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70 t,AT DZIAł,ALNoŚcI PoLsKIEGo
TowARzYsTwA MIKRoBIoLo cÓw

J zef Fetilrs Kubica, Stanisław Kałużewski

Pocz4tki mikrobiologii w Polsce sięgają korica ubiegłego wieku, a więc początkÓw
rozwoju mikrobiologii czasÓw Pasteura. w fym czasie działalność badawcz4
w dziedzinie mikrobiologii podj4t - będąc ieszcze studentem V roku Wydziafu Lekar-
skiego Uniwersytetu Warszawskiego - odo Feliks Bujwid . Po ukoóczeniu studiÓw
Bujwid odbytw roku 1885 jednomiesięczny kurs u Roberta Kocha w Berlióskim
InsĘltucie Higieny. Po powrocie do kraju, zorganizorvałw Warszawie pienvszą w Polsce
pracownię bakteriologiczn4 i jednocześnie prowadzit wykłady na organizowanych kur-
sach z baktęriologii praktyczne1 szkoląc młodych lekarzy. 

.w 
1887 r. wydaj e PĘć od.

crytÓw o bakteryjach, ktÓry mozna uznać za pienvszy w kraju podręcznik bakteriologii
lekarskiej.

W roku 1886 odo Bujwid przeb1watw Paryżu,w Laboratorium l-udwika Pas.
t e u t a, gdzie zapoznaŁ się z metodami przygotowyrvania szczepionki przeciw wściek-
|iźnię. W roku 1888 otwiera on pierwsz4 w kraju, a drugą na świecie pasteurowsk4
pracownię szczepiefi przeciwko wściekliźnie.

Bujny rozwÓj Ęcia naukowego po zakoficzeniu I wojny światowej i odzyskaniu ptzez
Polskę niepodległości zna|azł odbicie także w rozrpoju placÓwek mikrobiologicznych.
obok istniejących juz katedr uniwersyteckich w Warszawie, Krakowie i we Lwowie
tworz4 się nowe: w Poznaniu i Wilnie. Powołany zostaje w Warszawie Pafistwowy
Zakład Higieny, placÓwka o wiodącej roli w roaroju mikrobiologii w Polsco, & następ.
nie jego filie w niektÓrych miastach wojewÓdzklch. Powołane zostają katedry mikro-
biologii pr,y wydziałach weterynaryjnych.

Szybkiernu roarojowi placÓwek mikrobiologicznych towaruysąył wzrost |iczby pra.
cownikÓw w nich zatrudnionych, a tym samym powstata potrzeba powołania zrzeszenia
umozliwiaj4cego wymianę doświadcze i reprezentowanie środowiska na zewnąttz.

31' puździernika 1927 roku odbyło się w Warszawie pienrszę spotkanie mikrobiologÓw,
na ktÓrym powotano Polskie Towarzystwo MikrobiologÓw i EpidemiologÓw. Na fym
pienvszym załoĘcielskim zjeździe, ktÓrego inicjatorami i organizatorami byli: Zygmunt
Szyrnanowsk i ,  Roman Ni tsch i  Fe l iks  Przesmyck i ,  opracowany został pro.
gram dziaŁania, wyłonione wŁadzę Towarzystwa oraz uchwalono statut.

Przewodnicz4rym Zaruądu GłÓwnego Towarzystwa wybrano Zygmunta S z y nrr a -
nowsk iego,  jego zastępcami  Napo leona Gąs iorowsk iego i  l -eona
Padlewskięgo, a sekretarzem i skarbnikiem zostat Fel iks Przesmycki.

od samego początku swego istnienia Towarzystwo zgłosiło swÓj akces do Mię dzy-
narodowego Zrzęszenia Towarzystw Mikrobiologicznych ([AMS). Na terenie kraju
Towarzystwo roavinęło bardza ożrywioną działalność: organioowało wykłady popularno.
naukowe, posiedzenia i zjazdy naukowę ataz prowadzlŁo wykłady i kurqy specjalisĘczne
dla osÓb zawodowo mtiązanych z rnikrobiologią.

Do II Yojrry światowej odbyto się w kraju 7 zjazdÓw (tab" I), uczestnicryła w nich
do 160 osÓb, w fym około 80 członkÓw Towarzystwa. Lata wojny i okupacji
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uniemożliwiĘ dalszą działalność Towarzystwa oraz spowodowaty zawężenie zakresu
badafi mikrobiologicznych, oticjalnie jedynie do diagnosĘcznych badafi usfugowych
i produkcji szczepionek. Jednak nie bacz4c na represje, polscy mikrobiolodzy brali
crynny udział w tajnym nauczaniu, a także w innych formach działalności konspiracyj-
nej.

W 70-letniej historii Polskiego Towarzystwa MikrobiologÓw, przez blisko pÓł wieku
przyna|ezności do PTM dane było autorom tego aĘkułu, w pierwszych latach powo-
jennych poznać, osobiście wybitnych polskich mikrobiologÓw, z grona członkÓw
załoĘcieli, wśrÓd nich trzech przewodnicz4cych Towarzystwa z|at I9f7-I937: prof. dr
Zygmunta Szymanowskiego,  prof .  dr  Ludwika Hi rsz fe lda,  prof .  dr
Stanisława Leg eży skiego.Im to właśnie w duzej mierze przypisać nalezy szybk4
odbudowę i rozbudowę placÓwęk mikrobiologicznych po zakoftczeniu II wojny świa-
towej. Im zawdzięczamy rÓwnież szybkie przywrÓcenie do zycia Polskiego Towarzystwa
MikrobiologÓw. Juz bowiem w roku 1945 jako pienrszy powstał terenowy oddział PTM
w Lublinie. Pełn4 działa|ność Towarrystwa zainaugurował pienvszy po wojnie, a Ósmy
z kolei zjazd PTMiE zorganizowany w Warszawię w dniach 13 i 1'4lovietnia L947 roku.

Znacz4c4 rolę w działaniu Towarrystwa odegrali, będ4c aktywnymi członkami jego
władz, nieĘjąq juz profesorowie: Jan Adamski, Kazimierz Bassalik, Ludmiła
Bassa l ik -Chab ie lska,  Zenon Buczowsk i ,  Jan Chomiczewsk i ,
Władysław Ku n icki .  G ol d f ingęr, Włodzimierz Ku ryło w icz, Kazimięrz
Lachow icz ,  Henryk M e ise l ,  M ieczysław Me tzge r ,  Edmund M iku l  asz  ek ,
Mar ia  Morzycka,  Jerzy  Morzyck i ,  Fe l iks  Przesmyck i ,  Zdz isław
Przybyłk iewicz ,  Ste fan Ś topek,  Stan isława Woyc iechowska i  Jadwiga
Z iemięcka.

Duze zasfugi w działalności Towarzystwa mieli także:jego wieloletni przewodniczący
Zarz4du GłÓwnego prof. dr Juliusz B r i l l i dr Edward M i k o ł a j czy k sekretarz
ZG.

Znaczny roauÓj placÓwek mikrobiologicznych mi4zany z powołaniem nowych
uczelni i diagnostycznych pracowni mikrobiologicznych oraz wytwÓrni surowic
i szczepionek spowodowat dalsze rozszetzenie działalności Towarzystwa. Powołane
zostały oddziały terenowe: w Lublinie (19a$, w Warszawie (1949), Gdafisku (t951)'
Krakowie (łącznie z Katowicami), łndzi, Poznaniu i we Wrocławiu (1952). Kolejne
oddziaĘ powstał,y w: Szczecinie (1964)' BiaĘmstoku (1965)' Katowicach (1973), ol-
szĘnie (1976) i Puławach (1979). obecnie Towarzystwo posiada If oddziałÓw terenow.
ych i |iczy 9087 członkÓw, w tym wedtug stanu na 1995 rok 1.88 ze stopniem doktora'
34 członkÓw ze stopniem doktora habilitowanego i L02 członkÓw z naukowym Ętułem
profesora' pracujących głÓwnie w wyzszych uczęlniach i insĘfiutach naukowych.

Po II wojnie światowej stopniowo dokonyrrała się zmiana profilu mikrobiologii.
Wzrost kadr absolwentÓw uniwersyteckich wydziałÓw biologii, mikrobiologii środowis-
kowej na kięrunkach politechnicznych oraz biotechnologii w lvyzszych szkołach rol.
niczych sprawit, ze rola mikrobiologii nie ari ązanej bezpośrednio z naukami medy.
cznymi i weterynaryjnymi aviększyła się w sposÓb wyrłźny. Doprowadztło to w roku
195{ do zmiany naa^ry Towarzystwa z Polskiego Towarzystwa MikrobiologÓw
i EpidemiologÓw na Polskie Towarzystwo MikrobiologÓw i przeiścia w !954 r. spod
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patronatu MinisterstwaZdrawia i opieki Społecznej pod patronat Wydziafu II Polskiej
Akademii Nauk.

Polskie Towarzystwo MikrobiologÓw w L9f7 roku było wspÓłzałozycielem Między.
narodowej Unii Towarzystw MikrobiologÓw (IAMS obecnie IUMS)' a w 1977
Federacji Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych (FEMS).

w pracach Międzynarodowej Unii Towarąystw Mikrobiologicznych (IUMS)
z ramienia naszego Towarrystwa, w okresię powojennym udziat brali prof. J.
Je l j  as  zęwicz ,  prof .  M.  Mordarsk i  oruz  prof .  J .  Kub ica .  Frof .  Wtodz imiwz
Kuryłowicz przęzjedną kadencję był członkiem Rady Naukowej Unii otazprzez
jedn4 kadencję wiceprezydentern IUMS.

W Federacji Europejskiej Towarrystw Mikrobiologicznyctr (FEMS) delegatenn
PTM.u ptzez kilka kadencji był prof' M. Metzger, a prof. M. Mordarski
piastował w niej funkcję wiceprezydenta i prerydenta.

W okresie kolejnych zjazd6w, R& kt'Óryclr zarysowaty się rÓżne specjalizacje
w dziedzinię mikrobiologii, doszto do vyodrębnienia się z PTM nowych Towarrystw.
W roku 1958 epidemiolodzy, jako pienrsi, stworzyli własn4, prężn4 organizację
naukow 4, a nazwie Polskie Towarzystwo EpidemiologÓw i I-e,karzy ChorÓb Zakaźnych,
a w roku 1969 grupa członkÓw PTM.u o zainteresowaniach immunologicznych,
głÓwnie ze środowiska wroctawskiego, powołała Polskie Towarzystwo lrnmunologiczne.
Trueba jednak podkreślić, żę znaczna część członkÓw naszego Towarzystwa na|eĘ
rÓwnocześnie do jednego 7, wyżej uymienionych towarzystw.

W 70.letnim okresie istnienia naszego Towarzystwa t6żnie tacryĘ się jego losy, byty
wzloty i drobne niepowodzenia oraz wydarzenia katastroficzne, jak okres okupacji,
jednak dzięki akĘwności jego członkÓw Towarzystwo potrafito nie tylko przetrwać tę
trudne chwile, ale i dalej się roanijać. Niewątpliwie du,y wptyw na działalność Towa-
rzystwa i jego pozycję w kraju i zagranicą wyrrierali tak wybitni naukowcy.i ogromne
autoryteĘ jak pierwszy przęwodniczqcy i wspÓhatozyciel prof. Zygmunt S z y rn a -
nowski ataz takie autorytety naukowe o randze międąynarodowej jak Ludwik
Hirsz fe1d,  prof .  Edmund Miku laszęk,  prof .  Stefan S lopek,  pfof .  Włodz i .
mierz  Kuryłowicz ,  prof .  Fe l iks  Ptzesmyck i  i  inn i '

od początku istnienia Towarąystwo nasze koncentrowało się prawie n*yłqcznie na
badaniach maj4rych sfuryć ochronie zdrowia ludzi i avierząt. Iednak poczynając od
drugiej połowy tego wieku kierunki zainteresowafi członkÓw To',varzystwa zaczęły coraz
bardziej odbiegać od pienvotnych, o czym zaderydował dalsry postęp pocąyniony
w rÓznych dziedzinach nauk przyrodniczych. w ostatnich trzydziestu latach coraz do-
bitniej uwidocznił się zfiaczny wzrost osi4gnięć mikrobiologii ogÓlnej, opartej o zdoby-
cze naukowe w dziedzinie biologii molekularnej i inzynierii geneĘcznej otaa, opartych
przewainię o biotechnologię, kie.runkach mikrobiologii stosowanęj, mti4zanei z gospo.
darką narodową i ochroną środowiska' ostatnie zdobycze mikrobiologii przemysłowej,
rolniczej, farmaceutycznej, mikrobiologii ąywności i pasz, wody, ściekÓw i powietrza są
tak poważne, że wzrosła ranga i rola milrrobioiogii właśnię w Ęch dziedzinaclr w gospo-
darce narodowej.

Godnym uwagi zjawiskiem clkresu powojennego stał się gwattowny rozrvÓj wirusolo-
gii, dysrypliny o starych tradycjach w Folsce. Inicjatorem rozwoju tęj dysrypliny
w nowoczesnym ujęciu i głÓwnym jęj organizatorem był prof. Feliks Przesmycki.
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Mimo coraz wytuźniejszego wyodrębnienia się tej gałęzi wiedzy, przez wiele lat
wirusolodzy polsry nie mieli własnej organizacji. Dopiero w 1970 roku utworzona
została w ramach Towarzystwa Sekcja Wirusologiczna posiadająca obecnie własne
agendy w pięciu oddziałach terenowych: Gdaósku, Krakowie, Lublinie, Warszawie
i Wrocławiu. Potrzeba stworzenia silniejszych więzÓw organizacyjnych tej tak specy-
ficznej gatęzi mikrobiologii, to nie Blko odmienne właściwości przedmiotu badafi, ale
i ogrom czekających jej zadafi. obecny stan wirusologii w kraju przy braku dostate cznej
|iczby pracowni diagnostycznych, znacznych brakach w }vyposazeniu juz istniejących,
stwarza ogrom problemÓw trudnych do prue^xlyciężenia przy niskich nakładach fi.
nansowych na naukę w kraju.

Podstawowa działalność Towarzystwa prowadzona jest przęz poszczegÓlne oddziały
terenowe, ktÓre organizuj4 okresowo zebrani a członkÓw, omawiając na nich wyniki
prac bieżących, bądź też przedstawiając referaty pogl4dowe na najbardziej aktualne
tematy, ktÓrymi zainteresowane jest dane środowisko mikrobiologÓw. Zebrania te
z reguĘ maj4 charakter otwar$, uezestniczą w nich poza członkami PTM inni zain-
teresowani tematyką mikrobiologiczną' prelekcje często wygłaszane s4 przez czołowych
mikrobiologÓw polskich, jak też zapraszanych wybitnych specjalistÓw zagranicznych.

W ciągu roku terenowe oddziaty Towarzystwa organizujątącznie około 90 posiedzęft
naukowych o zasięgu lokalnym oraz sq organizatorem lub wspÓłorganizatorem Ł5
konfęręncji krajowych i 2-3 konferencji międzynarodowych.

Polskie Towarrystwo MikrobiologÓw wydaje trzy lnvartalniki: Acta Microbiologica
Polonica (od 1952 r. - anglojęzyczny), Postępy Mikrobiologii (od L96L r. do 1990 r.
ukazujqcy się pod patronatem Komitetu Mikrobiologii PAN) oraz Medyqlna Doświad.
czalna i Mikrobiologia (od t949 '.). Ten ostatni hvartalnik, wydawany wspÓlnie z Parist.
wowym Zakładem Higieny, w latach 1925-1948 (z przemvą w okresie wojny) ukazywat
się pod nazu,łą Medyqna Doświadczalna i Spoteczna i jest najstarsrym krajowym cza.
sopismem mikrobiologicznym, w ktÓrym byty publikowane naukowe materiaĘ ZjazdÓw
Polskiego Towarzystwa MikrobiologÓw i EpidemiologÓw otaz o$aszano wykazy uczest-
nikÓw zjazdÓw i listy członkÓw Towarzystwa.

Statut Towarzystwa zmieniany był od 1927 roku czterokrotnie; ostatni taz w roku
L992.

Przedstawienie całokształtu dorobku Polskiego Towarzystwa MikrobiologÓw na
pewno przekracza tamy tego artykufu i wymagałoby osobnego monograficznego opra.
cowania. Na obecnym etapie można stwierdzić,żrcpo 70 latach swej działalności Polskie
Towarzystwo MikrobiologÓw pragnie nadal stuzyć roavojowi wszystkich kierunkÓw
mikrobiologii polskiej.



Tabe la

zJ ̂ zDY PoLsKIBGo TolvARzY sTrvA MIKRoBIotoGÓw

I

u
UI

ry
V

VI

VII

VIil

Ix
X

XI

xII

XIII

XIV

xv
XVI

xvlI
)il/rII

xIx
xx

XXI

XXII

x)ilil

OKRES PRZEDWOJENNY (do

Zjazd w Warszawie

Zjazd we Lwowie

Zjazd w Krakowie

Zjazd w Warszawie

Zjazd w Poznaniu

Ziazd w łodzi

Zjazd we Lwowie

1939 roku)

31.X.-1.XI. 19f?

3-4Jil. 1928

brak danych 1929

1-3.XI. 1931

1.2-15.IX. 1933

1-3.XI. lg35

ŁT.vu. Ig37

OKRES POWOJENTT{Y (od roku tg47)

Zjazd w Warszawie tz-L4.lV.

Zjazd we Wrocławiu

Zjazd w Gdaósku 3:7.Ix.

Zjazd w Krakowie !2-!4.V.

Z1azd w łodzi G10.XI.

Zjazd w Poznaniu 25-27.IX..

Zjazd w Biatymstoku 17-19.IX.

Zjazd we Wrocławiu 11-1'4.xI.

Zjazdw Lublinie ŻI-23.Ix'.

Ziazd w Warszawie 9-12.IX.

Zjazd w Lublinie 25-f7.IX.

Zjazd w Szczecinie 3-6.IX.

Zjazd w Warszawie 22-24.1X*.

Ziazd w Olszfynie 16-18.IX.

Zjazd w Krakowie 23-f5.IX.

Ziazd w ł,odzi 1.6.19.Ix.

1947

7948

1949

1951

1952

r955
1959

1963

1967

L97A

1975

t9'19

1983

198?

1992

1996

ogÓlnopolskie ziazdy poczqtkowo organizowano co rok, następnie co dwa lata, od roku
1955 co cztery lata. lr{aukowe materiaĘ zjazdÓw od I do XII wtącznie, publikowano w hryar-
talniku MEDYXNA DoŚWaDCzuLNA I sPoŁniczwe, a następnie w MEDYCWIE
D}ŚWaDCTALNEI I MIKR)BI)L)GII. Prace ze zjazdÓw XIII.xxllt opublikowano
w postaci osobnych pamiętnikÓw.
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Tabe la  I I

PREZESI PoIsKIEGo TowARzYsTwA MIKRoBIoLocÓw
(Przewo dniczący Zarządu GłÓwnego)

1. prof. dr Zygmunt Szymanowski t927-1933
2. prof. dr Ludwik Hinzfeld 1933-1935
3. prof. dr Napoleon Gąsiorowski 7935-1937
4. prof. dr Stanisław Irgeżyóski |937 - kadenda miała trwać do

VIn Zjazdu PTM, tj. do
jesieni 1939 roku.

5. prof. dr Ludwik Hindeld 1947-195t
6. prof. dr Zygmunt Szymanowski t95t-1952
7. prof. dr Feliks Przesmycki 1952-1955
8. prof. dr Juliusz Brill 1955-1910 cztery kadencje
9. prof. dr Marian Mordarski 197U1975

10. prof. dr Jan Chomiczewski 19?5-1979
11.. prof. dr JÓzef F. Kubica t979-1987 dwie kadencje
72, prof, dr Stanisław Kałużewski t987_1996 dwie kadencje
13. prof. dr Danuta Dzierżanowska 199G

Tabe la  I I I

Krąiowi Honororvi Czlonkowie Polskiego Towarzystwa Mi'krobiologÓw
(Wykaz nie obejmuje osÓb zyjących - 15 członkÓw)

1.. Kazimierz Bassalik
2. Ludmiła Bassalik-Chabielska
3. Juliusz Bril
4. Odo Feliks Bujwid
5. Jan Chomiczewski
6. Ludwik Hirsdeld
7. Helena Krzemieniewska
8. Włodzimierz Kuryłowicz
9. Stanisław Irgezyfiski

10. Irena Lipska
11. Henryk Meisel

1.2. Edmund Mikulaszek
13. Maria Morzycka
1.4. Feliks Przesmycki
t5. 7.tlzisław Przybyłkiewicz
16. Ludwik Rajchman
17. Adarn Skurski
1'8. Zygmunt Sąymanowski
L9. Stefan Slopek
20. Alfred Trawiriski
21. Jadwi ga Ziemięcka
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Tabe la  IV

Zagnniczni Honorowi Członkowie Polskięo Torvarzystwa MikrobiologÓw

1. otar Andżaparidze

2. Dionizy Blaśković

3. Helge Gyllenberg

4. Aleksander Imszeniecki

5. Hilary Koprowski

6. Helge Larsen

7. Wacław Szybalski

8. John David Williams

9. Elia Wollman

10. wiktor ż,danow

(zsRR)
(C-zechostowacja)
(Finlandia)
(zsRR)
(usA)
(Norwegia)
(usA)
(Wielka Brytania)

(Francja)

(zsRR)


