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The Polish Society of Veterinary Sciences was founded in 1952 as an organization dedicated to the deve!op-
ment and propagation of sciences fundamental to the veterinary profession. In the course of fifty years the 
society has been instrumental in raising and upholding the high professionai standard of Polish veterinarians. 
The society is made up of the main board and nineteen specialist sections which organize national academic 
conferences, as well as thirteen regional divisions which have a high degree of organizational independence. 
The society publishes numerous books, and the journal Medycyna Weterynaryjna (Veterinary Medicine), which 
has a high publishing rank (Current Contents and Impact Factor). The society gives six different awards for 
scientific acthities to veterinary doctors from Poland and abroad. 
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Każda korporacja zawodowa ma swoje korzenie 
powstania, tkwiące w pierwowzorach postępowań spo
łecznych. Każda z nich ma również swoją specyfikę 
rozwoju, sukcesów działania a niekiedy i trudnych okre
sów. Tak jest i w odniesieniu do Polskiego Towarzy
stwa Nauk Weterynaryjnych. Stąd też jego powstanie i 
działalność należy zapewne przedstawić w następują
cych czterech częściach: 

I . Krótka historia powstawania korporacji zawodo
wych w tym i weterynaryjnych na świecie, 

I I . Historia korporacji weterynaryjnych w Polsce, 
III . Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych 

- powstanie i działalność, 
IV. Rozważania nad przeszłością i przyszłością 

PTNW. 

I. Historia powstawania 
korporacji zawodowych 

Pierwowzorem wszystkich stowarzyszeń zawodo
wych były cechy rzemieślnicze. Powstawały one suk
cesywnie w różnych krajach w średniowieczu tj. od V 
do końca XV r. W Zachodniej Europie zakładano je na 
szerszą skalę w X wieku. Służyły one ochronie praw i 
możliwości wykonywania zawodu przez poszczegól
ne grupy rzemieślnicze w powstających dużych aglo
meracjach miejskich; pierwsze dobrze zorganizowane 
cechy powstały na przełomie X i X I w. we Włoszech, 
a konkretnie w Pawii, następne w Niemczech. W Pol
sce rozwinęły się dopiero w XIII w. 

*' Referat plenarny wygłoszony na Sesji jubileuszowej 50-lecia PTNW 
odbytej 7 maja 2002 r. w Warszawie. 

Doskonalszą formą zrzeszania grup profesjonalnych 
były związki zawodowe, powstające wraz z rozwojem 
kapitalizmu w pierwszej połowie XIX wieku. Ich ko
lebką była najbardziej wówczas zindustrializowana 
Anglia, z końcem XVIII wieku; w Niemczech powsta
ły po 1848 r., a w Polsce dopiero w XX wieku. 

Zawody oparte o studia wyższe organizowały się 
w swoje korporacje dopiero w XIX wieku, wzorując 
się w jakimś stopniu na związkach zawodowych, 
a pierwsze tego typu stowarzyszenia zawodowe - le
karskie, prawnicze itp. - powstawały w Europie 
w pierwszej połowie XIX w. Zakładane były z reguły 
przy uczelniach wyższych przez ich absolwentów. Ich 
celem działania było w pierwszym okresie podnosze
nie własnych kwalifikacji, a także utrzymywanie związ
ków emocjonalnych między członkami własnej profe
sji. W późniejszym czasie przekształcały się w organi
zacje samorządowe. 

Pierwsze organizacje weterynaryjne powstały bodajże 
w Niemczech; miały one początkowo charakter regio
nalnych czy nawet lokalnych stowarzyszeń zawodowych 
(tzw. Vereine). W 1838 r. pierwsze takie stowarzyszenie 
powstało w Wirtemberdze, w 1840 r. w Nadrenii, a w 
następnych latach zakładane były liczne lokalne tego typu 
organizacje (należy podkreślić, że Niemcy nie tworzyły 
wówczas jednolitego państwa, ale istniały liczne księ
stwa czy nawet królestwa). W latach 1842-48 powołano 
do życia w samej tylko Bawarii 8 takich regionalnych 
niemieckich stowarzyszeń weterynaryjnych. 

W 1841 r. powstała w Niemczech organizacja pn. 
Verein Deutscher Tierarzte tj. Stowarzyszenie Niemiec
kich Lekarzy Wet., która wraz z czasem doprowadziła 
do zjednoczenia, pod jej przewodnictwem, wszystkich 
regionalnych stowarzyszeń. Sprawność organizacyjna 



i efektywność działania tego Stowarzyszenia były m.in. 
przyczyną powierzenia Niemcom organizacji I Świa
towego Kongresu Weterynaryjnego, który odbył się w 
Hamburgu w 1863 r. 

W Wielkiej Brytanii pierwsze stowarzyszenie wete
rynaryjne powstało w 1882 r. jako National Associa-
tion for Veterinary Medicine, przemianowane później, 
w latach dwudziestych XX w., na British Veterinary 
Association. Stowarzyszenie to istnieje do tej pory, jako 
jedna z najbardziej prężnie działających organizacji 
weterynaryjnych na świecie i jest wydawcą znanego 
czasopisma pn. Veterinary Record. 

W USA pierwsze stowarzyszenie weterynaryjne po
wstało w 1863 r. jako United States Veterinary Medi-
cal Association (USVMA), którego nazwa została w 
1898 r. zmieniona na American Veterinary Medical 
Association (AVMA). Stowarzyszenie to, jedna z naj
większych organizacji weterynaryjnych na świecie, 
wydaje znane powszechnie czasopismo pn. Journal of 
AVMA. 

Po I wojnie światowej wszystkie stowarzyszenia o 
charakterze zawodowym, w tym także lekarskie i we
terynaryjne, przekształcały się w organizacje charak
teru związkowego, jako pierwowzory późniejszych izb 
w tym lekarskich, a następnie i weterynaryjnych. Nie 
miały one jednak charakteru towarzystw naukowych, 
mimo że prowadziły dokształcanie zawodowe swych 
członków. 

Dopiero po I I wojnie światowej pojawiła się idea 
powołania obok stowarzyszeń zawodowych czy też izb 
- także profesjonalnych towarzystw naukowych. Im
pulsem dla tych inicjatyw były: 

a) nadzwyczaj dynamiczny rozwój nauk stosowanych 
(specjalistycznych), bazujących na osiągnięciach nauk 
podstawowych, 

b) pragnienie nadania niektórym zawodom, zwłasz
cza o akademickim charakterze, wyższej rangi i presti
żu poprzez zainteresowanie problemami nauki, oraz co 
jest symptomatyczne dla niektórych krajów, 

c) utrzymania jednolitej organizacji zawodowej, 
wobec rozwiązania w niektórych krajach, ze względów 
politycznych, samorządów zawodowych (izb lekar
skich, weterynaryjnych itp.) i zastępując je organiza
cjami sterowanymi przez organy państwowe czy poli
tyczne; towarzystwa naukowe stwarzały w tych kra
jach jakby namiastkę samorządu zawodowego. 

W latach 50-tych powstały stąd w niektórych kra
jach weterynaryjne towarzystwa naukowe o zawodo
wym charakterze, a przykładami tego rodzaju inicja
tyw były: 

a) założone w RFN w 1951 r. Deutsche Veterinarme-
dizinische Gesellschaft i w NRD, w tym samym pra
wie czasie, powstanie towarzystwa pn. Wissenschaftli-
che Gesellschaft fur Veterinarmedizin, 

b) Polska - gdzie w 1952 r. powstało Polskie Towa
rzystwo Nauk Weterynaryjnych, 

c) Portugalia, gdzie jeszcze w 1902 r. założono So-
ciedade Portuguesa de Ciencias Yeterinarias. 
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Nie we wszystkich jednak krajach zawodowe sto
warzyszenia weterynaryjne wykazywały takie ambicje 
i potrzeby, zwłaszcza w tych państwach, w których 
wysoki status materialny zupełnie satysfakcjonował ich 
członków; przykładem takim są np. Dania i Holandia. 
Istniejące w tych krajach stowarzyszenia uważają, że 
dla funkcjonowania zawodu wystarczy dobre uregulo
wanie usług i okresowe dokształcanie, bez potrzeby 
angażowania się w działalność charakteru naukowe
go. - W krajach tych uważa się, że sprawami nauki i 
postępu naukowego winny się zajmować odpowiednie 
państwowe instytucje i specjalistyczne towarzystwa 
naukowe, nie akcentujące swych związków z konkret
ną profesją. 

Równolegle z powstawaniem stowarzyszeń wetery
naryjnych tworzone były zawodowe czasopisma: 

a) w 1835 r. było już w Europie ok. 22 czasopism 
weterynaryjnych, oczywiście wydawanych początko
wo w niewielkiej objętości i w małym nakładzie; wy
nikało to głównie z niewielkiej liczby ówczesnych le
karzy wet. (weterynarzy), 

b) w 1851 r. powstało w Niemczech pierwsze ogól-
noniemieckie czasopismo zawodowe pn. Deutsche 
Tierarztliche Wochenschrift, jako organ stowarzysze
nia pn. Verein Deutscher Tierarzte, powstałego jeszcze 
w 1841 r.; czasopismo to istnieje do dziś, ale ma inny 
już charakter i nie jest już organem stowarzyszenia wet., 

c) w następnych latach prawie w każdym kraju za
kładano i wydawano narodowe periodyki, a po I I woj
nie światowej pojawiły się już liczne czasopisma, w 
tym i charakteru wyraźnie specjalizacyjnego. 

II. Historia korporacji 
weterynaryjnych w Polsce 

Wzorem dla powstających w Polsce stowarzyszeń 
weterynaryjnych były istniejące za granicą głównie w 
Niemczech, a przede wszystkim funkcjonujące już 
wcześniej polskie organizacje lekarskie. 

Polskie towarzystwa lekarskie - powstawały sukce
sywnie od pierwszych lat XIX w. aż do 1950 r., jako 
regionalne stowarzyszenia lekarskie. Pierwszymi były: 
Towarzystwo Lekarskie Wileńskie - zał. w 1805 r. i 
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie - powstałe w 
1820 r. Wiele z nich powstało w XIX w., a do 1950 r. 
założono aż 50 tego typu dzielnicowych stowarzyszeń. 
W 1951 r. towarzystwa te utworzyły ogólnopolską or
ganizację pn. Polskie Towarzystwo Lekarskie - PTL, 
istniejące do dziś i mające aktualnie ok. 30 tysięcy 
członków, z zarządem głównym i 50 oddziałami tere
nowymi. PTL wydawało kilka czasopism, w tym Wia
domości Lekarskie - zał. w 1862 r. i najbardziej znany 
Polski Tygodnik Lekarski - od 1945 r., przekształcony 
w 1996 r. w Polski Merkuriusz Lekarski. W XX wie
ku, zwłaszcza po I I wojnie światowej, powstawały i do
tąd istnieją liczne specjalistyczne towarzystwa lekar
skie, których aktualnie jest w Polsce 39. Prócz tego 
działa 60 medycznych organizacji zawodowych. 
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Pierwsze organizacje weterynaryjne w Polsce 
- okres zaborów 

1. Galicyjskie Towarzystwo Weterynarskie 
- założone 21.06.1886 r. (w 1885 r. jeszcze jako 

Kółko Weterynarzy) przez 27 absolwentów Szkoły We
terynarii we Lwowie powstałej w 1881 r. Działało do 
czasu uzyskania niepodległości Polski w 1918 r. - licz
ba członków była niewielka: w 1886 r. - 63, w 1889 r. 
- 84, w 1901 r. - 124, w 1918 r. - 158. 

Równocześnie powstało pierwsze czasopismo we
terynaryjne jako organ tego Towarzystwa pn. Przegląd 
Weterynarski; w 1920 r. o zmienionej nazwie na Prze
gląd Weterynaryjny, który ukazywał się we Lwowie aż 
do 1939 r.; liczba prenumeratorów „Przeglądu" wyno
siła w 1910 r. - 355 egzemplarzy, przy czym z samej 
Galicji było ich 190, a pozostali z zaboru rosyjskiego i 
pruskiego. 

2. Warszawskie Tow. Weterynarskie 
- powstałe w zaborze rosyjskim dopiero w 1909 r. 

gdyż władze rosyjskie przez wiele lat nie wyrażały zgo
dy na jego utworzenie. Zebranie konstytuujące odbyło 
się 7.11.1909 r. - przy udziale 67 lekarzy wet., których 
liczba w 1912 r. wzrosła do 140. Nie była to duża licz
ba członków, należy jednak wziąć pod uwagę, że w 
całym rosyjskim zaborze (tzw.Priwislanski Kraj) było 
tylko kilkuset lekarzy wet. czy też, jak ich wówczas 
nazywano, weterynarzy; 

• w 1918 r., po uzyskaniu niepodległości Polski -
zmieniono nazwę towarzystwa na Polskie Towarzystwo 
Lekarsko-Weterynaryj ne. 

• wydawnictwem Towarzystwa był Pamiętnik War
szawskiego Towarzystwa Weterynaryjnego, ukazujący 
się od 1919 r. aż do 1939 r. jako Wiadomości Wetery
naryjne. 

Korporacje weterynaryjne w Polsce 
- okres międzywojenny -1918-39 

1. Regionalne towarzystwa lekarzy wet. 
W krótkim czasie po uzyskaniu przez Polskę nie

podległości powstało 6 regionalnych towarzystw leka
rzy wet.: Małopolskie, Warszawskie (później zmienio
ne na Polskie Tow. Lekarsko-Weterynaryjne), Krakow-
sko-Sląskie, Wileńskie, Wielkopolskie, Pomorskie. 
Działały one do 1920 r. Ich celem działania było stwo
rzenie organizacji typu społeczno-zawodowego, pro
wadzącej dokształcanie swych członków i utrzymywa
nie więzi zawodowych. 

2. Związek Zawodowy Lekarzy Weterynaryjnych 
Do powstania związku doszło w 1920 r., w wyniku 

dobrowolnego połączenia wszystkich regionalnych, ist
niejących dotąd stowarzyszeń weterynaryjnych. 

Do zadań Związku należało: reprezentacja i ochro
na interesów zawodowych polskich lekarzy wet. 
Struktura: Zarząd Główny i 16 oddziałów wojewódz
kich. Członkowie: początkowo ok. 45% polskich le
karzy wet.; w 1927 r. należało do związku 789 leka
rzy wet., co stanowiło ok. 90% znajdujących się w 

Polsce lekarzy wet., (w tym czasie w RP było ok. 880 
lek. wet.). Od 1926 r. rozpoczęto wydawanie czaso
pisma pn Życie Weterynaryjne, będącego organem 
Związku. W 1929 r. związek został rozwiązany w 
wyniku powstania nowej ogólnopolskiej organizacji 
pn. Zrzeszenie Lekarzy Wet. RP. 

3. Zrzeszenie Lekarzy Weterynaryjnych RP 
Zrzeszenie powstało 15.12.1929 r. jako nowa orga

nizacja po przekształceniu organizacyjnym dotychcza
sowego Związku Zawodowego Lekarzy Wet. Zadania 
Zrzeszenia były podobne do Związku Zawodowego 
Lek. Wet. i miały charakter samorządu o celach zbli
żonych do przyszłych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych. 
- W swej strukturze Zrzeszenie utworzyło Zarząd 
Główny i 16 oddziałów wojewódzkich. Organem pra
sowym stało się przejęte od Związku Zaw. Lek. Wet. -
Życie Weterynaryjne. 

Członków było w 1931 r. - ok. 65% wszystkich le
karzy wet.; w 1939 r. - należało do Zrzeszenia 1089 
członków, tj. ok. 60% wszystkich lek. wet. (w Polsce 
było wówczas ok. 2 tysiące lek. wet., w tym ok. 220 
wojskowych). 

Czas wojny i okupacji 
- nie działały oficjalnie żadne organizacje wetery

naryjne. 

Organizacje weterynaryjne po II wojnie światowej 
1. Izby Lekarsko-Weterynaryjne 
Powołane zostały dekretem z 6.06.1945 r., o struk

turze: Naczelna Izba i 7 Izb okręgowych. Pierwszym 
prezesem naczelnej izby był późniejszy prof. Heliodor 
Szwejkowski, a prezesami okręgowych izb z reguły 
profesorowie wet. Organizacja wzorowana na izbach 
lekarskich, powołanych w RP jeszcze w 1922 r. i ist
niejących także w czasie wojny jako tzw. Izby Zdro
wia; Izby Lekarskie restytuowano w 1944 r., ale roz
wiązane ustawą z 18 lipca 1950 r.; Izby Lekarsko-We
terynaryjne rozwiązano nieco później dekretem z 
18.09.1954 r. i włączono je organizacyjnie do Stowa
rzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa NOT jako 
Sekcja Służby Weterynaryjnej. Izby Lekarsko-Wetery
naryjne zostały ponownie powołane ustawą z 
21.12.1990 r. o zawodzie lekarsko-weterynaryjnym 
i izbach lek. wet. 

2. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rol
nictwa NOT - Sekcja Służby Weterynaryjnej 

Organizacja powołana została uchwałą Stowarzysze
nia SITR-NOT z dnia 23.06.1954 r. - o utworzeniu 
wym. Sekcji. Była to tzw. organizacja typu nakazowe
go. Sekcja została rozwiązana w 1991 r. - z chwilą 
ponownego powołania Izb Lekarsko-Weterynaryjnych. 

3. Zrzeszenie Lekarzy i Techników Weterynaryj
nych 

Powstało 20.04.1958 r. - początkowo jako Zrzesze
nie Lekarzy Wet., a od 1968 r. także i Techników Wet., 
w wyniku tendencji usamodzielnienia się organizacyj
nego zawodu weterynaryjnego. Organizacja została 



rozwiązana z dniem 5.04.1991 r., podobnie jak i SITR, 
uchwałą Zrzeszenia, a majątek przekazany Izbom Le
karsko-Weterynaryjnym. 

III. PTNW - powstanie i działalność 
Działające w XIX i XX w., a także po I I wojnie świa

towej organizacje weterynaryjne miały głównie na celu 
ochronę interesów bytowych i zawodowych lekarzy 
wet., ich dokształcanie oraz zapewnienie wykonywa
nia zawodu zgodnie z przyjętymi zasadami. Takie też 
założenia, typowe dla samorządów zawodowych, mają 
obecnie działające izby lekarsko-weterynaryjne. 

Lata po I I wojnie światowej zaznaczyły się jednak 
dynamicznym rozwojem nauki. Powstało wiele nowo
czesnych dyscyplin tzw. nauk stosowanych, opierają
cych się na postępie naukowym i technicznym. Stwo
rzyło to nową sytuację w sposobie wykonywania wielu 
zawodów, w tym także i lekarskich. Nieodzowne było 
stąd stałe poznawanie aktualnego stanu wiedzy i uczest
nictwo w postępie naukowym, co odnosiło się zwłasz
cza do zawodów o akademickich podstawach. W tej 
sytuacji dotychczasowe stowarzyszenia zawodowe 
zmuszone były albo poszerzyć zakres swojego działa
nia lub też inspirować stworzenie nowych, naukowych 
towarzystw. To drugie rozwiązanie przyjęte zostało w 
niektórych tylko krajach, wśród nich i w Polsce. Prze
słanki te leżały u podstaw powołania Polskiego Towa
rzystwa Nauk Weterynaryjnych. 

1. Historia powstania PTNW 
^ 18.01.1950 r. zebrała się w Warszawie grupa pro

fesorów nauk weterynaryjnych z wszystkich polskich 
ośrodków, w tym głównie z Warszawy, którzy posta
nowili utworzyć towarzystwo poświęcone naukom 
weterynaryjnym. Trudno dziś dociec kto był inicjato
rem tych działań, można jednak domniemywać, znając 
ludzi i sytuację w tamtych czasach, że byli to głównie: 
prof. Heliodor Szwejkowski i dr Konrad Millak, któ
rzy zainspirowali ku temu działaniu wielu profesorów 
nauk weterynaryjnych. Ustalono plan działania, a na
stępnie opracowano projekt statutu przyszłego towa
rzystwa. 

^ 10.03.1950 r. złożono, w Wydziale Społeczno-
Administracyjnym Prezydium m. st. Warszawy, wnio
sek o zarejestrowanie organizacji o nazwie: Polskie 
Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, przedkłada
jąc projekt statutu. Wystąpiono również o zgodę na wy
dawanie czasopisma pn. Polskie Archiwum Weteryna
ryjne, mającego pełnić funkcję organu tego Towarzy
stwa 

<$> Statut PTNW został zatwierdzony 26.02.1952 r., 
zasadniczo zgodnie z ustalonym wcześniej wnioskiem, 
a Towarzystwo zarejestrowano pod nr rej. 359, 

11.05.1952 r. odbyło się, na Wydziale Weteryna
ryjnym (ul. Grochowska 272) w Warszawie pierwsze 
zebranie inaugurujące PTNW z udziałem 21 osób, tzw. 
członków-założycieli. Byli nimi - według kolejności 
wpiscw na liście obecności: Witold Stefański, Konrad 
Millak Heliodor Szwejkowski, Tadeusz Jastrzębski, 

Eugeniusz Domański, Stanisław Kirkor, Rudolf Johann, 
Antoni Spryszak, Józef Kulczycki, Stanisław Runge, 
Aleksander Zakrzewski, Kazimierz Krysiak, Abdon 
Stryszak, Stanisław Krauss, Stefan Koeppe, Juliusz 
Brill , Kazimierz Marek, Kazimierz Sidor, Grzegorz 
Staśkiewicz, Roman Hoppe, Tadeusz Żuliński. 

^ Dokonano wówczas wyboru pierwszego Zarządu 
Głównego PTNW w składzie: prezes prof. Witold Ste
fański, wice-prezes prof. Aleksander Zakrzewski, se
kretarz naukowy z-ca prof. Heliodor Szwejkowski, se
kretarz administracyjny dr Stanisław Krauss, skarbnik 
z-ca prof. Roman Hoppe, kierownik wydawnictw dr 
Konrad Millak i bibliotekarz-kustosz - dr Tadeusz Ja
strzębski. 

<^ Następne Walne Zebrania odbywały się począt
kowo corocznie, a później (1966 r.) co 2 lata, a następ
nie (1989 r.) co 3 lata; dotąd odbyło się 41 Walnych 
Zebrań PTNW. 

Każde Walne Zebranie miało swój ustalony porzą
dek obrad: 

a) I część - wykład (referat) wygłoszony przez pro
minentnego profesora, najczęściej nauk wet. i 

b) I I część - administracyjno-sprawozdawcza, połą
czona zwykle z wyborami władz PTNW. 

2. Struktura PTNW 
Zgodnie ze Statutem, działalność PTNW opiera się 

na funkcjonowaniu następujących agend, które celowe 
będzie syntetycznie tylko scharakteryzować: 

a) Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna, 
z siedzibą w Warszawie, 

b) Sekcje specjalistyczne, 
c) Oddziały terenowe Towarzystwa. 
2.1. Zarząd Główny 
- wybierany przez Walny Zjazd Delegatów, począt

kowo na 1-roczne okresy, a od 1967 r. 2-letnie i od 
1989 r. - 3-letnie kadencje. Dotąd wybierano 31 razy 
ZG-PTNW. 

^ Zarząd Główny decyduje o działalności całego 
Towarzystwa. Jest ona zespołowa, ale osoba prezesa 
odgrywała zawsze szczególną, decyzyjną rolę w kształ
towaniu obrazu i aktywności całego Towarzystwa. Stąd 
też osoba prezesa ZG-PTNW winna być dobierana ze 
szczególnym namysłem i przyszłościową troską. Pierw
szym prezesem ZG-PTNW był prof. Witold Stefański, 
a w następnych dwóch kadencjach funkcję tę pełnili 
prof. Aleksander Zakrzewski z Wrocławia (1953 r.) i 
prof. Abdon Stryszak z Warszawy (1954 r.). W sumie 
obowiązki prezesa pełniło w okresie 50 lat i 31 kaden
cji - 18 profesorów, przy czym jedną kadencję pełnili, 
poza wymienionymi 3 profesorami: prof. Juliusz Brill 
- Warszawa (1961 r.), prof. Kazimierz Marek - Puła
wy (1962 r.), prof. Tadeusz Żuliński - Lublin (1964 r.), 
prof. Krzysztof Swieżyński - Warszawa (1975-76 r. ), 
prof. Eustachy Szeligowski Warszawa (1983-84 r.), 
prof. Marian Tischner - Kraków (1979-80 r.), prof. Je
rzy Kita - Warszawa (1998-2000 r.) i ostatnio prof. 
Zygmunt Pejsak - Puławy (2001-03 r.). 

Funkcję prezesa przez dwie kadencje pełnili: prof. 
Roman Hoppe - Warszawa (1955 i 1957 r.), prof. Hen-
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1 1958 Warszawa prof. Abdon Stryszak 

II 1962 Wrocław prof. Tadeusz Sobiech 

III 1966 Lublin prof. Edmund Prost 

IV 1970 Warszawa doc. Jerzy Mazurczak 

V 1974 Olsztyn prof. Kazimierz Markiewicz 

VI 1978 Wrocław prof. Czesław Kaszubkiewicz 

VII 1983 Lublin prof. Stanisław Wołoszyn 

VIII 1987 Warszawa prof. Wiesław Barej 

IX 1992 Olsztyn prof. Konstanty Romaniuk 

X 1996 Wrocław P rof. Witold Golnik 

XI 2000 Lublin prof Zbigniew Pomorski 

ryk Janowski - Puławy-Olsztyn (1958 i 1960 r.), prof. 
Wiktor Stefaniak - Olsztyn (1965 i 1967-68 r.), prof. 
Ryszard Badura - Wrocław (1971-72 i 1977-78 r.). 

Przez 3 kadencje na stanowisku prezesa byli prof. 
Heliodor Szwejkowski - Warszawa (1956, 1959 i 
1963 r.), prof. Stefan Kossakowski - Puławy (1981-82, 
1985-86, 1987-88 r.). 

Przez 6 kadencji, w różnych okresach (1966, 1969-
70, 1973-74, 1979-80, 1989-91 i 1995-97 r.) prezesem 
był wybierany prof. Edmund Prost, Lublin. 

^ Biorąc pod uwagę środowisko z którego pocho
dzili prezesi ZG-PTNW - w 31 kadencjach funkcję pre
zesa ZG-PTNW pełnili profesorowie: z Warszawy -
11 razy, z Lublina i Puław - po 7 razy, z Wrocławia - 3 
razy, z Olsztyna - 2 razy i z Krakowa - 1 raz. 

Pisząc historię PTNW ze wszech miar właściwym 
jest przypomnienie nie tylko prezesów ZG PTNW, ale 
także tych, którzy zasłużyli się dla Towarzystwa w spo
sób szczególny. Należą do nich przede wszystkim prof. 
Heliodor Szwejkowski i dr Konrad Millak, ludzie o 
niemałej szlachetności, którzy nie tylko byli „duszą" 
Towarzystwa, ale inspirowali także jego działalność. 
Wspomnieć należy jak najlepiej niektórych z wymie
nionych już prezesów ubiegłych kadencji - prof. Wik
tora Stefaniaka, prof. Ryszarda Badurę, prof. Stefana 
Kossakowskiego, prof. Krzysztofa Świeżyńskiego i 
prof. Mariana Tischnera. Zachować należy w dobrej 
pamięci niestrudzonych sekretarzy administracyjnych 
ZG PTNW: prof. Tadeusza Frymusa i prof. Wojciecha 
Piusińskiego oraz skarbników, nadzwyczaj zaangażo
wanych w swych obowiązkach - nieodżałowanego prof. 
Konrada Dziąbę, prof. Zdzisława Kłosa, i dr. Piotra Sze-
leszczuka. Zachować też należy we wdzięcznej pamięci 
wieloletnich przewodniczących Głównej Komisji Re
wizyjnej - prof. Henryka Kraczkowskiego, dr. Anatola 
Bacharewicza i prof. Antoniego Kopczewskiego. Było 
jeszcze wielu innych kolegów działających w Sekcjach 
i Oddziałach, których ofiarnej pracy nie sposób w tym 
syntetycznym referacie przypomnieć. 

^ Szczególnej wagi inicjatywę i znaczenie w pol
skiej weterynarii miały organizowane okresowo, zwy
kle co 4 lata, Kongresy (początkowo nazywane Zjaz
dami) PTNW. Były one dobrą prezentacją stanu pol
skich nauk weterynaryjnych. Dotąd odbyło się 11 Kon
gresów PTNW (patrz tabela). 

2.2. Sekcje specjalistyczne 
Są one głównymi agendami ZG-PTNW powoływa

nymi dla organizowania ogólnopolskich, niejednokrot
nie z udziałem zagranicznych prelegentów, sesji, ukie
runkowanych specjalistycznie na problemy szczegól
nej wagi naukowej lub zawodowej. W pierwszym za
pisie statutowym PTNW znajduje się postanowienie o 
powołaniu początkowo 4 Sekcji - Nauk Teoretycznych, 
S. Nauk Klinicznych, S. Epizootiologii i Chorób Inwa
zyjnych oraz S. Higieny Produktów Zwierzęcych. Swo
ją działalność podjęły te Sekcje dopiero w 1955 r. W 
następnych latach powstawały nowe Sekcje, a miano
wicie Fizjologii i Patologii Rozrodu (1956 r.), Patolo
gii Zwierząt Nieudomowionych (1964 r.), Historyczna 

(1956 r.), Parazytologiczna (1968 r.), Patologii Drobiu 
(1973 r.), Fizjologii i Patologii Konia (1981 r.). 
W 1985 r. doszło do powstania 3 dalszych Sekcji, wy
odrębnionych z dotychczas istniejących, a były to: Hi
gieny Zwierząt i Środowiska, Ichtiopatologii oraz Tok
sykologii i Ochrony środowiska. 

Na Walnym Zebraniu Delegatów w 2001 r. powoła
no, na wniosek nowego prezesa ZG, 7 nowych Sekcji, 
a mianowicie: Patologii Małych Zwierząt, Immunolo
gii, Bujatrycznej, Dobrostanu Zwierząt, Dietetyki i Hi
gieny Pasz, Hyopatologii oraz Neonatologii. W ten spo
sób w ramach PTNW działa aktualnie 19 sekcji spe
cjalistycznych. Dużo to czy mało - pokaże czas, a 
przede wszystkim działalność tych agend. Sekcje mają, 
czy też mieć powinny, niemałe znaczenie. Są one bo
wiem rzeczywistą reprezentacją nauk wet. nie tylko we 
własnym środowisku weterynaryjnym, ale przede 
wszystkim na krajowej, a nawet zagranicznej arenie. 
Niektóre konferencje organizowane przez Sekcje mia
ły w całej historii PTNW szczególną wartość, podno
szącą prestiż i znaczenie Towarzystwa. Konferencje or
ganizowane były w zasadzie raz w roku. Nie był nie
stety prowadzony dokładny rejestr liczby zorganizowa
nych konferencji, ale według prowizorycznych obliczeń 
było ich ok. 220. 

2.3. Oddziały terenowe PTNW 
Działalność Towarzystwa to jednak nie tylko Zarząd 

Główny, ale przede wszystkim oddziały terenowe. Or
ganizowane przez nie prawie comiesięczne zebrania 
są cenną transmisją nowej wiedzy wśród członków za
wodu oraz prezentacją nauk weterynaryjnych w regio
nach ich działania. Oddziały PTNW mają stosunkowo 
dużą samodzielność działania i prowadzą czy też mogą 
prowadzić, żywą działalność w swoim środowisku. 

Liczby oddziałów wahały się dość istotnie na prze
strzeni wielu lat historii PTNW. W 1953 r. powołano 
5 Oddziałów: w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, 
Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu. W 1954 r. powstały 
oddziały w Krakowie, Łodzi, Warszawie, a w 1956 r. 
w Olsztynie i Puławach. W następnych latach, wraz ze 
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wzrostem znaczenia i roli PTNW powoływane były, 
głównie z inicjatywy miejscowych lekarzy wet. o wy
raźnych naukowych ambicjach, nowe oddziały: w 
Drwalewie (1961 r.), Białymstoku (1965 r.), Szczeci
nie (1966 r.), Piotrkowie Trybunalskim (1979 r.), Ka
towicach (1980 r.), Elblągu (1980 r.), Przemyślu 
(1981 r.), Łomży (1983 r.), Słupsku (1986 r.), Kielcach 
(1999 r.). Niektóre z nich, po kilku latach mało aktyw
nej działalności, ulegały niestety likwidacji, jak np. w 
Drwalewie, Słupsku, Łodzi, Elblągu i Katowicach. 

W ogólnej ocenie wyrazić można opinię, że oddzia
ły PTNW nie zdołały czy nie mogły odegrać takiej roli 
jaka byłaby potrzebna dla zawodu i upowszechniania 
nauk weterynaryjnych. Należy także sądzić, że mało 
dynamiczny rozwój i działalność wielu oddziałów 
PTNW miał niestety swą przyczynę w braku zaintere
sowania postępem naukowym i podnoszeniem wiedzy 
przez samych lekarzy wet. oraz braku dostatecznego 
wsparcia ze strony weterynaryjnych władz terenowych. 
Pewne znaczenie miało też nie zawsze umiejętne pro
wadzenie działalności przez Zarządy Oddziałów, ogra
niczających tematykę zebrań do prezentacji bardzo spe
cyficznych badań czy problemów. 

2.4. Członkowie Towarzystwa 
Liczba członków PTNW ulegała wyraźnym zmia

nom. Brak jest danych o ich liczbie w początkowym 
okresie istnienia Towarzystwa. Dopiero w 1955 r. dane 
sekretariatu ZG-PTNW podają liczbę 272 członków, 
która w następnych latach wyraźnie wzrastała, osiąga
jąc w 1987 r. rekordowy poziom 2553 osób. Później 
zaczął się regres i spadek, a na dzień 31.12.2000 r., jak 
podaje biuro ZG-PTNW, stan członków wynosił 1381 
osób. W porównaniu do aktualnego stanu ok. 10 tysię
cy polskich lekarzy wet., liczba członków zawodu wy
kazujących zainteresowania naukowe nie jest ani duża 
ani też satysfakcjonująca. 

Podobnie jest też, wprost symboliczna, liczba tzw. 
członków wspierających PTNW. Są nimi 3 jedynie 
okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne - Opolska, 
Dolnośląska i Kaszubsko-Pomorska oraz 5 firm farma
ceutycznych - Pfizer Animal Health Group, Intervet 
International w Warszawie, Biovet-Gorzów, Lek-Pol-
ska i Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa". Brak 
zainteresowania dla spraw weterynaryjnej nauki ze stro
ny wielu instytucji powiązanych organizacyjnie i za
wodowo z weterynarią i bazujących finansowo na osią
gnięciach jej nauk jest wprost żenujący. 

3. Finanse PTNW 
Od początku były trudne. Działalność PTNW opie

rała się początkowo tylko na składkach członków i 
dotacjach niektórych instytucji, co niestety nie pokry
wało potrzeb i ograniczało działalność Towarzystwa. 
Dopiero od 1 I 1956 r. PTNW było częściowo dotowa
ne przez Polską Akademię Nauk, a w ostatnich latach, 
z chwilą powstania Komitetu Badań Naukowych, przez 
tę instytucję. Wspomaganie finansowe było jednak za
wsze wyraźnie zadaniowe, a nie statutowe. Utrzymy
wanie biura i działalność organizacyjna musiały się 

opierać na własnych, niewielkich dochodach. Sympto
matycznie niewielkie lub nawet brak jest wsparcia f i
nansowego dla PTNW ze strony przemysłu farmaceu
tycznego, a także nie we wszystkich regionach wetery
naryjnego samorządu zawodowego. 

4. Wydawnictwa 
Z chwilą powstania PTNW powołany został, jako 

własny organ, kwartalnik pn. Polskie Archiwum Wete
rynaryjne. Wydawnictwo to prowadzone było przez 
PTNW tylko w latach 1951-52 i z końcem 1952 r. zo
stało przejęte w ramach centralizacji przez Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne - PWRiL W później
szych latach Polskie Archiwum Weterynaryjne stało się 
wydawnictwem PAN, wraz z finansowaniem przez tę 
instytucję. Zmieniono też przejściowo nazwę tego wy
dawnictwa na serię E - Roczników Nauk Rolni
czych. Obecnie jest to organ Komitetu Nauk Wetery
naryjnych PAN, pod nową angielską nazwą Polish Jo
urnal of Veterinary Sciences, z siedzibą w Olsztynie. 

Przez wiele lat wydawany był, niestety ubogą tech
niką powielaczową, Biuletyn PTNW. Były to roczniki, 
których ukazało się 14 wydań, ostatnie bodajże w 
1967 r. Było to, mimo skromnej szaty i techniki, cenne 
i jedyne źródło informacji nt. działalności Towarzystwa 
i jego członków. 

Od kwietnia 1957 r. objęta została patronatem PTNW 
„Medycyna Weterynaryjna", czasopismo założone i ist
niejące w Lublinie od 1945 r. i przejęte nakazem admi
nistracyjnym w 1950 r. przez PWRiL. Przemiany poli
tyczne w Polsce w 1956 r., spowodowały także zmiany 
w charakterze wszystkich prawie polskich czasopism. 
W następstwie porozumień władz PTNW z PWRiL oraz 
Wydziałem Weterynaryjnym w Lublinie - „MW" stała 
się oficjalne organem PTNW, ale jej właścicielem i na
kładcą w dalszym ciągu było PWRiL, które uzyskiwa
ło fundusze centralne na dofinansowywanie wielu cza
sopism, w tym i „MW". 

W 1990 r. doszło w Polsce do dramatycznych prze
mian nie tylko politycznych, ale sposobu zarządzania 
i finansowania, w tym i czasopism. Każde z nich mu
siało być samowystarczalne lub dotowane przez finan
sującą je instytucję lub towarzystwo. PTNW nie dys
ponowało na te cele żadnymi funduszami i stąd „MW" 
stanęła przed ewentualnością zaprzestania działalno
ści wydawniczej. Czasopismo przetrwało jednak ten 
trudny okres, dzięki pełnym poświęcenia działaniom 
komitetu redakcyjnego i doraźnym wsparciom finan
sowym ze strony niektórych instytucji i osób. Udało 
się je uratować i dotąd istnieje, a nawet przeżywa swój 
wyraźny rozwój edytorski, pozostając w dalszym cią
gu czasopismem Polskiego Towarzystwa Nauk Wete
rynaryjnych. Aktualny poziom merytoryczny „MW" 
i jej wysoki ranking nic tylko krajowy, ale i międzyna 
rodowy, pozwalają na częściowe dotowanie przez Ko
mitet Badań Naukowych. Baza finansowa czasopisma, 
mimo jego pozycji, ciągle jest jednak labilna. 

PTNW było także wydawcą szeregu pozycji książ
kowych, do których należą: 1) Aleksander Perenc: Hi-



Medycyna Wet. 2002, 58 (6) 

storia lecznictwa zwierząt w Polsce - 1958 r., 2) Kon
rad Millak: Słownik biograficzno-bibliograficzny pol
skich lekarzy wet. - wydawany jako suplement do 
„MW" w latach 1960-63, 3) Edmund Prost i Janusz 
Welento: Weterynaryjny słownik terminologiczny -
1973 r., 4) Waldemar Pilarski i wsp.: Weterynaryjne 
mianownictwo anatomiczne - 1979 r., 5) Maria Prost: 
Choroby ryb - 1984 r., 6) Edmund Prost: Polskie prze
pisy sanitarno-weterynaryjne - 1995 r.. Na ewent. wy
danie innych pozycji, mimo apeli, nie było chętnych. 

5. Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody 
Pierwszym i początkowo jedynym odznaczeniem 

PTNW było członkostwo honorowe Towarzystwa, 
ustanowione zapisem statutowym (uchwała Walnego 
Zebrania z 1957 r.) i nadawane przez Walne Zebranie 
Delegatów. Od roku 1960 do chwili obecnej wyróżnio
no tym odznaczeniem 33 zasłużone dla Towarzystwa 
osoby, w tym 11 zagranicznych pracowników nauki. 

W następnych latach ustanowione zostały nowe wy
różnienia, nadawane przez Zarząd Główny PTNW: 

a) Doroczne nagrody naukowe PTNW - 3 stopnie 
Początkowo był to dyplom i nagroda pieniężna, ale 

od 1998 r. ograniczona tylko do dyplomu. Nagrody te 
ustanowiło Walne Zebranie PTNW w dniu 11.12.1955 r. 
i nadawane są przez ZG-PTNW za piśmiennicze osią
gnięcia naukowe. Pierwsze nagrody nadawano w 1958 r., 
a do 31.12.2001 r. nagrody te uzyskały 452 osoby, 

b) Odznaczenie honorowe - Pro Scientia Veteri-
naria Polona, które stanowi medal i dyplom. Ustano
wione zostało w 1970 r. i przyznawane jest przez ZG-
PTNW. Jest to najwyższe odznaczenie naukowe To
warzystwa, przyznawane za szczególne osiągnięcia w 
nauce. Przyznawane jest tylko Polakom lub polskim 
instytucjom naukowym. Dotąd odznaczenie to przyzna
no 36 osobom. 

c) Odznaczenie Zasłużony dla PTNW - Merito Pro 
Societate - ustanowione w 1976 r. i przyznawane przez 
ZG-PTNW zasłużonym członkom Towarzystwa lub 
cudzoziemcom, którzy swą działalnością wnieśli istot
ne wartości do rozwoju i znaczenia PTNW. Odznacze
nie to otrzymało dotąd 139 osób, w tym 1 cudzozie
miec. 

d) Odznaczenie honorowe - Autorowi wyróżnia
jącej się książki weterynaryjnej - Auctori Excellenti 
Scientiarum Veterinariarum Pertinensis - dyplom i 
plakieta z napisem - Pro Libri, ustanowione w 1981 r. 
i przyznawane przez ZG-PTNW. Dotąd odznaczenie 
to przyznano 16 autorom wyróżniających się książek. 

e) Wyróżnienie honorowe - Resolutio Pro Laude 
- ustanowione w 1979 r. i przyznawane przez ZG-
PTNW. Ma ono charakter pochwały czynu dokonarie-
go' przez jednostkę lub grupę osób, które wniosły istot
ne wartości do nauk weterynaryjnych i znaczenia 
PTNW. Wyróżnienie to nadano dotąd 7 instytucjom. 

Wszystkie te odznaczenia i wyróżnienia mają nie
małą wartość inspirującą działalność Towarzystwa i 
podnoszącą jego znaczenie. Pamiętać jedynie należy, 
aby zachować umiar i merytoryczną zasadność w ich 
przyznawaniu. 

IV. Rozważania nad przeszłością 
i przyszłością PTNW 

Jubileusz 50-lecia istnienia PTNW jest okazją do 
rozważań nad genezą jego powstania, działalnością oraz 
przyszłością. 

Powstanie PTNW jest swego rodzaju fenomenem, 
nie mającym zbyt wielu odniesień czy przykładów w 
innych zawodach i to nie tylko w Polsce, ale i za grani
cą. Większość profesji reprezentuje z reguły jedna or
ganizacja, mająca najczęściej charakter stowarzysze
nia zawodowego czy też izby. Są to typowe organiza
cje samorządowe, których celem działania jest zapew
nienie sprawnego funkcjonowania zawodu oraz zabez
pieczenie jego statusu materialnego. Takie też rozwią
zania przyjęto w większości krajów europejskich i po
zaeuropejskich. 

Niektóre tylko kraje, w tym i Polska, przyjęły od
mienny model organizacji zawodowych. Obok stowa
rzyszeń społeczno-zawodowych doszło w tych krajach 
do powstania zawodowych towarzystw naukowych. 
Jakie były tego przyczyny? Wydaje się, że były one 
następujące: 

a) w czasie powstawania PTNW brak było w Polsce 
samorządu zawodowego. Izby zostały rozwiązane po
przez ingerencję polityczną. Możliwe było jedynie two
rzenie towarzystw naukowych, które w odniesieniu do 
weterynarii stwarzały z następczą jednolitą organiza
cję zawodową, 

b) postęp naukowy i techniczny, który zaznaczył się 
wyraźnie w naukach lekarskich po I I wojnie świato
wej.-Wiedza absolwentów szkól wyższych okazywała 
się po kilku latach zbyt skąpa dla nowoczesnego rozu
mienia i wykonywania zawodu. Celowe stało się stwo
rzenie organizacji, która umożliwiałaby dostęp do no
wej wiedzy i utrzymywałaby tym samym akademicki 
charakter polskiej weterynarii. Brak takich działań ska
zywał polską weterynarię na status rzemiosła. Zawód 
o akademickim charakterze jest bowiem swego rodza
ju sztuką, wymagającą stałego doskonalenia własnego 
kunsztu. Zdawali sobie sprawę z tych relacji światli i 
przewidujący prominenci polskiej weterynarii, 

c) pewnym czynnikiem sprawczym były też ambicje 
akademickie i to wyższego rzędu członków naszej pro
fesji; starano się, i to od dawna, o wykazanie, że polska 
weterynaria w niczym nie ustępuje medycynie człowie
ka pod względem poziomu nowoczesnej wiedzy. 

Takie były przesłanki powstania Polskiego Towarzy
stwa Nauk Weterynaryjnych. Ambitne cele Towarzy
stwa były wyraźnie zapisane w statucie PTNW i przez 
wiele lat w pełni realizowane. Aktywność PTNW stale 
wzrastała, a jego apogeum zaznaczyło się bodajże po 
30 latach od jego założenia. W 1987 r. członkami 
PTNW była ok. połowa (2553 członków) polskich le
karzy weterynaryjnych. Udział w kongresach, zebra
niach i sesjach naukowych był spontaniczny i odpo
wiadający intencjom założycieli. Swego rodzaju zała
manie roli i znaczenia Towarzystwa nastąpiło z chwilą 



przemian politycznych w Polsce w 1989 r. i wyzwole
nia inicjatyw społecznych. Było jednak wprost para
doksem, że w zasadzie nieograniczona wówczas moż- • 
liwość zrzeszania się i tworzenia samorządów zawo
dowych skierowała zainteresowania polskich lekarzy 
weterynaryjnych w kierunku własnych, osobistych ce
lów. Czynniki materialne a nie merytoryczne zaczęły 
odgrywać główną rolę. Im też zaczęto poświęcać całą 
bez mała energię i czas. Było to niekiedy zrozumiałe w 
przypadkach trudnej sytuacji wielu kolegów praktyków 
po transformacji zawodowej. Rzecz jednak w tym że 
trend materialny stał się w zasadzie wprost powszech
ny. Powstałe na nowo, ustawą z 21.12.1990 r., Izby 
Lekarsko-Weterynaryjne stały się niestety wyrazicie
lem tych właśnie intencji, a działalność naukowa ze
szła na plan dalszy. Uzyskiwanie dobrego statusu ma
terialnego dawało poczucie pozornie wyższej warto
ści. Nauka i poszerzanie wiedzy nie były już, w poję
ciu wielu, nieodzowną potrzebą wykonywania tej pro
fesji. Zwrócono się bardziej ku specjalizacji zawodo
wej, mającej przecież w swym założeniu doskonalenie 
umiejętności profesjonalnych, ale nie intelektualnych. 

PTNW jako organizacja stanęła, jakby to rzec, na 
rozstajnych drogach i stan ten się stabilizuje, a nawet 
pogłębia. Organizacji tej grozi niestety stagnacja wy
nikająca z braku zainteresowania dla działalności 
PTNW ze strony członków zawodu. Trzeba zdać sobie 
jednak sprawę, w moim przekonaniu, że żadna organi
zacja zawodowa nie jest w stanie zastąpić tego co jest 
w tej profesji najcenniejsze. Jest nim poznawanie no
woczesnych procesów fizjologicznych i patologicznych 
toczących się w organizmie zwierząt, opartych o przy
swajanie genetyki i nowoczesnej immunologii, proce
sów biochemicznych i biofizycznych i adaptacji tych 
nauk do stosowanej weterynarii. Postęp w tych kierun
kach jest nadzwyczaj dynamiczny i wymagający nie
malże stałego studiowania piśmiennictwa. 

Czytelnictwo nie tylko książek, ale i czasopism za
wodowych jest obecnie katastrofalnie niskie. Obserwo
wać można to zjawisko m.in. po czytelnictwie „Medy
cyny Weterynaryjnej", którą prenumerują i czytają tyl
ko bardziej uświadomieni czy światli polscy lekarze 
wet. Czasopismo to, będące oficjalnie organem PTNW, 
jest wprost doskonałą przecież transmisją nowoczesnej 
wiedzy. Oceniane jest jak najlepiej przez międzynaro
dowe i krajowe rankingi oraz cytowane w zagranicz
nych serwisach naukowych i zawodowych. Do redak
cji „MW" docierają opinie, że wielu polskich lekarzy 
wet. nie jest w stanie czytać „MW", gdyż dla tych wła
śnie odbiorców jego treść jest wprost niezrozumiała. 
Traktować to należy jako trend ku zubożeniu umysło
wemu lub jako wybieg dla tych, którzy nie chcą postę
pu, a jedynie uprawiania zawodu na podstawowym 
poziomie. Są to przykre zjawiska, prowadzące do roz
warstwienie polskich lekarzy wet. - na rzemieślników 
zawodowych i postępowych, światłych lekarzy wet. 

Przedstawiam tę sytuację jako analizę rzeczywiste
go statusu PTNW. Naszemu Towarzystwu grozi bowiem 

atrofia lub ograniczenie działalności do kręgu niewiel
kiej liczby osób zajmujących się jedynie nauką. Było
by to złe rozwiązanie. Towarzystwo to powstało bo
wiem dla upowszechniania wiedzy i ta jego rola winna 
być kontynuowana. 

W wyniku tych wszystkich wywodów postawić moż
na pytanie: - co należy uczynić aby nadać PTNW od
powiednią rangę, a także jak je uaktywnić, aby była 
ściślej związana ze społecznościąpolskich lekarzy wet.? 
- Wydaje się, że nieodzowne będą następujące działa
nia: 

a) powołanie Polskiej Rady Lekarsko-Weterynaryj
nej, na wzór podobnej inicjatywy jeszcze z 1937 roku. 
Do Rady tej winny wejść wszystkie polskie organiza
cje weterynaryjne i przedstawiciele ośrodków wetery
naryjnych naukowych i administracyjnych. Zadaniem 
tej Rady, nie będącej replikacją istniejącej przy Głów
nym Lekarzu Wet., byłoby wytyczanie i realizacja ak
tualnej i przyszłościowej polityki zawodowej, 

b) wyraźnego określenia kompetencyjności polskich 
instytucji weterynaryjnych. Nie powinna być tolerowa
na sytuacja, aby każda z nich miała z pozoru naukowy 
charakter. Obecnie każda, najmniejsza nawet komórka 
organizacyjna jest organizatorem tzw. nauki - poprzez 
zwoływanie i organizowanie kongresów, sesji, konfe
rencji, szkoleń naukowych, itp. Takie też quasi nauko
we zebrania organizują firmy farmaceutyczne, których 
rzeczywistym celem jest tylko i wyłącznie tzw. biznes 
finansowy, 

c) PTNW winno być jedyną organizacją powołaną 
do upowszechniania i popularyzacji nauki wśród pol
skich lekarzy wet. Niech inne organizacje i placówki 
zrezygnują z tego zadania. Mają swoje i to dobrze wy
tyczone cele. PTNW winno natomiast zrezygnować z 
zapisów statutowych o inspirowaniu i prowadzeniu prac 
badawczych itp. Zostawmy to innym, 

d) nieodzowne będzie również dostosowanie, w naj
bliższych latach, statutu i działalności PTNW do prze
pisów prawnych Unii Europejskiej. Przeprowadzają to 
już towarzystwa naukowe w krajach UE, 

e) PTNW nie jest organizacją nastawioną na działal
ność ekonomiczną i w swym założeniu nie ma możli
wości zdobywania korzyści materialnych. Stąd nie
odzowne jest wspieranie Towarzystwa przez te organi
zacje, które mają dostęp do*wpływów materialnych. Są 
nimi Izby Lekarsko-Weterynaryjne. Wspieranie PTNW 
winno być ich potrzebą i ambicją. Wyraźne a nie se
lektywne popieranie weterynaryjnej nauki i jej dobrych 
przedstawicieli winno też być obowiązkiem administra
cji weterynaryjnej. 

Polski zawód weterynaryjny to w zasadzie niewiel
ka ilościowo profesja. Jej wysoki poziom i doskonale
nie według dobrych wzorów, winny być ambicją i ce
lem nas wszystkich - we wspólnym interesie. Polskie 
Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych nadaje mu przy 
tym szlachetny charakter. 
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