
Streszczenie pracy doktorskiej mgr farm. Barbary Wasiewicz pt.: „Odo Bujwid (1857–1942)  

jako uczony – analiza dorobku naukowego” 

 

Odo Bujwid (1857-1942) jest określany zaszczytnym mianem ojca mikrobiologii polskiej. Jest  

on postacią powszechnie znaną i w polskiej literaturze znajduje się szereg publikacji poświęconych jego 

osobie. Do tej pory jednak nie powstała praca, która w swej treści obejmowałaby całokształt dorobku 

naukowego uczonego. Celem mojej pracy jest wykazanie, iż działalność naukowa Odona Bujwida 

przyczyniła się do rozwoju mikrobiologii lekarskiej i higieny na ziemiach polskich na przełomie XIX  

i XX wieku. Metodą badawczą przyjętą w niniejszej pracy jest kwerenda źródłowa oraz analiza źródeł w 

odniesieniu do wiedzy współczesnej. Materiał źródłowy stanowią artykuły drukowane i materiały 

archiwalne. Źródła drukowane stanowią czasopisma medyczne i przyrodnicze. Podział pracy na rozdziały 

wynika z porządku tematycznego omawianych prac. Każdy z rozdziałów oprócz kwestii merytorycznych 

zawiera kontekst biograficzny. W ten sposób analiza dorobku naukowego Odona Bujwida została 

poszerzona o wiadomości dotyczące przyczyn i okoliczności podjęcia przez Bujwida prac nad danym 

tematem. Dodatkowo dokonałam podziału prac na badania własne, prace o charakterze poglądowym oraz 

prace z zakresu profilaktyki. Przeprowadzona analiza dorobku naukowego Odona Bujwida pozwoliła 

potwierdzić hipotezę badawczą, iż jego działalność naukowa przyczyniła się znacząco do rozwoju 

mikrobiologii lekarskiej i higieny na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku nie tylko  

w rozumieniu postępów w zakresie podstaw teoretycznych, ale również w aspekcie praktycznym. 

 

SUMMARY 

Odo Bujwid (1857-1942) has been designated the father of polish microbiology. He is well known 

personage and in polish literature there is a numer of publications refering to him. However so far has not 

been prepared research work including the whole of his scientific achievements. The aim of my 

dissertation is to proof that the scientific output of Odo Bujwid has been contributed to the development 

of the medical microbiology and hygiene at the polish lands on the turn of the 19th and 20th century. 

Method used in my research work is the query based on authority and the analysis of the sources in 

reference to the present-day knowledge. The source material are printed articles and the archival 

materials. Printed sources include medical and natural science journals. Division into chapters results 

from the thematic order of the discussed issues. Every chapter apart from the essential point includes 

biographical context. In this way the analysis of Odo Bujwid’s output has been extended with the 

information about grounds and circumstances of understanding the particular subject. I have also made  

a division of my research into three points: the own Odo Bujwid’s research, popularized scientific articles 

and his works relating to the preventive  treatment. The analysis of Odo Bujwid’s research work allowed 

to confirm my hypothesis that his work has been contributed to the development  of the medical 

microbiology and hygiene at the polish lands on the turn of the 19th and 20th century not only in the 

meaning of the progress in the range of theoretical base but also in the practical aspect. 


