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A TO HISTORIA!

W 201 0 roku mija 40-ta rocznica założenia Instytutu

Biologii Molekularnej , z którego wywodzi sie nasz Wydział.

Poczynając od poprzedniego numeru przypominamy

sylwetki kilku założycieli Instytutu, których nie ma juz

wśród nas.

JAN ZURZYCKI 1 925 - 1 984

Mija już 25 lat od lipca 1 984 roku, kiedy to w odstępie

kilkunastu dni Uniwersytet Jagielloński, a przede

wszystkim ówczesny Instytut Biologii Molekularnej UJ,

poniósł niepowetowaną stratę. W jednym miesiącu,

przedwcześnie zmarli profesor Maria Sarnecka-Keller, dla

przyjaciół Rysia, i profesor Jan Zurzycki.

Profesor Maria Sarnecka-Keller, biochemik, pierwsza

kobieta – prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w jego

ponad 600-letniej historii, były Dyrektor Instytutu,

organizatorka i wieloletni Kierownik Zakładu Biochemii

Zwierząt w Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesor Jan

Zurzycki, profesor zwyczajny UJ, uczony o światowej

sławie, były prorektor UJ, pierwszy Dyrektor

i   współorganizator Instytutu Biologii Molekularnej UJ,

członek rzeczywisty PAN, członek zagraniczny Niemieckiej

Akademii Nauk Przyrodniczych „Leopoldina”. Obojgu nie

było dane dożyć 60 lat. Urodzeni w 1 925 roku należeli do

pokolenia, które po drugiej wojnie światowej

odbudowywało polską naukę i   wprowadzało ją do nauki

światowej .

Profesor Jan Zurzycki całe swe życie poświęcił nauce,

badaniom naukowym, nauczaniu studentów i młodszych

współpracowników oraz organizowaniu życia naukowego

w  skali krajowej i międzynarodowej. W czasie wojny

pracował w Krakowskiej Fabryce Maszyn „Zieleniewski i

Fitzner-Gamper”, kontynuując naukę na tajnych

kompletach. Pozwoliło Mu to na rozpoczęcie studiów na

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJ już w  1 945 roku

i ich ukończenie w  1 948 roku. Pracę dydaktyczną rozpoczął

jako student w 1 947 roku, a w 1 948 został zatrudniony

jako asystent w Katedrze Fizjologii Roślin UJ, kierowanej

przez profesora Franciszka Górskiego. Mając 25 lat uzyskał

stopień doktora nauk przyrodniczych (w 1 950 roku), a

w  1 963 roku, gdy miał zaledwie 38 lat, Rada Państwa

nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego. Po przejściu

w  1 967 roku profesora Franciszka Górskiego na emeryturę

przejął po nim kierownictwo Katedry Fizjologii Roślin UJ.

Po roku 1 968 ówczesne władze polityczne dążyły do

ponownego ograniczenia samodzielności uniwersytetów uzyskanej po 1 956

roku, a  przede wszystkim do obniżenia autorytetu profesorów i uczonych.

Obok mianowania zaangażowanych w życie partii docentów bez habilitacj i,

zaczęły one przekształcać wówczas jeszcze stosunkowo samodzielne wydziały

uczelni w duże instytuty (z których niemal żadne nie przetrwały próby czasu,

dzieląc się ponownie na mniejsze jednostki), a katedry w zakłady. Zdając sobie

sprawę z tych zagrożeń starsi i   wpływowi profesorowie Wydziału Biologii i Nauk

o Ziemi UJ, profesorowie Zygmunt Grodziński (wybrany po październiku 1 956

rektorem UJ, sprawował tę funkcję w latach 1 956-1 958 i został odwołany

przez PZPR przed końcem kadencj i), Franciszek Górski, Władysław Szafer, Jan

Zurzycki oraz przeniesiony z Warszawy do Krakowa Ignacy Reiffer poparli ideę

przekształcenia Wydziału zamiast w dwa duże heterogenne instytuty Biologii i

Nauk o Ziemi w mniejsze, ale bardziej jednolite pod względem prowadzonych

badań naukowych Instytuty: Botaniki, Zoologii, Geografii i Nauk Geologicznych

oraz nowoutworzony Instytut Biologii Molekularnej . Udało się to zrealizować,

mimo początkowych sprzeciwów ministerstwa, dzięki temu, że w

Uniwersytecie Jagiellońskim cztery pierwsze instytuty miały wieloletnią

tradycję, np. Instytuty Botaniki i Geografii powstały odpowiednio już w latach

1 91 3 i 1 920, a Instytut Zoologii w 1 963 roku.

Pierwszym dyrektorem nowopowołanego Instytutu Biologii Molekularnej został

profesor Jan Zurzycki, jako jego współorganizator i jedyny spośród ośmiorga

samodzielnych pracowników naukowych posiadający tytuł profesora. Już

w  1 969 roku profesor Jan Zurzycki został powołany na członka korespondenta

PAN (miał wówczas 44 lata, członkiem rzeczywistym został w 1 980 roku). Tytuł

profesora zwyczajnego uzyskał 1 971 roku, a  w  1 977 roku spotkał go zaszczyt

zostania członkiem zagranicznym Niemieckiej Akademii Nauk Przyrodniczych

„Leopoldina”.

Początkowo, Profesor Zurzycki interesował się problemami zanieczyszczeń

powietrza w Krakowie i już w 1 950 roku opublikował pracę w wydawnictwach

PAU, w której wykazał przydatność badania rozmieszczenia porostów, jako

bardzo czułych wskaźników zanieczyszczenia. Wkrótce potem zajął się

badaniem chloroplastów i ich rozmieszczenia w komórkach, jako czynnika

wpływającego na wydajność fotosyntezy i   przystosowania roślin do

oświetlenia. Zagadnienia te badał do końca swego życia. Najważniejszymi
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Profesor Jan Zurzycki

Tekst ten ukazał się w numerze 1 1 5-1 1 6 miesięcznika UJ

Alma Mater. Przedruk za zgodą redakcj i Alma Mater.

uzyskanymi przez Niego wynikami było ustalenie widma czynnościowego

(zależności funkcj i od długości fali światła) dla procesów związanych

z  ustawianiem się chloroplastów w komórkach, wykazanie z  wykorzystaniem

monochromatycznego światła spolaryzowanego, że fotoroceptorem dla tych

procesów są związki flawinowe zlokalizowane w błonie komórkowej, oraz

badania tak zwanego „efektu światła niebieskiego” (ang. blue light syndrom).

Był prof. Zurzycki także konstruktorem aparatury naukowej, między innymi

zbudował mikrorespirometr, pozwalający badać intensywność fotosyntezy i

oddychania oraz obserwować w  trakcie tych procesów pojedyncze komórki.

Prace swe ogłaszał najczęściej w  „Acta Botanicorum Poloniae”, ale także w

czasopismach międzynarodowych, w  języku angielskim, a  początkowo

i   niemieckim. Najczęściej był ich jedynym autorem. Prace te były powszechnie

znane, a wyrazem międzynarodowego uznania było zaproszenie do napisania

obszernego rozdziału do encyklopedii fizjologii roślin wydanej w  językach

niemieckim i   angielskim w 1 972 roku.

Profesor zajmował się także popularyzacją nauki ogłaszając artykuły

przeglądowe, popularnonaukowe i   broszury. Był jednym z  dwu redaktorów

i   autorem wielu rozdziałów w podręczniku „Fizjologia Roślin” mającym dwa

wydania, a  także autorem rozdziałów w innych wydawnictwach naukowych

polskich i   zagranicznych. Prace Jana Zurzyckiego są do dzisiaj cytowane,

szczególnie przez uczonych niemieckich, japońskich i   amerykańskich. Poza

Uniwersytetem prof. Jan Zurzycki pełnił rozliczne funkcje jako członek

centralnej Komisj i ds. Kadry Naukowej, Rady Głównej i   Zespołu Dydaktyczno-

Wychowawczego przy Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i   Techniki.

Koordynował międzynarodowe i krajowe problemy związane z  fizjologią roślin.

Organizował wiele międzynarodowych i krajowych zjazdów i sympozjów

naukowych i działał w licznych zagranicznych i krajowych towarzystwach

naukowych. Był redaktorem lub członkiem redakcj i 6 międzynarodowych

czasopism naukowych oraz przewodniczącym lub członkiem rad naukowych

instytutów naukowych i komitetów naukowych PAN.

Profesor Jan Zurzycki żył nauką przez cały rok. Zwykle nie korzystał z  urlopu,

przeznaczając go na pracę badawczą. Pracę organizował sobie

w  charakterystyczny sposób. Przez osiem miesięcy w roku czytał i   analizował

literaturę naukową, opracowywał wyniki doświadczeń i   pisał prace naukowe

i   popularno-naukowe, przygotowywał podręczniki, recenzje, zajmował się

dydaktyką i   organizacją nauki. Gdy nadchodziło lato, po kilkanaście godzin na

dobę zajmował się wyłącznie pracą doświadczalną. Paląc jednego papierosa po

drugim, do sześćdziesięciu dziennie, sam wykonywał wszystkie badania. Często

obiektem Jego prac były mchy rosnące na dziedzińcu Collegium Iuridicum, w

którym do 1 982 roku mieścił się Instytut Biologii Molekularnej . Sam konstruował

i   przerabiał aparaturę naukową. Umiał toczyć, frezować i kreślić rysunki

techniczne projektów aparatury. Doskonale znał się na optyce i fotografii.

Należał do pokolenia uczonych, pracujących nie tylko w oparciu o  drogą,

komercjalnie dostępną aparaturę, ale także konstruujących i   opracowujących

nowatorskie metody badań. Uczeni ci uważali (wielu najwybitniejszych do

dzisiaj tak pracuje), że prawdziwie nowatorskie badania można wykonać

najczęściej wtedy, gdy dysponuje się nową, unikalną aparaturą badawczą. Tak

postępowali i   postępują pionierzy wielu typów badań z  zakresu biologii

komórkowej i   molekularnej .

Profesor Jan Zurzycki pozostał w naszej pamięci jako

życzliwy dla wszystkich opiekun naukowy, który nikomu nie

narzucał swojego zdania, a  uczył innych swoim przykładem

i   mądrą radą. Był promotorem 1 4 ukończonych przewodów

doktorskich, a  kilkoro z  Jego doktorantów zostało później

profesorami. Profesor Jan Zurzycki należał do pokolenia

uczonych, dla których praca badawcza i   dydaktyczna były

nie tylko powołaniem, ale celem i   sposobem życia. Był przy

tym bardzo bezpośredni. Z  pozoru zawsze poważny, był

obdarzony dużym poczuciem humoru. Kolekcjonował

anegdoty i   dowcipy i notował je za pomocą słów

kluczowych w specjalnym notesie. Na każdą okazję miał

przygotowaną specjalną serię dowcipów, które opowiadał

z  kamiennie poważną twarzą. Dawało to zabawne efekty.

Wiele Jego żartów do dzisiaj jest opowiadanych

w  środowisku naukowym. Jego przedwczesna

niespodziewana śmierć w  wyniku rozległego zawału serca

pogrążyła w głębokim żalu społeczność naukową

w  Krakowie i Polsce. Przez wiele lat brak tak wielkiego

autorytetu naukowego, który miał wielki wpływ na

organizację nauki w Polsce i   kontakty międzynarodowe, był

odczuwany w Instytucie Biologii Molekularnej (obecnym

Wydziale Biochemii, Biofizyki i   Biotechnologii). Jestem

przekonany, że gdyby nie przedwczesna śmierć w lipcu

1 984 roku profesorów Marii Sarneckiej -Keller i Jana

Zurzyckiego, zapewne pozycja Wydziału w nauce polskiej i

światowej byłaby jeszcze silniejsza.

prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda


