
Pożegnanie Prof. dr. hab. Michała Nabrzyskiego

Profesor Michał Nabrzyski urodził się 29 września 1928 r. w Kępiu Zaleszańskim,
powiat tarnobrzeski. Uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego
w Jeleniej Górze. W roku 1949 rozpoczął studia na Wydziale Farmaceutycznym
Akademii Medycznej w Gdańsku, które ukończył z wyróżnieniem w 1953 r. Już
w trakcie studiów podjął pracę naukową na uczelni jako z-ca asystenta w Katedrze
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej AMG, gdzie pracował do końca stycznia
1962 r. 1 lutego tegoż roku został zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
AMG, w której obronił swoją pracę doktorską pod kierunkiem prof. J. Wierzchow-
skiego. W Katedrze tej pracował do osiągnięcia wieku emerytalnego przechodząc ko-
lejne etapy kariery naukowej, tj. uzyskał stopień doktora habilitowanego w 1975 r.,
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego w 1989 r. oraz stanowisko profesora zwy-
czajnego w 1995. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału w latach 1970–1981. Posia-
dał specjalizację I° z analityki farmaceutycznej i II° z analizy bromatologicznej.

Profesor Michał Nabrzyski odbył pod koniec lat 60. kilkumiesięczny staż nau-
kowy w National Institute of Radiation Protection w Sztokholmie, gdzie prowadził
badania związane z problematyką zanieczyszczenia ryb sztucznymi izotopami
promieniotwórczymi, tj. 90Sr, 137Cs, a także naturalnym 40K. W tym okresie miał
zaszczyt być wśród zaproszonych gości na uroczystości wręczenia nagrody Nobla
ośmiu laureatom.

Przez cały okres swej pracy zawodowej Profesor Michał Nabrzyski wyróżniał się,
poza intensywną działalnością naukową, również dużym zaangażowaniem w pracy
organizacyjnej na rzecz macierzystej uczelni. Wchodził w skład Rady Wydziału
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oraz Senatu Uczelni jako przewodniczący lub członek wielu komisji rektorskich lub
senackich. Oprócz tego aktywnie działał na niwie Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego, początkowo jako członek Zarządu Oddziału Gdańskiego, a w póź-
niejszym okresie sprawował funkcję przewodniczącego Zarządu przez 3 kolejne
kadencje. W ramach tej działalności w 1979 r. był organizatorem XI Naukowego
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego stojąc na czele Komitetu Or-
ganizacyjnego tegoż Zjazdu. W latach 1985–1998 Profesor Michał Nabrzyski
przewodniczył Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej przy Zarządzie Głównym
PTFarm, a w 1982 r. wszedł w skład Komitetu Chemii Analitycznej PAN,
w ramach którego został przewodniczącym Komisji Analizy Bromatologicznej.
W okresie przewodniczenia obu ww. Komisjom zorganizowano 15 ogólnopolskich
konferencji lub sesji naukowych.

Profesor Michał Nabrzyski wypromował ok. 90 magistrów farmacji oraz jednego
doktora, a ponadto jedna osoba w czasie pełnienia przez Niego obowiązków
kierownika Katedry Chemii Analitycznej AMG uzyskała stopień naukowy doktora
habilitowanego.

Wielokrotnie recenzował prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne, a także
opracowywał oceny dorobku naukowego osób ubiegających się o tytuł profesora.
Przewodniczył również komisjom powołanym przez Radę Wydziału Farmaceu-
tycznego AMG do przeprowadzenia przewodów habilitacyjnych oraz w sprawie
postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Ponadto, uczestniczył w eg-
zaminach specjalizacyjnych.

Profesor Michał Nabrzyski był autorem lub współautorem około 130. prac
naukowych, m.in. opublikowanych w prestiżowych periodykach naukowych, tj.
Analytical Chemistry, Environmental Pollution, Die Nahrung i Zeitschrift für
Lebensmittel- Untersuchung und -Forschung oraz kilkudziesięciu doniesień prezen-
towanych na zjazdach i konferencjach naukowych. Był także autorem kilku
rozdziałów w książkach, wydanych m.in. przez wiodące na świecie oficyny
wydawnicze, tj. Technomic Publishing Co. Inc., Lancaster (PA) USA; CRC Press,
(FL) USA oraz CRC Press – Taylor & Francis (FL) USA.

Profesor Michał Nabrzyski wchodził w skład kilku komitetów naukowych
krajowych i międzynarodowych, a ponadto zjazdów i konferencji naukowych,
przewodnicząc sesjom poświęconym badaniu żywności i przedmiotów użytku. Jak
już wcześniej wspomniano, bardzo aktywnie działał w PTFarm, był także człon-
kiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Toksykologi-
cznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. W latach 80. był
powołany w skład Rady Sanitarnej (na 3 kolejne kadencje), tj. gremium doradczego
ukonstytuowanego przy ministrze zdrowia i opieki społecznej. Ponadto, był człon-
kiem Komitetu Żywienia Człowieka PAN oraz Komisji Higieny Żywienia Człowie-
ka przy tym Komitecie, a także ekspertem Polskiego Towarzystwa Toksykologicz-
nego w zakresie toksykologii żywności, opracowując wielokrotnie opinie zlecane
przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Profesor Michał Nabrzyski wchodził w skład Komitetu Redakcyjnego kwartal-
nika Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. Na zlecenie redakcji tegoż czasopis-
ma, a także innych periodyków naukowych recenzował liczne prace naukowe
nadsyłane do druku.
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Z tytułu osiągnięć naukowych i dydaktycznych był wyróżniony 9-krotnie
nagrodami naukowymi I° i II° ministra zdrowia i opieki społecznej oraz wielo-
krotnie nagrodami naukowymi I° i II° rektora Akademii Medycznej w Gdańsku.

Za wieloletnią działalność naukową i dydaktyczną Profesor Michał Nabrzyski
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony dla Akademii Medycznej w Gdańsku,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, honorową odznaką Za Wzorową Pracę
w Służbie Zdrowia oraz medalem im. Ignacego Łukasiewicza przyznanym przez
Zarząd Główny PTFarm.

Po przejściu na emeryturę w 1999 r. Profesor nadal aktywnie uczestniczył
w życiu naukowym i organizacyjnym Wydziału, opracowując m.in. kilka roz-
działów książkowych. Oprócz współpracy naukowej poświęcał wiele uwagi spra-
wom dotyczącym naszej katedry, troszcząc się o jej rozwój i ciesząc się każdym jej
sukcesem. Trudno nam będzie pogodzić się z faktem, że Profesora, Przyjaciela
Katedry, nie ma już wśród nas.

Wyrazem zaufania i szacunku, jakim cieszył się wśród naszej społeczności
akademickiej był fakt Jego wyboru na przewodniczącego Rady Klubu Seniora
AMG.

Żegnamy Profesora z wielkim żalem i smutkiem. Zapamiętamy Go jako
Człowieka skromnego, życzliwego oraz wielkodusznego i dziękujemy Mu, że był
razem z nami.

prof. Piotr Szefer
kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii AMG

W imieniu członków Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej i swoim własnym
pragnę wyrazić głęboki smutek i żal z powodu śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela
prof. dr hab. Michała Nabrzyskiego. Należał On do grona ludzi, których pasją
życiową były badania naukowe realizowane przez codzienną, wieloletnią, żmudną
pracę opartą na oznaczeniach analitycznych. Ale dzięki nim stał się wybitnym
i powszechnie uznawanym autorytetem zagadnień związanych z bezpieczeństwem
żywności i Jego udział w tej dziedzinie wiedzy pozostanie trwałą wartością. Był
wysoko ceniony przez nas, a także środowisko żywieniowców oraz chemików.
Świadczy o tym fakt Jego członkowstwa w Komitecie Chemii Analitycznej PAN
i przewodniczenia Komisji Analizy Bromatologicznej w ciągu 18 lat. Brał również
czynny udział w działalności Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej PTFarm,
będąc jej przewodniczącym w latach 1993–1999. Prof. dr hab. Michał Nabrzyski
był organizatorem lub współorganizatorem 15 sympozjów naukowych poświęco-
nych jakości zdrowotnej żywności, przyczyniając się do podniesienia rangi nauko-
wej bromatologii, a tym samym nauk farmaceutycznych. Z tych też względów
uzyskał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć, których było wiele, ani wyrazić
w tych słowach trud wielu dziesiątków lat pracy który był udziałem Profesora,
jednak wiem, że z Jego śmiercią odeszła pewna epoka. Będzie nam Jego brako-
wało.
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Pozostanie w naszej pamięci jako niezawodny Kolega, dobry Przyjaciel, Czło-
wiek o dużej skromności i życzliwości, posiadający jednocześnie rzetelną wiedzę
i wieloletnie doświadczenie badacza, a nade wszystko kochający i ceniący swój
zawód pracownika nauki i nauczyciela akademickiego. Jesteśmy dumni, że było
nam dane spotkać na naszej drodze życiowej Profesora Michała Nabrzyskiego.

Przewodnicząca
Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej PTFarm

prof. dr hab. Regina Olędzka
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