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Przedslowie
Czy „Warto si^ spotykac, Warto si^ poznac, Warto si? zapamietac" ?
Ja caly czas mysl?, ze warto i nie trac? nadziei,
ze i Panstwo tak myslicie,
a tym, do ktorych nasze haslo bye moze jeszcze nie dotarlo
mowi? - KOCHANI NAPRAWD^ WARTO !!!".
W zasadzie ten wst^p moglby wypelnic tresc przedslowia, jednak po namysle
postanowilem tq tresc rozbudowac.
Jak ma prezentowac si^ siodmy numer naszego Biuletynu ? P5rtanie to nurtowalo
mnie juz od kilku miesi^cy.
Brak czasu na jego redagowanie spowodowany organizacji IV Sesji Historycznej
i przygotowywaniem do wydania Zeszytu Historycznego nr 4 KPILW zmusil mnie do
duzego pospiechu w pisaniu tekstow i skladaniu calosci.
Tak to w pieknych okolicznosciach przyrody i innych uroczych miejscach w czasie
naszych wrzesniowych urlopowych w^drowek po kraju powstawal wst^p do Biuletynu
oraz jego plan, pisanie tekstow, przeszukiwanie zasobow mojego komputera,
wyszukiwanie tekstow i zdj^c oraz opracowanie materialow.
Mozna powiedziec, ze w tym wrzesniowym czasie l^czylem przyjemne z pozytecznym,
ale chyba tylko ja tak myslalem
A wszystko to PT Kochani Seniorzy dla Nas. Dla nas wszystkich takze tegoroczny
numer Biuletynu, ktory b^dzie w swej obj^tosci nieco bardziej skromny. Dla nas rowniez
IX Roczne Spotkanie Kola Seniorow w zasadzie przygotowane juz w maju b.r.
Rok 2018 jest dziesiqtym rokiem dzialalnosci naszego Kola. W przyszlym jedenastym
roku istnienia Kola bedziemy swi^towali Jubileusz 10 lecia. Niby tak krotko, jednak
dekada w naszym zyciu to szmat czasu.
Ten dziesi^cioletni okres istnienia to powstanie Kola, jego rozwoj, zdobycie pozycji
wsrod dzialah seniorskich w kraju, przeszlolOO zorganizowanych imprez, 15 wycieczek.
9 wiosennych Rocznych Zebraii organizacyjnych oraz jesiennych Rocznych Spotkan
integracyjnych, wiele Jubileuszy, ale takze niestety wiele pozegnaii z tymi, ktorzy odeszli
do innego swiata.

Jest nas w Kole 127 (w tym 6-ciu czlonkow honorowych). Nie wszyscy co prawda
korzystaji z zaproszen i propozycji. Powody na pewno sq rozne i nie mozna wszystkich
sprowadzac do wspolnego mianownika. Mam jednak nadziej?, ze nawet kontakt
korespondencyjny z tymi, ktorzy sq ograniczeni ruchowo, ze wzgl^du na wiek czy chorob?
jest dla nich wiadomosciq przekazem, ze sq ciqgle jednymi z nas, ze o nich myslimy, ze nie
zapomniano o nich w srodowisku lekarsko - weterynaryjnym i to nie tylko w tym
seniorskim.

Sprawozdanie z dzialalnosci Kola Seniorow
Lekarzy Weterynarii w okresie od pazdziernika 2017 r.
do pazdziernika 2018 r. (zawiera opis poszczegolnych spotkaii
oraz uzupelnienia, komentarze i materialy dodatkowe)

VIII Roczne Spotkanie Kola Seniorow 2017
Roczne Spotkania Kola Seniorow na stale wpisaly si? w kalendarz dzialaii naszego Kola.
Sq to spotkania 2 dniowe , ktore ze wzgl?du na dobrq i taniq baz? noclegowq, oraz
takie same warunki organizacyjno - techniczne i fmansowe, organizowane sq
w Mi?dzynarodowym Centrum Spotkan Mlodziezy w Toruniu. Centralne poiozenie
Torunia stwarza warunki dojazdu o zblizonej odleglosci dla wszystkich zainteresowanych
Spotkaniem seniorow z calego wojewodztwa.

Ktos kiedys zadal mi pj^anie: Co wy emeryci - takie juz „suchary" robicie w tym
waszym Kole ? Ze wam si? jeszcze chce jezdzic na wycieczki ?
Ktos inny glosil „Zapisz si? do kola b?dziesz za darmo jezdzil na wycieczki, jadl
darmowe kolacyjki".
Publicznie wi?c odpowiadam: Nie jestesmy zadnymi sucharami, emerytami z Bozej
laski. Jestesmy SENIORAMI!! Mamy w sobie tyle energii, ze wielu mbdszych osobnikow
moglo by nam pozazdroscic! A moze to wlasnie dlatego sq tak nastawieni do osob starszych
wiekiem! Ale „TEMPUS FUGIT" - trzeba i o tym pami?tac!
My cieszymy si? zyciem, zdajqc sobie spraw?, ze ono szybko mija i trzeba ciqgle brae
si? z nim za bary, zwalczajqc przeciwnosci losu, choroby, samotnosc, oddalenie.
Kolo ma swoj fundusz. To skladki czlonkowskie, dotacja Rady ok. 100 zl na seniora
rocznie, wplaty czlonkow wspierajqcych i sponsorow. Wycieczki sq pelnoplatne i zwykle
pozostajqce z nich kwoty zasilajq nasz budzet. Niektore imprezy czy posilki sq skladkowe
a wszystko dzieje si? przy otwartej kurtjmie i jest kontrolowane.
Wszystkim Drogim Kolezankom i Kolegom zycz? wiele zdrowia i samozaparcia
w przeciwstawianiu si? przeciwnosciom losu, niepowodzeii trudnych chwil.
Trzymajmy si? ! Niech nie opuszcza nas zdrowie a kiedy i to si? stalo bqdzmy dobrej
mysli wszak nie wszystko od nas zalezy!!!!
Czas ucieka wiecznosc czeka
KAZDEGO.
Pozdrawiam Was i niech Opatrznosc czuwa nad NAMI!

Spotkanie KS roku 2017 odbylosi^w dniach 6-7 pazdziernika.
Pierwszego dnia Spotkania, juz od 16.00 do MCSM przybywali Ci seniorzy, ktorzy
zdecydowali si? na dwu dniowy pobyt w Toruniu. O godz. 18.00 rozpoczql w turniej
krzyzowkowy. Turniej rozgrywano parami na zasadzie eliminacji pokonanych. W turnieju
udzial wzi?lo 16 seniorow. Zwyci?zczyniq w finalowym pojedynku z Wojtkiem Karpihskim
zostala Pani Maria Judek. Finalisci otrzymali nagrody rzeczowe. Turnieje o roznym
charakterze tematycznym b?dq kontynuowane w kolejnych spotkaniach.
W uroczystej (odplatnej) kolacji na antresoh restauracji „Mlyn Smakow" ubogaconej
wyst?pem artystycznym duetu wokalno - instrumentalnego wzi?lo udzial 46 osob. Kolacja
i czas po niej uplywaly w atmosferze rozmow, wspomnieri, zartow i innych takze
przyjemnych zaj?c.
Drugi dzieh rozpoczql si? wspolnym zwiedzaniem Fortu V I I w Toruniu - pruskiej twierdzy
fortowej z I I polowy XIX wieku wzniesionej za pieniqdze uzyskane z kontrybucji po wojnie
francusko-pruskiej. Udalismy si? tam wspolnie podstawionym do MCSM autobusem.
Udzial ok. 70 osob wymusil podzial zwiedzajqcych na dwie grupy, ktore byly prowadzone
przez przewodnikow - pruskich zolnierzy utrzymujqcych „pruski dryl" w czasie
zwiedzania. Na rozgrzewk? w lochach fortu serwowano grzane korzenne wino.
Fort zbudowano w latach 1879-1883. W latach 90- tych XIX wieku fort przeszedl modernizacj?, ktora
uczynila go odpornym na ogien dzial artyleryjskich. Murowane obiekty podziemne fortu zostaly
pokryte metrowq warstw^ betonu. Obiekt zostal zamaskowany poprzez obsadzenie roslinnosci^.
Fort VII byl glownym fortem zachodniego odcinka obrony miasta. Dzialania wojenne i dzialania
destrukcyjne pruskich wojsk doprowadzily do dewastacji Fortu. Po 1920 roku w forcie urz^dzono
szpital a nast^pnie koszary oraz magazyny.
W pazdzierniku 1939 Niemcy zorganizowali na terenie fortu oboz dla internowanych osob C3rwilnych.
Do obozu trafili glownie polscy wi^zniowie. W forcie osadzono przeszlo 1000 mieszkancow Torunia
i powiatu a takze powiatow chelmihskiego, lipnowskiego, w^brzeskiego, brodnickiego i rypinskiego
Liczba wi^zniow, ktorzy przeszli przez ten toruhski oboz liczyla kilka tysigcy. Warunki w obozie byly
bardzo trudne. W celach przeznaczonych dla 6-12 zolnierzy zazwyczaj musialo si^ pomiescic od 50 do
80 wi^zniow. Fatalne warunki sanitarne oraz bardzo zle Z3rwienie bylo przyczynq wielu smiertelnych
chorob. Pomi^dzy pazdziernikiem a grudniem 1939 roku w pobliskim lesie Barbarka rozstrzelano co
najmniej 600 wi^zniow.
Po tym czasie wi^zniow wjrwozono do obozow koncentracyjnych w tym takze do obozu w Stutthofie.
Po II wojnie nie interesowano si? Fortem. W 1976 roku na terenie Fortu VII urzqdzono Izb? Pami^ci,

Przewodniczqcy Kola Seniorow
Przewodniczqcy jednoosobowego Kolegium Redakcyjnego
lekarz weterynarii senior Ryszard Tyborski

Zdj^cie na okladce:
Moment poswi^cenia tablicy pami^tkowej poswi?conej ks. dr. Szczepanowi
Graczowi ufundowanej w 130-lecie Jego Urodzin przez lekarzy weterynarii
powiatu s^polenskiego, Sypniewo 14 wrzesnia 2018 r.
f

2

3

ktora juz nie istnieje. W latach 60 ub. wieku rozebrano cz^sc fosy glownej, usunigto skarpy Fortu,
wybudowano drog? dojazdow^ do ^ciany Smierci. W zwiqzku z powstalym w ten sposob ulatwieniem
dostgpu do fortu byl on w kolejnych dziesi^cioleciach systematycznie dewastowany. Obecnie cz^sc
Fortu i jego wn^trze uzytkowane jest przez prywatn^ firm?. Fort ma charakter turystyczny i powoli
zmienia swe oblicze. Pozostaniejednak swiadkiem nielatwej historii.

Opracowano na podstawie zrodel internetowych w tym Wikipedii (R.T.)

28 pazdziernika do siedziby Kujawsko - Pomorskiej Izby przy ul Noakowskiego przybylo
16 kolegow. Wspominano nie tyko tych, ktorzy odeszh niedawno, ale takze Sp. lekarzy
weterynarii, ktorych spotykalismy na naszych zawodowych drogach nawet wiele lat temu.
Dnia 3 hstopada w Grudziadzu w kawiarni Staropolska Cafe przy ul. Wlodka 7 (miejscu
gdzie w kazdy czwartek tygodnia spotykajq si? koledzy z Grudziqdza) zebralo si? 20 osob.
Udzial w potkaniu wzi?la takze Pani dr Anita Cieciora - Powiatowy Lekarz Weterynarii
z Grudziqdza czym pokazala, ze nie sq Jej obce sprawy srodowiska weterynaryjnego,
a takze jego starszej generacji. Dzi?kujemy!!
Coraz wi?ksza liczba uczestnikow biorqcych udzial w zaduszkowych spotkaniach
powoduje, ze wpisaly si? one na stale w plany dzialah Kola. Na kolejne „Zaduszki"
zapraszac b?dziemy nie tylko seniorow, ale poprzez informacje zamieszczane na stronie
internetowej Izby o miejscu i czasie spotkah takze wszystkich ch?tnych.

Po zakonczeniu zwiedzaniu FORTU i powrocie autobusem do MCSM w sali konferencyjnej
odbyla si? cz?sc oficjalna VIII Rocznego Spotkania KS. wg ustalonego programu.
Tradycyjnie przedstawiono roczne sprawozdanie z dzialalnosci Kola w tym takze jego
finanse. Uhonorowano seniorow Jubilatow okolicznosciowymi adresami. Lista Jubilatow
2017 jest dose dluga i obejmowala 85 letniego Jubilata, dziewi?ciu Jubilatow 80 letnich,
szesciu Jubilatow 75 letnich, pi?ciu 70 latkow i jednego 65 latka. Kazdy z uczestnikow
otrzymal kolejny 6 numer Biuletynu Kola Seniorow. Po raz kolejny nasz weterynaryjny
globtroter Pawel Wyczanski zaprosil uczestnikow do Rumunii na spotkanie z Draculq.
Takze i tym razem (jak zresztq zawsze) byl to ciekawy punkt programu. Piesni i Romanse
Rosyjskie w wykonaniu zespolu „Slavic Voices" Pana Michala Hajduczeni zostaly przyj?te
entuzjastycznie bowiem repertuar i jego wspaniale wykonanie na takq ocen? zaslugiwalo.
Byly rz?siste brawa, bisy i koncert zyczen. Po koncercie mozna bylo nabyc plj^? „Slavic
Voyces".
Na zakoiiczenie spotkalismy si? na wspolnym obiedzie w restauracji „Mlyn Smakow"
i uczestniczylismy w tradycyjnej loterii fantowej, gdzie kazdy los wygrywal. To niestety
o^tatnia taka loteria. Coraz trudniej bowiem zdobywac firmowe gadzety.
Jak uda si? tegoroczne Spotkanie ? W tym roku istniala mozhwosc spotkania si? w ciqgu
dwoch dni 12 i 13 pazdziernika. Ten piqtkowy wieczor jest takim kameralnym
spotkaniem towarzyskim. Ma on juz swoich wiernych uczestnikow i to oni tworzq klimat
i atmosfer? tego wieczoru. Dla wi?kszosci jednak wyrwanie si? z domu na dwa dni,
odplatny nocleg i uczestnictwo w kosztach kolacji jest trudne do realizacji. W tym roku
takze tego wieczoru zaprogramowahsmy nowq niespodziank? - wizyt? w Niewidzialnym
Domu, jednq z pi?ciu tego rodzaju atrakcji w Europie. W sobot? przed oficjalnym
rozpocz?ciem IX Spotkania b?dziemy piekli i zdobili pierniki w „Muzeum Zywego
Piernika". Jak si? uda to wizyta ? Dzis w poniedzialek 1 pazdziernika, kiedy pisz? ten tekst
jeszcze nie wiem ile osob wezmie w tym udzial. Trudno do wszystkich Panstwa docierac,
a przede wszystkim trudno oczekiwac na odwrotny kontakt po otrzymaniu przez Panstwo
zaproszenia, SMS-a czy e-maila. Ale dose narzekah w koiicu przewaznie wszystko jakos
si? udaje... Potem wysluchamy zespolu „Slavie Voyces" i choru „Parati Semper", ktore
wystqpiqw innych niz poprzednio repertuaraeh. Na naszym Spotkaniu b?dziemy goseili
Kolezanki i Kolegow, ktorzy zegnajq si? z ezynnym wykonywaniem zawodu. Zostali Oni
zaproszeni przez Rad? Okr?gowq Izby, ktora takie pozegnanie dla Nich przygotowala.
Ta forma pozegnania lekarzy weterynarii, ktorzy przestajq czynnie wykonywac zawod
z inicjatywy czlonkow Rady Okr?gowej KPILW ma na stale wpisac si? w jej plany
dzialania.

Dnia 30 listopada 2017 roku seniorzy z osobami towarzyszqcymi wzi?li udzial
w „Koncercie Andrzejkowym" w bydgoskiej „Filharmonii Pomorskiej". Pelna sala to
oczekiwanie na dobry koncert. Tak bylo i tym razem. „Nasze" cztery rz?dy w prawie
czterdziesto osobowym skladzie wraz z innymi oklaskiwaly wykonawcow, a dyrygent
wcielajqcy si? w rol? konferansjera oprocz dyrygowania zespolem bawil publicznosc
dowcipami i komentarzami. „Marsz Radetzkiego" bisowany 2 x byl zwiehczeniem
koncertu. Zyczenia i kwiaty otrzymal Solenizant Andrzej Mazurek. Bylo milo!

„Zaduszki - Pami^ci tych, ktorzy odeszli" - listopad 2017

Spotkania oplatkowe

Juz trzeci rok spotykamy si? w okohcach Swi?ta Zmarlych, aby wspominac tych, ktorzy
przeszli do innego wymiaru. W 2017 r. takie spotkania w Bydgoszczy i Grudziadzu. Dnia

W roku 2017 spotkania oplatkowe odbyly si? w Rypinie w dniu 16 grudnia i w Bydgoszczy
w dniu 21 grudnia. Kolejny raz bydgoskie spotkanie polqczono z „Oplatkiem" jaki
organizuje Rada Okr?gowa KPILW dla czlonkow sprawujqcych funkcje w organach Izby

Zaduszki w Grudziqdzu. Od lewej: Wlodzimierz Wroblewski, Maria Kozuch,
Agnieszka Wroblewska, Barbara Sadowska.

Sesja historyczna we Wloclawku
Planowana na dzieh 24 hstopada 2017 r. IV Sesja Historyczna dotyczqca wloclawskiej
weterynarii niestety nie odbyla si? z powodu braku osob ch?tnych do wspolpracy w jej
organizacji. Szkoda, gdyz wloclawska weterynaria ma si? czym pochwalic w swojej
dlugoletniej historii, a takze w czasie trwania wojewodztwa wloclawskiego w latach 19751999.

„Koncert Andrzej kowy"
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(Rada Okr?gowa, Okr?gowy Sqd Lekarsko - Weterynaryjny, Rzecznicy Odpowiedzialnosci
Zawodowej, Okr^gowa Komisja Rewizyjna). I tym razem jak i w roku ubieglym seniorzy
dopisali i zdominowali swojq obecnosciq mlodsze Kolezanki i Kolegow zasiadajqcych
w organach Izby.
Rypin byl miejscem drugiego spotkania oplatkowego. Szkoda, ze tak nieliczna grupa
seniorow skorzystala z zaproszenia do wzi?cia udzialu w spotkaniu oplatkowym
kierowanego do Kolezanek i Kolegow mieszkajqcych w Toruniu, Brodnicy, Rypinie, Lipnie,
Golubiu - Dobrzyniu, Wloclawku. Podzi?kowania za organizacj? kierujemy do Wojtka
Mindy z Skrwilna, ktory zawsze ch?tnie sluzy pomocq w pracach Kola.

Bal Wiedenski w restauracji „Maestra"
W ostatniq sobot? karnawalu 20 lutego br. 18 czlonkow i sympatykow Kola Seniorow
wzi?lo udzial w organizowanym przez restauraej? „Maestra" Balu Wiedehskim.
W pierwszej ez?sci Balu rozpocz?tego polonezem, a nie walcem (bo to w koncu Polska, a nie
Austria) do tahea grali muzycy Opery Nova. Do godz. 23.00 tanczono walce, fokstroty,
tanga i inne wytworne rodzaje taheow. Od 23.00 do 4.00 tancerzy bawil DJ. Wszystko mial
pod kontrolq wodzirej. W konkursie na najlepsze wykonanie walca nasza para Panstwo
Danuta i Zenon Grzeczkowie zaj?li zaszezytne 2 miejsce, otrzymujqe w nagrod? firmowy
serwis do kawy. Bal ubogacil wyst?p artystow Opery Nova, ktorzy zaprezentowali
wspaniale wykonanie popularnyeh arii operetkowych i piesni neapolitanskich. Dobre
jedzenie, liczne atrakcje, mila atmosfera sprawily, ze b?dziemy tam wracac. Juz dzis
zapraszamy ch?tnyeh na przyszloroczny „Bal Wiedenski", ktory odb?dzie si? w restauracji
„Maestra" w sobot? dnia 3 marca 2019 r. Zarezerwowano dla uczestnikow 30 miejse.
Zapewniam, ze ... .Warto si^ bawic!!!

Roczne Zebranie Kola Seniorow

Spotkanie w Rypinie: od lewej Edmund Sawicki, Leszek Ratajczak, Wojciech
Karpinski, Wojciech Minda, Ludwik Andrzejewski, Radoslaw Korytko, Waldemar
Galinski, Irena Trawinska, Tadeusz Zamachowski, Wlodzimierz Wszelak, Jerzy
Cieciora, Andrzej Reimann, Ryszard Tyborski; kl^czy Janusz Mostowski.
Na zdj^ciu brak Adama Kociorskiego.

Gala szlagierow w bydgoskim kinoteatrze „ADRIA"
Bylo to „niezapomniane przezycie", jednak chyba na ten rodzaj spektakli nie bedziemy si?
wybierali. Mowiqc szczerze bylo to eksperymentalne wyjscie na koncert slqskich
szlagierow muzyki disco - polo. Bylo i smieszno i straszno, bowiem poziom wyst?p6w byl
bardzo rozny. Calosc ocalil prowadzqcy wyst?p konferansjer radia Slqsk, ktory bawiqc
publicznosc dobrymi dowcipami ratowal poziom imprezy. Nalezy jednak odnotowac, ze
liczna dose publicznosc bawila si? wspaniale, a panie w pierwszych rz?dach adorowane
przez wykonawcow byly po prostu w siodmym niebie.

ZarzqdXph Seniorow Le^rzy Weterynarii uprzejmie zaprasza na roczne zeSranie
czfon^w 'Kpfa, ^ore ocCB^dzie si^ dnia
14 kwietnia 2018 r w sad naparterze restauracji,,'TeCimena"
w (Bydgoszczy przy uC. Tordoiis^ej 15
(program zebrania:
godz. 11.00 (Rpzpocz^cie zeSrania.
Omowienia spraw organizacyjnych %ph.
Informacja o staniefinansowym %p{a.
(przedstawienie pCanu dziafania na ro^2018.
<Dys^sja
godz. 11.30 '^citaCgitarowy J^drzejaKjiSiaka
godz. 12.20 Spot^nie z <Paniq drZofiq <Riiprecht
specjaCistq diaBetoCogiem
godz. 14.00 Catering wspoCnyz deCegatamiZjazdu
Sprawozdawczego Vll ^dencji %^ILW
Roczne Zebranie Kola Seniorow odbylo si? w jednej z sal restauracji „Telimena"
w Bydgoszczy. W tym samym czasie w innej sali tej samej restauracji odbywal si? takze
IX Okr?gowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Kujawsko-Pomorskiej Izby LekarskoWeterynaryj nej.
Dla wszystkich uczestnikow Zebrania przygotowano folder z informacjami dotyczqcymi
dzialania Kola w roku 2017, przydatnymi komunikatami i zapowiedziami kolejnych
zdarzeri, ktore przygotowano dla PT Seniorow. Po przedstawieniu spraw organizacyjnych
omowiono sjrtuacj? finansowq Kola Seniorow, ktora zresztq zostala szczegolowo
przedstawiona w folderze.
\ analizy wynika, ze w roku 2017 czlonkowie Kola i czlonkowie wspierajqcy wplacili na
konto Kola 11.502 zl czyli wi?cej niz wyniosla dotacja otrzymana z KPILW o 1000 zl.
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Na taki stan rzeczy wplyw miala wplata 1769 zl., ktorq zdecydowali przekazac na konto
Kola uczestnicy po ostatecznjmi rozliczeniu kosztow wycieczki na Podlasie, co stanowilo
ok. 66 zl/od uczestnika wycieczki. Jest to jeszcze jeden dowod na to, ze nie wycieczki sq
dotowane przez Kolo, ale Kolo jest dotowane przez uczestnikow wycieczek. Podobna
sytuacjamiala miejsce w roku 2016.
Aktualna sytuacja finansowa Kola zostanie przekazana w komunikatach tego Biuletynu.
Niestety nie bylo dyskusji nad sprawami Kola, co martwi, gdyz wskazjrwac moze na
nastawienie si? czlonkow Kola na odbior bez wlasnego zaangazowania w jego dzialanie.
Aby oderwac si? od przyziemnych spraw organizacyjnych, ktore jednak dla kierujqcych
Kolem majq istotne znaczenie dla uczestnikow zebrania przygotowano koncert gitarowy.
J?drzej Kubiak doskonale panujqcy nad swoimi instrumentami zaprezentowal na
poczqtek koncertu gr? na gitarze klasycznej w khmacie folk z amerykanskimi akcentami.
Gral takze na gitarze, z ktorej wydob3rwal dzwi?ki hawajskie i polinezyjskie. Ta metalowa
gitara o intensywnej barwie i mocnym tonie jest ciekawym elementem gry koncertowej
J?drzeja Kubiaka - muzyka gitarowego, kolekcjonera gitar, a takze ich uzdrowiciela, gdyz
naprawia on takze uszkodzone gitary.
Pewnq tradycjq naszych zebran sq spotkania z lekarzami medycyny roznej specjalnosci.
Tym razem dzi?ki zaangazowaniu kolegi dr Jacka Judka - wiceprzewodniczqcego Kola
Seniorow mielismy mozliwosc spotkac si? z Paniq dr Zofiq Ruprecht specjalistq
diabetologiem. Pani doktor dotarla na spotkanie rowerem pokazujqc tym samym jak
istotny w ludzkim zyciu, a w szczegolnosci tym seniorskim jest ruch i fizyczny wysilek.
Wyklad uswiadomil jak podst?pnym przeciwnikiem jest cukrzyca.

-''i-'-rzycyco niece

aspekcie osob
J P ^ ^ f i i 65. roku zycia

Mcfmaik: Prat * htfe nad.tananJu*

Dr Zofia Ruprecht w czasie wykladu nt. cukrzycy w aspekcie osob powyzej 65 roku zycia
Poniewaz seniorskie zebranie zakonczylo si? wczesniej jego uczestnicy przeniesli si? do
sali na pi?trze, gdzie obradowal IX Okr?gowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, na ktorym przyznano min. dotacj? do
dzialalnosci naszego Kola w wysokosci 12.500. Bylismy takze swiadkami burzliwej
dyskusji nad podniesieniem skladki czlonkowskiej w naszej Izbie o 5 zl do 50 zl
miesi?cznie. Ostatecznie ta kwota skladki zostala przez delegatow przeglosowana. Milym
akcentem Zjazdu bylo wr?czenie statuetek „Sowy" - specjalnego wyroznienia
przyznawanego przez Rad? Okr?gowq KPILW zasluzonym czlonkom korporacji lekarsko weterynaryjnej . Takie statuetki wr?czono Zenonowi Grzeczce i Ryszardowi Tyborskiemu.
Wspolny posilek zakohczyl ten pelen wrazeh dzieii. W przyszlym roku na kwietniowe
Zebranie Kola Seniorow zaprosimy lekarza medycyny - kardiologa.

Korzystaj^c z okazji zamieszczamy kilka uwag dotycz^cych cukrzycy wieku
podeszlego
U osob w wieku podeszlym cukrzyca moze przebiegac bez jawnych objawow klinicznych (!)
Rozpoznanie cukrzycy jest cz?sto przypadkowe, zwykle nast?puje podczas rutynowych
badan laboratoryjnych, konsultacji okulistycznej i innych.
Sredni czas, jaki uplywa od poczqtku choroby do chwili jej rozpoznania w przypadku osob
powyzej 60 roku zycia wynosi 9-12 lat.
Objawy tej choroby mozemy jednak zauwazyc wczesniej.
Do najwazniejszych objawow hiperglikemii u osob w wieku podeszlym nalezq:
zle samopoczucie ogolne, oslabienie pami?ci, nykturia (oddawanie moczu, wi?cej niz jeden
raz, w porze nocnej), zm?czenie, zaburzenia snu, brak wzmozonego pragnienia. Ponadto
mogq to bye objawy zaburzenia widzenia, objawy i nast?pstwa miazdzyey (zawal serca,
udar mozgu), nawracajqee infekcje, zle gojenie ran.
Na zwi?kszenie ryzyka zaehorowalnosci na cukrzyc? wplywa: zwi?kszona ilosc tkanki
tluszczowej, otylosc brzuszna, zmniejszona aktywnosc fizyezna, uposledzenie funkeji
nerek, uposledzenie funkeji wqtroby.
Cukrzyca to jedna z tych chorob, ktore bezwzgl?dnie wymagajq przestrzegania zasad
prawidlowej diety. Im bardziej roznorodna dieta, tym lepiej. Posilki nalezy komponowac
z wielu roznych produktow: szczegolnie pozqdane sq warzywa, zboza, nasiona roslin
strqezkowych, ehude mi?so i ryby. Jesc nalezy tylko tyle, ile potrzebuje organizm.
Wazne sq pory przyjmowania posilkow - nalezy jesc o stalych porach, aby dobrze kojarzyc
posilki z przyjmowanymi lekami. Taka regularnosc sprzyja tez dobremu spalaniu kalorii.
W diet? eukrzyeowq wpisane jest tez unikanie pokarmow zawierajqcych duzo tluszczu
zwierz?eego i soli. Chorzy na cukrzyc? muszq unikac slodyezy oraz alkoholu. Poza tym
produkty z bialej mqki nalezy zast?powac wyrobami z mqki razowej. Wazna jest rowniez
umiej?tnosc zdrowego przyrzqdzania posilkow - nawet ehude mi?so panierowane
i smazone czy duszone w gl?bokim tluszczu przestaje bye zdrowe. Najlepiej je dusic, piee,
grillowac lub gotowac. Trzeba tez wiedziec, jak nie dopuscic do tego, aby produkty nie
tracily swoich wartosci odzywezyeh. Warzjrwa nalezy gotowac krotko, surowki
przyrzqdzac tuz przed podaniem.
Jak zapobiegac lub spowolnic rozwoj choroby ?
1. redukcja masy ciala u osob z nadwagq i otylych oraz zapobieganie otylosci
2. optymalny sklad diety
3. wysilek fizyczny
4. unikanie lekow o dzialaniu diabetogennym
5. promocja zdrowego stylu zycia.
Zrodlo: INTERNETPORADNIKCukrzyca u osob starszych: objawy, leczenie ,dieta.

Majowka w ZOO w Bydgoszczy
Po dlugiej bo kilkuletniej przerwie ponownie zawitala do Bydgoszczy seniorska majowka.
Tym razem miejscem spotkania byl Mysl?cinek. Dzi?ki pomocy i wysilkom lek. wet.
Mariana Maselko, ktory pracuje w bydgoskim Ogrodzie Zoologicznym w Mysl?cinku
udalo si? pokonac wszystkie trudnosei zwiqzane z terminem, miejscem spotkania,
parkowania samochodow, mozliwosciq grillowania i wygodnego biesiadowania.
W sobot? 5 maja 2018 r. na majowkowe spotkanie przybylo ok. 30 osob. Bylismy co prawda
przygotowani na wi?kszq ilosc osob, ale i tym razem szalu z frekwencjq nie bylo.
Wszystkim za to dopisywaly humory, a takze apetyt na przysmaki przygotowane przez
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Na zdjqciu: „Trofea" na biurku Kolegi
Mariana Maselko w Gabinecie
Weterynaryjnym ZOO w Mysl^cinku

Panie. Byla takze grochowka i danie dnia
czyli pieczone jagnie fundacji Mariana
Maselko.
Majowk? rozpocz?lo zwiedzanie ogrodu
z naszym kolegq dr. Marianem, ktory jak
zwykle w barwny sposob przedstawial ssaki,
ptaki, gady i inne zwierz?ta zgromadzone
w ZOO, ich zwyczaje i ciekawostki z nimi
zwiqzane. Nalezy tutaj wspomniec, ze
w naszym Biuletynie drukujemy wspomnienia lek. wet. Pawla Hasse z poczqtku lat
80-tych ubieglego wieku z czasu kiedy
w ramach PZLZ Bydgoszcz sprawowal opiek?
weterynaryjny nad owczesnym Ogrodem
Fauny Polskiej. Pierwszym lekarzem
weterynarii na etacie w tym Ogrodzie byl
Kolega Kazimierz Kordzielewski, ktory
pracowal tam w latach 1985 - 1991. Jemu to
wlasnie asystent Pan Marek Staniczek
zadedykowal wiersz, ktory takze drukujemy
w tym numerze Biuletynu. Kolega Marian
Maselko, ktory pracuje w ZOO do dzisiaj byl
tam kolejnym, a w zasadzie trzecim
lekarzem weterjmarii.

na ktory w pelni zasluzylismy poniewaz od godzin popoludniowyeh czynnie zwiedzalismy
Ziemi? Swi^tokrzysky.
Po drodze w miejscowosci Gorno Parcele, na stacji benzynowej, czekal na nas
przewodnik Pan Czeslaw Naporowski, popularnie zwany „Zb6jem", ktory od razu
skierowal nas na Lysy G6r?. Po przyjezdzie o godzinie 13:30 u podnoza tej gory czekala na
nas kolejka swi?tokrzyska, ktorq wjeehalismy na szezyt o wysokosci 594 m.n.p.m.
Po drodze podziwialismy skalne rumowisko, charakterystyczne dla Gor Swi?tokrzyskieh,
tzw. goloborze, seisly rezerwat przyrody obejmujqcy las jodlowo-bukowy. Po wyjseiu
z kolejki ujrzelismy przepi?knq panoram? Gor Swi?tokrzyskieh oraz Opaetwo
pobenedyktyriskie na Swi?tym Krzyzu. Miejsce to jest owiane legend^, skr3rwajqey wiele
tajemnic oraz tragicznych historii. Opaetwo zalozyl Boleslaw I Chrobry w 1006 r.
Od XIV w. nazywane Swi?tym Krzyzem, jako ze wg wierzeh przeehowywane sq tu relikwie
drzewa krzyza swi?tego, na ktorym mial umrzec Jezus Chrystus, podarowane w XI w.
przez sw. Emeryka, syna Stefana I , krola w?gierskiego. Odtqd stalo si? jednym
z najwazniejszych polskich sanktuariow i eelem licznych pielgrzymek.
Nalezy rowniez wspomniec, iz Lysa Gora wedlug legendy jest miejscem, w ktorym
odbywajq si? na szczycie sabaty czarownic. Dlatego cz?sc uczestnikow naszej wycieczki
udala si? zwiedzac Bazylik? na Swi?tym Krzyzu, pozostala zas cz?sc, szczegolnie ta m?ska
udala si? w poszukiwaniu czarownic, podobno wedlug uczestnikow, poszukiwania byly
bardzo skuteczne.

Michal Mikolajczak, Jacek Judek

Tym razem: Ziemia Swi^tokrzyska i Podhale!
Doswiadczeni niemal zimowq aurq ubieglorocznej wyprawy na Podlasie, tegoroczna
wycieczka Kola Seniorow - tym razem - na Ziemi? Swi?tokrzysky i Podhale zaplanowana
zostala na I I I dekad? maja, a dokladniej od 19 do 26 dnia tego miesiyca. Tym razem udzial
w niej wzi?lo 28 czlonkow i sympatykow naszego Kola. Wybrany termin okazal si?
strzalem w dziesiytk?, gdyz sloneczne i cieple, ale nie skwarne dni, sprzyjaly w?dr6wkom
i wypoczynkowi na swiezym powietrzu.
Z Bydgoszczy wyjechalismy 19
maja o szostej rano zabierajyc po
drodze uczestnikow z Torunia i okolic
Wloclawka. Naszym kierowcq byl
ponownie, od lat z nami zaprzyjazniony
pan Marek Sobczak.
Do Pensjonatu „Pod Bukiem"
w Bodzentynie, polozonego w otulinie
Swi?tokrzyskiego Parku Narodowego
i otoczonego z kazdej strony pi?knym
malowniczym terenem, ktory mial bye
miejscem naszego czterodniowego
Fot. l.Pensjonat Pod Bukiem w Bodzentynie P«bytu, dotarhsmy o godzinie 18:00.
(fot J Judek)
Tam czekal juz na nas pyszny posilek.
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Fot. 2. Muzeum Mineralow i Skamienialosci. (fot. M. Mikolajczak)
Nast?pnie udalismy si? do miejscowosci Sw. Katarzyna podziwiac zbiory zebrane
w Muzeum Mineralow i Skamienialosci. Zbiory muzeum stanowi gromadzona przez
wlascicieli od 20 lat pr3rwatna kolekcja mineralow i skamienialosci. Na ekspozycj?
skladajq si? okazy mineralow i skamielin pochodzqce zarowno z Polski, jak i calego swiata.
Do najrzadszych okazow prezentowanych w muzeum nalezq: krokoit, cornetyt, neptunit,
benitoit, fluorokanilonit oraz 3 karatowy krysztal diamentu. Natomiast wsrod skamielin
prezentowane sq: trylobity, lodziki oraz amonity. Duze emocje wzbudzil w nas zyb
trzonowy mamuta zwyczajnego. W trzeciej sali muzealnej i cz?sciowo w szlifierni
obejrzelismy najwi?kszq w kraju kolekcj? krzemienia pasiastego, b?dqcego regionalnym
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kamieniem jubilerskim z najwi?kszq na swiecie konkrecjq (80 kg). Krzemien pasiasty ozdobna odmiana krzemienia odznaczajqca si? koncentrycznym, mniej lub bardziej
regularnym ulozeniem ciemnych i jasnych smug lub warstewek, cz?sto tworzycych bardzo
atrakcyjny wzor. Szczegolnie urzekla nas kolekcja zwierzqt wykonanych r?cznie przez
jubilerow z tego kamienia. Na miejscu podziwialismy tez kunszt jubilera wykonujqcego
r?cznie figurk? pieska. Zwiedzanie muzeum zakoiiczylismy w muzealnym sklepie
dokonujqc zakupu wyrobow z kamienia pasiastego.
Drugi dzieh naszej wycieczki prz5rwital nas pi?knq pogodq i slohcem, co nas bardzo
ucieszylo poniewaz tego dnia zaplanowalismy wycieczk? do Zywego Muzeum Porcelany,
w ktorym zapoznalismy si? z calym procesem produkcyjnym porcelany i obejrzelismy film
we wn?trzu 22 metrowym pieca, w ktorym dawniej wypalano porcelan?. Fabryka
Porcelany AS Cmielow to manufaktura, kultywujqca przedwojenne tradycje wytworni
^wit w Cmielowie. Poczytki produkcji porcelany w Cmielowie si?gaji roku 1804. Obecna
nazwa, przyj?ta po prywatyzacji w 1996 r., wywodzi si? od pierwszych liter imienia
i nazwiska nowego wlasciciela - Adama Spaly. Wszystkie wyroby sq r?cznie produkowane
z najwyzszej jakosci porcelany, a nast?pnie r?cznie dekorowane. Figurki posiadajq szereg
zabezpieczeh, chroniqcych je przed falszerstwem, a najwazniejszym z nich jest rozowa,
czworokytna piecz?c wykonana ze specjalnie przygotowanej masy porcelanowej. Na
dowod oryginalnosci kazda figurka posiada certyfikat autentycznosci, zawierajqcy jej
niepowtarzalny numer, dat? powstania wzoru oraz nazwisko autora. Z wyrobow
pochodzqcych z tej manufaktury korzystali papieze, prezydenci i monarchowie.

Fot. 3. Jedna z sal wystawienniczych Zywego Muzeum Porcelany (fot. M. Mikolajczak)
Nam Najbardziej podobaly si? serwisy z rozowej porcelany odtworzonej wg.
oryginalnej, przedwojennej receptury polskiego chemika - Bronislaw E^ryhskiego. Po
zakohczeniu zwiedzania udalismy si? do sklepu, w ktorym po promocyjnych cenach
moglismy zakupic porcelan? pochodzycq ze zwiedzanej wczesniej manufaktury. Bardzo
duzym powodzeniem cieszyly si? filizanki z rozowej porcelany, ktore swoim wyglydem
uswietniy niejedna domowq kolekcj?.

12

Pelni wrazeh udalismy si? do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki
znanego takze jako Krzemionki Opatowskie b?dicego rezerwatem archeologicznym,
chroniqcym zespol neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego. Kopalnie krzemienia
pasiastego, eksploatowane byly juz w latach ok. 3900-1600 p.n.e. Byl czas, gdy kopalnia ta
nalezala do jednej z najwazniejszych w Europie. Cz?sc wydobytego tutaj krzemienia byla
tez przetwarzana w okolicznych osadach i pozniej rozprowadzana nawet na odleglosc
ponad szesciuset kilometrow. Najpopularniejszymi produktami byly czworoscienne
siekiery i dluta. W sqsiedztwie pola gorniczego obejrzelismy rekonstrukcje domostw
z kohca neolitu i poczqtkow epoki brqzu. Podziemia sq udost?pnione do zwiedzania dzi?ki
trasie turystycznej o dlugosci 465 m. Po okresie eksploatacji neolitycznej tereny
krzemionek przez dlugi czas zarastal las. Dzi?ki temu slady prahistorii nie zostaly
zniszczone.
Po przejsciu szybami kopalni oraz obejrzeniu rekonstrukcji domow pojechalismy do
Sanktuarium Matki Bozej Bolesnej pani ^wi?tokrzyskiej w Kalkowie - Godowie. Na
terenie kompleksu, powstalego w latach 80. ubieglego wieku, znajduje si? Kosciol Bolesnej
Krolowej Polski, dom Jana Pawla I I , zwany tez Domem Pielgrzyma, Grota Lourdzka,
Droga ICrzyzowa i Pomnik Katastrofy Smolehskiej. Ale najwi?cej emocji, wzbudzila w nas
Golgota Wschodu. Zdecydowana wi?kszosc ekspozycji poswi?cona jest w tematyce drugiej
wojny swiatowej, natomiast pozostale traktujq mi?dzy innymi o walce z ustrojem
komunistycznym, katastrofie w slyskiej kopalni Wujek czy smierci ksi?dza Jerzego
Popieluszki. W jednej z grot obejrzelismy oryginalny samochod, w ktorym bl. ks. Jerzy
Popieluszko odbyl swojq ostatniq podroz.
Pelni wrazeh powrocilismy do pensjonatu i tu czekala na nas mila niespodzianka.
Okazalo si?, iz trzech uczestnikow wycieczki obchodzi tego dnia urodziny. Solenizantami
byli kolega Zenon Grzeczka, nasz Pan kierowca Marek Sobczak oraz sympatyk Kola
seniorow i staly uczestnik niemal wszystkich wycieczek Kola, kolega Michal Mikolajczak.
Byl wi?c symboliczny tort, swieczki, gromkie sto lat i wesole rozmowy do poznego wieczora
wspomagane plynami uwazanymi za wyskokowe.
Trzeciego dnia, bezposrednio po sniadaniu pojechalismy do lezqcego ok. 80
kilometrow od Bodzentyna Sandomierza, miasta zwanego „Malym Rzymem", a to dlatego,
ze podobnie, jak wloska stolica, ulokowany zostal na 7 wzgorzach, a ponadto pod
obydwoma miastami ciqgny si? tajemnicze, podziemne korytarze. Zanim jednak udalismy
si? na starowk?, odbylismy krotki rejs po przepl5rwajqcej u podnoza miasta Wisle,
podziwiajqc panoram? miasta i lezqce opodal, lecz ciqgle jeszcze w granicach miasta Gory
Pieprzowe, stanowiqce wschodnie zakohczenie Gor Swi?tokrzyskich i b?dqce obecnie
rezerwatem geologiczno-przyrodniczym.
Na zwiedzanie starowki Sandomierza mozna by poswi?cic kilka dni. My mielismy do
dyspozycji jednakze tylko kilka godzin, stqd wybrac musielismy tylko kilka,
charakterystycznych dla tego miasta obiektow. Zacz?lismy wi?c od przejscia udost?pnionq
dla zwiedzajqcych, okolo 470 metrowq podziemnq trasq turystycznq. Jej powstaniu
sprzyjala zalegajqca na tym terenie gruba warstwa lessu. Drqzone kor5^arze pelnily
w minionych wiekach rol? skladow kupieckich, w ktorych przechowywano glownie wino,
sol i sledzie. Sluzyly takze, jako schronienie w niebezpiecznych sytuacjach. Drqzone przez
wieki liczne korji;arze oraz komory zwiqzane sq z wieloma sandomierskimi tajemnicami
i legendami. Najslynniejsza z nich opowiada o sandomierskiej bohaterce Halinie
Kr?piance, ktora kosztem wlasnego zycia uratowala miasto przed oblegajqcymi je
Tatarami. Z czasem, nieuzywane i niezabezpieczone staly si? przyczjoiq katastrof
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budowlanych. Ich obecny stan umozhwiajqcy
bezpieczne udost?pnienie turystom, miasto
zawdzi?cza pracom konserwatorskim wykonanym
w latach siedemdziesiqtych ubieglego stulecia
przez firmy gornicze pracujqce pod kierunkiem
naukowcow z krakowskiej Akademii GorniczoHutniczej. Wyjscie z trasy zlokalizowane jest
w bezposredniej bliskosci XIV wiecznego sandomierskiego ratusza, jednego z najpi?kniejszych
ratuszyrenesansowychw Polsce.
Spacerujqc uliczkami miasta doszlismy do
zbudowanej w XIV wieku z fundacji Kazimierza
Wielkiego, jednej z najlepiej zachowanych bram
miejskich w Polsce - Bramy Opatowskiej. Ch?tni
mogli wspiqc si? na ponad 30 metrowq budowl? by
stamtqd podziwiac fascynujqcq panoram? miasta

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1
Idqc dalej, minqwszy Dom Dlugosza,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
dotarlismy do zamku krolewskiego, ktory dzisiaj
Fot. 4. Sandomierz, Wqwoz
stanowi siedzib? Muzeum Okr?gowego,
Krolowej Jadwigi (fot. J. Judek)
a nast?pnie, zmierzajqc do Wqwozu Krolowej
Jadwigi, do wzniesionej rowniez w XIV wieku katedry. Po drodze min?lismy jeszcze
romahski XIII wieczny kosciol sw. Jakuba i zalozony przez pierwszego polskiego
dominikanina, sw. Jacka Odrowqza, klasztor Dominikanow. W koncu, wspinajqc si? po
kolejnym wzniesieniu dotarlismy do znajdujqcego si? w poludniowo-zachodniej cz?sci
miasta wqwozu. Ten przyrodniczy zabytek powstal ze skaly lessowej w wyniku erozji
wodnej, ktora trwa do dnia dzisiejszego. Woda deszczowa wyplukujqc mi?kkq skal?,
powoduje ciqgle jego pogl?bianie. Konary i odsloni?te korzenie drzew, Iqczqc si? ze sobq
dajq wrazenie zamkni?tego tunelu. Wszystko to nadaje temu miejscu tajemniczy
i niezwykly urok.

Fot. 5. Zboj Madej ijego Wiedzmy (fot. J. Judek)
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Powrot do Bodzentyna nie zakonczyl jednak atrakcji przewidzianych na ten dzieii.
Jego finalem byla wieczorna biesiada ze Zbojem Madejem, ktorym, jak si? pozniej okazalo
byl jowialny starszy pan, znany dotqd, jako towarzyszqcy nam lokalny przewodnik.
Przebrany i stosownie ucharakteryzowany w niczym juz go nie przypominal i to zarowno
pod wzgl?dem wyglqdu jak i zachowania. W trakcie trwajqcej kilka godzin imprezy
„rozruszal" wszystkich uczestnikow spotkania wciqgajqc do tahcow i wspolnej,
momentami rubasznej zabawy.
Celem czwartego dnia byly Kielce
i okolice. Rozpocz?lismy go od wizyty
w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.
Skansen ten polozony okolo 20 kilometrow
od Kielc, w malowniczym zakolu Czarnej
Nidy, liczy az 65 hektarow, z czego 20
hektarow stanowi las. Zroznicowanie
terenu pozwolilo zaprezentowac zabytkowe
budynki wraz z ich bogatym wyposazeniem
w warunkach zblizonych do naturalnych.
Lokalizacja oryginainych, przeniesionych
z terenu calego regionu zagrod, domostw
mieszkalnych i zabudowah gospodarczych
odwzorowuje historyczne uklady osadnicze
spotykane na Kielecczyznie. Juz przy
wejsciu na teren skansenu zlokalizowane
w pelni wjrposazony dom lekarza z gabiFot. 6. Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej netem oraz drugi, stanowiqcy dobrze
(fot. J. Judek)
zaopatrzonq aptek?. Idqc dalej, w kolejnych
chalupach moglismy podziwiac ekspozycje dotyczqce ginqcych rzemiosl wiejskich, gdyz
w skansenie znajdujq si? takze kompletne warsztaty stolarza, kowala, gonciarza,
plecionkarza i szewca. Jesli dodac do tego towarzyszqcq nam niezmiennie pi?knq pogod?,
zapach Iqk i widok pasqcych si? zwierzqt gospodarskich, nie dziwi, ze z pewnym zalem
i niedosytem opuszczalismy to urokliwe miejsce.
B?dqc w skansenie, sposob dla nas niespodziewany, ale za to bardzo mily,
dowiedzielismy si?, ze dzi?ki dobrym znajomosciom naszej przewodniczki, zaistniala
mozliwosc zwiedzenia znajdujqcej si? nieopodal Muzeum Wsi Kieleckiej i Zamku
Krolewskiego w Ch?cinach, Jaskini Raj, nalezqcej do najpi?kniejszych jaskih krasowych
tej cz?sci Europy. Dlatego tez, decydujqc si? na skrocenie czasu przewidzianego pierwotnie
na zwiedzanie Kielc, bez zb?dnej zwloki udalismy si? najpierw do Ch?cin, gdzie
„zdobylismy" wzgorze, na ktorym gorujq ruiny krolewskiego zamku, a nast?pnie
pojechalismy do lezqcej zaledwie 11 km na poludniowy zachod od Kielc jaskini.
Tam podzieleni na trzy grupy zostalismy „przydzieleni" do innych, wczesniej
zgloszonych wycieczek, dzi?ki czemu moglismy wejsc na teren tego unikalnego
i stosunkowo niedawno, bo w latach szescdziesiqtych ubieglego stulecia odkrytego obiektu
geologicznego, wyrozniajqcego si? bogatq, roznorodnq i dobrze zachowanq szatq
naciekowq.
Moglismy wi?c podziwiac bogate i roznorodne formy, czasem o oryginainych
ksztaltach w postaciach stalaktytow, stalagmitow, kolumn naciekowych, draperii, perel
jaskiniowych, mis martwicowych, jeziorek i „p61 ryzowych". Jesli wierzyc podawanym
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informacjom, to w Jaskini Raj
naliczono si? 47 518 form naciekowych, w tym 47 173 stalaktytow. Najwyzszy stalagmit mierzy 77 cm, zas najgrubszy ma
6,27 m obwodu podstawy.
Najwyzsza kolumna naciekowa
(stalagnat) ma 1,95 m wysokosci. Niezaleznie od tego, co
mowiq 0 jaskini geolodzy i inni
znawcy przedmiotu, 45 minutowy spacer specjalnie przygoFot. 7. Jaskinia Raj (fot.: strona internetowa
towanq sciezkq turystycznq
„obrazy dla jaskinia raj")
stanowil dla nas wszystkich, ze
wzgl?du na urod? miejsca i niepowtarzalny panujqcy tam klimat, ciekawe i wyjqtkowe
doswiadczenie.
Bardzo krotkie zwiedzanie Kielc rozpocz?lismy od wizyty w Kadzielni, rezerwacie
przyrody nieoz3rwionej, polozonym na obszarze wapiennego Pasma Kadzielniaiiskiego.
Stamtqd, spacerujqc alejkami Parku Miejskiego dotarlismy na Wzgorze Zamkowe
w okolice Palacu Biskupiego b?dqcego obecnie siedzibq Muzeum Narodowego oraz
pi?knego kosciola b?dqcego Bazylikq katedralnq p.w. Wniebowzi?cia Najswi?tszej Maryi
Panny. Ta barokowa swiqtynia, po wielokroc remontowana, czasem burzona
i odbudowywana, stanowi dzisiaj reprezentacyjny obiekt sakralny Kielc. Warto zaznaczyc,
ze obok swiqtyni miesci si? grob kosyniera w insurekcji kosciuszkowskiej, chorqzego
grenadierow krakowskich - Wojciecha Bartosza (Bartos) Glowackiego.
Zmierzajqc do oczekujqcego na nas autobusu nie moglismy nie „zaliczyc" spaceru
ul. Henryka Sienkiewicza, b?dqcej reprezentacyjnym, a zarazem chyba najdluzszym
w Polsce, bo mierzqcym 1270 metrow, kieleckim deptakiem. Ta ulica, wytyczona w latach
dwudziestych XIX wieku, pozniej zmodernizowana przybrala dzisiaj deptaka, Iqczy
charakter zabjrtkowy z nowoczesnym centrum handlowym.
Nast?pnego poranka, opuscilismy goscinne progi pensjonatu „Pod Bukiem" udajqc
si? w podroz do Zakopanego. Podczas podrozy mial miejsce jeden z dwoch przykrych,
przede wszystkim dla Pana Marka, epizodow. Otoz na parkingu stacji benzynowej
w miejscowosci Bibice, kierowca autobusu z Opoczna zarzucila naszemu kierowcy, ze
w trakcie parkowania zarysowal swoim lusterkiem jej autobus. Pod grozbq wezwania
policji zqdala rekompensaty finansowej. Nie czujqc si? winnym Pan Marek odmowil.
Przybyla policja nie potwierdzila zarzutu. Jednakze ze wzgl?du na natarczywosc
skarzqcej kilkakrotnie powtarzane procedury analiz, szczegolowych pomiarow,
dokumentowania fotograficznego oraz odpjrtywania stron i swiadkow zaj?ly sporo czasu.
Wszcz?te procedury dalej si? toczq, gdyz juz w kilka dni po zakoiiczeniu wycieczki,
niektorzy swiadkowie z naszej grupy byli na t? okolicznosc telefonicznie przepytywani
przez krakowskq policj?.
Miejscem naszego pobytu w Zakopanem byl Hotel Start. Bardzo wygodny, schludny
relatjrwnie niewielki, a przez to cichy i spokojny obiekt polozony o kilka minut drogi od
Krupowek (jednq stron?) i Wielkiej Krokwi (w przeciwnym kierunku) gwarantowal jeszcze
jednq atrakcj? - pi?kny widok na Tatry (w tym na Giewont) z kazdego z zajmowanych przez
nas pokoi (z balkonem).

Przyj?ty przez organizatorow program pobytu w Zakopanem pozostawial
nam sporo wolnego czasu. I tak juz w dniu
przyjazdu, cale popoludnie moglismy
wykorzystac na wypoczynek, zwiedzanie
miasta czy biesiadowanie w licznych
zakopianskich lokalach. Podobnie wyglqdaly popoludnia drugiego i trzeciego dnia
pobytu. Nic wi?c tez dziwnego, ze zapewne
kazdy z nas „zaliczyl" Krupowki, Gubalowk? czy okolice Wielkiej Krokwi. Wielu
z nas odwiedzilo Cmentarz Zasluzonych
na P?ksowym Brzyzku (nazywany tez
starym cmentarzem), na ktorym od lat
dwudziestych XX wieku chowano - oprocz
tych, ktorzy posiadali t u rodzinne
grobowce - juz tylko ludzi wybitnych
i zasluzonych dla Zakopanego, Tatr
i Podhala. To wlasnie tam spoczywajq
mi?dzy innymi: Tytus Chalubinski, Stanislaw Marusarz, Helena Marusarzowna,
Wladyslaw Hasior, Wladyslaw Orkan,
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanislaw
Witkacy, Karol Stryjehski czy Kernel
Makuszyiiski. Ten ostatni grob rozni si?
Fot. 8. Zakopane, grob K. Makuszynskiego od innych. I to nie dlatego, iz ozdobiony jest
ozdabiany znaczkiem Kola Seniorow
wyjqtkowym pomnikiem. Na cmentarzu
KPILW. (fot. J. Judek)
tym kazdy nagrobny pomnik jest inny,
a wiele z nich to dziela sztuki, w wi?kszosci surowe, niemal ascetyczne w formie. Pomnik
na grobie tego ulubionego autora ksiqzek dla dzieci i mlodziezy „zyje" ozdabiany
plakietkami, proporczykami, a nawet drobnymi zabawkami pozostawianymi przez
milosnikow ksiqzek autora „Koziolka Matolka", „Awantury o Basi?", czy „Szatana
z siodmej klasy". Takze i my pozostawilismy na nim Znaczek naszej swi?tokrzyskozakopianskiej wycieczki.
Inn3mi miejscem, ktory wielu z nas odwiedzilo, byla willa Atma, w ktorej w latach
1935-1937 mieszkal najwi?kszy po Fryderyku Chopinie polski kompozytor Karol
Szymanowski. Obecnie miesci si? tam jedyne na swiecie muzeum biograficzne poswi?cone
temu kompozjrtorowi.
W drugim dniu pobytu w Zakopanem zaplanowano rekreacyjny pobyt w najwi?kszych na Podhalu Chocholowskich Termach. Ten pi?kny, zadbany dobrze zorganizowany
osrodek zagwarantowal wszystkim maksimum wypoczynku, relaksu i wielu innych
poz3rtjrwnych wrazeii. Kilkanascie basenow wewn?trznych i zewn?trznych z cieplq wodq,
baseny solankowe i wodq siarkowq, zjezdzalnie wodne, rozne rodzaje saun, lazni
parowych, silownia, SPA i centrum fitness to niektore tylko atrakcje oferowane przez ten
obiekt. Ponadto sprawnie dzialajqce wewnqtrz obiektu kawiarnie i restauracja umozliwia
wypoczywajqcym na lezakach czy przy stolikach komfortowe warunki.
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Zanim jednak opuscilismy
hotel, spotkala nas a wlasciwie
naszego kierowc? druga niemila
niespodzianka. Okazalo si?, ze
w nocy jakis wandal uderzajqc
kamieniem lub ci?zkim, przedmiotem uszkodzil frontowq
szyb? autokaru, powodujqc jej
koncentryczne pop?kanie o srednicy ok. 25 - 30 cm. W zwiqzku
z tym poza kosztami wymiany
szyby, zaistniala realna grozba,
ze przy jakiejkolwiek kontroli
drogowej, policja odbierze dowod
rejestracyjny pojazdu.
Wracajqc z term do hotelu
zatrzymalismy si? przy Sankt^
^ ^, , ,
,. ^
^, . ,
^ . ,
uarium Matki Bozej Fatimskiej
Fot. 9. Chocholowskie Termy. Obiad w strojach
^ Zako anem kosciola wznie
wizytowych obowiqzujqcy w termach. (fot. J. Judek)
, ' ,
sionego w latach 1987-1992,
jako votum za ocalenie zycia papieza Jana Pawla I I po zamachu z 13 maja 1981. Swiqtynia
zostala konsekrowana przez Jana Pawla I I 7 czerwca 1997 w czasie V I pielgrzymki
do Polski. Miejsce to jest warte bylo odwiedzenia zarowno ze wzgl?d6w emocjonalnych,
religijnych jak ijego pi?kna.
Pierwsza cz?sc trzeciego
i zarazem ostatniego dnia pobj^u w stolicy polskich Tatr
przeznaczona zostala na w?drowki z przewodnikiem Panem
Maciejem Jakubiakiem po
gorach. Celem naszej wyprawy
byla Rusinowa Polana, znajdujqca si? pomi?dzy G?siq Szyjq
(1489 m) a Golym Wierchem
(1205 m), na grzbiecie Iqczqcym
Tatry z Pogorzem Bukowinskim. Polozona jest nawysokosci okolo 1180-1300 m n.p.m.
Fot.lO. Wypoczynek na szlaku (fot. M. Mikolajczak) Calkowita jej powierzchnia
wynosi obecnie okolo 20 ha[2]. Polana graniczy od polnocnego zachodu z odnogq doliny
Fihpki - Doling Zlotq (oddziela je Zloty Potok) i od poludnia z Doling Waksmundzkq.
Szlakiem gorskim wspinalismy si? dzielnie, sluchajqc opowiesci Pana przewodnika, ktory
w sposob dowcipny, charakterystyczny dla gorali opowiadal nam rozne historie, dowcipy i
zdarzenia zwiqzane z gorami. Idqc i podziwiajqc widoki ukazala nam si? przepi?kna
polana z widokiem na Tatry Wysokie. Swietnie widac stqd Rysy oraz Gerlach.
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Pan Maciek poczynil nam wyklad dotyczqcy oscypka. Dla wielu z nas byla to bardzo
cenna wiedza. Gdy nacieszylismy si? widokami zostalismy uwiedzeni zapachami
wydobywajqcymi si? z bacowki. Skosztowalismy cieplego redykolka - mlodszej siostry
oscypka, co odwazniejsi skusili si? na zentyc? - serwatki z mleka owczego sci?tego
podpuszczkq. Nast?pnie udalismy si? ku dolowi, w kierunku lasu, w kt6r)mi wedlug
przewodnika bywajq niedzwiedzie. Schodzqc po schodach naszym oczom ukazala si?
drewniana kaplica Matki Bozej Krolowej Tatr na Wiktorowkach. Kaplic? w stylu
zakopiahskim zbudowano w 1936 roku przy zrodlach, ktorym gorale przypisujq cudowne
wlasciwosci. Jest to jedno z liczniej odwiedzanych miejse kultu maryjnego na Podhalu.
Sanktuarium i polan? wielokrotnie odwiedzal kardynal Karol Wojtyla Na skalach wokol
kaplicy umieszczono wiele tablic pamiqtkowych poswi?conych osobom, ktore zgin?ly
w gorach. Kazdy z w?drowc6w zostal pocz?stowany przez zakonnikow smacznq herbatq.
Po krotkiej modlitwie w kosciolku oraz refleksji przy tablicach pamiqtkowych udalismy si?
w kierunku autobusu zalujqc, ze nasza przygoda z gorami trwala tak krotko.
Sobota 26 maja byla ostatnim dniem kolejnej, bardzo udanej wyprawy naszego Kola
Seniorow. Podczas pozegnalnej kolacji dnia poprzedniego, kazdy z uczestnikow
wypowiadajqc si? na jej temat, poza swoimi refleksjami i przezyciach, jakich doswiadczal
w jej trakcie, akcentowal serdecznq atmosfer? i cieple wzajemne relacje. Wszyscy tez
podkreslali, ze przygotowanie i czuwanie nad zgodnym z zalozeniami przebiegiem
wyprawy to efekt ci?zkiej pracy i zaangazowania przede wszystkim jednej osoby - Doktora
Ryszarda Tyborskiego - a dla nas prywatnie, po prostu - Rysia.
Rysiu, bardzo, bardzo dzi?kujemy za to, co dla nas wszystkich seniorow, nie tylko dla
uczestnikow tej wyprawy, robisz.
Ostatnim punktem kohczqcej si? wycieczki byla wizyta w stolicy Kultu Maryjnego na Jasnej Gorze w Cz?stochowie. Ponad dwugodzinny pobyt umozliwil nam przezycie
chwili skupienia, modlitwy i kontemplacji lub spaceru po okolicach sanktuarium.
W godzinach wieczornych calo i szcz?sliwie dotarlismy do Bydgoszczy, po drodze
zegnajqc si? we Wloclawku i Toruniu z pochodzqcymi z tamtych stron uczestnikami.
To, ze w przyszlym roku b?dzie kolejna wycieczka - to pewne. Pozostaje tylko
pytanie, czy jej program i organizacj? wezmie na siebie znowu tylko dr Tyborski, czy tez
b?dzie ona - o co prosil - efektem pomyslow i zaangazowania takze innych czlonkow Kola
Seniorow.
Uwaga ! Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informujemy, iz posiadamy bardzo
bogatq dokumentacj§ zdj^ciowq opisanej wycieczki. Jakosc techniczna niektorych zdj^c
jest nizsza z powodu wykonania ich aparatem fotograficznym telefonu komorkowego,
lub w trudnych warunkach oswietleniowych.
Ze wzgl^du na wielkosc katalogow ze zdj^ciami niemozliwe jest ich wysylanie drogq
poczty elektronicznej, dlatego sugerujemy kopiowanie ich bezposrednio od nas na wlasne
nosniki pami^ci (pendrive, dysk zewn^trzny) i przekazywanie innym uczestnikom
wycieczki..
Michal i Jacek

(RecCa^ja (Biufetynu dki^^je (FT%p[egom:
Jackpwijud^wi
i U^icfiaiowi Mi^iajcza^wi
za opracowanie pi^^ego reportazu
z wyciecz^ oraz za mozCiwosc otrzymania zdj^c. <Do6ra roSota III
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ZAPRASZAJA
Na uroczyst^ sesj^ historycznq poswi^conq
130 leciu urodzin Ks. dr Szczepana Gracza
oraz weterynarii pow. s^polehskiego w okresie 1918 - 2018
Sesja odb^dzie si^ w piqtek dnia 14 wrzesnia 2018 r.
w Sypniewie gm. Wi^cbork

Moment poswi^cania tablicy pamiqtkowej przed kosciolem Sw. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Sypniewie.
Od momentu kiedy zamieszkalem w S?p61nie Krajenskim planowalem
zorganizowanie w tym powiecie Sesji Historycznej. Jak zwykle z pomocq przyszedl
przypadek. Przeglqdajqc moje historyczne zasoby zwrocilem uwag? na dat? urodzin
ks. dr. Szczepana Gracza, urodzonego w Sypniewie w 1888 r. Postanowilem polqczyc
to 130 lecie z 100 - leciem sluzby weterynaryjnej w powiecie s?polenskim. Temat sesji
byl gotowy. O szesciomiesi?cznych przygotowaniach do sesji wraz z opracowaniem
i skladem 4 Nr Zeszytu Historycznego nie b?d? pisal, zeby Was Szanowni Paristwo nie
zanudzic. Che? tylko w tym miejscu podzi?kowac wszystkim, ktorzy pomagali mi
w organizacji tych dwoch przedsi?wzi?c. Wszystkich wymienic b?dzie trudno, dlatego
ogranicz? si? do osob najwazniejszych.
Podzi?kowania kieruj? do Panow - Starosty S?polehskiego i Burmistrza Wi?cborka
za wsparcie i przyehylnosc. Lekarzom weterynarii powiatu s?polehskiego dzi?kuj? za
ufundowanie tablicy pamiqtkowej. Dzi?kuj? autorom artykulow do Zeszytu
Historycznego: dr. n. wet. inz. Bartoszowi Winieekiemu, ks. dr. Stanislawowi Tylusowi,
dr. n. hist. Pawlowi Redlarskiemu, Pani Izoldzie Wysieckiej. Panu Danielowi
Wierzehuckiemu dzi?kuj? za wydatnq pomoc w przygotowaniu skladu Zeszytu
Historycznego. Dzi?kuj? wreszcie Rodzinie Graczow z Sypniewa, oraz Panu
Wladyslawowi Graczowi z Poznania za udost?pnienie materialow z rodzinnych zbiorow.
Szczegolnie takze dzi?kuj? ks. pralatowi Henrykowi Lesnerowi proboszczowi
parafii p.w. Sw. Bartlomieja w S?p61nie Krajenskim za zyczliwosc i okazanq pomoc
w przedstawieniu na Sesji duchowej drogi ks. dr. Szczepana Gracza.
Poniewaz w przygotowaniu jest artykul do Zycia Weterynaryjnego dotyczqcy
organizacji i przebiegu sesji pomin? jej szczegolowy opis zamieszczajqc kilka zdj?c.
Tablica pamiqtkowa po poswi^ceniu i odsloni^ciu.
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Od lewej: ks. pralat Henryk Lesner, Burmistrz Wi^cborka - Waldemar Kuszewski,
Starosta S^polenski - Jaroslaw Tadych, Pawel Redlarski.
Palac IV Sypniewie, gdzie odbyla si? sesja.

Uczestnicy sesji. Na pierwszy planie czlonkowie Rodziny Graczow.
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Sesji towarzyszyla wystawa fotogramow.
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Malzenstwa Weterynaryjne
Barbara i Wlodzimierz Gizinscy

i
Co jeszcze w 2018 i w I polowie 2019 r.
„Zaduszki - Pami^ci tych, ktorzy odeszli"
Znin 27 pazdziernik 2018 (sobota) o godz. 11.00 - w siedzibie PIW,
Bydgoszcz 3 listopada 2018 (sobota) w siedzibie Izby o godz. 11.00
„Koneert Andrzejkowy"
30 listopada 2018 godz.19.00 w Filharmonii Pomorskiej dla 30 osob
(decyduje kolejnosc zgloszen)

Gizinska Barbara z d. Hausenplas. Zmarla 2 czerwca 1985.
Urodzona dnia 25 marca 1930 r. w Warszawie. Przed wojnq ukohczyia Szkoi? Powszechnq
w Pruszkowie. Podczas okupacji kontynuowala nauk? na tajnych kompletach konczqc
trzy klasy gimnazjum. Po wojnie ukonczyla Pahstwowe Gimnazjum i Liceum
w Pruszkowie. W latach 1947-1948 ukonczyla Prywatne Gimnazjum i Liceum
w Jaroslawiu, gdzie uzyskala matur?. Podj?la studia na Wydziale Weterynarii
Uniwersytetu Warszawskiego, ktore ukoficzyla w roku 1953 na Wydziale Weterynarii
Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (w 1952 Wydzial Weterynarii
usuni^to z Uniwersytetu i stal si? jednostk£| organizacyjn^ Szkoly Glownej
Gospodarstwa Wiejskiego). Po studiach uczyla przedmiotow zawodowych
w Paiistwowym Technikum Weterynaryjnym w Bydgoszczy do roku 1957. W latach
1957-1959 pracowala w Wydziale Weterynarii w Powiatowym Zarzqdzie Rolnictwa
w Bydgoszczy na stanowisku epizootiologa a w okresie 1959-1971 w Powiatowym
Zakladzie Weterynarii w Bydgoszczy. Przeszla do pracy w Zakladzie Higieny
Weterynaryjnej, gdzie w latach 1971-1985 byla Kierownikiem Pracowni Chorob Ryb.
Wlodzimierz Gizinski
Urodzony dnia 28 maja 1929 r. w Toruniu. Edukacj? rozpoczql w Prywatnej Szkole
Powszechnej im. Marii Konopnickiej w Lidzbarku Warminskim (1936-1938).
Po likwidacji tej szkoly w latach 1939-1945 uczyl si? w domu (Wyszogrod dawny
pow. plocki) pod bacznym okiem Ojca. Po wojnie zdal egzamin do I I I klasy Gimnazjum
Ogolnoksztalcqcego w Dzialdowie. W maju 1949 zdal egzamin maturalny w Szkole
Ogolnoksztalcqcej Stopnia Licealnego w Dzialdowie i podjql studia na Wydziale
Weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego.
Dyplom lekarza weterynarii uzyskal 17 lutego 1954 r. na Wydziale Weterynarii w Szkole
Glownej Gospodarstwa Wiejskiego.
W latach 1962-1966 studiowal zaocznie na Wydziale Prawa Uniwersytetu im Adama
Mickiewicza w Poznaniu, uzyskujqc dyplom magistra prawa.
Po studiach w latach 1954-1959 pracowal w Powiatowym i Wojewodzkim Zarzqdzie
Weterynarii w Bydgoszczy na stanowiskach epizootiologa oraz inspektora ds. lecznictwa
i profilaktyki. Od roku 1959 od momentu powstania Wojewodzkiego Zakladu Weterynarii
do roku 1983 byl poczqtkowo zast?pcq kierownika WZWet, a nast?pnie z-cq dyrektora.
W grudniu 1983 r. zostal, oddelegowany do pracy w Wojewodzkim Komitecie ZSL
na stanowisko kierownika Wydzialu. Przeszedl na emerjrtur? w styczniu 1990 r.
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Spotkania oplatkowe
Bydgoszcz, 20.12.2018 r. godz. 18.00, Restauracja Telimena
Swiecie, 21.12.2018 godz. 11.00, Restauracja Stylowa
I kwartal 2019 roku
Wyjscie do opery lub Filharmonii
w zaleznosci od repertuaru
„Bal Wiedenski"
Juz dzis zapraszamy ch^tnych na przyszloroczny „Bal Wiedenski",
ktory odb^dzie si^ w restauracji „Maestra" w Bydgoszczy
w sobot^ dnia 3 marca 2019 r. Zarezerwowano 30 miejse.

Wycieczka Kola Seniorow na Morawy
Pragniemy poinformowac wszystkich PT Czlonkow Kola Seniorow przy KujawskoPomorskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, iz podj?lismyjuz prace nad zorganizowaniem
kolejnej majowej wycieczki.
Tym razem miejscem docelowym b?dq Morawy, a impreza odb?dzie si? w dniach
20 - 25 maja (poniedzialek - sobota) 2019 r.
Miejscem pierwszego noclegu b?dzie hotel w Olomuncu, skqd drugiego dnia udamy
si? do magicznego, pelnego labiryntow wqwozow, pionowych wzgorz, skal, wodospadow
i jaskih - Morawskiego Krasu, zwiedzajqc po drodze malownicze miasteczka (m.in.
Blansko i Boskovice). Pozostale cztery noclegi zaplanowano w hotelu Kozak w Brnie, ktory
stanowic b?dzie baz? dla kolejnych W5rpraw (do Mikulowa, Lednic i Viatic, do Znojma,
Vranowa i Bitova oraz do Kromieryza i Buhlova). Na terenie Czech towarzyszyc nam
b?dzie polski pilot wycieczek.
Plany wycieczki mog^ ulec zmianom nie rzutuj^cym jednak na jej przebieg.
Koszt tej 6-dniowej wycieczki (uzalezniony m.in. od liczby uczestnikow,
i ewentualnego wykupienia tzw. obiadokolacji) szacowany jest w granicach 1100 -1250 zl.
Wycieczka nie jest dotowana. Wszystkich zainteresowanych informujemy, ze istnieje
mozliwosc np. comiesi?cznego wplacania mniejszych kwot, co bye moze zmniejszy
dolegliwosc jednorazowego wyasygnowania ealej oplaty.
Zach^camy do udzialu tej w naszej corocznej majowej imprezie.
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Dzialalnosc spoteczna
W 1947 r. w Dzialdowie zalozyl Zwiqzek Mlodziezy Demokratycznej, jako alternatyw? dla
ZMP. Od roku 1966 dzialal w Zrzeszeniu Stronnictwa Ludowego (pozniej PSL), pelniqc
liczne funkcje w kierownictwie partii. W latach 1989-1998 byl radnym Miejskiej Rady
Narodowej w Bydgoszczy. Czlonek prezydium PKPS w 2 kadencjach. Dzialacz Zrzeszenia
Lekarzy i Technikow Weterynarii - przewodniczqcy oraz dlugoletni czlonek Glownej
Komisji Rewizyjnej i Sqdu Kolezehskiego. Dzialacz korporacyjny. Od 1991 - 1995 czlonek
Prezydium Bydgoskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej. Uczestniczyl w przygotowaniu
wielu aktow normatywnych dotyczqcych zawodu lekarza weterjmarii i sluzby
weterynaryjnej oraz zasad etyki i deontologii zawodowej. W latach 2009-2012
Przewodniczqcy Okr?gowego Sqdu Lekarsko - Weterynaryjnego Kujawsko - Pomorskiej
Izby Lekarsko Weterynaryjnej. Do chwili obecnej sluzy pomocq w pracach tego Sqdu.
Odznaczenia: Srebrny i Zloty Krzyz Zaslugi, Krzyz Kawalerski OOP - 1984 r.
Odznaczenia resortowe: „Zasluzony Pracownik Rolnictwa", „ Za Wzorowq Prac? w Sluzbie
Weterynaryjnej" , Odznaki: „ Tysiqclecia Panstwa Polskiego", „Za szczegolne zaslugi dla
rozwoju woj. bydgoskiego", Za zaslugi dla miasta Bydgoszczy", Zlota odznaka Zrzeszenia
Lekarzy i Technikow Weterynarii, „Meritus" - za zaslugi dla samorzqdu lekarzy
weterynarii.
Zainteresowania: lowiectwo, kynologia, czynny wypoczjoiek, kolekcja starej broni,
poezja.

szcz?sliwie od 1953 (nakaz pracy do Bydgoszczy) trwalo nieprzerwanie do 2 czerwca 1985r.
Zawsze b?d? Jq pami?tac jako cieplq, pelnq humoru, radosci zycia, oraz mqdrq zon?,
w ktorej grobie na cmentarzu Taiiskich po swojej smierci chce bye pochowany.
Zapraszam Kolegow na moj pogrzeb, chociaz niestety, jak sqdz? stypy nie b?dzie!!!
,
Wlodek

Barbara i Wlodzimierz Gizinscy - lata mlodosci
Moje malzeiistwo z Barbara Hausenplas
Moje malzeiistwo z Barbarq Hausenplas (holenderkq z pochodzenia) chyba bylo troch?
nietypowe. Zacz?lo si? niezbyt romantycznie, bo przy stole sekcyjnym. Jakqs rol? w tym
odgrywal prof Stanislaw Piwowarczyk, ktory bardzo zabiegal o Iqczenie w pary lekarzy
weterynarii. Nie pami?tam juz szczegolow, ale z Barbarq G. bylismy przy tym stole
niekwestionowanq przez nikogo (zwlaszcza kolezanki) parq. Ja bylem Niq absolutnie
zauroczony co kosztowalo mnie oblaniem 2 egzaminow - skromnie nie powiem ktorych.
Ata zdobywana wybrana przeze mnie ?! Pokazalo si? to pozniej.
Zblizal si? koniec roku akademickiego i naszych studiow, co wiqzalo si? z otrzymaniem
tzw. nakazow pracy, gdyz byly to czasy, ze nie wolno nam bylo wybierac sobie przyszlego
miejsca pracy. No i wowczas si? zacz?lo ! „Moja" Basia (G) praktycznie podchodzqca do tej
sprawy oswiadczyla, ze musimy zawrzec zwiqzek malzenski (chociazby cjrwilny), aby
uzyskac skierowanie do pracy w jednej miejscowosci. Brzmialo to logicznie, ale
jednoczesnie uslyszalem ultimatum, ze jesli si? na to nie zgodz?, ona w ciqgu dwoch
tygodni znajdzie sobie innego partnera. Poniewaz brzmialo to jak szantaz, ja uniesiony
honorem nie uleglem (m.in. ze wzgl?d6w rodzinnych) i zyczylem Jej szcz?scia. Moze te
zyczenia nie byly zbjd; szczere, bo krotko po tej naszej rozmowie Basia G. „wystqpila" na
zaj?ciach naszej grupy sekcyjnej jako „m?zatka" (proponowalem kiedys aby zastqpic slowo
m?zatka - „mqzatkq", ale mi si? to nie udalo).
Wkroczyla wowczas do akcji druga Basia, ta opisjrwana w niniejszym Biuletynie.
Nie obawiajqc si? reakcji swego narzeczonego, fajnego lesnika, ktorego poprzednio
poznalem - zacz?la mnie pocieszac do tego stopnia skutecznie, ze wsrod kolegow,
a zwlaszcza kolezanek uznana zostala za mojq dziewczyn?. Zakupilem tombakowe
obrqczki i udawalem skutecznie jej narzeczonego. Dziewczyny z naszego otoczenia byly
jednak peine podejrzen co do faktycznego stanu rzeczy, a ja z drugq Basiq, aby przeciqc
plotki na ten temat przed zakohczeniem studiow „popelnilismy" malzeiistwo, ktore
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Zaduszkowe wspomnienia
Samotna sosna na por?bie stala
Dlaczego ona sama tam wlasnie zostala!?
Wszystkie jej siostry pile ulegly
I jak na wojnie wszystkie polegly...
Czym ona jedna na to zasluzyla
Ze jej nie zmogla pracujqca pila
I w naszym zyciu - az trudno uwierzyc
Sprobujmy w pami?ci to jeszcze raz przezyc
W zaduszkowe wspomnienia lezka moze splynie
Lecz pami?c o Was nigdy nie zaginie
Samotna sosna co w lesie zostala
Tez im poszumi i za to jej chwala
Wlodek G.
Modlitwa
Id? przez Zycie swoimi sciezkami
Bez obaw , ze mog? poblqdzic
Aprzeciez Ty jedynq drog? nam dales Panie
Idqc po niej nie mozna zablqdzic
Czym si? kieruj? w swoich wyborach ?
Ty wiesz na pewno moj Panie !
Dlatego wi?c czekam na znaki Twoje
Zamiast porzucic te swoje !?
Pokornie zatem prosz? o W3rtrwanie
W kroczeniu wylqcznie Twojq drogq Panie
Wlodek G.
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Galeria
:| R If

Pracownicy Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej w brodnickich Zakladach Mi^snych.
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Rok 1965. Jubileusz 35 lecia pracy zawodowej Jozefa Reimanna.
Od lewej: Jan Borowiecki, Ludwik Srobka, Edmund Knitter, Tadeusz Kronkowski,
Teofil Galikowski.

Marzec 1977. Pozegnanie lek. wet. Karola Kubickiego z ZM w Nakle odchodzqcego
na emerytur?. Od lewej Leszek Suwiiiski - PLW w Nakle, Albin Polulich kierownik
ZWIS ZM w Nakle, Wieslaw Jarosz dyrektor WZWet w Bydgoszczy,
Aleksander Zawadzki kier. laboratorium mikrobiologicznego w ZM w Nakle.

„Wladza wojewodzka" przed szkoleniem w Przyjezierzu. Rok 1977.
Od lewej: Karol Czerkawski, Emilian Tomczyk, Wieslaw Jarosz, Lechoslaw
Walkowski, Maria Cierzniewska, Wlodzimierz Gizinski, Zbigniew Sadowski,
Witold Leja, NN, Mieczyslaw Stoczkowski.

Odznaczenia i nagrody wr?cza owezesny wicewojewoda bydgoski Roman Bs^k.
Bielice 1979.
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11
20 wrze^M 2018 r. K6k XXVU Nr 38 0306^
SYPNIEWO (gmma WJfcborii)

Szczepan Graczlegenda weterynarii w powiecie sqpolehskim
W pi^tek w goscinnych wn^trzach paJacu w Sypniewie odbyta si? uroczysta sesja historyczna zorganizowanaz okazji 130. urodzin ks. dr. weterynarii S z c z e p a n a G r a c z a oraz stulecia weterynarii w powiecie s^polehskim. Na konferencji pojawito si§ wielu znakomitych gosci. Byli wSrod nich cztonkowi©
najblizszej rodziny S z c z e p a n a G r a c z a i liczne grono lekarzy weterynarii.

Tablicy odslontl Vfladyslaw Gracz, bratanek Szczepana

TMicf pamkftkowq dedykowanq ks. dr. Sxcwpanowi Graczowi poswi^U ks. probosiczAndrztJJa*iA»ki
Uroczystoac zainaugurowaia maza
swifta odprawiona w koaciele pw. 4w.
Katarzi^yAkksaixiiTiski^ wSypnww powiecie s^polenskim. Po nabozen-

stwiedokanaDovinxaEystegopo8w^:»djriaman^ ks. dr. Ssczepanowl Gra>
czowi ufiindowanej przez lekarzy weterynani pracvQ^cych w powiecie s^polenskim. Za^czyt odsioni^a tablicy
przypadl w udziale Wladystawowl
Graczowi, bratankowi Szczepana
Gracza
Naae^oAiywtg^j si^ wpaiaoowycfa
wnftrzach poja wilo ai^ wiehi znakomi-

Uczestmcy konferencji

z Sypntewa

tych gosci. Byli wsrod nich: kujawskopomorski wojewodzki lekarz weterynarii, start^ta sf polenskt, burmistrz
^^^BcS^^^^eksak^Tvi^'Bh i sroeryW^nycinStarzy weterynarii oraz
rodzina Szczepana Gracza.
Jednym 7. organizatorow sesji byl
Ityszard Tyborski, ktory w interesuj^cymreferadeprzedstawildrog^zawodow^ Szczepana Gracza. Obszemy
referat 0 duchowosci ks. Gracza w zast^pstwie ks. Stanislawa Tylusa wy^osil ks. praiat Henryk Leaner. Jego
wystf(pienie byte okiaszone wlasnynd Jeden z referatow wyglosil
przen^ileniatni na temat szeroko po- ks, prtUat Henryk Leaner
dudiowoscL Interesujqoe wyst^(rienia na temat historii weterynarii w
powkoe a^polenskim przy^jtowaU Ifyssaurdl^bankiidrPawelRedbur^
Konferenqi naukowej towarzyszyla wystawa fotogramow o tematyce
zwi^zanej z sesj{^, Dzx^ki nim wszyscy
m c ^ dowiedziec, kim byi SzcsE^MUB
Grwsz-lb wybitnyweterynarz, dzialacz
niepodleglosciowy i duchowny, ktory
urodbdl si? w 1888 roku w Sypniewie.
^ i n ^ w Lodzi w obozie Jla&^cwzcz"
wlistopadzi^ 1942 roku. Jakoimteiynarz pracowal w roznych miqseach da
1936 roku, pozniej po smierci iony
wst^pildozgromadzeniapallotyndw.
W1940iDkuotr^Qiinalswi^c«uaka{^nskie. Zaswojq dzintailnoac ruepodte^oaciow^znstriaresztowanyisTBBzGe^apo
i zam^czony wobozie. Jest automnUcznych pubBkagi naukowydi. Rjrtac tego
wybitnego czlowieka postaramy si?
przyblizyc w najblizszym czaaie na
lamachWK

E

Sesji tammys^la wystawaft)togramawo tematyce weterynaryjny

Gracza

Specjalne podzi^kowanie od Ryazarda Tyborakiego otrzymcU tgnacy
KukatoM

Dr Wet. Szczepan Gracz
Naczelnik Wydzialu
Administracyjnego
Departamentu Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa,
rok 1930.

si? w Sypniewie Kuja wako-Poinorska
Izba Lekarsko-Weteiynaryjna w Bydgoszczy wydaia zeszyt historyczny.
Mozna w nim znalezc wiele cennjrch
informacji na temat Szczepana Gracza. Autorzy przedstawili przebiegj^
kaiiery zawodowej, sylwetk^ duchowq
i
dorobekjako dzialacza narodowego. Jego zyciorys to gotowy scenariusz
fitanowy. Ponadto w ksi^zce pojawfla sif
hishwia^uzi^weterynatyjnqwpowiedes?polenskim oraz biogramy lekarzy.

Ksiqdz Szczepan Gracz
SAC 1940 r.

Bielice 1979. Wreczanie odznaczen „Za Wzorowq Prac? w Sluzbie Weterynaryjnej".
Moze ktos z odznaczanych pamieta kto je wreczal ?

Dyrektor WZWet Wieslaw Jarosz wr?cza proporce i nagrody zwyci^skim PZLZ
w konkursie wspolzawodnictwa pracy za rok 1976.
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Wrzesien 1979. Nadanie Lecznicy
w Mogilnie imienia prof, dr Romana
Hoppego. Tablic? odslania lek. wet.
Mieczyslaw Surdyka i zona prof. Hoppe.
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Zofia i Jacek Klimczakowie

Zofia Klimczak
Urodziia si? 18 grudnia 1945 roku w Sierpcu. W 1963 roku ukonczyla Liceum
Ogolnoksztalcqce w Sierpniu, w 1965 roku Studium Nauczycielskie w Toruniu, a w 1971
roku Wydzial Weterynaryjny SGGW w Warszawie. Bezposrednio po studiach podj?la
prac? w Zakladzie Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie. Od 1980 roku do dnia
dzisiejszego pracuje w Zakladzie Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy pelniqc funkcj?
kierownika pracowni wirusologicznej. Jest specjalistkq w dziedzinie weterynaryjnej
diagnostyki laboratoryjnej. Za sumiennq prac? odznaczona dwukrotnie odznakq
honorowq „Zasluzony dla Rolnictwa" oraz Zlotym Medalem „Za Dlugoletniq Sluzb?".
Jacek Klimczak
Urodzil si? 27 marca 1947 roku w Toruniu. W 1965 roku ukoiiczyl Liceum
Ogolnoksztalcqce nr IV w Bydgoszczy, a w roku 1971 Wydzial Weterynarii SGGW
w Warszawie. Po studiach, 1971 roku, rozpoczql prac? w Zakladzie Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie. W katach 1980-1992 pracowal w Zakladzie Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy pelniqc funkcj? kierownika Oddzialu Mikrobiologii/Pracowni
Bakteriologicznej, a nast?pnie - w latach 1992 - 2006 prowadzil praktyk? lekarskoweterynaryjnq, prowadzqc prywatne laboratorium weterynaryjne. Od 2006 roku
przebjnva na rencie. Odznaczony Brqzowym Krzyzem Zaslugi.
Tak w kilku zdaniach mozna opisac biogramy zawodowe moich
rozmowcow. A jak wyglsjdaly ich zyciorysy opowiedziane przez nich samych
w trakcie kolezeiiskiej rozmowy? Zach?camy do lektury.
J . J . : Zawod lekarza weterynarii nalezy niewqtpliwie do tej grupy profesji,
w ktorej praca rodzica w znacznym stopniu determinuje wybor drogi zyciowej
jego dzieci. Zosiu, Ty takze jestes corkq lekarza weterynarii, Antoniego
Jankowskiego, dlugoletniego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sierpcu. Przy
tej okazji nalezy przypomniec, ze Twoj ojciec nie ograniczal si? wylqcznie
do pracy zawodowej. Byl znanym, szanowanym spolecznikiem i dzialaczem
politycznym (poslem na sejm, radnym WRN w Warszawie), oraz osobq zasluzonq
dla kultury sierpeckiej (byl m.in. autorem ksiqzki „Sierpeckie niezapominajki",
opisujqcej przedwojenny Sierpc, a takze tomiku wierszy pt.
„Sierpeckich
wrobelkow cwierkanie").
Czy takze i w Twoim przypadku zawod ojca mial wplyw do dokonany przez
Ciebie wybor?
Z.K.: Niewqtpliwie wyrastalam w srodowisku lekarzy weterynarii. Koledzy ojca byli
cz?stymi goscmi w naszym domu. Nazwy niektorych chorob zakaznych zwierzqt takich jak
pryszczyca czy bruceloza cz?sto dzwi?czaly w powietrzu, a opowiadania o ciekawych
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przypadkach klinicznych, z ktorjoni zetkn?li si? w pracy mialy cz?sto miejsce takze
w mojej obecnosci. Nie wiedzialam wtedy, co oznaczajq nazwy tych groznie brzmiqcych,
wjrwolujqcych niepokoj na twarzach kolegow i Ojca chorob zwierzqt, ale wszystko to
budzilo moje zainteresowanie.
Czy wi?c zawod Ojca mial wplyw na wybor mojego kierunku studiow i oczywiscie
miejsca pracy? Mysl?, ze tak i to ocenilabym takze jako zrodlo wielkiej satysfakcji Ojca,
gdyz moj Tata bardzo chcial, zeb5mi zostala lekarzem weterynarii. Twierdzil, ze po takich
elitarnych studiach, po tak wszechstronnym wyksztalceniu, jakie daje weterynaria
mozna wybrac sobie specjalizacj?, ktora da satysfakcj? z wykonjrwanej pracy. A praca
w laboratorium weterynaryjnym takq satysfakcj? mi daje. Moje przyszle miejsce pracy
widzialam tylko w laboratorium o profilu biologicznym. Chociaz przyznaj?, ze byl moment
zawahania, kiedy myslalam o nauczaniu biologii dzieci lub mlodziezy. Ukoiiczylam nawet
Studium Nauczycielskie na kierunku biologia z chemiq, ale w tym samym roku w ktorym
otrzymalam dyplom, a dokladnie miesiqc pozniej pojechalam do Warszawy, zeby zdawac
egzaminy na Wydzial Weterynaryjny.
J.J.: I tak w koncu, w 1965 roku trafilas na Wydzial Weterynaryjny SGGW
w Warszawie, gdzie spotkalas Jacka Klimczaka, swojego pozniejszego mqza.
Jak wygltfdal poczqtek Waszej znajomosci? Czy odpoczqtku wiedzialas, ze to jest
TENJEDYNY?
Z.K.: Studia na Wydziale Weterynaryjnym byly najpi?kniejszym okresem w moim zyciu,
wspominam ten czas jak bajk?, jak kolorowy sen. Sluchac wykladow takich slaw jak
Profesor Kryszak (swiatowa slawa), Profesor Hoppe, Profesor Stryszak, nie kazdemu bylo
dane. Jednak studia w Warszawie to nie tylko sl?czenie nad ksiqzkami i skryptami, byl
tez czas na sp?dzanie czasu poza uczelniq.
Okres studencki dla mnie to takze pi?kny czas takze dlatego, ze poznalam tam milosc
mojego zycia, mojego obecnego m?za - Jacka. Bylismy w jednej grupie cwiczeniowej
(bo nasze nazwiska alfabetycznie byly obok siebie - Jankowska i Klimczak), a to sprzyjalo
cz?stym kontaktom i blizszemu poznaniu. W relacjach z Jackiem od poczqtku
wiedzialam, ze to b?dzie ten moj Jeden, Jedyny.
J.J.: Jacku, a teraz Ty powiedz cos o sobie. Na ile zorientowalem si?, to w Twojej
rodzinie nie bylo lekarzy weterynarii? Co wi?c sklonilo Ciebie do podj?cia
studiow weterynaryjnych?
J.K.: Masz racj?, w mojej rodzinie faktycznie nie bylo lekarzy weterynarii, ale
zainteresowanie biologiq towarzyszylo mi „od zawsze". Dlatego nalezalem m. in. do
szkolnego Kolka Mlodych Biologow. Do zainteresowania si? weterynariq namowil
mnie moj przyjaciel obecnie tez lekarz weterynarii . Chodzilismy razem do
bydgoskiej lecznicy mieszczqcej si? wowczas przy ulicy Cieplickiej, mielismy
pozwolenie przyglqdania si? roznym zabiegom. Mam tez jedno „mocne" wspomnienie
z tego okresu. Obserwujqc zabieg chirurgiczny na, w moim mniemaniu biednym
zwierz?ciu, nie W3^rzjmialem napi?cia i zemdlalem, upadajqc uderzylem si? o jakis
sprz?t i zlamalem nos. Po tym wydarzeniu, postanowilem zostac lekarzem
weterjmarii i pomagac cierpiqcym zwierz?tom.
J.J.: Czy Twoje zafascynowanie kolezankq z roku nastqpilo w tym samym czasie,
CO u niej?, Czy moze byles najpierw jej cichym i niesmialym adoratorem?
J.K.:ZZosiq poznalismy si? juz w pierwszych dniach studenckich, poniewaz, jak
powiedziala wczesniej, bylismy w jednej grupie cwiczeniowej. Przyznam, ze zwracala
uwag? na siebie tym, ze zawsze usmiechni?ta i pogodna, byla duszq towarzystwa.
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Pragn? pochwalic si? (a moze bardziej Zosi?), ze gdy koledzy oglosili konkurs na najmilszq
kolezank? roku - wygrala go wlasnie Zosia. Na drugim roku studiow zachorowalem na
zoltaczk? zakaznq wszczepiennq. Zakazono mnie podczas pobierania krwi, gdy stawalem
na komisj? wojskowq. Dlugie dwa miesiqce w szpitalu zakaznym, osladzane byly
odwiedzinami Zosi. I tak, po wyjseiu ze szpitala zostalismy parqi tak tezwidzieli nas
kolezanki i koledzy z roku.
J. J.: Wktorym roku si?pobraliscie?
J.K.: Pobralismy si? po piqtym roku studiow, w czerwcu.
J.J.: Skonczyly si? studia i nastqpil czas wyboru miejsca i charakteru pracy.
Rozpocz?liscie jq w 1971 w Zakladzie Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie, czyli
daleko zarowno od miejsca studiow jak i domow rodzinnych (Sierpc, Bydgoszcz).
Co spowodowalo, ze wlasnie tam i dlaczego bylo to tak nieatrakcyjne miejsce,
jakim w odczuciu wielu kolegow bylo laboratorium, a nie np. lecznictwa?
Z.K.: Oboje mielismy stypendia fundowane z Wojewodzkiego Zakladu Weterynarii
w Bydgoszczy, ale slepy los chcial inaczej. Na szostym roku studiow, profesor
Piwowarczyk poprosil Jacka o rozmow? i roztoczyl przed nami wizj? cudownego
zycia w miescie mlodych ludzi - Koszalinie (ziemie odzyskane), z mieszkaniem i cieplq
wodq w lazience (co wowczas nie bylo to az tak oczywiste). Stypendium fundowane mial
zwrocic koszalihski WZWet. Jacek mial tez obiecanq cz?sc etatu w lecznicy. Jednak
jak to w zyciu bywa nie do konca spelnily si? marzenia. Pracujqc w ZHW mielismy
bardzo cz?sty kontakt z terenem. Nasz szef doktor Hryckiewicz stale zabieral nas
w teren, a Jacka to nawet bardzo, bardzo cz?sto. Lata siedemdziesiqte poprzedniego
stulecia to byly czasy gdy szalal klasyczny pomor swih. W przypadku brucelozy rowniez
nie bylo lepiej. Wkoszaliiiskim funkcjonowaly cale obory Bangowe, a ogromny odsetek
zwierzqt byl zakazony gruzlicq. Do dzisiaj pami?tam te stosy preparatow oglqdanych
przez Jacka. W tej „przeglqdarce" tez mu pomagalam. Wtedy tez zacz?la wzrastac
liczba przypadkow wscieklizny. W tamtym okresie prowadzilam Pracowni? Badania
Srodkow Spozywczych Pochodzenia Zwierz?cego i rownoczesnie organizowalam
Pracowni? Wirusologicznq.
J.J.: Przypuszczam, ze „okres koszalinski" byl czasem, ktory wspominacie
z sentymentem. Byliscie u progu zycia zawodowego: mlodzi, pelni energii
i zapalu, ale byliscie tez na dorobku, zdani na siebie. Stanowiliscie mlodq
rodzin?, w ktorej pojawila si? najpierw corka Anna, a kilka lat pozniej syn
Marcin, obecnie tez lekarz weterynarii. Jak radziliscie sobie w tym, jak by nie
bylo, trudnym okresie, z dala od„babc i dziadkow" zdani na siebie, godzqc prac?
z wychowywaniem dzieci?
Z.K.: Czas sp?dzony w Koszalinie to czas twardej szkoly zyciowej dla nas jako
poczqtkujqcych pracownikow i mlodych rodzicow. Przyszlismy do pracy na miejsca
wakatowe, nie bylo zadnego pracownika wprowadzajqcego nas do pracy laboratoryjnej.
Pani bakteriolog, dwa dni po naszym przyjsciu do pracy odeszla na urlop macierzynski.
Bylismy samoukami, cz?sciowo korzystalismy z wiedzy doswiadczonych laborantow,
podr?cznik6w i roznego rodzaju literatury fachowej. Wielka pomoc przyszla ze strony
Instytutu Weterynarii w Pulawach. W tamtych czasach Osrodek Ksztalcenia
i Doskonalenia Sluzby Weterynaryjnej, dzisiejsza nazwa „Weterynaryjne Centrum
Ksztalcenia Podyplomowego" organizowal kilkutygodniowe kursy specjalistyczne,
w ktorych bardzo cz?sto uczestniczylismy. Okres koszaliiiski dla nas, jako mlodych
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rodzicow mieszkajqcych z daleka od domow rodzinnych, babe i dziadkow byl
naprawd? okresem trudnym, ale bylismy mlodzi, zdrowi i pelni wiary w lepsze
jutro. Dwa lata po zakotwiczeniu si? w Koszalinie przyszla na swiat nasza corka
Ania, trzy lata pozniej pojawil si? syn Marcin -nasze najwi?ksze szcz?scia. Urlopy
macierzynskie w tamtych czasach trwaly niecale cztery miesiqce, pozniej dzieci szly
do niani a nast?pnie dozlobka i przedszkola. Dostac dla dzieci zlobek, przedszkole
albo znalezc niani? to graniczylo z cudem. Koszalin to bylo miasto mlodych ludzi,
zlobki i przedszkola przepelnione, znalezc odpowiedniq niani? to kolejny cud,
Koszalin to ziemie odzyskane, ludnosc byla tylko naplywowa, nie bylo tam
Tubylcow. Ale mialam wielkie wsparcie w Jacku. Jacek byl bardzo operatywny,
energicznyi mial niesamowite pomysly jak pokonac nasze klopoty. Wspomnialam,
ze cz?sto wyjezdzalismy do Pulaw na kursy roznej specjalnosci i roznym czasie
trwania (Jacek byl na kursie szesciotygodniowym nt. Badania srodkow spozywczych),
wtedy byl klopot jak polqczyc prac? i opiek? nad dziecmi dla jednej osoby. Nie
mielismy samochodu, a komunikacja w miescie nie duzym ani nie maljrm byla
tragiczna. Najlepsza komunikacja to swoje nogi. Ale mimo klopotow, ktore, po
czasie okazaly si? nie takie wielkie, byl to czas pi?kny, bo mlodosc zdrowie to
najwi?kszy skarb. Mielismy blisko morze i wypady na plaze w kazdej wolnej chwili
stanowily wielkq frajd?. Jedjnie, co nas a szczegolnie mnie przygniatalo, to
t?sknota za rodzinnymi stronami i to zkazdym rokiem t?sknota stawala si? nie do
zniesienia.
J. J.: I to zapewne dlatego zdecydowaliscie si? przeniesc do ZHW w Bydgoszczy?
Z.K.: Wlasnie tak, po dziewi?ciu, pi?knie sp?dzonych „koszalihskich" latach
postanowilismy przeniesc si? do Bydgoszczy. Bydgoszcz, to rodzinne strony Jacka
a moj ukochany Sierpc byl juz tylko sto pi?cdziesiqt kilometrow dalej.
J.J.: W Bydgoszczy rozpocz?liscie prac? 1 wrzesnia 1980 roku. Zosia zostala
kierowniczkq pracowni Wirusologicznej, a Jacek kierownikiem
pracowni
bakteriologicznej. Jak wyglqdal poczqtek Waszej pracy w Bydgoszczy?
Z.K.: Tak, masz racj?, w bydgoskim ZHW rozpocz?lismy prac? pierwszego wrzesnia
1980 roku. W tym czasie ZHW miescilo si? w starej kamienicy przy ulicy
Swierczewskiego 35. Pierwsze miesiqce pracy w „star3rm" zakladzie byly stresujqce,
wchodzilismy w srodowisko zorganizowane, gdzie kazdy znal juz swoj odcinek
pracy, za ktory odpowiadal. My bylismy „ci nowi" i mielismy obawy, czy podolamy
wyzwaniom, jakie stawial przed nami kierownik doktor Wasniewski. Przyszlismy
z ZHW w Koszalinie do ZHW w Bydgoszczy, za tzw. „Porozumieniem mi?dzy
Zakladami", a wi?c obciqzenie
psychiczne bylo duze. Moim zadaniem bylo
zorganizowanie pracowni wirusologicznej, a Jacek objql kierownictwo w juz
istniejqcej pracowni bakteriologicznej - pracowni srodkow spozjnvczych, mial si? tez
zajqc wprowadzaniem nowych kierunkow badan bakteriologicznych.
J.J.: Wiosnq, 1981 roku, chyba to byl marzec albo kwiecien, zacz?la si?
przeprowadzka
do
nowego zakladu
mieszczcf^ego si? przy
ulicy
Powstancow Wielkopolskich 10. O ile dobrze pami?tam Ty Zosiu od podstaw
tworzylas pracowni? wirusologicznq, a Jacek objql kierownictwo w juz
istniejqcej pracowni bakteriologicznej.
Z.K.: Pomieszczenia, w ktorych mielismy urzqdzac nasze pracownie wyglqdaly
imponujqco, pozniej w trakcie pracy wyszly male mankamenty, ale wszystkie byly

39

do pokonania. Najbardziej zainteresowana bylam mojq pracowniq. W tamtym czasie
tylko dwa Zaklady Higieny mialy pracownie wirusologiczne (ZHW Opole i ZHW
Poznan) a Bydgoszcz byla trzecim, w ktorym utworzono pracowni? wirusologicznq
spelniajqcq rygorystyczne wymagania bezpieczenstwa, posiadajqcq
specjalistyczne
urzqdzenia i sprz?t. Pierwsze badania w nowym Zakladzie, to kontynuacja badan
w kierunku wscieklizny metodq immunofluorescencji i zgodnie z wymaganiami
dawnej instrukcji rownolegle badanie metodq histopatologicznq na obecnosc cialek
Negriego, Rownolegle wprowadzilismy badania w kierunku nosowki, poniewaz
cz?sto badania zwierzqt wykazujqce objawy nasuwajqce podejrzenie wscieklizny
byly ujemne, okazywaly si? w kierunku nosowki dodatnie, najcz?sciej byly to mlode
i bardzo stare psy.
Pracownia, zgodnie zjej powolaniem odpowiadala na potrzeby terenu i caly czas
sledzila pojawianie si? i rozwoj chorob zakaznych. Od 1981 roku, kiedy to
wprowadzono badania testem IF w kierunku klasycznego
pomoru swiii,
weryfikowalismy kazde zgloszone podejrzenie jej wystqpienia. W tym tez roku
wprowadzilismy badanie testem IF w kierunku rzekomego pomoru kur.
W 1982 roku, po raz pierwszy w Bydgoszczy zdiagnozowano testem IF chorob?
Aujeszkyego u psa, przebywajqcego na fermie swiii i karmionego padlymi
zwierz?tami
W 1982 roku wprowadzilismy do rutynowej praktyki hodowle komorkowe do diagnostyki
otr?tu u bydla, a rok pozniej choroby Aujekyego u swih. W latach kolejnych stosujqc rozne
techniki diagnostyczne podj?to badania w kierunku wirusowych chorob drobiu, krolikow
koni i bydla. Wdrazano tez nowe techniki badawcze zast?pujqce lub weryfikujqce inne,
dotqd stosowane
Jednak to wscieklizna, jako choroba odzwierz?ca na ktorq zapadajq
wszystkie ssaki i co najwazniejsze czlowiek skupiala najwi?cej naszej uwagi
w rozwoju diagnostyki tej jednostki chorobowej. Dzi?ki temu, w 1990 roku
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Zjrwnosciowej - Departament Weterynarii
przyznal Pracowni Wirusologicznej w Bydgoszczy, status pracowni referencyjnej
w zakresie laboratoryjnej diagnostyki wscieklizny. Do naszej pracowni zacz?li
przyjezdzac z calej Polski kolezanki i koledzy majqcy problemy z diagnostykq tej choroby.
Pracownia nasza byla tez pierwszym laboratorium badajqcym od 1995 roku (poczqtkowo
dla niemal polowy Polski) efektywnosc doustnego szczepienia lisow przeciwko
wsciekliznie.
J. J.: A Ty Jacku, co w tym czasie robiles?
J.K.: Moje dzialania byly mniej spektakularne niz Zosi. Ona rozwijala pracowni?,
ktorej wczesniej nie bylo, a mnie zaabsorbowal ogrom biezqcych badaii i to bardzo
roznorodnych. Nalezy pami?tac, ze wtedy istnialy jeszcze PGR-r., ktore nadsylaly
duze ilosci probek oraz, ze „szalaly" wtedy choroby, ktore dzis mozemy uznac
niemal za historyczne. Prowadzilem takze rutynowq diagnostyk? bakteriologicznq
zywnosci (w tym mleka) oraz bakteryjnych chorob zakaznych zwierzqt. Nie omijalem
tez sali sekcyjnej, gdzie obraz zmian sekcyjnych u zwierzqt porownywalem
z rodzajem bakterii, ktore mi wyrosly na plytkach Petriego. Mog? si? tez
pochwalic, ze jako pierwszy i przez dlugi czas jedyny sposrod wszystkich zakladow
higieny weterynaryjnej w Polsce prowadzilem rutynowq diagnostyk? zakaznego
zapalenia macicy u klaczy(CEM). Jednakze w roku 1992, tj. w okresie trwajqcych
wielkich przemian w kraju i takze w naszym zawodzie, zdecydowalem si? odejsc
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z ZHW, podejmujqc prac? najpierw (na krotki okres) w firmie Cortex, a nast?pnie
w firmie VIT-TRA. Nie tracqc kontaktu z pracq laboratoryjnq caly czas wykonywalem
badania w kierunku CEM. Takze pozniej, otwierajqc samodzielnq dzialalnosc
gospodarczq,
pozostalem
wierny laboratoryjnej
diagnostyce
weterjmaryjnej,
utworzylem jako jeden z pierwszych w kraju prywatne laboratorium weterynaryjne.
Niestety, powazne problemy zdrowotne zmusily mnie w 2006 roku do zaprzestania
aktjrwnego uprawiania zawodu i przejsciu na rent?.
J.J.: Mijaly lata, zmienialy si? kierunki badan i techniki diagnostyczne. Dzisiaj
wiele zlozonych i trudnych wprowadzanych i stosowanych przez Ciebie metod
wirusologicznych zastqpionych zostalo znacznie prostszymi
technikami.
Masowe kiedys badania monitoringowe skutecznosci
immunizacji
lisow
przeciwko wsciekliznie wykonywane przez Ciebie dzisiaj, dzi?ki niemal zupelnej
eradykacji tej choroby sqjuz niemal szczqtkowe.
ciqgle pelna energii, mimo
rozlicznych
obowiqzkow pozazawodowych,
najlepiej czujesz si? przy
mikroskopie. Skqd czerpiesz ten zapal i sil??
Z.K.: No wlasnie, patrz? jak mijajq lata i widz? ile jednostek chorobowych, z ktorymi
tak uparcie walczylismy przechodzi do historii. Z powodu poprawy sytuacji epizootycznej
liczba badari w niektorych kierunkach bardzo istotnie zmalala. Jednak caly czas
czuwamy zeby nie wrocily, kontrolujemy sytuacj? realizujqc monitoring bierny.
Dzisiaj gdy spoglqdam na te gromadzone latami g?sto zapisane ksiqzki z wynikami
badaii, to widz? jaki ogrom zaangazowania wklada laboratorium w zwalczanie chorob
zakaznych i jak odpowiedzialnq a cz?sto i stresujqcq jest nasza praca.
Nie zaluj?, ze kiedys podj?lam decyzj? pracy w laboratorium. Sama nie wiem skqd
czerpi? ten zapal, energi? i sil?, ze praca w izolatce czy przy mikroskopie ciqgle stanowi
dla mnie to sens zawodowego zycia. Przepraszam, jezeli zabrzmialo to zbyt patetycznie,
ale ja po prostu bardzo lubi?.
J.J.: Koiiczqc nasze spotkanie, powroc? do mysli, od ktorej rozpocz?lismy naszq
rozmow?, tj. do rodzinnych tradycji zawodowych. Wspomniany wczesniej syn
Marcin poszedl w Wasze slady. Jest lekarzem weterynarii prowadzqcym w Lodzi
praktyk? lekarsko-weterynaryjnq na malych zwierz?tach. Jego zona Agata jest
rowniez lekarzem weterynarii. Czy swiadomosc, ze Wasze dziecko i synowa
wykonujq^ chociaz w nieco odmiennej formie, zawod, ktoremu poswi?ciliscie
swoje zycie, sprawiam Wam satysfakcj? i swego rodzajupoczucie spelnienia si??
Z.K.: O tak, swiadomosc, ze nasz syn wykonuje ten sam zawod jest dla nas bardzo
satysfakcjonujqca, tym bardziej, ze on bardzo dobrze si? w tym zawodzie czuje.
Pami?tam, jak bardzo byl szcz?sliwy moj sp. Tata, gdy dowiedzial si? ze Marcin
b?dzie studiowal, a pozniej, gdy skoiiczyl weterynari?. Tata zawsze mowil,
ze weterynaria jest pi?knym zawodem, tylko trzeba ten zawod umiec kochac
i szanowac.
J.J.: Serdecznie dzi?kuj? za rozmow? i zycz? Wam, a szczegolnie Tobie Jacku,
w imieniu swoim i calego Kola Seniorow przy Kujawsko-Pomorskiej
Izbie
Lekarsko-Weterynaryjnej, duzo sil i zdrowia do pokonywania codziennych,
mniejszych i wi?kszych problemow pojawiajqcych si? na drodze zycia Waszego.
z Malzonkami rozmawial Jacek Judek
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Jakie to dawniej bylo ZOO w Mysl^einku
Wspomnienia lekarza weterynarii Pawla Hasse. Bydgoszcz sierpien 2018 r.
W dniu 01.08.1979 rozpoczynalem prac? a w zasadzie staz w Wojewodzkiej
Specjalistycznej Lecznicy dla Zwierzqt Bydgoszczy i nie przypuszczalem, ze kiedys b?d?
pisal wspomnienia o czymkolwiek z tamtego czasu.
Jednym z zadaii tutejszej lecznicy bylo pelnienie nadzoru weterynaryjnego nad
zwierz?tami Ogrodu Fauny Polskiej w Mysl?cinku. Od roku 1980 powierzono to zadanie
mnie.
Tak jak nazwa owego „tworu" wskazuje, gromadzono tam tylko wylqcznie zwierz?ta
i ptaki wyst?pujqce na terenie naszego kraju.
Kazde zwierz? jak i wybieg mialo swojego patrona w postaci istniejqcych licznie na
terenie Bydgoszczy zakladow. Patron taki byl zobowiqzany do udzialu w budowie zagrody
dla wybranego przez siebie zwierz?cia jak i do jego
utrzymania. O powyzszym informowala tabliczka
umieszczona w widocznym miejscu ogrodzenia.
Jezdzilem do ogrodu w poniedzialki
i czwartki rano. Poniedzialek byl dniem wolnym
od „publiki". Moje zadanie polegalo na
wykonjrwaniu wszelkich czynnosci lekarsko weterynaryjnych u zwierzqt b?dqcych na stanie
ogrodu, a wi?c prowadzenie okresowego odrobaczania, szczepieh profilaktycznych jak i czynnosci
leczniczych. Kopiowalem tez skrzydla u cz?sci
ptakow wyst?pujqcych na mysl?ciriskich stawach,
azeby odwiedzajqcy na pewno je oglqdali i aby
ptaki nie odlatywaly. Wykonywalem te czynnosci
po miejscowym znieczuleniu odcinajqc ostatni
czlon palcowy skrzydla i oczywiscie zszywajqc
ran?.
Powazniejsze zabiegi jak gwozdziowanie obu kosci udowych u zbika wykonywalem
w lecznicy, gdyz Ogrod Fauny Polskiej nie dysponowal jakimkolwiek zapleczem dla
lekarza weterynarii.
Glownymi atrakcjami Ogrodu byly: zubry, lisy roznej masci, dziki, koniki
Przewalskiego, oraz fauna lasow polskich. Pozniej pojawily si? wilki oraz miski. Przez
kilka lat uczestniczylem w spotkaniach lekarzy weterynarii zajmujqcych si? zwierz?tami
w ogrodach zoologicznych nie tylko w Polsce. Poznalem wowczas wielu pasjonatow tej
pracy. Mialem przyjemnosc poznac Paristwa Gucwiiiskich i wielu innych ciekawych ludzi
pracujqcych ze zwierz?tami nieudomowionymi. Uczestniczylem tez w zabiegach
operacyjnych wykonjrwanych w ogrodach zoologicznych na terenie kraju.
To za moich czasow zubr „Pituch" zabil ,czlowieka, ktory po pijanemu w nocy wszedl
na teren wybiegu zubrow, a ja w czasie poniedzialkowego obchodu mialem wqtpliwe
szcz?scie znalezc owego nieszcz?snika. Byla tez sprawa wystqpienia wscieklizny u lisow
w wojlerach oraz szereg innych ciekawych przypadkow. Moze jeszcze kiedys o tym napisz?.
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Dom Rodzinny, Rodzina i mlodosc
dr Szczepana Gracza
Z ustnych przekazow rodzinnych wynika, ze Rodzina Graczow osiedlila si?
w Sypniewie w 1875 r. Do wsi Sypniewo, gdzie bylo ich gospodarstwo trafili z Starej
Wisniewki poprzez Lutowo, gdzie krotko mieszkali. Gospodarstwo w Sypniewie, ktore
istnieje do dnia dzisiejszego lezalo na sypniewskich wybudowaniach blisko lasu. Same
siedlisko bylo dose obszerne, byl tam duzy ogrod i staw. Za zabudowaniami rozciqgala si?
Iqka. Gospodarstwo to istnieje do dzis. Stare budynki zostaly przebudowane
i zmodernizowane, jednak uklad siedliska pozostal, bez zmian. W gospodarstwie
gospodarowali kolejno dziadek Wincentego, ktorego imienia nie udalo si? ustalic,
Wincenty, Florian i Ludwik Gracz.
Obecnie wlascicielem gospodarstwa jest Krzysztof Gracz syn Ludwika.
W Sypniewie zyje takze Matka Krzysztofa - Zofia Gracz oraz Jego brat Wojciech
Gracz, ktorzy mieszkajq w centrum Sypniewa.
Miejscowy cmentarz jest miejscem pochowku wielu przedstawicieli Rodziny.
W roku 1975 w 100 lecie osiedlenia si? Graczow w Sypniewie zorganizowane
rodzinny zjazd, na ktory przybylo XXX czlonkow Rodziny.
Szczepan Gracz pochodzil z wielodzietnej rodziny Wincentego Gracza i Franciszki
z d. Matz. Urodzil si? dnia 2 sierpnia 1888 r. w Sypniewie jako trzecie z kolei dziecko. Mial
siedmioro rodzeiistwa. Najstarszq siostrq byla Maria, z braci najstarszym byl Florian,
ktory przejql po ojcu gospodarstwo rolne w Sypniewie. Szczepan byl trzecim z kolei
dzieckiem, po nim urodzila si? Agnieszka i kolejno Jan, Jakub i oraz Alfons i ICatarzyna.
Gospodarstwo rolne Wincentego i Franciszki Gracza zostalo odziedziczone po
dziadkach ze strony Wincentego, ktory byl najstarszjrm z czworga braci. Z pozostalych
braci Szczepan mieszkal w Radawnicy w pow. zlotowskim, Jan - w Swiekatowie w pow.
swieckim, zas Jozef w Orzelku w gm. Kamieii Krajeiiski.
Gospodarstwo mialo 45 hektarow, niezbyt urodzajnej ziemi. Bylo ono polozone na
wybudowaniu wsi Sypniewo, ok. 3 kilometrow od centrum wsi. W gospodarstwie byly
zwykle 2-3 konie do pracy. Ilosc koni w gospodarstwie byla wowczas miarq jakosci i jego
dochodowosci.
Rodzice Szczepana byli bardzo pracowici, ofiarni, oszcz?dni i pobozni. Cechy te
utrwalaly si? w rodzeristwie. Na pierwszy plan w wychowaniu dzieci wysuwalo si?
wychowanie w duchu poboznosci.
Wszyscy czlonkowie rodziny ci?zko pracowali w gospodarstwie, aby jak pisze
w swoich wspomnieniach Alfons Gracz „utrzymac si? na poziomie i zwiqzac koniec
z koiicem". Bylo to zapewne nielatwe zadanie zwlaszcza, ze w miar? jak synowie dorastali
rodzice zapewniali im ksztalcenie si?.
Kazde dziecko do czasu przyj?cia I Komunii Sw. musialo glosno mowic pacierz rano
i wieczorem w obecnosci rodzicow lub starszego rodzeiistwa. W poludnie i wieczorem przy
wspolnych posilkach odmawiano modlitw? ,Aniol Pafiski". W kazdq niedziel? wspolnie
odmawiano rozaniec, a w okresie Wielkiego Postu litani? o M?ce Paiiskiej, ktorq Ojciec
Wincenty Gracz znal na pami?c. Spiewano takze w tym czasie piesni religijne „Wisi na
krzyzu" i „Jezu Chryste Panie Mily". W piqtki i soboty w iym czasie spiewano wspolnie
„Gorzkie Zale". W miesiqcu pazdzierniku zawsze odmawiano wspolny rozaniec.
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Szczepanem kierowalo takze wybitne (jak okresla brat Alfons) poczucie patriotyzmu.
Zalezalo mu na tym, aby w rodzinie Graczow krzewic polskosc, ugruntowywac tq
zaszczepionq przez rodzicow, ale widzial jq szerzej w pryzmacie zblizajqcej si?
niepodleglosci, ktorej nastanie przeczuwal. Wyksztalcenie bylo wg niego drogq do
osiqgni?cia tego celu. Widzial potrzeb? odrzucenia niemieckosci, ktora przez okres swego
trwania miala niezaprzeczalny wplyw na poglqdy i mentalnosc Polakow zyjqcych
z zaborze pruskim. Swiadomosc swojej polskiej narodowosci rodzeiistwo Graczow
otrzymalo w rodzinnym domu. Zostala ona ugruntowana w czasie nauki w progimnazjum
w Pelplinie, gdzie bracia pobierali nauki. Uczqcy tam profesorowie, ksi?za polscy budzili
ducha polskosci. Potajemnie zapoznawano uczniow z polskq historiq i polskq literaturq.
W czasie dalszego ksztalcenia w gimnazjach paiistwowych proces ten ugruntowjrwal si?.
Istnialy tam tajne polskie organizacje, gdzie w czasie zakonspirowanych zebrari i spotkaii
budzila si? polskosc. Tam zdobywano wiar? w odzyskanie samodzielnego bytu
paiistwowego przez narod polski. Te tajne organizacje z ktorymi zwiqzany byl Szczepan
Gracz to „Towarzystwo Tomasza Zana", „Filomaci i Filareci".
Dla rodzicow Szczepana wybor przez niego i braci swieckich profesji byl niejako
zawodem i zmartwieniem. Zawsze marzyli o tym, aby Szczepan i Alfons zostali kaplanami.
Nie doczekali si? tego za zycia, ale tez nigdy nie wypominali synom ich decyzji. Spoznione
kaplaiistwo obydwu braci jest dowodem na to, ze w mlodosci istnialo w nich powolanie do
stanu duchownego. Glownym powodem obrania zawodow swieckich bylo poczucie
patriotyczne. Ch?c sluzenia przyszlej wolnej Ojczyznie byla wtedy nakazem
pierwszoplanowym. Mlodziez polska ksztalcqca si? w tamtych czasach uwazala si? za
przyszlych polskich ofiarnych obywateli, za zmieniajqcych rzeczywistosc urz?dnik6w
wyzszego szczebla a nawet m?z6w stanu.
Szczepan byl w tym ruchu calkowicie zaangazowany. Mozna powiedziec nawet, ze byl
fanatykiem tych dzialaii. Juz jako gimnazjalista w Chelmnie byl przewodniczqcym
organizacji Filomatow i Filaretow. Zakladal gdzie tylko mogl nowe tajne kolka tam gdzie
jeszcze nie istnialy - w tym czasie najwi?cej przy gimnazjach. Szczepan organizowal takze
cwiczenia dla mlodziezy, ktora nalezala do organizacji. W czasie letnich wakacji cwiczono
zasady wladania broniq, myslqc nawet o zbrojnym powstaniu. W tych sprawach Szczepan
Gracz jako mlody czlowiek dzialal z zaangazowaniem i wyjezdzal na obozy nawet do
Malopolski.
W czasie studiow weterynaryjnych w Niemczech polscy studenci mieli takze tajne
organizacje. Szczepan Gracz, ktory po maturze w roku 1912 studiowal na uczelniach
w Berlinie i Dreznie byl mocno zaangazowany w tq dzialalnosc. Alfons Gracz wspomina
w swoich pami?tnikach, ze Szczepan w dzialaniach na rzecz polskosci byl
bezkompromisowy, a przy tym odwazny. Oprocz ksztalceri w zakresie historii i literatury,
prowadzono cwiczenia wojskowe oraz piel?gnowano dobre zasady zycia moralnego wsrod
polskiej mlodziezy chcqc jq chronic przed n?cqcym, wesolym i pijackim zyciem studenckiej
mlodziezy niemieckiej. Bylo to ryzykowne, gdyz wladze niemieckie byly na te sprawy
czujne. Nie obywal si? bez aresztowaii i pozbawiania dalszego prawa studiowania.
Przykladem moze bye slynny proces toruiiski.
Szczepana takze aresztowano w sierpniu 1914 roku w Chelmnie pod zarzutem
szpiegostwa. Nie bylo jednak przeciw niemu niezbitych dowodow i zostal z aresztu
zwolniony. Wcielono go jednak do niemieckiego wojska, do 4 Pulku Ulanow w Toruniu.
Udajqc bardzo „zr?cznie" jak podaje Alfons Gracz chorob? pluc zostal z sluzby wojskowej
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Dzieci niekiedy staraly si? unikac tych codziennych modlitw, ale nasz kochana matka
jak pisze Alfons „lagodnosciq i milosciq starala si? jednak naklonic nas do modlitwy, albo
tez skrocala nam pacierz".
Wszyscy chlopcy z wyjqtkiem naj starszego Floriana sluzyli do mszy sw. Byl to dla
nich spory wysilek bowiem trzeba bylo wczesniej wstac i isc 3 kilometry do kosciola
niezaleznie od pogody. Msza rano zaczynala si? o godz. 7.00 a latem i w Roraty w adwencie
0 godz. 6.00. Zimq bylo to bardzo uciqzliwe. Ze snu budzila nas mama, zawsze lagodna
1 pelna ciepla. Widocznie i Jej bylo zal budzic spiqcych chlopcow i wysylac w drog? do
kosciola, zwlaszcza zimq w ciemnosciach pisze we swych wspomnieniach Alfons Gracz.
Ojciec Wincenty Gracz byl bardzo dobrym czlowiekiem. Byl stanowczy i nie bylo
wypadku aby dzieci odmowily jego poleceniom. Byl ciqgle zapracowany. Wszyscy po nauce
pracowali w gospodarstwie przy roznych czynnosciach, najcz?sciej przy obrzqdku
zwierzqt.
Taka byla atmosfera w rodzinie Graczow. Lqczyla ona wszystkich jak najscislej. Los
kazdego, radosci i troski obchodzily zywo wszystkich pozostalych czlonkow Rodziny.
Wszyscy wspierali si? wzajemnie aby wyrosnqc na dobrych ludzi, obj^ateli i katolikow.
Trzon zawsze wiedli Rodzice.
Szczepan tak jak mi inni pomagal w gospodarstwie. Ojciec bacznie go obserwowal
i postanowil wyslac go do szkol. Widzial w nim przyszlego ksi?dza. Szczepan w czasie gdy
pasl owce czy krowy rysowal z glowy oltarze, koscioly, postaci swi?tych. Za radq
owczesnego proboszcza sypniewskiego ks. Edwarda Schulca zawiozl Szczepana do
biskupiego progimnazjum „Collegium Marianum" do Pelplina, gdzie przyj?to go do
septymy - najnizszej wowczas klasy. Byl to rok 1898 lub 1899. Po ukoiiczeniu tego
progimnazjum w ktorym najwyzszq klasa byla sekunda, przeszedl do paiistwowego liceum
w Chelmnie, gdzie w 1912 roku uzyskal matur? - egzamin dojrzalosci.
Szczepan byl pierwszym z rodziny, ktorego rodzice poslali na nauk? do „szk61
wyzszych". W tym czasie byl drugim „studentem" w Sypniewie. Oprocz niego w „Collegium
Marianum" w Pelplinie uczyl si? Maksjmiilian Prais, ktory pozniej po studiach
medycznych byl lekarzem w Tucholi.
Po Szczepanie nauk? w „Collegium Marianum" pobierali tez jego bracia: Alfons
(pozniejszy prawnik i teolog) i Jan (pozniejszy lekarz) oraz kuzyni: syn Szczepana
z Radawnicy - Damazy i syn Jana ze Swiekatowa - Jan.
Po ukoiiczeniu kilku klas szkoly sredniej Szczepan zdobyl juz pewne rozeznanie
w owczesnych stosunkach spolecznych. Dzi?ki swej pracowitosci, solidnosci i powaznym
traktowaniem zycia cieszyl si? autorytetem w rodzinie. Wykorzystywal go dla dobra
rodzenstwa, zrzekajqc si? cz?sto roznych praw i korzysci na rzecz siostr i braci. Jego
ofiarnosc zasluguje na specjalne podkreslenie. Staral si? przede wszystkim aby
rodzeiistwo nie zaszylo si? na wsi, lecz zdobylo wyksztalcenie z pozytkiem dla
spoleczefistwa w szerszym zakresie niz tylko w rodzinnej wsi w Sypniewie. Przekonal
rodzicow aby zdecydowali si? poslac do gimnazjum brata Jana, przyszlego lekarza,
doktora medycyny oraz Jakuba i Alfonsa. Jakub zostal nauczycielem a Alfons
prawnikiem, ktory takze pozniej jak Szczepan wstqpil do stanu duchownego.
Gdy rodzice z powodu trudnosei materialnych nie byli w stania finansowac
wyksztalcenia Szczepan juz jako gimnazjalista a potem student zrzekl si? pomocy
materialnej z domu i dawal sobie rad? sam. W pozniejszjrtn czasie pomagal finansowo
rodzeiistwu. Robil to ze wzgl?du na trosk? o podciqgniecie ich na wyzszy poziom spoleczny
przez zapewnienie wyksztalcenia.
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zwolniony. Szczepan chcial za wszelka cen? ukoiiczyc rozpocz?te studia, a ponadto dalej
chcial dzialac na niwie patriotycznej, czego w wojsku nie mogl na szerszq skal? prowadzic.
Aby zobrazowac w jaki sposob odbywalo si? zaangazowanie mlodego Szczepana
Gracza w tajnych organizacjach gimnazjalnych (1910-1912) oraz juz po ukoiiczeniu
gimnazjum (1912-1914) podaj? za Stefanem Lukowiczem autorem cytowanego w zrodlach
artykulu na czym ono polegalo.
Tajny Skauting i Polskie Druzyny Strzeleckie na terenie Pomorza powstaly i istnialy
tylko przy poszczegolnych Kolach Filomackich, ktore nosily w owym czasie nazw?
„Towarzystwa Tomasza Zana" („ Zetowcy ").
Organizowanie Tajnego Skautingu i Druzyn Strzeleckich poza gimnazjalnych, ze
wzgl?du na szczegolnie ci?zkie warunki lokalne (duzo trudniejsze jak w Ksi?stwie, a nawet
trudniejsze jak na obczyznie i nie tak latwe jak w Malopolsce), oraz ze wzgl?du na male
skupienia mlodziezy pozaszkolnej na terenie miast Pomorza byla prawie niemozliwosciq.
Mlodziez pozaszkolna byla zorganizowana w organizacjach jawnych „Sok61" i innych
organizacjach zawodowych.
„Zetowcy" z terenow Niemieckich porozumiewali si? z kolegami „Zetowcami" na
terenie Malopolski i organizewali rokrocznie wycieczki czlonkow Towarzystwa T. Z.
glownie do Krakowa i Wieliczki. Wycieczki mialy na celu blizsze zapoznanie si? z kulturq
polskq oraz danie moznosci osobistego zetkni?cia si? z mlodziezq innych zaborow.
Wykonawcami w organizowaniu tych wycieczek z ramienia Zetu byli komisarze
(wizytatorzy) z Komisji gimnazjalnych, ktorzy zwiedzajqc poszczegolne Kola T. T. Z. (pisac
nie bylo mozna) orientowali prezesow K61 co do mozliwosci wzi?cia udzialu w tych
wycieczkach. Pierwsze wiadomosci w 1910 roku z wycieczek tych przywiozl do Chojnic
owezesny prezes T. T. Z. Kola Chojnice, Sowifiski, a do Chelmna owezesny prezes,
Szczepan Gracz. Wymienieni nie podawali nazw organizacji, jednak zaznaczali,
ze odbjrwali cwiczenia o charakterze wojskowym. Na ogol przyjmowano te wiadomosci
z wielkim entuzjazmem, gdyz podniosly one i utwierdzaly wiar? w wskrzeszenie
niepodleglej Polski. Na skutek tych wiadomosci wstqpil we wszystkich czlonkow T. T. Z.
nowy duch.
Niestety nie przetrwaly z tego okresu zadne protokoly z zebraii i referatow, ani zadne
dokumenty, gdyz po procesie toruiiskim w 1901 r., po ktorym wszyscy czlonkowie T. T. Z.
Kola Toruiiskiego zostali relegowani z gimnazjow i skazani na kar? wi?zienia, nie wolno
bylo robic zadnych spisow czlonkow, a nawet wzbronione bylo prowadzenia ich wedlug
pseudonimow.
Dyxekcje gimnazjow, zandarmi i agenci pruscy wsz?dzie i na kazdym kroku sledzili
najmniejszy odruch narodowy Polakow.
Rozwoj Tajnego Skautingu i Polskich Druzyn Strzeleckich na Pomorzu w poszczegolnych srodowiskach byl rozny. W Chojnicach zorganizowal samorzutnie Tajny Skauting
i Polskie Druzyny Strzeleckie zapalony do pracy wojskowej Filomata Stefan Lukowicz,
po powrocie z Krakowa juz na poczqtku wrzesnia 1911 r.
W Chelmnie zalozyl Tajny Skauting i bardzo gorliwie go popieral owezesny prezes
Kola T. T. Z. Chelmno, Wladyslaw Cieszyiiski. Na przelomie z 1912 na 1913 rok
zorganizowali Tajny Skauting: w Swieciu - Kazimierz Korzeniowski, w Walczu - brat
Szczepana Jan Gracz, pozniejszy dr. med. w Mogilnie.
Jak podaje autor artykulu , wedlug relacji b. komisarza Szczepana Gracza istnial
jeszcze Tajny Skauting w Toruniu, jednak z Torunia z tego okresu nie ma zadnych danych.
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Poza tym b. komisarz Gracz twierdzi, ze pozakiadal Kola T. T. Z. z obowiqzkiem
prowadzenia cwiczeh o charakterze wojskowym w miastach: Starogard - prezes T. T. Z.
Balewski, obecnie dr. Balewski, Wejherowo, Gdansk, Bydgoszcz. Jednak i z tych osrodkow
nie ma dostatecznych danych.
Ze jednak nowy ten ruch zrobil wielkie post?py i ze w ogole zrozumienie czynu
zbrojnego jako srodka do wywalczenia Niepodleglej Polski, bylo na Pomorzu wsrod
Filomatow Pomorskich bardzo aktualne, niech udowodni fakt, ze w 1914 roku wyjechalo
na wycieczk? do Krakowa z przeznaczeniem wzi?cia udzialu w kursie w Nowym Sqczu 40
uczestnikow z Pomorza.
Dalej w artykule czytamy; Tutaj nalezy podkreslic, zegros zaslug w tej pracy ma byly
komisarz Gracz (1912-1914 r. do wybuchy wojny), obecnie dr. lek. weterynarii, posiadajqcy
majqtek Brzezinki w powiecie Henrykow, pod Warszawq, ktory nie szcz^dzil ani pieni^dzy,
ani czasu, poswi^cil kazdq wolnq chwilq, wszystkie wakacje dla dobra sprawy i dla dobra
Ojczyzny. Dobry organizator, bardzo wymagajqcy na egzaminach w czasie wizytacji, silny
i wielki duchem umial zapalic do pracy wszystkich, z ktorymi si^ stykal. On to kierowal
wycieczki patroli skautowych na Warmiq, Mazury, Kaszuby i Pomerani^ wierzqc, ze Polska
powstac musi i doceniajqc doniosle znaczenia tych poczynan. On to kierowal polskq
inteligencjq na krotko przed wojnq swiatowq na Warmi^ i Mazury, celem podj^cia tam
pracy. Stwarzal specjalne Komisje Mazurskie i smiem twierdzic, zegdyby wojna wybuchla
pozniej, plebiscyt na Warmii i Mazurach nie bylby potrzebny, a Polska posiadalaby
znacznie dluzszq granic^ na Polskiem Morzem.
Filomaci Pomorscy juz wowczas doceniali waznosc dostqpu do morza jako podstawy
do pomyslnego rozwoju pod wzgl^dem gospodarczym dla kazdego panstwa.
W1913 r. Gracz sam wyruszyl na Warmiq i Mazury, aby zorganizowac tam Kola T. T.
Z. i Tajny Skauting. Zwiedzil nast^pujqce miejscowosci: Ilaw^, Ostrodq, Olsztyn, Szczytno,
Lorzysk, Lec, Elk, Margrabow§ i Tqgobory. Tworzenie organizacji napotykalo wowczas na
powazne trudnosei.
Warunki w czasie wojny swiatowej nie sprzyjaly pracy w tajnych organizacjach
w b. zaborze pruskim, przeciwnie uniemozliwily jq zupelnie szczegolnie na poczqtku
wojny. Niemcy z chwilq wybuchu wojny oglosili stan wojenny, aresztujqc rownoczesnie
wszystkich wybitniejszych dzialaczy polskich, widzqc w nich wrogow paristwa i szpiegow
na rzecz osciennych paiistw. Prawie wszyscy czlonkowie T. T. Z. i pochodnych organizacji
jak P. D. S. i Tajnego Skautingu byli w wieku poborowjma i zostali zaciqgni?ci w szeregi
armii niemieckiej. Tak tez stalo sif z Szczepanem Graczem. Z tego powodu prace
w 1914 roku w T. T. Z. po wybuchu wojny zostaly prawie we wszystkich osrodkach
przerwane. Dopiero w 1915 i 1916 r. podj?to je na nowo, jednak hczba czlonkow byla
zawsze znikoma.
Powazny odsetek z nich nie mogqc si? doczekac powstania w Prusach Zachodnich
z powodu niesprzyjajqcych warunkow, przeszedl przez zielonq granic? do Wielkopolski
i wstqpil do oddzialow powstaiiczych, by wziqc czynny udzial w walkach z nienawidzonym
wrogiem.
Waznq osobq w Rodzinie Graczow byl Alfons Gracz. Jego zyciorys otrzymalem
z archiwum Wyzszego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Alfons Gracz - Alfons Gramza Gracz (1885-1985) brat Szczepana. Uczeii
Collegium Marianum w Pelplinie, uczyl si? takze w Chojnicach i Chelmnie (1913-1915).
W tym czasie w Chelmnie mieszkal i dzialal takze Szczepan Gracz. To on sciqgnql tutaj
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brata i sprawowal piecz? nad jego edukacjq. Alfons dzialal takze w chelmiiiskich
kolach skautowskich i filomackich. On takze mieszkal na stancji u Pelagii Buliiiskiej
z d. Pruszak - Czapskiej przy ul. Toruiiskiej 15.
W 1915 roku zostal powolany do niemieckiego wojska. W czasie I wojny swiatowej
walczyl na frontach we Wloszech, Belgii i Francji, gdzie zostal ranny. Po zwolnieniu
z wojska kontynuowal nauk? w Chelmnie, gdzie otrzymal swiadectwo dojrzalosci w 1919 r.
Wstqpil do Wojska Polskiego i w stopniu ppor. bral udzial w wojnie polsko - bolszewickiej.
W 1922 ukoiiczyl w Poznaniu studia prawnicze. Do roku 1924 pracowal w sqdownictwie
wojskowym, a potem do 1928 w sqdownictwie cywilnym w Grudziqdzu. W tym czasie
w roku 1925 zlozyl w Poznaniu egzamin s?dziowski. Po rezygnacji s orzekania w sqdzie
przeniosl si? do Chojnic i tam pracowal do 1934 roku jako notariusz. Od 1934 do 1939 roku
mieszkal i pracowal w S?p61nie Krajeiiskim gdzie byl notariuszem. Jego zonq byla siostra
zony Szczepana Gracza z d. Buliriska tez starsza od niego. W czasie okupacji ukrywal si?
w m-ci Dobre w powiecie nieszawskim pod pseudonimem Antoni Gramza. Dokumenty na
to nazwisko przygotowal bratu Szczepan Gracz. Ten pseudonim dolqczyl po wojnie do
swojego nazwiska. Pseudonim powstal w wyniku slownej zbitki „Gram (za) Gracza.
Bracia w czasie okupacji kontaktowali si?. Z opowiadaii s?poleiiskich swiadkow wynika,
ze w czasie wojny ks. dr Szczepan Gracz ukrywal si? przez pewien czas w domu Alfonsa
w S?p61nie Krajenskim przy ul. Kosciuszki 8 (obecnie siedzibie KP Policji). W tym czasie
kontaktowal si? z swojq rodzinq w Sypniewie.
Alfons zostal aresztowany 6 kwietnia 1944 i osadzony w wi?zieniu we Wloclawku.
Zbiegl w styczniu 1945 w czasie ewakuacji wiezienia. W lipcu 1945 r. powrocil do S?p61na
Krajeiiskiego i pracowal poczqtkowo w sqdzie powiatowym a pozniej wobec braku
przynaleznosci partyjnej przeszedl do pracy w notariacie, adwokaturze i radcostwie.
Wykladal w Liceum w S?p61nie j . lacihskiego az do 1956 r. W 1959 zmarla jego zona i idqc
sladem brata Szczepana zrealizowal dawne pragnienie wstqpienia do stanu duchownego.
Przyj?ty do diecezji chelmiiiskiej w latach 1960-1964 odbyl studia teologiczne
w Seminarium Duchownym Ksi?zy Pallotynow w Oltarzewie. Dnia 2 czerwca 1964 r.
otrzymal swiecenia kaplaiiskie w Pelplinie. Od sierpnia 1964 r. przeniosl si? do Pelplina
i wykladal w tamtejszjrm Seminarium Duchownym wyznaniowe prawo paiistwowe oraz
pracowal w Sadzie Biskupim jako s?dzia audytor i promoter sprawiedliwosci. Zmarl 29
pazdziernika 1985 w Pelplinie.
Opracowal lek. wet. Ryszard Tyborski

Zrodla:
1) opracowanie ks. Augustyna Urbana SAC „Ksiqdz Szczepan Gracz - doktor weterjniarli
i kaplan" udost^pnione przez inz. Wladyslawa Gracza z Poznania.
2) Zyciorys Alfonsa Gramzy - Gracza autorstwa ks. Mrossa zamieszczony w publikacji „Pracownicy
naukowo-dydaktyczni Wyzszego Seminarium Duchownego PelpUn 1939-95". Slownik
bio-bibliograficzny, Pelplin 1997, s. 110-111 udost^pnionego Archiwum SD w PelpHnie.
3) Tajny skauting i polskie Druzyny Strzeleckie na Pomorzu 1911-1917" - Stefan Lukowicz
„Zabory 1939. Artykui zamieszczony na stronie internetowej ZHP - Hufiec Chojnice
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Z historii weterynarii - „historyczne roznosci"

Mini skrypt sluzqcy do szkolen lekarzy weterynarii ktorzy przebywali w Oflagu
VII A w obozie jenieckim Mumau w okresie 1941-1943. Zostal on przekazany
przez autora Koledze Stefanowi Kowalskiemu, ktory ten skrypt oraz inne zbiory
przekazal z kolei Koledze Zenonowi Grzeczce. Teraz ujrzal swiatlo dzienne.
Autorami skryptu sq lekarze weterynarii podporucznicy W. P. Henryk Gargula,*
Tadeusz Niczewski i Wladyslaw Dus.
W notesie o wymiarach 14,5 x 9,5 cm liczqcym 200 gladkich stron na 180 stronach bardzo
wyraznjmi, czytelnym, drobniutkim pismem (tzw. "maczkiem") zapisano opracowanie
dotyczqce wiedzy weterynaryjnej na temat chorob zwierzqt. Opisano przyczyny,
wyst?powanie, zmiany patologiczne, objawy, leczenie wielu chorob dotyczqcych
poszczegolnych ukladow. Dalej w kolejnosci omowiono choroby skory, pasozytnicze,
schorzenia kopyt i racic, stawow oraz opisano choroby ukladu pokarmowego,
oddechowego, ukladow krqzenia, moczowego, nerwowego (choroby rdzenia kr?gowego,
nerwow i post?powania przy leczeniu ran).
Kolejne strony w notesie zajmuje opis chorob uszu i oczu oraz dzial dotyczqcy poloznictwa
wraz z omowieniem chorob noworodkow.
Nast?pny „dzial" to choroby zakazne,
metodyka badari laboratoryjnych i zasady
prowadzenia wywiadu i badania klinicznego.
^33

ico/jQ l^rUL

J4it.j - ^Oij^cA..

^M//ev^,

t4//J.

":7:\
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Nie ulega zadnej wqtpliwosci, ze mozemy zapoznac si? z czyms co jest okreslane jako „bia!:y
kruk" czyli cos bardzo rzadkiego i cennego.
Opisy zawierajq nazwy laciiiskie i niemieckie. Na koricu notesu zapisano w j?zyku
niemieckim wypisy z niemieckiej literatury fachowej dotyczqcej roznych zagadnieri.
Mysl?, ze jest to unikat, ktory powinien znalezc swoje miejsce w Muzeum Weterynarii
w Ciechanowcu. Moze takze zainteresowac tq pozycjq Krajowq Rad? Lekarsko Weterynaryjnq i pokusic si? o wydanie reprintu tego mini skryptu. Co o tym sqdzq
czytelnicy Biuletynu ? Moze ktos si? w tej sprawie odezwie ?

Zdj^cia i slajdy historyczne

* Henryk Gargula (1909-2002) byl w latach 1939-1945 wi^ziony w obozie
jenieckim w Murnau w Bawarii, gdzie pracowal w laboratorium szpitalnym.
Po wojnie pracowal w Jedlinie Zdroj i Walbrzychu. Od marca 1954 do 1963
byl Wojewodzkim Lekarzem Weterynarii w Bydgoszczy. (R.T.)

Receptariusz Weterynaryjny
autorstwa owczesnego dr med. wet. Stanislawa Rungego kierownika Katedry
Weterjoiarii Uniwersytetu Poznahskiego, naklad Wydawnictwa Polskiego
Lwow - Poznaii 1922
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t) SiiWiiuatn z kw. i ^ a r b n i k o w y i n , opiiini, aiiioniakii'in, zasadaini,
<•)
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k)

uvda studziciiiu!.
Kali'iiK'lu z kw. solnyiu i aiitipyriiiii.
iodii /. alkaliaini, alkabidami, solanii tilowui i inijkq.
Kaiiimi iodatimi z kwasaiiii i solanii metali.
^nirvtiKti kaiuforowego z wod?|, lub roztworanii wodnemi.
Tartarus stibiatus z zasadami, kwasanii, wqtrobjt siarczan;i
i kwaseni ijarbnikowyni.

Nie nalezy mi^szac ze sob^, z powodu
niebezpieczenstwa wybuchu eksplozji, Srodkow:
a)
b)
c)
d)

S()li bnmiowycli z alkoholem.
Kwasu cliromowego ze spirytusem, gliceryn^, eterem.
Chlorii broniii, jodu z amoniakiem 1 eterycznemi clejkami.
Kaliuiii n i t r i c i i m z glyceryn^, eterycznymi olejkami, cukrem.

e) Araentiim n i t r i c i i m z jodoformem.

.

.

.

,

f) Kalium chloricuni i permanganiciim, najlepiej zapisywac wprost
tvlko w roztworach wodnvcb.
ji> Przy niieszaniii kwasii siarkowego z wod^, w 1 e w a s 11 p owd'li

cieiikim

s t r ii m i e n i e m

kw.

siarkowy

do v\ d V przy rownoczesnem niieszaniii a n i e o d w r o t n i I'.
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Lata 60-te. Od lewej: Witold Przeworski PLW w Swieciu, Edmund Paluszkiewicz
PLW w Brodnicy, Leon Piechocki PLW z Chelmna, Zbigniew Sadowski Inspektor
WZWet w Bydgoszczy, Tadeusz Winiecki PLW w Mogilnie.
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Wreczanie nagrod i w y r o z n i e n w ramach akcji
„ W s p 6 t z a w o d n i c t w a PZLZ" Bielice rok 1977

Lek. wet. Marek Pacho
• ur. 25.04.1 952 w Szczecinie. Absolwent
uczeini warszawsklej z 1977 r.
• O d d .04.1977 do 31.12.1979
byt ordynatorem PZLZ Ztotnlkl Kujawskle
pow. Inowroclaw.
^ Od 01.01.1980 do 31.07.1981 r.
byl kierownikiem PZLZ Lubostroh
a od 01.08.1981 do ? kierownikiem PZLZ
w Nowej Wsi Wielkiej.
• Od ? do 31.08.1990 pracowatjako
kierownik PZLZ w Zninie.
f Po prywatyzacji prowadzit do
01.09. 1 991 prywatne praktyk^ w Zninie.
• Od 01.02.1991 do 25.12.1997
byt Rejonowym Lekarzem Weterynarii
w Zninie.
• Zmarl 25.1 2.1997 r. na choroby
nowotworow^. Pochowany w Woke
W^gloweJ k. Warszawy.

r Franciszek Fischoeder

ur.l 1.02.1865 w Lubawie pow. Nowe Miasto.
Gimnazjum ukonczyt w Chetmnie
Absolwent uczelniberliiiskiej w Berlinie z 1887 r.
Naukowy stopien dr filozofii uzyskat w roku 1900 w Krolewcu.
Pracowal w Hamburgu jako panstwowy (pruski) lekarz weterynarii
iorem Rzezni Mieiskit-j vvi
W okresie 1890 -1897 roku b;^
iDvv.il j.iko 1'. I-.W. w jarocinie, Morqgu i

Krolewcu.
atowej w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej zostal naczelnikiem Wydziatu
Weterynarii w Ministerstwie bylej Dzielnicy Pruskiej.

Od 1924 do'1930 byf Dyrektore'm'Wep^^re^^^^pOTr
w Ministerstwie Rolnictwa.
Zmarl w Warszawie w roku 1930 r.
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ul. G r u n w a l d z k i e j

la
W 1939 r. w Polsce zyto 1 pracowato 2173 lekarzy weterynar
irvnarii
(w tym 22 kobiety).
W sluzbie pahstwowej pracowato 579 lekarzy wet.
W sluzbie samorzadowej 1059.
Wolno praktykuj^cych 305.
Emerytow 218.
(dane wg „Spisu lekarzy weterynaryjnvch w Rzeczypospolitej Polskiej z \.
W 1939 r. w wojsku stuzyto 160 oficerow lekarzy weterynarii.
Po mobilizacji w kampanii wrzesniowej bralo udziat okolo 720
lekarzy, to jest blisko 1 /3 ogolu.
Wedlug ostatnich danych w latach II wojny swiatowej zycie
oddato okolo 440 polskich lekarzy weterynarii, co stanowi
ponad 20 % ogolu przedstawicieli zawoau weterynaryjnego
I ponad 50 % oficerow i zmobilizowanych lek. wet.
Jest to najwyzszy wskaznik smiertelnosci wsrod wszystkich
innych zawodow akademickich, ktorych przedstawiciele
oddali zycie za ojczyzny.

Wojewodzcy Lekarze Weterynarii
w okresie 1920 - 2018
(woj. pomorskie, bydgoskie, toruiiskie, wloclawskie,
kujawsko - pomorskie)
W zwi^zku ze zblizajqcq si§ setnq rocznicq odzyskania niepodleglosci przedstawiamy
"szefow" sluzby weterynaryjnej w ukladzie chronologicznym.
Przyj^to, ze wszyscy oni byli Wojewodzkimi Lekarzami Weterynarii mimo,
iz w roznych okresach stanowisko to nosilo inne nazwy.

Lata 1920 - 1939 wojewodztwo pomorskie
Szczepan Gracz 1920 - 1924 Wojewodzki Inspektor Weterynaryjny
Franciszek Ziegert 1925 - 1933 j/w
Stefan Jakubowski 1933 - 1939 j/w
Bydgoszcz do roku 1938 woj. poznanskie od 1938 woj. pomorskie

Lata 1939-1945
Rejencja bydgoska jako niemiecka jednostka administracyjna
jako jedna z rejencji Okr^gu Gdarisk-Prusy Zachodnie

Lata 1945 - 1975 - jeszcze woj. bydgoskie
Stefan Jakubowski 1945 - 1946
Jozef Jasiewicz p.o. 06/1946 - 12/1946
Bronislaw Juzak 1947 - 1952
Kazimierz Der^gowski 1952 - 1956 (kierownik Wojewodzkiego Zarz^du
Weterynarii)
Edward Jagla 1957 1958 (takze kierownik WZW)
Jozef Bickiels 1952 - 1957 (Wojewodzki Inspektor Weterynarii)
Henryk Gargula 1956 - 1962 (od 1958 r. Wojewodzki Lekarz
Weterynarii)
W latach 1952 -1958 istniala „dwuwladza" w strukturach weterynarii
Wincenty Wi^ckowski 1962 - 1966
Jozef Jasiewicz p.o. 10/1969 - 01/1967
Wieslaw Jarosz 1967- 1975
Lata 1975 - 1998/9 zmiany administracyjne
Wojewodztwo bydgoskie
Wieslaw Jarosz 1967 - 1981
Idzi Gabrysiak 1981 - 1987
Marian Szymaiiski 1988 - 1998
Wojewodztwo toruiiskie
Stanislaw Gorski 1975 - 1998
Wojewodztwo wloclawskie
Wladyslaw Swiderski 1975 -1979
Andrzej Malewski 1979 - 1980
Andrzej Reimann 1980 - 1998
Marek Sopotnicki 1998
Lata 1998/9 - do chwili obecnej wojewodztwo kujawsko - pomorskie
_Jacek Judek 1999 - 2002
Bogumila Wieslawa Mikolajczak 2002 - 2013
Roman Ratynski 2013 - 2016
Jerzy Dymek 2016 - obecnie
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Z M A R L I w okresie 2017 / 2018
Mieczyslaw Surdyka Urodzil si^ dnia 28 sierpnia 1930 r. w Tyliczu woj. Nowy S^cz.
Absolwent Wydzialu Weterynarii UW/SGGW w Warszawie z 1955 r.
Po studiach od 1956 do 1971 r. pracowal w woj. koszalinskim w PZLZ Bobolice
oraz w Zjednoczeniu PGR, PZWet Koszalin, P.Z.U.Z. Szczecinek, PZWet Walcz. Od 1971
do 1990 r. pracowal w Wojewodzkim Zakladzie Weterynarii w Bydgoszczy jako Glowny
Specjalista ds. gruzlicy i brucelozy. Po prywatyzacji wspolpracowal z Stacji Hodowli
i Unasieniania Zwierzqt w Bydgoszczy. Byl Prezesem Zrzeszenia Lekarzy i Technikow
Weterynarii 0/Bydgoszcz w latach 1971-1978. Odznaczony Zlotq odznakq Zrzeszenia
L.i T.W., odznaczeniami resortowymi i Zlotym Krzyzem Zaslugi. Byl czlonkiem Kola
Seniorow. Zmarl w styczniu 2017 r.
Ryszard Kozlowski Urodzil si? dnia 1 marca 1941 w Inowroclawiu. Absolwent Wydzialu
Weterynarii we Wroclawiu z 1968. Po stazu w PZWet w S^polnie Krajeiiskim od 1968 do
1983 r. byl ordynatorem PZLZ S^polno. Od roku 1990 do prjrwatyzacji byl kierownikiem
tej lecznicy. Przez okres 1,5 roku pelnil obowiqzki Rejonowego Lekarza Weterynarii
w S^polnie Krajeiiskim. Po prywatyzacji prowadzil wlasnq praktyk? weterynaryjny do
roku 2009. Odznaczony odznaczeniem resortowym „Zasluzony Pracownik Rolnictwa".
Byl czlonkiem Kola Seniorow. Zmarl 11 listopada 2017 r.
Henryk Seredyka Urodzil si? dnia 14 grudnia 1944 r. w Grodkowie pow. B?dzin.
Po ukoiiczeniu Technikum Rolniczego w Nakle Slqskim w roku 1963 rozpoczql studia
na Wydziale Weterynarii w Warszawie, gdzie w 1969 uzyskal tytul lekarza weterynarii.
Po stazu od kwietnia 1969 do kofica 1971 r. pracowal jako ordynator PZLZ w Szubinie.
Od dnia stycznia 1972 do sierpnia 1990 r. pracowal jako kierownik PZLZ Barcin.
Po prywatyzacji do roku 2017 prowadzil w Barcinie Gabinet Weterynaryjny. Byl czlonkiem
Kola Seniorow. Zmarl 26 grudnia 2017 r.
Edward Kowalewski Urodzil si? dnia 5 maja 1928 r. w Moldowie pow. Nowogrodek.
Szkol? powszechnq, rozpocz?ty przed I I wojnq swiatowq w Smolczycach ukoiiczyl roku
1942 w ZSSR. W1945 roku w ramach repatriacji wraz z rodzinq osiedlil si? we wsi Olszyna
pow. Lubaii Slqski. Po maturze w gimnazjum ogolnoksztalcqcym we Wroclawiu w 1950
roku rozpoczql studia na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu M.C.S. w Lublinie. W roku
1952 przeniosl si? na Wydzial Weterynarii we Wroclawiu i tam w 1958 uzyskal tytul
lekarza weterynarii. Po stazu w Powiatowym Zakladzie Weterynarii w Lubaniu Slqskim
w okresie od kwietnia 1960 do koiica wrzesnia 1969 r. pracowal jako kierownik PZLZ
Raszowka pow. Lubin Legnicki. Od 16 pazdziernika 1969 do 30 wrzesnia 1974 byl
kierownikiem PZLZ w Kruszynie pow. Bydgoszcz. Po Hkwidacji PZLZ Kruszyn pracowal
w PZLZ ^lesin najpierw jako kierownik a od listopada 1974 jako ordynator. Z dniem
01. lutego 1978 zostal ordynatorem PZLZ Sicienko, gdzie pracowal do emerytury do 30
listopada 1989. Byl dobrym, cenionym fachowcem. Odznaczony odznakq resortowq
„Zasluzony Pracownik Rolnictwa". Nie byl czlonkiem Kola Seniorow. Zmarl 29 stycznia
2018 r.

55

Ryszard Koschnik Urodzil si? dnia 3 stycznia 1943 r. w Czarnowie pow. Chojnice.
W roku 1968 uzyskal dyplom lekarza weterynarii na Wydziale Weterynaryjnym
we Wroclawiu. Po stazu w Powiatowym Zakladzie Weterynarii w Grudziqdzu pracowal
w Paiistwowym Zakladzie Leczniczym dla Zwierzqt w Grudziqdzu. Do dnia 30 listopada
1985 pracowal tam jako ordynator a potem do prywatyzacji jako kierownik tej Lecznicy.
W latach 1990-2003 pracowal jako lekarz wolnej praktyki w prywatnej spolce
w Grudziqdzu do emerytury do 1 kwietnia 2003. Byl czlonkiem Kola Seniorow.
Zmarl 25 lutego 2018 r.
Zbigniew Kowalski Urodzil si? dnia 3 lipca 1950 r. w Tomaszowie Lubelskim.
W 1975 r. otrzymal dyplom lekarza weterynarii na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie.
Po stazu w Oddziale Terenowym w Bydgoszczy zostal z dniem 1 stycznia 1976 r.
zatrudniony jako ordynator w Paiistwowym Zakladzie Leczniczym dla Zwierzqt
w Dobrczu pow. Bydgoszcz. Przez krotki czas w 1978 r. pracowal w Krasnobrodzie
w powiecie zamojskim. W styczniu 1979 r. wrocil do Dobrcza i pracowal tam do prywatyzacji, pelniqc od listopada 1987 r. funkcj? kierownika. Od 1 pazdziernika 1990 r. do
emerytury prowadzil prywatnq praktyk? weterynaryjnq - Gabinet „DOVET" w Dobrczu.
Byl zaangazowanym dzialaczem spolecznym. Jego aktywna dzialalnosc w kr?gach
katolickich srodowiska weterynaryjnego byla niezwykle ceniona. Byl wielokrotnym
wspolorganizatorem pielgrzymek lekarzy weterynarii na Jasnq Gor?. Przygotowywane
przez Niego rozwazania poszczegolnych stacji Drogi Krzyzowej na walach jasnogorskiego
klasztoru byly przekazem plynqcym z gl?bi serca i przezjrtych wlasnych doswiadczeii
zyciowych.
Jego spolecznikostwo przejawialo si? takze w dzialalnosci na rzecz organizacji
zawodowych. W latach 80-tych aktjwnie dzialal w wspoltworzeniu weterynaryjnej
organizacji zwiqzkowej, a od moment w ktorym reaktywowano Izby Lekarsko Weterynaryjne czynnie wlqczyl si? w ich powstawanie. Byl dzialaczem Izby Lekarsko Weterynaryjnej.
W pierwszej kadencji Izby Bydgoskiej byl Przewodniczqcym Okr?gowego Sqdu Lekarsko Weterynaryjnego. Byl takze wielokrotnym delegatem srodowiska bydgoskiego na Izbowe
Okr?gowe i Krajowe Zjazdy Lekarzy Weterynarii.
Swojq wiedzq i doswiadczeniem dzielil si? na forach internetowych srodowiska
weterynaryjnego. Dbal o rang? i prestiz zawodu. Nie byl czlonkiem Kola Seniorow.
Zmarl 11 marca 2018 r.
Wieslawa Jakubczyk Urodzona dnia 19 kwietnia 1940 r. w Bydgoszczy. Po maturze
w Paiistwowym Technikum Weterynaryjnym podj?la studia na Wydziale Weterynarii
WSR w Lublinie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymala w 1965 r. Po rocznym stazu
w PZWet Wyrzysk od czerwca 1966 podj?la prac? w ZHW w Bydgoszczy jako kierownik
Pracowni Serologicznej i pracowala na tym stanowisku do wrzesnia 1996 r. Z dniem
01.10.1996 r. przeszla na wczesniejszq emerjrtur?. Nie byla czlonkiem Kola Seniorow.
Zmarla 1 pazdziernika 2018 r. Pochowana w Bydgoszczy.

Komunikaty
Zmiany na liscie Kola Seniorow wg stanu na dzien 25 wrzesnia 2018 r.
Do Kola Seniorow wg stanu na dzieii 25 wrzesnia 2018 r. nalezy 126 czlonkow:
w tym 6 czlonkow honorowych, 60 do sekcji bydgoskiej, 23 do sekcji toruiiskiej,
19 do sekcji wloclawskiej, 18 do sekcji grudziqdzkiej.
Z Kola ubyli:
Zmarli:
Ryszard Koschnik - Grudziqdz,
Ryszard Kozlowski - S?p61no Krajeiiskie,
Henryk Seredyka - Barcin,
Mieczyslaw Surdyka - Bydgoszcz.
Do Kola przybyli:
Grzegorz Chodyna - Grudziqdz
Magdalena Czerkawska - Tyborska
- S?p61no Krajeiiskie
Wieslawa Jethon - Swiecie
Konstanty Klusek - Bydgoszcz
Piotr Pulkownik - Janocin
Leszek Ratajczak - Wrocki
Barbara Sadowska - Grudziqdz
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Powiat
Aleksandrow
Chojnice
Brodnica
Bydgoszcz
Chelmno
Golub
Grudziqdz
Inowroclaw
Lipno
Mogilno
Naklo
Radziejow
Rypin
S?p61no
Swiecie
Toruii
Tuchola
Wqbrzezno
Wloclawek
Znin
Spoza wojewodztwa

Edmund Sawicki - Golub - Dobrzyri
Marian Szymaiiski - Bydgoszcz - od 2016
Irena Werner - Kryszewska - Bydgoszcz
Wlodzimierz Zagrajek - Gostycyn
Danuta Ziolkowska - Toruii
Stanislaw Zwoliiiski - Zlotniki Kujawskie
Hanna Zygmont - Toruii
Janusz Zygmont - Toruii

Kolo
2
4
32
3
5
10
5
2
4
2
2
4
8
17
1
2
14
2
3

Ilosc wsp.

1
5
2
1

3

2
1
1
1

1

Czlonkowie Kola Seniorow w powiatach wojewodztwa kujawsko-pomorskiego.
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Czlonkowie Wspieraj£jey Kolo Seniorow
Z 20 zadeklarowanych w latach 2015 / 2016 czlonkow wspierajqcych nasze Kolo wi?kszosc
„wykruszyla si?" i zaprzestala wplat. W roku 2018 wplat dokonaly 3 osoby. Zarzqd Kola,
a za jego posrednictwem wszyscy zrzeszeni w Kole seniorzy skladajq przekazujqcym
wplaty serdeczne podzi?kowania. Sq one znaczqcq pomocq finansowq pozwalajqcq na
doplaty do kosztow organizowanych imprez i spotkaii, drukowania Biuletynu i folderow
Kola oraz na ewentualne wynagrodzenia zapraszanych osob. Wszystkie ponoszone koszty
sq dokumentowane i podlegajq ocenie skarbnika oraz kontroli Komisji Rewizyjnej KPILW.
Zmiana zapisu Regulaminu z dnia 02.03.2016 roku dotyczqca zasad finansowania Kola,
(ktorq cytujemy ponizej) jest aktualna i pozwala na wspieranie dzialalnosci Kola przez
czlonkow wspierajqcych, deklarujqcych przekazywanie jednorazowych lub rocznych
dobrowolnych wplat na zasadzie skladki czlonkowskiej na konto Izby z zaznaczeniem woli
ich skierowania na dzialalnosc Kola Seniorow. Fakt ten potwierdzajq zlozeniem stosownej
deklaracji. Liczymy na dalsze zgloszenia wsparcia od mlodszych PT Kolezanek i Kolegow
z gory za nie dzi?kujqc. Deklaracje czlonkowskie sq do pobrania na stronie internetowej
Izby w zakladce Kolo Seniorow. (R.T.)
(wyciqg z Regulaminu Kola)
§ 6 Finanse Kola.
1. Finansowanie dzialalnosci Kola pokrywane jest z skiadek czlonkowskich
w tym takze czlonkow wspierajqcych oraz z odpisu (dotacji) KPILW
w Bydgoszczy w wysokosci uchwalonej przez Zjazd delegatow KPILW.
2. Kolo w swojej dzialalnosci korzysta z funduszy przyznanych przez Rad?
Okr?gowq i zatwierdzonych przez Walne lub Okresowe zjazdy delegatow
KPILW.
3. Kolo moze zdobywac fundusze na swojq dzialalnosc od sponsorow
i ofiarodawcow zewn?trznych w tym czlonkow wspierajqcych dzialalnosc
Kola, przekazujqcych zadeklarowane dobrowolne wplaty na jego rzecz na
zasadzie skladki czlonkowskiej.
4. Czlonkami wspierajqcymi dzialalnosc Kola mogq bye osoby prawne lub
osoby fizyczne a deklarowane wplaty mogq bye jednorazowe lub cykliczne.

Finanse Kola Seniorow 2017/2018 i skladki czlonkowskie
Na dzieii 01.10 2018 wplywy ze skiadek czlonkowskich wyniosly 7.395 zl w tym wplaty
od 4 czlonkow wspierajqcych 980 zl. Skiadek za 2018 r. nie wplacilo 32 czlonkow a 6 osob
ma zaleglosci we wplatach z 2 ostatnich lat.
Zestawienie aktualnych finansow Kola:
Dofinansowanie z Izby na rok 2018
12.000 zl
Dochody ze skiadek czlonkowskich do 1.10.2018
6.415 zl
Wplaty czlonkow wspieraj qcych
980 zl
Pozostale z roku 2017 8.006 zl
Koszty dzialalnosci za rok 2017 oraz wydanie Biuletynu Kola Seniorow wyniosly 16.846 zl
Pieniqdze sq zawsze dose niezr?cznym tematem, szczegolnie kiedy mowi si?
o zaleglosciach lub wplatach nieterminowych. Prosz? jednak zrozumiec, ze brak biezqcych
wplat skiadek powoduje „finansowq nerwowosc" oraz pewne zamieszanie w przejrzystosci
finansowej Kola. Pewn3nn problemem jest Iqczenie wplacanych skiadek z dwoch lub nawet
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wi?cej lat i nie podawanie za jaki okres wplata dotyczy. To moze wpljrwac na
nieprawidlowe przypisywanie wplat czlonkowskich na poszczegolne lata lub nawet na
przypisanie skladki do jednego roku. W takim przypadku istnieje mozliwosc, ze wystqpi
pozorny brak wplaty za ktorys okres skladkowy. Prosz? o tym pami?tac!!
Ponawiamy zatem apel o terminowe wpiacanie skiadek oraz o okreslanie
przy wplatach jakiego okresu wplata dotyczy (zarowno zalegla jak i biezqca).

Kolejny apel do wszystkich czlonkow Kola
Ponawiamy apel, ktory byl zamieszczony w poprzednim numerze Biuletynu. Mowimy tez
0 tym na zebraniach i spotkaniach naszego Kola. Opanowanie kontaktow z 126 osobowq
grupq naszych PT Kolezanek i Kolegow rozproszonych w calym wojewodztwie nie jest
latwe. Coraz cz?sciej zauwazamy, ze niektore wiadomosci do Paiistwa nie docierajq,
sqdzqc po braku odzewu na powiadomienia, czy wysylanq korespondencj?. Cz?sc
z Paiistwa dysponuje adresem e-mail, ale wi?kszosc z tego rodzaju komunikacji nie
korzysta. Telefony komorkowe, na ktore mozna przesylac wiadomosci SMS majq juz chyba
wszyscy. Tutaj takze z odczytywaniem wiadomosci i reakcjq na powiadomienia jest
niewesolo. Pozostalych czlonkow staramy si? zawiadamiac za posrednictwem poczty lub
Kolegow koordynatorow. Do wszystkich z Paiistwa mam w zwiqzku z tym kolejny
1 nieustajqcy apel. Bardzo bym prosil, aby reagowac na otrzymywane komunikaty tak
abysmy wiedzieli, ze je Panstwo otrzymaliscie. Bardzo o to prosz?, gdyz ulatwia to nasze
dzialanie. Mozna kontraktowac si? bezposrednio ze mnq tel. 600 884 619,
e-mail: tyborski.r@gmail.com lub z sekretariatem Izby tel. 52 362 0153.
Prosz? takze o korzystanie z zamieszczanych w Biuletynach, czy wydawanych folderach
danych adresowych, mailowych i telefonicznych.

Nekropolia lekarzy weterynarii
wojewodztwa kujawsko - pomorskiego
W ciqgu minionego roku udalo si? uzyskac od 3 osob dane o miejscach pochowku naszych
Sp. Kolezanek i Kolegow. Ponawiamy apel w tej sprawie zamieszczony w poprzednim
numerze Biuletynu. Nalezy wznowic prac? nad skatalogowaniem mogil lekarzy
weterynarii w naszym wojewodztwie. O opracowaniu nekropolii mowi si? od 23 lat
i w zasadzie tylko si? mowi. Widz? nasze zobowiqzanie w coraz czarniejszych barwach
B?dziemy jednak do tej sprawy ponownie wracali na wszystkich spotkaniach.
Opracowanie nekropolii powinno bye zadaniem wszystkich czlonkow Kola i stanowic
trwaly wklad do opracowaii historycznych kujawsko - pomorskiej weterynarii. Bierzmy
si? do roboty!!

Seniorskie Wspomnienia - tez trudny temat
Drogie Kolezanki i Koledzy ! Ponawiamy po raz kolejny prosb? o spisywanie wspomnieri
z zycia zawodowego. Odzew tego jest niezwykle skromny Czy na pewno nie macie Paristwo
nic do przekazanie z swojego bogatego przeciez zycia zawodowego? Nie muszq to bye
wspomnienia wielostronicowe i mogq bye napisane r?cznie. Pomozcie ocalic od
zapomniema minione wydarzenia i tym samym tworzyc histori? naszego zawodu!
I jeszcze zdj?cia! Album, ktory ciqgle jest w przygotowaniu czeka na nie. W zakamarkach
Waszych domow w albumach rodzinnych, szufladach i zapomnianych miejscach,
w szafach i na polkach takie zdj?cia jeszcze na pewno sq.
OCALMY J E OD ZAPOMNIENIA!!!
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Nowi czlonkowie i zapisy do Kola
W tym roku do Koia przybylo 15 nowych czlonkow. Czekamy ciqgle na nowych „mlodych"
seniorow. Wielu z nich na moj widok jeszcze przed prz3rwitaniem mowi: „Ja tez juz niedlugo
zapisz? si? do Kola" - jest to jednak tylko slowna deklaracja. Zapraszamy do Kola
wszystkich PT Seniorow lekarzy weterynarii a takze czlonkow Rodzin. Juz kilka Paii - Zon
naszych Kolegow do Kola nalezy!
Propagujcie Paristwo dzialania Kola wsrod swoich Kolezanek i Kolegow w waszych
powiatach. Osob, ktore potencjalnie mogiyby nalezec do Kola jest w naszym wojewodztwie
ok. 70. Nie o wszystkich wiemy, nie znamy adresow, telefonow i nie do wszystkich mamy
mozliwosc dotarcia. Tutaj rola wszystkich czlonkow jest nie do przecenienia. Deklaracje
czlonkowskie sq do pobrania na stronie internetowej Izby w zakladce Kolo Seniorow.
Ocz5rwiscie nie ma tu zadnego przjmiusu czy nacisku. Nie chodzi bowiem wylqcznie o ilosc
osob w Kole, glownie chodzi om to aby mieli Paristwo mozliwosci spotykania si?,
wzajemnych kontaktow, czy dost?pu do informacji o tym co si? dzieje w naszym
srodowisku, otrzymania Biuletynu itp.
Do wszystkiego trzeba dojrzec! Dojrzec trzeba tez do motta naszego Kola:

„Warto si^ spotykac ! - Warto si^ poznac ! - Warto si^ zapamietac!"
Na koniec komunikatow pytanie do Kolezanek i Kolegow!
Czy chcecie Panstwo aby na 10 lecie Kola wydac ok. 80 stronicowy album
zawierajqcy zdj?cia z naszych imprez spotkan zebran wycieczek itp.
Jego koszt miescil by si? w granicach ok. 50-60 zl. Prosz^ o imienne odpowiedzi
w tej sprawie. Zadecyduje wi?kszosc wypowiedzi!!!
Czas na odpowiedz do koiica stycznia 2019 r.
Komunikaty przygotowal:
Przewodniczqicy Kola

Dane kontraktowe Kola Seniorow KPILW
Biuro Izby ul. Noakowskiego 3 85-804 Bydgoszcz
Tel. 52 362 01 53 e-mail: kpilw@kpliw.pl
Biuro czynne poniedzialek - piqtek 8.00 - 14.00, wtorek 11.00 - 18.00
Przewodniczqcy Kola: Ryszard Tyborski tel. 600 884 619 e-mail: tyborski.r@gmail.com
Sekretarz Kola: Maria Brauer - Mazurek tel. 698 413 930
Koordynatorzy: Toruii - Wojciech Karpiiiski tel. 602 334 397
Wloclawek - Janusz Mostowski tel. 571 388 183
Grudziqdz - Witold Gappa tel. 604 222 245
Brodnica - Radoslaw Korytko tel. 603 335 244
Konto do wplat: Kujawsko Pomorska Izba Lekarsko - Weterynaryjna
PKO BP Oddzial Bydgoszcz

Nr rachunku 67 1020 1462 0000 7102 0018 9506
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Cztery pory roku
Gdy nadszedl czerwiee i kwiatki pachnialy,
przyszedl nowy kierownik , dzielny i smialy.
Jestem Kazimierz - powiedzial i zostal
i t u si? zaczyna nowy ogrodu rozdzial.
Zebral zalog? i rzekl -, ludzie !!
B?dziemy t u pracowac w niemalym trudzie.
Za duze pieniqdze, rzee mozna - za krocie,
b?dziecie po prostu oplywac we zlocie !
Mowi? Wam chlopy tu b?dzie Afryka,
ach CO ja mowi? nawet Ameryka
albo i lepiej - Hollywood prawie
i to nie we snie ale na jawie !!
Ja juz to widz? - tu muflon, tam sarna, t u jeleii z rogami,
terrarium, akwarium, w nim rybki gurami.
Tu kwietnik, t u trawka, tam b?dq gory,
tu morze, a moze nie,
ktorz to, ach ktorz to, ktorz to dzis wie.
Bierzcie si? chlopy wi?c do roboty,
no bo bez pracy nie mozna zyc,
a przeciez chcecie i jesc i pic !!
Powiedzial i poszedl.
Chlopy zostaly i wzi?ly szpadle, widly, kilofy 1 mloty
no i zabraly si? do roboty !
Min?la wiosna, przyszlo lato i wtedy si? okazalo,
ze szef ma sportowca i dusz? i cialo.
Wszystkie dziewczyny do niego wzdychaly
kiedy gola strzelal z karnego !
Sam to slyszalem, jak jedna szeptala do drugiej:
Ach Danko ! szkoda, ze nie jestem bramkq !
To znow kolega do jedynej swej rzecze
Patrz o luba - to jest nasz zakladowy Grubba
Szefa hobby - to sztuka, glownie rzezbiarstwo.
Tak, tak, jest takim naszym nowym Fidiaszem.
Najbardziej lubi rzezbic - „zywe ludzie w niemalym trudzie"
To tyle o hobby, to tyle o lecie, bo teraz jesieii jest na tapecie.
Jesieii to wiecie taka jest pora, co zle wplywa na Dyrektora.
Zle wplywa, bo nie chce si? zgodzic na plany.
Ciqgle wprowadza nam jakies zmiany.
Wiersz poswi^cony Kaziowi
Kordzielewskiemu
autorstwa Marka Staniczka z ZOO w Bydgoszczy

gdyByta^..
(jdySy ta^wjesiennq s(ot^
dmuc/inqc w cftmur^ ja^ms miecHem
ta^ 6y mogio sfonce zioU
znow nam swiecic na uciech^...
gdyby wiatry zhpac w wore^
mg{y poscieracja^ scier^
ta^ by bi^k^t na jeziorem
znow w Custrzanq taf(^ zer^l..
Qdyby tiscie, co ta^pfonq
odzohosci do czerwieni
pomalhwac na ziefhno,
to nie byfobyjesieni

