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Edmund Strzelczyk
19302005
W dniu 8 marca 2005 roku zmar³ Edmund Strzelczyk,
profesor zwyczajny w Instytucie Biologii Ogólnej
i Molekularnej UMK,
twórca i wieloletni kierownik Zak³adu Mikrobiologii.
Urodzi³ siê 3 maja 1930 roku w Micha³kowicach
(Siemianowicach) ko³o Katowic. Bêd¹c dzieckiem nie
móg³ siê nadziwiæ, ¿e tego dnia miasto wygl¹da inaczej  powiewaj¹ flagi i jest odwiêtny nastrój. Pytaj¹c
matkê, co jest tego przyczyn¹, w odpowiedzi us³ysza³:
bo dzisiaj s¹ twoje urodziny. To przekonanie towarzyszy³o Mu przez lata dzieciñstwa.
Wyj¹tkowy by³ dzieñ urodzin i wyj¹tkowe by³o
gimnazjum im. A. Mickiewicza w Katowicach, które
ukoñczy³ w 1950 roku  trzech nauczycieli z grona
pedagogicznego mia³o stopieñ naukowy doktora.
Rok ukoñczenia gimnazjum by³ czasem podjêcia
wa¿nej ¿yciowej decyzji. Z zami³owania lenik, myla³ o podjêciu studiów na Wydziale Lenym Akademii
Rolniczej w niedalekim Krakowie. Przyjecha³ jednak
do Torunia i rozpocz¹³ studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu M. Kopernika.
Po uzyskaniu dyplomu 1-szego stopnia (1953), naukê
kontynuowa³ na Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. W 1955 roku uzyska³ dyplom magistra mikrobiologii. Bêd¹c studentem IV roku pracowa³ jako m³odszy asystent w Katedrze Mikrobiologii
UMCS. Po ukoñczeniu studiów pracowa³ w Katedrze
Mikrobiologii Rolnej Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Lublinie (do 1965 roku).
By³ ulubionym uczniem profesor Jadwigi Marszewskiej-Ziemiêckiej, uznanego w kraju i za granic¹ mikrobiologa, która na osobiste zaproszenie Sergiusza
Winogradskiego (wspó³pracownika Pasteura) odby³a
sta¿ naukowy w Instytucie Pasteura w Pary¿u.
W Lublinie, Profesor Strzelczyk po raz pierwszy
spotka³ profesora W³adys³awa Kunickiego-Goldfingera,
intelektualistê, niekwestionowany autorytet w zakresie

mikrobiologii, filozofa przyrody o budz¹cej podziw wiedzy. Znajomoæ ta przerodzi³a siê z czasem w przyjañ.
Z Lublina, bêd¹c m³odym asystentem, wyjecha³ na
dwa lata do Kanady, do Instytutu Mikrobiologii, jako
stypendysta Fundacji Rockefellera. Kontynuowa³ tam
badania nad bakteriami wi¹¿¹cymi azot atmosferyczny.
Po powrocie z Kanady, w 1961 roku, obroni³ rozprawê
doktorsk¹. Po czterech latach, w 1965 roku, habilitowa³
siê i jako m³ody docent wróci³ do Torunia obejmuj¹c
kierownictwo Pracowni Mikrobiologii, któr¹ wkrótce
przekszta³ci³ w Zak³ad Mikrobiologii. Ponownie wyjecha³ do Kanady (19671968), do Instytutu Biologii
Komórki w Ottawie jako stypendysta National Research Council of Canada.
W 1972 roku uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, jako jeden z najm³odszych profesorów w swojej specjalnoci. Profesorem zwyczajnym zosta³ w 1978 roku.
Profesor E. Strzelczyk utworzy³ unikalny orodek
naukowo-badawczy, zajmuj¹cy siê mikrobiologi¹ gleb
i drzew lenych. Las intrygowa³ Go ju¿ od lat m³odoci. Chcia³ przecie¿ studiowaæ lenictwo. Umi³owanie lasu i pasja badawcza z³o¿y³y siê na sukces zawodowy i ¿yciow¹ satysfakcjê.
Prace badawcze dotyczy³y oddzia³ywañ pomiêdzy
korzeniami drzew a drobnoustrojami oraz roli drobnoustrojów w prawid³owym funkcjonowaniu ekosystemów lenych. W celu poznania tego z³o¿onego zjawiska ekologicznego trzeba by³o poznaæ w³aciwoci
fizjologiczne i biochemiczne drobnoustrojów, zarówno
bakterii jak i grzybów. Dlatego kierowa³ badaniami nad wytwarzaniem hormonów rolinnych, witamin,
enzymów, aminokwasów, kwasów organicznych, cukrów, zwi¹zków chelatuj¹cych ¿elazo (sideroforów).
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Bada³ równie¿ wp³yw szkodliwych czynników (metale
ciê¿kie, pestycydy) na aktywnoæ metaboliczn¹ drobnoustrojów glebowych. Pierwszy zwróci³ uwagê na fakt,
¿e w prawid³owym funkcjonowaniu oddzia³ywañ mutualistycznych pomiêdzy korzeniami drzew a grzybami mikoryzowymi aktywnie uczestnicz¹ bakterie, tzw.
mycorrhization helper bacteria. Odt¹d Zak³ad Mikrobiologii sta³ siê jedynym orodkiem badawczym w Polsce,
zajmuj¹cym siê takimi mikroorganizmami. Wyniki swoich badañ, Profesor E. Strzelczyk publikowa³ w dziewiêtnastu czasopismach zagranicznych i szesnastu czasopismach krajowych. Jest autorem lub wspó³autorem
dwustu rozpraw naukowych i dwóch podrêczników.
Dwukrotnie otrzyma³ dyplom uznania od United States
Department of Agriculture, trzykrotnie nagrodê Ministra Owiaty i Szkolnictwa Wy¿szego, Nagrodê Sekretarza Polskiej Akademii Nauk oraz kilkanacie nagród
JM Rektora UMK.
W latach 19741981 pe³ni³ funkcjê Dziekana Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Przez wiele lat
by³ cz³onkiem Komitetu Mikrobiologii PAN, Komitetu
Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Rady Naukowej
Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego.
By³ w sk³adzie Kolegium Redakcyjnego Acta Microbiologica Polonica oraz Polish Journal of Soil Science.
Wspó³pracowa³ z wa¿nymi orodkami naukowymi
w wiecie: United States Department of Agriculture,
Forestry Sciences Laboratory (Oregon USA), koncernem farmaceutycznym Hoffman  La Roche & Co
(Szwajcaria). Prowadzi³ seminaria i wyk³ady w takich
krajach jak Kanada, Szwajcaria, USA, W³ochy, Niemcy.
W kraju wspó³pracowa³ m. in. z Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutem Badawczym Lasu
w Warszawie/Sêkocinie, Wydzia³ami Lenymi Akademii Rolniczych w Krakowie i Poznaniu.

Zwyk³ mawiaæ czego s³oñ nie ruszy z tym bakteria
poradzi sobie z ³atwoci¹, dlatego nie odmawia³
pomocy w wykrywaniu ska¿eñ mikrobiologicznych,
wyznaczaniu preparatów bakteriobójczych, zabezpieczaniu procesów produkcyjnych przed korozj¹ mikrobiologiczn¹. Wspó³pracowa³ z wieloma zak³adami produkcyjnymi w regionie, a tak¿e poza nim. Przez wiele
lat s³u¿y³ pomoc¹ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Toruniu jako kierownik Pracowni Badañ
P³ynów Infuzyjnych. Wypromowa³ ponad dwustu
magistrów i trzynastu doktorów. Dwoje uczniów uzyska³o tytu³ profesora.
By³ bardzo wymagaj¹cym nauczycielem i szefem.
Zdobycie Jego uznania, oznacza³o nobilitacjê. By³ niedocig³ym wzorem pracowitoci, inteligencji i dowcipu
(który przecie¿ jest funkcj¹ inteligencji). Kiedy zbli¿a³
siê czas odejcia na emeryturê, jedn¹ z ostatnich prac
(opublikowan¹ w Postêpach Mikrobiologii) dedykowa³
nam, swoim pracownikom, z podziêkowaniem za wieloletni¹, sumienn¹ i wytrwa³¹ wspó³pracê.
Profesor L. Badura, pochylaj¹c siê nad trumn¹
zmar³ego Kolegi przekaza³ myli wielu, znaj¹cych Profesora Strzelczyka ....pragnê podkreliæ jeszcze jedn¹,
mo¿e najistotniejsz¹ w³aciwoæ Twojej osobowoci
 cechowa³a Ciê zawsze wielka skromnoæ i ¿yczliwoæ
dla ludzi. Cechowa³a Ciê nadto wyj¹tkowa prawoæ
i przedziwny ujmuj¹cy sposób bycia. I choæ by³e
wymagaj¹cy i bezkompromisowy w sprawach nauki,
to zawsze znajdowa³e czas na ¿yczliwe wyjanianie
zawi³ych problemów naukowych i ¿yciowych
Profesora ju¿ z nami nie ma. Zosta³a tylko Pamiêæ
i niepokój o czas bez Niego. Czy zrealizowa³ swoje
wszystkie zawodowe pragnienia? Chyba nie. Mia³a
powstaæ ksi¹¿ka Mikrobiologia lasu....
Pragnienia umieraj¹ ostatnie.
Hanna Dahm

