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Przedsłowie

Czas up ływa bezpowrotnie  !!

Bardzo dobrze gdy upływa w szczęściu, zdrowiu i dobrobycie,
 dobrze kiedy mija w atmosferze powodzenia i stabilizacji.

Gorzej gdy przynosi życiowe niepowodzenia, huśtawkę nastrojów, 
zdrowotną dysharmonię,

natomiast niedobrze, a nawet źle, gdy naznacza nasze życie różnymi 
problemami od rodzinnych, poprzez materialne do zdrowotnych. 

Gdy łamie naszą psychikę i stawia przyszłość pod znakiem zapytania.
 

Oczywiście są to rozważania i ogólne przemyślenia.
Jednak jak się nad tym zastanowimy i odniesiemy te stany do życia przyjaciół, 

znajomych, kolegów, współpracowników, dalszej i bliższej rodziny i wreszcie 
naszego własnego 

- to „coś w tym jest” !!

To rozważanie nad upływającym czasem jest nawiązaniem do tegorocznego 

skromnego jubileuszu Koła Seniorów. Dziesięć lat działalności to może niewiele, lecz jest to 

moment do jej podsumowania, czas na rachunek zysków i strat, a także do nakreślenia 

wizji na przyszłość. Czy Koło Seniorów przetrwa dalsze 10 lat i czy uda się zmobilizować 

PT Koleżanki i Kolegów do wspólnego działania. I wreszcie czy sam dalej podołam to 

wszystko ogarniać ? 

Myślę, że działanie Koła trzeba organizacyjnie zmienić i podzielić zakres obowiązków 

na osoby funkcyjne (koordynatorów, zastępców). Natomiast aby utrzymać wydawanie 

Biuletynu należałoby powołać zespół do jego redagowania.

Gdy w roku 2008 rozpoczęło się tworzenie Koła zastanawiałem się, jaka będzie jego 

przyszłość. Miałem także w pamięci próbę powołania w 1993 roku Koła Seniorów przez 

dr. Włodzimierza Gizińskiego, która nie trafiła wtedy na podatny grunt.

Nie byłem wówczas do końca pewien, czy na seniorskie kontakty, spotkania, imprezy,  

wycieczki i inne formy spędzania czasu  jest zapotrzebowanie. 



Dziś po 10 latach istnienia Koła wiem, że takie zapotrzebowanie wtedy istniało i trwa 

do dzisiaj, jednak mimo, że nie dotyczy ono wszystkich będących w Kole – to i tak w myśl 

naszego motta: 

„Warto się spotykać, Warto się poznać, Warto się zapamiętać”.
Udział w życiu Koła pozwala na odnowienie starych czy zawarcie nowych znajomości, 

wspomnienia z przeszłości, na odskocznię i wyrwanie się z codziennych spraw.

Przez okres istnienia Koła należało do niego przeszło 150 lekarzy weterynarii 

Koleżanek i Kolegów Seniorów. Z tego stanu w ciągu 10 lat odeszło bezpowrotnie prawie 30 

osób.

Stan liczebny Koła zmienia się i mimo strat naturalnych powoli nieustannie rośnie 

i aktualnie wynosi 134 osoby.  Seniorów na terenie województwa jest dwukrotnie więcej. 

Część PT Seniorów nie uczestniczy w życiu Koła z powodu wieku i stanu zdrowia i jest 

to zrozumiałe. Grupa ta chce mieć jednak kontakt ze środowiskiem weterynaryjnym 

choćby poprzez dostęp do informacji jaki daje Biuletyn Koła Seniorów oraz powiadomienia 

o spotkaniach. Część naszych członków statystuje w życiu Koła nie uczestnicząc 

w spotkaniach i w zasadzie poza wysyłaniem do Nich zawiadomień i zaproszeń nie ma 

z Nimi kontaktu. 

Tych członków, którzy czynnie uczestniczą w życiu Koła jest ok.40 - 50%. Biorąc 

udział w organizowanych działaniach Koła czują się członkami „rodziny weterynaryjnej” 

i dają wyraz celowości jego istnienia. Są siłą napędową Koła.

Aby Koło sprawnie działało oprócz osób potrzebne są również finanse. To także 

pewien problem. Dotyczy on wysokości i terminowości wpłat. Z analizy wpłat wynika, 

że korzystający z propozycji Koła ponoszą wyższe koszty własne w postaci składek 

wiedząc, że mają one wpływ na jakość organizowanych spotkań, imprez, wydawnictw itp. 

Inną trudnością dla finansów Koła jest terminowość wpłat, które powinny znaleźć się 

na koncie na koniec I kwartału każdego roku.

Jak bowiem można organizować pracę Koła nie znając stanu jego finansów?  

Zastanawiałem się nad tym czy po raz kolejny podać Państwu zasady wpłacania 

składek określone w Regulaminie Koła (jest dostępny na stronie internetowej KPILW 

w zakładce Koło Seniorów, warto się z nim zapoznać). Ponieważ czuję się odpowiedzialny 

za funkcjonowanie Koła zdecydowałem się jednak na kolejne przypomnienie zasad 

wpłacania składek:     

           Regulamin Koła określa: § 3 Prawa i obowiązki członków Koła

1. Członek Koła ma prawo do:

a) czynnego uczestnictwa w pracach Koła,

b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,

c) udziału w zebraniach członków Koła oraz wszelkich imprezach organizowanych 

przez Koło, wnoszenia uwag i propozycji co do działalności Koła,

d) noszenia odznaki „Lekarz Weterynarii Senior”, przysługującej każdemu 

członkowi Koła.

2. Członek Koła powinien:

a) opłacać zadeklarowane składki do końca I kwartału każdego roku 

kalendarzowego,

b) propagować działalność Koła,

c) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu

Jednak narzekanie nie może być tematem wiodącym w działalności Koła Seniorów, 

a już szczególnie na jego 10 letni jubileusz. Jest wspólnym sukcesem wszystkich seniorów, 
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że Koło Seniorów przy naszej Izbie działa i jest o nim głośno w krajowych seniorskich 

kręgach. Dzieje się to także przy pomocy finansowej naszej Izby i środkach jakie Rada 

Okręgowa i Zjazdy delegatów przyznają Kołu na jego działanie. Znaczną pomocą 

finansową są dobrowolne wpłaty na działanie Koła Kolegów lekarzy 

weterynarii wolnej praktyki. W tym roku dzięki moim prośbom o wsparcie 

kierowanym do PT Kolegów udało się zebrać z dokonywanych wpłat 4.810 zł. 

To znaczna pomoc. W imieniu wszystkich Koleżanek i Kolegów gorące 

podziękowania !! 

Tym wszystkim w imieniu członków Koła Seniorów składam serdeczne 

podziękowania. 

Podziękowania kieruję też w stronę członków, którzy wpłacają składki terminowo, 

a ponadto w wyższych kwotach niż składka obligatoryjna.

Chcę także prosić wszystkich członków o wykorzystywanie znajomości w swoim 

lokalnym środowisku lekarsko – weterynaryjnym do podjęcia starań o wspieranie 

finansowe Koła. 

Czujmy się wszyscy odpowiedzialni za funkcjonowanie naszego Koła 

Seniorów.

Chcę także po raz kolejny zaapelować do Państwa o przekazywanie swoich oczekiwań 

i propozycji w sprawie działań Koła. W końcu jest ono dla Was Drodzy Seniorzy i czujcie się 

wszyscy jego animatorami, miejcie wpływ na jego funkcjonowanie i nie bądźcie wyłącznie 

nastawieni na odbiór. O tym zawsze myślę i mam nadzieję, że kolejne 10 – lecie będzie 

w dalszym ciągu pomyślne dla Koła, dla wszystkich jego członków i będziemy dla PT 

Seniorów Lekarzy Weterynarii w kraju przykładem aktywnego działania i organizacyjnej 

sprawności. 

Przekazujemy Państwu  kolejny 8 numer Biuletynu Koła Seniorów zawierający jak 

zwykle informacje z odbytych imprez i spotkań w tym przedruki z stron informacyjnych 

toruńskiego Urzędu Miasta oraz Starostwa dotyczące V Sesji Historycznej, stałe rubryki, 

seniorskie wspomnienia, komunikaty, bogatą Galerię zdjęć w tym także tych z dawnych 

lat.

Jeszcze tym razem formę, dobór treści, zdjęć i całe opracowanie Biuletynu biorę 

na siebie jako jednoosobowy zespół redakcyjny. 

Mam jednak nadzieję, że już przyszły 9–ty numer Biuletynu Koła Seniorów 

powstanie w kilku osobowym zespole redakcyjnym. To moje wielkie marzenie na kolejny 

rok działalności. 

Wszystkim PT Seniorom lekarzom weterynarii, sympatykom Koła, tym, którzy jego 

działania wspierają, pomagając finansowo i wreszcie wszystkim, którzy ten Biuletyn będą 

czytali życzę jego dobrego odbioru. Mam także nadzieję, że moja redakcyjna praca zostanie 

życzliwie przyjęta przez czytelników a jego treść i forma nie będzie przedmiotem krytyki. 

Niemniej jednak wszystkie uwagi dotyczące tego numeru Biuletynu, będą pokornie 

przyjęte i rozważone. 

Przewodniczący Koła Seniorów 

Przewodniczący jednoosobowego Kolegium Redakcyjnego

lekarz weterynarii senior Ryszard Tyborski 

Zdjęcie na okładce: 

Na zdjęciu kadr z majowej wycieczki na Morawy.
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Sprawozdanie z działalności Koła Seniorów 
od października 2018 do października 2019 

(zawiera opis spotkań oraz uzupełnienia, komentarze, zdjęcia, materiały dodatkowe)

IX Roczne Spotkanie Koła Seniorów

Spotkanie seniorów odbyło się w Międzynarodowym 

Centrum Spotkań Młodzieży  

w Toruniu w dniach 12 i 13 października 2018 r.

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się pobytem w „Niewidzialnym Domu” przy 

ul. Strumykowej w Toruniu. Tam przez godzinę poruszaliśmy się w całkowitych 

ciemnościach i mieliśmy okazję przekonać się, jak na co dzień funkcjonuje osoba 

niewidoma. To piąte tego typu miejsce na świecie, a drugie w Polsce. Głównym hasłem 

Niewidzialnego Domu jest „poczuj i zrozum”, bowiem zmysłem, którego używamy podczas 

poruszania się po domu, jest wyłącznie zmysł dotyku. Zwiedzanie Niewidzialnego Domu 

trwa około godziny. Ośmioosobowe grupy zwiedzających poruszają się w specjalnie 

przygotowanych pomieszczeniach imitujących mieszkanie w domu z wyjściem do ogrodu 

i na ulicę.

Całość prowadzili przewodnicy, ułatwiający poruszanie poprzez udzielanie 

uczestnikom wyłącznie niezbędnych informacji. Wizyta w „Niewidzialnym Domu” ma na 

celu uświadomienie zwiedzającym na jakie trudności napotykają codziennie osoby 

niewidzące. Emocji związanych z pobytem w ND było naprawdę sporo, jednak wszyscy 

dzielnie przebrnęli cały tok zwiedzania i rozpoznawania miejsc, po których się 

poruszaliśmy. 

Po powrocie do Centrum o godz. 19.00 zebraliśmy się na wspólnej kolacji połączonej 

z kameralnym spotkaniem integracyjnym, w którym uczestniczyło 38 osób – członków 

i sympatyków Koła. Oprócz osób spoza Torunia którzy korzystali z noclegów w Hostelu 

Centrum, w spotkaniu piątkowym uczestniczyli toruńscy seniorzy. 

Hostel w MCSM mimo swojej kategorii za niewygórowaną cenę oferuje przyzwoite 

warunki pobytu tak noclegowe jak i gastronomiczne. 

Koszty piątkowego spotkania z wyjątkiem biletów wstępu do „Niewidzialnego Domu” 

ponosili jego uczestnicy. 
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Jak zawsze takie spotkania są okazją do lepszego wzajemnego poznania się. 

Ponieważ nie wszyscy znali się wzajemnie przewodniczący Koła R. Tyborski dokonał 

barwnej prezentacji uczestników. Było przy tym nieco zabawy. Wspominano swoje różne 

zabarwione humorem przeżycia zawodowe, ciekawe nietypowe sytuacje i przypadki 

związane z praca terenową. 

Jak zwykle były i nalewki na dobry humor, którego do końca wszystkim nie 

brakowało.

    

Realizację programu drugiego dnia IX Spotkania rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum 

Żywego Piernika w Toruniu. Początek nie zapowiadał się zbyt dobrze ponieważ na miejscu 

oprócz naszej uprzednio umówionej grupy znajdowała się także inna liczna grupa, która do 

Muzeum wchodziła w tym samym czasie. Interwencja u właścicieli pozwoliła na 

zwiedzanie i zajęcia w Muzeum połączonym grupom. Był trochę tłoczno, ale nie ma tego 

złego co by na dobre nie wyszło, albowiem program dla naszej grupy został zrealizowany 

bez opłat wstępu, a także za zwrotem uprzednio wpłaconej zaliczki. 

Pobyt w „Muzeum Żywego Piernika” był wycieczką w przeszłość do piernikarskich 

tradycji Torunia. Po ciekawym wstępie i prezentacji tradycyjnego wypieku toruńskich 

pierników, można było samemu wykonać i upiec pierniki. Nasi seniorzy ochoczo 

uczestniczyli w procesach przygotowania piernikowego ciasta, formowania i wypieku 

pierników Powstały całkiem smaczne i ciekawe w swych różnych postaciach amatorskie 

„toruńskie” pierniki. Licznie oblegane było też stoisko z piernikami, pamiątkami  i innego 

rodzaju drobiazgami.

Zdjęcia z wizyty w Muzeum Żywego Piernika są zamieszczone w Galerii zdjęć 

Biuletynu.

chór „Parati 

Semper” ze Świecia prowadzony przez naszą Koleżankę Panią lek. wet. mgr Małgorzatę 

Kempczyk – Wiśniewską. Chór zaprezentował nowy program. Wykonanie arii Skołuby 

z opery „Straszny Dwór” w wykonaniu męża Pani dr Małgorzaty oraz wykonanie piosenki 

„Weterynaria”, było wisienką na torcie serwowanym przez chór „Parati Semper”. 

Część oficjalna IX Rocznego Spotkania odbyła się w sali konferencyjnej MCSM.  

Po oficjalnym powitaniu przybyłych PT Seniorów i zaproszonych gości 

Przewodniczący Koła omówił sprawy organizacyjne oraz finanse Koła. Wszyscy zebrani 

członkowie Koła otrzymali wydanie nr 7 Biuletynu Koła Seniorów. Koleżanki i Kolegów 

obchodzących w roku 2019 swoje Jubileusze Szanownych uhonorowano 

okolicznościowymi adresami, oraz kubkami z logo naszego Koła. Ubiegłoroczni Jubilaci to:  

95 lat Majewski Jerzy, 85 lat Bernard Antoni, Bohdan, 80 lat Korytko 

Konrad, Firkowski Wojciech, Król Witold, 75 lat Ciecióra Jerzy, 70 lat Barlik Witold, 

Kryszewski Jacek, Rogoziewicz Maciej, Siulkowski Jan, Syroka Leszek, Choszczewski 

Andrzej, Kochanek Mirosław, 65 lat Semrau Jerzy, Hasse Paweł, Joppek Krzysztof, Judek 

Jacek.

Uhonorowano także Jubilatki: Zofię Zakryś, Irenę Trawińską, Hannę Nadolną 

i Magdalenę Czerkawską – Tyborską. Wieku naszych Koleżanek nie podaję, bo Panie są 

zawsze młode.  

Występ zespołu „Slavic Voices” w autorskim programie piosenek filmowych był jak 

zwykle nagradzany gromkimi oklaskami. Trzeba przyznać, że lider zespołu Pan Michał 

Hajduczenia dysponujący wspaniałym tenorem swoim wykonaniem sentymentalnych 

filmowych piosenek wzbudzał zasłużenie aplauz słuchaczy. 

Po raz drugi na naszych rocznych spotkaniach wystąpił gorąco powitany 

Hałaburdzin 

5



6

Piosenkę „Weterynaria” bisowano dwa razy, powodując radość, wzruszenie i aplauz 

słuchaczy. 

W tym roku, roku 2019 przypada 10-cio lecie powstania naszego Koła po jego  

reaktywacji i organizacji na innych zasadach. Na razie wszystko się kręci. 

To dziesięciolecie opisałem w oddzielnej pozycji Biuletynu.

 

Ciekawe czy dotrwamy do następnych Jubileuszy – szczerze 

tego wszystkim życzę !

Zdjęcia ze Spotkania prezentujemy w Galerii

„Zaduszki - Pamięci tych, którzy odeszli” odbyły się w Żninie 

dnia 27 października 2018 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

i w Bydgoszczy 3 listopada 2018 w siedzibie Kujawsko - Pomorskiej Izby Lekarsko – 

Weterynaryjnej. Niestety mimo licznych wysłanych zaproszeń liczba uczestników była 

znikoma. W Bydgoszczy tych „którzy odeszli” wspominało 14 seniorów, natomiast w Żninie 

w spotkaniu uczestniczyło 6 osób: Maciej Joachimowski Powiatowy Lekarz Weterynarii, 

Andrzej Domagalski (PLW w Inowrocławiu), Stanisław Plewa, Marek Graczyk oraz 

Magdalena i Ryszard Tyborscy. Spotkanie w Żninie było także okazją do poznania 

zmodernizowanego obiektu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Serdeczne 

podziękowania za trud organizacyjny składamy Panu dr Michałowi Joachimowskiemu. 

Jak zwykle wiele ciekawych i barwnych wspomnień przedstawił Marek Graczyk - obecnie 

już nestor żnińskiej weterynarii, zawsze młody i pełen werwy. Tak trzymaj dalej Marku !!!   

Mimo bardzo słabej frekwencji wspominano wielu naszych Śp. Koleżanek i Kolegów. 

Spotkania „zaduszkowe” będziemy kontynuowali i należy mieć nadzieję, że udział w nich 

będzie liczniejszy, chociaż w zasadzie nie o liczbę uczestników tu chodzi. 

W tym roku spotkamy się w Bydgoszczy i we Włocławku. Termin spotkań 

zaduszkowych uległ jednak zmianie i zamiast 8 oraz 9 listopada odbędzie się dnia 

4 listopada 2019 r. 

W Bydgoszczy w siedzibie Izby spotkamy się o godz. 10.00, a we Włocławku 

o godz. 14.00. Mam nadzieję, że udział naszych Koleżanek i Kolegów 

w „Zaduszkach” będzie tego roku  liczniejszy.   

Spotkania „Opłatkowe”
  

Ubiegłoroczne spotkania opłatkowe odbyły się w restauracji „Telimena” 

w Bydgoszczy w dniu  20 grudnia 2018 r. oraz w Świeciu w restauracji „Stylowa” w dniu 21 

grudnia. 

W Bydgoszczy już tradycyjnie spotkanie przedświąteczne zorganizowano wspólnie 

z organami Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej: Prezesem, 

Prezydium i członkami Rady Okręgowej, sędziami Okręgowego Sądu Lekarsko – 

Weterynaryjnego, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, oraz jego zastępcami 

i członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Obecny był także Kujawsko – Pomorski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Jerzy Dymek.

Spotkania opłatkowe oprócz możliwości wspólnego spędzenia czasu są okazją do 

lepszego poznawania się, lub nawet do zapoznania się, wymiany poglądów dotyczących 

spraw zawodowych oraz rozmów na rożne interesujące tematy. W bydgoskim „opłatku”  



wzięło, udział 37 Koleżanek i Kolegów Seniorów, natomiast w spotkaniu w Świeciu  

uczestniczyło 30 osób. Wśród nich byli lekarze weterynarii także seniorzy, którzy nie 

należą do Koła  Seniorów, a którzy być może na członkostwo się zdecydują. Zapraszamy !!!

Gościem honorowym spotkania „świeckiego” była Pani dr Katarzyna Wolska -  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu. Dziękujemy Pani dr za obecność, a także za to, 

że była uprzejma jako gospodarz terenu to spotkanie współorganizować.

Na obu spotkaniach składano sobie życzenia pogodnego i  radosnego przebiegu Świąt 

Bożego Narodzenia, oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na Nowy 2019 rok. 

Uczestnicy „Spotkania Opłatkowego” w Świeciu

 Uczestnicy „Spotkania Opłatkowego” w Bydgoszczy 

Imprezy kulturalne
  

30 listopada 2018 r. 30 seniorów i sympatyków Koła uczestniczyło w „Koncercie 

Andrzejkowym” w Filharmonii Pomorskiej. Dobra muzyka w wykonaniu orkiestry 

Filharmonii i żywy przeplatany humorem komentarz dyrygenta mogły zaspokoić gusta 

melomanów w tym także nas seniorów i solenizantów, którym złożyliśmy życzenia 

w przerwie spektaklu. Było jak zwykle miło i sympatycznie.

17 stycznia 2019 r. oklaskiwaliśmy piękne występy studentów i absolwentów 

bydgoskiej Akademii Muzycznej w relaksowym koncercie karnawałowym. Orkiestra 

Akademii i jej abiturienci dali wspaniały pokaz swoich umiejętności radując umysły i uszy 

słuchaczy. Impreza w Filharmonii Pomorskiej bardzo udana. Bilety tanie, repertuar 

atrakcyjny, miłe po koncertowe nastroje czego chcieć więcej. W  2019 roku powtórka 

z rozrywki  ?? !!  

7



Kolejny udział w koncercie z okazji „Walentynek” miał miejsce także w Filharmonii 

Pomorskiej w dniu 15 lutego 2019. Miał, on mieć w swym programie wykonanie znanych 

miłosnych arii operetkowych i operowych jednak ze względu na ogłoszoną w tym dniu  

żałobę narodową miał on inny znacznie mniej lekki charakter. W sumie jednak kolejna 

udana impreza. Część osób spotkała się po koncercie na kolacji w restauracji „Meluzyna”.

Miłośnicy muzycznych doznań na
„Koncercie Walentynkowym” 15.02.2019r.

Wspólna składkowa kolacja seniorów
i sympatyków Koła po koncercie w rest.
”Meluzyna”.

Bal Wiedeński w restauracji „Maestra”
Dnia 3 marca 2019 r. w bydgoskiej restauracji „Maestra” działającej w budynku 

„Opery Nova” odbył się Bal Wiedeński w którym uczestniczyło 16 członków 

i sympatyków Koła Seniorów Wielki entuzjazm po ostatnim bardzo udanym balu 

i zapewnienia o uczestnictwie spowodowały, że dokonano na rok 2019 rezerwacji 30 miejsc. 

Entuzjazm powoli opadał i ostatecznie udział w Balu wzięło 8 par w tym 2 z Bydgoszczy 

1 z Tucholi i 5 z powiatu sępoleńskiego. Zabawa była jak zwykle bardzo udana. Szkoda, 

że tak małe jest zainteresowanie udziałem w zabawie karnawałowej. Może decydują 

koszty, może chroniczny brak chęci zabawy i spotkań w dobrym gronie. Trzeba zaznaczyć, 

że już po raz kolejny Państwo Danuta i Zenon Grzeczkowie są laureatami tradycyjnego 

konkursu tanecznego. Gratulujemy! Po Balu „Expres” bydgoski w magazynie VIP wśród 

zdjęciowych migawek z Balu zamieścił zdjęcie laureatów konkursu tańca. Doszło jednak 

do dwóch pomyłek w opisie zamieszczonego zdjęcia, na którym widnieją postacie Marii 

Łukaszewicz i Zenona Grzeczki, a nie jak w podpisie na zdjęciu Danuty i Zbigniewa 

Grzeczków.

Cóż pomyłki się zdarzają. W gronie naszych przyjaciół wiadomo jednak, że nie będzie 

to przyczynek do małżeńskich kłopotów.

Czy będą organizowane następne wyjścia na zabawę karnawałową? Niewiadomo!!.

Tradycja pięknych weterynaryjnych zabaw tanecznych umiera.

Czy uda się przeprowadzić skuteczną reanimację ??

Nie ma także zainteresowania Rady Okręgowej w organizowaniu zabawy czy balu dla 

lekarzy weterynarii członków Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

Takie bale mają lekarze medycyny, prawnicy, aktorzy, geodeci, dziennikarze i inne grupy 

zawodowe. Pod tym względem dawne Zrzeszenie Lekarzy Weterynarii wykazywało się 

większą skutecznością. To taka moja uwaga do sprawujących władzę.
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Roczne Zebranie Koła Seniorów 6 kwietnia 2019 r.

Zebranie odbyło się w bydgoskiej restauracji „Telimena”. Na spotkanie przybyło 57 członków 

naszego Koła. Spotkanie rozpoczęto prezentacją przygotowaną przez Przewodniczącego Koła, 

która zobrazowała w skrócie sprawy organizacyjne i finansowe.

Wyjaśnienie do tabeli:

Tabela obrazuje składniki finansów Koła Seniorów w okresie 2014 – 2018.

Pozycja składki – dotyczy wpłat składek przez członków Koła.

Pozycja wpłaty – dotyczy wpłat ze zbiórek innych niż składki (zbiórki, wycieczki, itp.)

Dotacja – dotyczy dotacji KPILW.

Ilość członków Koło – dotyczy ilości członków w roku i przeciętnej wpłaconej składki.

Ilość członków wspierających – dotyczy ich ilości i przeciętnej wpłaconej kwoty.

Wszyscy obecni otrzymali przygotowany folder z informacjami dotyczącymi 
działalności Koła, planami działania na dalsze miesiące, stanem finansów, przydatnymi 
komunikatami i zdjęciami z spotkań czy imprez.

Na każde Roczne Spotkanie zapraszamy lekarzy medycyny o różnych  
specjalnościach.

W tym roku zdecydował się na spotkanie dr Piotr Tokarczyk specjalista kardiolog 
z Kliniki Kardiologicznej Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. W trwającym  
1,5 godziny niezwykle interesującym, podanym w przystępnej formie wykładzie 
z prezentacją dr Tokarczyk przedstawił nowe spojrzenie na „Wskazania do 
elektrostymulacji w kardiologii”. Wśród omawianych zagadnień była mowa o zdrowym 
stylu życia i skutkach jego nieprzestrzegania - niewydolności serca, krążenia, a także 
o pomocy kardiologa w trudnych klinicznie przypadkach schorzeń serca w postaci 
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wszczepiania  stymulatorów,  resynchronizacyjnej terapii CRT, nowej generacji leków 
stosowanych obecnie w kardiologii.

O zainteresowaniu wykładem świadczyła ilość pytań kierowanych do dr Tokarczyka, 
na które odpowiadał nie tylko z anielską cierpliwością, ale przede wszystkim w sposób 
zrozumiały dla pytających. W podziękowaniu obdarowaliśmy doktora okolicznościowym 
adresem i kubkiem Koła Seniorów. 

Kolejnym punktem programu był pokaz magii i iluzji w wykonaniu prestidigitatora  
Artura Zalwerta. Prawie godzinny pokaz, na którym p. Artur prezentował różne „sztuki”, 
także z udziałem seniorów był przyjmowany gorącymi brawami. Coś znikało, coś się 
pojawiało, wnikano w psychikę widzów, czarowano kartami, sprawiano wrażenie.

Kilka pojęć w sprawie magii i iluzji:

Iluzjonista – artysta estradowy w prezentacjach iluzjonistycznych 
wykorzystujący wyłącznie szczególną konstrukcję rekwizytów powodujących 
zakłócenia u widzów toku ich logicznego rozumowania, w wyniku czego są 
zaskakiwani efektami pozornie sprzecznymi z prawami fizyki. W znacznie 
mniejszym stopniu doznają złudzeń optycznych.

znają złudzeń optycznych.
Źródło: Internet, Wikipedia. 

Wspólny obiad tradycyjnie zakończył spotkanie. Cieszy frekwencja i zainteresowanie 
Koleżanek i Kolegów którzy wzięli udział w Rocznym Zebraniu. 

Może sformułowania Roczne Zebranie, Roczne Spotkanie brzmią zbyt oficjalnie, ale 
mają one nieco inny charakter. Zebranie Roczne jest bowiem rocznym zjazdem członków 
Koła z możliwością podejmowania uchwał w sprawach organizacyjnych, zmian 
regulaminu, zmian wysokości składki członkowskiej, odwołania lub powołania osób 
funkcyjnych itp.

Sprawy te reguluje §4 „Władze i organa Koła – kompetencje i obowiązki”  
Regulaminu Koła Seniorów zatwierdzonego uchwałą Nr 74/III/2010 Rady Kujawsko-
Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2010 roku 
z późn. zm. (dostępny na stronie internetowej KPILW w zakładce Koło Seniorów). 

Tradycyjnie w czasie Rocznego Zebrania organizujemy spotkanie z lekarzami 
medycyny różnej specjalności. W roku 2020 planujemy spotkanie z lekarzem okulistą.

A może macie Państwo inne propozycje co do tematu spotkania z lekarzem 
medycyny?  

Spotkanie Roczne jest spotkaniem o charakterze informacyjnym z programem 
nastawionym na integrację, i rozrywkę  poznawczą i kulturalną. Na spotkaniu tym 
honorujemy także PT Koleżanki i Kolegów obchodzących w roku kalendarzowym 
Jubileusze Urodzin.   

Efekt iluzjonistyczny (potoczne iluzja, trik) – wywołanie u widza wrażenia, 
iż robi się rzeczy pozornie sprzeczne z prawami fizyki poprzez zastosowanie 
odpowiednich trików. W języku potocznym trik jest traktowany na równi 
z efektem iluzjonistycznym, jednak trikiem nazywa się sposób w jaki efekt 
iluzjonistyczny jest osiągany; oznacza również podstęp, fortel z zastosowaniem 
szczególnej budowy rekwizytu lub zręcznej manipulacji wywołującej efekt 
iluzjonistyczny.

Prestidigitator (z francuskiego prestidigitateur, preste - szybki, doigt - 
palec) - artysta estradowy, który dzięki zręczności rąk i umiejętnościom 
aktorskim wywołuje efekty iluzjonistyczne sprzeczne pozornie z prawami 
fizyki. Poprzez zastosowanie zręcznych manipulacji zakłóca logikę w myśleniu 
widzów, w konsekwencji czego czują się oni zaskoczeni efektem pracy artysty. 
Widzowie nie do
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Wycieczka na Morawy 20 – 25 maja 2019

Nadszedł długo oczekiwany przez 35 członków i sympatyków Koła seniorów 20 maja 

2019 r., który był dniem rozpoczęcia kolejnej wycieczki. Tym razem ruszyliśmy na podbój 

Moraw. Dlaczego akurat tam? W naszej wycieczkowej historii zwiedzaliśmy wiele 

fascynujących miejsc, nie mogło więc zabraknąć tej niezwykłej krainy.

Z Bydgoszczy wyjechaliśmy o szóstej rano spod gmachu Biblioteki UKW, mając do 

przejechania ok. 600 km. Po drodze dołączyli do nas kolejni uczestnicy wycieczki z Torunia 

i okolic Włocławka. Naszym kierowcą po raz kolejny był zaprzyjaźniony z nami Pan Marek 

Sobczak w towarzystwie świeżo poślubionej małżonki. Blisko granicy polsko – czeskiej 

w miejscu MOP Rowień Zachód spotkaliśmy się z naszym morawskim przewodnikiem 

p. Józefem Ładosiem.

Pierwszy dzień podróży w większości spędzony w autobusie był dniem, który minął 

w sympatycznej atmosferze a dzięki płynom produkcji własnej - regionalnej nie był 

uciążliwy. Do Ołomunća dotarliśmy ok godziny 17.00. Podróż minęła bardzo szybko 

dlatego postanowiliśmy pozwiedzać troszeczkę miasto i poznać zabytki tego uroczego jak 

się okazało miasta. Ołomuniec jest to miasto we wschodniej części Czech, na Obniżeniu 

Górnomorawskim, u ujścia Młyńskiego Potoku i Bystrzycy do Morawy, stolica kraju 

ołomunieckiego, powiatu Ołomuniec, a także archidiecezji Kościoła Rzymskokatolickiego 

i Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego oraz eparchii Kościoła Prawosławnego Czech 

i Słowacji. Stanowi historyczną stolicę Morawi jest głównym miastem regionu 

etnograficznego Haná.

W pierwszej kolejności udaliśmy się na Stare Miasto, które  jest drugim, po centrum 

Pragi, największym zespołem zabytkowym w Czechach. Zabudowa w jego obrębie 

reprezentuje głównie styl renesansowy i barokowy. Podziwialiśmy stojąca na Górnym 

Rynku kolumnę Trójcy Przenajświętszej, która jest wpisana na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Równie cenne jest XIX-wieczne śródmieście tworzące 

wielkomiejski wizerunek miasta oraz dzielnice Klášterní Hradisko i Svatý Kopeček 

z barokowymi klasztorami. Następnie udaliśmy się do Kościoła Rzymskokatolickiego pod 

wezwaniem św. Maurycego, późnogotyckiego trzynawowego obiektu sakralnego. 

Charakterystycznym elementem kościoła są dwie asymetryczne wieże, które niestety były 

przysłonięte, gdyż były w trakcie remontu.

Idąc urokliwymi uliczkami Starego Miasta dotarliśmy do Kościóła św. Michała – 

jednonawowego obiektu sakralnego. Nieopodal znajdowała się Kaplica św. Jana 

Sarkandra wybudowana na miejscu dawnego więzienia, w którym w 1620 r. był 

przetrzymywany i torturowany Jan Sarkander. W 1672 r. w budynku więzienia urządzono 

kaplicę. Od dnia 6 maja 1860 r., kiedy miały miejsce uroczystości beatyfikacyjne Jana 

Sarkandra, kaplica nosiła wezwanie błogosławionego Jana Sarkandra. W latach 1994-

1995 miały miejsce szeroko zakrojone prace konserwacyjne, związane z przewidzianymi 

na 21 maja 1995 r. uroczystościami kanonizacyjnymi Jana Sarkandra z udziałem papieża 

Jana Pawła II. Kaplica ma formę dwukondygnacyjnej budowli o założeniu centralnym, 

nakrytej kopułą z latarnią i wyposażonej w wydatną apsydę na planie koła. Pośrodku 

posadzki nawy znajduje się okrągły otwór ukazujący podziemie byłego więzienia, 

w którym przedstawiono narzędzia tortur z epoki Sarkandra, w tym tzw. skrzypiec, 

na którym męczony był przyszły święty. Światło dzienne przenika z okien w latarni kopuły 

do nawy, a stamtąd przez otwór do podziemia. Przed kaplicą znajduje się fontanna zwana 

"Zdrojem żywej wody św. Jana Sarkandra" (cz. Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra). 
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Przylegające do kaplicy dwubiegowe schody zdobi posąg św. Jana Nepomucena, zaś 

w niszy na zewnątrz apsydy znajduje się rzeźba św. Jana Sarkandra. Bezpośrednie 

otoczenie kaplicy (ulica Na Hradě i Univerzitní náměstí) należy do najbardziej 

malowniczych zakątków Ołomuńca.

Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się do naszego ołomunieckiego hotelu. Zarówno 

nocleg jak i posiłek mieliśmy zarezerwowany w hotelu Hanácký Dvůr. Był to niewielki, 

sympatyczny hotelik położony na obrzeżach Ołomunca, w którym stała się rzecz 

niebywała a wręcz nieprawdopodobna – otóż zabrakło piwa. Nie było by w tym nic 

dziwnego, gdyby go zabrakło po naszej wizycie ale przed to już nawet dzielnemu wojakowi 

Szwejkowi w głowie się nie mieści.

21.05.2019 r. Po nocy spędzonej w hotelu i śniadaniu wyruszyliśmy w trasę, żegnając 

Hanacky Dwur, celem dalszego zwiedzania. Następnym punktem naszej wyprawy był 
2Morawski Kras, który jest terenem rozciągającym się na obszarze 94 km , na którym 

w 1956 roku utworzono obszar chronionego krajobrazu, znajduje się ponad 1600 jaskiń, 

z czego cztery dostępne są dla zwiedzających. Szczególną popularnością wśród turystów 

cieszy się spływ podziemną rzeką w jaskini Punkevní oraz punkt widokowy nad 

przepaścią Macocha, które spowodowały, że znaleźliśmy się w tym miejscu. Zwiedzanie 

rozpoczęliśmy od przejazdu kolejką, którą podjechaliśmy pod Jaskinię Punkevni, po 

wejściu do Jaskini ukazała nam się przestrzeń przedniej katedry, której wejście strzeże 

największy stalaktyt jaskini - Strażnik. Syfonowy korytarz wiedzie do Glinianych Sal, 

które sąsiadują za średnią katedrą, u którego stropu znajduje się niedostępny kryształowy 

korytarz. Za stalagmitowym korytarzem opada dno jaskini do tylnej katedry, skąd 

odwiedzający dostaną się aż na dno Macochy, gdzie kończy się tzw. sucha droga. Można się 

tu nacieszyć widokiem dna przepaści oraz górnego i dolnego jeziorka, które zasila rzeczka 

Fot. 1 Uczestnicy wycieczki w Ołomuńcu. (fot. M. Mikołajczak)
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Punkva. Nastepnie przesiedliśmy się do łódek, którymi przebyliśmy mokrą drogę po 

podziemnej rzeczce Punkvi. Wodne katedry między dnem Macochy a Pustým žlebem są 

wynikiem działalności silnego prądu wody, która tutaj pod ciśnieniem szukała drogi na 

powierzchnię. Przepiękne widoki podczas rejsu łódeczkami stanowiły nie lada przeżycie ze 

względu na niepowtarzalny urok tego miejsca. Po opuszczeniu jaskini kolejką linową 

podzieleni na trzy grupy udaliśmy się w kierunku punktu widokowego nad przepaścią 

Macocha. Głębokość przepaści wynosi 138,5 metra. Na dole przepaści znajduje się małe 

jeziorko – pod jego taflą przepaść sięga kolejnych 50 metrów. Na szczycie południowej 

ściany w 1882 roku umieszczono czynną do dziś platformę obserwacyjną. Z miejscem tym 

wiąże się legenda, według której nazwa przepaści pochodzi od macochy, która próbowała 

zrzucić w tym miejscu ze skały swojego pasierba, tak aby cały majątek przypadł w udziale 

jej własnemu synowi. Chłopiec jednak zdołał uczepić się gałęzi wystającej ze zbocza 

i uniknął śmierci. Kiedy we wsi rozeszła się wiadomość o niecnym czynie macochy, 

ta skoczyła w przepaść. Widok, że szczytu pozwolił nam podziwiać jaskinie Punkevni 

z zupełnie innej perspektywy. Wspaniała atmosfera została przypieczętowana wizytą 

w pobliskim schronisku, gdzie przy piwie i ciepłym posiłku zostały wymienione wrażenia 

z pobytu pomiędzy uczestnikami. Czas biegł nieubłaganie dlatego udaliśmy się do Brna.

Fot. 2 Morawski Kras (fot. J. Judek)

Po godzinie jazdy dotarliśmy, do Hotelu Kozak, bardzo wygodnego, czystego, 

zadbanego  hotelu znajdującego się 6 przystanków tramwajowych od centrum, będącego 

od tej pory naszą bazą wypadową. Po obiedzie i tradycyjny czeskim gulaszu oraz rizku, 

udaliśmy się tramwajem zwiedzać najbardziej znane zabytki. Brno jest położone 

w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy, drugie co do 

wielkości miasto Republiki Czech, największe miasto Moraw, stolica kraju 

południowomorawskiego i okręgu terytorialnego kraj południowomorawski.

Miasto jest ważnym ośrodkiem kulturalnym (teatry, filharmonia, międzynarodowe 

festiwale muzyczne), naukowym (6 uczelni, w tym Uniwersytet Weterynaryjny) 

i turystycznym. Mimo iż Brno nie jest stolicą Czech, mają w nim siedzibę centralne, 

najważniejsze instytucje wymiaru sprawiedliwości: sąd konstytucyjny, Sąd Najwyższy 

i ombudsman Republiki Czeskiej. Brno jest historyczną stolicą Moraw. Zwiedzanie 

Starego Miasta rozpoczęliśmy od Kościoła Św Jakuba, postawionego na początku 
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szesnastego wieku na miejscu starszej, romańskiej świątyni. Ze świątynią wiąże się też 

jedna z bardziej znanych opowiastek brneńskich – historyjka o bezwstydnym ludziku. 

Mówi się, że zwierzchnicy parafii „na górze”, czyli na Petrovie, i „na dole”, czyli u św. 

Jakuba, nigdy za sobą nie przepadali. Dlatego, gdy i jedni, i drudzy postanowili 

wybudować w tym samym czasie kościoły, wszyscy czekali na rozwój wydarzeń. Petrov 

miał więcej pieniędzy, ale za to „u Jakuba” pracował wyśmienity mistrz kamieniarski – 

praca szła mu szybko i dobrze. Był lubiany przez mieszczan i współpracowników, miał też 

sławę wielkiego dowcipnisia. Podczas gdy na Petrovie budowa się opóźniała, u Jakuba szła 

sprawnie do przodu. Zaczęto żartować, że kościół u Jakuba będzie dawno gotowy, zanim 

cokolwiek się ruszy na Petrovie. Dlatego też ci „z góry” postanowili się pozbyć 

kamieniarza. Tak pociągnęli za sznurki, że mistrza z budowy odwołano i wydalono 

z miasta. Zanim jednak opuścił Brno, wyprosił możliwość wykończenia chociaż okna 

z południowej strony kościoła, na którym właśnie pracował. Budowniczy znalazł sposób, 

aby się w sposób żartobliwy zemścić. Na wykończonym oknie wszyscy zobaczyli małego 

ludzika, wypinającego goły tyłek w stronę Petrova. „Ludzik” to właściwie dwie postaci 

złączone w jedną. „Neslušný mužíček” jest wyrzeźbiony w objęciu z „neslušnou ženuškou„, 

a sam fakt umieszczenia TAKIEJ rzeźby na kościele jeszcze bardziej podkreśla żartobliwe 

nastawienie kamieniarza.

 

Fot. 3. „Ludzik”  (fot. M. Mikołajczak)

Idąc ulicą  dalej dotarliśmy do jednego 

z dwóch rynków starego miasta Náměstí 

Svobody  na rynku znajduje się nietypowy 

zegar solarny, wątpliwej urody, części 

wycieczkowiczów kojarzący się z…

(niech każdy nazwie według uznania). 

Zastanawiam się czy komuś udało odczytać 

się czas z tego zegara. Na rynku również 

znajduje się kolumna maryjna typowa 

dla morawskich miast. Rynek otoczony 

jest  bardzo ładnymi odrestaurowanymi  

kamienicami, które w większości zajmują 

sklepy lub sieciowe restauracje. Przez 

rynek przejeżdża w niewyodrębnionym 

torowisku tramwaj. Podążając w kierunku 

drugiego rynku starego miasta minęliśmy 

stary trzynastowieczny ratusz z jedną 

charakterystyczna ozdobną iglicą na 

frontonie budynku, która nie trzyma 

jakiejkolwiek symetrii, a mówiąc wprost jest po prostu w złośliwy sposób przekrzywiona. 

Legenda głosi, że to zemsta majstra, który nie dostał zapłaty za swoją pracę. Nieopodal 

ratusza znajduje się targ zielny nazywany również zielonym czy warzywnym. Znajduje się 

w historycznym centrum Brna, w miejscu, gdzie od wieków odbywają się targi owocowo-

warzywne. Tak zresztą jest do tej pory. Na jego środku stoi barokowa fontanna z końcówki 

XVII oraz kolumna Trójcy Przenajświętszej. Zachodnia i południowa strona rynku jest 

otoczona barokowymi kamienicami, a w jego południowej części znajduje się klasztor 

Kapucynów z kościołem Znalezienia Krzyża Świętego. Nieopodal na wzgórzu znajduje się 

Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła.- Zbudowana najprawdopodobniej na miejscu 

pierwszego zamku w Brnie z XII wieku na szczycie wzgórza Petrov. Tuż przed mszą świętą 
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celebrowaną przez arcybiskupa ołomunieckiego Jana Graubnera zwiedziliśmy barokowe 

wnętrze katedry. Do zwiedzania przeznaczone są także  wieże ze skarbcem i krypta 

(jedyna zachowana romańska część kościoła) z ekspozycją dotyczącą historii katedry, 

których nie udało nam się zwiedzić. Z wież rozciąga się widok na stare miasto. 

Ciekawostką jest to, że sylwetka świątyni rozpoznawalna m.in. dzięki umieszczeniu jej na 

monecie 10-koronowej, jest jednym z symboli miasta.

W drodze powrotnej do hotelu, wstąpiliśmy do jednej z brneńskich kafejek, gdzie przy 

herbatce powspominaliśmy dawne czasy i pełni humorów udaliśmy się spać.

Fot. 4. Brneńskie pogaduszki. (fot. M. Mikołajczak)

22.05.2019 r. Trzeciego dnia pobytu na Morawach zaplanowano wyjazd do 

Kromieryża. Tego dnia pogoda nie była dla nas łaskawa, gdyż od poranka padał deszcz. 

Pierwszym etapem zwiedzania był pałac Arcybiskupi w Kromieryżu, jeden 

z najcenniejszych zabytków architektury i kultury na Morawach. Swoim właścicielom, 

biskupom i arcybiskupom ołomunieckim, służył jako siedziba reprezentacyjna. Duże 

wrażenie na uczestnikach zrobiła sala sejmowa. Obecnie pałac jest nie tylko obiektem 

zabytkowym, lecz również żywym ośrodkiem badawczym posiadającym bogate zbiory 

obrazów, książek i muzykaliów, które zostały zgromadzone w wyniku działalności 

kolekcjonerskiej biskupów na przestrzeni wieków, które mogliśmy podziwiać. 

Najodważniejsi uczestnicy wycieczki weszli na wieże pałacu arcybiskupiego by podziwiać 

panoramę jednego z ładniejszym miasteczek na Morawach. Niestety ulewny deszcz nie 

pozwolił nam na zwiedzanie ogrodu kwiatowego dlatego też podążyliśmy do twierdzy 

Buchlov, która była drugą atrakcja przygotowaną przez organizatora wycieczki. Buchlov 

jest jednym z najstarszych zamków w Republice Czeskiej. Jego początki sięgają pierwszej 

połowy XIII wieku. Znaczenie zamku polega na unikalnym zachowaniu oryginalnych 

elementów architektonicznych indywidualnej konstrukcji. To jeden z rzadkich 

przykładów w naszej architekturze. Ta nigdy nie zdobyta twierdza jest również 

przykładową ilustracją przekształcenia surowego gotyckiego zamku w komfortową 

rezydencję renesansową Ze względu na położenie nazwany Obrońca wschodniej granicy 

Korony Czeskiej. Na dziedzińcu można zauważyć drzewo, które rośnie systemem 

korzeniowym do góry, z miejscem tym związana jest legenda o Czarnej Pani Katarzynie, 

 

. 
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straszącej w zamkowych korytarzach, co mogę potwierdzić gdyż minąłem się z nią 

w drzwiach. Po drodze przejeżdżaliśmy przez miasto Żlin. Jest ono godne uwagi ze 

względu, iż było pierwszą siedzibą przedsiębiorstwa produkującego buty Bata. 

Interesującym architektonicznie jest 16-piętrowy budynek z 1938 zarządu 

przedsiębiorstwa w Zlinie, tzw. budynek nr 21, ówcześnie najwyższy w Czechosłowacji, 

drugi w Europie. Ewenementem na skalę światową jest zainstalowana tam jedna z wind, 

mieszcząca mobilny gabinet szefa firmy Tomasa Baty (6x6m) wraz z klimatyzacją, 

telefonem oraz ciepłą i zimną wodą.

Fot.5 Zamek Buchlov i słynne drzewo. (fot. M. Mikołajczak)

23.05.2019 r. Podziemne Znojmo należące do unikalnych zabytków nie tylko 

w Republice Czeskiej, ale także w Europie Środkowej było początkiem kolejnego, pełnego 

planów do zwiedzania dnia. Jest to system podziemnych korytarzy i piwnic, który ma 

prawie 27 km długości i 4 piętra wysokości. Stwierdzono, iż początki budowania korytarzy 

sięgają przełomu XIV i XV wieku. Każdy z domów mieszkalnych miał podziemne 

przestrzenie, prawdopodobnie wykorzystywane do celów rolniczych. Korytarze podziemne 

zostały pierwotnie zbudowane i połączone na obszarze od 35 do 40 hektarów poniżej 

historycznego centrum miasta. W czasach, gdy Znojmo miało uprzywilejowaną pozycję 

w łańcuchu fortów granicznych, korytarze podziemia Znojma przyjęły rolę ważnej 

i integralnej części systemu fortyfikacyjnego miasta. Godne uwagi jest to, że plany 

korytarzy Znojmo nie są zachowane w żadnym archiwum ani w kronice miasta. Można to 

wytłumaczyć faktem, że miasto było dobrze chronione przez swój system obronny, a plan 

korytarza był znany jedynie niewielu zaufanym osobom. Założenie użycia korytarzy do 

obrony miasta w czasie wojny sugeruje ich niezwykle skomplikowany i mylący system, 

zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym.

Wolny czas pozwolił nam na odwiedzenie lokalnej winiarni oraz pospacerowanie po 

mieście wokół znojemskiego ratusza w otoczeniu gotyckich kamienic mieszczańskich. 

Dalsza część zwiedzania objęła Kościół św. Mikołaja, gotycki, z 1338 r., przebudowany 

w XV wieku. Jedna z najciekawszych monumentalnych budowli sakralnych na Morawach. 

Nieopodal można zauważyć, pięknie reprezentującą się Rotundę Najświętszej Maryi 

Panny i św Katarzyny wewnątrz, której znajdują się bardzo cenne malowidła 

przedstawiające władców czeskich z dynastii Przemyślidów. Freski te są jedne 
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z najbardziej wartościowych przykładów malarstwa romańskiego. Jednakże nie udało 

nam się wejść do środka. Według opowieści naszego przewodnika po Morawach pana 

Józefa jest to niezwykle trudne na tyle, iż jemu samemu nie udało się zwiedzić w środku 

rotundy. Kolejną atrakcją na nas czekająca był rejs statkiem do Zamku Bitov. Przystań 

znajdowała się nad zaporą Vranov, na rzece Dyja w pobliżu Vranova. Tama przegrody 

wybudowana w latach 1930-1933 o wysokości 60 m i długości korony 292 m. Powstałe 

jezioro o długości 30 km sięga po zamek Bitov u doliny Želetavki. Podczas rejsu mogliśmy 

podziwiać piękno przyrody, kąpieliska, plaże, wille usytuowane na brzegu jeziora jak 

również spędzać czas degustując płyny zapobiegające wystąpieniu choroby morskiej. Po 

dopłynięciu do przystani i pokonaniu ogromnej górki naszym oczom ukazał się przepiękny 

zamek Bitov. Wybudowany przed 1100r., na wysokiej, 76-metrowej skale, jako ważny, 

obronny gród graniczny. Wewnątrz naszą uwagę zwróciła przede wszystkim 

reprezentacyjna Sala Przodków z rzeźbami męskich przodków M. Althanna oraz 

z cennymi freskami J.M. Rottmayra, zamkowa kaplica Najświętszej Trójcy z końca XVII 

wieku, wystawa vranowskiej kamionki, cenna biblioteka oraz rozległy, stopniowo 

rekonstruowany park leśny z punktami widokowymi i romantycznymi altankami Około 

1889 r.  kilkakrotnym gościem na zamkowych komnatach był polski laureat literackiej 

Nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz. Ostatni właściciel, baron Georg Haas był 

właścicielem jeden z największych prywatnych zoo na kontynencie. Na zamku 

obejrzeliśmy kolekcję wypchanych zwierząt  zarówno dzikich jak i ptaków egzotycznych 

jednak najbardziej popularnym to zbiór pięćdziesięciu wypchanych psów różnych ras, 

największy tego typu na całym świecie, zapisanej w Księdze Rekordów Guinnessa. 

Kierując się w stronę Brna mieli okazje zobaczyć największą prywatną kolekcję motocykli 

w Czechach znajdującą się w miejscowości Lesna. Wystawa motocykli klasycznych, 

sportowych, żużlowych, wózków bocznych spowodowała uśmiech na twarzy miłośnikom 

jednośladów. Wśród damskich uczestników najwięcej emocji wzbudzały motocykle typu 

cruiser. 

. 

Fot.6. Zamek Bitov. Słynna kolekcja psów. (fot. M. Mikołajczak)

24.05.2019 r. Kolejny dzień zaczęliśmy od niesamowitej atrakcji, a mianowicie mieliśmy 

możliwość przebywania na terenie Bitwy pod Austerlitz, która jak wiemy z historii zwaną 

także bitwą trzech cesarzy – jedną z najważniejszych bitew wojen napoleońskich 
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Fot.7. Pomnik Pokoju (fot. M. Mikołajczak)

i decydującą bitwą wojny z III koalicją antyfrancuską, stoczoną 2 grudnia 1805 

między francuską Wielką Armią a połączonymi armiami, austriacką i rosyjską. Znajduje 

się tam Pomnik Pokoju – monument upamiętniający poległych podczas bitwy pod 

Austerlitz, znajdujący się na Wzgórzu Prackim (Pracký kopec, Pratzeberg), kilometr 

od morawskiej wsi Prace.

W pobliżu pomnika działa niewielkie muzeum, w którym można obejrzeć znaleziska 

z pola walki oraz makiety bitwy.

Pomnik wybudowano w secesyjnym stylu, ale 26 metrowa konstrukcja przypomina 

starosłowiańskie kopce. Wieńczy ją 10 metrowy starochrześcijański krzyż, spoczywający 

na wyobrażeniu kuli ziemskiej. Po bokach znajdują się 4 rzeźby z tarczami herbowymi, 

reprezentującymi Austrię, Rosję, Francję (przedstawioną już jako Republikę) oraz 

Morawy. Pod krzyżem wmontowano 4 tablice z napisami, które zastąpiły oryginalne 

z motywem hymnu Dies irae. Przy wejściu umieszczono także kolejne tablice pamiątkowe 

w czterech językach (po czesku, niemiecku, rosyjsku i francusku). Wewnątrz pomnika 

umieszczono kaplicę o wymiarach 10 na 10 metrów z ołtarzem z marmuru oraz kaplicę 

grzebalną z kośćmi poległych żołnierzy, znalezionymi podczas budowy. Kaplica 

charakteryzuje się znakomitą akustyką. Podróżując po Morawach wśród zieleni ukazał 

nam się Pałac Lednicki (cz. Zámek Lednice) –neogotycki pałac znajdujący się w Lednicach 

w kraju południowomorawskim, w Czechach, przy granicy z Austrią. Jest on jednym 

z najważniejszych zabytków kompleksu lednicko-valtickiego. W miejscu tym przywitało 

nas słońce, które towarzyszyło nam podczas całego pobytu na lednickich włościach. 

Z uśmiechem na twarzy zaczęliśmy zwiedzać przepiękne, bogate  z rozmachem urządzone 

komnaty, sale reprezentacyjne, apartamenty książęce. Pośród nich uwagę przykuły 

schody wykonane z jednego pnia dębu. Nieopodal dostępna była do zwiedzania pałacowa 

oranżeria z 300 letnią palmą. Było to miejsce, w którym każdy znalazł coś dla siebie. 

Miłośnicy przyrody mogli podziwiać dwustuhektarowy park pałacowy z licznymi 

kwiatami, starannie przystrzyżonymi trawnikami oraz żywopłotami jak i rozległymi 

stawami oraz las, można było również wejść na 60 metrowy minaret oraz zwiedzić 

sztuczne ruiny zameczku myśliwskiego – Januv hrad do, których można było dojechać 

bryczką lub łodzią albo dojść pieszo. W 1996 roku obiekt ten razem z pałacem w sąsiedniej 

miejscowości Valtice wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
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Prostą drogą dojechaliśmy do miejscowości Valtice znajdujących się tuż przy 
austriackiej granicy. Miejscowość otoczona jest malowniczymi wzgórzami, na których 
rośnie winorośl. Największą atrakcją miejscowości jest jednak pałac rodu Lichtensteinów 
z okresu renesansu, który był główną siedzibą tego sławnego europejskiego rodu na 
terenie ziem czeskich i dzięki temu rzeczywiście oszałamia swoim przepychem i pięknem. 
W środku działa muzeum przedstawiające historię pałacu wraz z dziejami rodu, który go 
ufundował. Valtice to jedna ze stolic wina w Czechach. Corocznie odbywa się tam głośny 
i bardzo prestiżowy konkurs połączony z degustacją winnego trunku. Co interesujące, 
goszcząc w pałacu, możemy sami skosztować laureatów z poprzednich lat, pieczołowicie 
składowanych w pałacowych piwnicach. Dzięki temu, miłośnicy wina corocznie tłumnie 
zjeżdżają do miejscowości, choć i dla amatorów podobna przygoda może być niezwykle 
interesująca. W Narodowym Centrum Win mogliśmy obejrzeć ekspozycję przedmiotów 
i niewielką wystawę o regionach winiarskich w Czechach i na Morawach. Przed nami 
siedmiotysięczny Mikulov położony na południu Moraw, który możemy zaliczyć do 
najpiękniejszych czeskich miasteczek, a przy słonecznej pogodzie, która nam 
towarzyszyła uznaliśmy, że nie ma sobie równych. Miasto usytuowane jest niesamowicie 
malowniczo – na skraju równiny i wzgórz Palavy, przy czym nad samym Mikulovem górują 
trzy wzgórza, na których szczytach są tutejszy pałac, kościół oraz obronny gród. Całość 
czyni wrażenie niemal magiczne, przywodzi na myśl najciekawsze opowieści podróżnicze 
i kieruje nas geograficznie w zupełnie inne rejony świata, choćby do Toskanii, zwłaszcza że 
na okolicznych wzgórzach najpowszechniej uprawianą rośliną jest winorośl. Na 
najwyższym – 363 m – Świętym Pagórku (Svatý kopeček) stoją cztery barokowe kaplice, 
z największą – Św. Sebastiana. Spacer, choć niedługi, był wyczerpujący bo było dosyć 
stromo, ale widoki, które się rozpościerały wynagrodziły nasze  wszelakie trudy. 
Podeszliśmy pod dominujący nad miastem zamek pierwotnie romański, ale w obecnym 
kształcie wzniesiony w 1719 roku na Wzgórzu –– zwanym Zamkowym (Zamecký vrch). 
Pałac został pięknie odnowiony po wojennych zniszczeniach (spłonął w czasie II wojny 
światowej) i dziś można go podziwiać z zewnątrz, jak i warto wejść do środka, by zwiedzić 
jego wnętrza oraz zobaczyć ekspozycje zamkowe – eksponaty muzeum historycznego, 
winiarstwa czy wystawy sztuki malarskiej. Podczas spaceru po Mikulovie dotarło do nas, 
że była to ostania atrakcja naszego pobytu na Morawach. 

Fot. 8. Pałac Lednice. (fot. M. Mikołajczak)
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Fot.9. Mikulov. Do widzenia Morawy.(fot. M. Mikołajczak)

Podczas pożegnalnego obiadu w Pension a restaurant FLORIAN, w miejscowości Pavlov 

każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzenia się na temat wycieczki i podzielić się 

refleksjami z pobytu. Reasumując można stwierdzić, że każdy z uczestników był 

zadowolony i po raz kolejny podkreślał ciepłą atmosferę i znakomite relacje pomiędzy 

uczestnikami. Miłym akcentem były okolicznościowe kubki dla organizatora wycieczki 

oraz najwytrwalszych uczestników wycieczek przygotowane przez Doktora Ryszarda 

Tyborskiego.

Fot.10. Bez tych Panów nic byśmy nie 
zobaczyli. Ogromny szacunek dla Was.
(fot. M. Mikołajczak)

Michał Mikołajczak 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Tucholi 

Pisząc powyższy tekst korzystałem 
z ogólnodostępnych przewodników 
po Morawach, internetowych stron 
własnych zwiedzanych zabytków, 
Wikipedii oraz notatek własnych.

Następnego dnia dotarliśmy 

bezpiecznie, cali i zdrowi do Bydgoszczy, 

kończąc tym samym kolejną już 

tradycyjną wycieczkę. W tym miejscu 

w imieniu swoim jak i wszystkich 

uczestników chciałbym podziękować jej 

głównemu organizatorowi Doktorowi 

Jackowi Judkowi oraz osobom jego 

wspierającym za przeogromny trud 

zorganizowania kolejnej naszej wyprawy 

oraz za rewelacyjny, pełen niespodzianek 

program. 

Do zobaczenia za rok!!!
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Graf. 1. Tu byliśmy. (Google maps)

„Czerwcówka” w Nadleśnictwie „Woziwoda” 

8 czerwca 2019 r. 
    

 , 
koleżeńskie spotkanie w plenerze członków i sympatyków Koła Seniorów,

 która odbędzie się w sobotę dnia 8 czerwca 2019 r. w godz. 11.00 – 17.00  

na terenie Nadleśnictwa „Woziwoda” w pow. tucholskim przy drodze 

Tuchola – Czersk.

W programie: 

 Spacer ścieżką edukacyjną z przewodnikiem, 

Płonie ognisko i szumią knieje - ognisko 

Grill (catering)

Konkursy sprawnościowy oraz wiedzy o lesie z nagrodami*

 „Czerwcówka”

Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii przy KPILW

Serdecznie zapraszamy na „czerwcówkę”

Wszystkim zainteresowanym kolekcją zdjęć z wycieczki, 
prześlę link umożliwiający ich pobranie, po uprzednim 

przesłaniu mi adresów mailowych na mój adres:  

michalmikolajczak007@gmail.com.
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Komentarza do „Czerwcówki” 

nie będzie. Kto nie skorzystał 

z zaproszenia niech żałuje.

Konkurs sprawnościowy wygrał 

Andrzej Nowakowski.

Konkurs wiedzy o lesie wygrał 

Włodek Giziński.
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V Sesja Historyczna 

Koła Seniorów w Toruniu

Sesja historyczna „ Działalność toruńskiej służby weterynaryjnej w 100 lecie 
jej istnienia” była piątą sesją poświęconą historii weterynarii województwa kujawsko – 
pomorskiego. Poprzednie sesje odbyły się w Tucholi w 2014 r., Bydgoszczy w 2015 r.,  
Grudziądzu w 2017 r. i Sypniewie pow. Sępólno Krajeńskie w 2018 r.

Sesje organizowane są przez Koło Seniorów Lekarzy Weterynarii przy wsparciu 
lokalnych władz samorządowych.

Patronat honorowy dodający prestiżu toruńskiej sesji objął Starosta Toruński oraz 
Prezydent Miasta Torunia. Sesji patronowali również Kujawsko - Pomorski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii i Prezes Okręgowej Rady Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – 
Weterynaryjnej.

Władze samorządowe wsparły także finansowo druk V Zeszytu Historycznego, za co 
należy się im serdeczne podziękowanie. Nie bez znaczenia było także zaangażowanie się 
w działania organizacyjne naszego Kolegi z Koła Seniorów Dr Leszka Syroki, który 
w obecnej kadencji samorządu powiatowego jest v-ce Przewodniczącym Rady Powiatu 
Toruńskiego. Gratulujemy Koledze Leszkowi stanowiska i życzymy sukcesów 
w działaniach na samorządowej  niwie. 

W organizację sesji włączyło się także  nowopowstałe  na  Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu Centrum Weterynarii, a także symbolicznie Oddział Polskiego 
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
W tym roku tematami V Sesji Historycznej były :
1. „ W służbie ochrony zdrowia publicznego. Historia toruńskiej Rzeźni Miejskiej oraz 
Zakładów Mięsnych w Toruniu z uwzględnieniem nadzoru weterynaryjnego”.
Autorką referatu i prezentacji była Pani mgr Lidia Gerc, która jest  pracownikiem 
Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Dziale Zbiorów Specjalnych. Referat i prezentacja 
zostały przygotowane profesjonalnie z dużym akcentem na działania służb 
weterynaryjnych. W sposób niezwykle ciekawy została przedstawiona kilkuwiekowa 
historia rozwoju higieny uboju, pozyskiwania mięsa do konsumpcji oraz jego 
przetwarzania. Referat zawierał także przeszło 100 letnią historię nieistniejącej już dziś 
Rzeźni Miejskiej i późniejszych Zakładów Mięsnych w Toruniu.
2. „Toruńska Weterynaria Kliniczna XX wieku – Ludzie i wydarzenia” oraz „Lekarze 
weterynarii środowiska toruńskiego zasłużeni dla zawodu”

Referaty i prezentacje przygotował lekarz weterynarii Ryszard Tyborski 
Przewodniczący Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii woj. Kujawsko – Pomorskiego. 
Przybliżył w nich rozwój służby weterynaryjnej na przestrzeni wieku, omówił liczne 
zmiany organizacyjne jakie dokonywały się w tym czasie w weterynarii, a także 
towarzyszące im wydarzenia z akcentem na działalność lekarzy weterynarii, którzy 
wnieśli znaczący wkład w ochronę zdrowia zwierząt.

Poprzez wprowadzanie w życie zasady „Sanitas animalium pro salute homini” (przez 
zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi) działali Oni na rzecz zdrowia ludzi, na rzecz 
bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Ktoś mądrze powiedział, że aby być dobrym 
lekarzem weterynarii nie wystarczy tylko zgłębić wiedzę. Trzeba jeszcze mieć serce, 
intuicję i cierpliwość.

Przedstawił także powstanie i działalność Państwowych Zakładów Leczniczych dla 
Zwierząt funkcjonujących w powiecie toruńskim od 1949 do 1990 r. a także działalność 
służby weterynaryjnej w czasie istnienia województwa toruńskiego w latach 1975 – 1998.
3. 'Weterynaria od Wilna do Torunia” to referat przygotowany przez dr. Zbigniewa 
Bernackiego z Torunia, pasjonata historii weterynarii i etnografa oraz dr. Jarosława 

23



Sobolewskiego, obecnego prodziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych 
UMK w Toruniu,  który temat prezentował. Przedstawiono w nim powiązania wileńskiej 
weterynarii z weterynarią toruńską. Wykazano związek profesorów Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie z nauką toruńską, zarówno poprzez osiedlenie się części 
wileńskiej kadry naukowej w Toruniu, jak i jej zasługi dla powstania w Toruniu 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zamiarem utworzenia w nim „wydziału weterynarii i 
hodowli”. To co nie udało się na początku lat powojennych wcielono w życie w roku 2017 
poprzez utworzenie na UMK w Toruniu Centrum Weterynarii. 

Celem sesji toruńskiej było przybliżenie lokalnej społeczności weterynaryjnej, 
a szczególnie młodemu pokoleniu lekarzy weterynarii historii zawodu, który przez 
pokolenia zapisał złotymi zgłoskami wiele kart swojej historii, zawodu zaufania 
publicznego stojącego na straży zdrowia zwierząt oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa 
zdrowia publicznego.

100 lecie odzyskania niepodległości jest także okazją do przypomnienia trudnych 
początków działalności służb weterynaryjnych,  tak w latach międzywojennych,  jak i po II 
wojnie światowej oraz ludzi i zdarzeń mających znaczenie w czasie tego minionego okresu. 

W sesji udział wzięli: Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski, Starosta 
Toruński Pan Marek Olszewski, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych 
i Weterynaryjnych Prof. Werner Ulrich, Dyrektor Centrum Weterynarii Prof. 
Jędrzej Jaśkowski, Prezes KPLIW Maciej Bachurski, oraz liczne grono 
Powiatowych Lekarzy Weterynarii z województwa kujawsko-pomorskiego 
i lekarzy weterynarii z środowiska toruńskiego. 

Wiadomości o sesji i zdjęcia wykonane podczas jej trwania zostały zamieszczone na 
stronach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Powiatu Toruńskiego. Niektóre 
z nich za ich zgodą publikujemy.

Jednym z innych efektów Sesji będzie wydany V Zeszyt Historyczny Kujawsko – 
Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej zawierający pełne teksty prezentowanych na 
sesji tematów i prezentacji, oraz inne doniesienia mające znaczenie dla zawodowego 
środowiska toruńskiego. W zeszycie znajdą się także biogramy lekarzy weterynarii 
związanych z ziemią toruńską na przestrzeni ostatniego 100 lecia. Zamiarem redaktorów 
Zeszytu było także zamieszczenie w nim  biogramów lekarzy weterynarii młodszego 
pokolenia, bowiem ich obecność w przyszłym okresie historii zawodu może być 
zapomniana przez brak trwałych zapisów z ich drogi zawodowej. Niestety na skierowane 
do 120  lekarzy weterynarii z Torunia  i powiatu toruńskiego pisma w sprawie biogramów 
na odpowiedź zdecydował się tylko jeden z Kolegów. Tak więc zapewnie ich biogramy 
w V Zeszycie Historycznym nie ukażą się. Wielka szkoda nie tylko dla nich,  ale także dla 
zawodu.  

Sesji towarzyszyła wystawa fotogramów obrazujących 100 letni okres toruńskiej 
weterynarii oraz toruńskiej Rzeźni Miejskiej i Zakładów Mięsnych przygotowana przez 
organizatora sesji lek. wet Ryszarda  Tyborskiego. 

Zeszyt Historyczny nr 5 KPILW ukaże się w grudniu 2019 r. Chętni do jego 
otrzymania mogą zapisywać się w biurze KPILW w Bydgoszczy. 

HISTORIA TESTIS TEMPORUM, LUX VERITATIS,
VITA MEMOERIAE, MAGISTRA VITAE

  Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, 
życiem pamięci, nauczycielką życia

(Cyceron-  Marcus Tullius Cicero; 106–43 p.n.e. – mówca, filozof i polityk rzymski)

 Ryszard Tyborski 
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Fot. Wojtek Szabelski

W 100-lecie istnienia działalności 

toruńskiej służby weterynaryjnej 

na UMK odbyła się uroczysta Sesja Historyczna.
   

Uroczysta piąta sesja historyczna odbyła się w dniu 6 września 2019 roku na 

Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK. Inicjatorem i organizatorem sesji jest Koło 

Seniorów Lekarzy Weterynarii przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarsko-

Weterynaryjnej z lek. wet. Ryszardem Tyborskim na czele. W ramach wydarzenia zostały 

przedstawione trzy referaty, skupiające się na tradycjach weterynaryjnych w Toruniu. 

Te referaty, podobnie jak wystąpienia z poprzednich czterech corocznych sesji, pojawią się 

w „Zeszytach Historycznych”.

- Wszystkim toruńskim lekarzom weterynarii: wciąż pełniącym obowiązki i tym 

w stanie spoczynku, przekazuję wielkie podziękowanie za niezastąpioną służbę. Gratuluję 

Państwu społecznej renomy i spójności swojego środowiska. Życzę, by drugie stulecie 

toruńskiej weterynarii było równie udane jak pierwsze – powiedział prezydent Michał 

Zaleski.

Strona informacyjna Urzędu Miasta w Toruniu Autor: Magdalena Winiarska
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Galeria zdjęć - źródło:
Strona informacyjna
Powiatu Toruńskiego 

Starosta na Jubileuszowej Sesji 

toruńskich

lekarzy weterynarii
  

6 września 2019r. w Toruniu spotkali się lekarze 

weterynarii z miasta, powiatu i regionu. Okazją do 

zjazdu był jubileusz 100-lecia toruńskiej służby 

weterynaryjnej. Uroczystości objął patronatem Starosta 

Toruński Marek Olszewski.

„Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, 

życiem pamięci i nauczycielką życia” – te słowa 

rzymskiego filozofa Cycerona przyświecały Kołu 

Seniorów Lekarzy Weterynarii, działającemu przy 

Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, 

które postanowiło uczcić tę piękną rocznicę w nietypowy 

sposób – organizując Sesję Historyczną. 

W programie znalazły się ciekawe referaty, które 

przybliżają lokalnej społeczności oraz młodemu 

pokoleniu lekarzy weterynarii historię zawodu. 

Prezentacje i wspomnienia uczestników rysują obraz 

trudnych początków działalności służb weterynaryjnych, 

tak w latach międzywojennych, jak i po II wojnie 

światowej. Pozwalają poznać ludzi, którzy inspirowali 

rozwój branży i budowali autorytet służby stojącej na 

straży bezpieczeństwa mieszkańców.

O tym jak istotna to służba mówił także w swoim 

wystąpieniu Starosta Marek Olszewski: – Jesteśmy 

złączeni na dobre i złe, w czasach sukcesów i kryzysów. 

Dziękuję więc za trud, cierpliwość i skuteczność 

działania. Dzięki nim mieszkańcy powiatu wiedzą, że 

Państwa odpowiedzialność i profesjonalizm pomaga 

rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy. – I dodał: – 

Gratuluję Seniorom ciekawej inicjatywy, która do 

przyjemności jubileuszowego spotkania dodaje 

merytoryczną wartość zaplanowanych w programie 

prezentacji i referatów.

Naukowe spotkanie wzbogaciła okolicznościowa 

wystawa, a jej pokłosiem będzie kolejny numer Zeszytów 

Historycznych Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej, zawierający teksty prezentowanych 

dziś referatów oraz biogramy lekarzy weterynarii 

związanych z ziemią toruńską na przestrzeni ostatniego 

100-lecia.
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Co jeszcze w II połowie 2019 i w I kwartale 2020 r. 

    Z powodu  trudności organizacyjnych zmieniono terminy „Zaduszkowych 

Spotkań”. Miały one odbyć się w dniach 8 listopada br. w Bydgoszczy i 9 listopada br. 

we Włocławku. 

Spotkania te odbędą się w poniedziałek dnia 4 listopada br.  

O godz. 10.00 spotkamy się w siedzibie Izby w Bydgoszczy,

a o godz. 14.00 takie spotkanie odbędzie się we Włocławku.

Do Włocławka zapraszamy wszystkich, a szczególnie PT Koleżanki i Kolegów 

z powiatów Włocławek, Toruń, Lipno, Rypin, Radziejów.

„Andrzejki w Filharmonii Pomorskiej”.
Na piątek dnia 29 listopada zarezerwowano 40 ulgowych biletów wstępu na koncert 

"Od Gershwina do Beatlesów". Cena Biletu 40 zł 

Zgłoszenia Ryszard Tyborski 600 884 619. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

19 i 20 grudzień -  „Spotkania Opłatkowe”
19 grudnia 2019 r. w Bydgoszczy  w restauracji „Telimena” o godz. 18.00 

i 20 grudnia 2019 r. Mogilne w restauracji „Boss” o godz. 16.30.  

Szczegóły podamy w zaproszeniach.

Opera Nova 
W sobotę dnia 9 lutego 2020 r. godz. 19.00 Opera Nova proponuje spektakl operowy  

„Awantura w Recco, czyli Drzewko wolności”. Przyjmujemy zapisy na bilety.

Informacje tel. 600 884 619 

Dnia  18 lub 23  kwietnia (soboty) 2020 r. o godz. 11.00 w restauracji 

„Telimena” spotkamy się na kolejnym Rocznym Zebraniu Koła Seniorów.

Oprócz ważnych spraw organizacyjnych dotyczących dalszej działalności Koła 

proponujemy Państwu spotkania z lekarzem okulistą.

Może macie Państwo inne propozycje?

Będzie też coś dla ducha.

W dniach 24 – 30 maja odbędzie się wycieczka w Bieszczady. 

Będziemy rezydować w Ośrodku „Szeptucha” w Polańczyku. 

Tym razem program będzie bardziej relaksowy. 

Mniej zwiedzania więcej odpoczynku. Zapraszamy.  

Zostało jeszcze tylko kilka wolnych miejsc !!! 

Czy będą dalsze spotkania i imprezy będzie to zależało od Państwa, 

bowiem wobec wielkiego trudu organizacyjnego frekwencja uczestnictwa 

jest niestety coraz mniejsza !!??. Jeżeli będą to na pewno będzie ich mniej. 

Zresztą to Państwo zadecydujecie o tym w najbliższym czasie.
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Małżeństwa Weterynaryjne

Zofia i Michał Śróbkowie

Zofia Gołaszewska – Śróbka urodziła się dnia 14 grudnia 1937 r. w miejscowości 
Tybory – Trzcianka w powiecie Wysokie Mazowieckie w ówczesnym województwie 
białostockim .  

W roku 1958 rozpoczęła studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Marii 
Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymała w 1964 r. 

Staż  pracy  odbywała w Powiatowym Zakładzie Weterynarii  w Inowrocławiu, a staż 
kliniczny w Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w Gniewkowie. Po 
ukończeniu stażu pracy od 1965 r. dalsze swoje zawodowe życie związała z Grudziądzem 
podejmując pracę w Zakładach Mięsnych na stanowisku Kierownika Laboratorium 
w strukturach Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej.

Laboratorium stało się Jej drugim domem. Jako lekarz weterynarii dobrze 
przygotowany do zawodu i jako dobry organizator dała laboratorium nowe życie. Można 
powiedzieć, że „ postawiła je na nogi ”. W trudnych czasach lat 60-tych umiała walczyć 
o sprzęt , wyposażenie i dobór kadry. Wyniki badań laboratorium Z.M. w Grudziądzu  
uznawała amerykańska kontrola jakości, co pozwalało na eksport do krajów zachodnich  
produktów, a przede wszystkim słynnych „grudziądzkich” szynek .

W roku 1997 przeszła na emeryturę. Za swoją pracę była uhonorowana Brązowym 
Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami resortowymi. 

W laboratorium ZM w Grudziądzu

W środowisku weterynaryjnym i zawodo-
wym była szanowana, ceniona i lubiana. 
Ciepła, otwarta na innych, na ich problemy, 
zawsze skora do służenia radą i pomocą. 
Umiała łączyć obowiązki zawodowe z obowiąz-
kami domowymi. Była wspaniałą gospodynią.  
Tą umiejętność wyniosła z tradycji podlaskiego 
domu rodzinnego Jej gościnność i dobra 
kuchnia przyciągała do otwartego domu 
PP Śróbków grono przyjaciół i znajomych.  
Niezadowolonych po wizycie nie było, bo długo 
jeszcze  wspominali smak wspaniałych potraw 
i wypieków. Zmarła 1 sierpnia 2019 r. 

Michał Śróbka. Urodzony dnia 21 lutego 1940 r. w Grudziądzu. Po maturze 
w II L.O. w Grudziądzu w 1958 r. rozpoczął studia na Wydziale Weterynarii SGGW 
w Warszawie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1965 r. Staż pracy odbył w PZWet 
w Grudziądzu. Po stażu w 1966 r. rozpoczął pracę w Państwowym Zakładzie Unasieniania 
Zwierząt w Grudziądzu jako kierownik  laboratorium. Następnie pracował jako kierownik  
produkcji oraz inspektor ds. rozrodu a potem jako androlog w Stacji Hodowli 
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i Unasieniania Zwierząt będąc na etacie Powiatowego Zakładu Weterynarii 
w Grudziądzu. Od 1 grudnia 1999 r. został powołany na stanowisko Z- cy Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Grudziądzu. Na tym stanowisku pracował do przejścia na 
emeryturę 30 kwietnia 2003 r. W latach 1970 - 1980 był ławnikiem Sądu Rejonowego  
w Grudziądzu. Był także do roku 2000 przez 4 kadencje rzeczoznawcą sądowym 
z dziedziny hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich. Twórca i założyciel w roku 1981 
Związku Zawodowego „Solidarność” w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w  Grudziądzu 
Odznaczenia: Odznaki resortowe „Za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej”, 
„Zasłużony Pracownik Rolnictwa” oraz Srebrny Krzyż Zasługi.
Źródło: Akta osobowe archiwum PIW w Grudziądzu, przekaz osobisty lek. wet. Michała 
Śróbki (R.T.)
   

Tak wspomina swego przyjaciela Witek Gappa
O Michale można mówić bez końca lub wcale. Po prostu Śróba. Tak o Nim i do Niego 

mówiono. W Akademiku mieszkał w pokoju 115. Razem z Nim mieszkali przez całe studia Jurek 
Banaszak, Michał Iżyłowski i Wojtek Karczewski. Michał ciągle uśmiechnięty, pełen pomysłów 
na kawały, chodząca encyklopedia „viców”.

Pamiętam jak w pobliżu akademika uruchomiono kwiaciarnię i postawiono przed nią jako 
reklamę wyciętego z dykty naturalnej wielkości „faceta” we fraku i cylindrze, który ręką 
wskazywał na wejście do kwiaciarni. Michałowi jako zbieraczowi oryginałów facet się podobał. 
Kierownik kwiaciarni dbał o tą reklamę i na noc chował go do środka. Pewnego razu o tym 
zapomniał i „facet” był już w pokoju 115. Do akademika wkroczyła milicja, ale jej akcja szukania 
„faceta” nie powiodła się z prostego powodu. Był on przymocowany do wewnętrznej strony drzwi 
i po ich otwarciu chował się przy ścianie. Słynne było tez krzesło w salce telewizyjnej które kłuło 
siedzącego ukrytą w siedzeniu igłą. Miał też wiele innych pomysłów. Kolekcjonował np. tablice 
z nazwami warszawskich ulic – „Marszałkowska”, „Al. Jerozolimskie” i inne. Postanowił 
zamienić je na ulice w Łasinie. Solidnie się napracował w konspiracji, ale jak przyznał efekt był 
żaden, bowiem w Łasinie wszyscy chodzili na pamięć nie zwracając uwagi na nazwy ulic.

Michał był dobrym studentem, był lubiany i poważany. Pamiętam historię z ćwiczeń 
z mikrobiologii „odczyt posiewów antybiotykogramów. Było to tuż przed Wielkanocą 
i wyjazdem na domów. Wszyscy zjawili się z plecakami, walizkami by zdążyć na pociągi do 
domów. Ćwiczenia prowadził doc. Szynkiewicz „RKM” . Kiedy wyciągał posiewy z cieplarki ktoś 
zauważył „ale piękne kolory”, na co Michał „można by jajka pomalować” na co RKM „od kiedyś 
taki elegant”. Powszechny śmiech, atmosfera rozluźniona. Docent zwalnia wszystkich przed 
czasem i w dobrych nastrojach pędzimy na swoje pociągi. 

Jako lekarz weterynarii pracuje w grudziądzkim SHiUZ długie lata. Do powiatu 
przychodzi w 1995 r. Prowadzi nadzór nad rozrodem, potem zakaźne i wreszcie pasze 
i spędy. Jest moim zastępcą, mogę zawsze na Nim polegać ! Jest patriotą zawodu, uczulony na 
jakąkolwiek jego krytykę. Szanowany przez pracowników, interesantów i klientów. Sprawy 
zawodowe załatwiał zawsze kompetentnie i bez zastrzeżeń. Umie rozwiązywać sprawy sporne. 
W trudne problemy chętnie się angażował i znajdował sposoby na ich rozwiązanie. Był 
niezastąpiony w rozmowach z podmiotami kontrolowanymi, które ceniły Jego rzetelność 
i fachowość. Był Przewodniczącym powstałej w Grudziądzu komórki Związku Zawodowego 
”Solidarność” Pracowników Weterynarii i angażował się w tą działalność.

W 2003 r. przeszedł na emeryturę. Przez cały czas utrzymuje kontakty z kolegami 
po fachu. Każdego tygodnia spotykamy się w grudziądzkim gronie seniorów na kawie, Michał 
dalej jest „duszą towarzystwa” .

Raz do roku spotykamy się w gronie absolwentów naszego Wydziału rocznika 1959 – 1965. 
Na tych spotkaniach Michał jest tym, bez którego trudno sobie wyobrazić nasze „zjazdy”. 
Zawsze przygotowuje mowę - często wierszem. Jest rozchwytywany i mile widziany przez nas 
wszystkich.

Michał to postać w każdym calu pozytywna w naszym środowisku weterynaryjnym. 
Witold Gappa

 Grudziądz, wrzesień 2019 r.
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Michała Śróbkę pamiętam jeszcze z czasów studenckich kiedy w latach 1961 – 1965 
mieszkaliśmy w akademiku Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie przy 
ul. Grenadierów 41. Michał był starszy ode mnie o 2 lata. Wszędzie było go pełno, był duszą 
towarzystwa w akademiku, gdyż był człowiekiem „rozrywkowym” umiejącym zabawić 
koleżeńskie grono, a poza tym grał na gitarze i dobrze śpiewał. Jak z rękawa sypał 
dowcipami, układał śmieszne rymowanki, miał zmysł artystyczny.

W akademiku poza okresami sesji przeważała luźna atmosfera. Nie było dnia, aby 
w którymś z pokoi nie było jakiejś imprezy. Zwykle wstęp  na taką pokojową imprezę był 
wolny. Ważne, że nie przychodziło się z pustymi rękami. Oczywiście istniała zależność 
wiekowa i koledzy z młodszych lat na takie imprezy w pokojach starszych kolegów nie 
mieli wstępu. Michał mieszkał w pokoju 115 razem z Jurkiem Banaszakiem, Wojtkiem 
Karczewskim i Michałem Iżyłowskim. Michał był pilnym studentem, studia ukończył 
w terminie i wrócił w rodzinne strony. W początkowym okresie mojej pracy 
w województwie bydgoskim nie mieliśmy zbyt wielu okazji do wzajemnych kontaktów. 
Widzieliśmy się w 1967 r. jesienią w Łasinie, kiedy miałem staż w Nowych Jankowicach 
razem z Krzyśkiem Waśniewskim. Zostaliśmy przez dr Paterka wysłani do Lecznicy 
w Łasinie po probówki. Kierownikiem PZLZ w Łasinie był dr Ludwik Śróbka - Ojciec 
Michała. Tak się złożyło, że Michał był domu i w zasadzie wtedy dowiedziałem się więcej 
o Nim, gdyż wcześniej nie wiedziałem, że pochodzi z Łasina. Wtedy pracował w Zakładzie 
Unasieniania w Grudziądzu. Był jakiś poczęstunek dla ubogich doktorów i coś do 
poczęstunku. Kilka razy spotykaliśmy się z okazji zebrań lub narad lekarzy weterynarii 
z całego województwa.  Michał poświęcił się pracy w Grudziądzu. Bliżej poznaliśmy się 
podczas spotkań w Kole Senio-
rów. Usposobienie do kroto-
chwili nie opuściło Michała 
i pamiętam jak w czasie 
jednego ze spotkań w Gru-
dziądzu wręczył mi pakunek 
i powiedział „Rysieńku mam 
dla Ciebie w prezencie desko-
rolkę”. Po odpakowaniu okaza-
ło się, że była tam deska do 
krojenia z przyczepioną do niej 
rolką papieru toaletowego 
i wiersz okolicznościowy.  
Śmiechu było co nie miara. 
To zawsze zostanie w mojej 
wdzięcznej  pamięci. Wiersz 
przytaczam.

Mieliśmy zamiar w tym 
numerze Biuletynu opisać 
kontakty Michała z „Klubem 
Masztalskich” . Ze zrozumia-
łych względów zrobimy to 
w przyszłym roku.

Będzie wesoło zapewniam !
Ryszard Tyborski
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Elżbieta i Ryszard Kozłowscy

Elżbieta Kozłowska. Urodzona dnia 4 marca 1941 r. we Lwowie. Absolwentka 
uczelni wrocławskiej z 1966 r. Po stażu pracowała w Powiatowym Zakładzie Weterynarii 
w Sępólnie Krajeńskim jako lekarz ds. hodowli wielkostadnej do 30 czerwca 1975 r. Od 
1 lipca 1975 r. do 1 września 1990 r. była RWIS w Oddziale Rejonowym w Sępólnie 
Krajeńskim. Po powrocie z USA od kwietnia 1992 r. została Rejonowym Lekarzem 
Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim i pracowała na tym stanowisku do 30 kwietnia 2004 r. 
Przeszła na emeryturę.

Ryszard Kozłowski. Urodzony dnia 1 marca 1941 r. w Inowrocławiu. Absolwent 
uczelni wrocławskiej z 1967 r. Od 1968 do 1983 r. był ordynatorem w Państwowym 
Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w Sępólnie Krajeńskim. Od 1983 do 1990 r. roku był  
kierownikiem tej lecznicy. Przez okres 1,5 roku (1991 – 1992) pełnił obowiązki Rejonowego 
Lekarza Weterynarii w Sępólnie. Po prywatyzacji prowadził własną praktykę 
weterynaryjną do roku 2009. Zmarł 11 listopada 2017 r. Pochowany w Sępólnie 
Krajeńskim.
Źródło: Akta osobowe archiwum WIW w Bydgoszczy, przekaz osobisty lek. wet. Elżbiety 
Kozłowskiej.  

Tak wspomina swoje życie i swoje małżeństwo dr Elżbieta Kozłowska 
Urodziłam się 4 marca 1941 roku we Lwowie. Był to okres wojenny i trudny dla mojej 

rodziny. Po 1945 roku zmuszono nas do repatriacji co poskutkowało osiedleniem na 
Ziemiach Zachodnich, początkowo we Wrocławiu, a następnie w Jeleniej Górze. W mieście 
tym ukończyłam szkołę podstawową i liceum im. S. Żeromskiego, w którym zachowały się 
bogato wyposażone gabinety fizyczne, chemiczne i biologiczne z okazami gadów, ptaków, 
ssaków co stało się zaczynem moich zainteresowań w dalszym życiu. Po maturze w 1958 
roku rozpoczęłam naukę w rocznej szkole laborantek chemicznych, a w 1960 roku 
podjęłam  studia w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Weterynaryjnym.
Lata studenckie należały do wspaniałych, radosnych i przyjemnych.

Wydział Weterynarii we Wrocławiu został niejako częściowo przeniesiony z Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, toteż większość profesorów ówczesnego wydziału 
pochodziła ze Lwowa. Uczestnictwo i słuchanie wykładów znanych profesorów takich jak: 
Zakrzewskiego, Bandta, Szczudłowskich, Tołpy było zaszczytem  i przyjemnością.

Dzięki temu, że pochodziłam ze Lwowa byłam też przez Nich traktowana jako 
przyjaciel i ziomek z tamtych stron Polski.

Studia ukończyłam w 1966 roku. Oprócz nauki na studiach zainteresowałam się 
literaturą i muzyką operową. Często uczęszczałam do Opery Wrocławskiej i Teatru 
Polskiego. 

W czasie studiów podpisałam umowę stypendialną z Wojewódzkim Zakładem 
Weterynarii w Bydgoszczy, co zobligowało mnie do odbycia stażu w ówczesnym 
województwie bydgoskim. Na studiach poznałam też mojego męża Ryszarda, z którym 
pobraliśmy się w grudniu 1965 roku. 
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Rysiek również podpisał umowę 
stypendialną w Zakładach Mięsnych 
w Bydgoszczy. Byliśmy stypendy-
stami województwa bydgoskiego 
i planowaliśmy rozpoczęcie pracy 
w Inowrocławiu skąd pochodził 
Ryszard. Po spotkaniu z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii w Inowrocła-
wiu Ryszardem Suchockim prysły 
nasze marzenia, gdyż nie chciał On  
przyjąć kobiety do pracy terenowej, 
uważając „baby w terenie nie chcą”. 
Następnie skierowano nas do Sępólna 
Krajeńskiego gdzie Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii był Edmund 
Hasse. Przyjął nas serdecznie i po 

Przyjęcie po ślubie cywilnym we Wrocławiu
7 grudzień 1965r. 

przyjacielsku. Rozpoczęłam roczny staż o kierunku administracyjno-sanitarnym 
w Zakładach Mięsnych w Bydgoszczy, następnie we Wrocławiu z przyczyn rodzinnych. 
W 1968 roku po zdaniu egzaminu stażowego rozpoczęłam pracę w Powiatowym Zakładzie 
Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim jako lekarz weterynarii do spraw hodowli 
wielkostadnej. Praca ta wymagała kontroli i nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych 
w gospodarstwach wielkostadnych i ówczesnych zakładach rolnych. W 1975 roku gdy 
nastąpiła reorganizacja służby weterynaryjnej, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wiesław 
Jarosz zaproponował mi objęcie stanowiska Rejonowego Weterynaryjnego Inspektora 
Sanitarnego, które pełniłam do 1990 roku. Praca ta wymagała dużej ilości szkoleń i narad 
o kierunku sanitarnym, toteż w tym czasie często szkoliłam się w Instytucie 
Weterynaryjnym w Puławach i w Wojewódzkim Zakładzie Weterynaryjnym w Bydgoszczy. 
W 1988  r. ukończyłam studia podyplomowe w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we 
Wrocławiu ze specjalizacją nadzoru nad produktami żywności pochodzenia zwierzęcego 
i badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa. W latach 1990-1992 przebywałam w USA. Po 
powrocie do kraju objęłam stanowisko Rejonowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie 
Krajeńskim. W 1999 kiedy powstały nowe powiaty zostałam mianowana Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim. Pełniłam także do czerwca 1999 r. 
obowiązki Rejonowego  Lekarza Weterynarii  w powiecie tucholskim. W 2004 roku 
przeszłam na emeryturę.

Podsumowując okres mojej pracy w Sępólnie Krajeńskim stwierdzam, że atmosfera 
panująca w gronie lekarzy weterynarii powiatu sępoleńskiego była bardzo przyjemna 
i życzliwa. Częste spotkania na forum prywatnym były zasługą dr Edmunda Hasse, 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, który był dobrym organizatorem i prawym  
człowiekiem. Dbał o jakość wykonywania zawodu, a poza pracą umiał jednoczyć 
pracujących w powiecie sępoleńskim lekarzy weterynarii. 

14 czerwca 2016 roku obchodziliśmy z Ryszardem „Złoty Jubileusz” 
pięćdziesięciolecia otrzymania dyplomów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jako absolwenci rocznika 1960-1966.

Mój Mąż Ryszard urodził się 1 marca 1941 roku w Inowrocławiu. Tam też ukończył 
szkołę podstawową i w 1958 Liceum Ogólnokształcące im. Kasprowicza. Jego starszym 
kolegą z liceum był późniejszy Prymas Polski kardynał Jozef Glemp. Jako uczeń 
interesował się historią i sportem- zdobywając tytuł Mistrza Polski Młodzików w skoku 
wzwyż. Pasjonował się też koszykówką. Po maturze rozpoczął studia na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ale chyba nie było mu to pisane. Przeniósł się na studia 
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weterynaryjne na WSR we Wrocławiu, i ukończył je w 1967 r. W tym samym roku 
rozpoczął pracę jako ordynator Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt 
w Sępólnie Krajeńskim. Od 1983 do 1990 był kierownikiem tej Lecznicy, a po prywatyzacji 
zakładów leczniczych od 1990 r. prowadził prywatną praktykę do roku 2009 do czasu 
przejścia na emeryturę. Zmarł nagle 11 listopada 2017 roku.

Kończąc wspomnienia naszej pracy oraz naszego wspólnego pożycia w powiecie 
sępoleńskim, dziękuję Bogu, że naszym przeznaczeniem było trafić i pracować przez 50 lat, 
w powiecie sępoleńskim, gdzie poznaliśmy wspaniałych, życzliwych o dużej wiedzy lekarzy 
weterynarii, którzy nas zaakceptowali wówczas jako najmłodszych kolegów po fachu.   

Elżbieta Kozłowska, wrzesień 2019 r.

Bożena i Klemens Kijewscy

Bożena Kijewska. Urodziła się dnia 31 maja 1940 r. w Karczmach gm. Łask. 
Absolwentka Wydziału Weterynarii WSR we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii 
uzyskała w  1963 r. Po rocznym stażu w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Tucholi od  
listopada 1964 r. do końca maja 1970 r. pracowała jako ordynator w Państwowym 
Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w  Szubinie. Od czerwca 1970 do końca 1985 r. była  
ordynatorem PZLZ Rogowo pow. Żnin. W okresie od 1 stycznia 1986 – 15 sierpnia 1990 r.  
sprawowała także opiekę weterynaryjną w Punkcie Weterynaryjnym Kombinatu PGR 
Złotniki gm. Rogowo.

We wrześniu 1990 r. przeszła na rentę, pracując jeszcze do czasu przejścia na 
emeryturę w 2004 r. jako Organ Urzędowego Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa 
w Punkcie Uboju GS Rogowo. Po tym czasie zaprzestała pracy w zawodzie. Za wzorową 
pracę w lecznictwie weterynaryjnym została odznaczona odznaką resortową „Zasłużony 
Pracownik Rolnictwa”, a w roku 1986 Srebrnym Krzyżem Zasługi. Po śmierci męża w 2006 
roku przenosi się z Rogowa do Gliwic, gdzie wcześniej już mieszkały Jej dzieci. Tam też 
mieszka obecnie.

Klemens Kijewski. Urodził dnia 23 listopada 1936 r. w Wieszkach pow. Szubin. 
Absolwent Wydziału Weterynaryjnego WSR we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii 
uzyskał w 1963 r. Po stażu w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w  Tucholi w marcu 1964 
roku rozpoczyna pracę jako Kierownik Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt 
w Szubinie. Od 15 maja 1970 r. do końca 1985 r. był  kierownikiem PZLZ Rogowo. Później 
do prywatyzacji sprawował także opiekę weterynaryjną nad pogłowiem zwierząt 
w Kombinacie PGR Złotniki gm. Rogowo. Od roku 1991 do chwili przejścia na emeryturę 
w 2004 r. prowadził w Rogowie prywatny Gabinet Weterynaryjny. 

W kadencji 1984–1988 był radnym Gminnej Rady Narodowej w Rogowie. 
Odznaczony odznakami  resortowymi „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, „Za Wzorową 
Prace w Służbie Weterynaryjnej”. Zmarł dnia 2 kwietnia 2006 r. Pochowany w Gliwicach.
Źródło: Akta osobowe  archiwum WIW w Bydgoszczy, przekaz osobisty lek. wet. Bożeny 
Kijewskiej 
(R.T.)
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Uhonorowanie Seniorów odchodzących na emeryturę przez Radę Okręgową KPILW.

Uczestnicy Spotkania.

Chór „Parati Semper” pod batutą naszej koleżanki lek. wet. Małgorzaty 
Kempczyk– Wiśniewskiej.

Migawki z IX Rocznego Spotkania Koła Seniorów w Toruniu w dniu 12.10.2018 r.
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Wspólny obiad w restauracji „Młyn Smaków” w MCSM w Toruniu. 

Wypełniona sala MCSM w Toruniu.
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Wizyta w Grudziądzu 

u dr  Zygmunta 

Sadowskiego, 

17 listopada 2011 r. 

Od lewej: 

Włodzimierz Giziński, 

Zygmunt Sadowski, 

Barbara Sadowska, 

Witold Gappa.

Fot. Ryszard Tyborski.

Bydgoscy seniorzy 

w Ciechocinku w 2008 

Od lewej: 

Leszek Suwiński, 

Stefan Kowalski, 

Marian Temerowski, 

Jerzy Majewski, 

Włodzimierz Giziński.

Prof. dr hab. Andrzej 

Lachowski 

na spotkaniu 

w Ciechocinku

6 listopada 2008 r. 

Ciechocinek - Listopad 2008 r.
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Od lewej: Karol Zander - Bydgoszcz, Henryk Marchlewski - Brodnica, 
Jerzy Grzywacz - Golub-Dobrzyń, Jerzy Nowicki - Wąbrzeźno.

Od lewej: W. Firkowski, J. Cieciora, F. Szynkiewicz, St. Jeliński, Zb. Zawadzki, 
M. Kochanek, A. Wiecki, Wł. Giziński, K. Zander.

Seniorskie spotkanie w Grudziądzu 
w 2011 r.
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Od lewej: Aleksander Wiecki, Włodzimierz Giziński, Karol Zander, Henryk 
Marchlewski, Jerzy Nowicki, Jerzy Grzywacz, Jan Średziński, Michał Śróbka.

Tyłem siedzą: Radosław Korytko, Andrzej Reimann, Marian Masełko.

Konstanty Klusek i Radosław Korytko na spotkaniu w Grudziądzu w 2011 r. 
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Grudziądz 2011 r. 
Jerzy Grzywacz, Jan Średziński, Michał Śróbka, Jerzy Nowicki 

Żnin 2012 r. 
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Zdjęcie pamiątkowe w Pieczyskach.

„Skrzypek na dachu” w rodzinnym wykonaniu PP Dyngoszów.

25 lecie naszej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Pieczyskach



Seniorzy rocznika 1960 – 1966 

Wydziału Weterynarii we Wrocławiu

Radosław Korytko, Albin Połulich, 

Danuta Karpińska, Zbigniew Zawadzki.

Olgierd Turek – Tarnawski, lekarz weterynarii, artysta malarz, żeglarz, organizator 
i twórca kultury kaszubskiej w swoim mieszkaniu w Toruniu.
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Listopad 2016 r. „Zaduszkowe wspomnienia” w Brodnicy. 
Andrzej Reimann, Konrad Korytko, Wojciech Minda, Jerzy Osowski, Ryszard Tyborski.

W posiadłości Jasia Siulkowskiego po „Koncercie na wodzie” 
w Nieszawie 15 sierpień 2014 r. 



Delegaci z woj. bydgoskiego na  Zjazd Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii 
w Warszawie w 1977 roku.
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Brodnica 11 grudzień 2013 r. Od lewej: Andrzej Reimann, Witold Gappa, 
Ryszard Koschnik, Jerzy Garstecki, Wiesław Budindorf, Andrzej Choszczewski, 

siedzą: Marian Dubowski, Michał Śróbka.

Czy takie „tłumy” seniorów jak na minionych spotkaniach powrócą ?
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Przed salonem BMW w Monachium. Jacek Judek na wypasionym motocyklu BMW.

Pielgrzymka na Jasną Górę czerwiec 2017 r. Od lewej: Zbigniew Kowalski, 
Stanisława i Zenon Janiszewscy, Magdalena Tyborska, Stefan Fafiński z małżonką, 

Ryszard Tyborski.



Antoni Malak urodził się dnia 5 czerwca 1902 r. w Żninie. Jego Dziadek 

i Ojciec byli kołodziejami. Dziadek pracował w Podgórzynie k/Żnina. Prowadzili także 

w Żninie znany zakład kołodziejski w którym wytwarzali koła, a oprócz tego produkowali 

reprezentacyjne bryczki i powozy konne. Szkołę powszechną ukończył w Żninie, 

a świadectwo maturalne uzyskał po ukończeniu Państwowego Gimnazjum im. 

Kasprowicza w Inowrocławiu. W roku 1922 rozpoczął studia na Wydziale Medycyny 

Weterynaryjnej we Lwowie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1930 r. W latach 

1927 – 1928 był zastępcą asystenta w Zakładzie Anatomii Topograficznej, którego 

kierownikiem był prof. dr Antoni Bant.

Po studiach do września 1931 r. jako lekarz weterynarii odbył szkolenie 

i służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.

Od października 1931 r. został zaangażowany przez Zarząd Miejski w Kcyni jako 

kontraktowy urzędnik państwowy – miejski lekarz weterynarii na stanowisko 

Kierownika Rzeźni Miejskiej w Kcyni, które zajmował do 24 sierpnia 1939 r., do chwili 

mobilizacji. Zmobilizowany został w stopniu podporucznika do 

Jego udział w kampanii wrześniowej zakończył się wzięciem do niewoli 

niemieckiej.

Dnia 8 października 1939 r. został osadzony w obozie jenieckim w Arnswalde 2B 

(Choszczno), gdzie przebywał do maja 1942 r., kiedy jeńców przeniesiono do 

Obóz ten został utworzony 1 czerwca 1940 r. w pobliżu miejscowości 

Vestfalenhof (dzisiejsze Kłomino). Początkowo w obozie przebywali tylko francuscy jeńcy 

wojenni. Oflag II D znany był z brawurowych ucieczek. W połowie 1942 r. Francuzi zostali 

z obozu wywiezieni, a zamiast nich osadzono w nim ok. 3000 polskich jeńców z obozu 

w Arnswalde. W obozie działała organizacja konspiracyjna „Odra”. Wychodziły także 

podziemne pisma: „Za Drutami”, „Znaki”, „Alkaloidy” czy „Przegląd Teatralny”. Wobec 

zbliżania się frontu Niemcy 29 stycznia 1945 r. ewakuowali jeńców na zachód do obozu 

Sandbostel. Trasa przemarszu wynosiła ponad 700 km, w czasie którego wielu jeńców 

zmarło z wycieńczenia.

Po wyzwoleniu obozu przez wojska angielskie do czasu repatriacji przebywał 

w Polskim Oficerskim Ośrodku Wojskowym w Delmenhorst w Dolnej Saksonii czekając na 

powrót do Polski. Do Gdyni przypłynął statkiem z Lubeki dnia 10 stycznia 1946 r. i za kilka 

dni przyjechał do Kcyni. W kwietniu 1946 r. ponownie objął stanowisko kierownika Rzeźni 

Miejskiej w Kcyni, pracując tam do końca lipca 1949 r. Po tym czasie pracując jako lekarz 

Dowództwa Okręgu 

Korpusu. Nr IV (DOK IV) w Łodzi. Był to terytorialny organ Ministerstwa Spraw 

Wojskowych pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-

porządkowe. 

oflagu II D 

Gross Born. 

Zasłużyli by o Nich pamiętać

Lekarz Weterynarii

Antoni Malak 

(1902 – 1961)
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rzeźniany został Kierownikiem powstałego w Kcyni Państwowego Zakładu Leczniczego 

dla Zwierząt. Pracował na tym stanowisku do sierpnia 1959 r. Potem pracował jako Organ 

rzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa w Kcyni. Zmarł nagle 21 marca 1961 r.

Śmierć zastała Go w pełni sił. Pozostawił żonę i dwoje nieletnich dzieci oraz szczery 

żal Kolegów i miejscowej społeczności wśród których pracował przez 25 lat.

Po Jego śmierci Żona wraz z dziećmi znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. 

Dzięki pomocy Kolegów w tym przede wszystkim dr Bogdana Wrzyszczyńskiego z Torunia, 

kolegi kursowego Antoniego Malaka ze Lwowa, żona Pani Gabriela Malak została 

zatrudniona w PZLZ w Kcyni jako referent administracyjny. Po przeniesieniu się do 

po Śp. Antonim Malaku 

– lekarzu weterynarii, 

który swoją zawodową 

drogę zapisał złotymi 

zgłoskami i jest przykła-

dem dla kolejnych poko-

leń lekarzy weterynarii 

za moim pośrednictwem 

do Izby Pamięci Woje-

wódzkiego Inspektora-

tu Weterynarii w Byd-

goszczy.   

Poznania dzięki poparciu ówczesnego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dr 

Jarogniewa Kozłowskiego od września 

1965 r. pracowała jako trichinoskopistka 

w WIS przy Rzeźni Miejskiej na 

Garbarach.

Pani Maria Malak – córka Antoniego 

Malaka po studiach farmaceutycznych 

pracowała do emerytury w Poznaniu, 

gdzie obecnie mieszka. Jest „kopalnią 

wiedzy” o Rodzinie Malaków. W archiwum 

domowym z pietyzmem przechowuje 

dokumenty związane z życiem i pracą 

zawodową Swojego Ojca lekarza 

weterynarii Antoniego Malaka. 

Kontakt z Panią Marią Malak 

nawiązałem za pośrednictwem Andrzeja 

Reimanna.  Wypada Jemu w tym miejscu 

złożyć podziękowania, za tak cenną zna-

jomość, bowiem Pani Malak zdecydowała 

się na przekazanie części dokumentów 
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Źródła: Akta osobowe z archiwum WIW 

Bydgoszcz, Nauki Weterynaryjne we Lwowie 

do roku 1945 Stanisław Tadeusz Sroka, 

przekaz pisemny oraz dokumenty przekazane 

przez Panią Marię Malak z Poznania, 

wspomnienie pośmiertne zamieszczone 

w Medycynie Weterynaryjnej. 

Opracował: Ryszard Tyborski

Nasze zainteresowania, hobby, wspomnienia

Od dawna namawiam wszystkich członków naszego Koła Seniorów do pisania. 
Trudna to sprawa. A przecież jest tyle wspomnień do zapisania, tyle przeżyć zawodowych, 
tyle zainteresowań pozazawodowych, wiele różnych hobby. Więc piszcie Szanowni 
Państwo, piszcie, dokumentujcie przedstawiajcie!!  Zachęcam ponownie!!

  

Na łamy tego Biuletynu trafia dziś kilka pisemnych przekazów. Jest miły reportaż 
o sentymencie do Italii, który utrwalał się od lat nim doczekał się realizacji. 

Nasza Koleżanka Marysia Kożuch pracuje w zawodzie od 1978 r. Przez cały czas jest 
wierna swojej małej ojczyźnie jaką jest Robakowo w gminie Stolno powiatu chełmińskiego. 
Nie będę podawał jak rodził się ten reportaż, ważne, że ujrzał światło dzienne. Serdecznie 
dziękujemy. 

  

Kolega Wiesław Zaborowski z Grudziądza realizuje swoje hobby z lat młodości jakim 
jest wędkarstwo. Po 38 latach pracy kolejno w Zakładach Mięsnych, PZLZ, Inspekcji 
Weterynaryjnej w Grudziądzu po przejściu na emeryturę ma na to czas a co najważniejsze 
sprawia to Jemy satysfakcję. O tym napisał fajny tekst do Biuletynu. 

  

Paweł Mateusz Hasse, którego nie trzeba przedstawiać nie pierwszy raz opisuje 
swoje wspomnienia i przemyślenia. Aktualnie realizuje się jako lekarz weterynarii 
pracując w KW Policji w Bydgoszczy. Pisze o tym zresztą sam.

  

Moje wspomnienia z akademika przy ul. Grenadierów w Warszawie to przedruk 
z Pamiętnika Absolwentów rocznika 1961 – 1967 Wydziału Weterynarii w Warszawie. 

To były piękne dni !! 
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Włochy - moja miłość
  

Włochy kraj pachnący świeżo parzoną kawą, kwiatami pomarańczy i cytryn, 
w którym mieszkańcy są uśmiechnięci, życzliwi i nigdzie się nie spieszą. Kraj, który 
oferuje góry, malownicze plaże nad morzem, piękne jeziora, bajeczne wyspy, pyszną 
kuchnię wyśmienite wino i mnóstwo zabytków.

Pamiętam jak będąc nastolatką byłam w kinie „Wrzos” w Domu Kultury w Stalowej 
Woli na projekcji filmu „Rzymskie Wakacje”, w którym w rolach głównych wystąpili 
Audrey Hepburn i Gregory Peck. I właśnie wtedy wszystko się zaczęło – zakochałam się
 w Rzymie. Utożsamiałam się z Księżniczką Anną, ponieważ jako młoda dziewczyna 
lubiłam chodzić własnymi drogami.

Chciałam tak jak ona jeździć skuterem po wąskich uliczkach, odwiedzić „Usta 
prawdy”, zobaczyć wszystkie zabytki i być częścią tego gwarnego miasta. Przez kolejne 
lata czytałam książki, których fabuła rozgrywała się we Włoszech m.in. „ Słodki smak 
pomarańczy”, „Dolce Vita”, „Do zobaczenia we Włoszech” i światowy bestseller „Pod 
słońcem Toskanii”, za każdym razem oczami wyobraźni widziałam zapierające dech 
w piersiach widoki, wyobrażałam sobie siebie spacerującą po toskańskich wzgórzach, 
czułam smak porannego cappuccino, pysznych past popijanych wytrawnym winem oraz 
słodycz tiramisu. Z biegiem czasu moja miłość była coraz silniejsza jednak nadal 
platoniczna. 

Zawsze brakowało czasu na dłuższe wakacje, a zorganizowane wycieczki nie były dla 
mnie ponieważ nie lubię trzymać się sztywno ustalonego grafiku.

Pewnego jesiennego wieczoru oglądając z córką ekranizację wspomnianego wcześniej 
bestselleru „Pod słońcem Toskanii” zupełnie nieświadomie wypowiedziałam słowa, które 
pozwoliły spełnić moje marzenie - „Chciałbym tam być” na co córka spontanicznie 
odpowiedziała „No to jedźmy”, nagle z mojej strony pojawił się słowotok „Ale jak?”, „Same 
we dwie?”, „Przecież ja nie mogę, mam pracę”, „Z kim zostawię psa i kota?” jednak po chwili 
wyobrażenie o tym, że mogę tam być wzięło górę nad rozsądkiem. 

Jeszcze tego samego wieczoru zaczęłyśmy planować trasę, miejsca które odwiedzimy 
i rezerwować hotele, choć podróż miała się odbyć dopiero na wiosnę. Od tego pamiętnego 
wieczoru minęło ponad dziesięć lat i od ponad dziesięciu lat spędzam z córką ponad dwa 
tygodnie co najmniej raz w roku w słonecznej Itali.

Jeździmy samochodem, dzięki czemu jesteśmy niezależne, zwiedzamy we własnym 
tempie.

Bardzo często zdarza nam się zboczyć z wcześniej ustalonej trasy co pozwala nam 
odkrywać piękne miejsca, które nie są opisane w przewodnikach. Zazwyczaj na nasz pobyt 
wybieramy przełom maja i czerwca, a czasem jeśli czas na to pozwoli również wrzesień. 
Włochy są piękne o każdej porze roku. Późną wiosną jest jeszcze zdecydowanie mniej 
turystów niż w pełni lata, można zobaczyć kwitnące drzewa pomarańczowe i cytrynowe, 
glicynie, przepiękne różaneczniki. Zieleń nie jest jeszcze wypalona przez promienie słońca, 
a pogoda pozwala na uzyskanie złotej opalenizny i kąpieli w morzu, unikając tropikalnych 
upałów. 

Jesienią jest z kolei już mniej turystów niż w sezonie, winnice zachwycają feerią 
barw, lokalne targi zatrzęsieniem owoców sezonowych (min fig), a miłośnicy grzybobrania 
mogą wybrać się to lasów w Toskanii lub Umbrii w poszukiwaniu borowików i trufli.

Trasa z Polski do Włoch to ok 1300 km, pokonujemy ją „na raz”. Wybieramy trasę 
przez Niemcy i Austrię ze względu na dobre autostrady. Mamy już swoją tradycję – za 
każdym razem po przekroczeniu granicy zatrzymujemy się na stacji benzynowej, na której 
mieści się bistro i jemy gorące croissanty a la créme popijając świeżo parzoną kawą – niby 
prosty zestaw, ale tylko tam smakuje tak dobrze.
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Jezioro Garda

Przez ponad dekadę udało mi się zwiedzić większość „włoskiego buta”. Odwiedziłam 
sporo dużych miast m.in. Turyn – z barokową architekturą i z Katedrą w której mieści się 
„Całun Turyński”, Mediolan – światową stolicę mody z pierwszą na świecie galerią 
handlową Wiktora Emmanuela II, operą La Scala, oraz Katedrą St. Maria Nascente, 
Weronę – ze słynnym balkonem Juli, Areną, która jest drugim co do wielkości amfiteatrem 
we Włoszech po Koloseum, Padwę z Bazyliką św. Antoniego i  jednym z najstarszych 
uniwersytetów w Europie Uniwersytetem Padewskim, Wenecję- miasto kanałów, gdzie 
ruch odbywa się drogą wodną i za każdym razem idąc na plac św. Marka gubię się wśród 
licznych wąskich uliczek, Florencję – stolicę Toskanii z licznymi mostami, i zapierającą 
dech w piesiach katedrą Santa Maria dei Fiore, Perugię ze starożytną Bramą Etruska, 
Pizę – słynącą z krzywiej wieży i oczywiście Rzym miasto od, którego wszystko się zaczęło 
z licznymi zabytkami ze starożytności, Koloseum, Fontanną di Trevi, Ustami Prawdy 
i Watykanem najmniejszym państwem świata z Bazyliką św. Piotra. Zwiedzałam również 
mniejsze klimatyczne miejscowości, gdzie nie było tłumów turystów i można było poczuć 
lokalny klimat, pospacerować i poobserwować mieszkańców podczas zwykłego dnia m.in. 
Sienę, Lukkę, Montepulciano, Arezzo, San Gimignano, Orvieto, Cortonę. Byłam również 
nad dwoma najpiękniejszymi jeziorami Włoch: Jeziorem Garda – największe i najczystsze 
jezioro tego kraju, na północy otoczone górami z licznymi urokliwymi miasteczkami wokół 
oraz Jeziorem Como – uważane za najpiękniejsze jezioro Włoch, a nawet świata, które 
szczególnie upodobali sobie celebryci. Nad brzegiem tego jeziora swoje wille mają m.in. 
George Clooney, Madonna czy Brad Pitt. Udało mi się zażyć kąpieli w toskańskich termach 
stworzonych przez naturę: Terme di Saturnia, Bagni San Fillippo. Relaksowałam się na 
włoskiej riwierze, zarówno na wschodzie i zachodzie półwyspu. Szczególnie polecam plaże 
położone na „ostrodze włoskiego buta” Półwyspie Gargano oraz na Szmaragdowym 
Wybrzeżu Sardynii – Costa Smeralda. 
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Dwie największe wyspy Włoch 
Sycylia i Sardynia też nie są mi obce. 
Sycylia wyspa, na której temperatury 
w sezonie są iście afrykańskie, 
odwiedzana corocznie przez miliony 
turystów, posiadająca liczne atrakcje 
turystyczne Etnę- czynny wulkan, 
wąwóz Alcantara, piękne miasta 
Taorminę z bajecznie położonym 
amfiteatrem, Syrakuzy, Palermo. 
Sardynia zupełnie inna niż Sycylia, 
bardziej zielona jeszcze nie tak bardzo 
oblężona przez turystów, ze spaceru-
jącymi flamingami, drzewami korko-
wymi i przepięknym szmaragdowym 
wybrzeżem.

Cinque Terre Wenecja

Terme di Saturnia

Każde miejsce we Włoszech jest inne, każde piękne na swój sposób, w każdym 
możemy skosztować włoskich smaków (pizzy, past, owoców morza, tiramisu, lokalnego 
wina) w licznych trattoriach, pasticceriach, restauracjach, w których sam właściciel 
podchodzi podczas posiłku i pyta „tutto bene?”, w każdym ludzie są życzliwi, uśmiechnięci 
i skłonni do pomocy. Przechodząc ulicą pozdrawiają się niezobowiązującym „ciao” lub 
„bongiorno”. Mówią głośno i mówią całym ciałem, gestykulują w sklepie, na ulicy,
w restauracji aby jeszcze bardziej podkreślić co mają do przekazania.

Co prawda nie udało mi się jeszcze jeździć po Rzymie skuterem niczym Audrey 
Hepburn, ale wierzę, że jeszcze wszystko jest możliwe. Każdy mój wyjazd jest jedną wielką 
przygodą, z gotowym scenariuszem na film. Gdybym chciała opisać te wszystkie sytuacje 
w tym felietonie to powstała by gruba książka. Podczas tych licznych wyjazdów 
odwiedziłam piękne miejsca, poznałam wspaniałych ludzi, jadłam pyszne pizze, pasty, 
wypiłam litry wina, kawy i świeżo wyciskanego soku z lokalnych pomarańczy. 

Uważam, że jeżeli ktoś zastanawia się nad wyjazdem w wymarzone miejsce  

to nie ma na co czekać. Praca poczeka, domem i psem zawsze może ktoś się 

zaopiekować, a czasu nie zatrzymamy.

Wspomnienia nie giną i nikt nam ich nie zabierze. Jedyne czego żałuję to to, 
że zaczęłam podróżować tak późno. Podróże kształcą to prawda – wiem to z własnego 
doświadczenia i w 100% zgadzam się ze słowami św. Augustyna „Świat jest książką 
i ci którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.”

Lek. wet. Maria Kożuch, Robakowo
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Moje wędkarstwo

Będąc na emeryturze postanowiłem kontynuować moje hobby z czasów dzieciństwa 

i zająć się wędkowaniem. 

Obecnie aby osiągnąć dobre wyniki w łowieniu ryb, nie wystarczy prosty kij, żyłka 

ze spławikiem haczyk. Trzeba wytypować w swoim rejonie 2 – 3 jeziora i dobrze je poznać 

w zakresie rybostanu, linii brzegowej i ukształtowania dna zbiornika wodnego. Poza tym 

ciągle udoskonalam metodę połowu i jestem otwarty na nowości, czerpiąc wiedzę 

z Internetu i od innych wędkarzy.

Obecnie główną metodą stosowaną przeze mnie jest łowienie na tzw. „drgającą 

szczytówkę” – fedder. Ten sposób pozwala mi umieścić przynętę daleko od brzegu i czekać 

na brania pokaźnych ryb. Na końcu zestawu umieszczam otwarty koszyk zanętowy 

o wadze 25–30 g, przypon długości 9–12 cm z haczykiem nr 10 lub 12 i gumkę do 

umocowania przynęty. Najlepiej sprawdzają się dumbellsy tutti frutti 8–10 mm w kolorze 

czerwonym, oraz dumbellsy pineapple 8–10 mm w kolorze żółtym.

W dniu 20 września 2018 r. wraz z żoną zaplanowaliśmy wyjazd na ryby. Około 

7 godz. rano wyjechaliśmy nad jezioro; zapowiadał się ciepły słoneczny dzień. Po przybyciu 

nad wodę rozłożyliśmy wędki, przygotowaliśmy zanętę i na pierwszą wędkę założyłem 

czerwonego dumbellisa, na drugą żółtego i chlup do wody. Około godz. 9.30 nastąpiło 

branie ryb.

Po zacięciu i  przyholowaniu do brzegu, żona podebrała 

karasia polskiego o wadze 1.65 kg. Po tym złowiłem jeszcze 

4 płocie. O godz. 11.00 nastąpiło silne przygięcie szczytówki 

Feddera i od razu zorientowałem sie, że mam do czynienia 

z braniem bardzo dużej ryby. Walka z rybą na wodzie  trwała ok. 

0,5 godz. i do końca nie wiedziałem jaką rybę mam zapiętą na 

haczyku. Po zmęczeniu ryby o doholowaniu jej do brzegu, 

okazało się, że jest to duży amur. Wówczas małżonka przejęła ode 

mnie Feddera, a ja z wielkim trudem podebrałem rybę i od głowy 

i wyholowałem ją na brzeg. Amur wziął na żółtego dumbellsa 

i był zahaczony w brzeg mięsistej wargi. Po zważeniu wędkarską 

wagą ryba miała 18,1 kg co okazało się moim rekordem 

życiowym. 

Gdyby nie obecność żony podczas łowienia wydobycie ryby na brzeg nie byłoby 

możliwe z uwagi na małą średnicę podbieraka. Po tym zdarzeniu postanowiliśmy 

zakończyć wędkowanie w tym dniu. Oczywiście amur wrócił do swego środowiska.

Pozdrawiam wszystkich seniorów lekarzy weterynarii i pozostałe osoby czytające 

moje wspomnienia z wędkarskiej wyprawy.
 lek. wet. Wiesław Zaborowski, Grudziądz

 Nigdy nie przypuszczałem, że...
    

Był 17 lipca 1979 r. Zdałem ostatni egzamin na studiach z położnictwa 

u prof. dr hab. Antoniego Żebrackiego uzyskując tytuł, lekarza weterynarii. Żal było 

opuszczać  Kortowo, rozstać się z koleżankami i kolegami z roku, ale wszystko co dobre 

i piękne kiedyś musi się skończyć.

52



Staż rozpocząłem 1 sierpnia 1979 r. w Wojewódzkiej Specjalistycznej Lecznicy dla 

Zwierząt w Bydgoszczy przy ul. Cieplickiej 5. Dowodził nami lek. wet. Jerzy Kaczmarek. 

Oprócz Niego w Lecznicy pracowali jeszcze lekarze weterynarii: Czesław Woźnica, Jan 

Gajewski, Jan Siemiński, Alojzy Operhalski, Paweł Piotrowski i Zenon Grzeczka. 

Pracowało także kilku techników weterynarii z Adamusem na czele i trzech sanitariuszy, 

że o pozostałym personelu nie wspomnę.

Atmosfera była fantastyczna, zespół doskonale się dogadywał, a kierownik lecznicy 

nie przeszkadzał nam w pracy. Pierwsze zgłoszenie, do którego pojechałem z lek. wet. 

Pawłem Piotrowskim, później ochrzczonym przydomkiem „Yabu San” dotyczyło konia na 

nieistniejącej już dziś składnicy węgla przy ul. Rycerskiej. Koń miał kolkę. Pamiętam 

pierwsze moje samodzielne działania pod okiem starszego kolegi.

Nikt wówczas nie przypuszczał, że za kilka lat nastąpi transformacja polityczna 

kraju i zmieni oblicze mojej ukochanej weterynarii. Wówczas to w roku 1990 wystąpiło 

u mnie coś co nazwałem – „nigdy nie przypuszczałem, że...”.

Wspomnę, że wychowywałem się na terenie lecznic weterynaryjnych ponieważ mój 

Tata – Edmund Hasse – był również lekarzem weterynarii, tak zresztą jak i Jego siostra 

moja ciocia Barbara Hasse.

Nigdy nie chciałem być strażakiem czy milicjantem, a na pytanie dorosłych kim 

chciałbym być w przyszłości odpowiadałem zawsze „lekazem wetelynalni”.

Prywatyzacja spowodowała duże zmiany w weterynarii, doszło do podziału na 

lekarzy państwowych i lekarzy wolnej praktyki weterynaryjnej. Właściwie od momentu 

prywatyzacji zaczęła się destrukcja i antagonizmy w tak pięknym do niedawna 

skonsolidowanym zawodzie.

Ponieważ wcześniej co czwartek dokonywałem przeglądów psów służbowych Milicji 

to po sprywatyzowaniu zawodu i powstaniu Policji nadal tych przeglądów dokonywałem. 

Raz w roku jeździłem w komisji przeglądającej stan zdrowia psów na terenie województwa 

Bydgoskiego, a później na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Podczas jednego z takich przeglądów padło pytanie, czy nie chciałbym przyjść na etat 

do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Byłem zaskoczony, powiedziałem, że 

przemyślę propozycję. Jakież było moje zdziwienie, gdy w końcu października 2007 r. 

zadzwonił do mnie ówczesny Naczelnik Wydziału Kadr KWP w Bydgoszczy z pytaniem, 

kiedy mógłbym przyjechać na spotkanie z Komendantem KWP ds. Prewencji celem 

rozmowy o zatrudnieniu mnie na etacie lekarza weterynarii w KWP w Bydgoszczy.

Na spotkanie umówiłem się w swoje urodziny czyli 28 października, a po odbytej 

rozmowie i akceptacji oczekiwań obu stron, zostałem poinformowany, że od dnia 

7 listopada 2017 r. jestem etatowym pracownikiem KWP w Bydgoszczy. W pierwszych 

dniach pracy odbyłem wszelkie szkolenia potrzebne do pracy na zajmowanym stanowisku  

starszego specjalisty oraz zrobiłem uprawnienia do samodzielnego poruszania się 

samochodami uprzywilejowanymi. I to jest moje drugie „nigdy nie przypuszczałem, że...”. 

W KWP w Wydziale Prewencji w Bydgoszczy pracuję do chwili obecnej ze wspaniałymi 

ludźmi. Współpraca układa się wręcz wzorowo, a ta czysta weterynaria nie jest tą moją 

ukochaną weterynarią w tamtym starym wydaniu – pełną wzajemnej współpracy 

i szacunku do starszych Kolegów. Obserwując obecną weterynarię nie żałuję decyzji 

i zmianie profilu mojej pracy, a ta stara weterynaria została tylko wspomnieniem – 

WIELKA SZKODA !!!!! 
Bydgoszcz, sierpień 2019 r.

 lek. wet. Paweł Mateusz Hasse
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Początek studiów - moje wspomnienia z akademika

Znajomość z akademikiem przy ul. Grenadierów 41 zawarłem w niedzielę dnia 

1 października 1961 roku. Z Bydgoszczy do Warszawy przyjechałem z Romkiem 

Stachowskim kolegą z Technikum Weterynaryjnego. Nie wiozłem wielu rzeczy. Cały 

dobytek spakowany był w tekturowej brązowej walizce. Powód tego był prosty. Nie 

przyznano mi miejsca w akademiku, nie miałem także załatwionej stancji w Warszawie. 

Ponieważ Romek miał miejsce w akademiku postanowiliśmy już wcześniej, że jakoś  

prześpię się w jego pokoju, a potem się zobaczy. Z Dworca Głównego dotarliśmy na 

Grenadierów dwoma tramwajami w tym linią 24. Roman wziął swoje bagaże i moją 

walizkę. Portierka (Indianka) dziwiła się, że jest tego tyle. Ja po godzinie jakoś dostałem 

się do środka i w pokoju 109 najpierw razem z Romkiem i nowopoznanym kolegą 

Bogdanem Holewińskim z Pruszkowa rozpiliśmy wino marki Strawberry. Pierwszą noc 

spałem w wolnym łóżku specjalnie się nie przejmując moją dość trudną sytuacją.  

Rozpoczął się rok akademicki a z nim zajęcia. Akademik był już cały „zapełniony”, wolnych 

łóżek brak. Zacząłem waletować. Taka sytuacja trwała przez październik, listopad aż do 

grudniowej przerwy świątecznej. Od poniedziałku do czwartku tułałem się po różnych 

pokojach, śpiąc gdzie się da i jak się da. Od piątku do niedzieli spałem w łóżku Bogdana 

Holewińskiego, gdyż on wyjeżdżał do domu do Pruszkowa. Tydzień przed wyjazdem na 

Święta Bożego Narodzenia spałem na podłodze w pokoju studentów III roku. Tego 

wieczoru zaglądnął do pokoju student VI roku Henryk Szulc, który był działaczem ZSP 

ds. kontaktów z Dziekanatem. Był trochę zdziwiony sytuacją, którą zastał. Zapytał 

dlaczego śpię na podłodze, z którego jestem roku i skąd pochodzę. Okazało się, że to krajan 

z Bydgoszczy. Po jego interwencji u prof. Piwowarczyka od nowego 1962 roku przyznano 

mi akademik. Zamieszkałem w pokoju 129 gdzie mieszkali Koledzy z VI roku Mietek  

Majek i Alojzy Langner (późniejszy poseł na sejm RP VIII kadencji). Mieszał tam też Jurek 

Janikowski, kolega z Technikum Weterynaryjnego w Bydgoszczy. Od następnego 

(letniego) semestru w pokoju 129 rezydowali sami bydgoszczanie. Doszedł: Wojtek 

Kochowicz z II roku i nieco później Romek Stachowski. 

W akademiku po raz pierwszy zobaczyłem obraz z telewizora. Był to telewizor marki 

„Wisła” o małej przekątnej ekranu – oczywiście czarno – biały. Sala telewizyjna mieściła 

się  po lewej stronie na I piętrze i sąsiadowała przez ścianę z „ ryjownią ” czyli salą nauki. 

Na parterze na tej samej powierzchni mieściła się duża świetlica (od roku 1965 Klub 

Studencki „Bakcyl” , którego nazwę wymyśliłem i wygrałem ogłoszony konkurs).

Ale wracajmy do telewizora. Sala telewizyjna była zwykle przepełniona od godz. 

17.00, a w pierwszych rzędach siadali studenci ostatnich lat studiów. W akademiku 

panowała hierarchia starszeństwa co najbardziej dało się zauważyć w czasie wydawania 

posiłków w stołówce. Większość oglądających paliła i zadymienie w sali było tak duże, że 

w zasadzie z tylnych rzędów nie było nic widać a słychać było mizernie. Jednak sala ta 

cieszyła się ogromną popularnością i zawsze wierną widownią. Pokój 109 był naprzeciw tej 

sali i przenosiły się do niego nastroje widzów. Pokój 129 gdzie mieszkałem do końca V roku 

był położony naprzeciw „ryjowni”. Tam z kolei panowała atmosfera naukowa, było cicho 

i poważnie. Ja z „ryjowni” nie korzystałem, wolałem naukę w pokoju. Tak szczerze mówiąc 

uczyłem się systematycznie tylko na I i II roku. Potem miałem tyle innych zajęć; kino, 

teatr, mecze, wino kobiety i śpiew. Zawalałem wiele kolokwiów, egzaminów, nie chodziłem 

na wykłady. Co prawda nie ma się czym chwalić, ale w sytuacjach podbramkowych 
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mobilizowałem się i zawsze jakoś zaliczyłem ćwiczenia czy zdałem egzamin. Studia 

ukończyłem w terminie. Co prawda nie odebrałem dyplomu 18 lutego 1967 r. gdyż 

przygotowywałem „szopkę” na Absolwentówkę. Mam to do dziś, że ciągle coś robię 

i działam przeważnie „ Pro publico bono”.

Od III roku zacząłem działać w Radzie Mieszkańców. Zygmunt Szura był 

Przewodniczącym Rady, a ja byłem Sekretarzem Rady. Umiałem pisać na maszynie 

a z językiem ojczystym byłem zaprzyjaźniony. Stanowiliśmy jak myślę dobry tandem  

w kadencji Rady 1963 – 1965 i 1965 – 1967 sporo zdziałaliśmy. Powstało radio 13-ka 

(motorem był Janusz Piątkowski) a potem zradiofonizowano pokoje w akademiku, powstał 

klub „Bakcyl” a akademik przyjął nazwę „Vetemik” (powiem nieskromnie, że to był mój 

pomysł). Były to czasy jego świetności.

W konkursie na najlepszy DS. w kategorii małych Domów Studenckich w roku 1965 

zajęliśmy I miejsce w środowisku warszawskim a nagrodą było nowe wyposażenie 

radiowęzła. Po odbiór nagrody pojechaliśmy na Jelonki w 13-tu w 26 taksówkach. 

W drugiej taksówce jadącej kolejno za każdym jechały nasze jednakowe dla wszystkich 

kapelusze. Szpan był wielki, zrobiliśmy furorę zajeżdżając tak na Jelonki. Wtedy w Klubie 

„Karuzela” śpiewała Maryla Rodowicz. Motorem wszystkich działań był Zygmunt pełen  

niewyczerpanych pomysłów, człowiek, dla którego nie było żadnych przeszkód 

w załatwianiu różnych spraw. Pamiętam, kiedy pojechaliśmy do kwestury SGGW na 

Rakowiecką po dotację na remont Akademika, której nie mógł załatwić (lub nie chciał) 

kierownik administracyjny akademika. Sekretarka najpierw spławiła nas mówiąc, że Pan 

Dyrektor jest bardzo zajęty i nas nie przyjmie. Wychodząc dowiedzieliśmy się, że właśnie  

Przed Akademikiem z Romanem 
Stachowskim.

trwa tam narada imieninowa. Zygmunt 

natychmiast zarządził kwiaty i wróciliśmy 

tam jako delegacja studentów weterynarii. 

Zostaliśmy przyjęci, napiliśmy się koniaku 

i dotacja została przyznana. Pan Dyrektor 

był zadowolony i powiedział, że po raz 

pierwszy studenci pamiętają o tak ważnym 

odcinku działalności SGGW jakim jest 

Kwestura czyli krótko mówiąc zaopatrzenie 

Uczelni. Przez pięć i pół roku akademik był 

moim domem, w zasadzie był Naszym 

domem, schronieniem, bytem i niebytem. 

Można by o akademiku, jego mieszkańcach, 

ich zwyczajach, nawykach i nałogach 

napisać kilka tomów. Ile tam rzeczy 

nieprawdopodobnych się wydarzyło. Ile 

fantazji i pomysłów studenckiej braci ten 

Nasz dom przeżył. Ile smutków i radości 

wszyscy tam przeżywaliśmy !!

Ci, dla których Akademik przy ul. 

Grenadierów 41 był domem przez czas 

studiów na pewno dziś z łezką w oku 

wspominają tamte szalone czasy.

Ryszard Tyborski
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Lekarz weterynarii czy weterynarz ?

Drodzy czytelnicy ! 
Jestem lekarzem weterynarii „starej daty” i zawsze wykonując swój zawód starałem 

się robić to jak najlepiej, tak aby nie było to powodem do wstydu i aby godnie 

reprezentować nasz zawód weterynaryjny. Obligował mnie do tego również uzyskany po 

studiach tytuł lekarza weterynarii (lekarza weterynaryjnego).

Podczas 48 lat mojej pracy zawodowej broniłem tego tytułu uważając, że zwracanie 

się do nas lekarzy weterynarii zwrotem „weterynarz” jest niestosowne i zgoła błędne.

Nie mogłem także pogodzić się z tym i nigdy się z tym nie pogodzę, że zwrot 

weterynarz był jest i pewnie będzie używany wręcz powszechnie w mediach 

i publikatorach w stosunku do przedstawicieli naszego zawodu przez redaktorów, 

dziennikarzy, przedstawicieli władz każdego szczebla i wreszcie co najbardziej mi 

przeszkadza przez samych lekarzy weterynarii.

Zawsze zwracałem uwagę osobom używającym w stosunku do nas zwrotu 

„weterynarz”. Nie chodziło mi tutaj bynajmniej o podkreślenie jakim to ja jestem ważnym 

gościem, jakie to mam wybujałe ego i że traktuję innych z góry. Po prostu chodziło mi 

zawsze o zasadę, o prawidłową formę zwracania się. Nigdy nie wymagałem aby zwracano 

się do mnie wymieniając tytuł zawodowy, jednak gdy ktoś mówi do mnie, czy o mnie 

„weterynarz” ripostuję. 

Na moje stwierdzanie, że nie jestem „weterynarzem” tylko lekarzem weterynarii 

ludzie reagują różnie. Jedni przyjmują to do wiadomości bez słowa, inni przepraszają 

mówiąc, że nie wiedzieli, a jeszcze inni stwierdzają, że przecież to nic złego, wszyscy tak 

mówią.

Dlaczego tak się dzieje. Sądzę, że do tego przyczynił się system który zaczął 

obowiązywać po II wojnie światowej, system ludowości i równania wartości. Przedwojenny 

wolny, elitarny zawód stał się zawodem państwowym, który miał przede wszystkim za 

zadanie sprawowanie opieki weterynaryjnej nad wielkimi stadami zwierząt. Masowo 

kształcono służbę pomocniczą – przodowników weterynaryjnych, sanitariuszy i techników 

weterynarii. Zawód lekarza weterynarii zatracił swój elitaryzm tak zresztą jak i słowo 

elita, bowiem przedstawicieli elit wyniszczyli hitlerowcy, stalinowcy i służba 

bezpieczeństwa.

 Nazwa „weterynarz” utrwalała się powoli i do niej zaliczono wszystkich, którzy 

zajmowali się w jakiś sposób leczeniem zwierząt. Jest to mój pogląd i nie chcę w żadnym 

wypadku narzucać go innym, podając go po prostu Państwu do wiadomości. 

Internet jest kopalnią wiedzy, wiedzy o różnej treści. Można tam bez trudu znaleźć 

także wszystko o weterynarzach (w większości) i lekarzach weterynarii (w mniejszości). 

Są w nim także rozważania na temat „Weterynarz czy lekarz weterynarii”.

Pozwoliłem sobie na kilka wybranych  internetowych przykładów dotyczących tego 

tematu. Oto one: 

- Sam termin – lekarz weterynarii, a właściwie jak tego chce profesor Miodek – lekarz 

weterynaryjny – narodził się w Polsce w dziewiętnastym wieku. Jego odpowiednikami są 
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w Rosji – ветеринарный врач, w Niemczech – Tierarzt – czyli dosłownie - lekarz zwierząt. 

Kraje anglosaskie przyjęły termin „veterinarian” lub po prostu „vets”, od którego u nas 

w kraju ukuto pojęcie „weterynarz”. Jest to powodem zdumiewających nieraz 

neologizmów w stylu „weterynarza powiatowego” czy „głównego weterynarza”, zamiast 

„powiatowego czy głównego lekarza weterynarii”.

Inny językoznawca prof. Bralczyk nie widzi nic niepoprawnego w nazywaniu lekarzy 

weterynarii „weterynarzami” tłumacząc to tym, iż jest to ogólnie przyjęty zwrot. 

A ja pytam – a gdzie źródłosłów, gdzie łacina. Moim zdaniem jest to spłycanie 

zagadnienia, ale jak taki autorytet tak mówi, to co my chudo pachołki językowe mamy do 

gadania ?

I karuzela z weterynarzami kręci się dalej.    

Mówią tak przedstawiciele władzy powiatowej, wojewódzkiej, szczebla 

ministerialnego, posłowie, senatorowie a nawet premierzy i prezydenci. 

Temat ten jest wałkowany już od kilkudziesięciu lat. Czy sprawa jest w dalszym 

ciągu aktualna? Czy prowadzić na ten temat dyskusję? Czy przejść nad tym do porządku 

dziennego i po prostu dla opinii publicznej stać się weterynarzem? 

 

Ponieważ różne na ten temat są poglądy i wyrażane zdania czy opinie pochylmy się 

raz jeszcze nad tym zagadnieniem 

Na początek wszechwiedzący Internet i różne istniejące tam źródła:

  

1. Lekarz weterynarii (pot. weterynarz) – przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich 

(obok medycyny i stomatologii); w Polsce osoba, która ukończyła 5,5-letnie studia na 

jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej i uzyskała prawo do wykonywania zawodu 

nadawane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, posiadająca kwalifikacje do 

badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego.
Źródło: Wikipedia – wolna encyklopedia 

 

W powszechnym języku utarło się nazywanie przedstawicieli tego zawodu 

"weterynarzami". Jednakże mało kto wie, że ta forma jest uznawana za błędną lub nawet 

obraźliwą zwłaszcza w środowisku lekarsko-weterynaryjnym. Weterynarz bowiem, a więc 

tłumacząc z łacińskiego veterinarius oznacza nikogo innego, jak "hodowcę zwierząt". 

Dopiero łacińskie sformułowanie medicus veterinarius, czyli w wolnym tłumaczeniu 

"lekarz weterynarii" oddaje właściwe nazewnictwo przedstawicielom tego zawodu. 

Jednak i ta ostatnia forma budzi pewne wątpliwości nawet wśród językoznawców, gdyż 

sugeruje, iż przedmiotem leczenia tak tytułowanego specjalisty nie są zwierzęta lecz sama 

weterynaria, dlatego też coraz częściej używa się zwrotu "lekarz medycyny 

weterynaryjnej". Tytuł ten jest następstwem stosowania podobnych zwrotów w medycynie 

ludzkiej - lekarz medycyny estetycznej bądź lekarz medycyny sportowej. Uzasadnieniem 

jest ciągłe dążenie do pokazania i kroczenia nurtem jednej medycyny o wielu 

specjalnościach.

Źródło: Wikipedia – wolna encyklopedia 

2. „Weterynarz” a „lekarz weterynarii” 
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Weterynarz czy lekarz weterynarii ? Oto internetowe zdanie jednego z nas – 

lekarza weterynarii 

Weterynarz czy lekarz weterynarii, jak się do niego zwracać, czy „panie doktorze”, 

czy „panie lekarzu” czy „panie weterynarzu”? 

Bardzo często klienci, którzy myślą co mówią i ważą słowa, zadają mi te pytania.

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego definiuje:

Weterynaria: nauka o leczeniu zwierząt (zwł. hodowlanych).

weterynarz: Etym. - łac. veterinarius dotyczący zwierząt hodowlanych od veterina(e) 

zwierzęta domowe, zwierzęta juczne.

leczący zwierzęta - medicus veterinarius czyli lekarz weterynarii.

Weterynaria nie ma zbyt długich tradycji. Poważnie zwierzęta leczy się od niedawna. 

Znaczący postęp w tej dziedzinie nastąpił po II wojnie światowej wraz z rozwojem nowych 

technik leczenia oraz nowych metod rozmnażania zwierząt użytkowych. Dziś w leczeniu 

zwierząt w związku z rozwojem cywilizacyjnym odnotowano postęp zarówno pod 

względem technicznym (wykonywanie tego zawodu w ostatnich latach stało się bardziej 

nowoczesne i wymaga nie tylko wiedzy medycznej, ale i technicznej), jak i etycznym 

(zobowiązanie do przestrzegania i upowszechniania praw zwierząt - obowiązuje go polskie 

ustawodawstwo i Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia) - oraz respektowania 

podstawowych zasad sozologii czyli  ochrony środowiska.

W Polsce kandydat do zawodu ma tylko jeden wybór: musi ukończyć studia na 

jednym z wydziałów weterynaryjnych w kraju - w Lublinie, Wrocławiu, Warszawie lub 

Olsztynie (ostatnio także w Poznaniu, Krakowie i Toruniu - przypis mój RT). 

Studia trwają pięć i pół roku i mają charakter przyrodniczo-lekarski. W programie 

studiów jest kilka podstawowych bloków przedmiotów, a mianowicie blok ogólny, 

humanistyczny, oraz specjalistyczny.

Studia weterynaryjne są także ukierunkowane na  działania praktycznie, i to 

w najwyższym stopniu. Niezależnie od zajęć praktycznych w przyuczelnianych 

laboratoriach i klinikach, są też wakacyjne praktyki zewnętrzne - w lecznicach 

prywatnych, laboratoriach weterynaryjnych, stacjach Sanepidu i innych miejscach. 

Studia kończą się uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii (lek. wet., międzynarodowa 

nomenklatura: DVM).

Aby wykonywać pracę lekarza weterynarii trzeba oprócz ukończonych studiów 

wyższych na danym kierunku, uzyskać prawo wykonywania zawodu, które na wniosek 

zainteresowanego wydaje właściwa dla miejsca zamieszkania okręgowa rada lekarsko-

weterynaryjna. Współczesny lekarz weterynarii to specjalista nie tylko leczący zwierzęta, 

ale i zwalczający choroby zakaźne zagrażające człowiekowi (zoonoza), a także kontrolujący 

środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego (inspektorzy weterynarii powiatowych i woje-

wódzkich inspektoratów weterynarii, a także w stacjach sanitarno-epidemiologicznych).

Poza tym sprawdźmy jak wygląda sprawa nomenklatury prawnej w przytoczonych 

przepisach weterynaryjnych. I tak:

                                          USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.)
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Rozdział 2

Tworzenie i organizacja zakładów leczniczych dla zwierząt

Art. 5. 2. Kierownikiem zakładu leczniczego dla zwierząt, zwanym dalej „kierownikiem 

zakładu”, może być wyłącznie lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania 

zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

oraz

USTAWA

z dnia 21 grudnia 1990 r.

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

(tekst jednolity)

Rozdział 1

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii

Art. 1. 1. Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia 

zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, 

a w szczególności:

1) badaniu stanu zdrowia zwierząt;

2) rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

3) leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych;

4) wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;

5) badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;

6) sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem 

zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt 

i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;

7) badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;

8) wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne.

Rozdział 5

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Art. 34. Organami Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej są:

1) Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii;

2) Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna;

3) Krajowa Komisja Rewizyjna;

4) Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny;

5) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Tak więc wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, aby nazywać osobę wykonującą 

ten, zaręczam wszystkim, niełatwy zawód, LEKARZEM WETERYNARII i nie dlatego 

tylko, że taki tytuł ma wpisany w dyplomie ukończenia studiów, ale i dlatego, 

że określenie WETERYNARZ coraz częściej używane jest jako poddanie wątpliwości 

fachowości i doświadczenia lekarza weterynarii.

Źródło: strona internetowa Przychodni weterynaryjnej z Siedlec autor lekarz 

weterynarii Marek Pasiak
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Tyle nasz Kolega z Siedlec. I co Państwo na to ?? 

Ale w Internecie są także i inne artykuły i doniesienia. Jak się do nich odnosić ?

Zawód weterynarz. Jak zostać weterynarzem?

Definicja

Weterynarz to specjalista w leczeniu zwierząt, zarówno domowych, jak 

i hodowlanych, który dysponuje wiedzą na poziomie lekarskim i jest uznawany za lekarza.

Zawód: weterynarz - Kto może zostać weterynarzem?

Weterynarz to zawód dla ludzi z pasją. Weterynarz kocha zwierzęta, ale jednocześnie 

potrafi zachować do nich i do ich leczenia pewien dystans, musi mieć dobrą pamięć, 

w trudnych sytuacjach powinien posiadać sztukę obłaskawiania nawet najgroźniejszych 

zwierząt. Ponieważ pracuje bardzo długo, powinien być odporny na wysiłek i stres. 

Powinien też myśleć logicznie, być spostrzegawczy i dokładny, a także szybko i trafnie 

podejmować decyzje. Powinien także lubić i umieć się nieustannie uczyć – to niezbędna 

cecha w tym zawodzie, a posiadanie solidnych podstaw i zainteresowań z zakresu nauk 

biologicznych jest konieczne.

Niezależnie od tych cech, weterynarz kieruje się zasadą główną: sanitas animalium 

pro salute homini (przez zdrowie zwierząt do zdrowia człowieka).Oznacza to, że powinien 

dbać również o zdrowie ludzkie w związku ze zdrowiem zwierząt.

Współczesny weterynarz jest zobowiązany do przestrzegania i upowszechniania 

praw zwierząt (obowiązuje go polskie ustawodawstwo i Światowa Deklaracja Praw 

Zwierzęcia) oraz respektowania podstawowych zasad sozologii (ochrony środowiska).

Ponadto wykonywanie tego zawodu w ostatnich latach stało się bardziej nowoczesne 

i wymaga nie tylko wiedzy medycznej, ale i technicznej.

Status społeczny weterynarzy.

Pozycja społeczna weterynarza jest od pewnego czasu zbliżona do statusu lekarza, 

a to ze względu na fakt, że w obecnych czasach miłośnicy zwierząt nadali weterynarzom 

większe znaczenie w związku z czym bardzo znacznie poprawiły się również zarobki 

weterynarzy.

Jak zostać weterynarzem?  Chcę być weterynarzem !

W Polsce kandydat do zawodu ma tylko jeden wybór: musi zacząć studia na jednym 

z czterech wydziałów weterynaryjnych w kraju – w Lublinie, Wrocławiu, Warszawie 

(Medycyna Weterynaryjna) lub Olsztynie. Trzy pierwsze to studia na akademiach 

rolniczych, zaś ostatnie – na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ośrodków nie jest 

może wiele, nie potrzeba jednak więcej: weterynarze już dziś narzekają na konkurencję 

w zawodzie.

Zanim zostaną praktykami zawodu, muszą zdać egzamin wstępny lub po prostu 

przejść konkurs świadectw dojrzałości. Zazwyczaj jest to konkurs połączony z egzaminem 

testowym lub ustnym z biologii i chemii. Studia, podobnie jak medyczne trwają sześć lat 

i mają charakter przyrodniczo-lekarski. Dwa pierwsze lata studiów to tak zwane studia 

przedkliniczne (nauki podstawowe) czyli: anatomia (4 semestry), histologia, biofizyka, 

genetyka, chemia, biochemia, fizjologia, łacina i historia filozofii. Potem na kolejnych 

latach są: farmakologia (dla wielu jeden z najtrudniejszych przedmiotów), diagnostyka 

internistyczna, anatomia patologiczna, patofizjologia, mikrobiologia, interna, chirurgia 
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z ortopedią i okulistyką, choroby zakaźne i epizootiologia, rozród, toksykologia, wszystkie 

tak zwane „przedmioty mięsne”, dietetyka i nawet tak egzotyczne przedmioty jak 

choroby owadów użytkowych.

Zwykle kandydaci wybierają studia dzienne, ale można też studiować wieczorowo 

(choć są to wówczas studia drogie). Dziś studia weterynaryjne uważa się za bliskie 

naukom rolniczym. Ich zadania sprowadzają się do dwóch celów: zachowania zdrowia 

i maksymalnej zdolności produkcyjnej zwierząt gospodarskich oraz ochrony zdrowia 

człowieka. Współczesny lekarz weterynarii to specjalista nie tylko leczący, ale 

i zwalczający choroby zakaźne zagrażające człowiekowi (zoonoza), a także kontrolujący 

środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.

Gdzie może pracować weterynarz?

Lekarze i technicy weterynaryjni mają ograniczone możliwości zdobycia 

zatrudnienia, ale mogą szukać pracy zarówno w prywatnej, jak i państwowej 

branży weterynaryjnej. Oznacza to, że mogą pracować na stanowiskach 

lokalnych inspektorów weterynarii (np. wojewódzkich), a także w stacjach 

sanitarno-epidemiologicznych, jak również prywatnie, co zdarza się najczęściej. 

Weterynarz wybiera przecież przede wszystkim drogę samodzielnej praktyki lub 

pracy w spółce wraz ze współpracownikami.

Lekarze weterynarii nie zajmują się z reguły innym zakresem czynności niż leczenie 

(tzn. nie zajmują się zabiegami upiększającymi), jednak wielu dodatkowo proponuje takie 

usługi. Jeśli natomiast lekarz ma talent do handlu, może – rezygnując z uprawiania 

zawodu – zostać przedstawicielem handlowym, doradcą w firmie sprzedającej lekarstwa 

dla zwierząt. Zdarza się to rzadko, ale jest rozwiązaniem dla tych, którzy nie mogą się 

odnaleźć na rynku pracy.

Ważnym elementem weterynarzy jest również badanie mięsa, serów w rzeźniach 

i ubojniach.

Prawdziwi pasjonaci mogą szukać pracy w ośrodkach zoologicznych czy 

profesjonalnych hodowlach (np. ryb).

Zarobki weterynarzy zależą w największym stopniu od liczby klientów 

i przypadków. 

Te z kolei zależą głównie od miejsca działalności (czy istnieje lokalna konkurencja), 

a ponadto od jakości usług, z którą wiąże się opinia o weterynarzu. Jeśli jest dobra, 

weterynarz może liczyć na wysokie dochody, choć na pewno nie w pierwszym roku 

działalności.

Zarobki wahają się od 2000 zł (niestety często tyle zarabiają pasjonaci, którzy leczą 

zwierzęta na wsi za przysłowiowe dziękuję) do kilkunastu tysięcy złotych, które zarabiają 

właściciele prywatnych klinik weterynaryjnych.

Generalnie trend jest podobny co w przypadku lekarzy: weterynarze pracujący 

w sektorze publicznym (inspekcja weterynaryjna, administracja) zarabiają dużo mniej 

od tych pracujących w prywatnych klinikach.

Plusy i minusy zawodu weterynarza

Plusy: możliwość pracy na własny rachunek – prywatna klinika weterynaryjna.
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Polacy wydają coraz więcej pieniędzy na opiekę nad swoimi pupilami w związku z czym 

zarobki weterynarzy również rosną.

Minusy: duża konkurencja i ograniczony rynek usług. Naprawdę ciężkie studia – osoby, 

które nie interesują się fizyką, chemią, biochemią, anatomią czy histologią czy fizjologią 

powinny pomyśleć o wyborze innego kierunku studiów.

Ciekawostki związane z zawodem weterynarza

Niestety wciąż wiele osób traktuje zwierzęta jak przedmiot i zamiast zainwestować 

w leczenie zwierzęcia wybiera drogę najprostszą – eutanazję. Dlatego dobry weterynarz 

jest również dobrym psychologiem, który potrafi pracować zarówno ze zwierzęciem jak 

i jego opiekunem.

W gospodarstwach rolnych zwierzę traktuje się jako narzędzie do zarabiania pieniędzy – 

jeżeli nie przynosi zysku lub zagraża stadu po prostu się je usuwa. Wtedy niestety rola 

weterynarza ogranicza się tylko i wyłącznie do osoby wykonującej eutanazję na 

zwierzęciu.
Źródło: Wikipedia – wolna encyklopedia: Zawód weterynarz. Jak zostać weterynarzem 

praca i zarobki.
  

Źródła nie podają nazwiska autora tego opracowania. Jest to artykuł 

stanowiący w moim pojęciu zlepek niepełnych i pewnym sensie amatorskich  

wiadomości na temat zawodu lekarza weterynarii a wg autora zawodu  

weterynarza. Ponadto część zawartych w tym opracowaniu danych jest 

nieaktualna. Takich opracowań krążących w Internecie nie uzupełnia się i nie 

są one aktualizowane. Stąd taki stan tego opracowania.

Takim to  sposobem  upowszechnia się w społeczeństwie wiedza  na temat 

naszego zawodu, których jego przedstawicieli nazywa się weterynarzami. 

Myślę, że przytoczone materiały będą kanwą do naszych dyskusji na tytułowy 

temat. Czekamy na Państwa wypowiedzi w tej sprawie !  (komentarz mój RT) 

 

W Internecie także  znalazłem taki wpis : 

Oficjalne nazwy to lekarz medycyny i lekarz weterynarii. Potocznie na lekarza 

medycyny mówi się zwykle lekarz, a na lekarza weterynarii – weterynarz. Nie ma tradycji 

nazywania tych zawodów – odpowiednio – lekarz ludzi i lekarz zwierząt, choć z logicznego 

punktu widzenia taka opozycja byłaby uzasadniona.

A teraz nieco ogłoszeń 

Dolittle Gabinet weterynaryjny

Usługi weterynaryjne.

Jestem doświadczonym weterynarzem. Prowadzę Gabinet weterynaryjny.

Ponadto weterynarze przeprowadzą biopsję cienkoigłową.

Gabinet weterynaryjny w Szczecinie prowadzi lekarz weterynarz Dorota M.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz potrzebom, świadczymy szeroki 

zakres usług. Nasi weterynarze cały czas .......

Zaajemy sobie sprawę, że dla pupila wizyta u weterynarza jest stresująca……

Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawa

Weterynarze - Szukasz? Sprawdź na pkt.pl !
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Jeszcze kilka przykładów z naszego podwórka. Tylko kilka bowiem gdyby chcieć 

skopiować zawarte w Internecie ogłoszenia nie starczyłoby stron w tym Biuletynie. Być 

może dający  ogłoszenia w Internecie nie wiedzą jak są tam „zapowiadani”.

Myślę jednak, że można zwracać uwagę portalom internetowym zajmującym się odpłatną  

reklamą na te sprawy i bronić swojego dobrego imienia. 

20 polecanych weterynarzy w Bydgoszczy 

Lecznica Wyżyny - Weterynarz Bydgoszcz

weterynarz bydgoszcz bełzy

weterynarz bydgoszcz błonie

weterynarz bydgoszcz szwederowo

weterynarz bydgoszcz wyżyny

weterynarz od królików

weterynarz inowrocław

weterynarz kora bydgoszcz

Już po zakończeniu pisania tego dyskusyjnego artykułu dnia 1 października br. 

wieczorem w TV Bydgoszcz wystąpił minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof 

Ardanowski.

Program poświęcony był m.in. sprawom służby weterynaryjnej, oddaniu nowej 

siedziby Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu.

Minister przez cały czas trwania programu mówił „lekarze weterynarii” 

w przeciwieństwie do prowadzącej rozmowę redaktor, która znała tylko formę  

„weterynarz, weterynarze”. Zaraz po programie dzwoniłem do redakcji „Zbliżeń”  

zgłosiłem swoje uwagi w wiadomej sprawie z krytyką Pani redaktor i pochwałami dla 

Ministra (oczywiście za używanie poprawnego zwrotu lekarz weterynarii). Przyjmujący 

telefon redaktor dyżurny z początku był nim zdziwiony, ale argument ministerialny 

spowodował, że zobowiązał się przekazać moje uwagi do Redakcji „Zbliżeń”. Co z tego 

wyniknie? Chyba nic, bo to nie pierwsza moja interwencja w takiej sprawie.

W maju 2017 r. toczyłem spór z redaktor Gazety Pomorskiej w sprawie tytułu jakim 

opatrzyła reportaż z Rocznego Zebrania Koła Seniorów w Bibliotece UKW „Weterynarze 

czyli pasjonaci”. Moje argumenty nie trafiły jednak na podatny grunt.

Wreszcie w zaufaniu zdradzę Państwu, że nieraz mając kontakt z przedstawicielami 

naszego pięknego zawodu odnoszę wrażenie, że powoli zaczyna się na różnych uczelniach 

kształcić „weterynarzy”.

Jeszcze raz pragnę zapytać - co Państwo na to? Co na to Rada Okręgowa KPILW, 

przyznająca prawa wykonywania zawodu – zawodu lekarza weterynarii !!!!

Co o tym sądzicie Drodzy PT Seniorzy, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy?

A może to tylko moja idee fix czyli obsesja, szajba, bzik, aberracja psychiczna, 

zamiłowanie, paranoja, maniactwo, nienormalność ?

Jeżeli zechcecie podyskutujemy o tym w kwietniu 2020 w czasie kolejnego Rocznego 

Zebrania naszego Koła Seniorów. 

                                                                 Lekarz weterynarii 

Ryszard Tyborski 
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Historia Zawodu - zdjęcia, dokumenty, przedruki, 

komentarze
Przedstawiamy Państwu historyczne „różności” wybrane  z mojego archiwum. 

Być może znajdziecie tu cos ciekawego dla siebie. 
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Powyżej: Lek. wet. Andrzej Ostrowski (1926 – 2012), autor inowrocławskiej Kroniki.

Historię i osiągnięcia inowrocławskiej służby weterynaryjnej na przestrzeni 

XX wieku zaprezentujemy podczas VI Sesji Historycznej Koła Seniorów 

Lekarzy Weterynarii we wrześniu 2020 r. 

Sesja będzie dotyczyła także mogileńskiej służby weterynaryjnej.
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Po raz kolejny  w Biuletynie 
„gości” lek. wet. Maksymilian
Czerwiński (1888–1983) 
- zasłużona postać weterynarii 
inowrocławskiej.

Ambulans weterynaryjny PZLZ Nakło 1958 r.

Lek. wet. Leszek Suwiński wyjeżdża w teren, 
1959 r. 
Na zdjęciu pierwszy model Syreny 100 
z drzwiami otwieranymi do przodu.
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Artykuł także z Tygodnika Dla Wsi Pomorskiej „Wiadomości Rolniczych” 
wydawanych w Bydgoszczy z 15 listopada 1964 r. 
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W roku 1968 Olgierd Turek zebrał na wspólnym plakacie karykatury 37 lekarzy 
weterynarii z województwa bydgoskiego, które powstawały w okresie 1960 – 1970... 
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...na odwrocie umieścił w kółkach nazwiska tych, których zapamiętał. Dziś po latach 
trudno zapewne uzupełnić brakujące nazwiska. Może jednak starszym kolegom uda się

rozpoznać bezimienne postacie w karykaturze.   



Dyplom lek. wet. Stanisława Zwolińskiego ze Żnina, nestora żnińskiej służby 
weterynaryjnej

PZLZ Piotrków Kujawski rok 1962 

Zebrał: Ryszard Tyborski 
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Jerzy Nowicki Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wąbrzeźnie (1870 – 2001)



Zmarli w okresie 2018/2019                                                 

Wiesława  Jakubczyk Urodzona dnia 19 kwietnia 1940 r. w Bydgoszczy. Po maturze 
w Państwowym Technikum Weterynaryjnym w Bydgoszczy podjęła studia na Wydziale 
Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Dyplom lekarza weterynarii uzyskała 
w 1965 r.  Po rocznym stażu w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Wyrzysku od czerwca 
1966 r. podjęła pracę w ZHW w Bydgoszczy jako kierownik Pracowni Serologicznej 
i pracowała na tym stanowisku nieprzerwanie do 30 września 1996 r. do chwili przejścia 
na  wcześniejszą emeryturę. Była uznanym fachowcem w zakresie serologii, służąc swoją 
wiedzą terenowym lekarzom weterynarii.  Zmarła dnia 1 października 2018 r. 

Remigiusz Jamioła Urodzony dnia 1 marca 1941 r. w Nowodworze k/Dęblina. Absolwent 
Wydziału Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie z 1966 r. Po stażu 
w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim pracował od dnia  
maja do dnia 30 sierpnia 1967 r.  jako ordynator w Państwowego Zakładu Leczniczego dla 
Zwierząt w  Aleksandrowie Kujawskim, a w okresie od września 1967 do dnia 31 marca 
1983 r. był kierownikiem PZLZ w Turznie pow. Toruń. Od 01 kwietnia 1983 do 31 grudnia 
1998 pracował w WZWet w Toruniu jako inspektor. Od 01.01.1999 do emerytury pracował 
w Miejskim Inspektoracie Weterynarii jako zastępca PLW. Emeryt od 01.06.2003 r. 
Zmarł  dnia 27 listopada 2018 r. 
Źródła biogramów: Akta osobowe archiwum WIW w Bydgoszczy (R.T.)

Zbigniew Demczuk Urodzony dnia 21 marca 1947 r. w Hrubieszowie. Dyplom lekarza 
weterynarii otrzymał w 1985 r. po studiach na Wydziale Weterynarii SGGW w Warszawie. 
Po studiach do 31 sierpnia 1986 r. pracował w Państwowym Zakładzie Weterynarii 
w Mińsku Mazowieckim. Przeniósł się do PZLZ w Janowie Podlaskim i tam pracował do 
końca 1991 r. Po prywatyzacji pracował w Lecznicy dla Zwierząt w Strachówce w woj. 
siedleckim. W lipcu 2013 r. przeniósł się do Lubicza w powiecie toruńskim gdzie do śmierci 
prowadził Gabinet Weterynaryjny. Zmarł dnia 17 października 2018 r.     
Źródło: Dane z ewidencji karty członkowskiej Warszawskiej Izby Lekarsko – 
Weterynaryjnej i KPILW (R.T.)

Jan Krupa - Członek Honorowy Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii przy KPILW. 

Zmarł dnia 2 lutego 2019 r. 
Urodziłem się przed 71 laty w Przedmieściu Dalszym na ziemi kieleckiej. Po ukończeniu 
liceum ogólnokształcącego w Iłży oraz studiów na Wydziale Weterynaryjnym 
w Warszawie, w roku 1961 podjąłem pracę w województwie bydgoskim w Piotrkowie 
Kujawskim. Potem była praca kolejno w: Gołdapi, Tarłowie, Zabłudowie i w Białymstoku, 
gdzie mieszkam, teraz jako emeryt, do dzisiaj. Przez pewien czas pracowałem na 
stanowisku Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Białymstoku. W roku 1978 uzyskałem 
stopień naukowy dr nauk weterynaryjnych. Od roku 2003 jestem członkiem Kapituły 
Medalu Meritus nadawanego przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. To tyle 
krótkich danych biograficznych. 
Źródło: Internet Rozmowa z dr nauk weterynaryjnych, literatem i działaczem 
społecznym Januszem Krupą przeprowadzona przez J. Zaręmbskiego z Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Białymstoku z 13 grudnia 2006 r. 

Zofia Gołaszewska - Śróbka  (ur. 14 grudnia 1937 – zm. 1 sierpnia 2019 r.). 
Biogram zamieszczony w materiale „Małżeństwa Weterynaryjne”. 

71

Opracował Ryszard Tyborski 



10 lat naszego Koła i co dalej ?
  

Mijające 10 lecie działalności Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii województwa Kujawsko 
– Pomorskiego jest dobrym momentem na podsumowanie jego dotychczasowego istnienia , ale 
także do odpowiedzi na  pytanie, które zawarto w tytule. 

Biorąc pod uwagę wszystko to, co w czasie tego dziesięciolecia się wydarzyło można 
stwierdzić, że nie był to czas zmarnowany. Udało się skupić w szeregach Koła znakomitą część 
seniorskiego środowiska weterynaryjnego z całego województwa. Udało się ustalić 
i przyjąć formę działania, opartą na opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Okręgową  
Regulaminie. Ponadto ustalono jasne zasady finansowania Koła i prowadzenia rozliczeń 
z wpływów. Ten fundament działalności Koła, którego w seniorskich działaniach innych 
województw  brak pozwolił na jego zorganizowane funkcjonowanie.

Wreszcie ludzie, którzy to Koło tworzą Koleżanki i Koledzy Seniorzy, sympatycy Koła, 
członkowie wspierający i różne podmioty życzliwie nam pomagające w ciągu tego lecia.

Pamiętam jak w dniu 2 lipca 2010 r. po kilkumiesięcznych przygotowaniach 
i dyskusjach odbyło się zebranie założycielskie Koła, w którym udział wzięło prawie 
40 seniorów lekarzy weterynarii. Przyjechali bo chcieli, aby istniała jakaś forma seniorskich 
spotkań. Większość wypowiedziała się w przeprowadzonej ankiecie za organizowaniem 2-3 
w roku spotkań nie wchodząc w szczegóły ich organizacji i nie określając jak miałyby one 
wyglądać.

Powstało wtedy 5 sekcji: bydgoska, toruńska, włocławska, grudziądzka i inowrocławska. 
Ta ostatnia ze względu na brak chętnych do pracy szybko zakończyła swoje działanie. 

Pozostałe działają dalej z różnym powodzeniem. Powołano Zarząd Koła w skład którego weszli 
przewodniczący Ryszard Tyborski, sekretarz Koła - Maria Brauer-Mazurek,  koordynatorzy 
sekcji Toruń - Wojciech Karpiński, Włocławek - Wiesław Budindorf, a od 2013 r. Janusz 
Mostowski, Grudziądz - Witold Gappa. Całość jednak skupiła się na działaniu sterowanym 
z Bydgoszczy. Tutaj oprócz mnie w pracy Koła uczestniczyli – Maria Brauer Mazurek, Kazimierz 
Kordzielewski i od 2015 r. Jacek Judek. Do pomocy w organizowaniu imprez i spotkań 
w minionym okresie włączali się także Konrad Korytko z Brodnicy, Małgorzata Kolibowska 
z Włocławka,Wojciech Minda ze Skrwilna, Bogumila W. Mikolajczak i Jerzy Osowski z Torunia 
oraz zmarli ś.p. Zbigniew Zawadzki z Grudziądza i Stanisław Wojciechowski z Włocławka. Tutaj 
należy się Im podziękowanie a Zmarłym wspomnienie.

Działanie Koła powoli rozkręcało się. Zaczęto organizację wycieczek, cyklicznych rocznych 
zebrań i spotkań, spotkań okolicznościowych i integracyjnych. W sumie przez 10 lat działania 
zorganizowano 16 wycieczek krajowych i zagranicznych i przeszło 110 różnych imprez. 
Zorganizowano 5 Sesji Historycznych i wydano 4 Zeszyty Historyczne.

Wydano także z dzisiejszym 8 Biuletynów Koła Seniorów, szereg folderów 
o  charakterze  informacyjnym, wydrukowano i wysyłano tysiące zaproszeń, zawiadomień i 
informacji. Wreszcie opracowano i wykonano znaczek Koła „Lekarz Weterynarii Senior”, który 
jest ewenementem w skali kraju i który wzbudza zainteresowanie w innych województwach. 

To wszystko Drodzy Państwo Seniorzy dla Was i przez Was ! 
Są też cienie, bo przecież działalności nie mierzy się samymi sukcesami. Wszystkie te 

Cienie znacie Państwo doskonale, bo mówię o nich od lat. To ograniczony odzew na 
organizacyjne działania, nikły wpływ na pracę Koła, późne zgłaszanie udziału 
w spotkaniach, utrudniające sprawną ich organizację, nastawienie na odbiór, brak zgłaszanych 
pomysłów, uwag i chęci włączania się w działanie i wreszcie niestety opłacanie składek – 
nieterminowe i często zbiorcze z brakiem określenia okresu składki. Przypominanie o braku 
wpłat do najprzyjemniejszych nie należy.

Brak też troski i dyskusji na temat przyszłego działania Koła, co jest moim naczelnym 
zmartwieniem, bowiem mimo, iż poświęcam na jego rzecz praktycznie przeciętnie ok. 3-4 
godziny dziennie widzę, że samemu nie zdołam sprostać organizacji wszystkich imprez 
i spotkań, przygotowywaniu zaproszeń, prowadzeniu korespondencji, przygotowywaniu 
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Wasz Przewodniczący 10-cio latek 

lek. wet. Ryszard Tyborski 

wycieczek, Sesji Historycznych, opracowywaniu  informacji, Biuletynu Koła etc. etc., że 
o licznych wyjazdach i telefonicznych rozmowach nie wspomnę. Jest ze mną przeszło 15 lat 
także cała sfera historii zawodu, nad którą praca zajmuje też sporo czasu.

I nie myśl Drogi Czytelniku, Droga Koleżanko i Kolego, że się skarżę na swój los. Tak nie 
jest. Podjąłem się świadomie tego zadania i staram się moje związane a tym obowiązki 
wypełniać jak najstaranniej, bowiem działanie na rzecz innych jest wpisane w moje życie 
i robię to już od wielu lat. Chcę jednak uświadomić Państwu, że aby Koło dalej działało potrzebne 
jest zaangażowanie także innych osób z Koła. Sprawniejsze współdziałanie Kolegów 
Koordynatorów, propagowanie naszych działań w środowiskach lokalnych, podsuwanie 
pomysłów i włączanie się do ich organizacji itp. Myślę, że warto podjąć na ten temat dyskusję 
i tak podzielić zadania organizacyjne Koła, aby dalej sprawnie działało i było łącznikiem 
wszystkich nas PT Koleżanek i Kolegów Seniorów Lekarzy Weterynarii naszego województwa.

Tak na marginesie proszę jeszcze Państwa o korzystanie z zawartych informacji 
w Biuletynach Koła i informatorach, gdzie dostępne są dane przypominające 
o numerach telefonów, danych do konta Izby potrzebnych do wpłat, dniach 
i godzinach, w których czynne jest Biuro Izby itp. Oszczędzi to Państwu problemów 
z ustalaniem tego typu danych. Wystarczy mieć pod ręką ostatni numer Biuletynu, 
by mieć dostęp do potrzebnych informacji.

Na koniec tych rozważań i uwag, blasków i cieni pragnę złożyć szereg podziękowań: 
- Pani Bożenie Purczyńskiej za prowadzenie rozliczeń finansowych Koła, zmaganie się 
z wyjaśnianiem wpłat składek, bieżący przepływ informacji o stanie finansów i życzliwej 
współpracy. 
- Pani Justynie Czerniak za cierpliwość i pomoc w bieżących sprawach organizacyjnych, 
za pomoc w prowadzeniu spraw administracyjnych i korespondencji Koła, za ustalanie 
zmieniających się danych: adresów, telefonów i e- maili.
- Prezesowi Rady Maciejowi Bachurskiemu i Andrzejowi Domagalskiemu za pomoc 
i życzliwe współdziałanie.
- pracującym z oddaniem Kolegom koordynującym pracę Koła w sekcjach: Witkowi Gappie, 
Wojtkowi Karpińskiemu, Januszowi Mostowskiemu za pomoc w integrowaniu lokalnych 
środowisk, pomoc w organizacji pracy Koła z prośbą o nieustawanie w działaniu. 
- wszystkim PT Seniorom Nestorom zawodu, członkom Koła dziękuję za to, że są  przykła-dem 
zawodowej jedności i mimo zawansowanego wieku oraz różnego stanu zdrowia 
z zainteresowaniem śledzą działania Koła. 
- wszystkim naszym PT Seniorom, którzy jak tylko mogą uczestniczą w organizowanych 
spotkaniach i imprezach za to, że swoją obecnością doceniają trud organizacyjny i są solą 
naszego Koła.
- wszystkim PT Kolegom lekarzom weterynarii wolnej praktyki za nieocenione wspieranie 
finansowe Koła z nadzieją, że kiedyś będą sami mogli uczestniczyć w seniorskich spotkaniach. 
- wszystkim PT Seniorom, którzy hojnie i terminowo wpłacają składkę członkowską 
z nadzieją na trwanie i życzeniami dobrego zdrowia.
- wszystkim 15 Seniorskim Parom Małżeńskim, należącym do Koła za budowanie przykładów 
więzi z naszym środowiskiem lekarsko – weterynaryjnym z życzeniami dalszego długiego 
wspólnego życia.  
- wszystkim PT Seniorom, którym sprzyja zdrowie i nie uczestniczą w spotkaniach za to, 
że być może śledzą nasz wysiłek z życzeniami, aby także propagowali  hasło naszego Koła:

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!

„Warto się spotykać, warto się poznać, warto się zapamiętać”

I to by było na tyle, a ile jest warte oceńcie Państwo sami.
Pozostaję z życzeniami dalszego dobrego działania i rozwoju Koła Seniorów Lekarzy 

Weterynarii województwa Kujawsko – Pomorskiego
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Komunikaty
Zmiany na liście Koła Seniorów wg stanu na dzień

1. października 2019 r. 

Do Koła Seniorów należy obecnie 137 członków 

w tym 5 członków honorowych 

Do sekcji bydgoskiej należy 68 osób, toruńskiej 26 osób, włocławskiej 21 osób,  

grudziądzkiej 17 osób.

Zmarli:  ś.p. Zofia Śróbka - Gołaszewska 

Do Koła przybyli:

Józef Siebers – Toruń, Joanna Górska – Toruń, Grażyna Zalewska – Bydgoszcz, 

Wiesław Hanus – Toruń, Mariusz Marczak – Bydgoszcz, Monika Wyczańska – Kcynia.

Finanse Koła

Stan finansów na dzień 10.10.2019 r. 

Na dzień 01.01.2019 r.                      7.116.00

Dofinansowanie z Izby                  12.000.00

Składki + wpłaty  własne               12.996.00

Członkowie                                        5.791.00

Wspierający                                       4.810.00

Kwota z wycieczki i 2 zbiórki           2.395.00

Łącznie wpływy                             32.112.00

Wydatki    do  1.10.2019 r.            12.384.00  

Stan finansów na 10.10.2019 r.   19.728.00

Do  10.10.2019 r. składek nie zapłaciło 35 osób

Przeciętna wpłata składki /os  2019 r. – 52.00 zł

Jeszcze raz prosimy o terminowe wpłacanie składek do końca I kwartału 

roku kalendarzowego, oraz o podawanie za jaki okres składka jest wpłacana.

Nekropolia lekarzy weterynarii województwa 
kujawsko - pomorskiego 

Szanowni Państwo! Po raz ostatni ponawiam apel o ustalanie miejsc pochówku 

naszych Ś.p. zmarłych Koleżanek i Kolegów. Poza kilkoma przekazanymi w tym roku 

nazwiskami i ustaleniu miejsca, gdzie są pochowani nic w tej sprawie się nie dzieje. 

Czy naprawdę jest to wszystkim tak obojętne? Czy jest to tak trudne do wykonania?   

Czy nie można trakcie odwiedzin cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki 

zapisać sobie: Nazwisko i Imię datę urodzenia i śmierci oraz podać lokalizacje cmentarza 

(miejscowość i parafia). Można po prostu wykonać zdjęcie komórką i przesłać na adres 

e-mail do Izby lub do mnie.

Ta akcja trwa od 1994 roku kiedy to Bydgoska wtedy Izba Lekarsko – Weterynaryjna 

podjęła Uchwałę nr 44/ 1994 w tej sprawie. Od tego czasu minęły 24 lata. Co roku mogił 

naszych Koleżanek i Kolegów jest więcej. Sam już wątpię czy uda się ta akcja? Czy poza 

mną nikogo ta sprawa nie interesuje?  Po prostu szkoda!!  (R.T.)
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Seniorskie wspomnienia i materiały do Biuletynów 
  

Jak prawie w każdym Biuletynie i tym razem zwracam się do wszystkich 

naszych Koleżanek i Kolegów o przesyłanie swoich zawodowych wspomnień, 

przeżyć, ciekawych ordynowanych przypadków, zabawnych historii itp. 

Proszę także o opisywanie swoich zainteresowań pozazawodowych, wojaży 

turystycznych,  prezentowanie zbiorów.

Opisujcie Państwo także sprawy, które Was interesują, piszcie na  tematy 

dyskusyjne, przesyłajcie zdjęcia, które za Waszą zgodą będą mogły być 

prezentowane w Biuletynie. Przygotowanie każdej edycji Biuletynu wiąże się 

z zgromadzeniem materiałów. Bez nich trudno Biuletyn poskładać 

i zredagować tak, aby był w miarę ciekawy i był powiązany z naszym 

środowiskiem z naszym regionem. 

                     Bardzo Was o to proszę ! 

           Biuletyn ma być dla WAS i o WAS.   ( R.T.) 

Wszystkim  Drogim  nielicznym, którzy przesyłają  materiały 

do  Biuletynów  wielkie  dzięki.  Redaktor RT

Ogólnopolska Karta Seniora

Szczegóły www.glosseniora.pl

Kontakt w sprawie wyrobienia 

Ogólnopolskiej Karty Seniora: tel. 12 429 37 28

e-mail: poczta@manko.pl

Każdy senior, który 
ukończył 60 lat może 
wyrobić własną 
Ogólnopolską Kartę 
Seniora. 

Karta ta upoważnia 
do zniżek w wielu 
punktach w całej 
Polsce, w tym m.in. 
sanatoriach, 
uzdrowiskach, 
przychodniach, 
gabinetach 
rehabilitacji, 
instytucjach zdrowia 
i kultury.
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Członkostwo w Kole
Czekamy na kolejnych PT Seniorów, którzy chcieliby należeć do Koła. 

KOŁA SENIORÓW NIE EMERYTÓW !!
O tym kto może być w naszym Kole wiele razy mówiłem i pisałem, ale wobec powtarzających 

się pytań ponownie przypominam zasady członkostwa:
§ 1 Regulaminu Koła Seniorów: 

pkt. 4. Członkostwo w Kole jest dobrowolne,
pkt. 5. Członkami Koła mogą być:

a)  emeryci i renciści lekarze weterynarii pracujący jak i pozostający w stanie spoczynku,
b) lekarze weterynarii pracujący po ukończeniu 55 lat przez kobiety i 60 lat przez mężczyzn,

c) lekarze weterynarii w przeszłości związani z województwem niezależnie od miejsca
zamieszkania,

c)  inne osoby i sympatycy utożsamiający się z działalnością Koła, którzy osiągnęli
uprawnienia emerytalne lub rentowe np. małżonkowie, członkowie rodziny, itp.

Dlatego nasze Koło jest Kołem Seniorów nie Emerytów, bowiem jak wynika 
z zapisów Regulaminu Koła jego członkami mogą być nie tylko emeryci, 

ale także osoby pracujące od 55 lat kobiety i 60 mężczyźni.

Wystarczy wypełnić deklarację która jest dostępna na stronie internetowej 
 KPILW - Koło Seniorów w zakładce strona główna – zgłoszenie członkostwa. 

Deklarację należy przesłać do Biura Izby.

Przewodniczący Koła: Ryszard Tyborski tel. 600 884 619 e-mail: tyborski.r@gmail.com
Sekretarz Koła: Maria Brauer-Mazurek tel. 698 413 830
Koordynatorzy: Toruń - Wojciech Karpiński tel. 602 334 397, Włocławek - Janusz 
Mostowski tel. 602 621 098, Grudziądz - Witold Gappa tel. 604 222 245
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Biuro Izby ul. Noakowskiego 3
85–804 Bydgoszcz 
Tel. 52 362 01 53 
e-mail: kpili@kpilw.pl  lub rodo@kpilw.pl
Biuro czynne 
w poniedziałek, środa, czwartek, piątek:
8.00–16.00,
wtorek 10.00–18.00

Dane kontaktowe 
Koła Seniorów KPILW

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE 
i Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Wiesława Wielgosza serdecznie zapraszają 

na IV PLRNEROWE ŚNIADANIE WIELKANOCNE, które tradycyjnie odbędzie się 
w Niedzielę  Palmową 5-tego kwietnia 2020 r. 

na Rynku w Radziejowie w godzinach 8.00 – 13.00
Celem Plenerowych Śniadań jest przybliżenie mieszkańcom regionu tradycji świątecznej 

na Kujawach oraz wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Środki  ze zbiórki publicznej, prowadzonej w czasie trwania IV Śniadania Wielkanocnego 

zostaną przeznaczone na rehabilitację i terapeutyzację podopiecznych 
Stowarzyszenia SUBICERE.

Więcej informacji udzielają organizatorzy:
Lek. wet. Wiesław Wielgosz   tel. 602 457 389

Jadwiga Szyszkowska – Jankowska Prezes Stowarzyszenia  tel. 603 080 387
Informacje są  dostępne także na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.subicere.pl



Leśna modlitwa

Wierzchołki sosen pnące się do nieba.
Podmuchem wiatru lekko kołysane..
A ja wśród tych sosen i czegóż mi trzeba.
Czy stąd tak daleko może być do nieba ?!
Wystarczy przecież wzrok zanurzyć w chmury
i pacierz zmówić w formie dziękczynienia.
I nawet nie myśleć o łasce zbawienia,
bo łaska ta od Pana zależy.
Więc będzie zbawiony kto w Niego uwierzy !!
W poszumie sosen słyszę rozwiązanie
i w dłonie Twe składam je Panie !
                                                  Włodek

O dymku z papierosa 

Ty masz nałóg – miej go sobie.
Niechaj szkodzi tylko tobie !
Gdy chcesz palić – wychodź z domu, 
by nie szkodzić  w nim nikomu !
Lecz unikaj wszędzie ludzi, 
bo twój dymek postrach budzi !
Gdy palaczem długo będziesz, 
to się raka nie pozbędziesz !!
Dymek gorszy niż poróbstwo !
A więc porzuć to paskudztwo !!
I do niego nie powracaj 
swego  życia sam nie skracaj !!!
                                                      Włodek 

Prezentujemy kolejne wiersze pióra
Włodzimierza Gizińskiego



Koło Seniorów Lekarzy Weterynarii

przy KPILW w Bydgoszczy

Druk:

Drukarnia "DANIEL"

Sępólno Krajeńskie ul. Wiatrakowa 3

www.drukarniadaniel.pl


