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Każdy uśmiech to zdrowie.

Szanuj zdrowie należycie, 

bo jak umrzesz - stracisz  życie.

Bezczelność jest najgorszą z chorób ludzkich.

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia.

Na początku Biuletynu zamieszczamy za zgodą autorów artykuł: 

„SAARS-CoV-2 -zagadnienia wybrane” opracowany przez 

prof. dr hab. Zbigniewa Paluszaka i dr hab. Halinę Olszewską 

prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego 

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Profesor Zbigniew Paluszak jest kierownikiem Katedry Mikrobiologii 

i Technologii Żywności Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii,

dr hab. inż. Halina Olszewska pracuje w Katedrze Biologii i Środowiska Zwierząt.



Prof. dr hab. Zbigniew Paluszak, dr hab. Halina Olszewska prof. nadzw. UTP

SARS-CoV-2 – zagadnienia wybrane

Wydawało się, że w XXI wieku, w dobie znaczącego rozwoju farmakologii, inżynierii 
genetycznej, biologii molekularnej, istotnie ograniczone są możliwości występowania rozległych 
epidemii, powodowanych przez zoonotyczne wirusy. Jednak w obliczu aktualnej pandemii 
wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 doświadczamy czegoś zupełnie innego.

Koronawirusy od lat stanowią bardzo ważny problem w zarówno w medycynie człowieka, 
jak i zwierząt. Wywołują one liczne schorzenia zarówno u świń, bydła, kotów 
i ptaków. Zmiany chorobowe dotyczą przede wszystkim układu oddechowego, nerwowego 
i pokarmowego. Wirusy te należą do rodziny Coronaviridae podrodziny Coronavirinae 
(fot. 1). 

Fot. 1. Koronawirus 
(zdjęcie Kateryna Kon/123RF 

)

https://stronazdrowia.pl/koronawirus-z-chin-i-inne-
koronawirusy-oraz-wywolywane-przez-nie-
choroby-grypa-zapalenie-pluc-sars-i-mers/ga/c14-
14766256/zd/41819644

Fot. 2. Cyweta (zdjęcie 

)

Ko Lanta Yai 
https://www.globtroter.pl/zdjecia/227101, 
tajlandia,krabi,ko,lanta,yai, laskun, 
czyli,cyweta.html

Obejmuje ona  wirusy należące do czterech 
rodzajów: alfa, beta, delta i gamma z których 
pierwsze dwa są szczególnie ważne. Należą one 
do jednych z największych wirusów, których 
genomem jest kwas RNA bowiem wielkość ich 
waha się w zakresie 80 do 180 nm. Zasadnicza 
część genomu (2/3 RNA) koduje białka 
zaangażowane w proces replikacji wirusów. 
Pozostałą część genomu (1/3 RNA) koduje 
informację o białkach strukturalnych, między 
innymi białku S odpowiedzialnym za połączenie 
wirusów z receptorami wrażliwych komórek 
gospodarza.

U ludzi wyizolowano koronawirusy w latach 
60-siątych ubiegłego wieku, ale ponieważ 
infekcje przebiegały łagodnie nie poświęcano im 
szczególnej uwagi. Dopiero w XXI wieku, gdy 
stały się one przyczyną epidemii intensywność 

badań znacząco wzrosła. Sytuacja zmieniła się radykalnie w listopadzie 2002 roku, kiedy to 
w Chinach pojawił się nowy gatunek koronawirusa SARS-CoV, który wywołał w ciągu jednego 
sezonu ponad 8000 zachorowań w 37 krajach. Liczba ofiar śmiertelnych wynosiła 755 osób. 
Epidemia ta jednak szybko wygasła (w lipcu 2003 r) dzięki zastosowanym radykalnym środkom 

zapobiegającym transmisji wirusa oraz izolacji chorych. 
Wszystkie dane wskazują, że wirus został przetransmi-
towany na człowieka z nietoperzy z rodzaju – 
Rhinolophus, a pośrednimi gospodarzami mogły być 
jenoty, cywety (fot.2.). Zapalenie płuc wywoływane przez 
wirus SARS było niesłychanie groźne. Dochodziło do 
złuszczania warstwy pneumocytów, obrzęku, groma-
dzenia wysięku, powstawania błon szklistych i innych, 
co w efekcie prowadziło do ostrej niewydolności odde-
chowej, a nawet śmierci.

Kolejny odzwierzęcy koronawirus wirus pojawił się 
w innej części świata po 10 latach. W Arabii Saudyjskiej 
rozpoznano u ludzi nowego wirusa MERS-CoV, który 
także powodował niewydolność oddechową. Jego 
śmiertelność była bardzo duża, bowiem na 100 chorych 
osób 35 umierało. W tym przypadku także stwierdzono, 
że rezerwuarem wirusa były nietoperze, a ogniwem 
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pośrednim prawdopodobnie wielbłądy jednogarbne. Na szczęście wirus przenosił się z człowieka 
na człowieka powoli, stąd nie wystąpiła tak duża epidemia jak w przypadku SARS.

Wirus SARS-CoV-2, który wywołał obecną pandemię wykazuje także powinowactwo do 
komórek układu oddechowego. Receptorem dla wirusa jest białko (konwertaza angiotensyny II) 
ACE występujące na komórkach nabłonkowych wyścielających układ oddechowy i pokarmowy. 2 

Dopiero połączenie glikoproteiny S, która znajduje się na wypustkach koronowirusa ze 
wspomnianym receptorem umożliwia przenikanie wirusów do komórek gospodarza. Również 
integryny, mogą być wykorzystywane jako receptory przez SARS-CoV-2. Warto zwrócić uwagę 
na pewne modyfikacje w obrębie białek S wirusa, które poprzez łatwiejsze cięcie ludzkim 
enzymem furyną, spowodowały szybsze przenikania wirusa zarówno do organizmu człowieka 
jak i  rozprzestrzenianie się go wśród ludzi. Należy spodziewać się dość sporej zmienności 
wirusa, tak typowej dla wirusów zawierających RNA. Świadczy o tym choćby fakt występowania 
pewnych różnic pomiędzy wirusami SARS-CoV-2 występującym w Chinach, Europie czy USA.

Mimo licznych artykułów pojawiających się na całym świecie dotyczących koronowirusa 
SARS-CoV-2, brak jednoznacznych informacji o jego pochodzeniu. Skąd się wziął? 
U jakich zwierząt się pojawił? U nietoperzy, które uchodzą za rezerwuar koronawirusów, 
czy u łuskowców?

W grudniu 2019 roku spośród 41 hospitalizowanych z powodu choroby pacjentów 66% 
przechodziło przez ulokowany w centrum Wuhan targ. Tam upatrywano źródła epidemii. 
Jednak według innych doniesień zsekwencjonowano wirusa SARS-CoV2 już w listopadzie, czyli 
o miesiąc wcześniej i stwierdzono go u pacjenta, który nie pojawił się na targu. To wywołało 
szereg dodatkowych spekulacji o wektor, który spowodował przejście wirusa ze środowiska 
zwierząt na człowieka.

Genetyczne badania porównawcze potwierdziły, że wirus SARS-CoV-2 należy do grupy 
betakoronowirusów, do której także należy wirus SARS-CoV, który był przyczyną epidemii 
wywołującej ostry stan niewydolności oddechowej w listopadzie 2002 roku w Chinach. Genom 
wirusa SARS-CoV-2 został szybko zsekwencjonowany przez chińskich naukowców. Jest to 
cząstka RNA składająca się z około 30000 nukleotydów zawierająca 15 genów. Zawierają one 
między innymi gen kodujący białka S na powierzchni otoczki wirusa. Dla porównania genom 
człowieka zawiera około 3 miliardów nukleotydów i około 20-25 tys. genów.

Wirus RaTG-13 izolowany od nietoperzy Rhinolophus affinis (fot. 3) z prowincji Yunan 
został ostatnio opisany jako bardzo podobny do SARS-CoV-2, bowiem sekwencja genomów jest 
u obu wirusów identyczna w 96%. To udowadnia, że ten gatunek nietoperzy jest rezerwuarem 
zarówno dla wirusa SARS-CoV jak i SARS-CoV-2.  Odporność naturalna nietoperzy jest na tyle 
efektywna, że wirusy te nie proliferują w organizm gospodarza i dlatego nie wykazują one 
żadnych objawów chorobowych.

Fot. 3. Nietoperz  Rhinolophus 
affinis (zdjęcie Hassanin A., 

)

https://theconversation.com/coronavi
rus-origins-genome-analysis-
suggests-two-viruses-may-have-
combined-134059

Na początku lutego bieżącego roku odkryto 
u łuskowców (fot.4) wirusa bardziej spokrewnionego 
z wirusem SARS-CoV-2.

Fot. 4. Łuskowiec (zdjęcie Frans Lanting/National Geographic, 
)https://www.nature.com/articles/d41586-020-00364-2
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Wirus wyizolowany od łuskowców ma genom w 99% podobny do genomu wirusa 
SARS-CoV-2, w regionie białek S, który koresponduje do 74 aminokwasów włączonych 
w tworzenie elementu łączącego wirusa z receptorem ACE  u człowieka. Z kolei badanie wirusa 2

RaTG-13 izolowanego wcześniej od  nietoperzy wskazuje na podobieństwo w tym regionie tylko 
w 76%. Sugeruje to, że koronawirus izolowany od łuskowców jest w stanie przenikać do komórek 
człowieka, a izolowany od nietoperzy takich możliwości nie ma. Należy założyć więc, że wirus 
SARS-CoV-2 jest chimerą będącą efektem rekombinacji dwóch różnych wirusów. Jednego blisko 
związanego z RaTG-13 izolowanego od nietoperzy i drugiego bliżej związanego z wirusem 
wyizolowanym od łuskowców. Takie rekombinacje zostały już wcześniej opisane w przypadku 
wyjaśniania pochodzenia wirusa SARS. Skutkują one tym, że nowo powstałe wirusy zyskują 
potencjalną możliwość infekcji nowych gospodarzy. Aby zaszła wspomniana rekombinacja dwa 
różne wirusy muszą jednocześnie zaatakować organizm jednego gospodarza, co zdarza się na 
szczęście stosunkowo rzadko.  Na początku epidemii pojawiły się plotki że wirus mógł wydostać 
się z laboratorium w Wuhan i był efektem genetycznych manipulacji. Wyniki ostatnich prac 
jednoznacznie przekonują że ma on naturalne pochodzenie i w ich świetle wcześniejsze 
spekulacje stają się bezzasadne.

Statystyki dotyczące pandemii są zatrważające. Według danych publikowanych on line 
przez John Hopkins University z USA liczba zakażonych na świecie szybko rośnie i wynosi już 
ponad milion dwieście tysięcy osób a liczba zgonów przekroczyła 70 tys. Należy zauważyć, 
że objawy wywołane przez Covid-19 są u ludzi bardzo zróżnicowane. Zależą one od dawki 
zakaźnej wirusa, stanu układu immunologicznego organizmu, chorób towarzyszących, wieku 
człowieka i innych. Wiele osób przechorowuje infekcje bezobjawowo lub w formie łagodnej i choć 
sami nie ponoszą konsekwencji zdrowotnych, to rozsiewając wirusy na osoby starsze mogą być 
dla nich przyczyna poważnych komplikacji. Zwłaszcza osoby w wieku podeszłym takiej infekcji 
mogą nie przeżyć. Średnia śmiertelność wynosu około 3-4 %, u osób w wieku 70-80 lat wzrasta do 
10% a powyżej 80-tego roku życia do 14%.

W laboratoriach na całym świecie prowadzi się intensywne badania dotyczące opracowania 
skutecznej szczepionki i zastosowania nowych środków terapeutycznych. Do najczęściej 
używanych leków należą: chlorochina – stosowana wcześniej do leczenia malarii i niektórych 
chorób autoimmunologicznych oraz Ritonavir i Lopinavir – stosowane przy leczeniu HIV. 
Pokłada się również pewne nadzieje w preparacie o nazwie Remdesivir, który stosowano przy 
zwalczaniu wirusa Ebola. W Polsce na Politechnice Wrocławskiej trwają intensywne prace nad 
inhibitorem proteazy M. Jest to niezbędnie ważny enzym dla wirusa bowiem umożliwia mu 
tworzenie niektórych białek. Opracowanie tego leku byłoby dużym sukcesem polskich 
naukowców. Wiele ośrodków naukowych na świecie zaangażowanych w opracowanie nowej 
szczepionki na Covid – 19. Wydaje się, że szczepionka o nazwie mRNA - 1273 zawierająca część 
materiału genetycznego wirusa wywołującego Covid -19, kodującego glikoproteinę S, daje 
nadzieję na sukces w zakresie skutecznej immunizacji i ochrony społeczeństwa przed tą 
chorobą.

Czy można założyć, że pandemia Covit -19 zacznie stopniowo wygasać? Obserwując 
wcześniejsze epidemie, można przypuszczać, że taki scenariusz zapewnie nastąpi. Pytanie tylko 
kiedy i jak szybko. I tu zaczynają się spekulacje.

Charakterystyczna dla chorób wywoływanych przez koronawirusy jest sezonowość ich 
występowania. Zwykle zakażenia zanikały latem, kiedy jest dużo słonecznych dni. Dochodzi 
wtedy do szybkiego niszczenia wirusów w środowisku przez promienie ultrafioletowe. 
Obserwacje rozwoju pandemii czynione a Ameryce Południowej i Australii póki co nie napawają 
optymizmem, choć musi upłynąć jeszcze trochę czasu, żeby móc dostrzec jakąś wyraźną 
i długotrwałą tendencję. Nie można także wykluczyć, że w miarę upływu czasu pojawić sie mogą 
mutacje wirusa korzystne dla człowieka. Obserwowano że  wirus łagodnieje w miarę upływu 
czasu. Zbyt duża śmiertelność zakażonych nie leży w "interesie wirusa". Skraca ona długość 
życia ofiary a tym samym i czas możliwej transmisji wirusa na inne osoby. A więc sprzyja to 
w pewnym sensie jego eliminacji. Wreszcie przerwaniu łańcucha zakażeń prowadzącego do 
wygaszania epidemii sprzyja liczba osób, które przechorowały bezobjawowo, i zyskały 
odporność po zakaźną. Zakłada się, że ilość osób które przechorowały lub przechorują 

5



bezobjawowo może wynosić około 60-70% całej populacji i jako niewrażliwe stanowić będą 
dodatkowa tamę dla rozprzestrzeniania wirusa.

Zaistniała sytuacja potwierdza tezę o stale wzrastającym znaczeniu zoonoz. Spośród chorób 
zakaźnych występujących w ostatnich latach u ludzi większość stanowiły zoonozy, w których 
czynnik etiologiczny swoje pierwotne lub wtórne źródło miał wśród zwierząt dzikich lub 
domowych. Istotną rolę odgrywają mutacje mikroorganizmów, ich stała selekcja, czy tzw. 
przeskok antygenowy, który może zmieniać właściwości patogenne (zwiększać lub osłabiać) 
i umożliwiać zmianę gospodarz w tym na człowieka. Nie można wykluczyć, że jednym 
z czynników, które sprzyjają powstawaniu nowych chorób odzwierzęcych mogą być zmiany 
w obrębie środowiska bytowania drobnoustrojów, co może wywoływać zmienność idącą 
w kierunku zwiększenia ich chorobotwórczości. Ważne jest też przesunięcie wektorów chorób 
zakaźnych w efekcie zmian klimatycznych, ułatwiona transmisja wirusów związana 
ze zwiększona mobilnością ludzi i wiele innych.

Należy zauważyć, że potencjalne zagrożenie epidemiczne mogą stwarzać także wirusy 
odzwierzęce transmitowane do środowiska wraz z osadami ściekowymi i nawozami 
naturalnymi, poddawanymi różnym nie zawsze skutecznym procesom higienizacji przed ich 
rolniczym wykorzystaniem. W piśmiennictwie krajowym jest niewiele doniesień z zakresu 
wirusologii środowiskowej. Badania te są trudne wymagają bowiem zastosowania innej 
metodologii i technik badawczych ze względu na specyfikę analizowanego materiału. 
Na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy przeprowadzono szereg 
badań w tym zakresie w kooperacji z PZH w Warszawie, Państwowym Instytutem 
Weterynaryjnym w Puławach oraz Uniwersytetem Hohenheim w Stuttgarcie.

Wydaje się, że warto byłoby ponownie połączyć siły tych jednostek, w celu określenia 
przeżywalności wybranych niebezpiecznych dla zdrowia wirusów w przetwarzanych odpadach, 
nawozach naturalnych i dokonania higienicznej walidacji stosowanych metod biotechno-
logicznych (biogazowanie, tlenowa stabilizacja, kompostowanie). Miałoby to bezpośredni wpływ 
na poprawę higieny środowiska i bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Wszak trudno przewidzieć, 
gdzie, kiedy i w jakiej skali pojawić się mogą zachorowania wywołane przez inne wirusy 
odzwierzęce.
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Życie różne przynosi niespodzianki !
Nikt się nie spodziewał, że w ciągu zaledwie kilku tygodni zmieni się diametralnie 

sytuacja ludzi na całym świecie. Za sprawą korono wirusa wszystkie bieżące sprawy  
przybrały zupełnie inny tok, a realizacja  planów i  zamierzeń stała się nierealna.   

Nie będę się rozpisywał o zamieszaniu i skutkach jakie niesie pandemia bowiem 
pozostając w domach śledzicie Państwo aktualne wydarzenia na bieżąco. Plany Koła 
Seniorów także uległy zdecydowanym zmianom i odstępstwom. Kiedy to piszę jest 
pierwsza dekada kwietnia jeszcze przed  Świętami Wielkanocnymi.

Aby poinformować Państwa o tym co dzieje się w naszym Kole i aby choć w części 
zrekompensować zmienione plany w tym roku wydamy dwa numery Biuletynu Koła 
Seniorów, zakładając, że być może tego roku do jesieni możemy się nie spotkać. 

Ten, dziewiąty numer Biuletynu, który do Państwa dotarł powstał przez niecałe 
trzy  tygodnie. Niestety nie udało się dostarczyć go Państwu przed Świętami 
Wielkanocnymi  jak pierwotnie zakładano, a to właśnie z powodu obecnej sytuacji. 
Wszystko idzie mniej sprawnie choćby dlatego, że brak szybkiego, bezpośredniego 
kontaktu często niezbędnego w załatwianiu wielu spraw. 

Na szczęście zbierałem już wcześniej materiały do zamieszczenia w Biuletynie 
nr 9, a i moje prośby do osób, do których zwróciłem się o nadesłanie materiałów 
tekstowych zostały  wysłuchane a teksty nadesłane.

Szczególne podziękowania za nadesłany materiał „Seniorskie problemy ze 
wzrokiem”  należą się Pani dr Annie Binek z Kliniki Okulistyki i Optometrii Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, która swój cenny czas 
poświęciła na jego napisanie.

Chociaż w takiej formie zastąpi on prelekcję z prezentacją pod takim właśnie 
tytułem, która miała być jednym z punktów programu odwołanego kwietniowego 
Rocznego Zebrania Koła Seniorów.

Dziękujemy także Dr Andrzejowi Kruszewiczowi, naszemu koledze po fachu – 
dyrektorowi warszawskiego ZOO, autorowi wielu poczytnych książek o tematyce 
„zwierzęcej”, znawcy zachowań zwierząt i  ptaków, który także w zamian odwołanego 
z Nim spotkania  przesłał do zamieszczenia w Biuletynie  fragment swojej nowej 
książki, zatytułowany „Syndrom Deficytu Natury” będącej kontynuacją wydanej 
pozycji  pt :  „Hipokryzja.  Nasze relacje ze zwierzętami”.  

Nie tracimy jednak nadziei na te spotkania  i liczymy, że odbędą się  w Bydgoszczy 
w ramach Rocznego Zebrania Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii w późniejszym 
uzgodnionym terminie. Tego sobie dzisiaj  życzmy.  

Podziękowania kieruję do Kolegów Eugeniusza Wiśniewskiego i Jerzego 
Janikowskiego za przesłane wspomnienia, które udało się połączyć z pokazaniem 
sylwetek lekarzy weterynarii pracujących w czasie gdy nasze obecne seniorskie 
pokolenie wchodziło do zawodu, bowiem to Oni nas uczyli, dawali przykład, 
wychowywali zawodowo. 

Dziękuję także Kolegom Jackowi Judkowi, Pawłowi Hasse, Witoldowi Barlikowi 
oraz Pani mgr Marii Malak z Poznania za przesłane materiały. 

Przy tej okazji ponownie proszę brać seniorską o dokumentowanie swoich 
wspomnień zawodowych, z wykonywanej praktyki, a także tych „zabawnych – 
sytuacyjnych”, czy innych wartych uwagi. Myślę także, że z zainteresowaniem 

Artykuł wstępny (edytorial) 
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czytelnicy Biuletynu zapoznają się z pozazawodowymi zainteresowaniami naszych 
seniorów, którzy jak wiem pasjonują się różnymi tematami. 

Są koledzy (a może i koleżanki) kolekcjonerzy i do nich kieruję prośbę 
o zaprezentowanie swoich kolekcji popartych zdjęciami.

Są myśliwi, wędkarze, hodowcy zwierząt i ptaków, miłośnicy ogrodów, różnego 
rodzaju sportów.

Są piszący wiersze, malujący obrazy, zbierający znaczki pocztowe, że nie wymie-
nię wielu  innych.

Warto się zaprezentować (choć wielu ukrywa niejako swoje pasje, traktując je jako 
coś osobistego) i wyjść z ukrycia. Do tego wszystkich gorąco namawiam.

A teraz co nieco o Biuletynie. Z mojej wiedzy wynika, że nie wszyscy otrzymujący 
Biuletyn starają się go przeczytać, a być może czytają go wyrywkowo i mało dokładnie 
lub wcale. W  końcu nie można mieć do nikogo o to pretensji, ale gdyby ktoś z Państwa 
nie był zainteresowany otrzymywaniem naszego Biuletynu wystarczy w tej sprawie 
jeden telefon do Biura Izby. 

Druk każdego numeru to ponoszone przez Koło koszty przewyższające 
obligatoryjną składkę członkowską. Ten Biuletyn wydajemy między innymi po to, aby 
przybliżyć Państwu, a szczególnie tym, którzy nie uczestniczą w życiu Koła to co się 
w naszym Kole dzieje, przekazać informacje dotyczące imprez i spotkań planowanych 
oraz informacje z tych, które się już odbyły. Ponadto staramy się zamieszczać 
w Biuletynach w ramach stałych działów tematycznych: wspomnienia i reportaże, 
biogramy lekarzy weterynarii minionego pokolenia, małżeństwa weterynaryjne, 
sprawy związane z historią zawodu, a także inne tematy dostosowane do bieżących 
wydarzeń. Jest zawsze galeria zdjęć, sporo zdjęć archiwalnych, oraz ilustrujących 
bieżące spotkania są też przydatne informacje i komunikaty.

Biuletyny kierujemy głownie do naszych członków, ale także przekazujemy jego 
egzemplarze tym lekarzom weterynarii, którzy nas wspomagają a niekiedy także 
tym, którzy jeszcze do Koła nie należą, po to aby sami ocenili czy jest im z naszym 
Kołem po drodze.

Dziewiąty numer Biuletynu wobec zmienionej sytuacji będzie miał mniejszą 
objętość ponieważ w tym roku wydamy dwa numery Biuletynów. Dziesiąty numer 
wydamy tego roku w grudniu.

Przykład malarskich pasji jednego z naszych kolegów
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W dalszej części Biuletynu, znajdziecie Państwo następujące tematy: 

Co się działo w Kole od września do kwietnia? 
Jak miały wyglądać odwołane imprezy?

Jakie są plany na obecną niepewną przyszłość?

Ponadto: małżeństwa weterynaryjne, wspomnienia i krótsze oraz dłuższe reportaże, 
odkrywanie historii zawodu. Jest także pewna nowość w części historycznej pt. „Młodość”. 
Co to jest zobaczycie Państwo sami. W końcowej części Biuletynu zamieszczamy 
informacje i komunikaty i jak zwykle coś z poezji. Wszystkie zdjęcia w tej edycji 
zamieszczamy w kolorze.

Jeszcze chcemy podać Państwu a poprzez Wasze kontakty informację dotyczącą 
możliwości otrzymania Biuletynu Koła Seniorów przez lekarzy weterynarii z naszego 
województwa, którzy nie są członkami Koła Seniorów. Na stronie internetowej Izby i Koła 
Seniorów zamieściliśmy informację o możliwości otrzymania Biuletynów. Szczegóły 
znajdziecie Państwo także w komunikatach.

Przy okazji proszę sprawdzić jak funkcjonuje nowa szata zakładki Koła na stronie 
internetowej Izby: . Czekamy także na uwagi dotyczące jej formy 
i treści. Osobiście jestem bardzo ciekawy ilu z seniorów odwiedzi tą stronę. 

To tyle w edytorialu dziewiątego numeru Biuletynu.

Ja życzę wszystkim dobrego zdrowia nie tylko od święta ale na wszystkie dni 
ziemskiego bytowania. Trzymajcie się Kochani i pamiętajcie:

www.kpilw.kpilw

WARTO SIĘ SPOTYKAĆ - WARTO SIĘ POZNAĆ - WARTO SIĘ  ZAPAMIĘTAĆ !!!

Święto Weterynarii KPILW

 W piątek dnia 20 września 2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Ryte Błota” 

obchodzono uroczystości Święta Weterynarii. Organizatorem tej imprezy była Kujawsko – 

Pomorska Izba Lekarsko – Weterynaryjna. Uczestniczyli w niej licznie lekarze 

weterynarii województwa Kujawsko – Pomorskiego, członkowie Izby a także seniorzy 

naszego zawodu. W spotkaniu uczestniczył członek Krajowej Rady Lekarsko – 

Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce i Ostrowi Mazowieckiej Józef 

Białowąs, który z rąk Prezesa Rady Okręgowej KPILW lek. wet. Macieja Bachurskiego 

odebrał honorowe członkostwo Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej  

przyznane przez Radę Okręgową KPILW na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

Kolega Białowąs w ciepłych słowach podziękował za otrzymane wyróżnienie i jako gość 

uroczystości wręczył KPILW na ręce Prezesa Rady Macieja Bachurskiego figurkę 

Św. Izydora Oracza, patrona rolników.

W Polsce Św. Izydor jest drugim patronem diecezji kieleckiej i patronem wielu polskich 

parafii. W Białymstoku istnieje Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza, które przyznaje 

Medal Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi dla rolnictwa. 
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Lek. wet. Józef Białowąs z figurką Św. Izydora Oracza po otrzymaniu 
Honorowego Członkostwa KPILW.

Na terenie Polski autentyczne partykuły relikwii Świętego Izydora znajdują się 

między innymi w kościele w Górznie w pow. brodnickim. O Górznie w tym Biuletynie 

będzie jeszcze wspomnienie   

Licznie grono lekarzy weterynarii, dobra pogoda, miła atmosfera i  zabawowy luz  

zdecydowały o kolejnym udanym „Święcie Weterynarii” naszej Izby.
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Bogaty program X Rocznego Spotkania Koła Seniorów 

widoczny jest w zamieszczonym poniżej zaproszeniu.

11

14.00 - 14.45  Występ Chóru im. św. Cecylii z Drzycimia



A tak wyglądała jego realizacja:
W piątkowy październikowy wieczór poprzedzający X Roczne Spotkanie kilkanaście 

osób zebrało się w restauracji „Mio Piano” na wspólnej kolacji (na koszt uczestników).
W kolacji uczestniczył dr Jacek Skawiński z Makowa Mazowieckiego, autor tekstu 

piosenki „Weterynaria”. Ta sympatyczna wizyta Kolegi Skawińskiego zrodziła się 
z mojego poszukiwania autorów tej piosenki. Po wielu telefonach i mailach ustaliłem, że 
jeden z autorów właśnie dr Jacek Skawiński pracuje i mieszka w Makowie Mazowieckim. 
Nawiązałem z Nim kontakt. Dowiedziałem się, że drugi autor  „Weterynarii” – lekarz 
weterynarii i muzyk z zamiłowania Krzysztof Gajewski mieszka i pracuje w Leżajsku. Obu 
Panów zaprosiłem w imieniu Koła Seniorów na nasze Jubileuszowe X Roczne Spotkanie 
do Torunia. Zostało ono przyjęte i mimo znacznych odległości obaj pojawili się Toruniu. 
Byli z pobytu u nas i kontaktami z kujawsko – pomorskimi seniorami bardzo zadowoleni, 
a sama idea funkcjonowania takiej zorganizowanej działalności przypadła Im do gustu, 
czego dowodem jest fakt, iż zapisali się do naszego Koła. Może jest to początek istnienia 
Koła Seniorów w skali międzywojewódzkiej? Jak Państwo wiecie (a może jeszcze nie 
wszyscy) na Spotkanie wydaliśmy za pozwoleniem autorów płytkę CD z nagraniem 
i tekstem piosenki „Weterynaria”. Jest ona jeszcze do nabycia w biurze naszej Izby 
w Bydgoszczy. O tym także w komunikatach. (R.T.)
 

W sobotę dnia 19 października 2019 r. spotkaliśmy się 
w toruńskim Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży 

już po raz czwarty z rzędu. 
Pierwszą odsłoną tego dnia była wizyta w Dobrzejewicach, o której w poniższym 

krótkim reportażu:

Zwiedzanie zaplecza kynologicznego
Komendy Miejskiej Policji w Toruniu – Dobrzejewicach

Dzięki pomocy i zaangażowaniu się w organizację pokazu psów służbowych policji 
naszego kolegi lekarza weterynarii Pawła Hasse, pracującego w Wojewódzkiej Komendzie 
Policji w Bydgoszczy mogliśmy 9 października 2019 r. w takim pokazie uczestniczyć 
zwiedzając jednocześnie nowoczesne zaplecze kynologiczne Komendy Miejskiej Policji w 
Toruniu, które znajduje się w pod toruńskich Dobrzejewicach. Paweł jest także 
współautorem poniższego tekstu.

Z  Centrum Młodzieży w Toruniu, gdzie tego dnia odbywało się X Roczne Spotkanie 
naszego Koła Seniorów  do Dobrzejewic udaliśmy się autokarem, który przywiózł 
z Bydgoszczy część uczestników Spotkania. Wypełniony seniorską bracią autokar 
punktualnie o 10.30 dotarł do Dobrzejewic, gdzie powitali nas Naczelnik Wydziału 
Prewencji  KMP w Toruniu mł. inspektor Maciej Szmelter oraz Naczelnik Wydziału 
Prewencji KWP w Bydgoszczy Pani podinspektor Małgorzata Brola. Zostaliśmy zapoznani 
z historią powstania obiektu, zadaniami zaplecza kynologicznego, rolą i funkcjami 
przewodników psów służbowych. Zapoznaliśmy się  także z warunkami w jakich w kojcach 
bytują psy, głównie owczarki niemieckie oraz belgijskie. Zobaczyliśmy także jak 
wyposażone są radiowozy do ich przewozu. 

Przed pokazem aspirant sztabowy Wojciech Olszewski „szef” psich przewodników 
i animator pokazu przedstawił nam swoich kolegów, którzy kolejno prezentowali 
umiejętności swoich pupilów – czworonożnych funkcjonariuszy którymi się opiekują 
i z którymi na co dzień pracują. Prezentacja umiejętności dotyczyła ich pracy patrolowej, 
wykrywania narkotyków (psy „narkomany”) bezpośredniego ataku na złodzieja 
samochodu, oraz interwencji w budynku gdzie znajdował się groźny przestępca. W obu 
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przypadkach  psy dokonywały ataku dostając się do wnętrza 
samochodu oraz budynku forsując szyby okienne. Niektóre 
czynności zostały prowadzone przy symulacji wybuchów  
i strzelaniny (psy „bombowce”). Huku i dymu było co niemiara.

Po pokazie wszyscy przewodnicy prezentowali swoje psy. 
Była okazja do zadawania pytań, bezpośredniego kontaktu 
z psami. Był czas dla fotoreporterów i miłośników psich 
wdzięków.

Na pożegnanie podziękowaliśmy funkcjonariuszom za 
przygotowanie i przeprowadzeniu profesjonalnego pokazu, 
a psom służbowym policji – głównym jego bohaterom 
przekazaliśmy suchą karmę dla psów aktywnych którą otrzymaliśmy  nieodpłatnie 
od Pana Piotra Jędrzejczaka właściciela Hurtowni Zoologicznej „Rokus” z Inowrocławia, 
który od lat wspiera bezinteresownie w różny sposób działania naszego Koła.  

W tym miejscu składamy Panu Jędrzejczakowi podziękowania za wsparcie i pomoc.    

Seniorzy lekarze weterynarii wraz z osobami towarzyszącymi w Dobrzejewicach.
Zdjęcie: R. Tyborski.

Po powrocie z Dobrzejewic do MCSM i krótkiej przerwie kawowej rozpoczęła się 
oficjalna część X Jubileuszu Koła. Najpierw powitano przybyłych licznie seniorów oraz 
naszych gości specjalnych w osobach Kolegów lekarzy weterynarii Jacka Skawińskiego 
z Makowa Mazowieckiego i Krzysztofa Gajewskiego z Leżajska – autorów piosenki 
„Weterynaria”. Po przedstawieniu spraw organizacyjnych, które tym razem ze względu na 
szczególny charakter X Spotkania było bardzo krótkie i zawierały wyłącznie niezbędne 
informacje, uhonorowano PT Koleżanki i Kolegów, którzy w 2019 roku obchodzili  
Urodzinowe Jubileusze.

Jubilatkami były Panie: Henryka Kowalska, Waleria Garniewicz, Wiesława Jethon, 
Maria Majewska – Mielke i  Bożenna Goede.  

Panowie Jubilaci to: Feliks Smyk, który obchodził w 2019 r. 95 Urodziny, Antoni 
Kukawski i Włodzimierz Giziński - 90 latkowie, 85 latek - Jerzy Kaczmarek, 80 latkowie  - 
Marian Dubowski, Marian Masełko, Wiesław Budindorf, 75 latkowie - Konstanty Klusek, 
Waldemar Demidowicz. 70-ty Jubileusz obchodzili Zenon Grzeczka, Marek Wójcik, 
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Ryszard Wiśniewski, Andrzej Kmicic – Skrzyński, Janusz Mostowski, Włodzimierz 
Wszelak, 65 –ty: Leszek Ratajczak i Wiesław Milewicz.

Wszyscy obecni otrzymali okolicznościowe życzenia i tradycyjnie imienne kubki Koła 
Seniorów z napisem „Lekarz Weterynarii Senior”.

Jubilaci Nestorzy otrzymali także grawertony. Kolega Ignacy Kukawski taki 
grawerton otrzymał nieco wcześniej podczas uroczystej Sesji Historycznej w Sypniewie we 
wrześniu 2018 r. W ten sposób lekarze weterynarii środowiska sępoleńskiego byli 
w komplecie obecni podczas uhonorowania nestora tego powiatu. Byłoby dobrze gdyby 
w przyszłości takie honorowanie długoletnich Jubileuszy miały miejsce w lokalnych  
środowiskach, gdzie Jubilaci pracowali. Tutaj potrzebaby pomocy i dobrej woli naszych 
Koleżanek i Kolegów Powiatowych Lekarzy Weterynarii, do których ten apel kierujemy.

Ponieważ Pan dr Feliks Smyk nie 
mógł być obecny na X Jubileuszu 
to w dniu 3 grudnia 2019 razem 
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
z Lipna Waldemarem Galińskim 
odwiedziliśmy Dostojnego Jubilata 
w Skrwilnie w miejscu Jego zamiesz-
kania. Fakt ten obrazuje poniższe 
zdjęcie. Jak widać Jubilat ma się 
dobrze!

Panie Doktorze! Życzymy dalszego 
długiego życia w dobrym zdrowiu.

Program artystyczny X Jubileuszowego Spotkania był bogaty i urozmaicony.
Ci z Państwa, którzy nie byli w Toruniu na naszym Jubileuszu mogą z zamieszczonego 
wyżej zaproszenia zorientować się w jego szczegółach. Program ten rozpoczął Pan 
Wojciech Dyngosz, który już kilka razy wraz z Małżonką Panią Moniką Dyngosz gościł 
na różnych naszych imprezach. Tym razem pod nieobecność Pani Moniki prezentował swój 
repertuar wraz z sopranistką Opery Nova w Bydgoszczy Panią Martą Usyniak-Babińską, 
oraz parą taneczną i znaną już wielu Seniorom a najbardziej naszemu Koledze Kostkowi 
Kluskowi z racji bliskości zamieszkania Panią konferansjer Adrianą Wdziękońską. 
Wspólnie zaprezentowali Oni gorąco przyjęty atrakcyjny program musicalowo-
operetkowy.

Pan Michał Hajduczenia z Torunia także znany już kujawsko – pomorskim seniorom 
lekarzom weterynarii z racji kilkukrotnych występów na seniorskich imprezach w nowym 
składzie wraz z wymienionymi wyżej muzykami z Opery Nowa w Bydgoszczy jako „Folk 
Quartet” zaprezentował w godzinnym programie wspaniały również gorąco przyjęty 

Folk Quartet

repertuar w postaci „energetycz-
nej podróży” po gatunkach 
muzycznych. Należy tutaj dodać, 
że oprócz wokalu, wykonanie 
muzyczne poszczególnych utwo-
rów, pieśni, piosenek i melodii 
przez wirtuozów skrzypiec, klar-
netu, akordeonu i kontrabasu 
tak zespołowe jak i solowe 
nadało zespołowi „Folk Quartet”  
niepowtarzalny klimat: nowe, 
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Pani dr Małgorzacie gratulujemy!! Mamy nadzieję na dalsze występy. A może tym 
razem w plenerze? np. na kolejnej czerwcówce. 

Poniżej prezentujemy krótki tekst z pisma „Czas Świecia”, który przybliży dokonania 
chóru, a także naszej Koleżanki. Są one aktualnie zapewne znacznie bogatsze, gdyż tekst 
pochodzi z 2017 r.  

Gminno-Parafialny Chór św. Cecylii w Drzycimiu we wrześniu obchodził 
swój pierwszy jubileusz pięciolecia pod batutą Małgorzaty Kempczyk-
Wiśniewskiej. Drzycimska Cecylia jest jednym z najstarszych chórów 
w regionie. Założona w 1932 r. grupa działa niemal nieprzerwanie i ciągle się 
rozwija. Od 2012 r. dyrygentką jest Małgorzata Kempczyk-Wiśniewska, 
absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy, a także Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie. Zespół obecnie liczy 16 osób z gminy Drzycim oraz 
z sąsiadujących z nią gmin Lniano i Osie. W chórze są rolnicy, urzędnicy, 
przedsiębiorcy i emeryci, także ludzie młodzi – licealiści i studenci. W minionym 
pięcioleciu chór Cecylia odnosił sporo sukcesów. Dwukrotnie zdobył Grand Prix 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Czersku w roku 2013 i 2017. 
Zajął III miejsce w konkursie Chórów o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
w 2013 r. Wyśpiewał w 2016 r. Brązowe Pasmo na Ogólnopolskim Festiwalu 
Chóralnym "Ave Maria" w Chojnicach. Drzycimski chór prezentuje bogaty 
repertuar pieśni, od dzieł kompozytorów klasycznych po utwory muzyki 
rozrywkowej. Aktywnie uczestniczy w uroczystościach gminnych i kościelnych 
na terenie gminy Drzycim i w miejscowościach ościennych. Jest znany 

energetyczne i barwne brzmienie, które rzeczywiście nadawało każdemu wykonywanemu 
utworowi energię i wyrazistą wartość artystyczną. Świadczyły o tym także długie brawa 
i bisy. 

Kolejna odsłona muzyczna to występ gminno – parafialnego chóru im św. Cecylii 
z Drzycimia. Przy pulpicie dyrygenckim po raz trzeci powitaliśmy naszą koleżankę 
lek. wet. Małgorzatę Kempczyk – Wiśniewską. Chór ten mniej liczny niż poprzedni „Parati 
Semper”, który prowadziła Pani Małgorzata zaprezentował program dostosowany do 
naszego Jubileuszu zarówno w utworach lirycznych jak i utworach klasyki chóralnej 
a także piosenkach lżejszej a nawet rozrywkowej muzy. Oczywiście i w tym występie nie 
mogło zabraknąć wykonania „naszej” piosenki „Weterynaria”. Jej autorzy, będąc z nami  
mogli wysłuchać tego wykonania. Nie kryli radości i zadowolenia tak zresztą jak cała 
widownia. Oklaskom nie było końca, a „Weterynaria” była oczywiście bisowana. 
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Dr hab. Wojciech  Dyngosz. Baryton.
Absolwent Wydziału Wokalno – Aktorskiego 

Akademii Muzycznej im Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy. Na scenie operowej debiutował 
śpiewając partię Pinga w operze Turandot 
G. Pucciniego na inauguracyjnym spektaklu 
III-go Bydgoskiego Festiwalu Operowego 
w kwietniu 1996 roku. W tym samym roku 
ukończył, z wyróżnieniem, studia w klasie 
prof. Macieja Witkiewicza. Od tego czasu 
występuje na scenach i estradach wielu oper 
i Filharmonii w kraju i za granicą. W 1994 r. 
na konkursie wokalnym w Dusznikach Zdroju 
otrzymał wyróżnienie w kategorii operowej. 
W 1995 r. na Konkursie im. Ady Sari w Nowym 
Sączu otrzymał również wyróżnienie.

i zapraszany do uświetniania spotkań, a swym śpiewem przynosi ludziom 
radość i wzruszenie.

Zespół, który mam przyjemność prowadzić, to zgrana grupa bardzo 
sympatycznych i pomocnych osób, które bardzo dobrze się czują w swoim 
towarzystwie, są otwarte na innych ludzi i muzykę.

By móc śpiewać w chórze, wystarczy chcieć, umiejętności nabywa się 
w czasie prób, więc jeśli ktoś lubi śpiewać, to zapraszamy. W czasie prób 
praktycznie każdy będzie mógł się nauczyć śpiewać. Próby odbywają się 
w każdy czwartek od godz. 17.30 w pomieszczeniach budynku administracyj-
nego przy boisku wielozadaniowym w Drzycimiu - zaprasza dyrygentka 
Małgorzata Kempczyk - Wiśniewska, która w czwartek, 19 października (2017 r. 
RT), prowadziła jak zwykle żywiołową próbę z zespołem, a w sobotę urodziła 
córeczkę Paulinę. Gratulujemy państwu Małgorzacie i Danielowi, który też 
śpiewa w zespole, oraz ich córeczce Dominice i całemu chórowi św. Cecylii.

Za zgodą Pana Wojciecha Dyngosza prezentujemy 
Jego sylwetkę wraz z dorobkiem artystycznym

Źródło: 

Z tekstu autorstwa red Krystyny Kruczkowskiej z listopada 2017 r.

Prowadzi ożywioną działalność koncertową biorąc udział w licznych festiwalach 
w kraju i za granicą gdzie wykonuje repertuar operowy oraz oratoryjno – kantatowy. 
W swoim dorobku posiada również nagrania dzieł oratoryjno – kantatowych oraz 
prawykonania muzyki współczesnej.

W 2015 Rada Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy nadała uchwałą z dnia 16 grudnia Wojciechowi Dyngoszowi 
stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. 
W 2018 Rada Wydziału Wokalno – Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach nadała dr Wojciechowi Dyngoszowi stopień doktora 
habilitowanego sztuki w dziecinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej 
wokalistyka.
W 2015 roku nagrał płytę z muzyką J. Skrzeka – Requiem dla chwil minionych 
W 2017 – nagrał płytę z utworami Marcina Kopczyńskiego 
W 2018 – nagrał płytę z pieśniami Zygmunta Noskowskiego 
Źródło: e- mail Pana Wojciecha Dyngosza z dnia 15 kwietnia 2020 (R.T.)
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Zaduszkowe wspomnienia organizujemy od kilku lat w Bydgoszczy i naprzemiennie 
w różnych miejscach województwa. Ubiegłego roku dnia 8 listopada takie spotkanie miało 
miejsce się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Izby w Bydgoszczy, natomiast w dniu 
9 listopada dzięki uprzejmości dr Macieja Bachurskiego w sali narad Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii we Włocławku. Jak zwykle nie brakowało wspomnień o tych, 
którzy już odeszli. Wspomnienia te są o tyle ważne i cenne, że przypominają postaci 
naszych Koleżanek i Kolegów, które nie wszystkim obecnym na spotkaniach są znane oraz  
utrwalają w pamięci obrazy tych, których znaliśmy.

Coraz więcej na tych spotkaniach nie tylko wspomnień ale i zdjęć a nawet 
dokumentów. Ma to znaczenie dla ocalania od zapomnienia, tak ważnego elementu dla 
historycznych opracowań.

W tym roku o ile pozwoli sytuacja oprócz Bydgoszczy planujemy „Zaduszki” 
w Brodnicy.

„Spotkania Opłatkowe 2019” odbyły się w dniach 19 i 20 grudnia - w Bydgoszczy 
i Mogilnie. Bydgoskie „Spotkanie opłatkowe” już od kilku lat jest wspólne dla członków 
organów Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej i Koła Seniorów.

I tym razem nasze Koleżanki i Koledzy seniorzy licznie przybyli na to spotkanie do 
restauracji „Telimena”. Poniżej prezentujemy dwa zdjęcia z spotkania autorstwa seniora 
Waldemara Kaka, z Jego witryny wwwzdrowiemoje.pl, którą prowadzi od lat.

Wojewódzcy Lekarze Weterynarii na 
„Spotkaniu Opłatkowym” Jerzy Dymek 
(aktualnie), Bogumiła W. Mikołajczak 
(2002–2013), Jacek Judek (1999-2002).

Michał Wiese, Mariusz Kowalski, Zbigniew 
Świątkowski, Jerzy Janikowski.

„Zaduszkowe wspomnienia” 2019 w Bydgoszczy i Włocławku

W Mogilnie zorganizowano „Spotkanie opłatkowe” z kilku powodów. Była to moja 
sentymentalna podróż w czasie i powrót po 16 latach do mojego 36 letniego miejsca pracy 
(1967 – 2003). Inny powód to zgromadzenie Koleżanek i Kolegów mogileńskich lekarzy 
weterynarii - seniorów i przybliżenie działań naszego Koła, bowiem jest to jedyny powiat 
w naszym województwie, z którego do Koła Seniorów nie należy żaden z lekarzy 
weterynarii. Wreszcie na to spotkanie poproszono także młodsze pokolenie mogileńskich 
lekarzy weterynarii, oraz techników weterynarii w większości także seniorów. Obecne 
były też Panie seniorki z dawnego inspektoratu Weterynarii: Bożena Draheim – 
emerytowana  główna księgowa  i Irena Walter  emerytowana  starsza  księgowa.

W spotkaniu uczestniczyli mogileńscy seniorzy: dr n. wet. inż. Bartosz Winiecki 
emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii, były prezes Bydgoskiej, Kujawsko – 
Pomorskiej i Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej w II i III kadencji, lek. lek. wet. 
Julita i Stanisław Frasiowie, Jerzy Nowacki, Ryszard Węglewski, Piotr Glanc, Alina 
i Janusz Wujkowscy ze Żnina. Nie było na spotkaniu nestora mogileńskiej służby 
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Uczestnicy mogileńskiego „Spotkania opłatkowego” z X prałatem seniorem 
Eugeniuszem Jaworskim.

Na pierwszym planie z lewej Ryszard Węglewski, z prawej Piotr Glanc, Krzystof Kosiński.
W głębi A. i A. Kapturscy, J. i St. Frasiowie, A. i J. Wujkowscy, Bartosz Winiecki.

weterynaryjnej Edwarda Siemczyka, oraz Lucyny i Błażeja Popielów, Anny i Zygmunta 
Sztukowskich Ryszarda Michalaka. Młodsze pokolenie reprezentowali: lek. lek. wet. Anna 
i Andrzej Kapturscy, Jarosław Urban. Był także Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof 
Kosiński, oraz gość specjalny ksiądz senior prałat Eugeniusz Jaworski - długoletni 
proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie, który wzbogacił 
spotkanie modlitwą i słowem Bożym a także każdemu z obecnych wręczył imienną 
okolicznościową pamiątkę z życzeniami świątecznymi.
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Dla wielu z obecnych to kilkugodzinne „opłatkowe spotkanie” było okazją do rozmów 
po latach w weterynaryjnym gronie, wspomnieniem minionego czasu, okresu wspólnej 
pracy. Były wzruszenia, były wspomnienia. Były także opłatkowe życzenia i nadzieja na 
ponowne spotkania. Dla mnie osobiście był to przedświąteczny czas spędzony w gronie 
dawnych współpracowników w miejscu, w którym na trwałe zostawiłem część mojego 
serca. Wszystkim serdecznie dziękuję za możliwość spotkania.

Ryszard Tyborski

Realizacja planowanych imprez Koła Seniorów w roku 2020

Plan imprez dla Koła Seniorów na rok 2020 układano już od ostatniego kwartału 2019, 
a wypad w Bieszczady od połowy ubiegłego roku. Jak wcześniej wspomniano po 
konsultacjach z członkami Zarządu Koła zrezygnowano w 2020 r. z organizacji 
październikowego Rocznego Spotkania, ze względu na koszty. Zdecydowano, że 
przeniesiemy w tym roku bardziej uroczystą oprawę i Jubileusze na kwietniowe Zebranie 
Koła. Jak Państwo wiecie istnieje różnica pomiędzy „Rocznym Zebraniem” a „Rocznym 
Spotkaniem”. To pierwsze ma za zadanie ocenę pracy Koła, możliwość wprowadzania 
zmian regulaminowych, ustalania składek i innych spraw organizacyjnych. Ma także 
możliwość zgodnie z regulaminem zmian osobowych w tym przewodniczącego i osób 
„funkcyjnych”. Nikt wtedy nie przewidywał sytuacji jaką spowodował korona wirus.

Planowane imprezy z I kwartału 2020 r., głównie „muzyczne” 
zostały zrealizowane. 

Poniżej krótkie relacje

Styczeń 

W dniu 12 stycznia uczestniczyliśmy w karnawałowym „Koncert Noworoczny” 
w Filharmonii Pomorskiej w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W koncercie, w którym zabrzmiały popularne melodyjne 
utwory orkiestrowe, piękne arie operowe i operetkowe przeplatane trafnymi informacjami  
konferansjera  wzięło udział  25 członków i sympatyków Koła Seniorów.  

Luty 
Kolejną imprezą, w której w dniu 8 lutego 2020 roku uczestniczyło dwudziestu trzech 

członków i sympatyków Koła Seniorów był wystawiany przez Operę Nova w Bydgoszczy 
spektakl z librettem Wojciecha Młynarskiego według pomysłu Adama Mickiewicza pt. 
„Awantura w Recco, czyli Drzewko wolności”. Ciekawie brzmiące i wpadające 
w ucho arie i chóralne pieśni połączone z mówioną treścią odnoszące się do 

, który leczy rany poniesione w walkach na terenie Włoch.

 Po spektaklu Seniorzy spotkali się w operowej restauracji „Maestra” 
na wspólnej kolacji.   

 

losów polskiego 
legionisty 

W 1797 r. starania generała Jana Henryka Dąbrowskiego doprowadziły do powstania 
na terenie Włoch Legionów Polskich. Polacy wierzyli, że przez pokonaną przez Napoleona 
Austrię przejdą do Polski. Rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana. W 1799 r. 
polscy legioniści wzięli udział w walkach, odnieśli szereg porażek i ciężkie straty 
w bitwach: pod Weroną, w oblężonej Mantui, i w zaciekłej trzydniowej bitwie nad Trebbią. 
Rany poniesione w tej walce leczy (i romansuje) w liguryjskim miasteczku Recco niejaki 
Tadeusz. Recco leży niedaleko Reggio Emilia, gdzie, na pierwszy widok Wojska Polskiego, 
Józef Wybicki pisze swoją bojową "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech", czyli Mazurka 
Dąbrowskiego.
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14 lutego uczestniczyliśmy w Koncercie Walentynkowym w Filharmonii 
Pomorskiej. 

Z koncertem wystąpił poznański zespół Affabre Concinui z towarzyszeniem Orkiestry 
Kameralnej Filharmonii Pomorskiej. W koncercie, który wysłuchało 30 członków 
i sympatyków Koła Seniorów znalazły się największe przeboje Nat King Cole'a. Podobnie 
jak tydzień wcześniej impreza zakończyła się spotkaniem w operowej restauracji Maestra. 
Przy tej okazji należy podkreślić, że udział zarówno w koncertach, balach tak jak 
i towarzyszących im później spotkaniach jest zawsze finansowany wyłącznie przez 
uczestników tych imprez.

W dniu 22 lutego 2020 roku, w ostatnią sobotę karnawału, tym razem mniej liczna, bo 
tylko dziewiętnastoosobowa grupa członków i sympatyków  Koła Seniorów uczestniczyła 
w restauracji Maestra w „Balu Wiedeńskim”.  Do północy wszyscy uczestnicy bawili się 
w rytmie i nastroju utworów wiedeńskich mistrzów walca w również mistrzowskim 
wykonaniu Zespołu Kameralnego im. Johanna Straussa pod kierownictwem Emilii 
Czekały. Nie zabrakło też konkursów ze wspaniałymi nagrodami. W konkursie walca 
wiedeńskiego I miejsce zajęli nasi seniorzy - Danuta i Zenon Grzeczkowie. 
Po północy charakter muzyki zmienił się na typowy dla imprez kar nawałowych. Jak co 
roku tak i obecny Bal Wiedeński” piąty z kolei (2016 - 2020) zakończyliśmy pozostając jako 
jedyni na parkiecie „do ostatniego tchnienia” didżeja. Szkoda, że jest tak małe 
zainteresowanie dobrą zabawą w doborowym gronie. Wszystkie koszty ponosili 
uczestnicy.

Marzec 

W dniu 7 marca do  lokalu Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, przy 
ul. Noakowskiego odpowiadając na zaproszenie Koła Seniorów przybyło 14 Pań na 
wspólne świętowanie dorocznego Dnia Kobiet. Niektóre z Nich odwiedziły lokal Izby po 
raz pierwszy. Wśród obecnych szczególnym gościem była Pani dr n. wet. Krystyna 
Romaniuk, tegoroczna 90 letnia Jubilatka, której na początku zaśpiewano 100 i jeszcze 
więcej lat dołączając do życzeń bukiet kwiatów. Był tort okolicznościowy i upominki 
w postaci tradycyjnego różowego goździka, pary cielistych rajstop i tabliczki wyborowej 
wedlowskiej czekolady „Jedyna” . Listy z potwierdzeniem odebrania upominków nie było. 
Był natomiast występ akordeonisty Pana Krzysztofa Lutrzykowskiego, który 
w specjalnie przygotowanym okolicznościowym recitalu zaprezentował znane i lubiane 
utwory i melodie od tang poprzez melodie Wiednia i Paryża. Było czego posłuchać. 

Różowe goździki na tle uczestniczek „Dnia Kobiet”   
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Wspominaliśmy przy kanapkach przygotowanych przez Panie z Izby, torcie, kawie 
i herbacie minione Święta Kobiet, oraz inne poprzednie sympatyczne spotkania i wierzcie 
Państwo było co wspominać. Była nawet lampka wina i oczywiście pamiątkowe zdjęcia. 
Szkoda, jednak, że tak mało Pań zdecydowało się na przybycie. Okręgową Radę Lekarsko 
– Weterynaryjną reprezentowały nasze Koleżanki Wiesława Mikołajczak, Jolanta 
Dąbrowska i Hanna Głowacka. To bardzo miły akcent i dowód na przychylne spojrzenie na 
działania Koła Seniorów. Były Panie Maria Wyszyńska (z tortem), Elżbieta Kozłowska, 
Wiesława Jethon z osobą towarzyszącą. Byli też seniorzy: Wojciech Janiszewski 
z małżonką i jabłecznikiem, Magdalena Tyborska z mężem i rogalikami, Zygmunt 
Ziółkowski z małżonką, Wiesław Hanus i Rafał Krokowski. Paniom z Biura Izby, które 
także były obecne należą się słowa podziękowania za trud włożony w przygotowanie tego 
nielicznego, ale bardzo miłego damsko-męskiego party.

Do spotkania za rok? ZOBACZYMY?

Późniejsze zdarzenia miesiąca marca uświadomiły nam wszystkim, że nawet 
najlepsze i najbardziej bardziej dopracowane plany mogą z dnia na dzień runąć jak domek 
z kart.

Jeszcze 7 marca cieszyliśmy się wspólnym spotkaniem z naszymi Paniami wiedząc, że 
gdzieś tam – w Zielonej Górze jest na oddziale zakaźnym tzw. „pacjent 0”, u którego 
stwierdzono infekcję koronawirusem, a już kilka dni później, realizując postanowienia 
specustawy „koronawirusowej”, wydanych w ślad za nią rozporządzeń i innych przepisów, 
cały kraj musiał przestawić się na inny sposób myślenia, postępowania i planowania. 
Zamknięcie galerii handlowych (poza sklepami spożywczymi, aptekami i drogeriami), 
zamknięcie teatrów, bibliotek a także m.in. restauracji, barów, basenów kąpielowych, 
siłowni, odwołanie imprez sportowych i kulturalnych zamknięcie granic państwowych, 
zamkniecie żłobków, przedszkoli, szkół i wyższych uczelni, zalecenia by tam gdzie jest to 
możliwe, świadczyć pracę w trybie zdalnym, a także ograniczenie liczby członków 
zgromadzeń, w tym także liturgicznych (a jest to sytuacja na połowę kwietnia), wreszcie 
stosowane maseczek ochronnych - to tylko niektóre z ograniczeń i niestandardowych 
rozwiązań mających na celu zahamowania rozwoju pandemii wywołanej 
rozprzestrzenieniem się w ciągu zaledwie kilku miesięcy na cały świat chińskiego 
koronawirusa. 

W naszym Kole pierwszymi ofiarami nowej rzeczywistości były dwa koncerty 
w Filharmonii Pomorskiej. Pierwszy zaplanowany na dzień 22 marca – koncert 
absolwentów bydgoskiej Akademii Muzycznej na który w sposób niezaplanowany 
pozyskał bilety prof. Rafał Krokowski i Koncert „Prima Aprilis z Capellą Bygdostiensis 
i Maciejem Niesiołowskim”. Z informacji zamieszczonej na stronie Internetowej 
FP widnieje komunikat o przeniesieniu tego koncertu na dzień 29 listopada br. 
Zatem do zobaczenia w Filharmonii. 

A tak rekomenduje koncert Pan Maciej Niesiołowski: „Koncert 1-go kwietnia – 
Prima Aprilis. A w programie Wolfgang Amadeus Mozart, Paul Hindemith… 
Słuchacz może być zaskoczony i nawet nieco zniechęcony; jakże to, powinno być 
śmiesznie, a przynajmniej dowcipnie, a tu klasyk wiedeński, a z drugiej strony 
niemiecki kompozytor (wówczas, w początkach XX wieku) awangardowy. Bez 
obaw proszę, będzie dowcip muzyczny, subtelny, wsparty słowem przez 
prowadzącego dyrygenta, a podany przez fantastyczny zespół artystów-
muzyków Capelli Bydgostiensis. Uchylmy rąbek tajemnicy: MiniMax na kwartet 
smyczkowy napisał Hindemith na osobnych kartkach papieru nutowego dla 
każdego instrumentu, a nie jako partyturę. W dodatku dojeżdżając codziennie 
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pociągiem na Festiwal muzyki współczesnej w Donaueschingen. A utwór pisał 
dla żartu.  Źródło Strona Internetowa Filharmonii pomorskiej (R.T.) 

Nie doszło też do zaplanowanego na 5 kwietnia 
organizatorów o czym poniżej po informacji 

o Stowarzyszeniu.
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Subicere” - co 

znaczy: otworzyć się, przyjąć, ofiarować, powstało w Radziejowie z inicjatywy 
rodziców, pedagogów i osób, którym bliskie są problemy niepełnosprawnej 
młodzieży. Podstawowym celem są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
rehabilitacja społeczna i zawodowa zapobiegająca ich izolacji w środowisku. 
Korzystają oni z pomocy wolontariuszy i osób dobrej woli, organizują fundusze, 
organizują różnego rodzaju zajęcia mające na celu pomoc w przywracaniu 
funkcjonowania młodych niepełnosprawnych. Z całym programem i zadaniami 
Stowarzyszenia można zapoznać się na stronie internetowej.

Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego przy ul. Objezdnej 33. Na śniadanie na 
radziejowskim rynku miały być serwowane: żurek, gęsina, dziczyzna i inne smakołyki. 
Przewidziano wiele atrakcji, a także wydarzeń charytatywnych w postaci loterii, licytacji, 
itp. Po programie turystycznym (Płowce i inne miejsca) miał być wspólny częściowo 
odpłatny obiad w restauracji „Gęsia Nóżka” – po „Rewolucjach kuchennych” Magdy 
Gessler.

Jak już wiemy w ten niedzielny przedświąteczny dzień była piękna, słoneczna pogoda, 
więc zapewnie impreza byłaby udana.

Cóż szkoda, ale „Co się odwlecze to nie uciecze” …….

Jak już wspomniano nie planowaliśmy tego roku ze względu na koszty organizacji 
Rocznego Spotkania, dlatego kwietniowe Roczne Zebranie miało mieć bardziej uroczysty 
i bogaty  program. W ramach spotkań z lekarzem przygotowaliśmy  spotkanie z  Panią 
dr Anną Binek specjalistą chorób oczu, wykład przyrodniczy dr. n. wet. Andrzeja 
Kruszewicza z warszawskiego ZOO. Artystycznym wydarzeniem miały być muzyka 
bluesowa w wykonaniu zespołu znanego już nam muzyka Jędrzeja Kubiaka lub koncert 
arii operetkowych i pieśni neapolitańskich w wykonaniu artystów operowych „Opery 
Nova” w Bydgoszczy.

Muzycznych doznań Państwu nie przekażemy. Zamiast wykładów i prezentacji 
zamieszczamy na kolejnych stronach Biuletynu krótkie zastępujące je opracowania. 

Zamierzaliśmy także uhonorować Jubilatów AD 2020. Poniżej zamieszczamy listę 
w odmienionej formie. Majowa Jubilatka Pani dr Krystyna Romaniuk otrzyma 
okolicznościowy grawerton. Pozostali Jubilaci otrzymają wraz z życzeniami tradycyjnie 
pamiątkowe imienne kubki Koła Seniorów.

Być może w przypadku ustąpienia utrudnień, zniesienia blokad 
i wyjaśnieniu obecnej sytuacji zorganizujemy jakąś formę seniorskiego 
spotkania w 2020 r.

w Radziejowie Plenerowego śniadania 
Wielkanocnego odwołanego przez 

W kwietniową niedzielę poprzedzającą Wielkanoc planowaliśmy wyjazd do 
Radziejowa na Plenerowe Śniadanie Wielkanocne organizowane przez 
Stowarzyszenie SUBICERE i naszego kolegę Wieśka Wielgosza, połączone ze 
zwiedzaniem ciekawych „radziejowskich miejsc”. Autokar z Bydgoszczy miał jechać przez 
Inowrocław. Możliwe były także dojazdy zorganizowane z innych miejsc województwa 
w zależności od ilości chętnych (Grudziądza Toruń, Włocławek). Do Radziejowa można 
było też dotrzeć indywidualnie. Miejscem spotkanie miała być 

Nie odbyło  się zaplanowane na 25 kwietnia Roczne Zebranie Kola Seniorów.
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Seniorskie problemy ze wzrokiem
Narząd wzroku wykorzystujemy przez całe nasze życie, od chwili urodzenia. 

Korzystamy z niego bez względu na miejsce przebywania, rodzaj wykonywanej pracy, 
stopień naszej aktywności czy wiek. Nawet kiedy odpoczywamy siedząc na kanapie nasze 
oczy ciągle pracują. Ponadto są one wystawione na warunki panujące poza naszym 
organizmem, a więc na kurz, suche zanieczyszczone powietrze, alergeny, promieniowanie 
UV i jonizujące, mróz, toksyczne opary itp. W takiej sytuacji trudno oczekiwać, aby nasze 
oczy pozostawały niezmienione do śmierci. Na szczęście zmiany jakim podlegają 
z wiekiem nie są duże. 

Fizjologicznie po 40 roku życia dochodzi do rozwoju starczowzroczności czyli 
presbiopii. Jej mechanizm w uproszczeniu polega na usztywnieniu struktur oka, które 
odpowiedzialne są za zmianę kształtu soczewki. Brak możliwości spłaszczania 
i uwypuklenia soczewki, pozbawia nas możliwości wyraźnego widzenia z bliska. Dlatego 
po 40-50 rż. zaczynamy używać okularów do czytania. 

Najczęstszym schorzeniem oczu związanym z wiekiem jest zaćma, czyli utrata 
przezierności soczewki. Częstość występowania jej wraz z wiekiem jest tak duża, że można 
uznać ją raczej za jeden z elementów starzenia się organizmu niż za chorobę, 
w odróżnieniu od zaćmy wrodzonej czy młodzieńczej. Proces mętnienia soczewki dokonuje 
się podstępnie przez wiele lat. Zanim zauważymy osłabienie widzenia zmniejsza nam się 
wrażliwość na kontrast, barwy powoli stają się mniej nasycone, wyblakłe, światła 
w ciemności oślepiają, czasami pojawia się podwójne widzenie lub lepsze widzenie przy 
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słabym oświetleniu. Powszechnie zauważanym objawem wczesnej zaćmy jest przejściowa 
poprawa widzenia z bliska. Zjawisko to określamy „jasnowidzeniem wieku starczego”. 
Polega ono na pęcznieniu jeszcze przeziernej soczewki, co prowadzi do zwiększenia jej 
współczynnika załamania światła i wywołuje krótkowzroczność. Pacjent wówczas cieszy 
się, że wzrok mu się poprawił bo przestaje używać okularów do czytania. Na ogół jednak 
nie zauważa, że widzi gorzej do dali. Jest to szczególnie niebezpieczne u kierowców, którzy 
jeśli nie mieli wady wzroku za młodu i regularnie nie zmieniają okularów do dali, nie zdają 
sobie sprawy, że odległość z jakiej widzą z daleka jest znacznie mniejsza niż dawniej 
i mniejsza niż u innych użytkowników ruchu drogowego. Podświadomie jednak starsi 
kierowcy jeżdżą wolniej.

Obecnie operacja zaćmy niepowikłanej innymi obciążeniami, przeprowadzana jest 
w systemie  hospitalizacji jednodniowej bez konieczności nocowania chorego w szpitalu. 
W większości operacje wykonuje się metodą fakoemulsyfikacji tj. po wykonaniu trzech 
nacięć o szerokości ok. 1,5mm w oku umieszczane są narzędzia, którymi otwiera się 
torebkę soczewki i za pomocą ultradźwiękowego „odkurzacza” usuwa się masy 
soczewkowe. W pozostawioną torebkę jak w kieszonkę, implantuje się sztuczną 
polimerową soczewkę. W większości chory po operacji potrzebuje jednej pary okularów do 
dali lub do bliży, w zależności od tego czy miał wcześniej wadę wzroku, czy nie. Mimo 
postępu techniki dokładne przewidzenie refrakcji (wady wzroku) pooperacyjnej 
w niektórych przypadkach bywa bardzo trudne. Najistotniejszym elementem staje się 
wówczas dokładny wywiad i relacja chorego ,od kiedy i jakich okularów używał . Bierzemy 
również  pod uwagę oczekiwania pacjenta i omawiamy z nim możliwe opcje widzenia po 
operacji zaćmy. Operacja zaćmy jest bowiem okazja do skorygowania wady wzroku.

Innym schorzeniem które może nas dotknąć w starszym wieku jest jaskra. Jaskra to 
postępująca choroba oczu polegająca na stopniowym niszczeniu nerwu wzrokowego 
,najczęściej na skutek podwyższonego ciśnienia śródgałkowego. Wyróżniamy różne 
przyczyny i rodzaje jaskry, a co za tym idzie różne metody leczenia. Strategia leczenia 
jaskry jest dobierana indywidualnie w zależności od jej rodzaju, stopnia zaawansowania 
,wieku pacjenta i chorób towarzyszących. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia i w jego 
trakcie musimy monitorować nie tylko wartość ciśnienia w oku, ale również grubość 
rogówki, pole widzenia, tomografie nerwu wzrokowego (GDX, OCT), ciśnienie ogólne. Na 
ogół terapię rozpoczynamy od podawania kropli obniżających ciśnienie w oku. Obecnie do 
dyspozycji mamy kilka grup leków o różnym mechanizmie działania. Jeśli to możliwe 
stosujemy preparaty bez konserwantów. Wiele kropli to preparaty łączone, gdzie w jednej 
buteleczce znajdują się 2 substancje czynne o różnym mechanizmie działania. Takie leki 
wykazują silniejsze działanie. W leczeniu jaskry dążymy do ograniczenia liczby 
stosowanych preparatów do maksymalnie dwóch, trzech. Inną metodą leczenia są zabiegi 
laserowe. Stosujemy różne rodzaje laseroterapii. W zależności i od mechanizmu jaskry 
mogą to być np. irydotomia, trabekuloplastyka, irydoplastyka czy cyklofotokoagulacja 
laserowa. Ich zaletą jest mała inwazyjność i powtarzalność. Cześć z tych zabiegów  można 
wykonywać wielokrotnie w tym samym oku. Trzecią grupą działań stanowią operacje 
przeciwjaskrowe. Dzielimy je na chirurgię mikroinwazyjną i zabiegi przetokowe. Należy 
wspomnieć, że sama operacja zaćmy obniża ciśnienie sródgałkowe o ok. 3 mm Hg i często 
pozwala na odstawienie jednego leku. Obecnie panuje tendencja do szybszego 
kwalifikowania chorych do operacji zanim pojawią się zmiany czynnościowe wynikające 
z jaskry.

Najbardziej niepokojącą chorobą oczu związaną z wiekiem jest starcze zwyrodnienie 
plamki żółtej tzw. AMD. Plamka żółta jest to anatomiczny fragment siatkówki 
zlokalizowany w centrum osi widzenia, na który bezpośrednio pada bodziec świetlny. Ma 
ona średnicę ok. 5 mm i jest obszarem siatkówki, w którym występuje największe 
zagęszczenie fotoreceptorów. Dlatego uszkodzenie tej struktury przez proces chorobowy 
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zaburza nam widzenie szczegółów np. czytanie i zniekształca obraz w centrum pola 
widzenia. AMD dzielimy na postać suchą i wilgotną. Postać sucha przebiega wolniej, ale 
nie ma skutecznego leku hamującego ją. Postać wilgotna tzw. CNV jest groźniejsza, ale 
może być skuteczne hamowana przez leki podawane w postaci zastrzyków do ciała 
szklistego. W profilaktyce zwyrodnienia plamki zaleca się przyjmowanie po 50 rż doustnie 
specjalnych mieszanek luteiny, zaaksantyny, kwasów omega 3, cynku, Vit. A , E .

Do schorzeń okulistycznych dotykających seniorów należy zaliczyć też choroby 
naczyniowe takie jak: niedokrwienie nerwu wzrokowego, zator i zakrzep naczyń 
siatkówki.

Osoby starsze często dotyka zespół suchego oka. Jest on konsekwencją środowiska 
w jakim żyjemy, naszego stylu życia, a także chorób ogólnych. Objawia się on pieczeniem 
oczu, uczuciem piasku pod powiekami, łzawieniem na wietrze czy nieostrym widzeniem 
w godzinach porannych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że zamazywanie się 
obrazu podczas dłuższego czytania lub pracy przy komputerze jest spowodowane suchym 
okiem. Niektórzy nie podejmują leczenia bo uważają, że ich oczy łzawią nadmiernie. 
Tymczasem tak zwane „płaczące suche oko” jest wynikiem niestabilności filmu łzowego, 
który jest częścią zespołu suchego oka i wymaga stosowania odpowiednich preparatów 
sztucznych łez. Zespół suchego oka towarzyszy wielu chorobom ogólnym szczególnie 
podłożu autoimmunologicznym takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń 
układowy, łuszczyca, choroby tarczycy, a także cukrzyca, choroba Parkinsona. Ponadto 
wiele leków doustnych nasila objawy choroby. Należą do nich niektóre leki nasenne, 
nasercowe, przeciwalergiczne, antydepresanty, leki przeciwparkinsonowskie. Oczywiście 
suche oko nie jest wskazaniem do odstawienia takich leków, ale warto wspomóc się 
kroplami sztucznych łez. Firmy (niestety nie tylko farmaceutyczne), prześcigają się w ich 
produkcji i reklamie, łatwo więc wpaść w pułapkę. Podstawą przy wyborze preparatu 
powinna być nie cena zakupu, ale brak konserwantów. Środki konserwujące i bufory  przy 
dłuższym stosowaniu niszczą powierzchnie oka i nasilają problem. Są więc bezwzględnie 
przeciwwskazane. Lepiej nie stosować żadnych kropli nawilżających niż te, które 
zawierają np. chlorek benzalkonium. 

W związku z czym polecam jedynie preparaty bez konserwantów. Na rynku są one 
w 3 rodzajach opakowań: minimsy, buteleczki z filtrem z których krople wypływają wolno 
lub buteleczki z pompką, które na początku trzeba odpowietrzyć. Pacjenci bardzo często 
zniechęcają się do takich kropli ze względu na utrudnienia w ich zakraplaniu nie zdając 
sobie sprawy z tego, że tylko taka postać gwarantuje im wartościowy i nieszkodliwy 
preparat. Opakowania takie są droższe w produkcji dlatego cena zakupu kropli może być 
wyższa. 

Mają one jednak dłuższy termin ważności, są bardziej wydajne i zdrowsze dla oka, 
a tym samym przy przewlekłym stosowaniu tańsze. Zdajemy sobie sprawę, że dawne 
opakowania kropli były wygodniejsze dla pacjenta, ale jedynie preparaty nowszej 
generacji pozwalają nam bezpiecznie go prowadzić. Zachęcam więc do stosowania 
preparatów nawilżających np. z kwasem hialuronowym bez konserwantów. Dobre 
sztuczne łzy są w pełni bezpieczne i mogą być stosowane przez pacjenta przewlekle bez 
konsultacji z okulistą.

Leczenie zaawansowanego zespołu suchego oka jest skomplikowane, długotrwałe 
i skuteczne tylko wtedy jeśli jest indywidualnie dobrane do chorego. Podstawą leczenia są 
dobrej jakości sztuczne łzy, łagodne sterydy, krople z cyklosporyny, krople z surowicy 
własnej, preparaty natłuszczające, a także odpowiednia higiena powiek i ciepłe kompresy 
czy zatyczki do kanalików łzowych.  W przeważającej większości przypadków dolegliwości 
z nim związane udaje się zminimalizować.

Należy też podkreślić, że stan naszego wzroku jest w dużej mierze wykładnikiem 
naszego ogólnego stanu zdrowia. Dbając o nasze oczy powinniśmy więc zaprzestać palenia 
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papierosów, należycie leczyć cukrzycę i choroby krążeniowe, często  świadomie mrugać, 
wietrzyć i nawilżać pomieszczenia w których przebywamy, spożywać dużo zielonych 
i czerwonych warzyw oraz kwasów omega 3 zawartych w oleju lnianym, rzepakowym. 
Chronić oczy przed silnym słońcem nosząc okulary przeciwsłoneczne kupione w zakładzie 
optycznym.

Ubolewam, że ze względu na pandemię nie mogę spotkać się z Państwem 
bezpośrednio w ramach spotkań seniorskich. Byłoby mi łatwiej zobrazować to 
na co chciałabym zwrócić uwagę, a także skupić się na interesujących Państwa 
tematach. Mam nadzieję, że nasze spotkanie dojdzie do skutku, a tymczasem 
życzę wszystkim seniorom zdrowia i apeluję o szczególną ostrożność.

lek. med. Anna Binek specjalista chorób oczu

Hipokryzja w naszych relacjach ze zwierzętami
Syndrom Deficytu Natury

 
Od razu przejdę do rzeczy. Bez owijania w bawełnę i gry wstępnej powiem coś co 

wszyscy wiedzą, ale o tym nie mówią: pochodzimy ze wsi i nie jesteśmy przystosowani do 
życia w mieście. Żyjemy w miastach zbyt krótko by się zdążyć przystosować do tłoku, 
hałasu, smogu, pośpiechu i stresu. To co da się zauważyć to raczej uzależnienie od wygód 
miejskiego życia. W skrajnych przypadkach w populacji wielkomiejskiej zobaczymy 
patykowato chude, niemal pozbawione mięśni nóżki, małe rączki, wyszukane 
i wielobarwne fryzury, spodnie z rozporkiem przy kolanach, specjalnie podziurawione 
dżinsy, kolczyki w języku, nocny tryb życia, wysublimowane problemy psychiczne i wizyty 
u psychologa lub psychoterapeuty nie tylko ze sprawami własnymi, ale także swojego psa 
lub kota oraz zwierzenia z rozterek na Pudelku lub Instagramie. Do tego wirtualny świat 
gier, telewizji i reklam, a w nim czarodzieje i wróżki, ludzie pająki, ludzie ryby i ludzie 
nietoperze, rozmowy z plamami na zębach i brzydkim facetem przedstawiającym się jako 
Przeziębienie lub Gorączka, paskudny żółty pluszak zwany Głodem i kreskówki dla dzieci 
w których ludzką mową posługują się nie tylko dziwne zwierzątka, ale także parówki, 
kredki, autka i koparki. Kolejna generacja na drodze do degeneracji. Może warto by o tym 
pomyśleć zanim nie będzie za późno… 

W moim dzieciństwie kreskówki też były, ale mówiły w nich tylko postacie ludzkie. 
Reksio szczekał, ptaszek śpiewał, kotek miauczał, a krecik wydawał z siebie okrzyki 
entuzjazmu. Moje dzieci miały już kreskówki z mówiącymi zwierzątkami, ale dla 
równowagi ducha miały wokół siebie żywe zwierzęta, dużo czasu spędzały na zabawach 
z rówieśnikami i „wyprawach odkrywczych”. Dobranocka była o określonej porze dnia i nie 
było kanałów z kreskówkami nadawanymi przez cały dzień. Moi synowie, tak samo jak ja 
w dzieciństwie, do domu przychodzili tylko coś zjeść i się wyspać. I pogoda nie miała 
wielkiego znaczenia. Teraz, zwłaszcza miejskie dzieci, mają własne pokoje, w których 
znikają nurzając się w swoim świecie pluszowych zwierzątek, gier komputerowych, czy 
smartfonów – w zależności od wieku. Rodzice są zapracowani lub mają swoje gry 
komputerowe, smartfony i telewizory oraz wiele ważnych spraw. Więc dziecko bawiące się 
samodzielnie jest super. A jak nie wychodzi z domu to tym lepiej, bo bezpieczniej. No 
i rosną nam pociechy w świecie wirtualnym, z gadającymi kredkami, śpiewającymi 
autkami, ludźmi nietoperzami, czarodziejami, wróżkami, świetlnymi mieczami 
i latającymi smokami. Ta młodzież nie będzie kiedyś rządzić światem. Ta młodzież już 
światem rządzi! 



…Wirtualny kontakt z Naturą skutkuje określonym problemem, nazwanym 
Syndromem Deficytu Natury (SDN), który staje się coraz poważniejszy, ale nadal jest 
niedoceniany wśród naszych dzieci i młodzieży. Dzieci wychowywane w wieżowcach nie 
mają placu zabaw, ale za to z okna swego pokoju widzą świat z góry. 

Patrzę na współczesną młodzież i nie mogę wyjść z podziwu jak daleko odeszliśmy 
od tego wcześniejszego modelu uczenia się życia. Teraz młodzież rozwija się w domu, 
wiedzę o przyrodzie czerpiąc z telewizji, komputerów i smartfonów. Nie ma mowy 
o wyprawie za miasto, bo mama i tata boją się komarów, kleszczy i węży, ale za to „kochają” 
wilki, łosie i dziki. Jak na drodze pojawi się łoś, to trzeba przy nim stanąć i zrobić selfi. Nie 
ma obawy przed łosiem, bo przecież łosie są „takie kochane łosioły”. Wilki są szlachetne, 
a dziki waleczne, misie są kochane jeszcze bardziej niż łosioły, ale jak do domu wleci ćma 
lub wbiegnie myszka, to może być totalna panika. Znam przypadek szoku psychicznego 
u dziecka, któremu na ręce usiadł motyl. I widziałem dorosłą kobietę która uciekła do auta 
bo podleciała do niej duża i piękna ważka. Dla równowagi przytoczę jeszcze przykład 
dorosłego mężczyzny, który podczas spływu kajakiem po Krutynii tak energicznie opędzał 
się przed płynącym zaskrońcem, że wywrócił kajak i w panice uciekł na brzeg. Na szczęście 
w miejscu tego „spotkania z przyrodą” woda nie była głęboka. Czy takie reakcje 
zobaczylibyśmy u mieszkańców wsi żyjących z roli? Raczej nie, ale zobaczylibyśmy 
w przypadku mieszkańców wsi żyjących z programowania komputerów. I u większości 
mieszczuchów, w mieście urodzonych i w mieście wychowanych. A kto zgadnie czy to rolnik 
ze wsi, czy programista z miasta silniej akcentuje „miłość do przyrody”?

Miejskie dzieci miewają organizowane wycieczki na wieś, by się przekonać, że mleko 
nie bierze się z kartonika ale pochodzi od krowy, a jajka nie są produkowane w fabryce 
tylko składają je kury. Oferuje to coraz lepiej u nas rozwinięta agroturystyka, a najdalej 
z tym rodzajem edukacji posunęły się kraje skandynawskie. Rzadko zdarza się jednak 
edukacja pogłębiona o to, by młodemu człowiekowi z miasta wyjaśnić, że plasterki mięska 
pochodzą z ciała świnki lub kurczaczka, które trzeba zabić by je zjeść. To podobno byłoby 
już zbyt wiele i za bardzo szokowałoby młodego mieszkańca miasta. Czyli trzeba dorosnąć 
do dostępu do prawdy? W krajach skandynawskich zaczęła się idea przedszkoli leśnych, 
gdzie dzieci całymi dniami są w lesie – bez względu na pogodę. 

Każde dziecko ma naturalną potrzebę poznawania otaczającego je świata, w tym roślin 
i zwierząt, z naciskiem bardziej na zwierzęta niż rośliny. Stąd podglądanie mrówek, 
dotykanie dżdżownic, branie do ręki ślimaków i łapanie kijanek, przytulanie kurczaczków 
i zaglądanie do ptasich gniazd. Miejskie dziecko podczas wakacji na wsi ma szansę bawić 
się „na dworze” lub „na polu” i poznawać świat z bardziej z nim obytymi wiejskimi 
rówieśnikami. Nawet gdy ma towarzystwo tylko miejskich dzieci, np. w domu wczasowym 
poza miastem, to i tak będzie odkrywać przyrodę. Może mniej intensywnie, bardziej po 
omacku, ale pewnie mniej tej przyrodzie szkodząc (wiejskie urwisy nie jedno mają „za 
uszami”). Poza wakacjami miejskie dziecko bawi się w domu, zamknięte w ścianach bloku, 
ze smartfonem lub komputerem. Deficyt uwagi, hiperaktywność (w tym ADHD), niski 
poziom kompetencji społecznych, problemy z komunikowaniem emocji, otyłość, 
niezborność i mała sprawność ruchowa, agresja, depresja i nerwice to są problemy 
miejskiej młodzieży, wynikające z Syndromu Deficytu Natury. Z danych WHO wynika, że 
Polska ma drugie w Europie miejsce pod względem samobójstw dzieci i młodzieży. Dotyczy 
to dzieci miejskich, a nie wiejskich! Im nie jest potrzebny terapeuta ani psycholog, ale 
kumpel na wsi, praca w ogrodzie, spacery po lesie, wędkowanie, skauting, budowanie 
szałasów, spanie w namiocie, palenie ognisk i zjadanie przypalonej kiełbasy. Taka 
młodzież nie stanie się ofiarą cwaniaczków zarządzających organizacjami wzywającymi 
młodych ludzi do walki z cywilizacją, leśnikami, rolnikami, myśliwymi, ogrodami 
zoologicznymi, rybakami itd. W masie różnych organizacji, dających młodym ludziom 
poczucie misji, walki w grupie, czy bycia „uświadomionym” są wszelkie skrajności. Są 
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organizacje robiące rzeczy cudowne i wielkie ale są i takie, których celem jest głównie 
zdobywanie pieniędzy a otumaniony młody człowiek jest tylko naiwnym i ambitnym 
„mięsem armatnim”. Kto ma dzieci lub wnuczęta niech wie, że ma obowiązek zadbania 
o ich przyrodniczą edukację i ochronę przed SDN oraz cwaniakami wykorzystującymi 
podatnych na manipulacje młodych ludzi do własnych, nie zawsze szczytnych, i nie zawsze 
czystych celów.

Andrzej G. Kruszewicz 

Jest to fragment nowej książki A. Kruszewicza 
będącej kontynuacją „Hipokryzji”.

Nowa książka Andrzeja G. Kruszewicza, znanego 

ornitologa, podróżnika, naukowca i wieloletniego 

dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 

w Warszawie, a także myśliwego. Publikacja opisuje 

szeroko pojęte relacje ludzi i zwierząt, zwłaszcza 

w kontekście wzajemnych zależności oraz naszych 

postaw wobec świata natury. Czytelnik znajdzie 

w niej rozdziały poświęcone zwierzętom: domowym, 

gospodarskim, dzikim, laboratoryjnym i trzymanym 

dla rozrywki, a także problemom gospodarowania 

przez człowieka zasobami przyrody, m.in. związanym 

z łowiectwem i rybołówstwem. Autor przybliża 

tajniki funkcjonowania ogrodów zoologicznych, 

przytacza interesujące i nieraz szokujące dane oraz 

prezentuje doświadczenia zebrane podczas swojej 

pracy, w tym anegdoty ze swego życia i licznych 

podróży. Nie stroni od gorzkich uwag pod adresem każdej grupy społecznej, zarówno 

myśliwych, jak i ekologów czy wegetarian. Podkreśla, że w szerokiej działalności człowieka 

istnieje „tylko jeden wyjątek, który wymaga zjednoczenia wszystkich ludzi – ochrona 

przyrody!”. „Ludzie utracili więź ze zwierzętami. Nigdy żadnego nie zabili, nie 

wypatroszyli i nie oskórowali. Nigdy też nie byli na polowaniu i w większości przypadków 

nigdy nie hodowali żadnego stworzenia dla mięsa. Ci ludzie i ich dzieci widzą 

w supermarketach rozpłatane indyki, poćwiartowane kurczaki, kurze wątroby i indycze 

żołądki, ale zabicie zwierzęcia jest przez nich postrzegane jako okrutne, a łowiectwo w ich 

mniemaniu to bestialstwo”. „Widziałem rozładunek świń, krów, byków, owiec i cieląt, 

a także ich ubój oraz dalsze etapy obróbki. (…) Widywałem również fermy świń, bydła 

i duże kurniki. I nie pojmuję, jak rozumny człowiek mógł doprowadzić do czegoś takiego!”.

Bieszczady, Bieszczady, Ach Bieszczady!!

Nie dojdzie do skutku majowy wyjazd w Bieszczady dla 44 osobowej seniorskiej grupy.

Na obecny stan sytuacji epidemiologicznej ustalono  dwa nowe terminy wycieczki. 

Pierwszy na 18 – 24  październik  tego roku. Nie jest on akceptowany przez wszystkich ze 

względu na okres jesienny, krótsze i chłodniejsze dni. Jest to także czas gdy nie kursuje już 

kolejka bieszczadzka i nie ma rejsów po Zalewie Solińskim. Powstał także nowy pomysł 

przeniesienia wycieczki na  23 – 29 maja 2021 r. W tej sprawie rozmawiałem już wstępnie 

z Ośrodkiem w Polańczyku. Sprawa wyjaśni się w okresie maj – czerwiec br. W zasadzie 



oprócz 4 osób pozostali uczestnicy wycieczki zdecydowali się na pozostawienie dokonanych 

wpłat w oczekiwaniu na lepsze czasy, które oby nadeszły jak najszybciej. Przy okazji 

składamy podziękowania Państwu Marii i Eugeniuszowi Wiśniewskim, którzy rezygnując 

z wyjazdu dokonaną na wycieczkę wpłatę przekazali na konto Koła Seniorów. Jeżeli 

zdecydują się na wyjazd w maju przyszłego roku ? oczywiście wpłatę zwrócimy !! Bardzo 

cieszy fakt chęci wspomagania zasobów finansowych Koła. DZIĘKUJEMY !! 

Poniżej w skrócie prezentujemy program wycieczki w Bieszczady.

1 dzień Niedziela. Bydgoszcz – Toruń – Włocławek – Obiad w rest. Stodółoka 

w Miedzianej Górze k/Kielc – Rzeszów – Polańczyk – Ośrodek „Szeptucha”.

 

2 dzień Poniedziałek. Spacer przez miejscowość Polańczyk połączony z rejsem statkiem  

po Zalewie Solińskim. Po południu dla chętnych wyjazd do Polanek, a potem przejście 

na piechotę do opuszczonej wioski Łopienki.

 

3 dzień Wtorek. Duża i Mała Obwodnica Bieszczadów. Przejazd Bieszczadzką Kolejką 

Leśną (Polańczyk, Hoczwia, Baligród, Jabłonki, Cisna, Majdan. Kolejka do Balnicy 

i powrót do Majdanu. Dalej autokarem do Kalnicy - Wetliny - do Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego z Przełęczą Wyżnią (punkt widokowy). Ustrzyki Górne, Stuposiany, Muczne  

/pokazowa hodowla żubra w Bieszczadach/ oraz makieta wypału węgla drzewnego.

Dalej Czarna – Polana – Rajskie – Wołkowyja – Górzanka (dawna cerkiew z zachowanym 

wyposażeniem).

 

4 dzień Środa. Piesza wycieczka do Muzeum Bojkowskiego w Myczkowie. Czas 

ok. 3- 3,5 godz. Potem czas wolny lub dla chętnych (opcja) w godz. popołudniowych wyjazd 

do m-ci  Górzanka i przejście na tzw. Czarci Młyn.

 

5 dzień Czwartek. Wyjazd do Soliny /największa zapora w Polsce/. Przejazd 

do Myczkowiec a tam druga zapora i w Ośrodku Caritas Ogród Biblijny a także centrum 

drewnianych miniatur sakralnych z terenu Karpat /140 obiektów/.

Po powrocie ognisko pożegnalne z grillem, i muzyką oraz regionalnych opowieści 

bieszczadzkich. Konkurs wiedzy o Bieszczadach z nagrodami, itp.

6 dzień Piątek. Wyjazd do Komańczy. Klasztor Nazaretanek - ostatnie miejsce 

odosobnienia Prymasa S. Wyszyńskiego, odbudowana cerkiew w Komańczy i Ruiny 

Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu. Z Komańczy jazda do Muzeum Andy Warhola 

(Łemka) na Słowację do Medzilaboric.

7 dzień Sobota. Powrót do Bydgoszczy przez Sanok, zwiedzanie Zamku sanockiego 

z ekspozycją ikon oraz największym zbiorem prac Zdzisława Beksińskiego. Powrót 

do domów.

 

Uczestnicy wycieczki otrzymali program szczegółowy wraz z wyliczeniem kosztów. 

Czy program w podanym kształcie będziemy realizowali jesienią dziś do końca nie 

wiadomo. Nie traćmy nadziei!!
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4 listopad „Zaduszkowe wspomnienia w Toruniu.
 

17 i 19 grudzień Spotkania opłatkowe w Bydgoszczy i Brodnicy.

Na razie organizujmy sobie życie w domowych pieleszach, 
kontaktujmy się telefonicznie i mailowo do czego zachęcamy.

Interesujmy się sytuacją i zdrowiem naszych Koleżanek i Kolegów. 
Dzwońmy do siebie, rozmawiajmy i niech ta forma kontaktu zastąpi nam obecnie 

kontakty osobiste.   

 
Jak ułoży się realizacja naszych planów trudno dzisiaj prorokować. Nikt bowiem nie 

wie czy, i na ile uda się szybko opanować zarazę. Jednak obecna kwietniowa sytuacja nie 
jest zbyt optymistyczna. Są w naszym województwie liczne już ofiary śmiertelne, 
Niezależnie od prawnych ograniczeń - nasza wiedza lekarska nakazuje nam racjonalne 
i odpowiedzialne podejście do sprawy, tym więcej, że ten korona wirus jest najbardziej 
niebezpieczny dla seniorów. 

O ile sesja nie dojdzie do skutku, materiały sesyjne zostaną wydane w formie 
Zeszytu Historycznego.
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Czerwcówki:
   

20 czerwiec Czerwcówka w Nadleśnictwie Solec Kujawski pow. Bydgoszcz. 

27 czerwiec Czerwcówka w Nadleśnictwie Dąbrowa gm. Jeżewo pow. Świecie. 

W programach miały być Spacery wytyczonymi w tych nadleśnictwach ścieżkami 

edukacyjnymi z przewodnikiem, grill (catering), ogniska z atrakcjami w pięknych 

okolicznościach przyrody, konkursy wiedzy o lesie z nagrodami, itp., itd. Chcieliśmy aby 

czerwcówki miały bardziej rodzinny charakter i dlatego zamierzaliśmy zapraszać na 

czerwcówki PT Seniorów z Rodzinami. Tego roku zapewne nic z tego nie wyjdzie. A więc do 

2021.

9 Październik 2020 r.
VI Sesja Historyczna „100 lat inowrocławskiej i mogileńskiej służby 

weterynaryjnej” w pałacu K.R. w Kobylnikach pow. Inowrocław.



Dzisiejsza rzeczywistość to jutrzejsza historia. 

Przekażmy ją następnym pokoleniom 

w jak najpełniejszym kształcie.

Uroczyście obchodzona przed dwoma laty setna rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości poprzedzała dwie inne ważne dla polskiej i kujawsko-pomorskiej służby 
weterynaryjnej rocznice. Pierwszą z nich była, przypadająca w 2019 roku, setna rocznica 
powołania do istnienia mocą dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, podległej 
ministrowi rolnictwa (wówczas Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych), polskiej 
administracji weterynaryjnej oraz druga, przypadająca w styczniu 2020 roku, setna 
rocznica powrotu do macierzy Bydgoszczy - dzisiejszej stolicy Pomorza i Kujaw i początku 
istnienia polskiej administracji weterynaryjnej na tym terenie.

Mijające lata i nieustannie trwająca zmiana pokoleń powoduje, że coś, co kiedyś było 
rzeczywistością, z czasem staje się historią lepiej lub słabiej zapamiętaną i przekazywaną 
potomnym. Ta nieuchronna prawda dotyka zarówno uczestników minionych czasów jak 
i realiów, w jakich przyszło im funkcjonować. Na szczęście także wśród lekarzy 
weterynarii i osób ściśle emocjonalnie związanych z tym zawodem są ludzie, którzy 
podejmują wysiłki i działania chroniące od zapomnienia osoby i zdarzenia, które wpłynęły 
na kształt tego zawodu, realizując w ten sposób, świadomie bądź intuicyjnie, przekaz 
marszałka Piłsudskiego zawarty w zdaniu: „kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie 
jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”. Działania te mają 
swoje odbicie w publikacjach, sesjach historycznych, inwentaryzacji i odnawianiu mogił 
zmarłych lekarzy weterynarii a także w utworzeniu i ciągłym rozwoju, zlokalizowanej 
w obiekcie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy – Sali Historii 
i Tradycji Służby Weterynaryjnej (SHiTSW).

I tak z inicjatywy Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii i pasjonatów historii zawodu  
pod patronatem Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, starostów powiatowych, prezydentów 
miast i burmistrzów, przy pomocy Powiatowych Lekarzy Weterynarii i pozyskiwanych 
sponsorów od kilku lat realizowany jest cykl sesji historycznych, na których prezentowane 
są doniesienia związane z powiatami będącymi gospodarzami poszczególnych sesji.

Miały one już miejsce w Tucholi, Bydgoszczy, Grudziądzu, Sypniewie (pow. Sępólno 
Krajeńskie) i w Toruniu. Materialną dokumentację tych zdarzeń stanowią obszerne 
(liczące po sto kilkadziesiąt stron) publikacje wydawane w ramach cyklu Zeszytów 
Historycznych Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Odrębne, 
monograficzne opracowanie, wydane tym samym cyklu, - stanowi historia bydgoskiej 
weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej w okresie od 1920 roku do czasów 
współczesnych autorstwa dr Jacka Judka  oraz obszerna opracowana przez Niego
publikacja książkowa poświęcona pierwszemu dyrektorowi Bydgoskiego Instytutu 
Rolniczego i kierownikowi Wydziału Higieny Zwierząt w Bydgoszczy, prof. Kazimierzowi 
Pankowi.

Otwarta w 2018 roku Sala Historii i Tradycji Służby Weterynaryjnej przy 
Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy jest przedsięwzięciem 
unikatowym w skali kraju. Pomysł utworzenia takiego lokalnego muzeum weterynarii 
dojrzewał od kilku lat. Problemem był brak stosownego pomieszczenia umożliwiającego 
w sposób uporządkowany wyeksponowanie gromadzonych przedmiotów. A były nimi 
zarówno stare często już dzisiaj nieużywane narzędzia i sprzęt weterynaryjny, publikacje 
książkowe, zachowana dokumentacja kliniczna, dokumenty i pamiątki osobiste 
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Akt uroczystego otwarcia Sali Historii i Tradycji Służby Weterynaryjnej. Od lewej stoją: 
R. Tyborski, M. Bachurski, poseł Tomasz Latos, B. Zawalich, J. Dymek, J. Judek, J. Sobolewski.

niektórych lekarzy, a także urządzenia i sprzęt laboratoryjny. Wszystkie pozyskane 
eksponaty były efektem poszukiwań grupki pasjonatów bądź darowiznami lekarzy 
weterynarii lub ich rodzin.

Szczęśliwie problem braku lokalu został pokonany dzięki pozyskaniu, 
odremontowaniu i zaadaptowaniu pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych na IV 
piętrze siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Tym sposobem uzyskano 

2 ponad sto kilkadziesiąt m wspaniale przygotowanej powierzchni wystawowej. Przy 
wsparciu finansowym Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
pomieszczenia te wyposażono w gabloty, regały i sztalugi, na których wyeksponowano 
część zgromadzonych i skatalogowanych eksponatów. Przygotowano też wiele gablot 
tematycznych poświęconych historii diagnostyki laboratoryjnej i niektórym lekarzom 
weterynarii. Na ścianach rozmieszczono fotogramy (w większości pierwotnie 
przygotowane na sesje historyczne) przedstawiające historyczne już dzisiaj obiekty 
weterynaryjne, rzeźnie i postaci, oraz poczty wszystkich wojewódzkich lekarzy 
weterynarii i kierowników bydgoskiego zakładu higieny weterynaryjnej. Osobną cześć 
muzeum stanowi skatalogowany i podzielony na działy liczący obecnie blisko 550 
woluminów księgozbiór, w którym najstarsze pozycje pochodzą z lat dwudziestych 
ubiegłego stulecia. 

Tak rozległa działalność na rzecz uchronienia przed niepamięcią dziejów bydgoskiej 
weterynarii realizowana jest przez stosunkowo nieliczną grupę zapaleńców. 

Osobą, której środowisko lekarzy weterynarii Pomorza i Kujaw zawdzięcza w tym 
zakresie najwięcej jest prezes Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii – lek. wet. Ryszard  
Tyborski – pomysłodawca i główny organizator sesji historycznych, redaktor zeszytów 
historycznych K-PIL-W, autor opracowania przeszło 40 letniej historii i obsady kadrowej 
wszystkich działających na terenie województw bydgoskiego , toruńskiego i włocławskiego 
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Widok ogólny muzealnej ekspozycji.

Fragment ekspozycji.

Państwowych Zakładów Leczniczych dla Zwierząt oraz wieloletniej historii i życiorysów  
osób związanych z nadzorem sanitarno – weterynaryjnym a także kilkuset biogramów 
lekarzy weterynarii związanych z województwem od odzyskania niepodległości do czasów 
współczesnych. Opracowania te są szczególnie cenne, gdyż opisują wydarzenia i osoby 
które w tym okresie przez lata rzutowały na zmiany zachodzące w służbie weterynaryjnej, 
a niektórzy z lekarzy weterynarii swoją historię zapisali złotymi zgłoskami. Wiele 
z opisywanych obiektów: lecznic weterynaryjnych, rzeźni i innych miejsc pracy służby 
weterynaryjnej dziś już nie istnieje, lecz tworzy jej historyczny obraz, tak samo jak 
dokonania wielu dziesiątków a może setek lekarzy weterynarii, pasjonatów zawodu, 
którzy mimo iż przeminęli pozostaną w  historycznej pamięci zawodu. 

Z kolei Sala Historii i Tradycji Służby Weterynaryjnej zawdzięcza swoje powstanie 
przede wszystkim dwóm osobom: mgr. Mirosławowi Kwiatkowskiemu, kierownikowi 
administracyjnemu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy, który od lat 
zbierał i zabezpieczał różne pamiątki z minionego okresu, poczynając od ulotnych 
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Gabloty z pamiątkami po: dr. n. wet. Bolesławie Brauerze przekazane przez córkę, 
dr Marię Brauer-Mazurek (lewa dolna), dr. Edwardzie Głowackim przekazane przez córkę, 

dr Hannę Głowacką (prawa dolna) oraz poświęcona Dr. n. wet. ks. pallotynowi Szczepanowi 
Graczowi (prawa górna) i zawierająca albumy ze zdjęciami lecznic z lat sześćdziesiątych 

(środkowa dolna).

dokumentów i publikacji, poprzez narzędzia stosowane w lecznictwie zwierząt, do wielko-
gabarytowego sprzętu laboratoryjnego, oraz lek. wet. Jerzemu Dymkowi, Kujawsko-
Pomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii. który doceniając rolę historii 
zawodu w kształtowaniu i rozwijaniu jego tożsamości, wspólne z p. M. Kwiatkowskim 
podjął decyzję i działania, dzięki temu idea utworzenia lokalnego muzeum 
weterynaryjnego przekształciła się rzeczywistość. Na ostateczny kształt obecnej 
ekspozycji mieli jeszcze wpływ  Jacek  Judek i  Jarosław Sobolewski, których oprócz pasji 
cechuje jeszcze  chęć społecznego działania. To Oni opisywali  i katalogowali  zebrane 
eksponaty oraz księgozbiór przygotowując je  go do eksponowania zwiedzającym. 

Obecnie w zbiorach naszego muzeum, dzięki darom rodzin lekarzy, znajduje się nieco 
oryginalnych dokumentów (w tym także dyplomów ukończenia studiów) i innych 
osobistych przedmiotów po, najczęściej nieżyjących już, lekarzach. I właśnie te materialne 
pamiątki związane z konkretnymi osobami stanowią bardzo istotny element zbiorów, 
który w miarę upływu lat i sukcesywnego wzbogacania zasobów będzie zyskiwać na 
znaczeniu, gdyż będzie dokumentować historię lokalnej weterynarii. 

To, czy tak się stanie zależeć będzie w głównej mierze od nas – członków Koła Seniorów, 
rozumiejących bardziej niż młodsi członkowie naszej zawodowej korporacji, ulotność 
i przemijalność tego, co „dzisiaj” i równocześnie mających większą świadomość wartości 
pojęcia „historia”, która jest tym bogatsza, im więcej zawiera udokumentowanych 
zdarzeń. Dlatego zwracam się z apelem do P.T. Koleżanek i Kolegów o przekazywanie na 
rzecz Sali Historii i Tradycji Służby Weterynaryjnej dokumentów, zdjęć (najlepiej 
opisanych) i innych osobistych pamiątek pozwalających bardziej spersonalizować 
gromadzone archiwalia.

Zachęcam też, aby wizytując stronę internetową Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko 
Weterynaryjnej odwiedzić „Galerię” w zakładce Koła Seniorów gdzie zamieszczone są 
zdjęcia z oficjalnego otwarcia naszego muzeum.

Jacek Judek
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100 – lecie Pierwszego Wszechpolskiego Zjazdu 

Lekarzy Weterynaryjnych

Dnia 6 marca 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, z okazji 100–lecia 

Pierwszego Organizacyjnego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Warszawie, 

miała miejsce wyjątkowa dla samorządu lekarzy weterynarii uroczystość. Datę 

rocznicowego święta należy traktować raczej symbolicznie gdyż trzydniowy zjazd odbył się 

nie w 1920, lecz w 1919 roku, a dokładniej w dniach od 5 do 7 grudnia 1919 roku.

Zgodnie z ustaleniami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, nasza izba mogła 

delegować na tę uroczystość trzynastu lekarzy. Wśród nich znalazło się kilku seniorów: 

Kol. Ryszard Tyborski, Zenon Grzeczka, Konstanty Klusek i Jacek Judek. Osobne, 

imienne zaproszenie otrzymał dr Bartosz Winiecki, drugi w historii odrodzonego 

samorządu Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Informacje na temat przebiegu tego święta są dostępne między innym na stronie 

internetowej KRL-W oraz w kwietniowym numerze Życia Weterynaryjnego, gdzie można 

się z nimi zapoznać. Napiszemy o tym obszerniej w następnym numerze Biuletynu 

w grudniu b.r. 

Pragnę z wielką satysfakcją poinformować, że podczas rocznicowych uroczystości 

Prezes naszego Koła Seniorów, dr Ryszard Tyborski został uhonorowany najwyższym 

wyróżnieniem przyznawanym przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną - medalem 
 BENE DE VETERINARIA MERITUS - „dobrze zasłużony dla weterynarii” – 

najwyższe odznaczeniem samorządu lekarzy weterynarii w Polsce, nadawanym 

za wybitne zasługi w rozwój i prestiż zawodu lekarza weterynarii oraz działania 

i czyny przynoszące mu chwałę.

Jak wyjątkowe jest to wyróżnienie niech świadczy fakt, że od roku 1994, tj. od roku jego 

uchwalenia liczba tak uhonorowanych lekarzy nie przekroczyła siedemdziesięciu, 

a dr Tyborski – z medalem nr 64 – znalazł się w gronie takich znaczących postaci zawodu 

jak m. in. profesorowie Stryszak, Tarczyński, Lutyński, Truszczyński, Zwierzchowski, 

Pezacki czy nasz Kolega Senior prof. Eugeniusz Wiśniewski.

Dr Tyborski raz jeszcze „został wywołany” przed zgromadzonych uczestników święta, 

by razem z drugim seniorem naszego Koła, Kolegą Zenonem Grzeczką odebrać 

pamiątkowy medal wybity z okazji setnej rocznicy I Zjazdu Lekarzy Weterynarii wraz 

z imienną inskrypcją.

Na zakończenie pragnę wspomnieć o jeszcze jednym, bardzo poruszającym i po trosze 

bydgoskim akcencie tegorocznej uroczystości.

W programie wystąpień gości i osób zasłużonych dla samorządu wystąpił m.in. 

dr Andrzej Komorowski – pierwszy prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, 

który w swojej wypowiedzi przywołał m. in. z nazwiska dziesiątków lekarzy weterynarii, 

walczących na różnych frontach II wojny światowej, a także tych, którzy z racji swojej 

przynależności narodowej i profesji tracili zdrowie i życie zesłani na Syberię, więzieni 

w rosyjskich a później radzieckich kazamatach, w hitlerowskich więzieniach i obozach 
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koncentracyjnych, głodzeni, torturowani i rozstrzeliwani. Mordowani bez sądów 

i możliwości obrony tylko dlatego, że byli Polakami, polskimi Żydami lub, że myśleli 

inaczej niż okupant. Wśród ofiar tej przemocy i ludobójstwa przywołał nazwiska lekarzy 

weterynarii: Stefana Piotrowskiego, aktywnego przedwojennego działacza Narodowej 

Demokracji, oraz Leona Stanisława Reimanna skazanych przez niemieckie władze na 

śmierć przez ścięcie.

Występujący po doktorze Komorowskim, jako drugi w historii obecnego samorządu 

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, dr Bartosz Winiecki, wyraźnie 

poruszony nawiązał do osoby doktora Piotrowskiego, który jak się okazało, był wujkiem 

jego ojca, doktora Tadeusza Winieckiego.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż bardzo dobrze się stało, że Krajowa Rada 

Lekarsko-Weterynaryjna podjęła trud zorganizowania i przeprowadzenia w tak godnym 

miejscu, jakim jest Zamek Królewski w Warszawie, obchodów 100-lecia Pierwszego 

Organizacyjnego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii. Okolicznościowe 

wystąpienia uczestników, specjalnie z tej okazji przygotowane wydawnictwo i późniejsze 

publikacje zamieszczone w Życiu Weterynaryjnym oraz na stronach internetowych 

Krajowej i okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych przypomniały chlubne a także 

i dramatyczne losy zawodu i niektórych jego członków. Uroczystość na Zamku 

Królewskim w Warszawie pozwoliła zaprezentować zaproszonym gościom: politykom, 

Fot. 1. Lekarze weterynarii uhonorowani medalem Bene De Veterinaria Meritus (od lewej) 
Mieczysław Pietrzak, Emilian Kudyba, Wacław Czaja, Ryszard Tyborski, Jan Dorobek,   
Dariusz Góra i Zbigniew Wróblewski. 
W I rzędzie stoją: Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz i Kanclerz Kapituły prof. Jerzy Kita. 
(fot. ze zbiorów KIL-W).
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przedstawicielom innych zawodów i korporacji elementy z bogatej i niełatwej, ponad 

stuletniej historii naszego zawodu. Jego działań w zakresie ochrony zdrowia zwierząt 

i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. Ukazała też naszym coraz liczniejszym 

młodym Koleżankom i Kolegom korzenie ich zawodu.

Mam świadomość, że dzisiaj, gdy pogasły zamkowe światła, a nasi goście powrócili do 

swoich spraw, znów jesteśmy sami ze swoimi troskami i problemami. Takie jest życie. 

Dlatego też, jeżeli jesteśmy czynni zawodowo, czyńmy dalej i jak najlepiej to, czego się 

podjęliśmy. Jeżeli zaś jesteśmy Seniorami, miejmy satysfakcję, że naszą pracą 

dołożyliśmy, najczęściej anonimową, cegiełkę do tego, co kiedyś inni określą mianem 

historii zawodu.

Wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej II i III kadencji, 
dr. wet. Bartosza Winieckiego. (fot. ze zbiorów KIL-W).

Fot. 2. Kol. Kol. Zenon Grzeczka i Ryszard Tyborski wyróżnieni imiennymi medalami 
100 lecia Pierwszego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii. (fot. ze zbiorów KIL-W).
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Małżeństwa Weterynaryjne

Irena i Tadeusz Barlikowie

Irena i Tadeusz Barlikowie poznali się w trakcie studiów na Wydziale Weterynarii 
uniwersytetu Warszawskiego. Dojeżdżali na Wydział na ul. Grochowskiej 272 jednym 
tramwajem ze Śródmieścia, czasem pożyczonym od cioci Tadeusza „Studebakierem” -  
osobowym amerykańskim samochodem. Studiowali na innych rocznikach, widywali się na 
Wydziale, no i tak to się zaczęło.  Zaręczyli  się tuż przed wybuchem II wojny światowej. 
Ślub wzięli w czasie okupacji. Był to tzw. „ślub królewski”. Irena  mieszkała w okupowanej 
Warszawie, Tadeusz przebywał w oflagu w Woldenbergu. Pana młodego zastępował 
mężczyzna w podeszłym wieku, ponoć widocznie utykający. Irena była młodą 
przyciągającą  wzrok mężczyzn blondynką. Komentarze osób niezorientowanych pominę, 
gdyż wydają się być oczywiste. Na szczęście, jak się okazało nie rzutowały one na jakość 
związku, który jako bezpośredni obserwator mogę uznać za udany.

Irena Barlik urodziła się w Moskwie dnia 5 września 1915 r. Do Rosji zesłano 
mieszkających w Warszawie Jej Rodziców, którym po wielu staraniach udało się powrócić 
do kraju. Znów zamieszkali w Warszawie. 

Przebieg studiów Ireny i Tadeusza nie jest mi znany. Pamiętam jedynie, że szczególnie 
serdecznie wspominali profesorów Władysława Stankiewicza i Józefa Kulczyckiego. 
Tadeusz ukończył studia w 1939 r., Irena ostanie egzaminy zdawała w czasie okupacji na 
tzw. „tajnych kompletach”.

Mieszkając w czasie okupacji w Warszawie była członkiem AK, jak również brała 
czynny udział Powstaniu Warszawskim, za co w latach 80-tych uhonorowano Ją 
przysłanym z Londynu  odznaczeniem. 

Po wojnie w latach 1945-1948 podjęła pracę jako kierownik Rzeźni Miejskiej 
w Lęborku. 

W 1948 r. został zatrudniona w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Bydgoszczy w Dziale Żywności, gdzie pracowała do emerytury jako kierownik 
laboratorium mikrobiologicznego. Z zakresu mikrobiologii obroniła pracę doktorską. 
Prowadziła także wykłady z przedmiotów zawodowych w Państwowym Technikum 
Weterynaryjnym w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej.

Z racji miejsca urodzenie jak również stanowiska bywała nagabywana przez twórców 
nowego ładu do wstąpienia w szeregi jedynie słusznej, zjednoczonej partii rządzącej. 
Potrafiła powiedzieć: „Jeżeli jaskółka urodziła się w oborze, nie musi być krową”. Mnie 
jako młodemu, ale już człowiekowi taka wypowiedź wskazywała właściwe miejsce. 

W 1963 r. otrzymała stypendium i została skierowana przez Ministerstwo Zdrowia 
i Opieki Społecznej na kurs z zakresu mikrobiologii żywności do Instytutu Pasteur´a 
w Lille. Znająca język francuski, zauroczona Paryżem bardzo mile wspominała swój pobyt 
we Francji. Gorzej natomiast polskich celników na lotnisku Okęcie, którzy każdego 
przylatującego z zachodu traktowali jak potencjalnego przestępcę. 

39

Historia zawodu



Tadeusz Barlik urodził się w Mąkowarsku gm. Koronowo w woj. bydgoskim. Szkołę 
podstawową ukończył w Pelplinie a w 1932 r. zdał egzamin dojrzałości w Gimnazjum 
Państwowym w Kościerzynie. Studia na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu 
Warszawskiego ukończył w 1939 r. Krótko pracował w Szubinie. Pracę przerwała Mu 
wojna i mobilizacja. Został wcielony do wojska jako oficer liniowy artylerii lekkiej. 
Uczestniczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji wraz ze swoją jednostką został 
internowany w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie, dokąd Rodzina dostarczyła Mu 
cywilne ubranie proponując ucieczkę. Tadeusz odmówił argumentując, że nie może 
pozostawić swoich żołnierzy. Dostał się do niewoli, którą przeżył w Oflagu IIC 
w Woldenbergu. Lata niewoli dzielił m.in. z śp. Prof. dr hab. Lechem Jaśkowskim 
i aktorem Kazimierzem Rudzkim.

Po wyzwoleniu podjął pracę w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Bydgoszczy, 
w którym pracował jako lekarz weterynarii od marca do sierpnia 1945 r. Od września 1945 
do grudnia 1948 pracował jako inspektor powiatowy w Zarządzie Państwowych 
Nieruchomości w Lęborku. W 1949 r. powrócił do Bydgoszczy, obejmując funkcje starszego 
lekarza weterynarii w Wojewódzkim Zarządzie Weterynarii, którą pełnił do 1956 r. 
W 1953 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W 1956 r. przeniósł się na stanowisko lekarza weterynarii do Wojewódzkiej Inspekcji 
Higieny i Jakości Mleka, by w 1959 r. powrócić do Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii.

Zły stan zdrowia nie pozwalał Mu na prowadzenie praktyki klinicznej, jednakże 
sporadycznie udzielał się w bydgoskiej Lecznicy dla Zwierząt. Z tego, okresu posiadam 
wiersz napisany przez jednego z Jego przyjaciół: 

A czyjeż to imię rozlewa się sławą,
Kto leczy zwierzęta wszelkie z wielką wprawą ?

To Tadeusz Barlik lekarz doskonały.
Oto Go widzicie – wesół, zdrów i cały.

Kto leczy zwierzęta, ptaki i owady,
amputuje uszy, łapy oraz zady ?

Kto przywraca rybom głos, że mówią prawie,
Jak to czyż  naprawdę Wy tego nie wiecie ?
Kto kanarki piórem czule w nosek łechce,
Kiedy chce aby Mu zaśpiewały wreszcie ?

A kto na mopedzie – mąż sukcesów chciwy,
Wciąż bije rekordy, mokry od oliwy ?

Wychylmy więc kielich dziś za Jego zdrowie
Żyj nam Tadeuszu, miej przyjaciół mrowie !

Bo Ty jesteś Barlik lekarz doskonały
Żyj ze swą Rodziną zawsze zdrów i cały !

Po powrocie do Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii objął stanowisko kierownika 
laboratorium WIS przy Zakładach Mięsnych w Bydgoszczy. Funkcję tą pełnił do przejścia 
na emeryturę w marcu 1979 r. Jako emeryt  pracował jeszcze na pół etatu do marca 1982 r. 
Dzięki Irenie i Tadeuszowi - moim Rodzicom miałem przyjemność poznać starsze 
pokolenie lekarzy weterynarii; Paulinę Biciutko, prof. dr hab. Lecha Jaśkowskiego, dr n. 
wet. Bolesława Brauera, dr n. wet. Henryka Gargulę, Jerzego Pulikowskiego, Henryka  
Semraua, Juliana Michałkiewicza, Konstantego Bartoszuka, Mariana Bratkowskiego, 
Ludwika Śróbkę, Romualda Heydera, Huberta Scherele i nijak nie mogę do Nich 
dopasować tak chętnie używanego przez media i funkcjonującego w społeczeństwie 
określenia  „weterynarz” . Do dziś poznanie tych osób  poczytuję sobie za  zaszczyt.

Irena Barlik zmarła 30 września 1998, Tadeusz 29 listopada 1982 r. 
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Żegnając Tadeusza Prof. dr hab. Lech Jaśkowski powiedział miedzy innymi: …nie miał 
łatwego życia. Prześladowały Go choroby, które sprawiły, że nie mógł rozwinąć aktywności 
zawodowej zgodnej z zamiłowaniem, zamiarami i umiejętnościami. Prześladowała Go 
zawiść ludzka, która przysporzyła Mu dodatkowych cierpień…” Koledzy pamiętają Go 
jako współpracownika miłego, pełnego humoru i optymizmu. Przyjaciele jako odważnego 
prawego i wiernego towarzysza broni, niedoli obozowej i ciężkich chwil naszego 
powojennego życia”…

Oboje spoczęli na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy, żegnani przez Rodzinę, liczne 
grono przyjaciół, kolegów Cześć Ich Pamięci.

lek. wet. Witold Barlik, Skaryszew 

Dane dotyczące dr  Tadeusza Barlika na podstawie dostępnych źródeł:

Urodzony dnia 26 grudnia 1911 w Mąkowarsku gm. Koronowo. pow. Bydgoszcz. 
Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego z 1939. Pracę 
zawodową rozpoczął w Szubinie jako epizootiolog. Powołany do wojska, brał czynny udział 
w kampanii wrześniowej w stopniu p. porucznika. Wzięty do niewoli przebywał do lutego 
1945 r. w obozie jenieckim w Woldenbergu. Po zakończeniu wojny podjął pracę 
w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Bydgoszczy, w którym pracował jako lekarz 
weterynarii od marca do sierpnia 1945 r. Od  września 1945 do grudnia 1948  pracował 
jako inspektor powiatowy w Zarządzie Państwowych Nieruchomości w Lęborku.

Od września 1945 r. do końca 1948 r. pracował w Zarządzie Nieruchomości Ziemskich 
w Lęborku. Od stycznia 1949 do 30 kwietnia 1956 pracował w ówczesnym Wojewódzkim 
Zarządzie Weterynarii Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy jako 
lekarz weterynarii ds. lecznictwa. W tym czasie został odznaczony „Srebrnym Krzyżem 
Zasługi”. Od dnia 1 maja 1956 do końca marca 1959 tj. (do momentu jej likwidacji)  
pracował w Wojewódzkiej Delegaturze Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa. 
Od kwietnia 1959 r. został Kierownikiem Laboratorium Mięsoznawczego Zakładów 
Mięsnych  w Bydgoszczy. Pracował tam do końca 1979 r. Po przejściu na emeryturę dalej 
pracował w laboratorium w niepełnym wymiarze godzin do dnia 25 marca 1982 r. 
Za nienaganną pracę oprócz Srebrnego Krzyża Zasługi otrzymał odznaki resortowe: 
„Zasłużony Pracownik Rolnictwa” i „Za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej”. 

Zmarł w 29 listopada 1982 r.
Źródło: Akta osobowe WIW w Bydgoszczy, Ż.W. nr 3/1983 (R.T.)

Okruchy wspomnień dotyczące okresu pracy z dr Janem Tomalą 
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żninie w latach 1961–1972

Doktora Tomalę poznałem w marcu 1961 r. Był dobrze zbudowanym raczej wyższym 
mężczyzną. W moich oczach poważnym, starszym panem po 50-ce (ja miałem 24 lata). 
Zatrudnił mnie na etacie stażysty w PZLZ w Żninie, a po 3 dniach wysłał na zastępstwo do 
lecznicy w Janowcu Wlkp., bo miejscowy lekarz wybierał się na urlop. Wyraziłem 
zdziwienie gdyż sadziłem, że będę odbywał staż pod kierunkiem doświadczonego, lekarza, 
a tam tylko był doświadczony technik.

Doktor powiedział mi, że w Janowcu musi być lekarz, a ja mam taki dyplom 
i powinienem sobie poradzić. Ponadto stwierdził, że nie odbywał stażu i nie uważa się za 
gorszego lekarza niż ci po stażu. Nie miałem co do tego wątpliwości. Mój wujek wieloletni 
mieszkaniec Żnina (u którego miałem mieszkać) mówił, że najbardziej zacnym, 
szanowanym i wziętym lekarzem weterynarii w miasteczku jest dr Tomala.

Po około 2 tygodniach pracy w Janowcu otrzymałem telefon z księgowości z informacją, 
że mam natychmiast wracać do Żnina, gdzie o godz. 16.00 w lecznicy będzie ma mnie 
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czekał dr Tomala. Nie wyjaśniono mi przyczyny tego nagłego wezwania, … bo doktor 
dzwonił z terenu i nic innego nie przekazał. Pragnę wyjaśnić, że dr Tomala co drugi dzień 
pracował w terenie. Wynikało to z faktu, że w powiecie był tylko jeden samochód służbowy, 
którym jeden dzień dysponował powiatowy lekarz weterynarii (wtedy kierował, powiatem 
z terenu), a na drugi dzień samochód był do dyspozycji lecznicy.

Dr Tomala w ramach współpracy z lecznicą obsługiwał dwa duże, dobrze prosperujące 
PGR -y, oraz niektóre większe gospodarstwa indywidualne. W tych dniach „terenowych” 
w PZWet. bywał najczęściej tylko chwilę rano, czasem dzwonił, a wyjątkowo nie pojawiał 
się wcale i tylko żona wiedziała, gdzie się znajduje.

Na wspomniane wyżej wezwanie, pełen niepokoju zjawiłem się przed godz. 16.00. 
Dr Tomala przyjechał punktualnie. Oświadczył mi, że zostałem wydelegowany na teren 
woj. białostockiego na pół roku w celu zwalczania gruźlicy bydła. Jutro mam się tam 
zameldować w WZWet  w Białymstoku, oraz, że jestem zmuszony szybko spakować się bo 
za trzy godziny mam pociąg. Nie miałem rodziny, ani nadmiaru bagażu, więc było to 
wykonalne, ale nie miałem pieniędzy. Doktor wyjął z portfela 500.00zł, wręczył mi bez 
żadnego pokwitowania i zapewnił, że miesięczne wynagrodzenia (1040,00zł) będę 
otrzymywał pocztą na wskazany przeze mnie adres.

Po powrocie do Żnina po 6,5 miesięcznej delegacji zabierał mnie czasem w teren. 
Pewnego razu jedziemy do PGR Brzyskorzystewko. Po drodze powiedział mi, że 
powinienem przedstawić się dyrektorowi z nazwiska. Na miejscu przekazano nam, 
że dyrektor jest w chlewni. Zastaliśmy Go w towarzystwie chlewmistrza. Na przywitanie 
dyrektor wyciąga rękę, ja podaję swoją i przedstawiam się: Wiśniewski, a dyrektor: 
Wiśniewski, teraz kolej na chlewmistrza i znowu Wiśniewski – Wiśniewski. Śmiejemy się 
wszyscy, a najbardziej dr Tomala. Sadzę, że zabrał mnie tylko dlatego, żeby 
zainscenizować niespodziewane spotkanie trzech obcych ludzi o tym samym nazwisku, bo 
do końca dnia był bardzo rozbawiony. Z czasem zobaczyłem w Nim nie tylko poważnego, 
starszego pana, ale również osobę wesołą, towarzyską, lubiącą biesiadę i zabawę. Wydaje 
się, że posiadał bardzo aktywny enzym rozkładający alkohol, bo cechowała Go tzw.  
„mocna głowa”.

Od czasu do czasu, chyba raz w miesiącu w PZWet w Żninie odbywały się zebrania 
zatrudnionych w powiecie lekarzy weterynarii. Organizował je i przewodniczył im dr 
Tomala. Kończyły się  zwykle około 15.00, po czym wszyscy wychodziliśmy do restauracji 
na obiad, który był zakrapiany i kończył się zwykle ok. 22.00, a nawet później. Pamiętam, 
że po pierwszym takim zebraniu zaspałem i nie mogłem się zwlec z łóżka. Dzwonię do 
doktora i przepraszam, że się spóźnię, źle się czuję i boli mnie głowa… On wydał się tym 
rozbawiony i poinformował mnie, że przyszedł do pracy punktualnie, że czuje się dobrze 
i pyta mnie przekornie, gdzie byłem wczoraj, co jadłem, że mi zaszkodziło? 

Nadmieniam, że nigdy nie widziałem Go w godzinach pracy „pod wpływem”, chociaż 
bywało czasem trudno, zwłaszcza jak przyjeżdżał pewien inspektor od inwestycji 
z Bydgoszczy. Decydował on o budowie lecznicy, a my staraliśmy o budowę nowej lecznicy 
w Żninie. Oprócz inwestycji interesował się alkoholem (bo lubił i miał niespotykanie 
mocną głowę) a także wapnem hydratyzowanym (bo budował własny dom). 

Na czas tej wizyty dr Tomala kiedy był już z inspektorem w restauracji i „pod 
wpływem” prosił o wsparcie. Polegało ono na tym, że my młodzi zmienialiśmy się, 
przejmowaliśmy inicjatywę w konwersacji, nalewaniu, częstowaniu i wznoszeniu toastów 
„za budowę”, „za zdrowie na budowie”, a dr Tomala degustował wodę, czego inspektor 
chyba nie dostrzegał. Nigdy nie udało się nam od niego wyciągnąć konkretnej obietnicy, 
ale lecznica została wybudowana.

Pewnego razu zgłosiłem powiatowemu podejrzenie pryszczycy bydła w gospodarstwie 
indywidualnym. Dr Tomala polecił mi zostać na miejscu do czasu Jego przybycia, zamknąć 
i zabezpieczyć gospodarstwo, obserwować zwierzęta i w razie potrzeby badać - szczególnie  
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świnie. Na ten przyjazd nie mogłem się doczekać. Zgłoszenie przekazałem o godz. 7.00 
rano a dr Tomala przyjechał ok. godz. 18.00 czyli po jedenastu godzinach. Widząc moje 
zmęczenie i zniecierpliwienie uśmiechnął się i mówi: „kolego spokojnie, do podejrzenia 
pryszczycy, jak wszystko jest zabezpieczone nie trzeba się spieszyć – teraz to już pan sam 
wie czy to jest pryszczyca”. 

Rzeczywiście już wiedziałem. Po 6-8 godzinach obserwacji nadal śliniła się tylko jedna 
krowa (choć niezmiennie miała jeden nieduży ubytek błony śluzowej dziąsła), za to u kilku 
świń kolejno pojawiały się pęcherze na tarczy ryjowej. Usłyszałem: - „kolego, gdyby tu nie 
było świń to bym przyjechał szybciej”.

Pamiętam też inny przypadek związany z pryszczycą w rejonie zagrożonym.  
Wchodzimy do gospodarstwa a zdenerwowany gospodarz wita nas słowami „panowie ja 
was bardzo szanuję, ale wyp……cie  mi z podwórza”. Byłem zszokowany, bo pierwszy raz 
spotkałem się z taką wypowiedzią, zwłaszcza w stosunku do powiatowego lekarza 
weterynarii. Dzisiaj wygląda na to, że gospodarz był wizjonerem o pół wieku 
wyprzedzającym czasy współczesne i aktualna kulturę wypowiedzi. Musieliśmy wejść do 
gospodarstwa w asyście milicji, co wyraźnie krepowało dr Tomalę.

Przypomina mi się też relacja dr Tomali dotycząca kłopotów jakie miał w latach 
50-tych z służbą bezpieczeństwa po pogrzebie lek. wet. Stanisława Kokochy* ze Żnina. 

Na cmentarzu ksiądz chwalił przymioty zmarłego, między innymi to, że zawsze 
w potrzebie służył pomocą, a jak ktoś nie miał pieniędzy, to nie upominał się o zapłatę za 
usługę. I zaczęło się „państwowy lekarz weterynarii popiera kułaków i leczy ich zwierzęta 
za darmo zamiast nakłaniać ich do wstąpienia do Spółdzielni Produkcyjnej, a powiatowy 
na to nie reaguje”. Dochodzenia, wielokrotne wezwania i przesłuchania trwały prawie 
2 lata. Dowodów nie znaleziono, choć podobno była to prawda, jednak jak mówił dr Tomala 
sprawa ta kosztowała Go sporo nerwów, nieprzespanych nocy i zdrowia.

Jednego roku mieliśmy na stażu miłego, rozrywkowego kolegę, który pewnego letniego 
wieczoru będąc „pod wpływem” chciał dostać się do pewnej pani po drabinie przez okno na 
pierwszym piętrze domu jednorodzinnego. Wezwano milicję, a kolega mając zablokowaną 
drogę wyjazdową z posesji usiłował uciec motorem nurtem przepływającej obok posesji 
płytkiej wtedy rzeki Gąsawki. Milicjanci nakazywali mu podjechać do brzegu, a on 
zapraszał ich do siebie na środek rzeczki. Na drugi dzień milicja powiadomiła o tym 
powiatowego. On wezwał mnie do siebie i mówi „musimy ratować kolegę - pójdzie pan 
z nim na posterunek z kwiatkami i przeprosicie milicjantów”. Odpowiedziałem, że trudno 
– jak trzeba to pójdę, ale lepiej z flaszką. Dr Tomala stanowczo się temu sprzeciwił 
i w rezultacie poszedł z nami na posterunek, ale z kwiatami. Milicjanci byli zaskoczeni i nie 
pamiętam kto miał głupszą minę ja czy oni, jednak konsekwencji nie było. Z dzisiejszej 
perspektywy widzę, że mój ówczesny szef miał rację – milicjanci kwiatów nie jedzą, więc 
nie była to łapówka (i tak dostali je ogonkami do góry). Muszę jednak powiedzieć, 
że dr Tomala nie był oburzony tą sprawą, a raczej nią rozbawiony. Nie ukarał kolegi tylko 
powiedział, że drugi raz niech na nas nie liczy.

W następnym roku była w Żninie większa afera męsko – damska, ale już bez udziału 
naszej służby, więc nie może być tu opowiedziana, nie tylko z tych względów. 
Zainteresowanym obiecuję ją przypomnieć, ale w męskim towarzystwie przy kieliszku – 
jest bowiem pikantna.

Doktor Tomala szanował przełożonych i chyba tylko z tego powodu dał się nabrać   
Jurkowi Krzewinie z WZWet, który wiedząc o wspólnym wyjeździe dyrektora Wiesława 
Jarosza z moim szefem uprzedził Go, aby mocno zamknął drzwi samochodu dyrektora, 
bo ten nie lubi jak się je wielokrotnie zamyka. Dyrektor Jarosz jako jeden z pierwszych 
w województwie miał nowego Fiata 125P i obchodził się z nim bardzo delikatnie. 
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Pokazywał jak wszystko w nim dobrze działa, jak lekko zamykają się drzwi i złościł się 
kiedy ktoś nimi trzaskał.

Dr Tomala był bardzo silnym mężczyzną, (a nasza stara służbowa Warszawa bardzo 
ciężko się zamykała) więc tak trzasnął drzwiami, że dyrektora prawie wyrzuciło 
przeciwległymi drzwiami na zewnątrz. Jarosz złapał się za głowę „co pan robi!!! chce mi 
pan rozbić samochód ??”. Było mi żal swojego szefa, chociaż dla mniej związanych z Nim 
kolegów była to niezła zabawa. 

Doktor Jan Tomala był bardzo dobrym lekarzem. Lecznictwo interesowało Go bardziej 
niż administracja. W ramach współpracy z lecznicą wykonywał praktykę terenową 
i wykonywał wszystko co należało do obowiązków lekarza weterynarii. Nie unikał, 
interwencji w nocy lub w niedziele i święta. Nie wybierał łatwiejszych przypadków. 
Wstawał do porodów, odklejał łożyska, kastrował itp.

Był człowiekiem uczciwym, pracowitym, pogodnym i życzliwym o ustalonych 
poglądach. Z konieczności należał do Stronnictwa Demokratycznego, gdzie zwykle 
„uciekali”  ci, którzy nie chcieli należeć do PZPR.

Nie stronił od towarzystwa i stołu. Miał charakter ugodowy, unikał konfrontacji, starał 
się nie robić nikomu krzywdy (nie pamiętam by kogokolwiek zwolnił). Nie szukał 
kontaktów z władzami, natomiast miał dobre stosunki z dyrektorami PGR 
i przewodniczącymi RSP. Był ogólnie szanowanym i uznanym lekarzem weterynarii. 
Dobrze zapisał się na kartach historii naszego zawodu. 

Wspominam Go z atencją i przyjaznym ciepłym uczuciem w sercu.
Eugeniusz Wiśniewski
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* Stanisław Kokocha

Urodzony dnia 15 września 1908 r. w Darowicach pow. 
Przemyśl. Był absolwentem uczelni lwowskiej z 1935 r. 
Po studiach jako samorządowy lekarz weterynarii  pracował 
w Rzeźni Miejskiej w Bydgoszczy do 1939 r. Tam pracował 
także w czasie wojny. W latach 50-tych był kierownikiem 
PZLZ w Górze pow. Żnin skąd w 1954 r. przeszedł pracy do 
PZLZ w Solcu Kujawskim pow. Bydgoszcz. 
Zmarł dnia 06 czerwca 1955 r. w Bydgoszczy. Jest pochowany 
w Żninie. Był On pierwszym mężem Mamy Pani dr Hanny 
Głowackiej, która jest córką dr Edwarda Głowackiego.

Poniżej biogram lek. wet. Jana Tomali: 

Jan Tomala  

Urodzony dnia 14 czerwca 1904 r. w Prusach pow. Grójec. Absolwent 
Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego z 1931 r. 
Podporucznik Wojska Polskiego. Absolwent Szkoły Podchorążych 
w Śremie. Po studiach pracował jako kierownik rzeźni w Rembertowie 
k/ W-wy. do 28 sierpnia 1944 r. Potem do 01 kwietnia 1945 pracował jako 
lekarz wolnej praktyki w Grodzisku Mazowieckim. Od 05 kwietnia 1945 
r. pracował w jako referent ds. lecznictwa w Powiatowym Urzędzie 
Ziemskim w Żninie do 14 grudnia 1948 r. Od 15.12.1948 do 30.03.1970 
był PLW w Żninie. Przeszedł na emeryturę i pracował w OT Żnin jako 

inspektor WIS do 31.05.1981 r. Przeniósł się do Włocławka. Odznaczenia: Srebrny Krzyż 
Zasługi 1956 r., Złoty Krzyż Zasługi 1969 r. 
Źródło: Akta osobowe z archiwum WIW w Bydgoszczy BE 50/511. (R.T.)
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Ponieważ nasza młodość to także już historia prezentujemy w Biuletynie nowe rozdanie 
"Młodzi  w obiektywie” lub jak kto woli „Drzewiej bywało”.

Na zdjęciach prezentujemy absolwentów uczelni warszawskiej. Będziemy zdobywali takie 
zdjęcia , aby móc dalej prowadzić tą rubrykę. Prosimy także : nadsyłajcie Państwo swoje 

podobizny z czasów studenckich -  będziecie ją sami w ten sposób  współredagować. 



Wspomnienia z okresu lat studenckich i z pierwszych lat życia zawodowego są 

istotnym elementem kształtowania psychologicznego podejścia do osób i problemów, 

z którymi spotykamy się w naszym późniejszym  życiu zawodowym. Refleksja to wynik 

naszego zastanawiania się nad czymś, nad przeżyciem lub wypowiedzią. Wspomnienia 

pogłębione osobistymi refleksjami mają wartość poznawczą, którą być może wnosimy 

do historii naszego zawodu i budowania pozytywnej opinii o zawodzie lekarza weterynarii, 

po przez pryzmat dokonań naszej społeczności zawodowej. 

W wieloletniej pracy zawodowej utwierdzamy się, że dobrze zorganizowana 

i jakościowo wysokiej klasy praca zawodowa może być akumulatorem naszego życia, gdyż 

stwarza poczucie spełnionej misji i może być wznoszącym elementem psychologicznym 

naszego życia. Przeszłość każdego z nas trwa w nas jako pewnego rodzaju alchemia 

wspomnień. Przez wszystkie lata trwania w środowisku zawodowym, często spotykamy 

osoby niezwykle doświadczone zawodowo, a przy tym etyczne w myśleniu i postępowaniu 

oraz życzliwe dla kolegów. Kontakty z takimi lekarzami u początkujących w zawodzie 

kolegów pogłębiają indywidualną wrażliwość społeczno – zawodową i pozytywnie 

kształtują ich słowa i czyny. Wartości, które zostały wyniesione z rodzinnego środowiska, 

przenikają nasz system myślenia, w tym również nasze wspomnienia. Otwartość na 

drugiego człowieka, to jedna z najcenniejszych wartości. Warto być stosunkowo blisko 

i często swoich potrzeb emocjonalnych, przy tym nie krzywdząc innych. To wbrew pozorom 

nie jest łatwe i nie zawsze się udaje. Gdy w 1966 roku jeszcze jako student 

współorganizowałem w Woj. Zakładzie Weterynarii w Bydgoszczy spotkanie studentów 

ostatnich lat studiów weterynaryjnych z Warszawy, Lublina i Wrocławia pobierających 

stypendium fundowane, nie sądziłem, że pierwsze 15 lat mojej pracy zawodowej będę 

realizował w powiecie Inowrocław. Z tego spotkania napisałem artykuł prasowy, który 

redakcja „Sztandaru Młodych” umieściła na pierwszej stronie edycji ogólnopolskiej. 

Zadowolony z tego faktu Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy zaproponował mi 

odbycie wstępnego stażu pracy do wyboru w powiecie Chełmno lub Inowrocław. Wybrałem 

Inowrocław. Nie sądziłem wówczas, że te pierwsze 15 lat mojej pracy zawodowej w pow. 

Inowrocław ukształtuje moje następne 35 lat pracy w zawodzie, które poświęciłem głównie 

weterynarii klinicznej, administracyjnej i konsultacyjnej oraz sądowej. Weterynaria jest 

medycyną zwierząt, stąd jej szerokie i wielopłaszczyznowe znaczenie, dlatego praca 

w weterynarii, jeżeli ma być owocna, wymaga od lekarza dużej wiedzy zawodowej 

i nierzadko wiedzy o charakterze wiedzy interdyscyplinarnej, co stwarza szansę na 

tworzenie lub współtworzenie wartości dodatkowych takich, które mogą mieć pozytywny 

wymiar społeczny, co buduje mocniejszą naszą pozycję zawodową w społeczeństwie.  

Podkreślam, że większość z nas pracę zawodową wykonywała z pasją, bo tylko wtedy 

można osiągać satysfakcję zawodową, która wynagradza wszystkie trudności, które 

towarzyszą naszemu zawodowi. Przypominam sobie, że już na studiach wykładowca 

filozofii dr. Leon Szyfman mówił, że na studiach nabywamy wiedzę zawodową oraz 

umiejętność życia w środowisku zawodowym. Zawsze wracam w wspomnieniach do tych 

wykładów i utożsamiam się emocjonalnie z uczelnią, która kształtowała od podstaw naszą 

osobowość zawodową. Inowrocław okazał się dla mnie na początku niezbyt życzliwym 

ośrodkiem weterynarii, chociaż samo miasto jest ładne, z dużą dzielnicą uzdrowiskową 

i pięknym parkiem uzdrowiskowym „Solanki”, z żywym życiem kulturalnym 

i towarzyskim, z teatrem, muzeum i obiektami sportowymi. Z tego miasta, które jest 

etnograficznie i geograficznie stolicą Kujaw Zachodnich wywodzą się wybitni Polacy: 

prof. dr Wincenty Więckowski – były Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy,  

Wspomnienia i refleksja z wstępu do życia zawodowego
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prof. dr Henryk Fryderyk Hojer – przedstawiciel nauk medycznych, prof. dr Jan Moll – 

czołowy kardiochirurg, pod Inowrocławiem mieszkał w Parchaniu  w swoim majątku 

gen. dyw. Wł. Sikorski – Wódz Naczelny i emigracyjny premier Polski. To w Inowrocławiu 

żył poeta „Młodej Polski” Jan Kasprowicz oraz mentor „Młodej Polski” pisarz Stanisław 

Przybyszewski. Z powiatu inowrocławskiego wywodzili się: ks. kardynał Bolesław Filipiak 

– Prezydent Roty Rzymskiej – Najwyższego Trybunału kościoła katolickiego, ks. kardynał 

Józef Glemp – Prymas Polski i aktualnie ks. arcybiskup Wojciech Polak - Prymas Polski.

Już po kilku pierwszych tygodniach pracy zostałem zaakceptowany towarzysko 

i zawodowo przez starszych kolegów, a powiatowy lekarz weterynarii poinformował mnie, 

że będę dobrym lekarzem i dlatego widzi mnie bezpośrednio po wstępnym stażu pracy na 

stanowisku kierownika jednego z PZLZ. Studia podyplomowe i przeszkolenia w Instytucie 

Weterynarii oraz wykazywanie się dobrymi efektami w lecznictwie zwierząt 

gospodarskich wzmacniały moją pozycję zawodową w środowisku zawodowym. Jednakże 

najbardziej skorzystałem z doświadczenia starszych kolegów. A w tym okresie w powiecie 

inowrocławskim pracowało wielu bardzo dobrych klinicystów, o szerokich horyzontach 

zawodowych i intelektualnych poszukujących nowych i doskonalszych metod 

postępowania terapeutycznego, którzy życzliwie i chętnie wciągali mnie w tą sferę 

działalności zawodowej. Wielogodzinne dyskusje po naradach u pow. lekarza wet., 

pozwalały mi na konfrontację wiedzy wyniesionej ze studiów z dobrą praktyką 

weterynaryjną. W grupie wówczas najstarszych oraz życiowo i zawodowo doświadczonych 

lekarzy weterynarii, życzliwie usposobionych do najmłodszych kolegów, wyróżniał się 

bardzo aktywnie lekarz weterynarii Cezary Goede.

Pamiętam tego lekarza jako starszego pana i kulturalnego kolegę o szerokich 

kompetencjach zawodowych, o zawsze nienagannych zachowaniach i ubiorze, 

wypowiadającego się w ładnej polszczyźnie. Zabierał mnie często do swojego Trabanta na 

wyjazdy do hodowli wielkostadnych bydła na wspólne badania w kierunku patologii 

rozrodu, później długo dyskutowaliśmy o środowiskowych i żywieniowych wpływach 

w aspekcie diagnozowanych przypadków. Dyskutowaliśmy o celowości i możliwych do 

stosowania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej ujętych w program profili 

metabolicznych. A miał dr Goede głębokie i długie doświadczenie zawodowe. Ukończył 

studia weterynaryjne na uniwersytecie warszawskim w 1934 roku, w okresie 

międzywojennym oraz w okresie okupacji, wykonywał wolną praktykę. Po wojnie był 

powiatowym lekarzem weterynarii w Nowogardzie i kierownikiem PZLZ w Osiu 

i Czersku. Następnie był dyrektorem stacji unasieniania zwierząt w Sławęcinku 

k. Inowrocławia oraz pracował w ośrodku zwalczania niepłodności WZW Bydgoszcz, 

pracował również jako zastępca pow. lek. wet. w Inowrocławiu ds. hodowli wielkostadnej 

i w PZLZ Inowrocław. Pomimo upływu ponad 50 lat mojej pracy, zawsze z uznaniem 

i życzliwością wspominam koleżeńską i zawodową postawę kol. C. Goede. Po upływie tak 

wielu lat mojej pracy zawodowej w lecznictwie zwierząt dużych, zwierząt towarzyszących 

i chorób drobiu, badaniu mięsa, działalności konsultacyjno - doradczej  oraz administracji 

weterynaryjnej i funkcji biegłego sądowego lekarza weterynarii przy sądzie okręgowym 

w Bydgoszczy, nie redefiniuję swojego podejścia do zawodu, jako służby przyjaznej 

społeczeństwu. Bo weterynaria kliniczna jako medycyna jest pewnego rodzaju 

powołaniem i misją w społeczeństwie. Ponadto, jeżeli jest realizowana z zaangażowaniem 

i poświeceniem oraz ciągle pogłębianą wiedzą zawodową, to jest medycyną w służbie 

człowieka i drogą do budowania pozytywnej opinii o naszym zawodzie. 

Lekarz weterynarii Jerzy Janikowski
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Cezary Goede urodził się dnia 15 czerwca 1906 r. 

w rodzinnym majątku ziemskim w Ossowie powiat 

Włocławek. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1927 r. 

w Chełmnie. W 1928 r. rozpoczął studia  na Wydziale 

Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego.  

Po otrzymaniu absolutorium odbywał obowiązkową 

służbę wojskową. Dyplom lekarza weterynarii 

otrzymał w 1934 r. Rozpoczął pracę oddelegowany do 

zwalczania chorób zakaźnych w powiecie nieszawskim i lipnowskim. W 1936 otrzymał 

posadę samorządowego lekarza wet w Czerniewicach i Rzeźni Eksportowej w Płocku. Tam 

zastał go wybuch wojny 1939 r. Został powołany do wojska. Dostał się do niewoli 

niemieckiej w Modlinie. 

Po zwolnieniu z niewoli udał się do Ossowa gdzie pracował jako lekarz wet. Po wojnie 

w 1946 r. został skierowany do pracy w powiecie człuchowskim, a w 1947 r. do Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie jako lekarz do spraw lecznictwa zwierząt. W 1948 r. objął 

stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowogardzie. W latach 1953-1957 

pracował jako Kierownik Lecznicy dla Zwierząt w Czersku powiat Chojnice. W tym okresie 

nawiązał współpracę z dr Lechem Jaśkowskim i rozpoczął badania nad niepłodnością 

krów. W 1959 r. został skierowany do Sławęcinka k/Inowrocławia do Stacji Unasieniania 

Zwierząt. Następnie w 1963 r. przechodzi do Powiatowego Zakładu Weterynarii 

w Inowrocławiu, zajmując się zwalczaniem niepłodności u bydła, które wykonywał do 

końca życia.

Zmarł dnia 9 września 1979 r. w Inowrocławiu. Został pochowany na cmentarzu 

św. Jerzego w Toruniu przy ul. Gałczyńskiego.
Źródło: Pisemny przekaz córki lek. wet. Bożenny Goede (R.T.)

Moje wspomnienia z trudnych chwil życia 

(Wspomina Pani Maria Malak córka Antoniego Malaka, którego sylwetka 

była zamieszczona w poprzednim numerze Biuletynu)

W chwili śmierci Ojca miałam trzynaście lat a mój brat lat jedenaście. Nagła śmierć 

Mojego Ojca była dla naszej Rodziny ogromnym szokiem.

Najgorszym momentem w czasie ceremonii pogrzebowej było dla mnie przyjęcie 

w domu, gdy do stołu zasiadła rodzina już bez Ojca. Mamy też nie było. Ciocia pocieszała 

mnie wyjaśniając, że Mama jest w drugim pokoju na obiedzie z Kolegami Ojca lekarzami 

weterynarii i na pewno dostanie pracę. Zostaliśmy bowiem bez środków do życia.

Na pogrzebie Ojca było wielu lekarzy weterynarii: byli to Wojewódzki Lekarz 

z Bydgoszczy, lekarze z Szubina, koledzy z Poznania, Józef Reimann, Bogdan (Bosiu) 

Wrzyszczyński z Torunia*, Józef Witchen z Gołańczy…

Tak też się stało – Mama została zatrudniona w Lecznicy dla Zwierząt w Kcyni na 

stanowisku referenta administracyjnego z dniem 1 maja 1961 r.

Urząd Miasta w Kcyni służbowe mieszkanie po Ojcu proponował podzielić na połowę. 

Mogliśmy wybrać pokój i kuchnię z ubikacją w podwórzu, lub 2 pokoje z ubikacją – bez 

kuchni…

Dr Andrzej Reiman syn kolegi Ojca z roku, który otrzymał stanowisko po Ojcu załatwił 

nam w Urzędzie Miasta w Kcyni zgodę na przydział niewielkiego mieszkania 
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w budującym się bloku. Przeprowadziliśmy się tam 4 grudnia 1961r. Po przeprowadzce 

do bloku p. Reimannowie zamieszkali  w naszym mieszkaniu.

W kwietniu 1965 r. otrzymaliśmy od Wujka naszej Mamy (brata Jej Matki – naszej babci) 

propozycję zamieszkania u Niego w Poznaniu, gdyż po śmierci lokatorów został sam 

w dużym 70–cio metrowym mieszkaniu na ul Strzeleckiej z widokiem na Farę, 

ul. Wrocławską i Ratusz. Wujek pomógł także Mamie nas wykształcić. Ja po maturze 

zdałam z powodzeniem egzamin wstępny na studia farmaceutyczne AM w Poznaniu.

Kolejnym problemem był w Poznaniu brak pracy dla Mamy. I w tym wypadku pomogli 

Ojca koledzy z Poznania, głównie dr Jarogniew Kozłowski ówczesny Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii. Znalazło się miejsce w poznańskiej rzeźni na stanowisko trychinoskopistki.

Uzgodniono z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Bydgoszczy termin szkolenia na 

to stanowisko i po uzyskaniu stosownych dokumentów podpisano umowę o zatrudnieniu. 

Był to wymóg na zgodę na tymczasowe zameldowanie w Poznaniu, które w tym czasie było 

miastem zamkniętym. W ten sposób 16 sierpnia 1965 r. przeprowadziliśmy się do 

Poznania, a Mama we wrześniu tego roku podjęła pracę jako trichinoskopistka.

W listopadzie 1971 po ukończyłam studia i podjęłam pracę w zawodzie. Mój brat 

w listopadzie 1971 wstąpił w związek małżeński i w ten sposób straciliśmy prawo do renty 

po Ojcu. Po raz trzeci Mama udała się do kolegów Ojca z prośbą o zatrudnienie w wymiarze 

połowy etatu co było warunkiem otrzymywania renty po Ojcu. Sprawa także została 

pozytywnie załatwiona. Mama pracowała 4 godziny dziennie i otrzymywała świadczenie 

rentowe. Miało to także znaczenie dla Jej zdrowia, bowiem chorowała na płuca już od 

czasów swej młodości. Z tego powodu naukę skończyła na małej maturze i nie miała 

zawodu. Przed śmiercią Ojca Jej stan się pogorszył. Leczenie nie dawało pożądanych 

efektów. Żona dr Emila Tomczyka Krystyna, która była lekarzem medycyny (siostra 

bratowej Mamy), zdiagnozowała przyczynę niedomagania jako wadę serca. Potwierdziła 

to rozpoznanie późniejsza diagnoza - niedomykalność zastawek prawej komory serca. 

Mama szczęśliwie dożyła 81 lat. Także w czasach gdy mięso było reglamentowane lek. wet. 

Antoni Witkowski pomagał nam w jego zakupach. Tej pomocy od lekarzy weterynarii - 

Taty Kolegów  nie zapomnę nigdy.  Jestem im za to dozgonnie wdzięczna.
mgr Maria Malak - Poznań

Bogdan Wrzyszczyński 
Urodził się dnia 1 września 1901 r. w Łopiszewie koło Ryczywołu 

pow. Oborniki. Był synem lekarza medycyny. Ukończył Gimnazjum 
im. Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczestniczył w walkach Powstania 
Wielkopolskiego. W Poznaniu w 1921 r. rozpoczął studia medyczne 
i kontynuował je przez 9 trymestrów (3 lata). W roku 1924 przeniósł się 
na studia weterynaryjne do Akademii Medycyny Weterynaryjnej we 
Lwowie i tam w roku 1928 uzyskał dyplom lekarza weterynarii. Jeszcze 
w czasie studiów w latach był zastępcą asystenta w Zakładzie Anatomii 

Topograficznej AMW a po studiach był w tym Zakładzie młodszym asystentem do 1929 r. 
Od 1930 r. jako miejski lekarz weterynarii rozpoczął pracę w Rzeźni Miejskiej w Toruniu 
na stanowisku dyrektora. W roku 1939 został zmobilizowany. Uczestniczył w wojnie 
obronnej. Dostał się do niewoli niemieckiej i został osadzony w obozie jenieckim w Murnau 
w Oflagu VII A. Po wyzwoleniu obozu pozostał przez 2 lata w Niemczech, gdzie pracował 
w UNRRA – (United Nations Relief and Rehabilitation Administration – organizacja 
międzynarodowa utworzona 9 listopada 1943 roku w Waszyn-gtonie w celu udzielenia 
pomocy obszarom wyzwolonym w Europie i Azji po zakończeniu II wojny światowej). 
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Zdjęcie lekarza weterynarii 
Bogdana Wrzyszczyńskiego 
z pobytu w obozie jenieckim 

w Murnau.

W 1947 wrócił do kraju i osiedlił się Poznaniu. W 1949 
roku obronił pracę doktorską na Wydziale Medycyny 
Weterynaryjnej we Wrocławiu. Pracował początkowo 
w Rzeźni Miejskiej na Grabarach a od 1951 r. został 
dyrektorem powstałego w Poznaniu Przedsiębiorstwa 
Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego „Centrowet”. 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 
Powstańców Wielkopolskich. 

Zmarł 11 września 1968 r.

Biogram opracował: lek. wet. Ryszard Tyborski. Źródło: Internet 
– Polska Niezwykła, Dokumenty archiwum Państwowego w Toruniu 
– teczka akt lekarzy weterynarii Magistratu w Toruniu, Stanisław 
Sroka „Nauki Weterynaryjne we Lwowie do roku 1945” wyd. 
Instytut Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie r. 1999.

List dr Eugeniusz Paluszkiewicza do Pana Burmistrza

w Górznie z dnia 22 maja 1998 r.

„Odwiedziny Górzna po 46 latach”

Wycieczka Klubu Seniora P.K.P. w Brodnicy do Górzna dnia 20 maja 1998 r. była dla 

mnie przepięknym przeżyciem. Grupa 25 uczestników zwiedzała i podziwiała Górzno 

według zainteresowań i sentymentów. Piękno krajobrazu, czystość miasta i okolic, 

życzliwość mieszkańców, wysoka kultura jednostek gospodarczych służących 

zwiedzającym budziła podziw. Jako lekarz weterynarii byłem skierowany z „nakazu 

pracy” do Górzna 15 maja 1952 r. jako kierownik powstającej lecznicy dla zwierząt. Spacer 

pieszo z Radoszek do Górzna – 6 km (autobusy jeszcze nie chodziły zbyt często) dał okazje 

do spojrzenia na okolicę oraz zobaczenia pilnych rolniczych prac rolników pielęgnujących 

swoje uprawy oraz pasących się licznych drobnych stadek bydła.

Kilka rozmów „na rowie” upewniło mnie, że będzie można nawiązać owocną 

współpracę dla zdrowia zwierząt i dobra jakości produktów zwierzęcych. Na miejscu 

w Górznie dowiedziałem się od rolników, że w nocy wrócił z wojska kol. Roman 

Duczymiński, który przed czterema miesiącami rozpoczął tworzyć lecznicę. Krótka 

rozmowa telefoniczna z Lidzbarkiem, gdzie Roman miał rodzinę i wtedy mieszkał. Pytanie 

proste – „Romek zostajesz w Górznie – odpowiedź „tak”. Z takim ustaleniem udałem się 

szybko do Bydgoszczy, gdzie Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Józef Bickiels pochwalił 

moje postępowanie i dał mi do wyboru trzy atrakcyjne miejscowości podjęcia pracy – 

Chełmżę, Unisław i Czernikowo. Wybrałem Czernikowo. Stamtąd wróciłem do Brodnicy  

w roku 1962 na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii. Kontakt z Górznem był 

kontynuowany przez dalsze 25 lat. Spacer po Górznie, odwiedziny władz miasta i gminy, 

rozmowy z doradcą rolnym z Gminy, prezesem „Unifreeze” dają podstawę do złożenia 

społeczności miasta i gminy komplementu. 

W dobie reform, zmian profilów i technologii produkcji rolnej, rozsądne wykorzystanie 

walorów możliwej agroturystyki, a przede wszystkim stworzenie rzetelnej, życzliwej 

współpracy prawie czterech tysięcy mieszkańców i wszystkich jednostek gospodarczych 

i społecznych na tym terenie Górzna budzi podziw i uznanie, mimo, że bonitacja gleb jest 

ustalona wskaźnikiem 0,89%. Ta umiejętność uzyskania w tych warunkach pozytywnych 
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Fragmenty obiektu PZLZ w Górznie. Fot z 1961 r. Album zdjęć PZWet w Brodnicy.

efektów to także wielka zasługa starań dobrego samorządu. Po lekarsku stawiam 

diagnozę: „kontynuować dotychczasowe postępowanie”.

Warto gminę i miasto Górzno odwiedzać !! 

Te wycieczkowe refleksje będą przeze mnie długo wspominane.
Eugeniusz Paluszkiewicz – podpis nieczytelny

Górzno, pow. Brodnica - liczące 1388 mieszkańców jedno z najmniejszych miast 
w Polsce położone malowniczo na skraju polodowcowej rynny, w której leżą w pobliżu 
siebie dwa jeziora. W samym mieście znajduje się kilka zabytkowym budowli, a okolica 
jest bardzo ciekawa przyrodniczo - większą część zajmuje Górznieńsko-Lidzbarski Park 
Krajobrazowy z kilkoma interesującymi rezerwatami.
Źródło zdjęcia z opisem: Wikipedia Internet 



Opis zdjęć z albumu PZLZ Górzno r. 1961.
U góry: Służbowa bryczka z napisem PZLZ Górzno. Na zdjęciu Roman Duczymiński z żoną 
i synem. Rok ok. 1950. Na dole: Zima 1958 Dr Duczymiński z woźnym. Obok: Tablica nagrobna 
fot. A. Choszczewski.
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Duczymiński Roman. Urodzony dnia 7 lutego 1921r. w Woli Wysockiej pow. Żółkiew 

na Kresach Wschodnich. Studia rozpoczął w 1940 we Lwowie na Akademii Medycyny 

Weterynaryjnej przemianowanej w 1939 r. na Lwowski Instytut Weterynaryjny (Lwów 

pod okupacją sowiecką XII/1939 – VI/1941). Kontynuował je także pod okupacją 

niemiecką w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym (Staatliche Tierärztliche Institute 

– Lwów pod okupacją niemiecką VI/1941 – IV/1944). Po zakończeniu wojny wrócił do 

Polski w 1949 r. Studia ukończył w roku 1952 na Wydziale Weterynarii WSR 

we Wrocławiu. 

Po studiach aż do śmierci pracował jako kierownik PZLZ Górzno pow. Brodnica. 

Zmarł nagle 18 października 1964 r. na chorobę serca.
Źródło: Życie Weterynaryjne nr 1/1965 (R.T.)



Bydgoski wątek życia Jarome Salingera 

autora powieści „Buszujący w zbożu”

Jerome David Salinger urodził się w Nowym Jorku dnia 1 stycznia 1919 roku.

Był synem Sola wywodzącego się z Litwy Żyda. Ojciec był przemysłowcem w branży 

serowarskiej i mięsnej. Jerome młodość spędził w Nowym Yorku. W 1934 roku udaje się 

do Pensylwanii zapisuje się do Valley Forge Military Academy szkoły o profilu wojskowym. 

Zaczyna pisać, udziela się w prawie wszystkich kołach zainteresowań np. lotniczym, 

teatralnym czy śpiewaczym. Tworzy hymn szkolny: ,,Goodbyes are Said”. W czerwcu 1936 

kończy z sukcesem naukę w Wayne w Pensylwanii.

Jesienią tego samego roku zapisuje się do Washington Square College Uniwersytetu 

Nowojorskiego, aby studiować pedagogikę. Jednak szybko dochodzi do wniosku, że te 

studia są nie dla niego. W 1937 roku za namową ojca udaje się w podróż do Europy, 

aby w praktyce uczyć się zagadnień związanych z eksportem i importem mięsa 

oraz na opanowanie języka francuskiego oraz niemieckiego.

Jerome odwiedza na krótko Londyn i Paryż. Troszkę dłużej zatrzymuje się w Wiedniu. 

Jednak jesień i zimę spędza… w naszym mieście!

Ojciec Jerome'a przed rokiem 1936 nawiązał bliższe kontakty z Oskarem 

Robinsonem. Sam Robinson to już ,,nasza polska historia? Przed wojną był on 

jednym z najbogatszych żydowskich przedsiębiorców w branży mięsnej 

w Polsce. Jego macierzysty i główny zakład znajdował się w Nakle nad Notecią. 

Posiadał punkty sprzedaży w Złoczowie i Warszawie. Jednak uboju dokonywał 

w Rzeźni Miejskiej w Bydgoszczy.

Z ,,Księgi Adresowej Miasta Bydgoszczy Rocznik 1936/37” dowiedzieć się można, 

że Centrala Oskara Robinsona znajdowała się przy ulicy Jagiellońskiej 2 

(według ówczesnej numeracji) i… miała telefon 37-97.

Salinger przybywa do Bydgoszczy jesienią 1937 roku. Z listu do Ernesta 

Hemingwaya z 1944 możemy się dowiedzieć, że zapamiętał: mordowanie świń 

(sam był wegetarianinem), pchanie wózków przez śnieg w towarzystwie 

majstra, który zabawiał Salingera strzeleniem z wiatrówki do wróbli, żarówek 

oraz do kolegów z pracy. Jerome wstawał wcześnie – około 4 rano i nie tylko 

wykonywał prace fizyczne, ale i biurowe związane ze sprzedażą oraz kupnem 

tuszy wieprzowych. Wiosną 1938 wraca do USA.
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Paluszkiewicz Eugeniusz. Urodzony dnia 30 stycznia 1923 r. w Toruniu. 

Absolwent Wydziału Weterynarii ART. we Wrocławiu z 1952 r. Od 1952 do 1962 był 

kierownikiem PZLZ w Czernikowie pow. Lipno. Był Powiatowym Lekarzem Weterynarii 

w Brodnicy w okresie od października 1962 r. do listopada 1984 r. Z dniem 01 listopada  

1984 r. został zatrudniony w Wydziale Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu jako 

starszy inspektor wojewódzki, a od stycznia 1985 r. został pracownikiem Wojewódzkiego 

Zakładu Weterynarii w Toruniu. W WZWet pracował do emerytury. Po przejściu na 

emeryturę pracował do 1999 jako inspektor w Rejonowym Inspektoracie Weterynarii 

w Brodnicy. Odznaczenia: KKOOP 1981 ZKZ 1974, SKZ 1969, liczne odznaczenia 

resortowe.   
Źródło: Akta osobowe Archiwum WIW w Bydgoszczy (R.T.)



Wiadomo na pewno, że popada wówczas w ,,nałóg pisania? 

Zapisuje się jesienią do koedukacyjnego, prywatnego Ursinus College w stanie 

Pensylwania. Ma kolumnę w uczelnianym ,,The Skipped Diploma? Jednak wiosną 1939 

roku nie wraca do szkoły po wakacjach.

W 1940 roku uczęszcza na wykłady Whita Burnetta na Uniwersytecie Columbia. 

27 kwietnia 1941 roku Salinger zostaje wcielony do Armii Stanów Zjednoczonych. Odbywa 

szkolenie w korpusie sygnalizacyjnym w Fort Monmoth w New Jersey i uzyskuje rangę 

first sergeant (odpowiednik polski w przybliżeniu – sierżant sztabowy, w USA korpus 

podoficerski ma znacznie więcej stopni). W czerwcu ubiega się o przyjęcie do szkoły 

oficerskiej. Jego podanie zostaje zaakceptowane, jednak nie zostaje wezwany do 

stawiennictwa.

W następnych latach pisze oraz zmienia przydziały służbowe. W 1943 roku awansuje na 

kolejny stopień podoficerski w korpusie sierżantów Armii USA. W październiku tego 

samego roku kończy kurs dla agentów specjalnych kontrwywiadu Armii Stanów 

Zjednoczonych w Fort Holabird w stanie Maryland. W marcu następnego roku uzupełnia 

umiejętności kontrwywiadowcze w Tiverton w hrabstwie Devon w Anglii. Bierze udział 

w desancie D-Day operacji ,,Overlord”  6 czerwca 1944 w Normandii z 12 pułkiem 

piechoty w ramach 4 Dywizji na plaży Utah. Pozostaje w 12-tce do końca wojny.

Podczas pobytu w Paryżu poznaje korespondenta wojennego Ernesta Hemingwaya. 

W grudniu 1944 walczy przy odparciu niemieckiej ofensywy z Ardenach. Wojnę kończy 

w jako pracownik kontrwywiadu wojskowego z licznymi odznaczeniami. Po wojnie 

zajmuje się poszukiwaniem Niemców szczególnie zasłużonych dla systemu Hitlera. 

Przygodę z armią kończy w 1946 roku. Wraca do Stanów. Pisze opowiadania głównie dla 

,,New Yorker Tribune”.

16 lipca 1951 roku wydawnictwo ,,Little, Brown and Company” wydało jedyną 

Jego powieść ,,Buszujący w zbożu” Salinger staje się legendą.

Towarzyszy mu przez całe życie poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które postawił 

gdzieś w okolicach roku 1937. Do prasy przenikają tylko skandaliczne aspekty jego życia 

osobistego. Ostatniego wywiadu udziela w 1980 roku. Umiera 27 stycznia 2010 roku 

w Cornish w stanie New Hampshire, z którym był związany od 1947 roku.

Jego pobyt w Bydgoszczy upamiętniony jest tablicą na terenie dawnej rzeźni 
przy ulicy Jagiellońskiej - obecnie centrum handlowe - Focus Mall.
Źródło: Wikipedia, Internet

54



55

„Kliniczne praktyki studentów” 
to zbiór krótkich doniesień 
z wakacyjnych praktyk studentów 
weterynarii, które zebrał Dr Tomasz 
Borkowski. 
Artykuł odnalazłem w nr 8 „Życia 
Weterynaryjnego” z 1979 r.
Jedno z doniesień zatytułowane 
„W Komańczy” jest pióra naszego 
Kolegi Jacka Ziętary z Kcyni.



Piotr Kuta. Zmarł dnia 22  marca 2020 r.
Urodził się dnia 26 czerwca 1953 r. w Ostrzeszowie. W 1978 r. 

uzyskał dyplom na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu 
i podjął pracę jako stażysta w Kombinacie Państwowych Gospodarstw 
Rolnych Żydowo, gdzie po stażu został głównym specjalistą do spraw 
weterynarii. W latach 1982-1988 był inspektorem WIS, a następnie  
został kierownikiem zespołu ds. zwalczania chorób gruczołu mlekowego 
w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Poznaniu w Oddziale 
Terenowym w Gnieźnie. Od 1 września 1988 przeniósł się do 

 

ZMARLI

Inowrocławia. Przez kolejne 24 lata pracował w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii 
w Inowrocławiu, zaczynając od stanowiska starszego inspektora weterynaryjnego, później 
Rejonowego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego, będąc jednocześnie zastępcą 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. Od dnia 4 września 2002 do grudnia 2012 pracował na 
stanowisku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu. W 2013 r. w ramach  
działalności gospodarczej jako organ urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa 
pracował w ZM „Viando” w Radojewicach. W styczniu 2014 r. przeniósł się do Poznania 
i podjął pracę w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii na stanowisku Wojewódzkiego 
Inspektora Weterynaryjnego do spraw audytu kontroli urzędowych. Od roku 2019 po 
przejściu na emeryturę do czasu, gdy poważna choroba wykluczyła go z aktywnej pracy 
zawodowej kontynuował w WIW w Poznaniu pracę jako Starszy Inspektor Weterynaryjny 
ds. zdrowia i ochrony zwierząt. 

W 1991 r. ukończył studia podyplomowe, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie 
higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, a w 2010 r. w zakresie  
ochrony zdrowia publicznego.

Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2011). Otrzymał Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2019) oraz 
wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”.

W zmarłym służba weterynaryjna straciła oddanego zawodowi lekarza weterynarii,  
osobę o wielu zainteresowaniach pozazawodowych, człowieka wielkiej kultury,  
uzdolnionego muzycznie i poetycko. 

   

My zapamiętamy Piotra jako sympatycznego, serdecznego i lubianego Kolegę. 
Wykonywane przez Niego piosenki a szczególnie „Samba sikoreczka” i „Kobiety jak te 
kwiaty” były ozdobą spotkań towarzyskich. Myślę, że nie będzie w tym momencie 
nietaktem przytoczenie tekstu piosenki autorstwa Piotra Bukartyka.
To dla Ciebie Piotrze – graj i śpiewaj też w niebieskiej krainie !! 

Wstaniesz, kapcie włożysz
Potem sie golisz tylko dla niej
I do łóżka śniadanie
Przynosisz jej z porannym słonkiem
Po to by małżonkę
Namówić na co nieco małe
"No chyba zwariowałeś!
Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie
Powąchać tak, dotykać nie
Minęła pora godowa,
Teraz tylko boli głowa.
Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj sie
Powąchać tak, dotykać nie
Znów idzie wiosna
Przyjmij ten cios na klatę,
Jeszcze gorzej będzie latem.

No wiesz, lepiej ubranymi
No to prawdopodobnie geje
Tak, taką masz nadzieje.
Wydasz ostatnie zaskórniaki
Bo chcesz nadrobić braki
A ona wzrusza ramionami
I przykro ci czasami.
Kobiety jak te kwiaty (...)
Syn przed maturą, kawał chłopa
Znów zabrał ci laptopa,
Ze niby chodzi tu o szkole
A nie o baby gole
Raz go nakryłeś z taką małą
O Dzizes, co za ciało
Mówi i tak się z nią ożenie
Znów skacze ci ciśnienie
Kobiety jak te kwiaty …
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Powstaje nowa szata naszej zakładki na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiej 
Izby Lekarsko Weterynaryjnej. To zasługa dr Jacka Judka, który zgodził się przejąć na 
siebie obowiązki współpracy z informatykiem Izby w sprawach prowadzenie „naszej 
strony”. Będzie ona wyglądała nieco inaczej, będzie bardziej bogata i przez to bardziej 
atrakcyjna, a przede wszystkim będzie uzupełniana na bieżąco. Trzeba tylko podjąć trud 
propagujący taką formę pozyskiwania informacji przez PT Seniorów naszego Koła. Poniżej 
wycinek uaktualnionych informacji.

O Kole Seniorów 

Witamy na stronie Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii działającego 
na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Koło Seniorów działa pod patronatem Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko 
Weterynaryjnej na podstawie uchwały Rady Okręgowej

 KPILW Nr 74/III/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku
w oparciu o Regulamin Koła.

Od powstania Koła jego przewodniczącym jest lek. wet. Ryszard Tyborski 
mieszkający w Sępólnie Krajeńskim tel. 600 884 619 e-mail: tyborski.r@gmail.com

V-ce przewodniczącymi są dr n. wet. Jacek Judek i lek. wet. Zenon Grzeczka, 
z Bydgoszczy

     
Sekretarzem Koła jest lek. wet. Maria Brauer Mazurek z Bydgoszczy

 
Koło Seniorów liczy aktualnie 136 członków, oraz 7 członków honorowych. 

W czterech sekcjach osobami wiodącymi są koordynatorzy współpracujący 
w sprawach organizacyjnych z przewodniczącym koła.   

1. Bydgoszcz, Inowrocław, Mogilno, Nakło, Sępólno, Świecie, Tuchola, Żnin,
    Chojnice
koordynatorzy: Ryszard Tyborski tel. kom. 600 884 619 e-mail: tyborski.r@gmail.com
                        Jacek Judek tel. kom. 602 458 205 e-mail: jacekjudek@wp.pl
                        Zenon Grzeczka tel. kom. 512 883 048 e-mail: zgrzeczka@op.pl
  Maria Brauer-Mazurek tel. kom. 698 413 930 
                          e- mail: maria.brauer.mazurek@onet.pl

2. Toruń, Aleksandrów Kujawski, Chełmno, Golub – Dobrzyń
koordynatorzy:  Wojciech Karpiński Toruń tel. kom. 602 334 397 
     e-mail: r.w.karpinski@gmail.com
            Zygmunt Ziółkowski Toruń tel. kom. 602 826 575 

     e-mail: danusiaziolkowska@o2.pl
3. Grudziądz, Brodnica i Wąbrzeźno
koordynatorzy: Witold Gappa Grudziądz tel. kom. 604 222 245
            Radosław Korytko Brodnica tel. kom. 603 335 244 

   e-mail: konrad_korytko@o2.pl
4. Włocławek, Lipno, Radziejów i Rypin
koordynator: Janusz Mostowski Włocławek tel. 602 621 098 lub 571 388 183

  e-mail: jajok49@gmail.com

KOMUNIKATY
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Do Koła zapraszamy PT Seniorów lekarzy weterynarii

(Koleżanki po 55 i Kolegów po 60 roku życia)

z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego lub związanych z tym  

województwem, czy mających z nim kontakt. 

Zapraszamy do Koła także tych, którzy po osiągnięciu wymaganego wieku 

jeszcze nie myślą o emeryturze dalej świadcząc pracę.

Do Koła należeć mogą także członkowie Rodzin lekarzy weterynarii 

oraz lekarze weterynarii związani w przeszłości z naszym województwem.

Zgłoszenie członkostwa polega na złożeniu krótkiego wniosku z danymi 

adresowymi i deklaracją wpłacania rocznej składki w kwocie obligatoryjnej 

od 30 zł wzwyż

(od 24.03.2014 r. składka członkowska jest ruchoma i może wynosić więcej 

niż 30 zł w zależności od uznania członka Koła)

Formularz zgłoszenia do Koła można pobrać w zakładce 

Zgłoszenie Członkowstwa 

Motto naszego Koła jest cały czas niezmienione i aktualne: 

Koło Seniorów Lekarzy Weterynarii przy KPILW liczy aktualnie 139 członków. 

Witamy w Kole nowych członków:   

Halinę Pakowską z Tucholi, 

Zbigniewa Paluszaka z Inowrocławia,  

Krzysztofa Gajewskiego z Leżajska, 

Jacka Skawińskiego z Makowa Mazowieckiego,

Zbigniewa Bernackiego z Torunia.     

Podziękowania za przesyłanie danych dotyczących miejsca pochówku Śp. lekarzy 

weterynarii z województwa Kujawsko – Pomorskiego kierujemy do PT Koleżanek 

i Kolegów: Marii Brauer – Mazurek,  Iwony Zuchniak, Wojciecha Karpińskiego, 

Janusza Mostowskiego, Andrzeja Choszczewskiego.

Prośbę o nadsyłanie takich danych, najlepiej na adres e-mail: tyborski.r@gmail.com 

kontynuujemy!  Bez pomocy żyjących za dni naszych nie dokończymy zaczętego dzieła. 

Bardzo nikły odzew z Państwa strony powoduje, że zamysł wydania pamiątkowego 

albumu zdjęć z imprez organizowanych w 10–cio leciu działalności „wisi w powietrzu”. 

Dlatego przypominamy: Taki zamysł został przedstawiony na IX Rocznym Spotkaniu Koła 

Seniorów w Toruniu w październiku 2018 r. i ponowiony w roku ubiegłym. Powstały album 

byłby do nabycia za kwotę poniesionych kosztów (ok. 60 zł). Warunkiem jest poparcie tej 

inicjatywy przez tych, którzy chcieliby mieć taką pamiątkę. Sam pomysł nie wystarczy, 

musi być wola osób, które taki album chciałyby nabyć. Prosimy w tej sprawie decyzje 

i  kontakt.  

WARTO SIĘ SPOTYKAĆ - WARTO SIĘ POZNAĆ – WARTO SIĘ ZAPAMIĘTAĆ !! 
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Przygotowania do wydania 10 numeru Biuletynu Koła Seniorów

Mimo, iż do grudnia br. pozostało jeszcze ok. 8 miesięcy, już zbieramy materiały do 10-tego 

Jubileuszowego Biuletynu Koła Seniorów. Jak zawsze (choć odzew jest niezwykle 

skromny) prosimy i zachęcamy wszystkich PT Seniorów do nadsyłania wspomnień z pracy 

zawodowej, wspomnień o swoich dawnych przełożonych lub tych lekarzy weterynarii, 

o których warto pamiętać. Jak już wspominałem w przedsłowiu czekamy także na 

prezentowanie  swoich zainteresowań, nadsyłanie zdjęć czy dokumentów które można by 

było zamieścić w 10 –tym i następnych Biuletynach. Obecny okres może sprzyjać temu aby 

poświecić trochę czasu na pisanie. Piszcie i przesyłajcie swoje teksty, materiały, zdjęcia itp.

Uwaga redakcyjna 

Nasze Biuletyny posiadają prostą formę, bazującą na przekazach i materiałach 

powstających z ludzkiej pamięci, domowych zasobów, dokumentów i różnych źródeł. 

Są rodzajem zwykłego przekazu nie mającego aspiracji naukowych i być może zawierają 

niekiedy informacje nieścisłe lub niekiedy błędne. Poza tym Biuletyn nie jest 

przygotowywany przez profesjonalny zespół redakcyjny. Ma on za zadanie przypominanie 

ludzi, faktów i wydarzeń, ocalanie od zapomnienia historii zawodu środowiska kujawsko – 

pomorskiego, a także pozostawienie śladu z działalności Koła Seniorów Lekarzy 

Weterynarii działającego od prawie 11 lat przy Kujawsko – Pomorskiej Izbie Lekarsko – 

Weterynaryjnej. Teksty mają swoich autorów, staramy się przywoływać źródła z których 

korzystamy oraz zgody autorów na przekazywanie treści ich autorstwa. Biuletyn nie ma 

nadawanego indeksu wydawniczego i jest pismem służącym wąskiemu gronu. Jeżeli 

macie Państwo uwagi co do redakcji i treści Biuletynów zawsze możecie zgłaszać swoje 

uwagi, także krytyczne i podawać własne propozycje.  

     

Płyta CD „Weterynaria” 

autorstwa naszych kolegów, lekarzy weterynarii - muzyka i aranżacja Krzysztofa 

Gajewskiego, słowa Jacka Skawińskiego, o której wcześniej  już wspominaliśmy wydana  

na X Roczne Spotkanie Koła Seniorów jest jeszcze do nabycia w cenie kosztów wydania 

w Biurze KPILW. 

Finanse Koła  za  2019 / 2020 r. 

Stan na dzień 01.01.2019 r.              7. 115,87

Dofinansowanie  KPILW            12. 000,00

Składki i wpłaty                          16. 967,87

Razem                                         36. 083,74

Wydatki                                       28.793,08

Saldo 01.01.2020                            7.290,66                     

Dofinansowanie                                 ??

Składki i wpłaty do 30.04               5.045,00

Wydatki                                          1.837,10

Składki zaległe 2019  –                8 członków

Składki  w 2020 r.  –                  52 członków 

Składki  2020 nie wpłacone        84 członków
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Podziękowania za wspieranie finansowe Koła kierujemy do wszystkich PT Koleżanek 
i Kolegów lekarzy weterynarii, którzy wspierają finanse Koła cyklicznie, oraz tych, którzy 
zasilili budżet Koła jesienią  ub. roku. Nie podajemy ich nazwisk , ponieważ nie mamy  na 
to zgody.  O taką zgodę zapytamy i  nazwiska  tych, którzy  zgodę wyrażą zamieścimy 
w grudniowym numerze Biuletynu 
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Wszystkim za ewentualne dodatkowe wpłaty już teraz bardzo dziękuję. 
Taka moja rola, że muszę dbać o finanse Koła tak, aby mogło ono dobrze 

służyć wszystkim Państwu. 
Apel można potraktować jako zbiórkę walorów do kapelusza. 

Przewodniczący Koła Ryszard Tyborski

W związku z zapytaniami o możliwość otrzymania Biuletynu Koła Seniorów przez 

lekarzy weterynarii nie będących członkami Koła informujemy, że istnieje taka możliwość 

pod warunkiem wcześniejszego zamówienia drogą e-mail i zadeklarowania wpłaty 

poniesionych rzeczywistych kosztów jego wydania ok. 20 zł na konto Koła Seniorów. 

Zgłoszenia:  e- mail: tyborski.r@ gmail.com 

Taki komunikat zostanie także zamieszczony na stronie internetowej Izby i Koła 

Seniorów. 

Przypominamy także dane konta do wpłat składek członkowskich:
Kujawsko Pomorska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

PKO BP Oddział Bydgoszcz
Nr rachunku 67 1020 1462 0000 7102 0018 9506

Składki członkowskie  deklarowane indywidualnie od 30 złotych wzwyż  
należy wpłacać na podane konto Izby do końca I kwartału  z zaznaczeniem:

„Składka członka Koła Seniorów za rok ……..”.

Ponieważ zasoby naszego konta nie są zbyt optymistyczne zwracam się 
z prośbą o rozważenie wpłat wyższej od deklarowanej kwoty składkowej 

lub dodatkowe zasilenie naszego konta.
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Na koniec Biuletynu prezentujemy szczyptę poezji
Na początku wiersze autorstwa śp. Prof. dr hab. Franciszka Kobryńczuka wybrane 

ze zbioru „Laury i Laurki” wydanego w roku 2000. Jest to zbiór wierszy pełnych liryzmu 
i wzruszeń, adoracji i podziwu poświęconych Stwórcy, postaciom świętych, Wielkim Polakom - 
narodowym bohaterom, a także najbliższym autora, przyjaciołom i znajomym. Są tam także 
wiersze oddające hołd rodzinnej ziemi nadbużańskiej, mądrości natury i miejscom bliskim 
sercu autora. Wszystkie one są piękne i mądre - jak zresztą cała poezja Franciszka 
Kobryńczuka.

W maju       
 
W maju kwiatów jest dużo.
Choć ich uroda mija,
tulipanem i róża,
znaczymy naszą przyjaźń.

Więc w maju trzeba wręczać
paniom barwy czerwieni,
nawet tym spośród  dziewcząt,
co nie święcą imienin. 

Szczęście 

Na czterolistnej koniczynie 
maleńkie szczęście żyje.
I płacze łzami srebrnej rosy,
że  jeszcze jest niczyje.

Nad łąką lata trzmiel kosmaty,
zagląda kwiatom w twarze.
Na pewno znajdzie małe szczęście
I odda Ci je w darze.  

Róża   

Na prezent dobra jest róża,
bo róża nie ma wrogów.
Róża w szczęściu  się nurza.
Róża jest miła Bogu.

Kto znajdzie różę czerwoną,
ten szczęście znajdzie duże.
Nie szukaj róży, Żono,
bo w moim sercu masz różę.  

Zmartwychwstanie

Skowronek – sygnaturka,
wysoko drży nad polem.
Kłaniają się pobożnie
staruszki dwie topole.

Chwalebną część różańca 
układa z zórz poranek.
Sarny wdychają w lesie,
niebieską woń sasanek.

Rozdarła się na poły
Wcześnie zasłona nocy.
I światła jest w krąg tyle
I tyle bożej mocy.

Coś stało się w przyrodzie
tak nagle, w jednej chwili.
To Pan zmartwychwstał dzisiaj,
a myśmy nie wierzyli. 

Wierzymy  

To uczuć naszych ogień 
drży na cmentarnej ziemi. 
Przed tajemnicy progiem 
stajemy dzisiaj niemi.

Nasze myśli o Zmarłych,
któreśmy z serca wzięli,
na zawsze się zawarły 
w chryzantem czystej bieli.

Wierzymy, że nastanie 
ten czas – jak dar serdeczny 
że wskrzesisz wszystkich Panie,
kiedyś w Dniu Ostatecznym.
Że ich obdarzysz pięknem
młodości w wiecznej wiośnie,
że wskrzesisz nam Milenkę,
którą zabito w Bośni.

Już szarość z nocy strzechy 
spływa na zniczy pożar.
-Czujesz, jak Zmarłym grzechy 
odpuszcza dobroć Boża ?
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Idę ulicą - ktoś mi się kłania.

Oddaję ukłon - znam przecież drania;

ta twarz, ten uśmiech i ten błysk w oku...

To miły facet, znam go od roku.

Jakże u diabła on się nazywa?

...Dziura w pamięci Czasem tak bywa.

Wtedy myśl smutna w głowie się rodzi;

nic nie poradzisz - starość nadchodzi.

Z trzeciego piętra schodzę radośnie,

bo w kalendarzu ma się ku wiośnie,

no i na spacer  gna mnie potrzeba,

zwłaszcza, że słońce i błękit nieba...

Gdy już po parku idę aleją

nagle pot zimny koszulę klei,

bowiem pytanie w głowie mi tkwi:

czy aby kluczem zamknąłem drzwi?

W śpiesznym powrocie znów myśl się rodzi:

nic nie poradzisz - starość nadchodzi.

Siedzę, czytam. Nagle myśl żywa

Jakimś pragnieniem z fotela zrywa.

Robię trzy kroki, staję przy szafie

i jak to cielę na nią się gapię...

Pojęcia nie mam, po co ja wstałem?

Czego tak bardzo i nagle chciałem?

Oj, coraz bardziej mi to już szkodzi,

że ta nieszczęsna starość nadchodzi.

Jadę na urlop, prasuję spodnie,

żeby wśród ludzi wyglądać godnie.

Biorę walizkę, pędzę nad morze...

Lecz tam miast śledzić dziewczyny hoże,

zamiast podziwiać plażowe akty...

Czy wyłączyłem wtyczkę z kontaktu?

Może dom spłonął? Strach we mnie godzi...

Tak to jest, kiedy starość nadchodzi.

Żeby nie znaleźć się kiedyś w nędzy

zaoszczędziłem trochę pieniędzy.

W dużej kopercie, zamkniętej klejem,

dobrze ukryłem je przed złodziejem.

I teraz już od paru miesięcy 

nie mogę znaleźć moich tysięcy...

Ech, nie pojmiecie wy tego młodzi

jak milo żyć ,gdy starość nadchodzi.

Pomimo moich najlepszych chęci

nie zawsze mogę ufać pamięci. 

Więc by jej pomóc, a przez nią sobie

czasem na chustce węzełki robię.

A potem jeden Bóg wiedzieć raczy,

co który węzeł ma dla mnie znaczyć.

Choć mi się nawet nie źle powodzi,

wciąż mam kłopoty. Starość nadchodzi.

Dwa razy dziennie - raz przy śniadaniu,

a potem w obiad, po drugim daniu

zażywam leki, tabletki białe;

cztery połówki i cztery całe.

Często się piekle, / bom nie aniołem /

gdy w obiad nie wiem, czy rano wziąłem?

Tę gorycz klęski wątpliwie słodzi

wiedza, że oto starość nadchodzi.

           

Żuję kolację - w niej polędwica

me podniebienie smakiem zachwyca.

Pogodnie dumam o tej starości...

Czy ona musi stale nas złościć?

Przecież jest piękna. Masz sporo czasu....

Chcesz iść nad wodę, albo do lasu,

to sobie idziesz - nikt ci nie broni.

Z łóżka zbyt wcześnie też nikt nie goni,

bowiem nie musisz pędzić do pracy

jak wszyscy twoi młodsi rodacy.

Co prawda wigor z wolna przekwita,

lecz po co wigor u emeryta?...

Podwyżki pensji już nie wyprosisz,.

należną gażę poczta przynosi....

Spokojnie patrzysz, jak świat się zmienia,

gdyż wiek ci daje mądrość spojrzenia...

Więc wiwat starość! Niechaj nam służy,

nawet, gdy trochę chwilami nuży.

Bowiem, jak sądzę, 

w tym jest rzecz cała, 

by jak najdłużej ta starość trwała !!!

Jest też wiersz anonimowego autora dotyczący wieku dojrzałego
o humorystycznym zabarwieniu
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