Prof. dr hab. Zbigniew M. Szynkiewicz (1926—1999)
W dniu 16 sierpnia bieżącego roku zmarł emerytowany prof.
zwycz. dr hab. n. wet. Zbigniew M. Szynkiewicz, zasłużony
nauczyciel akademicki i wybitny bakteriolog, wieloletni były
kierownik Katedry Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego i
były kierownik Zakładu Bakteriologii w ww. katedrze oraz były
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Weterynaryjnego SGGW.
Profesor Z.M. Szynkiewicz urodził się 17 marca 1926 roku w
Stąporkowie. Po ukończeniu w 1938 roku szkoły podstawowej
rozpoczął naukę w Gimnazjum Romualda Traugutta w
Częstochowie, którą przerwał w 1939 roku z powodu wybuchu II
wojny światowej. Okres okupacji spędził w Blachowni, gdzie w
1942 roku rozpoczął pracę w fabryce jako pracownik fizyczny, co
zapobiegło wywiezieniu Go do pracy przymusowej do Niemiec.
W tym samym czasie Profesor Szynkiewicz brał udział w ruchu oporu w oddziale „Szarych
Szeregów” w obwodzie częstochowskim byłego okręgu radomsko-kieleckiego Armii Krajowej.
W 1945 roku podjął naukę w ostatniej klasie gimnazjum ogólnokształcącego w Częstochowie
uzyskując tzw. „małą maturę”. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynuował naukę
w liceum o profilu przyrodniczym, które ukończył w 1946 roku. W tym samym roku został
przyjęty na studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego, na którym to
Wydziale uzyskał absolutorium w roku 1950, a dyplom lekarza weterynarii w roku 1951. Od
marca 1949 roku pan Profesor Szynkiewicz pracował jako wolontariusz w Zakładzie
Bakteriologii i Serologii Wydziału Weterynaryjnego UW, gdzie we wrześniu tego samego roku
został zatrudniony jako młodszy asystent wykonując pod kierunkiem prof. dr Juliusza Brilla
badania nad włoskowcami różycy, które zaowocowały pierwszą publikacją w 1950 roku
i awansem na asystenta. W 1952 roku nastąpił kolejny awans Profesora Szynkiewicza na
starszego asystenta Zakładu Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego, a w roku 1954 na
adiunkta. W latach 1958-59 Profesor Szynkiewicz był przez rok stypendystą Fundacji
Rockefellera oraz miesiąc stypendystą w Katedrze Biochemii w Western Reserve University
School of Medicine w Cleveland, Ohio, USA. Pobyt na stypendium został zakończony
opublikowaniem pracy w Journal of Bacteriology wspólnie z prof. N.Z. Sable. W 1960 roku
Profesor Szynkiewicz uzyskał tytuł doktora weterynarii na podstawie rozprawy zatytułowanej
Badanie możliwości wzrostu bakterii chorobotwórczych w niejałowej glebie badane na
przykładzie włoskowców różycy. W latach 1961-1965 zorganizował pracownię biochemicznoizotopową w Zakładzie Mikrobiologii, w której kontynuował badania nad pośrednim
metabolizmem cukrowców u Escherichia coli. W 1967 roku Rada Wydziału Weterynaryjnego
SGGW nadała Profesorowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na
podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej Cykl pentozowy
i biosynteza rybozy u E. coli. Na stanowisko docenta w Katedrze Mikrobiologii Wydziału
Weterynaryjnym Profesor Szynkiewicz został powołany 1 maja 1970 roku. W związku ze
zmianą struktury Wydziału Weterynaryjnego Profesor Szynkiewicz został 1 października 1970
roku docentem w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Wydziału Weterynaryjnego
SGGW i w 1976 roku Kierownikiem Zakładu Bakteriologii. W 1973 r. zorganizował Studium
Doktoranckie na Wydziale Weterynaryjnym oraz Studia Podyplomowe dla lekarzy weterynarii.
W 1978 Rada Państwa nadała Profesorowi Szynkiewiczowi tytuł profesora nadzwyczajnego, a w

dniu 1 listopada tego samego roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
Wydziale Weterynaryjnym SGGW. W dniu 1 lipca 1982 r. został wybrany na Kierownika
Katedry Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego SGGW, którą to funkcję pełnił do dnia 31
stycznia 1993 r. Również w roku 1982, w tajnym głosowaniu, wybrany został Prodziekanem ds.
Nauki na Wydziale Weterynaryjnym. W roku 1988 Rada Państwa nadała Profesorowi
Szynkiewiczowi tytuł profesora zwyczajnego na Wydziale Weterynaryjnym.
Dorobek naukowy Profesora Szynkiewicz a obejmuje 75 oryginalnych prac naukowych, 2
prace przeglądowe, 28 komunikatów, 22 prace naukowe niepublikowane oraz 2 prace popularnonaukowe - łącznie 136 pozycji. Za działalność naukową uzyskał nagrodę indywidualną II stopnia
przyznaną przez Komitet Mikrobiologii II Wydziału PAN, nagrodę zespołową II stopnia
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, jedną nagrodę zespołową II stopnia Rektora
SGGW-AR oraz 3 nagrody I stopnia Rektora SGGW. Za działalność dydaktyczną w zakresie
opracowania wyróżniających się skryptów i podręczników Profesor Szynkiewicz uzyskał
nagrodę zespołową III stopnia oraz II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Był promotorem 4 prac doktorskich, recenzentem 3 wniosków o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego oraz 16 prac doktorskich i szeregu innych recenzji. Był członkiem
zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz członkiem (z wyboru, przez cztery
kadencje) Komitetu Mikrobiologii PAN. Odznaczono Go Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, jak również
odznaką Zasłużonego dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW) oraz Złotą
odznaką Honorową „Za zasługi dla Uczelni”. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego Medycyny
Doświadczalnej i Mikrobiologii. Należał do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i PTNW.
Odszedł od nas nie tylko zasłużony nauczyciel akademicki oraz naukowiec-mikrobiolog, ale
i gorący patriota. Profesor ZM. Szynkiewicz został pochowany w dniu 20 sierpnia 1999 roku na
Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Cześć Jego pamięci !

Prof dr hab. Marek Niemiałtowski

