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Dnia 26 stycznia 2016 r. zmarł prof. dr hab. nauk 
weterynaryjnych Janusz Wawrzkiewicz – emerytowa-
ny, wieloletni pracownik Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej, Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii 
Rolniczej w Lublinie.

Profesor Janusz Wawrzkiewicz urodził się 19 wrze-
śnia 1930 r. we Lwowie, w rodzinie inteligenckiej. 
W latach 1949-1953 odbył studia na Wydziale We-
terynaryjnym Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
i uzyskał dyplom lekarza weteryna-
rii. W 1955 r. nakazem pracy został 
skierowany do powiatu Starogard 
Gdański, gdzie założył Punkt Wete-
rynaryjny w Leśnej Jani i został jego 
kierownikiem.

Od 1 grudnia 1954 r. zaczął praco-
wać jako asystent w Katedrze Mikro-
biologii Wydziału Weterynaryjnego 
UMCS w Lublinie. W 1958 r. na 
wniosek Rady Wydziału Weteryna-
ryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Lublinie został przeniesiony na 
stanowisko starszego asystenta. Sto-
pień naukowy doktora weterynarii 
uzyskał 19 października 1962 r. na 
podstawie dysertacji pt.: „Badania 
nad rozpoznawaniem pomoru świń przy pomocy nie-
których odczynów serologicznych” i z dniem 1 paź-
dziernika 1963 r. awansował na stanowisko adiunkta. 
Podstawą do nadania stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie mikro-
biologii weterynaryjnej 9 maja 1969 r. była pozytywna 
ocena ogólnego dorobku naukowego Profesora oraz 
przedłożona rozprawa habilitacyjna pt. „Właściwości 
biochemiczne i biofizyczne wirusa wysypki pęcherzy-
kowej i jego kwasu nukleinowego”. 1 maja 1977 r. Pro-
fesor Wawrzkiewicz uzyskał tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego nauk weterynaryjnych, a 30 stycznia 
1987 r. tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Profesor 
Janusz Wawrzkiewicz prowadził wykłady i zajęcia 
praktyczne z zakresu mikrobiologii weterynaryjnej 
na macierzystym Wydziale, a w 1995 r. wykładał na 
Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu w Turynie. 
Był autorem lub współautorem ponad 100 publikacji 
z zakresu mikrobiologii weterynaryjnej (wirusologia, 

bakteriologia, mikologia), 1 podręcznika, 6 skryptów 
i 2 patentów. W czasie pracy zawodowej odbył staże 
naukowe w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropi-
kalnej w Gdańsku (1955 r.) oraz w Drwalewskich 
Zakładach Przemysłu Bioweterynaryjnego (1966 r.). 
W latach od 01.09.1967 do 31.07.1968 i od 15.02 do 
01.07.1976 odbył staże naukowe w Pirbright w Wiel-
kiej Brytanii, w Zakładzie Biochemii i Biofizykii 

Wirusów „Animal Virus Research 
Institute” jako stypendysta British 
Council.

1 października 1975 r. został po-
wołany na stanowisko kierownika 
Zakładu Mikrobiologii w Instytucie 
Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, na 
którym pozostał wiele lat. Ponadto 
był przedstawicielem Rady Wydziału 
do senatu AR, przewodniczącym 
senackiej Komisji ds. rozwoju kadry 
naukowo-dydaktycznej (1978-1981), 
badań naukowych (1981-1984), dy-
daktyki i wychowania (1983-1984). 
W latach 1974-1979 został przewod-
niczącym sekcji wirusologicznej 
Lubelskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Mikrobiologicznego, 
a w latach 1976-1983 przewodniczą-

cym sekcji epizootiologicznej Lubelskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. 
Profesor był także członkiem European Association 
of Establishment for Veterinary Education (FAEVE). 
W latach 1990-1996 pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Weterynaryjnego. Od 1984 r. został członkiem Komi-
tetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora 
były związane z etiologią, rozpoznawaniem i swo-
istą immunoprofilaktyką chorób zakaźnych. Badania 
miały charakter poznawczy, a także wynikały z po-
trzeb praktyki weterynaryjnej. Jako pierwszy określił 
właściwości biochemiczne i biofizyczne wirusa osutki 
pęcherzykowej świń, właściwości paramiksowirusów 
izolowanych od gołębi, szczepów Moraxella bovis 
w przypadku keratoconjunctivitis bydła czy Listeria 
monocytogenes patogennych dla lisów hodowlanych 
w okresie okołoporodowym. Ważne z punktu widzenia 
praktycznego i wdrożeniowego było opracowanie in-
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aktywowanej szczepionki przeciwgrzybiczej dla bydła 
oraz preparatu do diagnostyki choroby Newcastle, 
opracowanie skutecznych preparatów odkażających 
przeciw wirusowi choroby pęcherzykowej świń oraz 
udoskonalenie technologii produkcji szczepionek 
przeciw nosówce i wściekliźnie. Działalność nauko-
wa Profesora charakteryzowała się oryginalnością 
podjętych tematów i nowoczesnością zastosowanych 
metod. Był cenionym w kraju i za granicą specjalistą 
z zakresu wirusologii. Dowodem uznania dla osiągnięć 
naukowo-badawczych Profesora było powierzenie Mu 
funkcji stałego konsultanta do spraw biopreparatów 
w Puławskich Zakładach Przemysłu Bioweterynaryj-
negio. Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych 
został trzykrotnie wyróżniony nagrodami Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a także dwu-
krotnie dorocznymi nagrodami naukowymi II stopnia 
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Po-
nadto otrzymywał nagrody indywidualne i zespołowe 
Rektora WSR i AR I i II stopnia.

Równolegle z działalnością naukowo-badawczą 
Profesor prowadził działalność dydaktyczną, a pod-
ręcznik i skrypty, których był współautorem, stano-

wiły przez wiele lat podstawowe źródło wiedzy dla 
studentów uczących się mikrobiologii. Przez szereg 
lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Mi-
krobiologów i Epizootiologów, a prace doświadczalne 
wykonane przez studentów pod Jego kierunkiem były 
nagradzane na Ogólnopolskich Zjazdach Kół Na-
ukowych. W 1978 r. studenci uhonorowali Profesora 
dyplomem „Homo Didacticus”.

Za całokształt osiągnieć Profesor został w 1975 r. 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 1977 r. 
otrzymał Medal Polskiego Towarzystwa Mikrobiolo-
gów, w 1978 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski. W 1982 r. uhonorowano Go Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, a w 1983 r. odznaką i dyplomem 
Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Wetery-
naryjnych.

Dnia 2 lutego 2016 r. na cmentarzu przy ulicy Li-
powej w Lublinie Profesora żegnali współpracownicy 
i studenci, grono przyjaciół i znajomych. Odszedł 
człowiek darzony sympatią i szacunkiem. Człowiek 
skromny, życzliwy, oddany swojej pracy i swoim bli-
skim. Taki pozostanie w naszej pamięci.
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