POST. MIKROBIOL.,
2006, 45, 1, 3 4
http://www.pm.microbiology.pl

Anna Jadwiga Podhajska
19382006

lekarz, profesor biotechnologii Uniwersytetu Gdañskiego,
specjalista w dziedzinie mikrobiologii,
biologii molekularnej oraz in¿ynierii genetycznej
W dniu 05.02.2006 roku odesz³a od nas Profesor
Anna P o d h a j s k a, wspania³y cz³owiek i wychowawca wielu roczników mikrobiologów i biologów
molekularnych. Anna, czêciej zwana przez nas Jagod¹,
ca³e swoje ¿ycie zwi¹za³a z Trójmiastem. Ukoñczy³a
studia na Wydziale Lekarskim AMG i od 1965 roku
rozpoczê³a pracê zawodow¹ w Katedrze Mikrobiologii AMG. W 1968 roku obroni³a doktorat i uzyska³a specjalizacjê z zakresu mikrobiologii lekarskiej.
W 1987 roku habilitowa³a siê na Wydziale Lekarskim
AMG, a w 1996 roku otrzyma³a tytu³ profesora. Niemal¿e od pocz¹tku istnienia Uniwersytetu Gdañskiego
tworzy³a Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi pracuj¹c
najpierw w Katedrze Biochemii kierowanej przez Profesora Karola Taylora, a póniej kieruj¹c Zak³adem
Mikrobiologii. Jednostk¹ t¹, przekszta³con¹ póniej w
Katedrê Mikrobiologii, kierowa³a do 1996 roku. Od
pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych Jagoda bardzo cile
wspó³pracowa³a z Profesorem Wac³awem Szybalskim
z Uniwersytetu Wisconsin w Madison. W ci¹gu kilkunastu lat odby³a wielokrotne sta¿e naukowe w tym
laboratorium, co zaowocowa³o wieloma znacz¹cymi
publikacjami, ale równie¿ ide¹ utworzenia unikalnego
Wydzia³u Biotechnologii ³¹cz¹cego uczelnie Wybrze¿a. Wydzia³ Biotechnologii Uniwersytetu Gdañskiego
i Akademii Medycznej w Gdañsku powsta³ ostatecznie w 1993 roku, przede wszystkim dziêki tytanicznej
pracy Jagody i Profesora Karola Taylora. Zasady studiowania na Wydziale by³y inne ni¿ te, które by³y dotychczas regu³¹ na uczelniach; zosta³y wprowadzone
zmiany, które dopiero kilka, a nawet kilkanacie lat
póniej pojawi³y siê w innych szko³ach wy¿szych.
Od samego pocz¹tku istnienia Wydzia³u obowi¹zywa³
system kredytowy, studenci mieli mo¿liwoæ wyboru

wielu przedmiotów oferowanych na innych uczelniach,
jednym z wa¿nych kryteriów doboru studentów by³a
bieg³a znajomoæ jêzyka obcego. Pasj¹ Jagody by³o
kszta³cenie studentów w zakresie najnowszych technik badawczych opartych o in¿ynieriê genetyczn¹
i biologiê molekularn¹. Od 1994 roku organizowa³a
dla studentów Letnie Szko³y Biotechnologii, na które
zapraszani byli najwybitniejsi przedstawiciele wiatowej nauki. Dziêki tym dzia³aniom absolwenci Wydzia³u Biotechnologii z ³atwoci¹ znajdowali zatrudnienie w kraju i za granic¹.
Od 1996 roku Jagoda rozpoczê³a tworzenie od podstaw Katedry Biotechnologii na naszym Wydziale.
Katedr¹ kierowa³a do koñca swojej aktywnoci zawodowej. Objêcie kierownictwa tej w³anie Katedry wynika³o z wielkiej pasji Jagody do upowszechniania
i komercjalizacji wyników naukowych. Dziêki jej zaanga¿owaniu dosz³o do utworzenia w Gdañsku Centrum
Transferu Technologii, a w Gdyni Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego. Koniecznoæ przenoszenia wyników badañ do firm biotechnologicznych propagowa³a równie¿ na forum miêdzynarodowym. By³a
wiceprezydentem Stowarzyszenia Scanbalt powo³anego przez uczelnie wy¿sze i firmy biotechnologiczne
zlokalizowane w basenie Morza Ba³tyckiego w celu
prowadzenia wspólnych badañ i wdra¿ania nowoczesnych technologii.
Jagoda by³a wybitnym naukowcem i nauczycielem
akademickim. Opublikowa³a kilkadziesi¹t prac naukowych, wiele z nich w czasopismach zagranicznych
o najwy¿szym poziomie. Wypromowa³a prawie 100 magistrantów i oko³o 20 doktorów; czterech z nich zosta³o
profesorami. Swoje liczne kontakty zagraniczne wykorzystywa³a miêdzy innymi do kierowania swoich
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wspó³pracowników na sta¿e naukowe do czo³owych
amerykañskich i europejskich orodkach naukowych.
Jej pasjê i rolê w tworzeniu i popularyzacji nauki
doceni³y równie¿ ró¿ne organizacje spo³eczne, miêdzy innymi nominuj¹c do bardzo presti¿owej nagrody
Women in Science.
To po¿egnanie nie by³oby pe³ne gdybymy nie powiêcili kilku zdañ Jagodzie  nies³ychanie wra¿liwemu i dobremu cz³owiekowi. Wierzy³a w ludzi, w ich
wewnêtrzn¹ dobroæ. Pomaga³a nam wszystkim, szczególnie jeli kto z nas by³ nieszczêliwy, chory lub
w inny sposób poszkodowany przez los. Wiêkszoæ z nas

bêdzie to zawsze pamiêta³a. Jagoda kocha³a nie tylko
ludzi, kocha³a te¿ zwierzêta. Jej dom by³ zawsze pe³en
przygarniêtych uratowanych zwierz¹t. Bezdomne psy,
koty (ale zdarza³y siê te¿  okaleczony je¿, go³¹b czy
mewa) znajdowa³y trwa³y lub czasowy azyl w jej domu.
Tak¹ bêdziemy Ciebie pamiêtaæ  doskona³ego
naukowca i organizatora nauki, ale równie¿ wspania³ego cz³owieka pomagaj¹cego innym, nawet wtedy
kiedy to Ty potrzebowa³a tej pomocy najbardziej.
¯egnaj Jagodo.
Pracownicy Wydzia³u Biotechnologii UG-AMG

5-tego lutego 2006 r. po d³ugotrwa³ej i bardzo ciê¿kiej chorobie zmar³a prof. dr hab. Anna Jadwiga
Podhajska, mikrobiolog, profesor Uniwersytetu Gdañskiego. p Pani Profesor wspó³pracowa³a z Redakcj¹ Postêpów Mikrobiologii jako Autor, Recenzent oraz Doradca.
Dziêki jej staraniom moglimy w 1994 r. jako jedyni w kraju wydrukowaæ w przek³adzie na jêzyk
polski materia³y z jubileuszowego Sympozjum COGENE pt. From the Double Helix to the Human
Genome: 40 Years of Molecular Genetics. Sympozjum pod auspicjami UNESCO odby³o siê w Pary¿u
w kwietniu 1993 roku.
Podziwialimy prof. A. Podhajsk¹ za Jej niezwyk³¹ wiedzê, m¹droæ, ¿yczliwoæ oraz optymizm.
Teraz brak nam jej bêdzie
Za Redakcjê
Jerzy Hrebenda

