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Drogie Koleżanki i Koledzy Seniorzy !

Wielkimi krokami zbliża się kolejny Nowy Rok AD 2021. Od chwili 
otrzymania tego Biuletynu tylko dni będą dzieliły Nas od Wigilii, Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Sylwestra i Nowego Roku. 

Już w maju tego roku zapowiedzieliśmy grudniowe wydanie kolejnego
10-tego numeru Biuletynu Koła Seniorów. To taka mała rekompensata za brak 
planowanych imprez i spotkań Koła w 2020 roku, a także okazja do złożenia 
wszystkim członkom i sympatykom Koła Seniorów świątecznych życzeń. 

Może choć na chwilę zapomnicie Państwo czytając ten Biuletyn 
o trudnym teraźniejszym czasie, może wrócą wspomnienia z naszych spotkań 
i pojawi się nadzieja na ich wznowienie w 2021 r.

Może niektórym z Nas Biuletyn pomoże w przywróceniu dobrych myśli 
i lepszego nastroju.  

Tego sobie wszyscy życzmy !!!

Rok 2021 o także 12 rok działalności naszego Koła. Może ktoś zapytać - 
„cóż to jest 12 lat wobec wieku większości z Nas”? A jednak w tym czasie wiele 
się w naszym Kole działo. Myślę o tym nie tylko przez pryzmat przeszło 100 
organizowanych imprez, ale przede wszystkim mając na uwadze wiele 
koleżeńskich spotkań, wspomnień minionych czasów, czasów w których nasz 
zawód był uznawany i szanowany, „odkurzania” historii zawodu i przywracania 
pamięci o tych, którzy byli solą naszych środowisk. Myślę także o tych, którzy 
w ciągu tego czasu pożegnali ziemski byt. Wielu z Nich na pewno trwa w naszej 
pamięci. Przypomnimy w tym numerze Biuletynu nazwiska Koleżanek 
i Kolegów, którzy zmarli w okresie 2010 – 2020. Pamiętajmy o Nich.

Szanowni Państwo ! 

Jakie będą te Święta? Jakie będzie przywitanie Nowego Roku? Sądzę, 
że odpowiedź na to pytanie znamy wszyscy już od dawna. Będzie to czas 
spędzany w izolacji, czas życzeń przekazywanych telefonem lub za pomocą 
skype´a czy innych elektronicznych możliwości. Takie też są zapowiedzi władz 
rządowych z 21 listopada. 

Jest jeszcze jeden skromny sukces. To 10-ty numer Biuletynu Koła 
Seniorów i około 600 stron które dotychczasowe Biuletyny zawierały. Być może 
nie jest to wydawnictwo najwyższych lotów, jest jednak jak słyszę przyjmowane 
przez czytelników z zainteresowaniem i sympatią, bowiem staramy się 
zamieszczać w nim prosty wielokierunkowy przekaz dotyczący kujawsko – 
pomorskiego środowiska weterynaryjnego. 



W kolejnym numerze Biuletynu temat sesji historycznych opiszemy 
w oddzielnym artykule. 

Mamy też jako jedyni w kraju naszą stronę internetową w witrynie 
Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej  kpilw@kpilw.pl

Należałoby do tego dodać jeszcze organizowane Sesje Historyczne oraz 
wydawanie Zeszytów Historycznych zawierających materiały sesyjne i artykuły 
tematycznie związane z środowiskiem weterynaryjnym powiatu, którego sesja 
dotyczy. 

Oby to stało się jak najprędzej !!!

Prezentujemy w nim artykuł: SARS-CoV-2 u zwierząt – zagadnienia wybrane, 
małżeństwo weterynaryjne, wspomnienia kilku naszych Kolegów, galerię zdjęć, 
świąteczne oraz noworoczne życzenia, artykuł historyczny „Prawda a nie fałsz 
o lekarzu weterynarii Bernardzie Marcelim Nowaku”, weterynaryjne ogłoszenia 
z przedwojennej prasy, zdjęcia z młodości, tradycyjnie komunikaty i nieco 
poezji. 

Ten numer Biuletynu ma mniejszą objętość i zawartość tematyczną. 
Ukazuje się w grudniu jako wydanie świąteczne, a także wydanie mające 
zapewnić wszystkich naszych Seniorów, że Koło działa, czekając na czas, kiedy 
znów będzie możliwość organizowania spotkań.

Koło Seniorów Lekarzy Weterynarii działające na terenie 

województwa Kujawsko – Pomorskiego
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Przygotowaliśmy także dla Państwa 
konkurs świąteczny z nagrodami.

W Biuletynie znajdziecie także Państwu opłatek wigilijny jako symbol 
Bożonarodzeniowych Świąt, symbol wiary, nadziei, miłości i pojednania.  
  

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie 28.

Wraz z Biuletynem przesyłamy wszystkim z Państwa kalendarz Kola 
Seniorów na rok 2021 w którym zabrakło niestety listy planowanych spotkań, co 
myślę nadrobimy jak tylko wyjaśni się obecna sytuacja. 

Przesyłamy także przygotowaną na tą okoliczność kartkę pocztową, 
prosząc o jej wysłanie z jakimś własnym tekstem do wybranej osoby z Koła 
Seniorów. Sam zacząłem wysyłanie widokówek jako namiastkę kontaktów 
z PT Koleżankami i Kolegami.

Chciałbym wszystkim Kolegom autorom zamieszczonych w Biuletynie 
tekstów gorąco podziękować za trud ich napisania. Bez tej współpracy nie 
byłoby w Biuletynach ciekawych artykułów, wspomnień i historycznych 
doniesień. Jak zwykle zachęcam do pisania i przesyłania materiałów. Ten trud 
pisania to ocalanie od zapomnienia zdarzeń, faktów i ciekawych tematów. 
To kultywowanie historii naszego zawodu.

Ponieważ nie znacie Państwo wszystkich adresów proponuję zwrócić się 
do biura Izby lub do mnie  telefonicznie w celu uzyskania adresu takiej osoby. 
(Gdyby nie RODO zamieścilibyśmy listę z adresami w Biuletynie). 
Adres można także uzyskać drogą SMS.  
Otrzymanie kartki widokówki lub listu będzie jak sądzę dla adresatów miłą 
niespodzianką.

Myślę, że podchwycicie ten pomysł !!! 
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Sprawozdanie z działalności Koła Seniorów
w okresie od maja do grudnia 2020 r.

Początkowo zamysłem było pozostawienie tej strony bez żadnego tekstu ponieważ 
od maja do grudnia w Kole Seniorów nie było żadnych spotkań czy imprez.

Jednak po zastanowieniu postanowiłem zamieścić dwa wierszyki aktora Artura 
Barcisia wyjaśniające niejako tą sytuację. 

Bo dziadek, czy babcia Gocha                                Niestety, dzisiaj lekarze
Odporność ma jak opłatek                                      Nie mają leku na drania
A wirus gdy ich pokocha                                        Dlatego rozsądek każe
To cieszy się jak wariatek                                       Być w domu do odwołania

                                                                                 I o to chodzi kolego
                                                                                 Gdy wszyscy w domach siedzicie                                                                                                                                   
                                                                                 Że to coś bardzo ważnego
                                                                                 Że chodzi o nasze życie 

                                                                                 Wirus jak nie ma człowieka
                                                                                 Na którym może się mnożyć
                                                                                 Ginie, lub szybko ucieka
                                                                                 By gdzieś się potem rozłożyć

Czeka, a gdy się przyczepi                                      Wirus ten to taki klocek
To już nie puści bez leku                                        Który nigdzie nie pasuje
Bo on się mnoży najlepiej                                      A jak znajdzie się w człowieku
Gdy człowiek jest w... pewnym wieku                   To w człowieku wszystko psuje

Dla Seniorów                                                             Dla Dzieci 
Drogi dziadku, babciu, bracie                                Mój maluszku, Guciu, Jadziu
Jeśli jeszcze nie masz w głowie                             Wszystko wokół dziś szaleje
Żeby plackiem siedzieć w chacie                           I od tego jest Twój dziadzio
To posłuchaj co ci powiem                                     By wyjaśnić co się dzieje

Wyjdziesz, dotkniesz klamki, ławki                       Otóż dziś po całym świecie
Sięgniesz po butelkę mleka                                    Nowym Jorku, Rzymie, Łodzi
Zawieziesz wnukom zabawki                                 Krąży wirus, to już wiecie
A wirus na ciebie czeka                                          Który bardzo ludziom szkodzi

Więc proszę, babciu i dziadku                                Bo jeśli ludzie nie będą
Nie wychodź jeśli nie musisz                                 Spotykać się w szkole, w sklepie
Drań nie dostanie obiadku                                      To wirus do nich nie wejdzie
To sam się z głodu udusi                                        I wszystkim nam będzie lepiej

Wierszyki dla seniorów i dzieci o korona wirusie
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Prof. dr hab. Zbigniew Paluszak, 

Jednak sytuacja, która zaistniała w Danii była pewnym ostrzeżeniem. Zakażenie 

norek od chorych ludzi i ponownie ludzi od norek wzbudziło tam szeroki rezonas, 

jakkolwiek efekt podobny zabserwowano już wcześniej w innych krajach. Donoszono 

o tym z Holandii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Szwecji i USA. W większości tych krajów 

do zakażenia norek dochodziło od chorych na COVID 19 ludzi. Zauważono, że norki 

i fretki są bardzo podatne na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Bardzo łatwo je zakazić 

eksperymentalnie poprzez kontakt bezpośredni i pośredni np. przez powietrze 

zanieczyszczone wirusem. Przebieg choroby zwłaszcza u fretek jest badzo podobny 

do obserwowanego u ludzi. Dlatego właśnie fretki wybrano jako modelowe zwierzęta 

doświadczalne.

5 października 2020 roku Ministertwo Środowiska i Żywności Danii zawiadomiło 

o planowanej likwidacji 17 milionów norek w związku z pojawieniem się u nich licznych 

przypadków COVID-19. Wprawdzie już wcześniej zaobserwowano objawy chorób 

manifestujące się zapaleniem płuc w kilku stadach lecz nie to leżało u podstaw podjęcia 

tak drastycznych decyzji. Były ona raczej następstwem ostrzeżenia, ze strony 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Danii, o możliwości przenoszenia wirusa 

SARS-CoV-2 ze stad chorych norek na populację ludzką. Co gorsza w organizmach 

norek dochodzić miało do mutacji wirusa w genach istotnych dla regionu lipoproteiny S, 

mieszczącej się na wypustkach wirusa, odpowidzialnej za przyłączania się wirusa do 

receptorów komórek człowieka. Mutacja ta mogła być brzemienna w skutkach ponieważ 

w oparciu o znajomość budowy lipoproteiny S tworzona jest szczepionka mająca na celu 

zatrzymanie szalejącej na świecie pandemii. Zauważono, że wirusy SARS-CoV-2 

izolowane od norek były słabiej neutralizowane przez przeciwciała pochodzące od ludzi, 

którzy byli wcześniej zainfekowani wirusem nie zmutowanym w organizmach norek. 

Wprawdzie różnica ta była niewielka i dotyczyła przeciwciał pochodzących od 2 

spośród 9 badanych ludzi, ale informacja ta dotarła do mediów i wywołała szeroką 

dyskusję nad zaobserwowanym zjawiskiem. Pojawił się pogląd, że duże 

rozprzestrzenienie się tak zmutowanego wirusa u ludzi mogłoby doprowadzić do tego, 

że aktualnie przygotowane do użycia szczepionki stałyby się mało skuteczne. Eksperci 

z WHO nie podzielili w pełni tych obaw i określili, że ryzyko dla populacji ludzi nie jest 

duże.  Podkleślili ważność śledzenia zmian wirusów i konieczność szybszej wymiany 

informacji pomiedzy wirusologami, a specjalistami chorób zakaźnych w tym zakresie.

dr Piotr Paluszak lek. wet.
dr hab. Halina Olszewska, prof. uczelni, 

SARS-CoV-2 u zwierząt – zagadnienia wybrane
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A jak wygląda rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 u innych zwierząt?

Minął rok od pierwszego zidentyfikowanego przypadku COVID-19 w Chinach. 

Do tej pory nie ma pełnej jasności w jaki sposób i od jakiego zwierzęcia wirus przedostał 

się do organizmu człowieka. Wiadomo jest wszak, że ryzyko zakażenia w trakcie 

pandemii od zwierząt jest niewielkie. Nie ma żadnych dowodów potwierdzających tezę, 

Infekcje wirusem u zwierząt domowych raportowano z różnych krajów. Szereg 

gatunków jest wrażliwych na infekcje naturalną i eksperymentalną. Dane dotyczące 

wrażliwości wybranych gatunków zwierząt przedstawia tabela umieszczona poniżej 

tekstu. Należy jednak zaznaczyć, że dane te są niekompletne i dalsze badania 

wyjaśniające sposób przenoszenia się wirusów SARS-CoV-2 są niezbędne. Z doniesień 

wynika, że trzoda chlewna i drób są niewrażliwe na zakażenia eksperymetalne. 

Na podstawie dotychczasowych informacji należy stwierdzić, że to człowiek 

z symptomami COVID-19 jest częstym źródłem zakażenia zwierząt. Wirusy SARS-

CoV-2  mogą przenosić się także między zwierzętami poprzez kontakt bezpośredni, co 

sugeruje jego obecność w wydzielinie z układu oddechowego i kale zainfekowych 

zwierząt. W doświadczeniach laboratoryjnych okres inkubacji choroby jest podobny jak 

u człowieka. Waha się on między 2 a 14 dniami, średnio 5 dni. Informacje o objawach 

klinicznych są dość nieliczne. Podobnie jak u ludzi mogą występować objawy ze strony 

układu oddechowego, takie jak kichanie, kaszel, występowanie obfitej wydzieliny 

z nosa i worka spojówkowego, wymioty, biegunki, podwyższona temperatura, a nawet 

letarg. Bywają też infekcje bezobjawowe. U norek zwłaszcza występuje bardzo duża 

zachorowalność i na szczęście mała śmiertelność.

Z całą pewnością podkreślić należy, że liczba zachorowań na COVID-19 wirusem 

pochodzącym od norek jest niewielka w porównianiu z liczbą zachorowań w wyniku 

transmisji wirusa od ludzi. Jednak powstanie tak licznego rezerwuaru wirusa, wiążego 

się z nie do końca dającymi się przewidzieć konsekwencjami dla ludzi, leżało zapewne 

u podstaw tak drastycznej decyzji likwidacji stad w Danii.

Raz zawleczony na fermę wirus nie da się praktycznie już eradykować. Sprzyjają 

temu zapewne sposoby chowu tych zwierząt w drucianych klatkach, ze ściółką, która 

w ciepłych porach roku, generuje dużą ilość pyłów i kurzu, które ułatwiają 

rozprzstrzenianie się wirusów. Choroba ma często przebieg bezobjawowy, ale notuje się 

także typowe objawy dla górnych i dolnych dróg oddechowych. Pewne faky wskazują, 

że wrażliwość na wirusy może zależeć od lini hodowlanej, co sugeruje możliwości 

wystąpienia czynnika genetycznego sprzyjającego łątwiejszej transmisji wirusa. Należy 

podkreślić, że łatwość przenikania wirusa do różnych gospodarzy prowadzić może do 

akumulacji zmian mutacyjnych. Na fermach w Holandii zauważono, że na podstawie 

pewnych zmian genetycznych występujących u wirusa można udowodnić na której 

fermie doszło do zakażenia poszczególnych ludzi. Można było przypuszczać, 

że adaptacje zmian pójdą w kierunku uniemożliwiającym powtórne zakżenia ludzi, 

ale tak się nie stało.
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Gatunek

 
Typ infekcji

 
Wrażliwość

 

Objawy 
kliniczne

 

Transmisja

Trzoda chlewna

 

Eksperymentalna

 

Brak

 

Nie

 

Nie

Drób

 

Eksperymentalna

 

Brak

 

Nie

 

Nie

Psy

 

Naturalna 

 

i eksperymentalna

 

Niska

 

Nie

 

Nie

Koty domowe

 

Naturalna i 
eksperymentalna

 

Wysoka

 

Tak

 

Tak, pomiędzy kotami

Tygrysy i lwy

 

Naturalna

 

Wysoka

 

Tak

 

Tak, pomiędzy 
zwierzętami

Fretki domowe

 

Eksperymentalna

 

Wysoka

 

Nie

 

Tak, pomiędzy fretkami

Norka

 

Naturalna

 

Wysoka

 

Tak

 

Tak, pomiędzy 
gatunkowa, również

na człowieka

Nietoperz 
(Rousettus 

aegiptiacus)
Eksperymentalna Wysoka Tak

Tak, pomiędzy 
nietoperzami

Chomik syryjski Eksperymentalna Wysoka Tak
Tak, pomiędzy 

chomikami

Makaki Eksperymentalna Wysoka Tak
Tak, pomiędzy 

chomikami

że odgrywaja one w tym procesie istotną rolę. To raczej człowiek rozprzestrzenił wirusa 

wśród zwierząt domowych i towarzyszących. Dla ograniczenia transmisji wirusa 

przestrzegane powinny być rygorystycznie wszelkie zasady dotyczące bioasekuracji. 

Chore zwierzęta powinny być odzielane od zwierząt zdrowych i od ludzi. Z kolei ludzie 

chorzy powinni ograniczać kontakt ze zwierzętami towarzyszącymi i innymi ssakami 

celem wykluczenia dalszej transmisji wirusa.
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Małżeństwa Weterynaryjne

Maria  i Andrzej Mazurkowie

Maria Brauer-Mazurek. Urodzona 1 marca 1947 roku w Mogilnie. Dyplom 

lekarza weterynarii uzyskała w kwietniu 1971 r. na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Lublinie. W latach 1971–1974 pracowała początkowo, jako 
stażystka, a następnie ordynator w PZLZ w Bydgoszczy. Od lutego 1974 r. związała 
swoją pracę z Weterynaryjną Inspekcją Sanitarną pracując przez półtora roku na 
stanowisku kierownika Oddziału Trychinoskopii w Weterynaryjnym Inspektoracie 
Sanitarnym przy Z.Ms. w Bydgoszczy, a w latach 1975 – 1982 kierownika Oddziału 
Laboratorium Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej przy Z.Ms w Nakle. W latach 1982 – 
1984 pracowała w WIS Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Bydgoszczy i następnie, 
do 1994 roku na stanowisku Kierownika Oddziału Trychinoskopii i Rzeźni Sanitarnej. 
W 1994 roku podjęła pracę w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy na 
stanowisku kierownika Pracowni Badania Środków Spożywczych Pochodzenia 
Zwierzęcego a po reorganizacji w Pracowni Badania Środków Żywienia Zwierząt. 
Równocześnie, od 1998 r aż do przejścia na emeryturę w 2010 roku, pełniła obowiązki 
kierownika ds. jakości.

Działała aktywnie w samorządzie lekarzy weterynarii, pełniąc m.in. w II kadencji 
funkcję skarbnika.

Andrzej Mazurek. Urodzony 23 stycznia 1947 roku w Hrubieszowie. Dyplom 

lekarza weterynarii uzyskał w kwietniu 1972 roku na Wydziale Weterynaryjnym 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Po półrocznym stażu  w Wojewódzkim Zakładzie 
Weterynarii w Bydgoszczy został zatrudniony na stanowisku kierownika Oddziału 
Rzeźni Sanitarnej i Mięsa Zakwestionowanego w Zakładach Mięsnych w Bydgoszczy. 
W roku 1975 podjął pracę w Weterynaryjnym Inspektoracie Sanitarnym przy  Zakładach 
Mięsnych w Nakle, a od lutego 1976 roku objął stanowisko Rejonowego Lekarza 
Weterynarii w Bydgoszczy. Po połączeniu Oddziałów Rejonowych w Koronowie 
i Bydgoszczy, do dnia przejścia na emeryturę w grudniu 2013 roku, pracował na 

Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej została uhonorowana Złotym Krzyżem 
Zasługi, odznaką Meritus oraz medalem honorowym Primus Inter Pares.
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Pracę rozpoczęłam 1 maja 1971 roku obowiązkowym  stażem, zakończonym 
egzaminem. Do 31 stycznia 1974 pracowałam w PZLZ w Bydgoszczy, jako ordynator. 
Następnie od 1 lutego 1974 do 30 września 1975 byłam kierownikiem Oddziału 

Odznaczony złotym medalem za długoletnią służbę.

Tak wspomina swoje życie i małżeństwo dr Maria Brauer-Mazurek

stanowisku starszego inspektora sanitarnego w Bydgoszczy. W latach 1980-1982 odbył 
studia podyplomowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu w zakresie higieny produktów 
zwierzęcych z technologią przetwórstwa mięsnego.

W II kadencji Bydgoskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej był sędzią Sądu 
Lekarsko-Weterynaryjnego Bydgoskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Przygotował dr Jacek Judek 

Urodziłam się 1 marca 1947 roku w Mogilnie. Edukację rozpoczęłam w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Bydgoszczy, następnie kontynuowałam ją w Liceum 
Ogólnokształcącym  nr 1 w Bydgoszczy. 

Praca Taty miała duży wpływ na podjęcie decyzji o studiach weterynaryjnych. Już 
w dzieciństwie, gdy Tata był wyznaczony do badania mięsa z uboju gospodarczego, 
które odbywało się we wczesnych godzinach rannych, starałam się nie zaspać i jechać 
z Tatą. Badania, a zwłaszcza badania w kierunku włośni bardzo mnie interesowały. 
Również rozmowy kolegów Taty w czasie spotkań w domu związane z pracą skłoniły 
mnie do podjęcia decyzji o kierunku studiów. Po przerwie nauki, w latach 1964/1965 (po 
niedostaniu się na studia weterynaryjne we Wrocławiu) pracowałam w Laboratorium 
Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej przy Zakładach Mięsnych w Bydgoszczy.

Studia rozpoczęłam w 1965 roku na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Lublinie. W czasie studiów należałam do Koła Mikrobiologów 
prowadzonego przez prof. Tadeusza Jastrzębskiego. Pracując w laboratorium dzięki 
zaangażowaniu i umiejętności przekazania wiedzy przez lek. wet. Tadeusza Barlika 
nauczyłam się techniki posiewów, co bardzo przydało się w pracy w Kole 
Mikrobiologów. Praca w kole polegała na wykonaniu badań na temat wpływ fitoncydów 
na bakterie. Po wykonaniu badan i opracowaniu wyników na konferencję 
zorganizowaną przez Uniwersytet w Poznaniu, gdzie została przedstawiona.

W czasie studiów zostałam wyznaczona na rachmistrza spisu powszechnego, który 
odbył się 8 grudnia 1970 roku. Była to nagroda za wyniki w nauce w X semestrze. Po 
wyznaczeniu musiałam odbyć kurs na rachmistrza. Na kursie poznałam bardzo 
sympatycznego kolegę Andrzeja. Czas spędzony na kursie, powroty ze szkolenia 
przerodziły się w miłość. Pobraliśmy się po ukończeniu studiów przez Andrzeja w 1972 
roku. Studia ukończyłam 7.04.1971 roku. Studia były wspaniałym okresem w życiu, nie 
tylko nauka, ale i udział w życiu studenckim organizowanym przez Zrzeszenie 
Studentów. Znajomości ze studiów utrzymywane są do chwili obecnej. 
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Trychinoskopii w Weterynaryjnym Inspektoracie Sanitarnym przy Z.Ms. w Bydgo-
szczy. Od 1 października 1975 do 31 października 1982 byłam kierownikiem Oddziału 
Laboratorium Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej przy ZMs. w Nakle oraz miałam 
zastępstwo w Laboratorium ZWIS w Bydgoszczy. 1 listopada 1982 przeniesiona 
zostałam do Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii Weterynaryjnego Inspektoratu 
Sanitarnego w Bydgoszczy. Po niespełnieniu oczekiwań "jedynie słusznej linii dyrekcji" 
w stosunku do mojej osoby zostało zlikwidowane moje stanowisko pracy i zostałam 
przeniesiona Inspekcji Sanitarnej przy ZMS w Bydgoszczy na stanowisko Kierownika 
Oddziału Trychinoskopii i Rzeźni Sanitarnej. Pracowałam tam do 28 lutego 1994 roku. 
Od 1 marca 1994 rozpoczęłam pracę Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy 
na stanowisku kierownika Pracowni Badania Środków Spożywczych Pochodzenia 
Zwierzęcego, a po reorganizacji w Pracowni Badania Środków Żywienia Zwierząt. 
Z pracownią pożegnałam się 28 lutego 2007 roku przechodząc na emeryturę. 
Równocześnie od 1998 do 2010 roku byłam kierownikiem ds. jakości. Od marca 2007 
pracowałam jako kierownik ds. jakości w ZHW w Bydgoszczy, Oddziale w Toruniu 
i Włocławku. Do końca 2004 roku pracownie badania środki spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego tj: Pracownia Badania Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego 
w Toruniu i we Włocławku oraz Pracownia Badania Środków Żywienia Zwierząt zostały 
zobowiązane do uzyskania akredytacji. Dzięki determinacji pracownic tych pracowni 
oraz przychylności i wsparciu ówczesnej wojewódzkiej lekarz weterynarii lek. wet. 
Bogumiły Mikołajczak, pracownie te uzyskały akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji 24 sierpnia 2004 roku. W następnych latach kolejne pracownie uzyskiwały 
akredytację. Przed końcem pracy akredytację uzyskały też Pracownie Terenowe 
badające mięso w kierunku włośni. Pracę zakończyłam w lipcu 2010 roku.

Cieszę się, że na mojej drodze spotkałam wiele osób, które chętnie dzieliły się 
wiedzą i zdobytym doświadczeniem życiowym. Było ich wiele tak, że nie sposób 
je wszystkie wymienić i nikogo nie pominąć. Czas na emeryturze wypełniam   
pomagając w działalności Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii przy KPILW 
w Bydgoszczy, biorę udział w organizowanych przez Koło wycieczkach, spotkaniach 
i wyjściach do opery czy filharmonii.
  

Tak wspomina swoje życie i małżeństwo dr Andrzej Mazurek

Urodziłem się 23 stycznia 1947 r. w Hrubieszowie. Tam też uczęszczałem do 
Szkoły Podstawowej nr 3. Po jej ukończeniu zdałem egzamin do Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Okres nauki w Liceum 
bardzo mile wspominam ze względu na zgraną paczkę kolegów o wspólnych 
zainteresowaniach sportem w szerokim tego słowa znaczeniu. Wykorzystywaliśmy 
każdą możliwość dodatkowych ćwiczeń sportowych w działających sekcjach. Po zdaniu 
egzaminu maturalnego w 1965 roku stanąłem przed dylematem wyboru kierunku 
studiów. W tym czasie rodzice prowadzili małe gospodarstwo rolne, w którym 
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Zdarzało się, że czasami była 
konieczność wezwania leka-
rza weterynarii i wtedy była 
okazja przypatrywać się jego 
pracy. Po głębokim zastano-
wieniu się złożyłem papiery 
na Wydział Weterynaryjny 
Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Lublinie. Zostałem przyjęty 
i rozpocząłem naukę w 1966 
roku. Okres studiów wpłynął 
na zadzierzgnięcie przyjaźni 
z kolegami i koleżankami, 

utrzymywali niewielkie ilości 
zwierząt domowych.

W letniej posiadłości w Bożenkowie

co owocuje do dnia dzisiejszego spotkaniami koleżeńskimi. Będąc na piątym roku za 
dobre wyniki sesji egzaminacyjnej zostałem wytypowany na rachmistrza spisu 
powszechnego. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności w szkoleniu uczestniczyła 
moja przyszła małżonka Marysia. Wiele czasu podczas szkolenia  i po jego zakończeniu 
spędzaliśmy wspólnie. Wtedy właśnie okazało się, że jest to jedyna miłość mojego 
życia.14 kwietnia 1972 po zdaniu ostatnich egzaminów otrzymałem dyplom lekarza 
weterynarii. Ponieważ będąc na studiach nie pobierałem stypendium fundowanego 
postanowiłem podjąć pracę w rodzinnym mieście przyszłej małżonki w Bydgoszczy. 
Najpierw przez pół roku odbywałem staż w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii 
w Bydgoszczy. Po jego ukończeniu zostałem zatrudniony na stanowisku Kierownika 
Oddziału Rzeźni Sanitarnej i Mięsa Zakwestionowanego w Zakładach Mięsnych 
w Bydgoszczy. Czas spędzony w Weterynaryjnym Inspektoracie był bardzo pracowitym 
okresem, ponieważ wówczas były bardzo duże uboje trzody chlewnej i bydła. Obsada 
trychinoskopii była zbyt mała co wiązało się z koniecznością wykonywania badań 
w kierunku włośni. Po kilku latach pracy otrzymaliśmy z żoną propozycję przejścia 
do pracy w Zakładach Mięsnych w Nakle, wiązało się to z przyznaniem mieszkania 
służbowego. Ten okres wspominam jako jeden z bardziej barwnych okresów mojej pracy 
zawodowej, ze względu na osobę Kierownika Inspektorat dr Karola Kubickiego. 
Po odejściu na emeryturę dr Tadeusza Pietrzyka dostałem propozycję przejścia 
do Bydgoszczy na stanowisko Rejonowego Lekarza Weterynarii. Pracę rozpocząłem 
1 lutego 1976. Po połączeniu Oddziałów  Rejonowych w Bydgoszczy i Koronowie 
pracowałem na stanowisku Starszego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego 
w Bydgoszczy, aż do z dnia 28 grudnia 2013 kiedy to przeszedłem na emeryturę. 

Będąc na emeryturze staram się utrzymać więź z Koleżankami i Kolegami i w miarę 
możliwości czynnie uczestniczyć w życiu Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii.
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Autor  wspomnień w swoim żywiole 

Miejscowe atrakcje to Parki Narodowe, gdzie można pójść na spacer z dorosłymi 
lwami, pogłaskać krokodyla czy nakarmić orzeszkami małpy. Niecodzienne to dla 
Europejczyka chwile. I my mieliśmy okazję w tym uczestniczyć. W Fathala Park 

Od kilkunastu już lat mamy w zwyczaju, że zimowe ładowanie „akumulatorów” 
robimy w ciepłych krajach.  Nie inaczej było tego roku. Nieświadomi tego co już działo 
się w Chinach i tego co dziać się będzie w świecie, ruszyliśmy do Gambii i Senegalu na 
słoneczny wypoczynek  i zwiedzanie nowych miejsc w Afryce. Zaczęło się niezręcznie, 
bo najpierw pokój w pięknym hotelu w Bandżul, stolicy Gambii, nie miał łóżka. 
Następny wyglądał jak po nalocie. W trzecim, już luksusowym moja kochana małżonka 
zbiła litrowego Burbona. Piękny zapach whisky roznosił się po korytarzu. Obsługa 
hotelu bez szemrania zbierała drobniutkie szkła i starannie wycierała resztki alkoholu. 
To muzułmanie, więc zrozumiałem, że ten zapach z niczym im się nie kojarzy. Byli 
usatysfakcjonowani drobnym napiwkiem. Senegal i Gambia to kraje Afryki Zachodniej 
otwarte dla turystów z Europy. W białym człowieku widzą dobroczyńcę z kasą, który jest 
remedium na wszystkie ich bolączki. Nie ma się co dziwić. Przeciętnie ludzie zarabiają 
tam ok. 45 euro miesięcznie. Szkoły, które są przepustką do lepszego życia są płatne. 
Roczna odpłatność za szkołę wraz z mundurkiem, książkami zeszytami butami 
i posiłkiem to około 170 euro. Mężczyźni mają po kilka żon, a one po kilkoro dzieci. 
Reasumując – bieda i zacofanie, ale nie przeszkadza im to, bo większość jest 
uśmiechnięta i bardzo otwarta. Po pierwszym wyjściu do miasta od razu zjawił się 
życzliwy, który chciał pokazać miasto, targ, sklepy z alkoholem i inne atrakcje. Na 
pytanie ile będzie za to chciał, odpowiedział, że nic, a na następne pytanie jak się nazywa, 
z uśmiechem na ustach odparł –patrząc na naszą reakcję - Robert Lewandowski! Widać 
wypróbowany numer, bo wszyscy jesteśmy fanami Roberta i jego nazwisko 
wypowiadane przez mieszkańca Gambii, robi na każdym polskim turyście wrażenie. 
Oprowadził nas po Bandżul . Na koniec zrobiliśmy zrzutkę,  a było nas chyba 6 osób. 
Zarobił  na ich warunki tak jak Lewandowski grając w Lechu. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni .

Wakacyjne wspomnienia
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Zarówno w Gambii jak i w Senegalu istnieje do dzisiaj instytucja czarownika czy 
szamana nazywana tutaj Marabut. To osoba ciesząca się ogromnym autorytetem, która 
na wszystkie problemy ma lekarstwo. Marabuta ma każda wieś, miasto i nawet 
prezydent państwa. Makasutu Resort też ma swojego. Za drobną jak na turystów |
z Europy przystało opłatą ok. 10 euro dostaliśmy się z żoną przed oblicze 
wszechwiedzącego. Okutany w stare koce mędrzec oglądał nasze ręce. Towarzyszyło 

w Senegalu w przechadzce po buszu towarzyszyły nam dwa dorosłe lwy, od małego 
oswajane przez człowieka, ale jak to bywa z tym gatunkiem należy utrzymywać dystans. 
Muszę przyznać, że choć w swoim życiu wielokrotnie miałem kontakt z dzikimi 
zwierzętami to spotkanie z takimi kotami oko w oko bez zabezpieczeń w bezpośredniej 
bliskości  może budzić respekt. Inaczej bo bardziej niebezpiecznie wyglądało spotkanie 
ze stadami pawianów, które groźnie pohukując towarzyszyły nam biegnąc obok 
samochodu. Wyglądało na to, że w pewnym momencie rozjuszona wataha wskoczy do 
otwartego jeepa, a działo się to w Makasutu, co w języku Mandinka oznacza Święty Las. 
To Park Narodowy w Gambii, w który wcina się rzeka Gambia tworząc meandry 
namorzynowych lasów pełnych różnego rodzaju ptactwa, ryb i krokodyli. Prześliczne 
miejsce! W środku tej enklawy znajduje się prywatny resort turystyczny Makasutu 
Forest. Jest tam mały hotelik, restauracja serwująca miejscowe dania i wieża widokowa  
. Ze znajdującej się obok przystani popłynęliśmy kanu zobaczyć tę piękną okolicę.  
Obsługa prosiła o nie moczenie rąk w wodzie w obawie przed atakiem krokodyla.
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nam dwóch tłumaczy jeden tubylec z języka mandinka na angielski drugi z angielskiego 
na polski. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy zgodnym małżeństwem i żyjemy razem 
bardzo długo. Żeby żyło nam się w zdrowiu i szczęściu dalej, żona dostała amulet 
w języku mandinka nazywany „Dżodżo”. Był to kawałek patyka owinięty kawałkiem 
sznurka. Według zalecenia Marabuta była zobowiązana nalać wieczorem do szklanki 
wody i rano wylać wodę za próg chaty. To samo ma uczynić po powrocie do domu, 
a Dżodżo rozwiesić nad drzwiami wejściowymi. Niestety moja małżonka zarówno 
|w Gambii jak i w Kcyni zrobiła to z opóźnieniem jednodniowym. Szkoda że żaden 
polski Marabut nie powie co to oznacza. Trzeba będzie wrócić do Gambii. 

Tekst i zdjęcia Paweł Wyczański

Koniec tej wyprawy też należał do ciekawych. Zmęczeni kilkugodzinnym pobytem 
na lotnisku w samolocie wszyscy spali jak susły. Po 4 godzinach lotu nad Malagą, gdzie 
mieliśmy tankować, rozszalała się burza. Obudziło to część pasażerów. W pewnym 
momencie w samolot uderzył piorun. Po chwili z głośników rozległ się komunikat. 
Odchodzimy na drugi krąg. Po kilku minutach wylądowaliśmy na lotnisku. Złożona 
z kilku osób komisja po długich namysłach zezwoliła na dalszy lot. Widać doszli do 

wniosku, że ”może dolecą”. Dolecieliśmy.

Płynąc w dół rzeki Gambia odwiedziliśmy wioskę, w której urodził się – 
w wyobraźni autora sławnych „Korzeni”- najsłynniejszy niewolnik Kunta Kinte, 
to biedna ale uczciwa enklawa. Szefowa tej wioski kobieta około 80-ki wybrana przez 
społeczność jednogłośnie, sprzedawała po krótkiej prelekcji certyfikaty obecności w tej 
wiosce z własnoręcznym podpisem. Była tam szkółka w której małe chyba 6-7 latki 
uczyły się pisać, czytać i liczyć jak za króla Ćwieczka rysikami na kamiennych tablicach. 

Moja przygoda z kajakiem rozpoczęła się w roku 1953 i jeszcze się nie skończyła !!!

Gdybym dodał te kilometry, które także przepłynąłem bez udokumentowania 
powstałaby niewiarygodna liczba. Nie podaję jej specjalnie bowiem ktoś mógłby nie 
uwierzyć, że tyle ich było. A gdyby obliczyć podwójne ruchy wiosłem powstałaby 
pewnie liczna miliardowa.

Spływów, które odbyłem przez te 67 lat było ok.??? Wszystkich nawet nie 
pamiętam, ale wymienię kilka najważniejszych. Brdę od J. Smołowego, Głębokiego do 
centrum Bydgoszczy robiłem 4 x. Nie pamiętam nazwy miejscowości z której 
startowaliśmy płynąc Brdą. Pociąg, którym jechaliśmy zatrzymywał się w polu, gdzie 
ściągaliśmy kajaki i nosiliśmy je na wodę. Brda w tym miejscu był bardzo płytka – woda 
sięgała do kostek. Często kajak szorował o dno rzeki wyścielonej grubym żwirem. 

Pomysł na wspomnienia zawdzięczam domowej kwarantannie. Czas ten 
wykorzystałem miedzy innymi robiąc porządki w swoim pokoju. Odnalazłem 
pamiętniki z młodzieńczych lat prowadzone od 15 roku życia. Znalazłem też metalowe 
pudełko z zdjęciami, medalami, proporczykami i różnymi pamiątkami z wielu odbytych 
przeze mnie spływów kajakowych. W książeczce spływów mam udokumentowane 
przepłyniecie przeszło 10.000 km. 

Moja przygoda z kajakiem
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Pierwszy rejs i pierwszy biwak  

Ten spływ graniczną rzeką Bug był bardzo trudny i wyczerpujący fizycznie. Jednak 
zaliczam go do moich najważniejszych i najpiękniejszych eskapad kajakowych. Na 
trasie setki przeszkód, powalone pnie drzew, żeremia i tamy tworzone przez bobry, 
przenoszenie kajaków. Brzegi rzeki to „tłuste, czarne, gliniaste” ziemie. Taka ziemia 
przylepiona do wiosła mimo wiosłowania przez cały dzień ciągle na nim była. 
Wychodząc z kajaków na brzeg nogi były oblepione tą ziemią i trzeba było nie tylko ją 
zmywać, ale zeskrobywać. Przez bobry mieliśmy niezłą przygodę. Trafiliśmy na trzy 
ogromne tamy zbudowane co 100 metrów przez te zwierzęta. Musieliśmy się 
ewakuować z wody. Trudność polegała na tym, że ściany brzegowe były wysokie na 4 
metry. Ta ewakuacja to był moment bardzo trudny, ale i śmieszny. Jedna z pań 
zawieszona na linach i podciągana do góry krzyczała: ”Boże wybacz mi to co ja tutaj 
czynię, Boże gdzie ja schowałam swój rozum ?”.

Mieszkałem w Brodnicy przy wieży. Przez moje podwórko płynęła struga 
z Niskiego Brodna do Drwęcy. Dlatego na podwórku była nasza „stanica”, z której 
wyruszaliśmy i gdzie wracaliśmy z naszych kajakowych wędrówek. Na tren pierwszy 
„rejs” i biwak wypłynęliśmy w trzy osoby na dwóch kajakach naszej dwójce i jednej 
jedynce. Czwarty kolega miał do nas dotrzeć po 4 dniach. Załadowani po brzeg, bo 
trzeba było mieć z sobą w kajaku wszystkie  potrzebne rzeczy: odzież, garnki, naczynia, 
różnego rodzaju sprzęt, siekierkę, młotek i piłę, koce, jaśki itp. w niedzielę 12 lipca 
1953r. wypłynęliśmy w trójkę z kolegami z klasy z podwórka strugą do Drwęcy i w górę 
Drwęcą pod prąd 18 km do Bachotka. Na jeziorze Strażym rozchodzą się szlaki. 
Pierwszy przez jeziora Zbiczno – Ciche – Sosno – Mieliwo. Drugi przez Kurzyny – 
Dębno – Robotno – Partęczyny. Na wszystkich jeziorach i kanałach stały tratwy. Drewno 
spławiano Drwęcą  do Golubia – Dobrzynia i Nowego n/W do tartaków i stolarni. 

Tak się zaczęło

Wysnuliśmy z tego taki wniosek, że nie każde światło jest światłem nadziei !!

17 x uczestniczyłem w „Międzynarodowym Spływie  Drwęca – Wisła” z Partęczyn 
do Chełmna. Niezapomniany był  majowy spływ Bugiem w roku 2013. Płynęliśmy w 20 
kajaków otwierając dziewiczy szlak po uwolnieniu granicy między Ukrainą a Polską. 
Grudzień na Ukrainie zaznaczył się „Majdanem”, w czerwcu kiedy spływaliśmy 
Bugiem   jeszcze o tym nie było mowy. 

Na szczęście wszystko skończyło się pomyślnie, ewakuacja była udana i obeszło 
się bez ofiar. To tak pokrótce reminiscencje ze spływu rzeką BUG.  

W czerwcu 1953 roku nasz Tata  – ojciec trzech synów zrobił konkurs świadectw 
szkolnych. Wygrał brat z 1 klasy szkoły podstawowej. Tata odliczył 1410 zł – bo tyle 
wówczas kosztował kajak i powiedział do brata: „idź kup kajak”. Jako starszy brat 
poszedłem po ten kajak z bratem „zwycięzcą”. Był to kajak 2 osobowy o idealnym 
profilu. W tych latach w sklepach było zero sprzętu czyli po prostu nic! Jak Tata załatwił 
ten kajak tego nam  nie powiedział.
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Nasze jedzenie składało się głównie z ryb, których w jeziorach było mnóstwo. 
Do ryb były ziemniaki z okolicznych pól i obowiązkowo zawsze kubek jagód. Ryby 
codziennie łowił jedną wędką Leszek. Na jednej z tratew zrobiliśmy palenisko. Zawsze 
wieczorem rozpalaliśmy tam ognisko i wypływaliśmy na noc na jeziora. Cisza 
przerywana przez Staszka grą na hawajskiej gitarze, nasze śpiewy, księżyc, gwiazdy 
na niebie, nieraz chłodzący wietrzyk – tak mijały gorące noce na naszym biwaku. 
O dziewczynach jeszcze wtedy nie myśleliśmy. One pojawiły się nieco później 
bo w dziesiątej klasie LO. Cztery dziewczyny, które płynęły z nami umieściliśmy 
na wyspie, my biwakowaliśmy na brzegu.

Tego naszego pierwszego „spania” o którym już pisałem nie udokumentowaliśmy. 
Tutaj już biwak „nowej generacji”. Dół czyli boki „szałasonamiotu” stanowiły kije 
uplecione z leszczyny. Dach był z rosyjskiej wojskowej pałatki. Kolejny nasz 
„szałasonamiot” był już uszyty z podprowadzonej przez nas plandeki, która przykrywała 
młockarnię stojącą na pobliskim placu PZGS. Jakoś nikt specjalnie tego nie zauważył – 
w tamtych czasach działy się bowiem różne dziwne rzeczy.

Pod mostkiem między jeziorem Dębno, a j. Partęczyny przypięliśmy list – 
wiadomość dla kolegi, a w nim także  pieniądze. Miał on  dotrzeć do nas za cztery dni 
właśnie przez ten mostek. Nikt wtedy tej koperty nie zauważył. Kolega wiadomość 
i pieniądze odebrał, kupił co trzeba i do nas dotarł.

Rano nawoływaliśmy się hasłem „HEJA”!!. To hasło pozostało wśród nas 
do dzisiaj – jest fonetycznym skrótem naszych imion – mojej Żony i mojego. Najbliżsi 
przyjaciele (także Rysiek T) hasło znają i tak się też do nas zwracają - po prostu  HEJA.

Naprawdę wtedy na jeziorach były tylko nasze kajaki !!! To było niesamowite !!!

Biwak rozbiliśmy na brzegu j. Partęczyny. W szałasie zbudowanym z leszczy-
nowych kijów, gdzie dachem były sosnowe gałęzie, spaliśmy na sianie przykryci 
wojskową pałatką. Jedzenie gotowaliśmy w garnku zawieszonym na łańcuchu nad 
ogniskiem. Woda na zupy i herbatę była z jeziora, innej przecież nie było.

Na jednej tratwie zobaczyliśmy smutny 
widok. Między pniami drzew stanowią-
cymi tratwę wystawała głowa martwego 
jelonka. Zrobiliśmy zdjęcie. Jelonek 
będąc pod wodą zapewne widział 
światło lukę w pniach – jego pułapkę. 
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Zakochana w Pojezierzu Brodnickim w wigilię Bożego Narodzenia 1960 r. 
postanowiła zostać w Bachotku i nie pojechała do domu do Warszawy. Chciała przeżyć 
Wigilię w budującej się stanicy. Pani Maria kwaterowała w prymitywnym baraku, 
w którym w zasadzie można było się przespać.

Po 15 dniach wróciliśmy do Brodnicy tam skąd wypłynęliśmy- na moje podwórko. 
Było to 26 lipca – imieniny Anny – mojej Mamy. Mama dostała do naszej czwórki pałki 
tataraku  i życzenia. Bardzo Ją to rozczuliło. Biwak skończył się wytworną kolacją.

Pewnej nocy do szałasu przyszedł lisek. Złapaliśmy go i przywiązaliśmy 
na sznurku do drzewa. Był naszym pupilkiem. Jednak Zenek, który go złapał w efekcie 
po powrocie z biwaku musiał jeździć do Brodnicy na szczepienia p-ko wściekliźnie. Tyle 
miał z tego „polowania”. Ja o weterynarii jeszcze wtedy nie myślałem.

Turystyka wodna w tym także na naszym Pojezierzu Brodnickim rozwijała się tak 
prężnie, że w 1960 r. Pani Maria Podhorska – Okołów prekursorka wodnej turystyki 
w Polsce postanowiła zorganizować w Bachotku „Stanicę wodną” dla kajakarzy.

W roku 1960 po siedmiu latach od opisanej przygody przeżyłem piękną wigilie 
Bożego Narodzenia. Wtedy byłem już studentem weterynarii, a w Brodnicy należałem 
od roku 1954  do klubu „Sparta” i do PTTK. 

W czwórkę razem z trzema wodniakami z klubu postanowiliśmy w Wigilię nie 
zostawić Jej samej. Na rowerach, które były jedynym dostępnym dla nas środkiem 
lokomocji pojechaliśmy do Pani Marii do Bachotka. To ok. 10 kilometrów. W lesie już 
w Bachotku na świerku przypięliśmy świeczki, ozdobiliśmy świerk lametą. 
Zapukaliśmy do drzwi. Niespodziewająca się żadnej wizyty Pani Maria nie od razu 
otworzyła drzwi. Dopiero na nasze imiona i znajome głosy drzwi się otworzyły. Był 
to dla pani Marii szok, był płacz, bezgraniczne wzruszenie i  łzy szczęścia. Uściskom 
i przytulaniom nie było końca. Przywieźliśmy z sobą „kuch” – tak u nas nazywa się 
drożdżówkę. Po herbacie wracaliśmy do domu a tam czekał na nas prawdziwy gwiazdor. 
To był też jeden z dni, które wspominam, dni rozwoju turystyki wodno – kajakowej 
na Pojezierzu Brodnickim.

Siedem lat później 

Na zdjęciu nasz kolejny biwak i skrobanie ryb
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                                                                                                                 Radek K. 

Jeżeli takie wspomnienia mają sens i czytelnicy będą nimi zainteresowani mogę 
jeszcze kilka ciekawych a na pewno prawdziwych zdarzeń opisać.        

                                                                            
Źródło: Internet, Wikipedia.

Maria Podhorska – Okołów znana 
malarka i grafik była znawczynią rzek 
na Pomorzu, zapaloną kajakarką. 
Obecnie odbywają się spływy kajakowe 
jej imienia, a kamień - pomnik stoi przy 
Stanicy Wodnej PTTK nad jeziorem 
Bachotek, stanicę wybudowano z jej 
inicjatywy. Pomnik postawiono go 
w 1964 roku. Na pomniku widnieje 
tekst „Marii Okołów-Podhorskiej 
niestrudzonej organizatorce turystyki 
na polskich wodach Przodownicy 
Turystyki Krajowej PTTK - wrzesień 
1964”       

Brda - długość rzeki wynosi 238 km. Jej dorzecze składa się z 43 niewielkich dopływów, ale 

są one Największy z nich to Kamionka (55 km). Brda jest spławna na odcinku 210 km.

Brda wypływa na wysokości ok. 181 m n.p.m. z Jeziora Smołowego, wśród moren 

czołowych Pojezierza Bytowskiego na północny wschód od Miastka i przepływa przez 

szereg jezior m.in. Kamień, Orle, Siadło, Świeszyńskie, Głębokie, Szczytno, Wielkie, 

Końskie, Charzykowskie, Karsińskie, Witoczno, Łąckie, Dybrzyk, Kosobudno. Szerokość 

koryta Brdy  jest zmienna, niektóre odcinki w mają charakter wąskich i głębokich rynien 

o stromych zboczach, w niektórych rzeka meandruje. Na odcinku od Woziwody do 

miejscowości Piła-Młyn Brda jest częścią rezerwatu „Dolina rzeki Brdy”. Dolny odcinek 

Brdy położony jest w obrębie granic administracyjnych Bydgoszczy na odcinku 25 km, 

Dopływami Brdy w obrębie Bydgoszczy są: Kanał Bydgoski, struga Flis oraz niewielkie 

cieki spływające z wysoczyzn. Na osiedlu Piaski rzeka wpływa do Pradoliny Toruńsko - 

Eberswaldzkiej, zaś na Okolu zmienia kierunek z południkowego na równoleżnikowy, 

zmierzając na wschód ku Wiśle. Od wlotu Kanału Bydgoskiego aż do ujścia Brda jest 

skanalizowana, włączona w system drogi wodnej łączącej Wisłę z Odrą poprzez Kanał 

Bydgoski, Noteć oraz Wartę. W rejonie Starego Miasta w Bydgoszczy, Brda oraz jej odnoga 

Młynówka opływają Wyspę Młyńską, która jest jedną z atrakcji turystycznych Bydgoszczy. 

Brda uchodzi do Wisły w dzielnicy Bydgoszczy zwanej Brdyujściem.

Kilka informacji dodatkowych związanych z tekstem 
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Bachotek - Wieś o starym rodowodzie, położona nad jeziorem o pow. 211 ha., dł 4,1 km 
o tej samej nazwie. Wieś znana jest od 1446 r. i wiadomo, że do 1466 r. należała 
do komturstwa brodnickiego. Osada została zniszczona w czasie wojen szwedzkich.
Od 1910 r. do 1945 r. majątek Bachotek należał do rodziny Dzięgielewskich. Obecnie 
we wsi znajduje się sporo ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych po wschodniej 
stronie jeziora. 
Tutaj na przełomie lat 50/60 XX wieku powstał zbudowany z inicjatywy prekursorki 
turystyki kajakowej w Polsce, Marii Podhorskiej - Okołów, Ośrodek Wypoczynkowy PTTK. 

Stanica wodna w Bachotku

Most nad Brdą w Rytlu

Jeszcze dwie sprawy, które Radek opisuje w swoim biogramie:
Odznaczenia: „Przez całe życie zawodowe nigdy nie otrzymałem żadnego odznaczenia 
resortowego, ani żadnego medalu, dyplomu czy nagrody. Nigdy też nie otrzymałem 
żadnej nagany, ani nie byłem karany. Byłem tylko i aż Lekarzem Weterynarii. 
W weterynaryjnym gronie o takich jak ja mówiło się „terenowiec”. Jednak jest i w moim 
skromnym życiu nagroda. To „Order Uśmiechu” otrzymany od dzieci. Jest także  radość 
wielu Rodzin rolników, kiedy pomagałem ich zwierzętom, kiedy uwalniałem je od bólu 
i cierpienia. 

K.K. był przez kilka kadencji  radnym w gminie Jabłonowo Pomorskie, ławnikiem 
w Sądzie Powiatowym w Brodnicy, wieloletnim Przewodniczącym Komitetu 
Rodzicielskiego w brodnickim LO.

Korytko Konrad
Urodził się 7 marca 1938 r. we Włocławku. Po maturze w Brodnicy rozpoczął studia  

na Wydziale Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Dyplom lekarza 
weterynarii uzyskał w roku 1965. Po studiach odbył staż pracy w Zielonej Górze, 
Gorzowie i Świebodzinie. Od 1966 do 1968 pracował w PZLZ Świebodzin. Od lipca 
1968 r. został kierownikiem PZLZ Jabłonowo Pomorskie i pracował na tym stanowisku 
do 20 czerwca 1990 r. . Po prywatyzacji do dnia 1 września 2004 r. pracował w prywatnej 
spółce, a potem do lipca 2006 r. prowadził prywatną praktykę weterynaryjną 
w Jabłonowie Pomorskim. Po zakończeniu pracy zawodowej zamieszkał w Brodnicy. 
Żona jest lekarzem stomatologiem, także na emeryturze. Syn Marcin jest technikiem 
stomatologiem, jednak w tym zawodzie nie pracuje. Prowadzi własną działalność 
gospodarczą. Starszy wnuk ukończył Wydział Prawa na UMK w Toruniu, młodszy jest 
na trzecim roku prawa na UMK. 
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Moje małżeństwo: Z Żoną Haliną jesteśmy razem od 1954 roku. Ślub wzięliśmy 
w 1963 roku. Po 3 latach rozłąki, bo Żona studiowała w Szczecinie, a ja we Wrocławiu, 
przeniosła się do Akademii Medycznej we Wrocławiu – byliśmy RAZEM. Przez cały 
okres naszego małżeństwa przepłynęliśmy z żoną te wszystkie spływy, te wodne 
kilometry, przeżyliśmy te nasze wspólne przygody. W dwuosobowym kajaku płyniemy 
już od 66 lat. Bóg zapewnił nas, że meta na pewno będzie i że na pewno do niej 
dopłyniemy.

Więc trwaj chwilo jesteś taka piękna

Radosław Korytko, Brodnica

Po krótkiej, ciężkiej chorobie zmarła 
Żona naszego Kolegi Radka Korytko. 

Halina była uczestnikiem wielu 
spotkań i wycieczek naszego Koła. 

Będziesz Halinko w naszej pamięci !!

Dnia 19 listopada dotarła do nas 
smutna wiadomość. 

Tak trudno wyrazić żal i smutek. 

Po pomyślnym egzaminie wstępnym w roku 1967 w WSR w Lublinie zacząłem 
studiować na Wydziale Weterynaryjnym. W roku 1968 po ukończeniu pierwszego roku  
od 1 – go do 27 lipca odbyłem praktykę robotniczą w PGR Mazanów w woj. lubelskim.  
Po drugim roku w sierpniu 1968 r. wraz z kolegą Jerzym Gruszką odbyłem praktykę 
w Państwowej Stadninie Koni w Nowej Wiosce. Na tej praktyce pomagaliśmy 
w obsłudze koni. Po piątym roku odbywałem dwie praktyki  kliniczne. W sierpniu 1971 
trafiłem do PZLZ w Nowym Targu. Kierownikiem lecznicy był dr Serwin a ordynatorem 
dr Głodkiewicz. W trakcie tej praktyki mieliśmy możliwość zwiedzania gór, 
Zakopanego i okolic. Z tej praktyki pozostały piękne wspomnienia. Następną praktykę 
też po piątym roku odbyłem w PZLZ Piaski w powiecie świdnickim. Na tej praktyce był 
ze mną kolega Paweł Jędrzejewski. Lecznicą kierował dr Meresta. Na tej praktyce dużo 
się nauczyłem. Wykonywaliśmy dużo zabiegów chirurgicznych z cesarskim cieciem 
włącznie. Było to takie ukierunkowanie na przyszłą pracę zawodową. Tak to było – 
pozostały tylko wspomnienia.

Moje praktyki weterynaryjne
   

Lek. wet. Jerzy Kowalski Osie

20



W PZLZ Piaski pow. Świdnica

Ambulans wet. w PZLZ w Nowym Targu

Zamyślony Jurek Kowalski 

w Ciechocinku X/2012 r. 
Na drugim planie:
Jan Siulkowski, Janusz 
Mostowski, Włodzimierz 
Wszelak.

na spotkaniu Koła Seniorów 

PS. Wywiad z Kolegą 
Kowalskim był zamieszczony 
w Biuletynie Koła Seniorów 
nr 6/2017. Warto do niego 
wrócić. 

Weterynaryjna opieka nad służbowymi psami Policji

Obecny artykuł chciałbym poświęcić roli przewodników oraz opiece lekarsko – 
weterynaryjnej nad psami policyjnymi.

Przewodnicy psów są to funkcjonariusze z co najmniej 5 letnim stażem pracy. 
W zasadzie przewodnik opiekuje się jednym psem, którego prowadzi. W niektórych 
sytuacjach przewodnik zajmuje się dwoma psami, które pracują jednak w innych  
specjalnościach. 

Zakres kompleksowej opieki w tym weterynaryjnej w odniesieniu do psów 
służących w Policji określa Zarządzenie Komendanta Głównego Policji wydane 
w 2008r. (z późniejszymi nowelizacjami). 

W poprzednim artykule ”Psy w służbie narodu” zamieszczonym w Nr 4/2015  
Biuletynu  Koła Seniorów zapoznałem Państwa z rasami psów służących w Policji oraz 
ich specjalnościami.
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Do jego zadań należy zabezpieczenie dobrostanu psa (zabezpieczenie 
odpowiednich warunków bytowania, karmienie, pielęgnacja, obserwacja stanu 
zdrowia). W zasadzie psy przebywają w obiektach Komend Powiatowych. Istnieją 
nieliczne przypadki przebywania psa służbowego w domu przewodnika, po spełnieniu 
tam wszystkich wymaganych przepisami warunków. 

Pies trafiający do policji zostaje zakupiony poprzez Szkolę w Sułkowicach po 
przejściu odpowiednich testów. Po zakupie psa przewodnik udaje się z nim do Sułkowic 
w woj. mazowieckim do jedynego w Polsce ośrodka szkolącego psy służbowe. 
W Sułkowicach w Zakładzie Kynologii Policyjnej przewodnicy poszczególnych  
specjalności  psów dzielni są na drużyny (7 funkcjonariuszy, wraz z psami) i szkoleni są 
w różnych okresach czasu.

Opieka lekarsko – weterynaryjna ujęta jest w cykliczne ramy czasowe. Raz na 
kwartał udaję się z wizytą do każdej z jednostek Policji, w których to jednostkach 
znajdują się psy służbowe wraz a przewodnikami. Psy są poddane oględzinom, ważone 
oraz odrobaczane. Przewodnicy otrzymują dla swoich podopiecznych szampony, 
witaminy a także środki zabezpieczające przed inwazją ektopasożytów, głównie 
kleszczy. 

W zakresie mojej pracy mam także obowiązek całodobowej dostępności pod 
telefonem, tak aby w razie potrzeby udać się do jednostki Policji, gdzie przebywa 
potencjalny pacjent.

W gabinecie w Koronowie wykonuję zabiegi chirurgiczne pozwalające na dalsze 
utrzymanie psa w służbie. Tu muszę się pochwalić przypadkiem, w którym usuwałem  
psu nowotwór stawu łokciowego. Pies ten po 2 mies. rekonwalescencji zajął pierwsze 
miejsce w Polsce na ogólnokrajowych zawodach w kategorii psów patrolowo – 
tropiących.

Do mojej wyłącznej dyspozycji w KWP został przydzielony ambulans 
weterynaryjny na bazie Renault Kangoo dostosowany do wymogów pracy w terenie, 
oraz transportu produktów leczniczych weterynaryjnych. Wyposażony jest w szafki, 
pojemniki na leki i sprzęt, monitorowaną chłodziarkę a także wagę do ważenia psów. 
Jak każdy pojazd policyjny ma on na wyposażeniu sygnalizację świetlną i dźwiękową, 
z których to przywilejów w uzasadnionych przypadkach korzystam. Prezes naszego 
Koła miał okazję tym ambulansem jechać i chwalił jego zalety.

Seniorzy lekarze weterynarii w dniu 19 październiku ubiegłego roku w ramach 
X Rocznego Spotkania  Koła  mogli  podczas pobytu w zapleczu kynologicznym KMP 
w Toruniu w Dobrzejewicach zapoznać się z pracą psów służbowych Policji. Wizyta ta 
pozwoliła unaocznić obecnym na pokazie jak psy są szkolone oraz co potrafią i jak się 

Tam w zależności od charakteru przypadku udzielam pomocy na miejscu lub 
zabieram psa wraz z przewodnikiem do Gabinetu w Koronowie. W nagłych przypadkach 
wymagających szybkiej interwencji korzystam z zaprzyjaźnionych lecznic w pobliżu 
miejsca interwencji.

W czasie tych wizyt przeprowadzam szczegółowy wywiad z przewodnikiem psa 
a cyklicznie raz w roku dokonuję ochronnych szczepień wieloskładnikową szczepionką 
z komponentem wścieklizny. 
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Korzystając z okazji chciałbym wszystkim członkom Koła Seniorów życzyć 
zdrowych oraz spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2021 
Roku. Życzmy sobie także, abyśmy uzyskali odporność stadną na Covid-19 i mogli się 
spotykać tak jak to „drzewiej bywało”. 

zachowują także w ekstremalnych warunkach.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
lekarz weterynarii Paweł Hasse

Starszy Specjalista Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy

Początki mojej pracy w zawodzie. Dlaczego właśnie w Bydgoszczy?
  �

Dawno już minęło czterdzieści lat od dnia, kiedy otrzymałem dyplom lekarza 
weterynarii na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.  
Pierwotnie wszystko wskazywało, że swoje losy osobiste i zawodowe zwiążę z tym 
miastem i wydziałem, gdyż już jako student V roku podjąłem pracę (jeszcze co prawda 
na tzw. etacie technicznym) w kierowanym przez prof. Henryka Janowskiego Zakładzie 
Chorób Zakaźnych. Naturalnym przedłużeniem tej współpracy miało być zatrudnienie 
mnie, po ukończeniu studiów na etacie asystenta. Jednak jak się wcześniej domyślałem, 
a co po trzydziestu latach znalazło potwierdzenie w przekazanych mi przez IPN 
dokumentach, na uczelni nie mogłem zostać, gdyż nie dawałem rękojmi kształtowania 
postaw studentów w duchu socjalistycznym. Okazało się bowiem, że z racji moich 
częstych kontaktów z Duszpasterstwem Akademickim już od 1976 roku znalazłem się 
w kręgu zainteresowań Wydziału III KW MO w Olsztynie jako figurant w ramach 
kwestionariusza ewidencyjnego nr 9032 o kryptonimie „Jacek”. Tak wiec po otrzymaniu 
dyplomu powróciłem w swoje rodzinne strony - do Zielonej Góry, gdzie jako 
stypendysta tamtejszego Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii rozpocząłem półroczny 
staż zawodowy. Znaczną jego część odbyłem samodzielnie na tworzonej wówczas 
fermie trzody chlewnej w leżącej w pobliżu granicy z Niemiecką Republiką 
Demokratyczną wiosce o nazwie Trzebiel (pow. Żary), w której później miałem 
pracować na stałe. Otrzymałem 3-pokojowe mieszkanie i problem jak je umeblować, 
gdyż byłem wówczas finansowym golcem zdanym tylko na siebie. Nie zabawiłem tam 
jednak długo, gdyż jeszcze przed ukończeniem stażu, zadzwonił do moich rodziców 
dyrektor Instytutu Weterynarii w Puławach, prof. Marian Truszczyński informując, 
że Instytut uzyskał etaty w związku z czym, jeżeli nadal myślę o pracy naukowej, 
mogę ją podjąć od września 1978 toku. Tu muszę wyjaśnić, dlaczego Puławy i dlaczego 
prof. Truszczyński. Otóż, któregoś dnia, kiedy było już wiadomo, że w Olsztynie nie 
mam czego szukać, prof. Stanisław Kafel znając moją sytuację zapytał mnie czy nie 
zechciałbym pracować w Instytucie Weterynarii. Poinformował mnie, że został on 
upoważniony przez prof. Truszczyńskiego do rozejrzenia się za potencjalnymi 
kandydatami do pracy w tej placówce. W efekcie po zdaniu epizootiologii - 
przedostatniego egzaminu na studiach, pojechałem do Puław na „rozmowę 
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Z pierwszych dni pobytu w Bydgoszczy pamiętam też proszony obiad u Państwa 
Jaśkowskich. Wspominam swoje onieśmielenie zasiadania przy wspólnym stole 
z PROFESOREM i Jego żoną p. Grażyną Jaśkowską, która też pełniła honory gospodyni 
domu. Na szczęście obok był Jędrzej oraz chyba także jego brat, późniejszy profesor 
ś.p. Piotr. Moje ówczesne emocje, dzisiaj być może budzą u współczesnej młodzieży 
uśmiech politowania, ale wówczas słowo „profesor” oznaczało KOGOŚ, autorytet. 
Dzisiaj niestety ten tytuł - tak z powodu namnożenia się ledwo habilitowanych doktorów 
namaszczanych niemal od razu na profesorów uczelnianych jak i postawy oraz 
zachowania profesorów - polityków - niestety zdewaluował się.

kwalifikacyjną” z dyrektorem Truszczyńskim. Interesowały mnie wówczas dwa 
kierunki: choroby świń – wpływ pracy u prof. Janowskiego i rozród – wpływ współpracy 
z prof. Antonim Żebrackim w Studenckim Kole Naukowym Położników. Zakład Chorób 
Świń był w Puławach, a Zakład Fizjopatologii Rozrodu i Sztucznego Unasieniania – 
w Bydgoszczy. Wybrałem rozród. Tak więc po kolejnych zawirowaniach związanych 
instytuckimi etatami (jak wynika z posiadanych dokumentów miały one również 
związek z działaniami bezpieki: III Wydział KWMO w Olsztynie powiadomił o moich 
planach III Wydział KWMO w Lublinie) które umożliwiły mi ukończenie tzw. stażu 
terenowego, znalazłem się w Bydgoszczy. Moim szefem został prof. dr Lech Jaśkowski. 
Człowiek bardzo kulturalny, życzliwy, przyjazny, ale równocześnie budzący szacunek 
i respekt. Natomiast moim najbliższym kolegą w pracy, z którym dzieliłem pokój był 
Jędrzej Jaśkowski, lekarz weterynarii – prywatnie syn profesora, który miesiąc 
wcześniej, jako świeżo upieczony absolwent wrocławskiej uczelni również rozpoczął 
pracę w Instytucie. W tamtych czasach bydgoski Oddział Instytutu mieścił się 
na II piętrze dużej kamienicy przy ul. Świerczewskiego 35 (obecnie ul. św. Trójcy 35). 
Parter i piętro pierwsze zajmowały pomieszczenia Zakładu Higieny Weterynaryjnej. 
Instytut obiecał swoim młodym pracownikom tzn. Jędrzejowi i mnie mieszkania, ale 
tymczasowo zakwaterowano nas w pokojach gościnnych mieszczących się na parterze 
po prawej i lewej stronie wejścia do klatki schodowej. Mój pokój – ten z prawej - 
przylegał do pomieszczeń laboratoryjnych ZHW. Pod nim w piwnicy była sala sekcyjna. 
Nic więc też dziwnego, że głównie nocami, miałem bardzo często, zarówno w pokoju jak 
i toalecie, nieproszonych gości w postaci wypasionych szczurów, którym nudziło się 
bytowanie wyłącznie w podziemiach posesji.

Decyzją profesora Jaśkowskiego miałem wraz z Jędrzejem odbyć miesięczny staż 
w „centrali” tj. w Puławach. Pobyt w Instytucie rozpoczęliśmy od spotkania z prof. 
Truszczyńskim, które miało zapoczątkować kształtowanie się w nas postawy naukowca 
i dociekliwego badacza. Profesor polecił mam też przestudiowanie książki (której 
zarówno tytułu jak i autora nie pomnę), bodajże o technice pracy naukowej, a następnie 
oddał nas pod opiekę p. doc. Jadwigi Grundboeck, szefowej Zakładu Biochemii, która 
nam matkowała przez cały okres pobytu w Puławach. Muszę przyznać, że zarówno mnie 
jak i Jędrzejowi Jaśkowskiemu nieśpieszno było do marnowana czasu na czytanie 
zaleconej lektury. W chwilach wolnych zamiast „rozwijać się naukowo” biegaliśmy 
po rozległym instytuckim parku, a w jedną z niedziel wybraliśmy się pieszo 
malowniczymi białymi (lessowymi) wąwozami z Puław do Kazimierza Dolnego. 
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W instytucie przetrwałem tylko trzy lata. Początkowo nie miałem zamiaru z niego 
odchodzić, jednakże przejście prof. Jaśkowskiego na emeryturę oraz niska płaca 
w powiązaniu z powiększającą się rodziną i żoną przebywającą na urlopie 
wychowawczym skłoniły mnie do poszukiwania dodatkowego zatrudnienia. Nie 
szukałem daleko. Po prostu zszedłem z II piętra jedno lub dwa piętra niżej do kierownika 
ZHW – dr. Arnolda Waśniewskiego z pytaniem o możliwość dorobienia. Wówczas 
usłyszałem pytanie „a może nie dorobienie, ale zatrudnienie w ZHW?” Długo nad tum 
myślałem. Różnice w wynagrodzeniu nie były aż tak wielkie, ale jednak. Ponadto po raz 
kolejny zastanawiałem się, czy naprawdę jest we mnie żyłka prawdziwego naukowca? 
Uświadomiłem sobie też, że nie „rajcuje” mnie rola etatowego naukowca, który prawie 
z zasiedzenia robi doktorat, a później, a raczej najpóźniej jak to tylko można habilituje 
się trwając do emerytury jako tzw. samodzielny tj. także „nie do ruszenia” pracownik 
naukowy. W końcu uznałem, że powinienem zmienić ścieżkę drogi zawodowej 
i pożegnałem się z Instytutem. Przedtem jednak musiałem odbyć drugą ważną rozmowę 
z prof. Truszczyńskim. Odbyła się ona w jego gabinecie w Puławach w obecności 
zastępcy dyr., prof. Stanisława Cąkały. Nie wiem czy mogę określić ją, jako miłą, ale na 
pewno była to przyjacielska, ojcowska wręcz rozmowa, w której obaj profesorowie 
przekonywali mnie jak wielki życiowy błąd popełniam odchodząc z Instytutu. Muszę też 
podkreślić, że nie stwarzali mi żadnych przeszkód w realizacji podjętej przez mnie 
decyzji. To też pokazywało klasę i kulturę moich rozmówców.

Kiedy złożyłem podanie o zatrudnienie mnie w Bydgoskim ZHW ówczesny 
wojewódzki lekarz weterynarii dr Wiesław Jarosz stwierdził, że nie zatrudni mnie, 
bowiem nie uwierzył, że mam zgodę prof. Truszczyńskiego. Dopiero oficjalna 
informacja z Puław rozwiała jego zastrzeżenia. W ten sposób w listopadzie 1981 roku, 
niemal w przededniu ogłoszenie w Polsce stanu wojennego stałem się pracownikiem 
Wojewódzkiego Zakładu, a później Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 
w Bydgoszczy. I tak jestem wierny temu pracodawcy od blisko czterdziestu lat.

Z pobytem w Puławach kojarzy mi się jeszcze inny historyczny moment. Tam 
właśnie w połowie okresu naszego pobytu, w dniu 16 października 1978 roku, zastała 
nas radosna i wzruszająca wiadomość o wyborze kadr. Karola Wojtyły na Biskupa 
Rzymu – Papieża Jana Pawła II.

Ponadto, za przyzwoleniem p. docent „lekceważyliśmy” godziny pracy „urywając się” 
wcześniej na kwaterę. Jak się wkrótce okazało, nie uszło to uwadze prof. 
Truszczyńskiego, który przydybał nas kiedyś na joggingu pytając jak najbardziej 
oficjalnie i surowo, czy nas regulamin pracy nie obowiązuje. Co gorsza zapytał też 
o postępy w studiowaniu zaleconej lektury, której nawet nie wypożyczyliśmy 
z biblioteki. Innych szczegółów tego spotkania nie pamiętam, ale na pewno nie było miłe 
stąd też zapytałem później Jędrzeja, czy Truszczyński ma coś do jego ojca, że nas tak 
potraktował, czemu on zdecydowanie zaprzeczył. Cóż, może prof. Truszczyński chciał 
wykształcić w nas postawę pracowitego i dociekliwego naukowca, jakim sam był? 
Jeśli tak, to udało mu się to tylko w 50%. Jędrzej został profesorem, ja zaś poprzestałem 
na doktoracie.

Dr n. wet. Jacek Judek Bydgoszcz
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W  Nowym 2021 Roku , w tych  trudnych  czasach  

niech  dopisuje  Wam  zdrowie , a upływowi czasu 

towarzyszą wyłącznie dobre wydarzenia.

Warto się spotykać , Warto się poznać, 

Warto się zapamiętać !!!

Zarząd Koła Seniorów

Z nadzieją na bliskie spotkania  !!!

Pamiętajcie Państwo  !!

 Ryszard Tyborski, Jacek Judek, M. Brauer - Mazurek,

Zenon Grzeczka, Wojciech Karpiński,

Zygmunt Ziółkowski, Witold Gappa, Janusz Mostowski

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Brodnica 

grudzień 2020 r.
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Konkurs Świąteczny „Zdjęcia z opłatkowych spotkań”
  

Poniżej prezentujemy 10 nieopisanych zdjęć z spotkań opłatkowych, 

które były już zamieszczane w poprzednich numerach Biuletynów. 

Konkurs polega na podaniu:
  

W jakim numerze Biuletynu zdjęcie było zamieszczone

   

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny odesłać 

na adres Biura Izby wypełniony kupon, który zamieszczamy 

w przesłanej korespondencji.

Wśród uczestników konkursu, którzy bezbłędnie rozpoznają zdjęcia 

rozlosujemy cenne nagrody książkowe z dedykacją.

i jakiego spotkania opłatkowego dotyczy.

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

Odpowiedzi można nadsyłać do końca lutego 2021 r.
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Galeria

Uczestnicy Rocznego Zebrania Koła Seniorów. Bydgoszcz, 6 kwiecień 2019 r.

Koleżeńskie rozmowy
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Podziękowania za wykład „Wskazania do elektrostymulacji serca” dr Piotrowi
Tokarczukowi składa prezes Koła Seniorów lek. wet. Ryszard Tyborski. 
Roczne Zebranie Kola Seniorów Bydgoszcz, 9 kwiecień 2019 r. 

Przed wyjazdem do Dobrzejewic, 
Toruń październik 2019 r.

Od lewej: Danuta Ziółkowska,
Joanna Górska,

Roman Szot z małżonką,
Bożena Łokczewska,

Zygmunt Ziółokowski.

Pan Zenon w całej krasie
i okazałości.
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W foyer Filharmonii Pomorskiej – Koncert Walentynkowy 14 luty 2020 r.  
Od lewej Maria i Andrzej Mazurkowie, Magdalena Tyborska, Maria Janiszewska,

Maria i Eugeniusz Wiśniewscy, Wojciech Janiszewski.

Danuta i Wojciech Karpińscy
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Wojciech Minda i Halina Korytko  

Zebranie Koła Seniorów
Bydgoszcz 2014 r.
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Koncert w Ostromecku,
kwiecień 2013 r. 

Spotkanie Seniorów w sanatorium „Pod Tęzniami” 
w Ciechocinku 2009 r.
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Spotkanie Koła Seniorów
Bydgoszcz, czerwiec 2011 r. 

Jerzy Majewski i Marian Temerowski
Bydgoszcz 2013 r. 
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MŁODOŚĆ
Warszawa

Wrocław

Lublin

Olsztyn

Karol Czerkawski

Jerzy Majewski

Florian Szymanowicz

Józef Krężelewski

Absolwenci Wydziałów Wet, z Warszawy rząd 1,Wrocławia rząd 2, Lublina rząd 3,
Olsztyna rząd 4.

HISTORIA

Bogdan SzczecińskiAndrzej Soroka Wiesław Szarlej  

Andrzej Kołodziejczyk Marek Lesiak  

Włodzimierz Zagrajek Jacek Klimczak

Józef Wojciechowski Józef Łącki Zbigniew Zawadzki

36



We wrześniu 1974 r. w Życiu Weterynaryjnym nr 9, który został w całości 
poświęcony zagadnieniom związanym z chorobami i hodowlą owiec jednym 
z artykułów autorstwa mgr Andrzeja Wielopolskiego jest artykuł zatytułowany 
„Owce moje owce”.

Owce moje owce
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I jeśli gdzieś szukać merynosów czystej krwi, to właśnie tutaj: nad dolną Wisłą, 
Notecią, Brdą, Drwęcą. Tu może wypada dorzucić: Węgrzy, Rumuni, nade wszystko zaś 
Bułgarzy, a więc nacje, które na owcach przysłowiowe zęby zjadły są bydgoskimi 
owczarniami zachwyceni.. Muszę szczerze przyznać, że i mnie się one podobały. Zanim 
jednak zetknąłem się z kilkoma owczarniami wypadało mi zapukać do gabinetu 
wojewódzkiego lekarza weterynarii w Bydgoszczy. Po prostu chciałem wiedzieć, jak 
wygląda  opieka weterynaryjna nad tymi znakomitymi stadami, kto ją sprawuje?

I Michał Drzymała przekonał się o tym,

A teraz Anno domini 1974 r.? Obowiązują nowe znacznie podwyższone ceny 
wełny, skór, baraniny. Więc hodowlany barometr stopniowo- choć trochę jakoś wolno – 
pnie się w górę. To może cieszyć, „nareszcie minęły czasy” - dorzucił pewien hodowca 
w jednej z wiosek koło Nakła – w których była mowa, że produkcja owczarska to sprawa  
antypaństwowa” .

Więc morał  tego taki – o tym trzeba wiedzieć

Że gdyby nie miał owiec zginąłby pod płotem

Kto owce będzie chował, ten nie da się biedzie

Ponieważ artykuł ten jest dość obszerny postanowiłem wybrać z tekstu to, co może 
zainteresować lekarzy weterynarii którzy w tym czasie zajmowali się chorobami owiec. 

Nie wiem, nigdy o tym nie słyszałem, że nieugięty Drzymała płacił za wóz 
jagniętami. Może istotnie tak było. Czyż to zresztą ważne? W każdym razie powyższy 
sześciowiersz krążący po Kujawach i Pałukach zawiera sporo rozsądnych ocen oraz 
sporo niepodważalnych prawd. A ponieważ ludziska go podchwytują, powtarzają, 
więc i ja go sobie zanotowałem.

Od Cyganów wóz kupił płacąc jagniętami

Człowiek był niezamożny, ojczyźnie oddany

Artykuł zaczyna się wierszem :

I myślę, że to dobrze gdy hodowcy wzajemnie się tak zachęcają. Nie wydaje mi się 
tylko by w Bydgoskim owa zachęta była potrzebna, Tradycja hodowli, tej hodowli przez 
duże H, jest tu przecież stara i bardzo bogata. Pożyteczne zaś i piękne zarazem zwierzęta 
były w estymie dużo, dużo wcześniej nim zawładnęła światem moda na kożuchy 
i kożuszki. 

Tak minęły owe czasy…. Widać to i w PGR i spółdzielniach produkcyjnych 
i u rolników indywidualnych. Ba! Bydgoskie zyskało sobie zaszczytne miano „pierwszej 
polskiej owczarni”.  

I oto pierwsza niespodzianka, całkowite zaskoczenie: nie ma oto na szczeblu 
wojewódzkim nikogo kto by owieczkami się zajmował. „Wszyscy po trochu”-  
usłyszałem. Wszyscy… Niedobrze. Bo gdzie kucharek sześć…….  Jeśli zaś dzieje się 
tak w rejonie uważanym za najlepszy, to czegóż można się spodziewać w innych 
województwach? Znalazłem się przecież w królestwie merynosów… Zastępca 
wojewódzkiego eskulapa lek. wet. Włodzimierz Giziński od razu wyraził chęć 
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Nie wiem co dodać do powyższych uwag. Pozostaje więc tylko ukłon w stronę 
szanownej „Polfy”, jak też przypomnienie skierowane pod adresem Instytutu Przemysłu 
Organicznego w Warszawie. Leki są ważne, ale chociaż dobrze, że do lecznicy 
w Złotnikach Kujawskich blisko. Istotnie odległość niewielka i mieliśmy do Złotnik 
wpaść. Ale tak się złożyło, że lekarza weterynarii ze Złotnik kol. Jerzego Janikowskiego 
spotkaliśmy w Pęchowie. Właśnie u Kosiaka. Często u niego bywa. Znają się więc obaj 
wyjątkowo dobrze. Właściciel merynosów bardzo wysoko ceni sobie tę znajomość, jest 
rad, że pomoc lekarska zjawia się na każde skinienie.

Jeśli idzie o preparaty przeciw robaczycy czy motylicy, to na rynku na ogół ich nie 
brakuje. Można dostać i „Nilwerm” i „Zanil”. Gorzej jednak gdy chce się zwalczać 
pasożyty zewnętrzne. Jest jedynie „Unitex”, ale dość trudno dostępny.

Wreszcie Pęchowo – Jan Kosiak przedstawił się właściciel zagrody. Niepotrzebnie. 
Wnet się bowiem okazało, że się bardzo dobrze znamy. Kosiak to przecież znany 
działacz Zrzeszenia Hodowców Owiec. Bywa na zjazdach i spotkaniach, bierze udział 
w dyskusjach, przedstawia uwagi, opinie. 

Chów alkierzowy czy pastwiskowy? - spytałem  
Pastwiskowy? Na pastwisko merynos się nie nadaje! Choruje. A że u nas właśnie 
pastwiska mokre, zabagnione, więc o motylicę nie trudno. Jakoś tak się składa, że moje 
stado choroby omijają. Dorzucę jeszcze, że owca to takie stworzenie, którego się 
wszystko czepia: motylica, tasiemczyca, niesztowica, choroby wymienia, wszoły, 
wpleszcze.

A może ten?  Może tamten? A może kolega Drożdżyński? Usłyszałem jednak, że kolega 
dr Witold Drożdżyński pracuje w…. ZHW. Dość daleko zatem od lecznictwa. 

Ledwie przekroczyliśmy próg jego owczarni od razu widzimy, że to hodowca 
z prawdziwego zdarzenia. Od lat w tej gałęzi się specjalizuje i świata poza nią nie widzi. 
Więc dlatego owczarnia „na wysoki połysk”. I jeśli ktoś chciałby się uczyć owczarskiego 
rzemiosła, to tylko do Pęchowa do Kosiaka.
Kosiak trzyma 300 merynosów. Wyglądają znakomicie. Znak to niewątpliwy, 
że choróbska ich nie gnębią i paszy im nie brakuje. Pomieszczenia, wybiegi nic 
do życzenia nie pozostawiają.

Trudno. Za chwilę w towarzystwie sympatycznego p. Włodzimierza i noszącego modną 
brodę dra Drożdzyńskiego pędziliśmy już szosą w stronę Inowrocławia. Na pastwisku 
koło Nowej Wsi Wielkiej pierwsze niewielkie stadko, koło Jordanowa drugie może 
dwadzieścia, trzydzieści sztuk.

pokazania reporterowi paru owczarni. – Ale psiakość -  żachnął się – ja się na tej gałęzi 
nie znam, w niej nie tkwię. Gorączkowo więc zaczął szukać w pamięci kogoś kto 
by ze mną pojechał. 

Uważa jednak, że w takim powiecie jak Inowrocław powinien być lekarz specjalista, 
który zajmowałby się wyłącznie owcami. Tych i sama Bydgoszcz nie ma. A tu nie chodzi 
wyłącznie o leczenie, a raczej przede wszystkim i zapobieganie chorobom. 
O to właśnie jak mówi Kosiak związek od wielu lat zabiega……….
Ale oto Gniewkówiec. Owczarnia Tadeusza Bogacza. Gdy opuszczaliśmy Pęchowo 
wydawało się, że drugiej tak dobrze prowadzonej owczarni nie zobaczymy. Tymczasem 
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Piszę to i teraz rozumiem, dlaczego mój rozmówca tak nalegał na zapobieganie 
chorobom. Ale wraca pytanie – kto to ma robić? Kiedy będziemy mieli zastęp 
odpowiednio wyspecjalizowanych lekarzy weterynarii? A jak są oni potrzebni 
przekonać się można w pierwszym lepszym powiecie. Mamy bowiem chyba niewielką 
ilość takich hodowców jak Jan  Kosiak i Tadeusz Bogacz.

stado Bogacza – taka jest przynajmniej moja opinia – niczym się od tamtego stada nie 
różni. Też jest wyjątkowo udana stawka 230 merynosów. I też chów alkierzowy. 
W rodzinie Bogaczów  każdy ma swoją rolę. Pan domu pełni funkcje „dyrektora”, żona 
p. Stefania jest głównym księgowym, a syn studiujący zaocznie rolnictwo jest 
zootechnikiem. Każdy ma tu swój odcinek pracy. Żeby stado było zdrowe trzeba spełnić 
dwa warunki. Zwierzętom trzeba zapewnić tyle paszy, żeby mogły jeść dowoli, 
a ponadto trzeba dbać o higienę pomieszczeń. My dla naszych owiec przygotowujemy 
na zimę około 60 ton dobrego siana, 14 ton suchych wysłodków i chyba ze 100 ton 
buraczanej kiszonki. Kiszonki dobrej jakości.
Co do higieny pomieszczeń to ich utrzymanie bez odpowiedniego sprzętu  jest trudne 
jeżeli ma się takie duże pomieszczenie jak ja – mówi Bogacz. O tym sprzęcie dużo się 
mówi, ale sęk w tym, że ciągle go na rynku nie widać.
I następne dwie rzeczy projekty owczarni i koszty leczenia. Typowe projekty owczarń 
oczywiście są, ale ich koszt realizacji budowy wg takiego projektu wynosi jakieś pół 
miliona złotych. Kto wyda taką sumę na owczarnię?
Koszty leczenia? Tu Bogacz nie ukrywał. Stwierdził bez jakichkolwiek niedomówień, 
że koszty leczenia są zbyt wysokie. Tak, że nawet nie opłaca się ich leczyć.
Niech pan to napisze przypomniał  jeszcze przy pożegnaniu.

Opracowanie do druku lek. wet. Ryszard Tyborski     
Autor publikacji - Mgr Andrzej Wielopolski. 

Źródło: Życie Weterynaryjne nr 9/1974 str. 286, 287, 288, zdjęcie z drugiej strony  
okładki (R.T.) �

W dostępnych źródłach znajdujemy informacje, że wśród oficerów zamordo-
wanych w Charkowie był lekarz weterynarii Bernard Marceli Nowak (2, 3, 4, 5, 6).

W okresie drugiej wojny światowej zginęło około 440 polskich lekarzy weterynarii. 
Ich śmierć uszczupliła stan lekarsko-weterynaryjny o ponad 20%. 

Prawda a nie fałsz o lekarzu weterynarii 
Barnardzie Marcelim Nowaku

  

W dniu 13. kwietnia 2020 r. minęła 80 rocznica zbrodni katyńskiej, której ofiarami było 
8149 jeńców wojennych internowanych w obozach w Kozielsku i Starobielsku, wśród 
których było ponad 100  lekarzy weterynarii  (1).
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Także Gibasiewicz W. A. w suplemencie do wydawnictwa „Niepowtarzalni 

z Wielkopolski”, 2017 (4) pisze – cyt. „Uniknął Starobielska. Znalazł się w Księdze 

Cmentarnej Charków i na Listach zamordowanych w zbrodni katyńskiej. Bernard 

Marceli Nowak († 1985).

Kolejnym źródłem jest tygodnik lokalny „PAŁUKI” nr 680 z 28.08.2008 r., 

w którym w artykule pt. „Uczcić ofiary Katynia” odnajdujemy informację, że 

w Charkowie zginął Bernard Nowak (1906-1940) podporucznik rezerwy, urodzony 

w Drewnie k. Gąsawy, lekarz weterynarii (5).

Urodził się w dniu 26. kwietnia 1906 r. w Drewnie w powiecie Żnin, w parafii 

Niestronno położonej w sąsiednim powiecie Mogilno. Jego rodzicami byli Michał 

i Teresa z Weydmannów, właściciele gospodarstwa rolnego w Drewnie. Szkołę 

podstawową ukończył w Drewnie. Maturę uzyskał w Państwowym Gimnazjum im. Jana 

Gibasiewicz W. A. w książce  „Niepowtarzalni. Lekarze weterynarii ofiary II wojny 

światowej” (3) oraz źródło internetowe (6) podają, że cyt. „Osadzony w obozie 

jenieckim w Starobielsku i zamordowany w 1940 r. w Charkowie. Nazwiska lekarza  

wet. Nowaka Bernarda brakuje na Tablicy Pamiątkowej w Żninie. Także nie wymienia 

lekarza wet. B. Nowaka prof. Wł. Lutyński w „Liście lekarzy weterynarii jeńców 

obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie”. Znajduje 

się natomiast na „Liście Katyńskiej i Ukraińskiej Liście Katyńskiej”, na której 

umieszczone są nazwiska polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, 

Miednoje i Charkowie oraz obywatele RP z „Ukraińskiej Listy Katyńskiej” oraz 

w „Charków” Księga Cmentarna” 2003 s. 374 i wymieniony jest w „Indeksie 

Represjonowanych Ośrodka KARTA” (koniec cytatu).

Innym źródłem jest opracowanie przygotowane przez absolwentów i studentów  

SGGW pt. „Biogramy studentów i absolwentów SGGW oraz absolwentów Weterynarii 

UW, zamordowanych przez Rosjan po agresji w dniu 17.09.1939 roku w Katyniu 

i Charkowie”, w którym  w części zatytułowanej „Oficerowie weterynarii zamordowani 

w Charkowie” podano informację o lekarzu weterynarii Bernardzie Marcelim Nowaku 

o treści: „Ppor. wet. rez. Bernard Marceli Nowak s. Michała i Teresy z Weydmannów, 

ur. 26. IV.1906 w Drewnie, pow. żniński. Absolwent Wydziału Weterynarii Uniwersytetu 
1 2Warszawskiego i SPRKaw. ) (1931). Odbył ćwiczenia rezerwy w 4 p.uł. ) (1932, 1934). 

Mianowany ppor. rez. ze starszeństwem 1.I.1933. Przynależny do PKU Inowrocław” 

(2). Autorzy tego opracowania wyjaśniają, że biogramy dotyczą studentów 

i absolwentów SGGW zamordowanych i pochowanych na cmentarzach wojennych 

w Katyniu i Charkowie oraz, że informacja o w/w poległym znajduje się w Księdze 

Poległych za Ojczyznę z SGGW w latach 1939-1945, wydanej przez Stowarzyszenie 

Wychowanków SGGW. 

Przytoczę niektóre fakty z jego życia i działalności zawodowej, społecznej 

i patriotycznej. 
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Kasprowicza w Inowrocławiu. Studiował w latach 1925-1931 na Wydziale 

Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego, z przerwą w 1930 r.  kiedy odbywał 

służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu i w 4 Pułku 

Ułanów Zaniemeńskich. Dyplom i tytuł lekarza weterynarji (pisownia oryginalna) 

otrzymał w 1931 r. (7).
W okresie 1931-1933 był kierownikiem Rzeźni Miejskiej w Żninie i Miejskim 

Lekarzem Weterynaryjnym w Żninie. Od 1. kwietnia 1933 r. rozpoczął pracę na 

stanowisku Powiatowego Lekarza Weterynaryjnego w Kartuzach. Żył, pracował 

i mieszkał wśród Kaszubów, w powiecie, w którym była nasilona propaganda 

hitlerowska na rzecz przyłączenia tzw. „korytarza pomorskiego” do Niemiec. 

Patriotyczną działalność realizował w Powiatowym Związku Rezerwistów 

w Kartuzach, w Kole Oficerów Rezerwy, w Związku Zachodnim, w Lidze Morskiej 

i Kolonialnej, w harcerstwie oraz w organizacjach rolniczych. Z tego tytułu był 
3  4nienawidzony przez „piątą kolumnę” ) i znalazł się na liście „Operacji  Tannenberg” ).  

Uniknął ujęcia przez Niemców i rozstrzelania w Piaśnicy k. Pucka, za przyczyną 

wczesnej  mobilizacji w dniu 25. sierpnia 1939 r. i ostrzeżenia przez lojalnego Niemca  

o grożącym niebezpieczeństwie. Opuszczenie Kartuz przed wybuchem drugiej wojny 

światowej pozwoliło przeżyć mu okres okupacji. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. 

Po jej zakończeniu ukrywał się na terenie Generalnego Gubernatorstwa, najpierw 

w Łodzi, następnie w Kutnie, pracując  jako bagażowy i w Łowiczu,  gdzie pracował 

jako drogista. Funkcjonował w okupacyjnym podziemiu prowadząc punkt  

przechowywania broni oraz punkt przerzutowy AK Olsztyn – Tuchola oraz jako 

uczestnik  różnych  akcji AK (8). Po wyzwoleniu Łowicza w dniach 17.-18. stycznia 

1945 r. powrócił do zawodu, bowiem podczas okupacji nie ujawniał swego statusu  

zawodowego. Zameldował się u przedwojennego kierownika Wydziału Weterynarji  

(pisownia oryginalna) w Urzędzie Wojewódzkim Pomorskim w Toruniu dr. Stefana 

Jakubowskiego, który w związku z utworzeniem 30. marca 1945 r. nowego 

województwa gdańskiego nie mógł już decydować o obsadzie kadrowej w powiecie  

Fot. 1. Bernard Marceli Nowak 
- zdjęcie z „powojennego 
okresu kartuskiego”.

kartuskim i zaproponował Bernardowi Nowakowi pracę 

na obszarze województwa pomorskiego, a on wybrał 

powiat włocławski. Obowiązki powiatowego lekarza 

weterynarii na powiat włocławski pełnił wówczas 

kol. Rybicki, student IV roku studiów weterynaryjnych. 

W jego miejsce powołano Bernarda Nowaka 

na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii 

we Włocławku. W tym samym czasie pełnił również 

funkcję Miejskiego Lekarza Weterynarii we Włocławku. 

Obie funkcje sprawował bardzo krótko.
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Powrócił do Kartuz (9). Od 1. kwietnia 1945 r. objął ponownie stanowisko 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach. W 1962 r. zrezygnował z pełnienia tej 

funkcji, motywując swą decyzję częściową utratą zdrowia. Został wówczas 

weterynaryjnym inspektorem sanitarnym w Rzeźni Miejskiej w Kartuzach i obowiązki 

te wykonywał do końca 1972 r. kiedy przeszedł na emeryturę (8).
W 1949 r. Bernard Nowak zamieszkiwał w Kartuzach przy ul. Kościuszki 8 (10). 

W późniejszym czasie dokonano zmiany  numeru posesji zamieszkania z 8 na 17 (11).
W czasopiśmie poświęconym zagadnieniom rozpoznawania i lecznictwa chorób 

zwierząt „Weterynaria Współczesna” opublikował pracę pt. Zatrucie koniczyną 

czerwoną (Trifolium pratense), w której opisał zatrucie koniczyną w 1932 r. u 4 koni 

w majątku położonym w woj. poznańskim (12).
Posiadał tylko jedno odznaczenie – odznakę resortową „Za wzorową pracę 

w służbie weterynaryjnej”. Było ono uhonorowaniem szlachetnego charakteru Bernarda 

Nowaka, patriotycznej postawy i walki o polskość oraz sumiennego i fachowego 

wykonywania zawodu przez cały okres aktywności zawodowej.
Autorzy publikacji (3,6) odnotowali, że „nazwiska lekarza wet. Nowaka Bernarda 

brakuje na Tablicy Pamiątkowej w Żninie”. Opisane powyżej fakty dowodzą, że ich  

postulat okazał się nietrafnym i niepotrzebnym w aspekcie historiografii.
Zmarł 13. czerwca 1985 r. i spoczął na cmentarzu rzymsko-katolickim 

w Kartuzach.

Piśmiennictwo:
1/. Lutyński W.: Lista lekarzy weterynarii jeńców obozów w Kozielsku i Starobielsku 

zamordowanych w Katyniu i Charkowie. Wydawnictwo Krajowej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej oraz Koła Seniorów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

Warszawa, 1988.
2/. Internet: agrobiol.sggw.pl>fizjologia>media  
3/. Gibasiewicz W. A.: „Niepowtarzalni. Lekarze weterynarii ofiary II wojny światowej.” 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 2009, 143.
4/. Gibasiewicz W. A.: Niepowtarzalni z Wielkopolski, 2017.                                                                            

Fot. 2. Adres zwrotny z korespondencji wysyłanej przez Bernarda Nowaka.

dr n. wet. inż. Bartosz Winiecki
Emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Mogilnie
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Laboratorium „MATERNA” w Wąbrzeźnie k. Torunia produkowało FLUID dla 
koni i bydła Erucae, Ol. Terebinthinae, Natr. o składzie: Sem. Chloratum, Lig. Amon 
caustici tripl. i Aqua (fot. 1).

Na etykiecie produktu określono jago właściwości i sposób stosowania. 
Znakomity płyn do nacierania przy drętwieniu nóg i reumatyzmie mięśni. Przy 
przeziębieniu i zołzach nacierać Fluidem nierozcieńczonym, po czym okryć całe 
zwierzę ciepłym kocem.
Przy stosowaniu okładów należy na 1 część Fluidu dodać 2 części wody. 

Dziennik Bydgoski, 
środa, dnia 9-go marca 1938 r., nr 55, str. 8.

FLUID dla koni i bydła.

W prasie przedwojennej niniejsze poniższe treści odnalazł
i przesłał do druku dr n. wet. inż. Bartosz Winiecki.
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Dziennik Bydgoski, środa, dnia 9-go marca 1927 r., nr 55, str. 10.

To także jest Historia

Z zbioru czasopisma „Medycyna Weterynaryjna” R. Tyborskiego
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Rok 2018 

Rok 2019  

Grzelak Włodzimierz, Mazurczak Edward, Kozłowski Ryszard, Seredyka 
Henryk, Surdyka Mieczysław, Szczekot Tadeusz, Zawadzki Zbigniew, 
Wojciechowski Stanisław

Demczuk Zbigniew, Jakubczyk Wiesława, Jamioła Remigiusz, Koschnik 
Ryszard, Kubicki Roman, Kowalewski Edward, Kowalski Zbigniew

Gołaszewska – Śróbka Zofia, Krupa Jan

Rok 2020 
Kuta Piotr (wspomnienie pośmiertne zamieszczono w majowym numerze Biuletynu)

Zmarli

Kurowski Stanisław, Łapiński Ryszard, Machoń Janusz, Matelowski Leszek, 
Narkiewicz – Jodko Witold, Ostrowski Andrzej, Paprzycki Józef, Sadowski 
Zygmunt, Szybieniecki Andrzej, Szklarski Stefan, Wiśniewski Leszek

Rok 2011 

Rok 2017

Antoniak Arkadiusz, Chilczuk Bernard, Chodziński Marek, Szymkowiak Janusz

Rok 2012  

Budziewski Stefan, Kowaliszyn Igor, Kozłowski Benedykt, Piotrowski Ryszard, 
Przybylski Henryk, Soroka Andrzej, Szalbierz Mariola, Trawiński Wiesław,
Wojno Lucjan

Czerkawski Karol, Jeliński Stanisław, Jethon Jerzy, Kaczorowski Kazimierz, 

Rok 2013 
Grzywacz Jerzy, Głomski Lech, Malinowski Edward, Mehrholz Henryk, Radtke 
Janusz, Rykaczewski Zbigniew, Watkowski Kazimierz, Turek – Tarnawski 
Olgierd

Hałat Henryk, Sierpień Zbigniew 

Rok 2010

Niwiński Bogusław, Millart Zbigniew, Ranus Michał, Temerowski Marian, 
Tomczyk Emilian

Kobryńczuk Franciszek, Mazepa Leszek

Ponieważ nie było w tym roku możliwości zorganizowania wspomnień zadusz-
kowych przypominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego dziesięciolecia, 
aby wspomnieć nasze Koleżanki i Kolegów - przyjaciół, znajomych, współpra-
cowników i pomodlić się za wszystkich w Ich intencji. 

Rok 2014

Rok 2015 

Rok 2016 
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Szczepan Szczech  Urodzony 9 lipca 1957 r. w Siedlcach. Dyplom lekarza uzyskał 
w 1981 r. na Weterynarii na Wydziale Weterynaryjnym SGGW-AR w Warszawie. 
Po studiach odbył podyplomowy staż pracy w Oddziale Terenowym Gryfino WZWet. 
Szczecin pracując w PZLZ Moryń. W 1983 r. przeniósł się do WZWet. w Toruniu 
pracując do 1986 r. jako ordynator w PZLZ Rzęczkowo, a następnie kolejno do 1995 r. 
na stanowisku inspektora i kierownika Oddziału ZWIS w Przedsiębiorstwie Tormięs 
w Toruniu. W latach 1995–1999 pracował na stanowisku starszego inspektora ds. chorób 
zakaźnych zwierząt, nadzoru i nadzoru farmaceutycznego WZWet. w Toruniu. Już 
w 1996 r. rozpoczął prywatną działalność weterynaryjną w Przychodni Weterynaryjnej 
Arka, a następnie, do śmierci do dnia 30 lipca 2020 r. w Gabinecie Weterynaryjnym 
Jamnik. Pochowany w Toruniu. 

Jan Kamiński  Urodzony 13 stycznia 1937 r. w Lubieniu Kujawskim. Absolwent 
Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie z 1960 r. Po rocznym stażu w PZWet 
w Białogardzie od lipca 1961 r. do końca października 1970 r. pracował jako ordynator 

Michał Chmielnik Urodzony 30 marca 1962 r. w Mogilnie. Dyplom lekarza weterynarii 
uzyskał na Wydziale Weterynarii ART. w Olsztynie w 1985 r. Po studiach 
od października 1985 do końca listopada 1990 r. (do prywatyzacji) pracował w PZLZ 
Mogilno jako ordynator. Po prywatyzacji prowadził w Mogilnie prywatną praktykę 
weterynaryjną. Zmarł 25 października 2020 r. Pochowany w Mogilnie. Był synem 
Erharda Chmielnika kierownika PZLZ w Mogilnie zmarłego 22 kwietnia 1986 r. 

Witold Drożdżyński  Urodzony 28 lipca 1927 r. w Poznaniu. W 1953 r. uzyskał dyplom 
lekarza weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Wyższej Szkoły Rolniczej 
we Wrocławiu. W latach 1953–1959 pracował na stanowisku kierownika PZLZ 
w Nowej Soli, a następnie jako lekarz w WIS przy rzeźni Bydgoszczy. W styczniu 1960 r. 
podjął pracę w WZHW/ ZHW w Bydgoszczy gdzie pracował stanowisku kierownika 
Działu Epizootycznego do roku 1965 na potem do 1988 r. kierownika Pracowni Pomiaru 
Skażeń Promieniotwórczych. Przeszedł na emeryturę 30 kwietnia 1988 r. Zmarł 
10 września 2020 r. Pochowany na cmentarzu przy parafii św. Stanisława Biskupa przy 
ul. Kanonicznej na Siernieczku w Bydgoszczy.

Stanisław Jastak  Urodzony 8 maja 1952 r. w Tucholi. Absolwent Wydziału Weterynarii 
ART. w Olsztynie z 1977 r. Po odbyciu stażu pracy w OT Żnin od listopada 1977 r. do 
końca kwietnia 1980 r. pracował jako ordynator w PZLZ Gąsawa. Od maja 1980 r. do 
końca czerwca 1984 r. był ordynatorem ds. rozrodu w PZLZ Żnin. We wrześniu 1984 
przeniósł się do Tucholi. Do końca 1986 r. pracował jako inspektor Zakładowego WIS 
w ZM w Chojnicach, a od stycznia 1987 r. do  końca 1990 r. był kierownikiem  Oddziału  
Zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Chojnicach. W lutym 1991 
przeniósł się  na stanowisko starszego inspektora RWIS w Rzeźni Miejskiej w Tucholi. 
Po prywatyzacji jako lekarz wolnej praktyki wykonywał czynności Organu Urzędowego 
Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa w Rzeźni w Tucholi aż do 2017 r., kiedy przeszedł 
na emeryturę. Zmarł dnia 20 października 2020 r. pochowany w Tucholi.
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Dubowski Marian Urodzony dnia 7 marca 1939 r. w Gudolinie gm. Mejszagoła 
k/Wilna. Absolwent uczelni lubelskiej z  1964. Po stażu pracował od kwietnia 1964 r.
do lipca 1966  r. jako ordynator PZLZ Grudziądz. Od 2 lipca 1966 r. do końca 1990 r. 
pracował jako kierownik PZLZ Mełno. Po prywatyzacji prowadził do emerytury 
prywatną praktykę w Mełnie. Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż 
Kawalerski OOP 1979, oraz odznaczenia resortowe. Zmarł 4 grudnia 2020 r. 

Zmarł dnia 16 listopada 2020 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Lubieniu 
Kujawskim.

a potem kierownik PZLZ Karlino. Od listopada 1970 r. do 16 września 1977 pracował 
w PZLZ Sławoborze pow. Świdwin. Przeniósł się do woj. włocławskiego i do końca 
maja 1990 r. pracował w PZLZ  Chodeczek pełniąc nadzór nad ówczesną Fermą Trzody 
Chlewnej. Po prywatyzacji od września 1990 r. prowadził własną praktykę 
weterynaryjną w m-ci Stępka gm. Lubień do 22.08.2003 r.

Rakszewski Edward  Urodzony dnia 3 sierpnia 1955 r. w Bielsku Białej. Absolwent 
uczelni wrocławskiej z 1979 r. Po stażu w WZWet w Zielonej Górze pracuje jako 
ordynator w PZLZ Kargowo w tym województwie. Od 1 kwietnia 1981 r. pracuje jako 
ordynator w PZLZ Lubraniec do prywatyzacji do 31 sierpnia 1990 r. Po prywatyzacji 
prowadził do śmierci prywatną praktykę w Lubrańcu. Zwycięzca turniejów wiedzy  
prowadzonych w TV. Zmarł 3 grudnia 2020 r. 
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KOMUNIKATY 

Bieszczady

Sprawa wycieczki w Bieszczady, jest jeszcze niestety wciąż otwarta. 
Nie można zagwarantować, że odbędzie się ona w nowym przesuniętym w dniu 14 
maja 2020 r. terminie, który został ustalony na 23 – 29 maja 2021 r. 
Osoby, które wpłaciły zaliczkę, o ile nie wyrażą woli dalszego oczekiwania 
w przypadku nie dojścia do realizacji wycieczki w maju mogą wycofać wpłatę 
po uzgodnieniu z księgową Izby.

Szanowni Państwo! Z inicjatywy naszego 
kolegi lek. wet. Karola Zandera

zamieszczamy apel oraz dane do wpłat
na pomoc dziewczynkom Ali i Dominice

chorym na rdzeniowy zanik mięśni 
- SMA typ 2



Dane do wypełnienia przekazu:
Fundacja „Razem Łatwiej” 

, Al. Jana Pawła II 3 lok. 11 62-030 Luboń
Konto: BZ WBK 05 1090 2590 0000 0001 2234 1060

Tytułem „Dominika i Ala”

Siedziba Biura Fundacji „Razem Łatwiej”
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Telefon: 537-781-143, e-mail: biuro@fundacjarl.pl 
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Istnieje także możliwość wpłat na konto Koła Seniorów z zaznaczeniem 
„Fundacja”. Zebraną kwotę przekazalibyśmy w całości na konto fundacji jako 
Koło Seniorów z podaniem listy darczyńców. Wpłaty można przesyłać do końca 
stycznia 2021 r. O efektach akcji powiadomimy w kolejnym Biuletynie Koła.



przy

KUJAWSKO – POMORSKIEJ  IZBIE LEKARSKO 

WETERYNARYJNEJ

KOŁO SENIORÓW LEKARZY WETERYNARII    

Obecnie do Koła Seniorów należy 134 członków czynnych oraz 7 honorowych. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna spowodowana COVID – 19 spowodowała 

ograniczenie planowanych zamierzeń Koła i w obecnej sytuacji trudno jest 

przewidzieć dalszą organizację spotkań.

O ile warunki pozwolą w roku bieżącym zostaną zorganizowane między innymi :

Zarząd Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii przy KPILW w Bydgoszczy zwraca się 

z uprzejmą prośbą o dofinansowanie działalności Koła Seniorów Lekarzy Weterynarii 

na rok 2020 kwotą 7.000 zł łącznie z kosztami wydania Biuletynu Koła Seniorów 

nr 10/2/2020, który będzie wydany w grudniu b.r., oraz kosztami wydania Zeszytu 

Historycznego nr 6 „Mogileńska Służba Weterynaryjna XX wieku – Ludzie 

i Wydarzenia”.

9 października 2020 r. VI Sesja Historyczna dotycząca historii inowrocławskiej 

i mogileńskiej weterynarii, spotkanie „zaduszkowe” w Toruniu i spotkania opłatkowe 

w Bydgoszczy, Chełmnie oraz w Radziejowie Kujawskim.

Rada Okręgowa
Kujawsko Pomorskiej 

Izby Lekarsko - Weterynaryjnej
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Za Zarząd Koła Przewodniczący 

Ryszard Tyborski
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na polach zboże i niezapominajki

i, że to prawda a nie żadne bajki.

Że polska młodzież przyjeżdża ze świata,

coś tam się psuje w dojrzałym wieku.

Mikołajkowe życzenia 

tysiąc uśmiechów i przepiękne bajki.

Chciałbym Ci dać na „Mikołajki”,

I garstkę zdrowia, bo w każdym człowieku.

I bajki o Polsce – od morza do morza.

że znaleziono przebogate złoża 

ropy i gazu, srebra i złota.

Że się nie kłóci już w sejmie hołota,

że rządy dzierżą prawdziwi Polacy,

że jest dobrobyt oraz wiele pracy.

i takie miła są moje życzenia.

że biały orzeł aż po niebo wzlata,

aż dech zapiera wszystkim ze wzruszenia 

„Ptaki śpiewające”

Dr n. wet. Dariusz Jaworek z tomiku
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Narodzenie  Jezusa,

Boże Narodzenie

niebiańskiej Dzieciny

unosi nam serca

na niebios wyżyny.  

I tam wybaczamy 

winy swe nawzajem.

Nie wolno być grzesznym, 

gdy świat stał się Rajem.

zdrowie – w pierwszym rzędzie.

że będzie dobrobyt,

Prosimy Cię Jezu 

W Nowym Roku zawsze 

i że będzie miłość,

Niech tak zawsze będzie ! 

Dr n. wet. Jan Krupa 

z tomiku „Misterium Pamięci”

rodzą się nadzieje,

zgodą wiatr powieje,
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Dziecina bezdomna będzie u nas mieszkać. 

Choinka swą szatą pokój Jej upiększa. 

Boże Narodzenie 

- Posłuchaj jak puka kolęda w serduszko. 

Boże Narodzenie w śniegowej pościeli

 przynieśli z Betlejem skrzydlaci Anieli. 

Wnieśli je do domów dzieciom i staruszkom, 

Gotowy jest dom nasz, zamieciona ścieżka. 

Zbliża się jak radość ta noc przenajświętsza.

Opłatek nad stołem kruszy się na części 

za miłość i zdrowie za pokój i szczęście.

Prof. dr hab. Franciszek Kobryńczuk 

z tomiku „Laury i laurki”





Koło Seniorów Lekarzy Weterynarii

przy KPILW w Bydgoszczy

Druk:

Drukarnia "DANIEL"

Sępólno Krajeńskie ul. Wiatrakowa 3

www.drukarniadaniel.pl
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