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Prof. dr hab. dr h.c. Micha³ Mazurkiewicz
(1941-2013)
Z g³êbokim smutkiem przyjêlimy wiadomoæ
o mierci w dniu 28 lutego 2013 roku prof. dr. hab. dr.
h.c. Micha³a Mazurkiewicza.
Odszed³ wybitny uczony nauk weterynaryjnych,
wielka indywidualnoæ naukowa o niekwestionowanym autorytecie w kraju i za granic¹, twórca bogatego
dorobku naukowego i popularyzatorskiego w dziedzinie
awiopatologii oraz licz¹cej siê
wroc³awskiej szko³y naukowej, prodziekan, prorektor
i rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, wieloletni kierownik Katedry Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków,
cz³onek PAN Wydzia³u V
Nauk Rolniczych, Lenych
i Weterynaryjnych, Komitetu
Nauk Weterynaryjnych, doktor honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu
Medycyny Weterynaryjnej
i Biotechnologii, wychowawca
wielu pokoleñ lekarzy weterynarii, cz³owiek o ujmuj¹cej
skromnoci i dobroci oraz
ogromnej pracowitoci.
Profesor Micha³ Mazurkiewicz urodzi³ siê 10 kwietnia 1941 roku w £ówczy, w województwie podkarpackim. Studia weterynaryjne ukoñczy³ na Wy¿szej
Szkole Rolniczej we Wroc³awiu, uzyskuj¹c dyplom
lekarza weterynarii w 1966 r. W 1970 r. uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk weterynaryjnych na
podstawie rozprawy pt. Gospodarka wodno-elektrolitowa u kurcz¹t z dowiadczalnie wywo³an¹ skaz¹
moczanow¹, za stopieñ doktora habilitowanego
w 1976 r. po przed³o¿eniu rozprawy nt.: Znaczenie
ukrwienia koci w gospodarce wapniowej u kur nienych. Tytu³ profesora nadano Mu w 1983 r., a stano-

wisko profesora zwyczajnego obj¹³ w 1991 r. W 1994 r.
otrzyma³ tytu³ specjalisty z zakresu chorób drobiu
i ptaków ozdobnych.
Swoje umiejêtnoci naukowe Profesor doskonali³,
uczestnicz¹c w licznych sta¿ach naukowych, m.in.
w Laboratorium Fizjologii Ptaków Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii (USA),
w orodkach badawczych
ówczesnego ZSRR (Moskwa,
Leningrad, Charków) i jako
stypendysta DAAD w RFN
(Hanower, Monachium).
Przedstawiaj¹c bardzo bogaty dorobek naukowy Profesora Mazurkiewicza nale¿y
podkreliæ, ¿e od samego pocz¹tku podejmowa³ On badania trudne, wymagaj¹ce du¿ego zaanga¿owania, potrzebne
zarówno nauce, jak te¿ praktyce weterynaryjnej. Wiele
z tych badañ ma cechy badañ
priorytetowych na wiecie i s¹
cytowane w obcojêzycznych
monografiach i podrêcznikach.
Wiele z nich znalaz³o te¿ praktyczne zastosowanie w produkcji drobiarskiej. Dorobek naukowy Profesora
Mazurkiewicza liczy ³¹cznie ponad 400 prac naukowych, w tym 7 pozycji ksi¹¿kowych. Pod redakcj¹
Profesora ukaza³y siê ostatnio (2005 i 2011) dwa
wydania podrêcznika Choroby drobiu (pierwsze wydanie wyró¿nione Nagrod¹ Zespo³ow¹ I stopnia przez
resortowego ministra).
Tematyka badawcza Profesora Mazurkiewicza dotyczy³a nastêpuj¹cych zagadnieñ: oceny poredniej
przemiany materii w stanach fizjologicznych i patologicznych u kur, optymalizacji warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach drobiarskich i ¿ywienia
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drobiu, patogenezy, diagnostyki i zwalczania chorób
bakteryjnych i paso¿ytniczych drobiu, ze szczególnym
uwzglêdnieniem kokcydiozy i salmonellozy. Realizacja tak bogatego dorobku naukowego nie by³aby
mo¿liwa bez projektów badawczych finansowanych
ze róde³ krajowych (liczne granty) i zagranicznych
(projekt COST) oraz kierowania wielodyscyplinarnymi zespo³ami naukowymi. Swój dorobek naukowy
Profesor prezentowa³ wielokrotnie na kongresach
i konferencjach naukowych w kraju i na wiecie.
Aktywnoæ naukowa Profesora sprzyja³a rozwojowi kadry naukowej. Wypromowa³ 16 doktorów nauk
weterynaryjnych, z których w okresie Jego kierowania Katedr¹ cztery osoby uzyska³y samodzielnoæ
naukow¹.
Profesor Mazurkiewicz by³ cz³onkiem World Veterinary Poultry Association, World Poultry Science
Association, Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN,
Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych PTNW.
W ramach tego ostatniego od 1983 do 2003 r. przewodniczy³ Komisji Patologii Drobiu. Efektem tej dzia³alnoci by³o zorganizowanie piêciu sympozjów i 15
konferencji naukowych o tematyce drobiarskiej. Ponadto Profesor Micha³ Mazurkiewicz by³ wspó³organizatorem 10. edycji Miêdzynarodowego Kongresu
Pro Animali et Homine (1994-2003) oraz 5 cyklicznych miêdzynarodowych konferencji Una medicina
 una hygiena (2006-2010).
Wród wielu osi¹gniêæ Profesora nale¿y szczególnie podkreliæ niekwestionowane zas³ugi w dziedzinie popularyzacji wiedzy drobiarskiej wród specjalistycznych s³u¿b weterynaryjnych, zootechnicznych
oraz producentów drobiu. Z Jego g³êbokiej wiedzy,
po³¹czonej z bogatym dowiadczeniem zawodowym,
korzysta³y rzesze ró¿nych specjalistów, w tym lekarze
weterynarii, którzy otrzymali tytu³ specjalisty z zakresu chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Pan Profesor by³ w latach 1995-2012 Krajowym Kierownikiem
tej specjalizacji.
Profesor Micha³ Mazurkiewicz by³ znakomitym pedagogiem i przyjacielem m³odzie¿y. Pracê Profesora
z m³odzie¿¹ cechowa³a zawsze du¿a ¿yczliwoæ, partnerski stosunek oraz troska o wszechstronny rozwój
intelektualny.
Profesor M. Mazurkiewicz pe³ni³ szereg odpowiedzialnych funkcji zarówno w uczelni, jak te¿ w organizacjach krajowych. By³ prodziekanem Wydzia³u
Medycyny Weterynaryjnej AR we Wroc³awiu ds.
Socjalnych i Wychowawczych (1978-1981), kierownikiem Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób
Zakanych, póniej Katedry Epizootiologii z Klinik¹
Ptaków i Zwierz¹t Egzotycznych (1981-1982, 1993-2011), prorektorem AR we Wroc³awiu ds. Dydaktyki
i Wychowania (1982-1987), cz³onkiem Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Przemys³u Paszowego
w Lublinie (1983-1987), przewodnicz¹cym Kolegium
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Prorektorów Uczelni Wroc³awia (1984-1987), cz³onkiem Komisji Oceny Pasz przy MRL i G¯ (1985-2002), cz³onkiem Rady Naukowej COBRD w Poznaniu (1985-1988), cz³onkiem Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa, Lenictwa i Gospodarki ¯ywnociowej (1985-1989), cz³onkiem Zespo³u
Dydaktyczno-Naukowego ds. Wychowania przy
Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (1986-1988),
przewodnicz¹cym Zespo³u Ekspertów ds. Weterynarii przy Ministrze Edukacji Narodowej (1989-1991),
kierownikiem Zak³adu Chorób Drobiu Wydzia³u
Medycyny Weterynaryjnej AR we Wroc³awiu (1987-2005), przewodnicz¹cym Komisji Problemowej
Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Lekarzy i Techników
Weterynaryjnych ds. specjalizacji zawodowej lekarzy
weterynarii (1982-1985), cz³onkiem Rady Programowej Medycyny Weterynaryjnej (od 1985), cz³onkiem
Rady Programowej Nowoci Weterynarii (19861991) oraz Magazynu Weterynaryjnego (od 2000 r.),
cz³onkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów
(1995-2002, 2007-2010), cz³onkiem Rady Naukowej
PIWet-PIB w Pu³awach (2003-2007), rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu (2002-2008),
cz³onkiem Rady Sanitarno-Epizootycznej przy G³ównym Lekarzu Weterynarii (2009 -2011).
Za wybitne osi¹gniêcia naukowe oraz wszechstronn¹ dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ Profesor
zosta³ wyró¿niony m.in.: Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
(1975), Krzy¿em Kawalerskim OOP (1986), Odznak¹ Zas³u¿ony dla Województwa i Miasta Wroc³awia
(1985), Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynaryjnych (1988), Odznak¹
Honorow¹ MERITUS nadan¹ przez Krajow¹ Radê
Lekarsko-Weterynaryjn¹ (2005), Medalem Senatu RP
(1997), Odznak¹ Zas³u¿ony dla PTNW (1992) i Honorowym Odznaczeniem Pro Scientia Veterinaria
Polona (2002), wyró¿nieniem Ministra Rolnictwa,
Lenictwa i Gospodarki ¯ywnociowej za badania naukowe, nagrod¹ Z³otego Chirona jako wyrazem uhonorowania wk³adu pracy na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii oraz licznymi
nagrodami resortowego ministra. Dnia 18 maja 2012 r.
otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa Lwowskiego
Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej
i Biotechnologii im. Stefana Zdanowicza Grzyckiego
(dawna Akademia Medycyny Weterynaryjnej we
Lwowie).
Mia³am wielkie szczêcie byæ przez ponad 30 lat
wspó³pracownikiem Pana Profesora, zdobywaæ pod
Jego kierownictwem dowiadczenie zawodowe, kolejne stopnie i tytu³ naukowy, od asystenta do profesora. W roku 2011 na Uniwersytecie Przyrodniczym we
Wroc³awiu, w czasie trwania konferencji drobiarskiej,
obchodzilimy Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej
Profesora Micha³a Mazurkiewicza, doceniaj¹c Jego
ogromny wk³ad w rozwój nauk weterynaryjnych i polskiego drobiarstwa.
prof. dr hab. Alina Wieliczko

