ze skierowaniem do pracy
w filii poznañskiej PZH przemianowanej w roku 1952
na Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹,
gdzie z jednoroczn¹ przerw¹ spowodowan¹ prac¹
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bia³ymstoku pracowa³a do 1956 roku, kolejno na
stanowisku asystenta a nastêpnie kierownika Oddzia³u
Bakteriologii. W roku 1956 podjê³a pracê w Instytucie
Medycyny Morskiej w Gdañsku w Krajowym O�rod-
ku Salmonella na stanowisku asystenta a po obronie
pracy doktorskiej w AM w Poznaniu w roku 1963 na
stanowisku adiunkta i kierownika pracowni. Z dniem
1 stycznia 1974 roku zosta³a powo³ana na stanowisko
kierownika Zak³adu Mikrobiologii Lekarskiej AM
w Poznaniu. W tym samym roku obroni³a pracê habi-
litacyjn¹ na posiedzeniu Rady Wydzia³u Lekarskiego
AM w Poznaniu. W roku 1985 otrzyma³a tytu³ profeso-
ra nadzwyczajnego, a w roku 1994 profesora zwyczaj-
nego. W 1985 roku zosta³a powo³ana na stanowisko dy-
rektora Instytutu Mikrobiologii i Chorób Zaka�nych
w Poznaniu. Stanowisko to pe³ni³a przez dwie kaden-

cje. Bêd¹c kierownikiem Zak³adu Mikrobiologii Lekar-
skiej Prof. Maria K. Pietkiewicz zaanga¿owa³a siê nie
tylko w pracê naukow¹ ale te¿ w dzia³alno�æ dydak-
tyczn¹ prowadz¹c zajêcia ze studentami Wydzia³ów:
lekarskiego, stomatologii i pielêgniarstwa. Opracowa³a
programy nauczania i by³a wspó³autorem kilku skryp-
tów. W ostatnim roku przed przej�ciem na emeryturê
zaanga¿owa³a siê w organizowanie i opracowanie pro-
gramu nauczania studentów anglojêzycznych. W trak-
cie swojej dzia³alno�ci naukowej piêciokrotnie prze-
bywa³a na sta¿u naukowym w Instytucie Pasteura
w Pary¿u specjalizuj¹c siê w badaniach nad chorobo-
twórczo�ci¹ pa³eczek jelitowych, szczególnie z rodzaju
Salmonella. Innymi wa¿nymi tematami prac nauko-
wych by³y zagadnienia zwi¹zane z zaka¿eniami szpi-
talnymi oraz zaka¿eniami �rodowiska cz³owieka i zwie-
rz¹t. Wyrazem tej dzia³alno�ci by³o opublikowanie
oko³o 90 prac w czasopismach polskich i zagranicz-
nych. W trakcie swojej pracy zawodowej Pani Profesor
zorganizowa³a i prowadzi³a liczne szkolenia z zakresu
medycyny tropikalnej i chorób uk³adu pokarmowego
wywo³ywanych przez drobnoustroje z rodziny Ente-
robacteriaceae. Pani Profesor M.K. Pietkiewicz by³a
promotorem 7 prac doktorskich, opiekunk¹ 1 pracy
habilitacyjnej i recenzentk¹ 4 rozpraw habilitacyjnych,
29 prac doktorskich i 26 prac magisterskich.

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej Pani Profe-
sor udziela³a siê w towarzystwach naukowych. Nale-
¿a³a do aktywnych cz³onków Oddzia³u Poznañskiego
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów pe³ni¹c przez
kilka kolejnych kadencji stanowisko przewodnicz¹cej.
W roku 1992 nadano Jej godno�æ cz³onka honorowego
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. By³a tak¿e
aktywnym cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Epide-
miologów i Lekarzy Chorób Zaka�nych. Od roku 1984
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by³a cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. By³a te¿ cz³onkiem
Komisji Medycyny Do�wiadczalnej Poznañskiego To-
warzystwa Przyjació³ Nauk, cz³onkiem Francuskiego
Towarzystwa Mikrobiologów i zrzeszenia Uczniów
Instytutu Pasteura. Aktywnie udziela³a siê w Lions
Klubie w Poznaniu bêd¹c dyrektorem do spraw cz³on-
kostwa. Pani Profesor opracowa³a jeden projekt racjo-
nalizatorski wyró¿niony nagrod¹ w roku 1982. W roku
1989 otrzyma³a nagrodê dydaktyczn¹ Ministra Zdro-
wia. By³a wyró¿niona licznymi nagrodami rektorskimi.
Posiada³a srebrny Krzy¿ Zas³ugi i odznakê Wzorowe-
go Pracownika S³u¿by Zdrowia.

Pisz¹cy te s³owa po¿egnania nie mo¿e powstrzy-
maæ siê od kilku refleksji natury osobistej. Pani Profe-

sor by³a cz³owiekiem bardzo ciep³ym, szczerym i wy-
rozumia³ym. Potrafi³a stworzyæ wyj¹tkow¹ atmosferê
w pracy do której przychodzi³o siê z prawdziw¹ przy-
jemno�ci¹ i ¿adne zadanie nie wydawa³o siê ciê¿kie.
Pamiêtamy Pani¹ Profesor nie tylko jako Kierownika
Zak³adu ale te¿ jako osobê z któr¹ mo¿na by³o szcze-
rze podyskutowaæ na ka¿dy temat, która potrafi³a
udzielaæ rad i wesprzeæ pomoc¹. ¯egnaj¹c Pani¹ Pro-
fesor ¿egnamy nie tylko d³ugoletniego kierownika Za-
k³adu Mikrobiologii Lekarskiej AM w Poznaniu, ale
tak¿e cz³owieka prawego i dobrego.

Taka Pani¹ Profesor zapamiêtamy.
Cze�æ jej pamiêci.

Dr hab. Jerzy Chylak


