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Prof. dr hab. Mieczys³awa Merkel
(19262010)
W dniu 30 wrzenia 2010 r. odesz³a od nas na zawsze prof. dr hab. Mieczys³awa Zofia Merkel  wybitny naukowiec i nauczyciel wielu pokoleñ mikrobiologów, wieloletni cz³onek Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów, konsultant wojewódzki w dziedzinie
mikrobiologii lekarskiej, kierownik Zak³adu Bakteriologii Klinicznej Szpitala im. prof. Or³owskiego CMKP
w Warszawie; wspania³y cz³owiek, wyró¿niaj¹cy siê
wielkim zaanga¿owaniem zawodowym i spo³ecznym.
Pogrzeb odby³ siê w dniu 7 padziernika 2010 r. na
Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach w Warszawie.
Prof. Merkel urodzi³a siê 31 lipca 1926 r. we Lwowie, dziel¹c losy swego pokolenia. Jej dzieciñstwo
i lata m³odoci przypad³y na ostatnie, burzliwe lata
II Rzeczpospolitej, a nastêpnie okres wojny i okupacji,
najpierw radzieckiej, potem niemieckiej. W roku 1944
wst¹pi³a do I Armii Wojska Polskiego i przesz³a ca³y
jej szlak bojowy, dochodz¹c do Berlina. By³a sanitariuszk¹, pracuj¹c z wielkim powiêceniem i czêsto
w bardzo trudnych warunkach. W latach póniejszych
odbi³o siê to na Jej zdrowiu, a bolesne wspomnienia
i dowiadczenia z tamtych lat do koñca pozosta³y

w Jej pamiêci. Za udzia³ w walkach o Berlin zosta³a
odznaczona Odznak¹ Grunwaldzk¹ oraz innymi odznaczeniami bojowymi  polskimi i radzieckimi.
Po wojnie ukoñczy³a szko³ê redni¹, nastêpnie studia wy¿sze na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu £ódzkiego.
Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w Zak³adzie Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Warszawie,
prowadz¹c zarówno pracê naukow¹ jak i dydaktyczn¹.
W roku 1961 uzyska³a stopieñ naukowy doktora biologii (praca doktorska pod kierunkiem prof. Mikulaszka),
a nastêpnie w roku 1966 stopieñ doktora habilitowanego. W roku 1990 uzyska³a tytu³ profesora.
Po odejciu z warszawskiej Akademii Medycznej
pracowa³a na stanowiskach kierowniczych najpierw
w Wytwórni Surowic i Szczepionek, potem w Szpitalu
Ginekologiczno-Po³o¿niczym przy ul. Karowej w Warszawie, a najd³u¿ej  w Szpitalu im. prof. Or³owskiego
CMKP (19761995). W placówce tej by³a organizatorem Zak³adu Bakteriologii Klinicznej i kierownikiem
do czasu przejcia na emeryturê.
Trzeba te¿ podkreliæ, ¿e prof. dr hab. Mieczys³awa
Z. Merkel by³a inicjatorem powstania samorz¹du
diagnostów laboratoryjnych, organizatorem i przewodnicz¹c¹ I Zebrania Pracowników Medycznych
Laboratoriów Diagnostycznych w roku 1989. Wnios³a
niekwestionowany wk³ad w rozwój polskiej diagnostyki laboratoryjnej, zw³aszcza w zakresie mikrobiologii lekarskiej. By³a wychowawc¹ wielu pokoleñ
specjalistów z tej dziedziny.
Za osi¹gniêcia w pracy zawodowej, organizacyjnej
i spo³ecznej zosta³a odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz innymi odznaczeniami pañstwowymi i okolicznociowymi.
W pamiêci wspó³pracowników, przyjació³ i znajomych pozostanie cz³owiekiem niezwykle pracowitym,
wiele wymagaj¹cym zarówno od siebie jak i od innych, bardzo powa¿nie traktuj¹cym powierzane sobie
obowi¹zki zawodowe, organizacyjne i spo³eczne. Ale
tak¿e szczerym, serdecznym, ¿yczliwym i otwartym
na niesienie pomocy innym. By³a cz³owiekiem powszechnie lubianym i szanowanym, zarówno przez
wspó³pracowników jak i studentów.
Pracownicy Zak³adu Bakteriologii Klinicznej SPSK
im. Prof. Or³owskiego CMKP

