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Prof. Wac³aw Szybalski, doktor honoris causa wielu
uczelni, w tym UG i AMG, otrzymuje dzisiaj tê godno�æ

tak¿e na Politechnice Gdañskiej. Wielu cz³onków naszego �ro-
dowiska zadaje sobie pytanie, dlaczego Politechnika podjê³a
inicjatywê uhoronowania Profesora jako ostatnia spo�ród tych
uczelni? Przecie¿ to w Politechnice Profesor rozpocz¹³ swoj¹
karierê naukow¹. Tu, jako jeden z pierwszych w powojennej
historii Uczelni, zdoby³ stopieñ doktora. Tu pracuj¹ Jego wy-
chowankowie, których zaprasza³ na sta¿e naukowe do Stanów
Zjednoczonych, aby mogli zdobywaæ do�wiadczenia w o�rod-
kach o najwy¿szym presti¿u i to w cza-
sach, kiedy wyjazdy zagraniczne nale¿a-
³y do rzadko�ci. Teraz oni przynosz¹
chwa³ê naszej Alma Mater i swojemu
Mistrzowi.

Dlaczego wiêc Uczelnia, z któr¹
Profesor wspó³pracowa³, kiedy zyska³
�wiatow¹ s³awê, kiedy kandydowa³ do
Nagrody Nobla, kiedy zosta³ powo³any na
naukowego doradcê prezydenta Cartera,
kiedy z pro�b¹ do Niego o radê zwraca³
siê Jan Pawe³ II, tak d³ugo zwleka³a z
przyznaniem Mu honoru, który jest
zaszczytem dla Politechniki? Trudno
przedstawiæ rozs¹dne wyt³umaczenie, ale
z pomoc¹ jak zwykle przychodzi poeta,
który w znanej piosence podpowiada:
ka¿da mi³o�æ jest pierwsza,
najpiêkniejsza, najszczersza, wszystkie
inne usuwa w cieñ. Proszê jednak nie braæ
tego fragmentu piosenki dos³ownie, gdy¿ nie jest naszym
zamiarem usuniêcie w cieñ poprzednich wyró¿nieñ. Niech
dzisiejsze uhonorowanie wype³ni miejsce brakuj¹cego klejnotu
w koronie króla biotechnologii. Intencj¹ by³o, ¿eby dzisiejsza
uroczysto�æ, jako naj�wie¿sza, najsilniej utkwi³a w naszej
�wiadomo�ci i na d³ugo zago�ci³a w sercu pana Profesora.

Szanowni Pañstwo,
zgodnie z tradycj¹ Politechnika Gdañska nadaje tytu³,

godno�æ i prawa doktora honoris causa osobie, która legitymuje
siê uznan¹ w �wiecie pozycj¹ w okre�lonej dziedzinie nauki
lub/i techniki oraz wysokim autorytetem moralnym, a swoj¹
dzia³alno�ci¹ przyczyni³a siê do rozwoju PG (Regulamin
wyró¿nieñ i odznaczeñ Politechniki Gdañskiej). Na pocz¹tku
swojego wyst¹pienia pobie¿nie wspomnia³em, w jaki sposób
profesor Szybalski przyczyni³ siê do rozwoju naszej Alma Mater.
Krótk¹ ocenê moraln¹ podam trochê pó�niej. Jego osi¹gniêcia
naukowe s¹ na najwy¿szym poziomie, a powie o nich w laudacji
Jego pierwszy uczeñ z Polski � prof. Edward Borowski. Warto
jednak zadaæ sobie pytanie, czy ¿eby zyskaæ takie osi¹gniêcia
doktor Szybalski musia³ wyjechaæ z Polski i pracowaæ na konto
Stanów Zjednoczonych? Czy nie móg³ tego wszystkiego
dokonaæ w Kraju? Przecie¿ Jego m³odzieñcze odkrycia, jeszcze
z okresu lwowskiego, a potem gdañskiego, by³y na miarê

�wiatow¹, zwiastowa³y geniusz i wyprzedza³y epokê. Nara¿ê
siê tzw. �stra¿nikom polsko�ci�, czyli tym wszystkim, którzy
chc¹ Polaków ochroniæ przed obcymi wp³ywami, kiedy
stwierdzê, ¿e druga Ojczyzna zaoferowa³a profesorowi
Szybalskiemu znacznie lepsze warunki do rozwijania Jego pasji.
¯aden inny kraj nie stworzy³ tak sprzyjaj¹cego klimatu do
rozwoju nauki, jak Stany Zjednoczone. Oczywi�cie jest wiêcej
krajów przyjaznych nauce, ¿a³owaæ jedynie nale¿y, ¿e w�ród
nich nie ma Polski, ale w ¿adnym z nich nie zgromadzono tak
wielkiego potencja³u w postaci nak³adów finansowych na naukê,

infrastruktury, zaplecza � w tym spo³ecznego
poparcia, a przede wszystkim potencja³u
umys³owego. Ponad 1/3 �wiatowych
wydatków na naukê, to fundusze
amerykañskie. S¹ przedsiêbiorstwa w tym
kraju, które przeznaczaj¹ na badania wiêcej
ni¿ ca³a Polska. 1/3 �wiatowych publikacji ma
amerykañsk¹ afiliacjê, a ponad po³owa
wszystkich cytatów naukowych odnosi siê do
prac autorów amerykañskich. Po II wojnie
�wiatowej ponad po³owê Nagród Nobla z
chemii, fizyki i medycyny zdobyli uczeni
amerykañscy. W tym miejscu trzeba
zaznaczyæ, ¿e wielu spo�ród nich przyby³o z
zagranicy, bowiem Stany Zjednoczone jak
magnes przyci¹gaj¹ do siebie najpotê¿niejsze
umys³y, oferuj¹c im godne warunki do pracy
twórczej. Z tej okazji korzystaj¹ Polacy. Z tej
okazji skorzysta³ równie¿ dr W. Szybalski,
pomimo ¿e Jego m³odzieñcza decyzja nie

spotka³a siê wtedy w Kraju z aprobat¹. Dzisiaj, panie Profesorze,
jeste�my z Pana dumni, wyra¿amy rado�æ i zadowolenie.
Cieszymy siê, ¿e Pan nie zapomnia³ o Polsce, o Politechnice i
innych gdañskich uczelniach. Nie wszyscy jednak wiedz¹, ¿e
zawdziêczamy Panu znacznie wiêcej ni¿ podaj¹ oficjalne
biografie. W latach 80., w czasie ogromnego dla Polski
zagro¿enia, Pana rad, nie tylko naukowych, s³ucha³ prezydent
najwiêkszego mocarstwa, i ma Pan osobisty udzia³ w
zapobie¿eniu inwazji na Polskê wojsk innego mocarstwa.
Dziêkujemy Ci, Profesorze.

Ostatnio intensywnie wymienia³em korespondencjê z prof.
Szybalskim. Na krótko przed odlotem do Polski, na moje
¿yczenia pomy�lno�ci i du¿o si³ oraz na pytanie, czy po ataku
na World Trade Center nie boi siê lataæ samolotami, odpisa³:
potrzebujê si³y do walki, na wypadek gdyby kto� chcia³ porwaæ
nasz samolot... ¿adni terrory�ci mnie nie przestrasz¹. Prze¿y³em
Stalina i Hitlera, a maj¹c ponad 80 lat straci³em te¿ szansê, aby
zgin¹æ m³odo. Takim by³ i takim jest prof. Wac³aw Szybalski.

Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Rektor Politechniki Gdañskiej

(fot. T. Chmielowiec(

Prze¿y³em Stalina i Hitlera, a maj¹c ponad 80 lat straci³em te¿
szansê, aby zgin¹æ m³odo (Wac³aw Szybalski)

Wyst¹pienie JM Rektora PG podczas uroczysto�ci nadania tytu³u i godno�ci
doktora honoris causa prof. Wac³awowi Szybalskiemu
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Magnificencjo, Wysoki Senacie, Dostojny Doktorze Ho
noris Causa, Panie, Panowie,

doktor Wac³aw Szybalski, profesor onkologii Uniwersytetu
stanu Wisconsin w Madison, USA, doctor honoris causa
Uniwersytetu Marii Sk³odowskiej-Curie w Lublinie,
Uniwersytetu Gdañskiego i Akademii Medycznej w Gdañsku
oraz cz³onek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk, jest
wybitnym przedstawicielem �wiatowej spo³eczno�ci naukowej,
który po³o¿y³ ogromne zas³ugi dla Politechniki Gdañskiej,
naszego Kraju i nauki �wiatowej. Dzisiaj, w konsekwencji swojej
ponad piêædziesiêcioletniej intensywnej pracy naukowej,
profesor Wac³aw Szybalski jest zaliczany do grona
najwybitniejszych wspó³czesnych uczonych w dziedzinach
mikrobiologii, biologii molekularnej i genetyki, przynosz¹c
zaszczyt Politechnice Gdañskiej, chwa³ê
Polsce i po¿ytek �wiatu. Zaszczyt
Politechnice Gdañskiej � gdy¿ tutaj
rozpocz¹³ swoj¹ karierê naukow¹ i tê
w³a�nie Uczelniê traktowa³ jako
macierzyst¹, przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê
okazji podkre�laj¹c, ¿e jest in¿ynierem z
Politechniki Gdañskiej i temu
�in¿ynierstwu� pozosta³ wierny przez ca³e
¿ycie, zajmuj¹c siê i w istotnym stopniu
przyczyniaj¹c do �wiatowego rozwoju
in¿ynierii genetycznej. Chwa³ê Polsce �
gdy¿ bêd¹c wybitnym cz³onkiem
�wiatowej spo³eczno�ci naukowej zawsze
podkre�la³, ¿e jest Polakiem i tê swoj¹
polsko�æ nieustannie demonstrowa³. Ju¿
w po³owie lat piêædziesi¹tych by³
pierwszym i jak dot¹d jedynym Polakiem
w grupie uczonych, których dorobek w
dziedzinie genetyki bakterii i
bakteriofagów sta³ siê przedmiotem
uniwersyteckich podrêczników biologii i genetyki. Po¿ytek
�wiatu � gdy¿ dzie³o twórcze Jego ¿ycia stanowi istotny wk³ad
w rozwój cywilizacyjny. Wk³ad ten na zawsze dokumentuj¹
przede wszystkim Jego publikacje z zakresu mikrobiologii,
genetyki, mutagenezy, biologii molekularnej i in¿ynierii
genetycznej. W�ród ponad trzystu publikacji profesora Wac³awa
Szybalskiego a¿ kilkana�cie ukaza³o siê w najbardziej
presti¿owych czasopismach naukowych �Nature� i �Science�.
Niewielu, nawet najwybitniejszych uczonych �wiata, mo¿e
poszczyciæ siê tak znaczn¹ ilo�ci¹ swoich prac opublikowanych
w tych wydawnictwach.

Droga ¿yciowa profesora Wac³awa Szybalskiego by³a
skomplikowana i burzliwa, lecz pe³na zas³ug i chwa³y. Od
samego pocz¹tku pasjonowa³y Go dyscypliny in¿ynierskie.
Marzy³ o tym, aby zostaæ konstruktorem samolotów. Jednak¿e
koleje losu i wojny spowodowa³y, ¿e ukoñczy³ studia na
Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej i tak sta³ siê
in¿ynierem chemikiem � wiêc jednak, tak jak sobie zamarzy³ �
in¿ynierem, chocia¿ nie konstruktorem samolotów. W moich
kontaktach z profesorem Wac³awem Szybalskim, które datuj¹
siê od roku 1945, zawsze podkre�la³, ¿e stopieñ in¿yniera ceni

sobie najbardziej. Nie wiem, jakim by³by in¿ynierem
konstruktorem samolotów, jednak wiem na pewno, ¿e okaza³
siê wybitnym in¿ynierem zjawisk ¿ycia jako �wiatowej klasy
uczony w dziedzinach genetyki i in¿ynierii genetycznej.

Profesor Wac³aw Szybalski, poza wybitnym talentem
twórczym, mia³ w ¿yciu du¿o szczê�cia. Zosta³ On bowiem
ukszta³towany w znacznym stopniu przez trzech wybitnych
mistrzów, bêd¹c uczestnikiem Ich szkó³ naukowych, zanim nie
stworzy³ w³asnej w Uniwersytecie stanu Wisconsin w Madison.
Byli to: prekursor biotechnologii profesor Adolf Joszt z
Politechniki Lwowskiej, zajmuj¹cy siê technologi¹ fermentacyjn¹,
profesor Ernest Sym z Politechniki Gdañskiej, promotor Jego pracy
doktorskiej z 1949 roku, zajmuj¹cy siê biochemi¹ drobnoustrojów,
oraz laureat Nagrody Nobla profesor Selman A. Waksman z

Uniwersytetu Rutgersa w USA �
mikrobiolog i odkrywca antybiotyków.

W ¿yciu profesora Wac³awa
Szybalskiego Jego zwi¹zek z Politechnik¹
Gdañsk¹, a konkretnie z jej Wydzia³em
Chemicznym, mia³ szczególne znaczenie.
Tutaj bowiem, po zakoñczeniu edukacji w
Politechnice Lwowskiej, rozpoczê³a siê Jego
dzia³alno�æ naukowa. By³ jednym z
pierwszych pionierów buduj¹cych ten
Wydzia³. Zorganizowa³ tu od podstaw
Zak³ad In¿ynierii Fermentacyjnej i
Przemys³u Spo¿ywczego, który sta³ siê
zal¹¿kiem pó�niejszych kierunków Chemii
i Technologii Spo¿ywczej, a tak¿e
Biotechnologii, które obecnie odgrywaj¹ tak
wa¿n¹ rolê na naszym Wydziale. Ze
wzruszeniem wspominam czasy lat
czterdziestych, gdy by³em studentem
profesora Wac³awa Szybalskiego. W Jego
zak³adzie i pod Jego bezpo�rednim

kierunkiem odrabia³em æwiczenia laboratoryjne z technologii
fermentacyjnej. Wtedy po raz pierwszy hodowa³em drobnoustroje
i po raz pierwszy ogl¹da³em przez zdobyty sk¹d� przez Niego,
unikatowy jak na owe czasy mikroskop � komórkê bakterii.
Wówczas w³a�nie ugruntowa³y siê ostatecznie moje
zainteresowania biologiczne.

Profesor Wac³aw Szybalski w stworzonym przez siebie
Zak³adzie odebra³ pierwsze szlify naukowe � doktoryzuj¹c siê w
1949 roku, i odniós³ pierwsze sukcesy na skalê �wiatow¹ �
odkrywaj¹c now¹ bakteriê, której nada³ nazwê Pseudomonas
perolens var. Gdañsk. Odkrycie to stanowi³o podstawê Jego
pierwszej publikacji w czasopi�mie �Nature�. Chyba nie pomylê
siê twierdz¹c, ¿e by³a to pierwsza powojenna publikacja Polaka,
w tym jak¿e ekskluzywnym wydawnictwie.

Zwi¹zki profesora Wac³awa Szybalskiego z Politechnik¹
Gdañsk¹, Gdañskiem i Polsk¹ nie usta³y po Jego emigracji do
Ameryki Pó³nocnej. Mo¿na wrêcz stwierdziæ, ¿e Jego dzia³alno�æ
na rzecz polskiej nauki zosta³a w tym okresie zintensyfikowana.
Wielk¹ bowiem zas³ug¹ Profesora by³a podjêta przez Niego akcja
szkolenia polskich naukowców w Stanach. Zorganizowa³ On
sta¿e naukowe i podoktorskie dla oko³o trzydziestu polskich

Laudacja prof. Edwarda Borowskiego,
promotora doktoratu honoris causa prof. Wac³awa Szybalskiego
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naukowców z Politechniki Gdañskiej, Uniwersytetu Gdañskiego,
Uniwersytetu Marii Sk³odowskiej-Curie i Instytutu Biochemii i
Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, którzy potem zajmowali w
kraju eksponowane stanowiska i pozycje w nauce i tworzyli w³asne
szko³y naukowe i kierunki studiów. Mia³em zaszczyt byæ
pierwszym z nich � gdy¿ profesor Wac³aw Szybalski w roku 1957
zorganizowa³ dla mnie, swojego by³ego studenta, kilkuletni sta¿
podoktorski u laureata Nagrody Nobla profesora Selmana A.
Waksmana w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu Rutgersa,
gdzie wówczas pracowa³. Z okresu tego pochodzi miêdzy innymi
pierwsza z Nim wspólna publikacja, pierwszego sprowadzonego
przez Niego przybysza z Polski. Opisali�my w niej wspólne badania
w³a�ciwo�ci biologicznych w hodowli tkankowej pierwszej
otrzymanej przeze mnie pó³syntetycznej pochodnej antybiotyku
z grupy makrolidów polienowych.

Profesor Wac³aw Szybalski jest niestrudzonym propagatorem
swoich idei. Nigdy nie zamyka³ siê ze swoj¹ nauk¹ w wie¿y z
ko�ci s³oniowej. W istotnym stopniu przyczyni³ siê do budowania
forum dyskusyjnego uczonych �wiata, dzia³aj¹cych w dziedzinie
genetyki. Za³o¿y³ bowiem i przez 20 lat redagowa³ presti¿owe
czasopismo o randze miêdzynarodowej i dobrym wspó³czynniku
wp³ywu, GENE.

In¿ynieria genetyczna, do której rozwoju tak bardzo przyczyni³
siê profesor Wac³aw Szybalski, jest dyscyplin¹ z jednej strony
otwieraj¹c¹ �wietlane perspektywy dla dobra cz³owieka, z drugiej
za� budz¹c¹ wiele obaw i kontrowersji. W³a�ciwe zrozumienie
mo¿liwo�ci, jakie ona daje, ale te¿ i zagro¿enia, jakie niesie, jest
niezbêdne dla jej prawid³owego rozwoju i po¿ytków, jakie mo¿e
przynie�æ. I w tym przedmiocie profesor Wac³aw Szybalski
wykaza³ du¿¹ aktywno�æ, wypowiadaj¹c siê wielokrotnie na
ró¿nych forach i wp³ywaj¹c na opinie decydentów. W ramach tych
dzia³añ nale¿y podkre�liæ kontakt Profesora z moralnym
autorytetem �wiata, Papie¿em Janem Paw³em II, któremu na
prywatnej audiencji wyja�nia³ osobi�cie znaczenie in¿ynierii
genetycznej dla rozwoju nauki i ludzko�ci. Bêdzie to na pewno
mia³o wp³yw na w³a�ciwy stosunek do tej dyscypliny mo¿nych
tego �wiata.

Moje przedstawione refleksje dotycz¹ce zarówno sylwetki
wybitnego Polaka i uczonego, cz³onka spo³eczno�ci akademickiej
Politechniki Gdañskiej, profesora Wac³awa Szybalskiego, jak i
Jego zas³ug dla naszej Uczelni, Polski i nauki �wiatowej, maj¹
charakter ogólny i podsumowuj¹cy. Oparte s¹ jednak na
konkretnych faktach z Jego ¿ycia, w�ród których te dotycz¹ce Jego
naukowego dzie³a twórczego maj¹ znaczenie szczególne. Nie jest
moj¹ rol¹, jako promotora postêpowania w sprawie nadania Mu
tytu³u i godno�ci doctora honoris causa Politechniki Gdañskiej,
przedstawianie szczegó³owej analizy Jego osi¹gniêæ naukowych.
Rolê tê znakomicie spe³ni³o trzech recenzentów: profesor Adam
Jaworski z Uniwersytetu £ódzkiego, profesor Zbigniew
Lorkiewicz z Uniwersytetu Marii Sk³odowskiej-Curie w Lublinie
oraz profesor Józef Kur z Politechniki Gdañskiej. Dwóch ostatnich,
to cz³onkowie szko³y naukowej Profesora, a wiêc znaj¹cy �od
podszewki� Jego dzie³o. S¹ to recenzje znakomite i szczegó³owe.
Do nich tak¿e w istotnym stopniu odwo³ujê siê stwierdzaj¹c, i¿
profesor Wac³aw Szybalski w pe³ni zas³u¿y³ na nadanie Mu tytu³u
i godno�ci doctora honoris causa Politechniki Gdañskiej. Nadanie
Profesorowi tego tytu³u bêdzie z jednej strony nale¿nym
uhonorowaniem dzie³a tego wybitnego Polaka i uczonego, z
drugiej za� przyniesie zaszczyt naszej Alma Mater.

Edward Borowski
Wydzia³ Chemiczny

Jego Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Go�cie, Pa
nie i Panowie, ³¹cznie z moj¹ rodzin¹ � profesorem Wac³a-

wem Królikowskim i moj¹ bratanic¹ Ew¹ Szybalsk¹.
Po pierwsze, chcê serdecznie podziêkowaæ za to wyró¿nienie:

– JM Rektorowi Politechniki Gdañskiej prof. Aleksandrowi
Ko³odziejczykowi,

– dziekanowi Wydzia³u Chemicznego � prof. Jackowi Namie-
�nikowi,

– profesorom: Borowskiemu, Kurowi i Konopie, którzy w tej
sprawie spotkali siê ze mn¹ rok temu,

– profesorom Lorkiewiczowi (niestety, nie¿yj¹cemu) i Jawor-
skiemu � za udzia³ w przewodzie,

– i wszystkim moim polskim i gdañskim studentom, doktoran-
tom, kolegom, poczynaj¹c od niestety nie¿yj¹cych,

– profesorom Lorkiewiczowi i Taylorowi oraz doktorowi Ta-
baczyñskiemu z Warszawy, a koñcz¹c na obecnych tu: dr
Gra¿ynie Konopie, prof. Jagodzie Podhajskiej i jej kolej-
nym pracownikom, którzy pracowali w moim zak³adzie w
Madison � prof. Kaczorowskiemu, prof. Kurowi, prof. Sêk-
tasowi, dr. Skowronowi i innych, o których byæ mo¿e zapo-
mnia³em.
Jak zwykle, niby-moje zas³ugi nie s¹ wy³¹cznie moje; s¹

zas³ugami równie¿ moich nauczycieli, profesorów i kolegów
ze Lwowa, Gdañska, Kopenhagi i Stanów Zjednoczonych. Mój
wyk³ad chcê po�wiêciæ moim profesorom, a szczególnie
profesorowi Ernestowi Aleksandrowi Symowi, którego syn jest
tutaj z nami.

We Lwowie by³o to Gimnazjum VIII, a nauczycielami chemii
i fizyki byli Turkiewicz i Halaubrenner.

Potem by³a Politechnika Lwowska, Wydzia³ Chemii i bardzo
wybitni profesorowie: Jakub, Sucharda, Pilat, Kuczyñski,
Le�niañski, Bartel, a szczególnie Joszt, którego wyk³ady i
æwiczenia przestawi³y mnie z czystej chemii na technologiê
fermentacji, biotechnologiê, genetykê mikroorganizmów,
szczególnie dro¿d¿y.

We Lwowie otrzyma³em stopieñ in¿yniera chemii
Politechniki Lwowskiej.

Szczególnie du¿o zawdziêczam równie¿ prof. Rudolfowi
Weiglowi, w którego instytucie przeciwtyfusowym we Lwowie
pracowa³em kilka lat.

Niestety, ostatecznie stracili�my polski Lwów w r. 1944 (jest
tu chyba na sali przedstawiciel stron internetowych: polski
Lwów). Stracili�my wszystko, co rektor Ko³odziejczyk opisuje
w artykule �Zbrodnia Katyñska� w �Pi�mie PG� nr 6 /2001.

Mam nadziejê, ¿e ka¿dy to przeczyta³ lub przeczyta! Ja
znalaz³em ten egzemplarz �Pisma PG� na targach innowacyjnych
w Gdañsku dwa dni temu.

No i znalaz³em siê w Gdañsku w maju roku 1945. Pierwsze
moje wizyty w Politechnice nie uda³y siê, bo stacjonowa³o tu
wojsko sowieckie, a w budynku Chemii trzymano du¿o koni!

Moj¹ pierwsz¹ posad¹ na terenie Gdañska by³a praca w
Wydziale Przemys³u Spo¿ywczego Urzêdu Wojewódzkiego,

Wyst¹pienie doktora h.c.
profesora Wac³awa Szybalskiego

z Uniwersytetu Wisconsin
w Madison, USA
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gdzie organizowa³em przejmowanie przez w³adze polskie
przemys³u spo¿ywczego w Trójmie�cie i na �dzikim zachodzie�.

Nieco pó�niej w³adze polskie przejê³y Politechnikê Gdañsk¹
i dziekan Wawryk zacz¹³ organizowaæ Wydzia³ Chemii. By³ z
nim in¿. Pompowski, troszkê pó�niej prof. Rodziewicz.

Ja do³¹czy³em do tej wczesnej grupy i zacz¹³em organizowaæ
Zak³ad Przemys³u Spo¿ywczego, poniewa¿ z jednej strony
by³em stale pod wp³ywem prof. Joszta, który ten dzia³
reprezentowa³, a z drugiej strony by³em kierownikiem Dzia³u
Przemys³u Spo¿ywczego w Urzêdzie Wojewódzkim i mia³em
nadziejê otrzymaæ stamt¹d jakie� pieni¹dze na organizacjê
zak³adu w Politechnice Gdañskiej.

Profesora Joszta, który w tym czasie przeniós³ siê na
Politechnikê �l¹sk¹ , odwiedza³em kilka razy w Gliwicach,
prosz¹c go o ró¿ne rady. Zorganizowa³ on tam specjaln¹
Komisjê, która nostryfikowa³a mój lwowski dyplom i zosta³em
in¿ynierem chemikiem Politechniki �l¹skiej, na dodatek do
Lwowskiej.

W tym czasie przyjecha³ do Gdañska do�wiadczony pedagog,
prof. Leon Kamieñski, który zacz¹³ organizowaæ
Zak³ad Chemii Organicznej; tam spotykali�my
siê z prof. Soko³owsk¹ (ani ona, ani ja
oczywi�cie nie byli�my wtedy profesorami!).

We wrze�niu 1946 r. przyby³ do nas z £odzi
�wiatowej s³awy uczony prof. Ernest Aleksander
Sym. Obj¹³ dwa stanowiska: kierownika Zak³adu
Chemii Spo¿ywczej w PG oraz kierownika
dzia³u naukowego Instytutu Medycyny Morskiej
i Tropikalnej, oddalonego od Politechniki o 15
minut drogi na piechotê.

I w ten sposób zwi¹za³o siê moje ¿ycie z
profesorem Symem. By³ on dwa razy starszy ode
mnie, �wiatowo i naukowo do�wiadczony i by³
nadzwyczajnym cz³owiekiem, którego podziwia³em! Mia³
czaruj¹c¹ ¿onê, Twoj¹ matkê (te s³owa skierowane by³y do
obecnego prof. Antoniego Syma, przyp. red.) i ma³ego synka,
który jest obecnie profesorem fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego, i który jest tu obecny.

Prof. Sym kierowa³ moj¹ karier¹ naukow¹ i tylko dlatego tu
jestem!

On mi dawa³ dobre rady. A rady by³y nastêpuj¹ce:
n natychmiast robiæ doktorat! (i oferowa³ mi swoje promotor-

stwo),
n wybraæ dobry i szybki temat doktoratu! Trzeba siê �pieszyæ!
n spêdziæ jak najwiêcej czasu w laboratoriach zagranicznych

(tak jak On robi³ to w m³odo�ci),
n wybraæ jak najlepsze laboratoria naukowe i tam pracowaæ

dzieñ i noc, i tam zaskarbiæ sobie dobr¹ opiniê, wcze�nie w
karierze naukowej. I nie obijaæ siê!!
Ja to wszystko g³êboko wzi¹³em sobie do serca.
On zaproponowa³ mi dwa tematy doktorskie do wyboru:
1. Studia nad reakcjami enzymatycznymi esterazy, ligazy i

innych hydrolaz (czyli kontynuacjê tematyki jego
przedwojennych prac), lub

2. Metabolizm pr¹tka gru�licy (opracowanie metod
badania).

Ja zapyta³em prof. Syma, który temat on mi radzi i z których
ze swoich osi¹gniêæ jest najbardziej dumny?

Profesor odpowiedzia³, ¿e jego najwa¿niejszym odkryciem,
jak mu siê zdaje, jest odkrycie, ¿e enzymy dzia³aj¹ nawet w
temperaturze -30oC.

Zapyta³em Go: jak to mo¿liwe, przecie¿ w tej temperaturze
mamy fazê sta³¹, lód?

Profesor odpowiedzia³: wcale nie, ja prowadzi³em reakcje w
rozpuszczalnikach organicznych, w acetonie, butanolu i wielu
innych.

Ten temat mnie zaintrygowa³, ale w dalszej rozmowie prof.
Sym powiedzia³ mi, ¿e wiêcej mu pomogê jako in¿ynier, je�li
zaprojektujê i zbudujê aparaturê do badania metabolizmu
pr¹tków gru�liczych. Ten temat doprowadzi³ do mego doktoratu
w r. 1949, pod jego kierownictwem.

W r. 1947 studenci starszych lat Wydzia³ów Chemii
Politechnik Gdañskiej, £ódzkiej i Warszawskiej zostali
zaproszeni na spêdzenie lata w uczelniach w Kopenhadze.

Wyjecha³em wraz z nimi i tam nawi¹za³em du¿o stosunków
naukowych, które pozwoli³y mi spêdziæ tam trochê czasu
podczas mego przewodu doktorskiego. Pojecha³em tam
ponownie po ukoñczeniu doktoratu.

W Kopenhadze zupe³nie przestawi³em moje zainteresowania
na in¿ynieriê genetyczn¹. Genetyka by³a wtedy w Polsce niestety

têpiona, dziêki panu £ysence,
protegowanemu przez Stalina.

Profesor Sym zgin¹³ �mierci¹ tragiczn¹ w
r. 1950, gdy ja by³em w Kopenhadze.

I ta tragedia, i destrukcyjny wp³yw £ysenki
spowodowa³y, ¿e nie wróci³em wtedy do
Gdañska. Na dodatek dosta³em wtedy
nieoficjaln¹ radê ambasadora Polski w
Kopenhadze, ¿eby nie wracaæ. Ja mu
wierzy³em, bo by³ jako pediatra moim
lekarzem w dzieciñstwie. Powiedzia³ mi, ¿e
ma ponad 70 lat i nie boi siê daæ mi tak¹ radê!

Nie zdawa³em sobie sprawy w latach 1946-
49 z zas³ug profesora Syma. Ale teraz

rozumiem, ¿e prof. Sym stworzy³ podstawy zastosowañ reakcji
enzymatycznych w rozpuszczalnikach organicznych. Zrobi³
wiele innych rzeczy, ale z tego jest na �wiecie najbardziej znany!

Chyba do roku 1970, 1980 wszyscy my�leli, ¿e enzymy
dzia³aj¹ tylko w roztworach wodnych. Ale nie zauwa¿yli wielu
prac Syma z lat trzydziestych, chocia¿ by³y opublikowane w
bardzo dobrych, miêdzynarodowych czasopismach!!

Teraz jednak ogromny przemys³ produkcji czystych
enancjomerów i okre�lonych form chiralnych opiera siê na
odkryciu prof. Syma, profesora naszej Politechniki Gdañskiej!

Jego zas³ugi w tej dziedzinie zosta³y opracowane i
przedstawione, rok czy dwa lata temu, w czasopi�mie �Trends
in Biotechnogy� (w skrócie TIBTECH) przez Anglika Petera
Hallinga i Norwe¿kê Lisê Kvittingen, w artykule pt.: �Dlaczego
dziedzina biokatalizy nie rozwinê³a siê w latach trzydziestych?�
(tzn. wtedy, kiedy zosta³a odkryta przez Syma).

Dlaczego? Bo prof. Sym zrobi³ swoje odkrycie za wcze�nie!
Mnie, niestety, te¿ siê to parê razy zdarzy³o. A profesor

ostrzega³ mnie, ¿e nie jest wskazane robiæ odkrycia za wcze�nie!
Jako ostateczne mogê wysnuæ takie wnioski:

� Wielkie odkrycia trzeba robiæ we w³a�ciwym czasie! Nie za
wcze�nie i na pewno nie za pó�no. Np. Gregor Mendel od-
kry³ podstawy genetyki o 30 czy 40 lat za wcze�nie. Profesor
Sym nale¿y do tej samej kategorii, co Mendel, bo od lat trzy-
dziestych do osiemdziesi¹tych, gdy rozwinê³a siê ta dziedzi-
na, minê³o pó³ wieku!

� Mój drugi wniosek jest nastêpuj¹cy: polscy uczeni i history-
cy nauki maj¹ �wiêty obowi¹zek podkre�laæ zas³ugi nauko-
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we swoich ziomków! Je�li sami nie bêdziemy siê chwaliæ, to
nikt tego za nas nie zrobi. Tym razem nam siê uda³o, ¿e prof.
Syma �odkryli� uczeni zagraniczni, ale to rzadko�æ!
To wstyd, ¿e ponad pó³ wieku minê³o, a dopiero Anglik i

Norwe¿ka odkryli zas³ugi profesora Syma i og³osili je �wiatu.
Ale szczê�liwie mamy tutaj prof. Soko³owsk¹, która pracuje

i pracowa³a, nawet przed Anglikiem i Norwe¿k¹, nad
upamiêtnieniem zas³ug prof. Syma. Politechnika Gdañska
powinna byæ jej ogromnie wdziêczna za tê pracê.

Wczoraj, podczas �Biomillenium 2001�, sympozjum
zorganizowanego przez prof. Kura na PG, prof. Stanis³aw
Bielecki powiedzia³ w jednym z referatów, ¿e obserwacja Syma
o mo¿liwo�ci stosowania enzymów w rozpuszczalnikach
organicznych by³a wielkim prze³omem. Równie¿ Janina
Kamieñska z £odzi mówi³a o tym w swoim wyst¹pieniu. Po jej
wyk³adzie prof. Bielecki dyskutowa³ zas³ugi Syma.

Istnieje angielskie przys³owie mówi¹ce, ¿e �stoimy na
barkach gigantów�.

Prof. Sym, profesor Politechniki Gdañskiej, by³ w³a�nie
takim gigantem!

I dziêki niemu ja dzi� tu jestem!
I cieszê siê, ¿e jego wybitny syn te¿ jest tu dzi� razem z nami.

To znaczy, ¿e po³owa kodu genetycznego Ernesta Syma siedzi
tu w pierwszym rzêdzie!

I na zakoñczenie: nie mogê siê opanowaæ, aby tego nie
powiedzieæ. Na koñcu sesji studenckiej �Biomillenium 2001�
us³ysza³em, i to mnie ogromnie wzburzy³o, ¿e w listopadzie ma
wej�æ w ¿ycie nowa ustawa antynaukowa, utrudniaj¹ca, a czasem
uniemo¿liwiaj¹ca postêp biotechnologii. Za ka¿dy organizm
wyprodukowany metodami in¿ynierii genetycznej trzeba bêdzie
p³aciæ �karê�!

Uwa¿am, ¿e ka¿de polityczne ograniczenie wolno�ci nauki
nale¿y zwalczaæ, pamiêtaj¹c Hitlera, Stalina, £ysenkê i innych!

Proszê Was, m³odych, by�cie walczyli o wolno�æ nauki!

Wac³aw Szybalski
spisa³a z nagrania magnetofonowego

Teresa Soko³owska,
autoryzowa³ dnia 23.X.2001 prof. Wac³aw Szybalski


