
Prof. dr hab. Kazimierz Mafusiak
(1e13 - Lee4)

Dnia 24 września |994 roku mtarł, w Warszawie prof' dr hab. Kazimierz
M atusiak, emerytowany profeso r zW czajny Uniwersytetu Warszawskiego.

Urodził się w 1913 roku we Lwowie. Studia wyzsze odbył na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie
otaz na Wydzia|ę Rolniczp Politechniki Lwowskiej. W latach 1937 -|941 był
asystentem w Katedrze Botaniki Uniwersytetu im. IanaKazimierza, potem pra-
cował na stanowisku mikrobiologa w Instytucie prof. R. Weigla. Po wojnie
rozpoczął pracę jako asystent na Uniwersytecie Jagielloriskim w Krakowie, gdzie
w 1949 roku uzyskał tytuł doktora, a w |954 stopieri docenta. w latach
1950-1958 pracował w Instytucie Przemysłu Fermentacyjnego w Krakowie,
gdzie kierował Zakładan Mikrobiologii Technicznej i stworzył, pierwszą kolekcję
drobnoustrojÓw dla przemysłu. w 1956 roku rozpoczął pracę w Uniwersytecie
im. Marii Skłodowskiej.Curie jako docent w Kat edrze Mikrobiologii ogÓlnej,
a następnie Kierownik Katedry Mikrobiotogii Szczeglłowej . Zorganizował po.
wazny ośrodek badari ekolo giczno-algologicznych prowadząc badani a na Poje.
zlerzu Łęczynsko.Włodawskim, gdzie powstała stacja terenowa. W tym samym

429



czasie objął kierownictwo Katedry Botaniki w Wyższej Szkole Rolniczej w Lub.
linie. Załozył pracownię algologii eksperymentalnej, w ktÓrej prowadzono bada.
nia nad wyjaśnieniem mechaniznu antagonistycznego działania glonÓw na bak-
terie. W wyniku tych badari udało się wyjaśnić, w jakich stadiach rozwojowych
glonÓw tworzy się substancja antybiotyczna i jaka jest rola światła w procesie
antybiozy.

w roku |969 prof. dr hab. Kazimierz Matusi ak przeniÓsł się na Uniwersytet
Warszawski do Instytutu Mikrobiologii i został kierownikiem Zakładu Mikro-
biologii Środowisk, w ktÓrym prowadzonę byty badania nad mikrobiologicznym
oczyszczaniem ściekÓw ptzffiflysłowych (rafineryjno-petrochemi cznych i azoto.
wych). Pod Jego kierunkiem kontynuowane były badania nad izo|acją i adap-
tacją szczeplw bakteryjnych do wysokich stęzeri trudno rozkładalnych i często
toksycznych składnikÓw ściekÓw. Stworzył' kierunek badari ekologiczno-mikro-
biologicznych w oparciu o stację terenową nad Jeziorem Mikołajskim, gdzie
kontynuował wcześniej prowadzone przez siebie badania nad wzajemnymi sto-
sunkami glonÓw i bakterii, a takie rolą sinic jako organimtÓw wiązących wolny
azot w naturalnych warunkach wodnych.

W latach I97I-I975 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Mikrobiologii Uni-
wersytetu Warszawskiego.

w 1980 roku przeszedŁ na emerytUf,ę, ale nadal ,y*o uczestniczył' w zyciu
macierzystego ZakładU, & takze bliskich sobie innych Uczelni.

w bogatym dorobku naukowym zrrarłego Profesora obejmującym rÓzno-
rodne zagadnienia gleboznawstwa, botaniki i mikrobiologii, wyrlzniają się prace
dotyczące ekologii drobnoustrojÓw, a zwłaszcza wspÓłzależności pomiędzy glo-
nami i bateriami oraz badania znajdujące zastosowanie w praktyce nad biolo.
gicznym oczy szczaniqrt ściekow przemy słowych .

Prof. dr hab. Kazimierz Matusiak był aktywnym czł'onkiem wielu towarzystw
naukowych, Rad Naukowych InstytutÓw licznych Uczelni oraz wieloletnim
przewodniczącym Komisji Mikrobiologii Wody i ŚciekÓw Komitetu Mikro.
biologicznego PAN.

Prof. dr hab. Kazimierz Matusiak był człowiekiem o wielkiej dobroci, po-
wszechnie lubianym i szanowanym, obdarzonym niepospolitym poczuciem
humoru.

We wszystkich instytucjach naukowych, w ktÓrych pracował, stw aruał' nowe
szkoły naukowe wspÓłpracując rÓwnocześnie z wieloma innymi placÓwkami,
dbając wszechstronnie o rozwÓj młodych pracownikÓw' co owocował,o |icznymi
doktoratami i habilitacjami prowadzonymi pod Jego kierownictwem.

Pozostanie wiecznie zywy w naszej pamięci.

Przyj aciele i uczniowte
- pracownicy Instytutu Mikrobiologii
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