
Prof. dr hab. n. wet. Zygmunt Maciej Cygan (1931 – 2014) - wspomnienie 
 

Profesor Zygmunt Maciej Cygan urodził się w 

Rejowcu 1 września 1931r. w rodzinie o silnych 

tradycjach patriotycznych. Wykształcenie średnie 

uzyskał w renomowanym Gimnazjum i Liceum im. 

Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie, a studia wyższe 

odbył na Wydziale Weterynaryjnym 

UMCS w Lublinie kończąc je w ciągu 

zaledwie 3,5 lat, co w tamtych czasach 

stanowiło ewenement. Dyplom lekarza 

weterynarii uzyskał w 1955r. Jeszcze jako 

student został asystentem w Katedrze 

Mikrobiologii Weterynaryjnej kierowanej 

przez wielkiego uczonego Profesora 

Tadeusza Jastrzębskiego, u którego też 

doktoryzował się i habilitował. W 

zawodzie pracował 53 lata, od 1961 

związał się z Zakładem Higieny 

Weterynaryjnej w Lublinie, gdzie 

pracował 45 lat w tym na stanowisku 

kierownika Zakładu 33 lata. 

Zainteresowania naukowe od początku 

ukierunkowuje na bakterie beztlenowe. Odbywa staż u 

światowej sławy Profesora Henryka Meisla wzbogacając 

swój początkowy warsztat pracy z tymi trudnymi 

zarazkami. Były to lata niezwykłe, w których masowo 

występowały choroby beztlenowcowe. Zwierzęta padały 

dziesiątkami tysięcy, głównie z powodu beztlenowcowej 

enterotoksemii jagniąt. W tej sytuacji nie do przecenienia 

okazały się opracowane przez Profesora i wdrożone do 

przemysłowej produkcji szczepionki przeciwbeztle-

nowcowe: Clopervac, Pervac, Closeptivac, które to 

uzyskały certyfikaty rejestracyjne Ministerstwa 

Rolnictwa. Zastosowane w zapowietrzonych fermach 

likwidowały w sposób wręcz spektakularny ponoszone w 

nich straty. Docenili to dziennikarze zaliczając te 

preparaty do grupy 10 najważniejszych osiągnięć 

naukowych roku 1986. 

Na wyjątkowo wartościowy, częstokroć pionierski 

dorobek naukowy Profesora składa się 186 prac 

doświadczalnych i monograficznych oraz 38 recenzji i 

ekspertyz naukowych. Był promotorem 4 przewodów 

doktorskich, konsultantem krajowym i autorem 

dwukrotnie wydawanego podręcznika "Choroby 

Beztlenowcowe Zwierząt". Uzyskane osiągnięcia 

badawcze Profesora Zygmunta Cygana cytowane są w 

renomowanych czasopismach i podręcznikach krajowych 

i zagranicznych. 

Pracując w skromnym laboratorium doszedł do 

najwyższej godności profesora 

tytularnego. Tytuł profesora uzyskał w 

1983r. Kadencyjnie był członkiem 

Komitetu Mikrobiologii PAN, Komitetu 

Nauk Weterynaryjnych PAN, Rady 

Naukowej Instytutu Weterynaryjnego w 

Puławach i Rady Programowej 

miesięcznika "Medycyna Weterynaryjna" 

oraz wieloletnim członkiem Polskiego 

Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 

Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i 

Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. 

Za swą pracę był wielokrotnie 

nagradzany, otrzymał Krzyż Kawalerski 

Orderu Odrodzenia Polski w 1984 roku, 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 

w 2001 roku, dwukrotnie Nagrodę Ministra Rolnictwa i 

raz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. 

Imponował wielką pracowitością i skromnością. Nie 

ograniczał się do pracy badawczej. Był bowiem szeroko 

znanym praktykiem od chorób drobiu. Posiadając 

specjalizację z mikrobiologii lekarskiej z wyjątkowym 

uznaniem współpracował z lekarzami lubelskich klinik i 

szpitali. Współpraca dotyczyła badań z zakresu szpitalnej 

diagnostyki beztlenowcowej u ludzi. Był jak powiadano 

"urodzonym naukowcem" wymagającym wobec swoich 

pracowników, ale im życzliwym i zawsze spieszącym z 

pomocą w trudnych dla nich sytuacjach życiowych. 

Profesor posiadał dużo wdzięku osobistego, był 

chętnie i z uwagą słuchany ponieważ miał też ogromną 

wiedzę poza zawodową, interesował się literaturą piękną, 

historią, polskimi lotnikami walczącymi w II wojnie 

światowej, ruchem oporu w okresie okupacji i 

powojennym oraz sportem. 

Profesor odszedł 18 kwietnia 2014 roku. Bardzo 

Profesora brakuje. 
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