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Profesor Akademii Medycznej w Gdañsku, ne-
stor mikrobiologii polskiej, wybitny pedagog, uczeñ
Prof. Rudolfa Weigla, absolwent Wydzia³u Lekarskie-
go Uniwersytetu Poznañskiego, uczestnik kampanii
wrze�niowej, lekarz w Oddziale Lecha i I Batalionie
34 pu³ku piechoty Armii Krajowej. Doktorat, które0
go promotorem by³ prof. Rudolf Weigl, obroni³ na
Uniwersytecie Jagielloñskim w kwietniu 1946 roku.
W latach 1944�1946 kierowa³ Zak³adem Produkcji
Szczepionki przeciw Durowi Plamistemu w Lublinie.
W listopadzie 1946 roku z prof. Jerzym Morzyckim
organizowa³ Zak³ad Mikrobiologii Akademii Lekar-

skiej w Gdañsku. Od pa�dziernika 1954 roku pe³ni³
funkcjê Kierownika Zak³adu Mikrobiologii i Dyrek-
tor Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Ka-
tedr¹ kierowa³ przez 30 lat, do 1984 roku.

Wyrazem uznania pozycji Prof. Stefana Kryñskiego
w dziedzinie badañ nad zaka¿eniami gronkowcowymi
by³o powo³anie Jego w 1964 roku na Cz³onka Interna-
tional Subcommittee for Staphylococcus Phage Typing
w Londynie. By³ cz³onkiem Komitetu Mikrobiolo-
gicznego PAN, Societé Francaise de Microbiologie,
Krajowego Zespo³u Specjalistów, cz³onkiem honoro-
wym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Pol-
skiego Towarzystwa Lekarskiego a tak¿e cz³onkiem
�wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK.

Za osi¹gniêcia naukowe prof. Stefan Kryñski otrzy-
ma³ trzykrotnie Indywidualn¹ Nagrodê I Stopnia Mi-
nistra Zdrowia, Nagrodê Wojewody Gdañskiego i dwie
nagrody Rektora AMG. Uhonorowany zosta³ miêdzy
innymi: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Za Wzorow¹ Pracê
w S³u¿bie Zdrowia, Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Za Zas³ugi dla Gdañska, Zas³u¿o-
nemu Akademii Medycznej w Gdañsku, Zas³u¿ony
Nauczyciel, Medalem 40-Lecia PRL i Medalem Edu-
kacji Narodowej.

Profesor wykszta³ci³ kilka pokoleñ polskich mikro-
biologów. Wypromowa³ dwudziestu dwóch doktorów.
W kierowanej przez Profesora Katedrze wykonano
cztery habilitacje a sze�ciu Jego uczniów uzyska³o
tytu³ profesora. Uwa¿a³, ¿e naukowiec powinien zajmo-
waæ siê nie tylko prac¹ badawcz¹, lecz tak¿e organi-
zacj¹ nauki i jej upowszechnianiem. To pos³annictwo
realizowa³ w ca³ym swoim ¿yciu.

Pogrzeb Profesora Stefana Kryñskiego odby³ siê
18 kwietnia w £omazach.

Profesor Stefan Kryñski
(1 VIII 1914 � 13 IV 2009)
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13 kwietnia 2009 roku zmar³ Prof. zw. n. med.
Stefan Kryñski

Profesor Stefan Kryñski urodzi³ siê 1 sierpnia
1914 roku w Wilnie. By³ synem lekarza wojskowego
i nauczycielki. Jego ¿yciorys odzwierciedla losy wielu
Polaków tego pokolenia. W swoim ¿yciu prze¿y³ rewo-
lucjê bolszewick¹, dwie wojny, rz¹dy komunistyczne
i doczeka³ siê wolnej III Rzeczpospolitej Polski.

W 1918 roku powróci³ z Rosji ostatnim transpor-
tem do Polski. Okres szkolny i studia spêdzi³ wraz
z rodzin¹ w Poznaniu, gdzie ukoñczy³ gimnazjum
im. dr Karola Marcinkowskiego i uzyska³ �wiadectwo
dojrza³o�ci w maju 1932 roku. W latach 1932�1937
studiowa³ na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Po-
znañskiego i pracowa³ jako asystent wolontariusz
w Oddziale Higieny Ogólnej i Medycyny Spo³ecznej
Zak³adu Mikrobiologii Uniwersytetu Poznañskiego.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza, w kwietniu 1938 ro-
ku, odby³ obowi¹zkowy sta¿ w Szpitalu Okrêgowym
Nr VII w Poznaniu a nastêpnie s³u¿bê wojskow¹
w Szkole Podchor¹¿ych Sanitarnych Rezerwy w War-
szawie. Pod koniec s³u¿by zosta³ przydzielony do Insty-
tutu Chirurgii Urazowej a w lipcu 1939 roku by³ leka-
rzem Legii Akademickiej w II batalionie Junackich
Hufców Pracy.

Wybuch II wojny �wiatowej zasta³ Profesora w cza-
sie pe³nienia s³u¿by wojskowej we W³odzimierzu Wo-
³yñskim. S³owa Pana Profesora, pisane we wspomnie-
niach po latach, oddaj¹ tragizm tamtego okresu ,,...Czy
jednak dzi� kto� zrozumie rozpacz dwudziestopiêcio-
letniego podchor¹¿ego, tu³aj¹cego siê po kraju, nie mo-
g¹cego pomóc gin¹cej ojczy�nie, patrz¹cego na ruinê

swoich idea³ów? Dzi� Ojczyzna to pusty d�wiêk, to fra-
zes z ksi¹¿ki, a dla nas, w tamtych dniach, to by³o co�
wielkiego i bardzo drogiego, co�, co nam zabrano i spo-
niewierano, co�, dla czego siê ginê³o na polu walki i dla
czego niektórzy, w chwili jej upadku, z rozpaczy odbie-
rali sobie ¿ycie...czym mo¿e byæ uczestnictwo w trage-
dii Narodu. �w tych tragicznych dniach m³odzieniec
przemieni³ siê w mê¿czyznê i nauczy³ siê rozumieæ, ¿e
w �wiecie istniej¹ wiêksze dobra ni¿ osobiste szczê�cie
i ¿e cz³owiek jest odpowiedzialny nie tylko za siebie�.

Po wkroczeniu wojsk radzieckich przedosta³ siê
do Lwowa. Tutaj, od czerwca 1940 do koñca marca
1944 roku, pracowa³ pocz¹tkowo przy produkcji
szczepionki a nastêpnie jako asystent, w Instytucie
Badañ nad Durem Plamistym i Wirusami we Lwowie,
u prof. Rudolfa Weigla. W marcu 1942 roku zosta³
kierownikiem pracowni do�wiadczalnej, gdzie pro-
wadzi³ badania naukowe bezpo�rednio pod opiek¹
prof. R. Weigla. W Instytucie przygotowa³ pracê dok-
torsk¹ �Badania nad toksycznym dzia³aniem zarazka
duru plamistego Rickettsia prowazeki�, której promo-
cja odby³a siê dopiero po wojnie, w kwietniu 1946 roku,
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagielloñskiego.

�To by³ szczê�liwy los� mówi³ zawsze Profesor,
�¿e zosta³em uczniem wielkiego polskiego uczonego�.
Profesor Rudolf Weigl, wynalazca szczepionki prze-
ciwko durowi plamistemu, by³ ogromnym autorytetem
dla m³odego lekarza-naukowca, którego utwierdzi³
w przekonaniu, ¿e � dla uczonego nauka powinna byæ
celem i sensem ¿ycia, jego prawdziw¹, wielk¹ mi³o�-
ci¹ a nie tylko drog¹ do efektownej kariery, wysokiej
pozycji spo³ecznej, stanowisk i tytu³ów�. T¹ zasad¹
kierowa³ siê przez ca³e swoje ¿ycie.

Znajomo�æ z prof. Rudolfem Weiglem, która prze-
rodzi³a siê w przyja�ñ, przetrwa³a trudne lata po-
wojenne i kiedy prof. R. Weigl popad³ w nie³askê
komunistycznych w³adz i �rodowiska naukowego,
prof. Stefan Kryñski walczy³ o przywrócenie dobrego
imienia swojego wielkiego nauczyciela. Przekaza³
Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w³asne zbio-
ry, dotycz¹ce pracy naukowej prof. R. Weigla, wypo-
sa¿enie laboratorium, fotografie i gazety z artyku³ami
o wielkim naukowcu.

W marcu1944 roku, po likwidacji Instytutu, wyje-
cha³ do Bia³ej Podlaskiej, gdzie podj¹³ pracê jako
lekarz w Przychodni Przeciwgru�liczej Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Wobec szybko zbli¿aj¹cego siê frontu,
zaanga¿owa³ siê w stworzenie s³u¿by medycznej lubel-
skiego oddzia³u Armii Krajowej. Jako lekarz 34 pu³ku
piechoty AK uczestniczy³ w akcji �Burza� w powiecie
bialsko-podlaskim.

WSPOMNIENIE
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W grudniu 1944 roku przyj¹³ propozycjê Naczel-
nego Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epi-
demiami zorganizowania i kierowania Zak³adem
Produkcji Szczepionki przeciw Durowi Plamistemu
im. Prof. R. Weigla w Lublinie. Na prze³omie lutego
i marca 1945 roku, otrzymano pierwsze szczepionki
ze szczepów wyhodowanych od chorych na dur pla-
misty. Za organizacjê Zak³adu i wysoki poziom pro-
dukcji szczepionki zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi. Na stanowisku kierownika Zak³adu Produk-
cji Szczepionki pozosta³ do wrze�nia 1946 roku, do
likwidacji Zak³adu.

Pó�niejsze losy zwi¹za³y na sta³e Profesora z Gdañ-
skiem i gdañsk¹ Akademi¹ Medyczn¹, w której praco-
wa³, przechodz¹c kolejne szczeble kariery naukowej.

Od pa�dziernika 1946 roku razem z prof. Jerzym
Morzyckim i prof. E.A. Symem organizowa³ od pod-
staw Zak³ad Mikrobiologii Lekarskiej i Instytut Me-
dycyny Morskiej i Tropikalnej, tworz¹c pracownie
naukowe, szkol¹c personel dydaktyczny i techniczny
oraz prowadz¹c równolegle badania naukowe.

Zatrudniony najpierw na stanowisku starszego asy-
stenta a nastêpnie adiunkta, habilitowa³ siê w maju
1951 roku na podstawie rozprawy pt: �Badania nad
dzia³aniem barwników na Rickettsia prowazeki�, która
zosta³a zatwierdzona w grudniu 1951 roku. W pa�dzier-
niku 1954 roku Stefan Kryñski uzyskuje tytu³ naukowy
profesora nadzwyczajnego a w marcu 1972 roku nadany
zostaje tytu³ profesora zwyczajnego nauk medycznych.

Wielki sukces penicyliny sk³oni³ mikrobiologów
i biochemików do poszukiwania nowych antybiotyków.
W 1948 roku Stefan Kryñski razem z Albinem Kucht¹
wyizolowa³ biologicznie czynn¹ laseczkê Bacillus pu-
milis, co przyczyni³o siê do rozpoczêcia prac nad pro-
dukcj¹ antybiotyku tetainy, które zosta³y zakoñczone
sukcesem jego wspó³pracowników, Edwarda i Jerzego
Borowskich oraz W³odzimierza Kêdzi.

Za wielki wk³ad i zaanga¿owanie w te badania
Stefan Kryñski otrzyma³ odznakê �Zas³u¿ony Pracow-
nik S³u¿by Zdrowia� w 1951 roku.

Po przedwczesnej �mierci prof. Jerzego Morzyc-
kiego, w pa�dzierniku 1954 roku, Prof. S. Kryñski
zosta³ powo³any na stanowisko Kierownika Katedry
Mikrobiologii i Dyrektora Instytutu Medycyny Mor-
skiej i Tropikalnej.

Profesor, w dzia³alno�ci naukowej do 1951 roku,
zajmowa³ siê g³ównie Rickettsia prowazeki i biologi¹
wszy odzie¿owej. Wa¿nym osi¹gniêciem by³o wykaza-
nie miêdzy innymi, ¿e Rickettsia prowazeki wytwarza
w organizmie przenosiciela toksynê, bêd¹c¹ czynnikiem
inwazyjnym. W pó�niejszym okresie badania prowadzi³
przede wszystkim nad gronkowcami i ich bakteriofaga-
mi oraz zaka¿eniami szpitalnymi. W zakresie tych za-
gadnieñ by³ uznanym autorytetem. Wyniki Jego badañ
nad gronkowcami i zaka¿eniami wewn¹trzszpitalnymi

mia³y nowatorski charakter i przyczyni³y siê do lep-
szego poznania epidemiologii �rodowisk szpitalnych.
Mia³y tak¿e aspekt praktyczny, gdy¿ w znacznym stop-
niu dziêki nim zaczêto wprowadzaæ w oddzia³ach no-
worodkowych system izolacji grupowej. To prof. Stefan
Kryñski z prof. Ireneuszem Roszkowskim wprowa-
dzili zmodyfikowany system �rooming in� z systemu
�cohort isolation� w II Klinice Po³o¿nictwa i Chorób
Kobiecych. System ten pó�niej zastosowano w Grecji.

Wyrazem pozycji Stefana Kryñskiego w dziedzinie
badañ nad gronkowcami i zaka¿eniami szpitalnymi
by³a nominacja Pana Profesora na cz³onka Interna-
tional Subcommitte for Staphylococcus Phage Typing
w Londynie w 1964 roku i utworzenie przy Katedrze
Mikrobiologii Krajowego O�rodka Typowania Gron-
kowców Bakteriofagami.

Profesor w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej,
z tytu³u prowadzenia Krajowego O�rodka Typowania
Gronkowców Bakteriofagami, bra³ udzia³ w opraco-
wywaniu metody typowania i ich standaryzacji.

Wspó³praca z prof. Mallaret z Instytutu Pasteura
w Pary¿u nad w³a�ciwo�ciami biologicznymi Y. pseudo-
tuberculosis i Y. enterocolitica u stawonogów oraz
udzia³ Profesora w I Miêdzynarodowym Sympozjum
Pseudotuberkulozy w Pary¿u, pozwoli³y na wpro-
wadzenie w Polsce diagnostyki gru�licy rzekomej.
Wspólnie z prof. Romualdem Sztab¹ opisa³ pierwsze
przypadki zaka¿eñ wêz³ów ch³onnych u dzieci, wy-
wo³ane przez Yersinia pseudotuberculosis.

Za swoje osi¹gniêcia naukowe Profesor trzykrotnie
otrzyma³ Indywidualn¹ Nagrodê I Stopnia Ministra
Zdrowia (1953 r., 1965 r. i 1984 r.), Nagrodê Wojewo-
dy Gdañskiego (1974 r.) oraz dwie Nagrody Rektora
AMG II stopnia (1964 r. i 1969 r.).

Profesor Stefan Kryñski w swoim bogatym dorob-
ku naukowym, opublikowa³ 160 prac naukowo-ba-
dawczych, artyku³ów popularno-naukowych i rozpraw
w czasopismach krajowych i zagranicznych (w jêzyku
francuskim i angielskim) oraz by³ wspó³autorem pod-
rêcznika. Profesor pisa³ tak¿e artyku³y publicystyczne
do Polityki, S³u¿by Zdrowia, G³osu Podlasia i Gazetki
AMG. W kierowanej przez Profesora Katedrze Mikro-
biologii Lekarskiej przeprowadzono 22 przewody
doktorskie i cztery habilitacje, a sze�ciu Jego uczniów
zosta³o profesorami.

Profesor Stefan Kryñski by³ dwukrotnie na stypen-
dium �wiatowej Organizacji Zdrowia w Instytucie
Pasteura w Pary¿u (1959 r. i 1961 r.) i szkoleniu
w Central Public Health Laboratory w Londynie
(1966 r.). Bra³ udzia³ w sympozjach miêdzynarodo-
wych: Sympozjum Antybiotycznym � Praga (1964 r.),
Collegium Bakteriofagowym � Wernigerode (1964 r.),
I Miêdzynarodowym Sympozjum Pseudotuberkulozy
� Pary¿ (1967 r.), International Symposium on the Con-
trol of Lice and Louse-borne Diseases � Waszyngton



180 WSPOMNIENIE O PROFESORZE STEFANIE KRYÑSKIM

(1972 r.), XI Konferencji Taksonomii Bakterii � Brno
(1974 r.) i VI International Collogium on Phage Typing
and other Laboratory Methods of Epidemiologica
� Wernigerode (1975 r.)

Pan Profesor by³ cz³onkiem wielu towarzystw nau-
kowych: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, cz³on-
kiem � za³o¿ycielem Polskiego Towarzystwa Parazy-
tologów, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
Komitetu Mikrobiologicznego PAN, Societé Francaise
de Microbiologie, International Subcommitte for Sta-
phylococcus Phage Typing, Gdañskiego Towarzystwa
Naukowego, Krajowego Zespo³u Specjalistów. W Pol-
skim Towarzystwie Mikrobiologów pe³ni³ funkcjê Wice-
przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego (1967�1971 r.)
i przez wiele lat Przewodnicz¹cego Oddzia³u Gdañ-
skiego (1954�1967 r.)

Za jedno z wa¿niejszych zadañ, w latach siedem-
dziesi¹tych, jakie postawi³ przed sob¹ Profesor by³a re-
organizacja i organizacja 50 laboratoriów diagnostyki
bakteriologicznej oraz nawi¹zanie wspó³pracy z Kli-
nikami. Na szczególne podkre�lenie zas³uguje wielki
wk³ad, jaki wniós³ w rozwój diagnostyki bakterio-
logicznej w województwach: gdañskim, elbl¹skim, to-
ruñskim, s³upskim, koszaliñskim, bydgoskim i bialsko-
podlaskim, gdzie pe³ni³ funkcjê Konsultanta. W okresie
1982�1991 by³ cz³onkiem Krajowego Zespo³u Specja-
listów i bêd¹c ju¿ na emeryturze pe³ni³ jeszcze funkcjê
Konsultanta Wojewódzkiego w woj. elbl¹skim. Pod kie-
runkiem Profesora 71 osób uzyska³o specjalizacjê w za-
kresie mikrobiologii i wiele pracowni bakteriologicz-
nych jest prowadzonych przez uczniów Pana Profesora.

W uznaniu zas³ug Profesor Stefan Kryñski by³ uho-
norowany wieloma odznaczeniami pañstwowymi i re-
sortowymi: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1946 r.), odzna-
k¹ Za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Zdrowia (1952 r.),
Medalem 10-Lecia PRL (1955 r.), Krzy¿em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski (1973r.), odznak¹ Za
Zas³ugi dla Gdañska (1973 r.), odznak¹ Zas³u¿onemu
Akademii Medycznej w Gdañsku (1975 r.), Zas³u¿ony
Nauczyciel (1984 r.), Medalem 40-Lecia PRL (1984 r.),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1986 r.),
Odznak¹ za Zas³ugi dla województwa Elbl¹skiego
(1986 r.) i Odznak¹ za Zas³ugi dla Województwa Bial-
sko-Podlaskiego (1988 r.). Otrzyma³ równie¿ Bialsk¹
Nagrodê Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwi³³o-
wej (2003 r.), za pielêgnowanie zwi¹zków z ziemi¹
ojców i wzbogacenie zbiorów regionalnych Muzeum
Po³udniowego Podlasia w Bia³ej-Podlaskiej, do której
mia³ szczególny sentyment.

Kiedy cz³owiek odchodzi od nas na zawsze, za-
dajemy sobie pytanie: jakim by³, jaki pozostanie w na-
szej pamiêci?

W pamiêci tych, którzy stykali siê na co dzieñ
z Profesorem, zapisa³ siê jako cz³owiek szlachetny,
¿yczliwy innym, maj¹cy du¿e poczucie humoru. Z na-
tury by³ cz³owiekiem pogodnym, ale nie by³a mu obca
zmienno�æ nastrojów. Mia³ dystans do osób nadmiernie
celebruj¹cych swoj¹ wa¿no�æ i czêsto z takich sytuacji
¿artowa³. Nie lubi³ publicznych wyst¹pieñ. Wyj¹tek
stanowi³y, ciesz¹ce siê wielkim powodzeniem wyk³ady
dla studentów, które okrasza³ licznymi anegdotami
i dowcipami, dziêki czemu potrafi³ zainteresowaæ swo-
ich s³uchaczy nawet trudnymi tematami. Mia³ opiniê
wspania³ego pedagoga. Profesor by³ w szerokim rozu-
mieniu tego s³owa humanist¹ i erudyt¹. Szczególnie
pasjonowa³a Jego historia, na której temat lubi³ prowa-
dziæ d³ugie dyskusje. Na pewno mia³ wielki talent lite-
racki, o czym mogli przekonaæ siê wszyscy, czytaj¹c
Jego wspomnienia, oparte na pamiêtnikach, które pro-
wadzi³ przez wiêksz¹ czê�æ ¿ycia. By³y one publiko-
wane w Gazecie AMG, pó�niej wydane w postaci
ksi¹¿kowej: �Kartki ze wspomnieñ starego profesora�.
Charakter Profesora a tak¿e Jego ¿yciorys wykszta³ci³y
rzadko dzi� spotykan¹ postawê wobec ¿ycia. Nie zabie-
ga³ o gromadzenie fortuny, nie mia³ wielkich wymagañ
a satysfakcjê znajdowa³ w pracy naukowej, kszta³ceniu
m³odzie¿y i pracy dla chorych. Do koñca interesowa³
siê losami Zak³adu, któremu odda³ swoj¹ ca³¹ m³odo�æ,
energiê i serce. Pozostawi³ nam w spadku owoce swojej
pracy a przede wszystkim ludzi, których wykszta³ci³.

Pan Profesor Stefan Kryñski zmar³ 13 kwietnia,
w Wielkanocny Poniedzia³ek 2009 roku. Odszed³ od
nas wielki polski mikrobiolog, autorytet naukowy, wy-
bitna osobowo�æ medycyny polskiej i gdañskiej, nau-
czyciel wielu pokoleñ kadry medycznej i specjalistów
w zakresie mikrobiologii. Mia³ 95 lat, by³ najstarszym
Profesorem naszej Uczelni, który tak d³ugo, aktywnie
s³u¿y³ swoim bogatym do�wiadczeniem i m¹dro�ci¹.
Profesor Stefan Kryñski wskaza³ wielu osobom drogê
¿ycia zawodowego.

Pan Profesor Stefan Kryñski zosta³ pochowany
18 kwietnia 2009 roku, w rodzinnym grobowcu Kryñ-
skich i Barwiñskich na cmentarzu parafialnym w £oma-
zach. Pana Profesora po¿egna³a Rodzina, przyjaciele,
wychowankowie i znajomi.

Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci...

Maria D¹browska-Szponar,
Janusz Galiñski, Iwona Szychliñska

Gdañski Uniwersytet Medyczny
Zak³ad Mikrobiologii Lekarskiej
80-227 Gdañsk, ul. Do Studzienki 38
mikrob@amg.gda.pl
mszponar@amg.gda.pl


