
Med. Weter. 2016, 72 (2), 137-139 137

Ex funebri charta

W dniu 25 marca 2015 r. zmarł w wieku 95 lat prof. 
dr hab. dr h.c. mult. Stanisław Wołoszyn, wieloletni 
kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób 
Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Profesor był wieloletnim nauczycielem akade-
mickim Wydziału Weterynaryjnego początkowo 
w Wyższej Szkole Rolniczej, a następnie w Akademii 
Rolniczej w Lublinie. Był leka-
rzem weterynarii, profesorem 
i dziekanem, człowiekiem, który 
całe swoje zawodowe życie zwią-
zał i poświęcił lubelskiej Alma 
Mater, wpisując się trwale w hi-
storię Uczelni i macierzystego 
Wydziału.

Profesor Wołoszyn był człowie-
kiem niepospolitym, wybitnym 
uczonym, nauczycielem i wy-
chowawcą wielu pokoleń lekarzy 
weterynarii, zaangażowanym spo-
łecznikiem, osobą obdarzoną wy-
jątkowym taktem i życzliwością.

Biografia Profesora, podob-
nie jak wielu Polaków rocznika 
„dwudziestego” była barwna 
i wypełniona wydarzeniami o du-
żym ładunku emocjonalnym. 
Wiele z nich, zwłaszcza z okresu 
młodości, odcisnęło piętno na Jego osobowości, cha-
rakterze i postawie życiowej, utrwalając takie cechy, 
jak wierność słusznym zasadom, poszanowanie pracy, 
społeczne zaangażowanie i uczciwość.

Urodził się 11 października 1920 r. w Hucie Lu-
byckiej, w gminie Lubycza Królewska. Bezpośrednio 
przed wybuchem wojny uzyskał świadectwo dojrzało-
ści, ale wojna przerwała możliwość dalszego kształ-
cenia. W 1942 r. wstąpił w szeregi Armii Krajowej, 
w których pozostawał w czynnej służbie aż do września 
1945 r., uczestnicząc w licznych akcjach zbrojnych 
organizowanych przez oddziały AK na terenie po-
wiatów tomaszowskiego i lubaczowskiego. Po wojnie 
kontynuował naukę, podejmując studia na Wydziale 
Weterynaryjnym UMCS, które ukończył w 1950 r., 
uzyskując dyplom lekarza weterynarii. Zainteresowa-
nie wybranym zawodem połączył z pasją człowieka 
nauki. Będąc zaledwie w połowie toku studiów, jako 
student III roku, podjął się pełnienia obowiązków 
asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, a po 
uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę naukowo-dydak-
tyczną w Katedrze Epizootiologii, w której pracował 

nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę. Ten kie-
runek drogi zawodowej i późniejszej kariery nauko-
wej profesora Wołoszyna niewątpliwie związany był 
z osobą wybitnego uczonego i świetnego organizatora 
profesora Stanisława Krausa, pełniącego funkcję kie-
rownika Katedry Epizootiologii Wydziału lubelskiego 
oraz dyrektora Instytutu Weterynarii w Puławach. Pod 
jego okiem Profesor Wołoszyn konsekwentnie reali-

zował własny scenariusz rozwoju 
naukowego, znaczony licznymi 
osiągnięciami oraz zdobywaniem 
kolejnych stopni i tytułów nauko-
wych. W macierzystej Uczelni 
Profesor uzyskał w 1960 r. stopień 
doktora nauk weterynaryjnych, 
a w 1968 r. stopień doktora ha-
bilitowanego w dziedzinie epi-
zootiologii. W 1978 r. został Mu 
nadany tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego, a w 1988 r. tytuł 
profesora zwyczajnego w zakresie 
nauk weterynaryjnych. W tym 
samym roku Wyższa Szkoła We-
terynaryjna w Koszycach nadała 
Profesorowi zaszczytny tytuł 
doktora honoris causa jako wyraz 
uznania dla wieloletniej współpra-
cy naukowej oraz dbałości o pod-
trzymywanie więzów przyjaźni 

i kultywowanie akademickich tradycji. W roku 2009 
z woli Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-
nie oraz Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej tę 
najwyższą godność akademicką przyznała Profesorowi 
jego macierzysta, lubelska Alma Mater.

Wieloletni okres pracy zawodowej profesora 
Wołoszyna w Katedrze Epizootiologii wypełniony 
był licznymi twórczymi dociekaniami naukowymi 
i badaniami eksperymentalnymi, czego efektem jest 
liczący 124 pozycje dorobek naukowy, obejmujący 
głównie prace oryginalne oraz artykuły przeglądowe 
publikowane w renomowanych czasopismach nauko-
wych. W swoich badaniach Profesor starał się zawsze 
podążać z duchem czasu, śledząc i wykorzystując 
najnowsze osiągnięcia naukowe. Jednocześnie jednak 
dorobek naukowy Profesora tematycznie zawsze był 
ściśle powiązany z praktyką lekarsko-weterynaryjną 
i dotyczył aktualnych i istotnych problemów z zakresu 
chorób zakaźnych zwierząt.

Analizując całokształt działalności naukowo-badaw-
czej profesora Wołoszyna, można wyodrębnić w nim 
trzy ważniejsze okresy. W pierwszym etapie pracy za-
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wodowej zajmował się On głównie chorobami zakaź-
nymi przychówka. Efektem prowadzonych badań było 
opisanie po raz pierwszy na świecie etiopatogenezy 
paciorkowcowego zapalenia naczyń chłonnych źrebiąt 
oraz opracowanie skutecznej metody terapii i profilak-
tyki tej choroby. Badania te stworzyły racjonalne pod-
stawy zwalczania tych zakażeń w kraju i przyczyniły 
się do ostatecznej likwidacji choroby. Kolejny etap 
pracy naukowej obejmował badania z zakresu bruce-
lozy bydła. Były one ukierunkowane na poznanie oraz 
ocenę zjawisk immunologicznych u bydła naturalnie 
zakażonego brucelozą i szczepionego przeciwko tej 
chorobie. Profesor wykazał istotną rolę mechanizmów 
komórkowych w kształtowaniu odporności poszcze-
piennej oraz opracował skuteczną metodę serologicz-
nego różnicowania zwierząt immunizowanych oraz za-
każonych w warunkach naturalnych. Proporcjonalnie 
najwięcej czasu w swojej karierze naukowej Profesor 
poświęcił badaniom z zakresu mikologii wetery-
naryjnej. Badania w tej dziedzinie, zainicjowane 
jeszcze w 1965 r., prowadzone były nieprzerwanie 
aż do przejścia na emeryturę. Dotyczyły one między 
innymi: grzybic narządowych koni, wywoływanych 
przez Histoplasma farciminosum, zapaleń gruczołu 
mlekowego bydła powodowanych przez drożdżaki 
oraz, w najszerszym zakresie, grzybic skóry bydła, 
koni, lisów hodowlanych i królików. W badaniach 
tych wyizolowano oraz scharakteryzowano czynniki 
etiologiczne trychofitoz zwierząt gospodarskich, do-
konano oceny zjawisk immunologicznych w przebiegu 
zakażeń naturalnych i doświadczalnych oraz opraco-
wano pierwsze krajowe preparaty przeciwgrzybicze 
i szczepionki przeznaczone do leczenia miejscowego 
oraz wakcynoterapii i profilaktyki swoistej. Przez 
dziesięciolecia stworzona i kierowana przez Profesora 
Klinika Chorób Zakaźnych pełniła funkcję uznanego 
krajowego centrum diagnostyki, profilaktyki i terapii 
dermatomikoz zwierząt gospodarskich i towarzyszą-
cych, natomiast Profesora powszechnie uznawano za 
twórcę polskiej szkoły mikologii weterynaryjnej oraz 
lidera w tej dziedzinie w skali krajowej i europejskiej.

Niezależnie od badań z zakresu mikologii wete-
rynaryjnej prowadził szeroką współpracę z innymi 
ośrodkami naukowymi, terenową służbą weterynaryjną 
oraz z jednostkami krajowego przemysłu biowetery-
naryjnego. Praktycznym efektem tej współpracy było 
wdrożenie do produkcji atenuowanych szczepionek 
przeciwko leptospirozie świń i lisów oraz opracowanie 
doświadczalnych serii biwalentnej szczepionki prze-
ciwko zakaźnemu zanikowemu zapaleniu nosa świń.

Poza działalnością naukowo-badawczą należy pod-
kreślić także dorobek edytorski Profesora, osiągnięcia 
w kształceniu młodej kadry naukowej oraz działalność 
organizacyjną. Profesor był współautorem 7 podręcz-
ników akademickich, dwóch skryptów oraz autorem 
2 filmów dydaktycznych nt. grzybicy skóry bydła. 
Pełnił funkcję promotora w 6 przewodach doktorskich 

i opiekuna 1 przewodu habilitacyjnego. Spośród grona 
najbliższych współpracowników Profesora 4 doktorów 
habilitowanych uzyskało tytuły naukowe profesora 
nauk weterynaryjnych oraz stanowiska profesora 
zwyczajnego. Przez wiele lat Profesor był członkiem 
Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Medycyna 
Weterynaryjna”, a w latach 1985-1989 członkiem Ko-
mitetu Redakcyjnego kwartalnika „Polskie Archiwum 
Weterynaryjne”.

Profesor Wołoszyn zawsze wykazywał duże zaanga-
żowanie w działalności organizacyjnej na rzecz macie-
rzystego Wydziału i Uczelni. Od 1968 r. aż do przejścia 
na emeryturę pełnił nieprzerwanie funkcję Kierownika 
Katedry Epizootiologii z dołączoną w późniejszym 
okresie w ramach reorganizacji Kliniką Chorób Za-
kaźnych. Dzięki staraniom Profesora zorganizowana 
została od podstaw działalność usługowa i konsul-
tacyjna Kliniki, co przyczyniło się do właściwego 
praktycznego szkolenia studentów w ramach staży 
klinicznych oraz umożliwiło podjęcie szeroko zakro-
jonej współpracy z terenowymi lekarzami weterynarii. 
W latach 1970-1973 Profesor pełnił dodatkowo funkcję 
dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, 
kierując w tym okresie zespołem pracowników na-
ukowych reprezentujących wiele dyscyplin z zakresu 
nauk przedklinicznych i klinicznych. W latach 1969- 
-1970 był prodziekanem Wydziału Weterynaryjnego, 
a w latach 1972-1988 przez 5 kolejnych kadencji 
pełnił funkcję dziekana Wydziału. Fakty te świadczą 
nie tylko o nieprzeciętnym talencie organizatorskim 
Profesora, ale są także odzwierciedleniem zaufania dla 
Jego osoby ze strony społeczności akademickiej. Od 
1970 r. przez wiele lat był członkiem Rady Naukowej 
ówczesnego Instytutu Weterynarii w Puławach, nato-
miast w latach 1982-1988 pełnił funkcję jej przewodni-
czącego. W latach 1972-1989 był członkiem Komitetu 
Nauk Weterynaryjnych PAN, w którym sprawował 
funkcję przewodniczącego Sekcji Chorób Zakaźnych 
i Inwazyjnych. W tym okresie dał się poznać jako ak-
tywny propagator idei popularyzacji wyników badań 
naukowych, czego wyrazem było zorganizowanie 
4 sesji naukowych, na których prezentowane były 
osiągnięcia naukowe z dziedziny mikrobiologii i nauk 
pokrewnych. Działalność Profesora jako nauczyciela 
akademickiego zawsze zyskiwała uznanie nie tylko 
władz Uczelni, ale także studentów, którzy trzykrotnie 
uhonorowali Go zaszczytnym studenckim tytułem 
„Homo Didacticus”.

Wyrazem uznania władz państwowych dla wielo-
kierunkowej działalności naukowej i dydaktycznej 
Profesora Wołoszyna było odznaczenie Go Złotym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Był On także laureatem 
indywidualnej nagrody I stopnia Ministra Edukacji 
Narodowej za całokształt działalności naukowej, dy-
daktyczno-wychowawczej i organizacyjnej.
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Doświadczenia wojenne Profesora, a zwłaszcza 
służba w Armii Krajowej sprawiły, że w niepodle-
głej Polsce bez wahania podjął trud pracy społecznej 
na rzecz licznych organizacji pożytku publicznego, 
zwłaszcza kombatanckich. Był aktywnym członkiem 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Był 
także założycielem Okręgu Lublin tej organizacji 
oraz pełnił początkowo funkcję sekretarza Okręgu, 
natomiast od 1991 r. piastował urząd Prezesa Zarządu 
Okręgu Lublin. Dla współcześnie żyjących Profesor 
pozostawał żywą historią lat okupacji, działalności 
konspiracyjnej i walki o niepodległość. Dążąc do 
utrwalenia w świadomości potomnych ważnych wyda-
rzeń historycznych, Profesor czynnie włączał się w or-
ganizację sesji naukowych poświęconych działalności 
AK i WiN, a także był inicjatorem ufundowania licz-
nych tablic pamiątkowych i pomników poświęconych 
poległym i pomordowanym żołnierzom Armii Krajo-
wej oraz jej dowódcom. Za działalność konspiracyjną 
został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Odznaką akcji 
„Burza” oraz Odznaką Weterana Walk o Niepodle-
głość. Społeczna działalność Profesora w Światowym 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej została wyróżniona 
poprzez przyznanie Mu Złotej Odznaki Światowego 
Związku Żołnierzy AK, Medalu „Pro Memoria”, 
Srebrnej Odznaki za Zasługi dla Obronności Kraju 
oraz Orderu „Polonia Mater Nostra Est”.

W dziedzictwo profesora Wołoszyna wpisuje się 
blisko 45 lat nieprzerwanej pracy zawodowej oraz dzia-
łalności organizacyjnej i administracyjnej w struktu-
rach lubelskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
i Uczelni. W Zmarłym społeczność akademicka 
Wydziału i Uniwersytetu straciła człowieka postrzega-
nego jako postać wyraźnie rozpoznawalna w środowi-
sku akademickim i naukowym, obdarzonego szczegól-
ną charyzmą, cieszącego się szacunkiem i autorytetem 
tak wśród współpracowników, jak i studentów, osobę 
o otwartym sercu, pełną wewnętrznej harmonii, spoko-

ju i poczucia humoru. Dla współpracowników Profesor 
zawsze będzie stanowił wzór uczonego wielkiego 
formatu i wspaniałego nauczyciela akademickiego, 
człowieka prawego charakteru, wyrazistych norm 
etycznych i zasad moralnych.

31 marca 2015 r. w skupieniu i zadumie pożegna-
liśmy Profesora Stanisława Wołoszyna na lubelskim 
cmentarzu przy ul. Lipowej. Ceremonię na cmentarzu 
poprzedziła msza święta odprawiona w lubelskim 
Kościele Garnizonowym. W uroczystości pogrzebowej 
odbywającej się w asyście kompanii honorowej Wojska 
Polskiego i orkiestry wojskowej obok najbliższej ro-
dziny Profesora uczestniczyli przedstawiciele władz 
Uniwersytetu i Wydziału, społeczność akademicka, 
byli żołnierze Armii Krajowej zrzeszeni w Światowym 
Związku Żołnierzy AK, młodzież szkół województwa 
lubelskiego, którym ten Związek patronował oraz licz-
nie przybyli współpracownicy i przyjaciele. Odszedł 
skromnie, tak jak żył. Profesor nigdy nie zabiegał 
o zaszczyty, nagrody i sławę, chociaż na nie zasługiwał. 
Los był dla Niego łaskawy – odszedł dobrze, tak jak 
chciał. Pozostanie po Nim wspomnienie jako o czło-
wieku wyjątkowym, prawym, uczciwym i skromnym, 
ale nie tylko.

Ludzie odchodzą, ale pozostawiają po sobie trwałe 
i nieprzemijające dzieła, o których Horacy tak pisał:

Stawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu. 
Od królewskich piramid sięgający wyżej; 
Ani go deszcz trawiący, ani Akwilony 
Nie pożyją bezsilne, ni lat niezliczony szereg…

(Horacy – Oda III, 30 – Exegi monumentum aere perennius)
Pan Profesor Stanisław Wołoszyn będzie pośród 

nas, dopóki pamięć o Nim i Jego dokonaniach będzie 
żywa. Będziemy Go wspominać jako wspaniałego, 
szlachetnego człowieka i nauczyciela, wymagającego 
w stosunku do siebie, wyrozumiałego dla innych, cier-
pliwego, chętnie służącego swoim doświadczeniem, 
radą i pomocą.

Cześć Jego Pamięci!
prof. dr hab. Zbigniew Grądzki


