
Z iycia Kola Seniorow Lekarzy Weterynarii 

Sprawozdanie z dziahlnosci Kola Seniorow Lekarzy Weterynarii KPILW w roku 2017 

1. Zabawa karnawalowa, organizowana przez Koto Seniorow, w ktorej mogli 
uczestniczyc oprocz PT seniorow, takze cĥ tni lekarze weterynarii wojewodztwa kujawsko -
pomorskiego, zapowiedziana na dzien 10 lutego 2017 r. w restauracji „Maestra" z braku 
ch?tnych nie doszla do skutku. Zapowiadaĵcy si§ atrakcyjnie wieczor kamawalowy trzeba 
byio odwolac. Odwolanie rezerwacji lokalu, gastronomii, muzyki i atrakcji wieczoru -
wyst?pu artystow „Opery Nova" nie nalezaio do przyjemnosci. Wypalii si§ organizacyjny 
zapal i musiala nast̂ pic zmiana koncepcji. 
Dla czlonkow i sympatykow Kola Seniorow b̂dzie organizowany udzial w „Balach 
Wiedenskich" jakie odbywaja si? corocznie w restauracji „Maestra". W tym roku w ostatnî  
sobot? kamawatu udzial w takim balu wzi?lo 18 osob. Pierwsza cz?sc balu wytwoma 
z orkiestr̂  (do 23.00) i polonezem (bo to Polska a nie Austria), wyst̂pem spiewakow z Opery. 
Od 23.00-4.00 DJ. Bylo duzo atrakcji. Zadowolenie peine. Trud organizatorski odpada. 
Miejsca limitowane. W przyszlym roku Bal Wiedenski w „Maestrze" odb?dzie si? dnia 3 
marca 2019 r. Zarezerwowano w nim udzial dla 30 osob. Zapraszamy!!! 
2. WyjSCia na imprezy kulturalne. Dnia 18 gmdnia 2OI6 r. w Filharmonii 
Pomorskiej w koncercie muzyki filmowej, ktory prowadzil Tomasz Stockinger uczestniczylo 
35 czlonkow i sympatykow Kola Seniorow. 
W dniu 30 listopada 2017 r. w Filharmonii Pomorskiej odbyl si? „Koncert Andrzejkowy" 
w ktorym wzi?lo udzial 34 osob. 
Dnia 17 lutego 2018 r. bylismy na Gali szlagierow w kinoteatrze „Adria". Bylo to 
eksperymentalne wyjscie na koncert muzyki disco-polo w sl̂ skich klimatach. Udzial wzi?lo 
28 osob. Nie wszyscy byli zadowoleni z poziomu artystycznego tego gatunku rozrywki. Bylo 
i smieszno i straszno. Nalezy jednak odnotowac fakt, ze wyst?p cieszyl si? powodzeniem 
u fanow tego gatunku rozrywki, ktorzy dobrze si? bawili. 
3. Roczne zebranie sprawozdawczo - wyborcze czlonkow 
Kola Seniorow 
Przy udziale 44 czlonkow 22 kwietnia 2017 r. w Bibliotece UKW w Bydgoszczy odbylo si? 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z organizacji 
i fmansow Kola. Przewodnicẑcym Kola ponownie wybrano Ryszarda Tyborskiego. Wybor 



byl prosty bowiem brak bylo kontrkandydatow. Trzeba jednak powoli myslec o nast?pcy, co 
dajemy pod rozwag? czionkow Koia. W trakcie zebrania ziozono zyczenia wszystkim 
obecnym Jerzym i Wojciechom. Solenizanci otrzymali okolicznosciowe przypinki a wszystko 
zagryziono tortem i wzniesiono toast dobr̂  kaŵ . 
Spotkanie z lekarzem geriatr̂  Panî  dr Katarzyn̂  Porzych, ktora zapoznala seniorow 
z wieloma problemami „wieku dojrzaiego" byio nast?pnym punktem programu. Dyskusja, 
ktora odbyla si§ po wykladzie swiadczy o zainteresowaniu sprawami zdrowia i psycliiki 
seniorow. Zebranie zakonczono wspolnym obiadem w restauracji „Ogniem i Mieczem" 
Nalezy zaznaczyc, ze koszt obiadu pokryto cẑsciowo z dobrowolnych skiadek zbieranych do 
kapelusza w trakcie zebrania. Ustalono, ze zbiorka do kapelusza b?dzie odbywala si? przy 
kazdym kolejnym zebraniu rocznym. 
4. Seniorski „Rodzinny Piknik" w bydgoskim Mysl?cinku nie doszedl do skutku 
z powodu organizacyjnych trudnosci. Moze tego roku taki piknik odb?dzie si? zgodnie 
zplanem. 
5. „Podlasie raz j e S Z C Z e " wycieczka Kola Seniorow wdniach 8-13maja2017 
W wycieczce uczestniczylo 25 osob. Jej trasa wiodla pierwszego dnia do Ziolowego Zak̂ tka 
w Korycinach - urokliwego skansenu leẑcego na drodze do Drohiczyna. Drugiego dnia 
zwiedzalismy Drohiczyn. Niepowtarzaln̂  „atrakcJ4" tej eskapady byla nawalnica gradowa, 
ktora dopadia nas w momencie, gdy docieralismy na szczyt Gory Zamkowej. Mimo tego 
widok na malowniczo wiĵ cy si? u jej podnoza Bug pozostawii niezaponiniane wrazenia. 
Wizyta w Muzeum Diecezjalnym im. Jana Pawla II, ktore ma swoĵ  siedzib? w pofrancisz-
kanskim klasztorze byio kolejnym etapem zwiedzania. Zbiory muzealne mieszcẑ  si? w kilku 
salach z obrazami, pamî tkowymi medalami i monetami, okolicznosciowymi znaczkami 
ipocztowkami. 
Muzeum regionabie ze zbiorem kilkudziesi?ciu zabytkowych motocykli nawet z pocẑtkow 
XX wieku, oraz jedyne w Polsce muzeum kajakarstwa, to kolejne punkty pobytu 
w Drohiczynie. Tego dnia bylismy jeszcze w Siemiatyczach i na Swi?tej Gorze Grabarce. 
Trzeciego dnia z Horodnian z hotelu „Zdroj6wka" udalismy si? do Suchowoli, miejsca 
urodzenia bl. ks. Jerzy Popieluszko, miasta, uznawanego za geometryczny srodek Europy. 
Augustow, Muzeum Kanaiu Augustowskiego oraz klasztor Kameduiow nad Wigrami 
i Studzieniczna byiy kolejnymi wycieczkowymi przystankami. Przezylismy tarn 
nieprzyjemn̂  „zimow4" pogod?, ale nie zepsuio to w zadnjnn wzgl?dzie atmosfery i dobrych 
nastrojow. Dzien czwarty w calosci przeznaczony byi na zwiedzanie Biaiowiezy i jej okolic. 
Bardzo sympatyczne byio spotkanie z Adamem Wajrakiem. Na spotkanie z nami przyjechal 
rowerem z odlegiej od Biaiowiezy o 7 kilometrow wioski Teremiski, w ktorej zamieszkuje od 
1997 roku. Okazai si? bye czlowiekiem niezmiemie sympatycznym, otwartym i swietnie 
zorientowanym w sprawach fauny i flory puszczy. 
Tego dnia zwiedzilismy tez Muzeum Przyrodniczo-Lesne Biaiowieskiego Parku Narodowego 
i kompleks dworcowy „Biaiowieza Towarowa", z ciekawymi zabytkowymi skladami 
pocîgow w stylu minionej „carskiej" epoki. Ostatnim punktem pobytu w Biaiowiezy byi 
spacer szlakiem o nazwie „2ebro Zubra". 
Glown̂  atrakcji pobytu w Hajnowce byla mozliwosc uczestniczenia w popoludniowych 
przesiuchaniach chorow prawosiawnych. Przedtem pojechalismy kolejk̂  ŵskotoroŵ  
w gl̂ b puszczy, oraz do polozonego w odlegiosci 13 kilometrow od Hajnowki w Budach sioia 
„SioioBudy" sk̂ d udalismy si? do polozonego nieopodal Hajnowki Parku Miniatur Zabytkow 
Podlasia. Ostatnim akordem dnia byl wspomniany wczesniej udzial przesiuchaniach 
uczestnikow Mi?dzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" maĵcego 
miejsce w soborze Sw. Trojcyw Hajnowce. 
Wracaĵ c do Bydgoszczy zatrzymalismy si? w Muzeum Przyrody w Drozdowie uprzednio 
dawnej siedziby rodu Lutosiawskich i wybitnego kompozytora Witolda Lutosiawskiego. 
Wspaniale wystawy tematycznie zwiazane z przyrody dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historia 
i pamî tki rodziny Lutosiawskich a takze posmiertna maska Romana Dmowskiego, ktory byl 

2 



bliskim znajomym Lutosiawskich i w dworku tym zmart w dniu 2 stycznia 1939 roku byly 
ostatnimi akcentami wycieczki „Podlasie raz jeszcze". 
Pelni wrazeh z przezytych wspolnie dni wrocilismy do domow planuĵ c w drodze powrotnej 
do Bydgoszczy nast̂pn̂  wrzesnioŵ  wycieczk? do Darlowa. 
6. Jesienna „wycieczka na bis" w dniach 7- 9 wrzesnia 2017 
W wycieczce uczestniczyly 24 osoby. Nocowalismy w Darlowie, u naszego kolegi lekarza 
weterynarii Mietka Bojke, ktory poza praktyk̂  lekarsko-weterynaryjn̂  prowadzi takze 
osrodek noclegowy. Zamek czhichowski, pierwszy etap wyprawy, byl kiedys drugim 
po Malborku pod wzgl?dem wielkosci zamkiem Zakonu Krzyzackiego. Rezydowal w nim 
m.in. Ulrich von Jungingen i Konrad von Wallenrode. Do czasow dzisiejszych przetrwaly 
niestety tylko mury, wieza i nieodkryte do dzis podziemia. 
Zwiedzanie chojnickich zabytkow ograniczylismy ze wzgl?du na pogod? tylko do Bramy 
Czhichowskiej. „Zaoszcz?dzony" na zwiedzaniu czas sp?dzilismy w roznych mitych 

chojnickich kawiarenkach. W Charzykowach spotkalismy si? 
z seniorami zawodu powiatu chojnickiego, naleẑcego do 1999 
roku do wojewodztwa bydgoskiego. Nast?pnego dnia 
zwiedzalismy Zamek Ksî ẑ t Pomorskich w Darlowie, rozlegly 
rynek darlowski, oraz do Kosciol Mariacki. Tramwajem 
wodnym poplyn?lismy do Darlowka. Po spacerze brzegiem 
morzaraczylismy si? rybami w wysmienitej smazalni „Ator'. 
Wieczorem byl grill i mile polakow rozmowy. 
Dzien trzeci i ostatni, to powrot przez Bytow do Bydgoszczy. 
W Bytowie drezynami odbylismy okolo dwugodzinn̂  szynoŵ  
wycieczk?. Zdaniem uczestnikow ta ostatnia atrakcja byla 
milym zakohczeniem calej imprezy. 

7. VIII Roczne Spotkanie Kola Seniorow 2017 
Roczne Spotkania Kola Seniorow na stale wpisaly si? w kalendarz dzialah naszego Kola. 
Spotkanie roku 2017 odbylo si? w dniach 6-7 pazdziemika. Pierwszego dnia 
w zorganizowanym tumieju krzyzowkowym udzial wzi?lo 16 seniorow. Zwyci?zc4 okazala 
si? Pani Maria Judek. Tumieje o roznym charakterze tematycznym hqdq kontynuowane 

w kolejnych spotkaniach. W uroczystej 
kolacji ubogaconej wyst?pem artystycznym 
duetu wokalno - instrumentalnego wzi?lo 
udzial 40 osob. 
Drugi dzien rozpocẑ l si? wspolnym 
zwiedzaniem Fortu IV w Toruniu - pruskiej 
twierdzy fortowej z II polowy XIX 
wieku.Udzial ok. 70 osob wymusil podzial 
zwiedzaĵ cych na dwie grupy, ktore byly 
prowadzone przez przewodnikow - pruskich 
zolnierzy utrzymuĵ cych „pruski dryl" 

w czasie zwiedzania. Na rozgrzewk? w lochach fortu serwowano grzane korzenne wino. 
Cz?sc oficjalna VIII Rocznego Spotkania KS. odbyla si? wg ustalonego programu. 
Tradycyjnie przedstawiono roczne sprawozdanie z dzialalnosci Kola w tym takze jego finanse. 
Uhonorowano seniorow Jubilatow okolicznosciowymi adresami. Kazdy z uczestnikow 
otrzymal kolejny 6 numer Biuletynu Kola Seniorow. Po raz kolejny nasz weterynaryjny 
globtroter Pawel Wyczanski zaprosil uczestnikow do Rumunii na spotkanie z Dracul̂ . 
Jak zawsze takze i tym razem byl to ciekawy punkt programu. Piesni i Romanse Rosyjskie 
w wykonaniu zespohi „Slavic Voices" Pana Michala Hajduczeni zostaly przyj?te 
entuzjastycznie bowiem repertuar i jego wspaniale wykonanie na tak̂  ocen? zaslugiwalo. 
Byly rz?siste brawa, bisy i koncert zyczeh. 
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W tym roku w pazdziemiku na IX Spotkaniu zespol ten wyst̂ pi takze, tyle ze w zupelnie 
irmym repertuarze. Na zakonczenie uczestnicy spotkali si? na wspolnym obiedzie 
i uczestniczyli w tradycyjnej loterii fantowej, gdzie kazdy los byl nagradzany. 
8. „ZaduSZki - Pamieci tych, ktorzy Odeszli" odbyly si? 28 pazdziemika 
w Bydgoszczy w siedzibie Izby i 3 listopada w Grudzî dzu w kawiami „Staropolska Cafe" 
przyul. Wlodka?. 
Coraz wi?ksza liczba uczestnikow bior̂ cych udzial w zaduszkowych spotkaniach powoduje, 
ze wpisaly si? one na stale w plany dzialan Kola. Wspomnienia przywohijq postacie zmarlych 
lekarzy weterynarii, ktorzy zapisali si? w pami?ci wspominaĵ cych. Forma wspomnien jest 
rozna, a niekiedy ŝ  to nawet anegdoty i dowcipy zwiazane z wspominanymi osobami. Jednak 
nastroj tych zaduszkowych spotkan jest powazny a nawet podniosly i daje okazj? do zadumy 
i zastanowienia si? nad mijaĵ cym czasem. 9. Sesj a historyCZna we Wloclawku planowana na dzien 24 listopada 2017 r. 
niestety nie odbyla si? z powodu braku osob ch?tnych do wspolpracy w jej organizacji. Szkoda, 
gdyz wloclawska weterynaria ma si? czym pochwalic w swojej dhigoletniej historii w tym, 
takze w czasie trwania woj ewodztwa wloclawskie-go w latach 1975-1999. 
10. Spotkania opiatkowe: 
W roku 2017 spotkania takie odbyly 
si? w Rypinie w dniu 16 gmdnia 
i w Bydgoszczy w dniu 21 gmdnia. 
Bior̂ cy udzial w spotkaniu w Rypinie 
S4 przedstawieni na zdj?ciu. Szkoda, 
ze tak nieliczna gmpa skorzystala 
z zaproszenia kierowanego do senio
row mieszkaĵ cych w Toruniu, 
Brodnicy, Rypinie, Lipnie, Golubiu -
Dobrzyniu i Wloclawku. I E / I B I E : E E PM 

Spotkanie oplatkowe w Rypinie. Od lewej: Edmund Sawicki, Leszek Ratajczak, Wojciech Karpinski, 
Wojciech Minda, Ludwik Andrzejewski, Radoslaw Korytko, Waldemar Galinski, Irena Trawinska, 
Tadeusz Zamachowski, Wlodzimierz Wszelak, Jerzy Ciecidra, Andrzej Reimann. Klqczy Janusz 

Mostowski, Ryszard Tyborski byl fotografem. 

Plany Kola Seniorow na rok 2018 
Dzis w sobot? dnia 14 kwietnia 2018 roku, kiedy otrzymujecie Pahstwo t̂  informacyjn̂  
broszur? odbywa si? Roczne Zebranie organizacyjne czlonkow Kola Seniorow. 
Jak wypadnie, jaka b?dzie frekwencja, co wniesie nowego do zycia Kola, jak b?dzie si? 
podobal koncert gitarowy w wykonaniu Pana Jarka Kubiaka, co wyniesiemy z spotkania 
z lekarzem diabetologiem Panî  dr Zofî  Ruprecht? Odpowiedzi na te pytania poznamy 
wkrotce, a wrazenia zamiescimy w Nr 7 Biuletynu Kola Seniorow, nad przygotowaniem 
ktorego trwaja juz prace redakcyjne. O Biuletynie piszemy jeszcze ponizej. 
Piknik majowy w Myslf cinku odb̂ dzie si? w sobot? dnia 5 maja w ZOO w Bydgoszczy. 
B?dzie to piknikowe spotkanie pol̂czone z zwiedzaniem ZOO, obj?cie patronatem w?za 
eskulapa, zbiork̂  karmy i ew. fimduszy na potrzeby zwierẑ t w ZOO, wspolne ognisko, 
grochowka i grill z przygotowanych jak zwykle przez uczestnikow grillowych potraw, 
konkurs zoologiczny i inne atrakcje. 
Wycieczka autokarowa dla ok. 35 osob „Ziemia swi?tokrzyska - Zakopane -
Cz?stochowa" w dniach 19-26.05.2018 r. 
Jest to dziewî ta wycieczka Kola Seniorow (cztery wycieczki zagraniczne i pi?c wycieczek 
krajowych) a szosta z kolei organizowana wyl̂ cznie przez Zarẑ d Kola Seniorow bez tzw. 
„posrednik6w". Wymaga to duzego naktadu pracy i zmyshx organizacyjnego, ale uzyskuje si? 



przez to znaczne obnizenie kosztow wycieczki. Jak wypadnie nasza kolejna eskapada? 
Czy b?d4 jakies niespodzianki lub organizacyjne wpadki zobaczymy. Mamy nadziej?, ze nie, 
ale w zyciu i na wycieczce roznie bywa, przewaznie jednak jest OK. Aktualnie list? 
uczestnikow zapelnilo 29 osob. Jest jeszcze miejsce dla 2-3 osob. Zapraszamy!!! 
Dwa wyjscia na koncerty lub imprezy zorganizowane IX-XII/2018 
Filharmonia Pomorska, Opera Nova, Teatr Polski, Kinoteatr „Adria" w Bydgoszczy, Teatr 
Wilama Horzycy w Toruniu - w zaleznosci od repertuaru. 
rv Sesj a Historyczna Kola Seniorow: ,,130 lecie urodzin ks. dr Szczepana Gracza", 
wielkiego patrioty i dzialacza niepodleglosciowego, zasluzonego dla zawodu lekarza 
weterynarii, ktora odbfdzie si? w m-ci Sypniewo pow. S?p61no Krajenskie w dniu 14 
wrzesnia 2018 r. 
Sesj? poprzedzi msza sw. o godz. 10.00 w kosciele Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Sypniewie i odsloni?cie okolicznosciowej, pamî tkowej tablicy ufundowanej przez lekarzy 
weterynarii pow. s?polenskiego. Sesja historyczna odb?dzie si? od godz. 11.15 w sali 
konferencyjnej palacu w S)̂ niewie z udzialem ksi?zy pallotynow (SAC). W tej cz?sci zostan̂  
wygloszone referaty z prezentacjami dotycẑ cymi zycia dzialalnosci weterynaryjnej 
i duszpasterskiej ks. dr Szczepana Gracza, oraz historii s?polehskiej weterynarii w okresie 
od roku 1918 do jej prywatyzacji. Patronat nad sesĵ  obejmuĵ : Kujawsko-Pomorski 
Wojewodzki Lekarz Weterynarii, Starosta S?polehski oraz Burmistrz Wi?cborka. Liczymy 
na zainteresowanie tematyk̂  sesj i, ktora przypada w roku 100-lecia odzyskania niepodleglosci 
Polski. 
IX Roczne Spotkanie Kola Seniorow w MCSM w Toruniu 12-13 pazdziernik 2018 
12.10.2018 - Spotkanie integracyjne czlonkow Kola w godz. 17.00-22.00 
13.10.2018 - W programie drugiego dnia IX Spotkania przewidziano - scans zanikni?ty 
z zaj?ciami dla ok. 50 osob w Muzeum Zywego Piemika w Toruniu, wyst?p zespohi „Slavic 
Voices" i inne atrakcje o ktorych poinformujemy w przeslanych czlonkom Kola we wrzesniu 
zaproszeniach. Moze uda si? ponownie zaprosic chor „Parati Semper" ze Swiecia!? 
Mamy nadziej? na udzial licznego grona PT Kolezanek i Kolegow w IX Rocznym Spotkaniu 
Kola Seniorow w mysl motta: 

„Zaduszki - Pami?ci tych , ktorzy odeszli". Spotkania zaplanowano w tym roku w Zninie 
dnia 27 pazdziemika 2018 o godz. 11.00 w siedzibie PIW i w Bydgoszczy 3 Ustopada 2018 
Wroku 2017/2018 ztnarli czlonkowie Kola Seniorow: Surdyka Mieczyslaw z Bydgoszczy, 

Wojciechowski Stanislaw z Wloclawka, Kozlowski Ryszard z Sfpolna Krajenskiego, 
Seredyka Henryk z Barcina, Koschnik Ryszard z Grudziqdza, oraz Mazurczak Edward 

z Piotrkowa Kujawskiego, Kowalewski Edward z Bydgoszczy i Kowalski Zbigniew 
z Dobrcza, ktorzy do Kola nie nalezelL 

Spotkania oplatkowe: Odb?d4 si? w powiecie wloclawskim oraz Bydgoszczy, ktore 
tradycyjnie zostanie zorganizowane wspolnie z organami KPILW. Terminy spotkan nie ŝ  

ustalone. Istnieje mozliwosc zorganizowania spotkania oplatkowego takze w innym 
powiecie o ile ktos podejmie si? takiej organizacji. 

W zaleznosci od inwencji czlonkow Kola moĝ  a nawet powinny bye organizowane inne 
imprezy i spotkania. Trzeba tylko troch? ch?ci i inicjatywy. Codziennie mysl? o tym jak 
Was Drodzy Seniorzy zach?cic do tworczej wspolpracy. Na razie nie przyszlo mi do glowy 
nic, czym mozna by obudzic pomysly drzemî ce w seniorskich sercach i umyslach. 
Ciqglejednaknietrac?nadzieinapozytywnerozwî zanietej sprawy IV. (R. Tyborski) 



KOMUNIKATY 
Kolo Seniorow Lekarzy Weterynarii przy KPILW liczy aktualnie 118 czlonkow. 
Liczymy nawst?powanie PT Kolezanek i Kolegow Seniorow do Kola, bowiem: 
Formularz zgloszenia czlonkostwa dostfpny jest na stronie internetowej KPILW 
w zakladce Kolo Seniorow. 
Do Kola wstqpili nowi czlonkowie: Grzegorz Chodyna z Grudzî dza, Wieslawa Jethon ze 
Swiecia, Piotr Pulkownik z Janocina pow. Inowroclaw, Leszek Ratajczak z Wrocek pow. 
Golub-Dobrzyn, Edward Sawicki z Golubia-Dobrzynia, Wlodzimierz Zagrajek z Gostycyna 
pow. Tuchola, Janusz Zygmont z Torunia, Stanislaw Zwolinski ze Zlotnik Kujawskich pow. 
Inowroclaw. 
Finanse Kola: 
Stan fmansow na dzien 01.01.2017 r. wynosil 8006, 94 zl 
Dotacja KPILW na 2017 r. 10.500,00 zl 
Zebrane skladki w roku 2017 11.502,09 zl 
L̂ cznie 30.009,03 zl 
wydatkiw2017 - 16.846,02zl 
Stan fmansow na 31.12 2017 r. = 13.163,01zl 
Skladki w bieẑ cym roku 2.105,00zl 
Planowana dotacja 12.000 
Serdecznie dzî kujemy wszystkim czlonkom wspierajqcym dzialalnosc Kola, za wplaty 
na rzecz Kola. Jest to bardzo duza pomoc finansowa PT Kolegow lekarzy weterynarii wolnej 
praktyki, oraz sympatykow Kola pozwalaĵ ca na szersze i bardziej atrakcyjne dla jego 
czlonkow dzialanie Kola. Zach?camy wszystkich do dobrowolnych wplat. 

Formularz zgloszenia jest dost̂ pny wsparcia na stronie internetowej KPILW 
w zakladce Kolo Seniorow. 

„Zgloszenie czlonkostwa wspieraĵ cego" 
Wplat na konto Kola mozna dokonywac w cî gu calego roku kalendarzowego. 

Kolejny Zeszyt Historyczny Kujawsko - Pomorskiej Izby 
Lekarsko - Weterynaryjnej. 

Po wielu obiektywnych trudnosciach udalo si? wreszcie oddac w r?ce lekarzy weterynarii 
zainteresowanych historic zawodu Zeszyt Historyczny nr 3 KPILW pt. „Weterynaria 
Grudzî dzka XX wieku, Grudzî dz - stolica kawalerii". 
Zeszyty history czne powstaĵ  z inicjatywy Kola Seniorow Lekarzy Weterynarii i obrazuja 
tematyk? prezentowanq w czasie sesji historycznych. Zeszyt nr 3 zawiera szesc zasadniczych 
tematow prezentowanych na sesji w Grudzî dzu w dniu 25 listopada 2016 r. i stanowi tworcẑ  
kontynuacj? zrodzonej kilka lat temu idei dokumentowania historii weterynarii na terenie 
Pomorza i Kujaw. Roznorodnosc tematyki poszczegolnych doniesien w tym zeszycie î cẑ  
dwa niezmiemie istotne ŵ tki: zawod lekarza weterynarii i miejsce jego wykonywania. To, co 
ofemje czytelnikowi niniejszy „Zeszyt" traktowac mozna, jako bardzo istotn̂  dla zawodu, 
osadzon̂  w realiach minionych czasow, tmdn̂  do przecenienia, monografi? historii 
gmdzî dzkiej weterynarii. Jest ona skierowana takze do nowego pokolenia lekarzy 
weterynarii, ktorzy b̂d̂  mogli zapoznac si? z tym jak po odzyskaniu niepodleglosci w 1918 r. 
tworzyla si? i rozwijala weterynaria zarowno w okresie mi?dzywojennym jak i po II woj nie 
swiatowej w zmienionych realiach ustrojowych. 
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Zostata uruchomiona strona internetowa poswîcona historii zawodu lekarza weterynarii 
w tym takze historii zawodu w naszym wojewodztwie. Piecz? nad strong sprawuje 
dr n. wet. Jaroslaw Sobolewski z Bydgoszczy. 
Adres tej strony internetowej www.historiaweterynarii.pl 
Wszystkich, ktorych interesuje zagadnienie historii zawodu zapraszamy do wspolpracy. 
Nieformalnie na naszej zawodowej history cznej niwie dziaia grupa pasjonatow. Chftni do 
wspolpracy a szczegolnie lekarze weterynarii mlodszego pokolenia b̂d̂  tarn mile widziani. 
Kontakt w tej sprawie - drJacek Judek tel. 602 458 205, adres e-mail: jacekjudek@wp.pl 
W dalszym cî gu trwaĵ  przygotowania do wydania albumu fotograficznego 
„Weterynaria w amatorskim kadrze". Jest tam jeszcze miejsce na fotografie z indywidualnych 
zbiorow. Jezeli ktos w rodzirmych pamî tkach posiada zdj?cia dotycẑce miejsc i czyrmosci 
zwî zanych z weterynariq i chcialby je udost?pnic w celu ich zamieszczenia w albumie 
proszonyjesto kontakt pod telefonem 600 884 619. 
Leksykon - nekropolia lekarzy weterynarii. Powstal zamiar opracowania leksykonu 
lekarzy weterynarii, ktorzy w okresie 1918 - 1990 pracowali na terenie wojewodztw: 
pomorskiego, bydgoskiego, torunskiego, wloclawskiego i kujawsko - pomorskiego. 
Opracowanie uwzgl̂dnialoby takze miejsca ich pochowku (cmentarze). Byloby to pol̂ czenie 
leksykonu z nekropolî . Zamysl jest bardzo trudny do wykonania dlatego w tym wypadku 
powinien powstac zespol do zbierania i opracowywania danych. W okresie kilkunastu lat 
udalo si? R. Tyborskiemu opracowac ok. 1000 biogramow, ktore mozna w tym celu 
wykorzystac. Trzeba tylko wspolnego zdecydowanego dzialania. Czekamy na ch?tnych 
z poszczegolnych powiatow naszego wojewodztwa do pomocy. 
Rozpocz?ly si? przygotowania do wydania kolejnego 7 Nr Biuletynu Kola Seniorow. 
Ponownie zach?camy i prosimy wszystkich PT Seniorow do opracowania i przesylania swoich 
zawodowych wspomnien lub innych materialow, ktore b?dzie mozna wykorzystac do 
zamieszczenia w Biuletynie. 
Jest to bowiem ostatni czas do ocalenia od zapomnienia faktow, zdarzeh i zaszlosci z zycia 
spolecznosci lekarzy weterynarii dzialaĵ cych na terenie wojewodztwa bydgoskiego w latach 
1945-1975 a takze bydgoskiego, torunskiego i wloclawskiego w okresie 1976 do 
prywatyzacji. Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych w ktorych znajdowali 
zatrudnienie lekarze weterynarii. Apel ten ponawiamy juz 9 lat!!! 
Prywatyzacja klinicznej weterynarii po tym okresie nie pozwala na kontynuowanie historii 
zawodu. Brak j est bowiem materialnych danych, ktore b?d4 pozwalaly na opracowania. 

Dane kontraktowe Kola Seniorow KPILW 
Biuro Izby ul. Noakowskiego 3,85-804 Bydgoszcz 

Tel. 52 36201 53 e-mail: kpilw@kpliw.pl 
Biuro czynneponiedzialek-pi4tek8.00-15.00, wtorek 11.00-18.00 

Przewodnicẑcy Kola: Ryszard Tyborski tel. 600 884 619 e-mail tyborski.r@gmail.com 
Zast?pcy Przewodnicẑcego: Jacek Judek tel. 602458 205,Zenon Grzeczka512 833 048 

Sekretarz Kola: Maria Brauer - Mazurek tel. 698 413930 
Koordynatorzy: Toruh - Wojciech Karpinski tel. 602 334 397 

Wloclawek - Janusz Mostowski tel. 571 388 183 
Grudzî dz - Witold Gappa tel. 604 222 245. 

Brodnica - Radoslaw Korytko tel. 603 335 244 
Konto do wplat: Kujawsko Pomorska Izba Lekarsko -Weterynaryjna 

PKO BP Oddzial Bydgoszcz 
Nr rachunku 6710201462 0000 7102 0018 9506 

Skladki czlonkowskie deklarowane indywidualnie od 30 zlotych wzwyz platne na konto 
Izby do konca I kwartalu z zaznaczeniem „Skladka czlonka Kola Seniorow za okres" 

7 
1 



Senior^ lekarze weterynarii w poszczegolnych powiatach 

Firma Usiugowo - Wydawnicza 
„DANIEL" Ewa Wierzchucka 

89-400 S?p61no Krajenskie 
ul. Wiatrakowa 3 
tel. 52 388 38 56 

drukarniadaniel@poczta.onet.pl 
www.drukarniadaniel.pl Daniel 

• POLIGRAFIA • REKLAMY • PIECẐ TKI 
GADZETY REKLAMOWE 
NADRUKI NA KOSZULKI 

WYDRUK I OPRAWA PRAC DYPL. I MGR 
PRZYPINKI • KSERO KOLOR 
NADRUKI SUBLIMACYJNE 


