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Ex funebri charta

Profesor Krzysztof Henryk Świeżyński urodził 
się 15 września 1925 r. w małej miejscowości Sła- 
wacinek, powiat Biała Podlaska, obecnie wojewódz-
two lubelskie. Tuż przed wybuchem II wojny świato-
wej ukończył szkołę podstawową. Wojna przerwała 
naukę w gimnazjum, ale staraniem rodziny podczas 
okupacji ukończył Szkołę Rolniczą pierwszego stopnia 
inż. Stanisława Wiśniewskiego, a następnie Liceum 
Rybackie prof. Franciszka Staffa 
w Warszawie. W 1942 r., ma-
jąc 17 lat, wstąpił do Armii 
Krajowej i jako żołnierz zgru-
powania „Żubr” XXII obwodu 
„Żywiciel” aktywnie uczestni-
czył w ruchu oporu. Pod koniec 
wojny, po zajęciu terenów przez 
armię sowiecką w lipcu 1944 r., 
podczas pobytu na wakacjach 
u rodziców w Klementowicach 
(województwo lubelskie) prze-
żył dramatyczne wydarzenia 
związane z aresztowaniem ojca 
i wyrzuceniem matki z domu.

Studia weterynaryjne Profe-
sor rozpoczął już w listopadzie 
1944 r. na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Wybór kierunku studiów był 
w pełni świadomy i stanowił 
kontynuację tradycji rodzinnych 
zainteresowania naukami biolo-
gicznymi, bowiem oboje rodzice byli absolwentami 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i posiadali 
wykształcenie rolniczo-ogrodnicze. Wraz z otwarciem 
Wydziału Weterynaryjnego w Warszawie przeniósł się 
na Uniwersytet Warszawski i tu w 1949 r. uzyskał tytuł 
zawodowy lekarza weterynarii.

Karierę zawodową Profesor Świeżyński rozpoczął 
w 1946 r., jeszcze jako student III roku, obejmując sta-
nowisko młodszego asystenta w ówczesnym Zakładzie 
Anatomii Prawidłowej, którym kierował profesor 
Kazimierz Krysiak. Z tą placówką, na przestrzeni lat 
zmieniającą nazwę i miejsce w strukturach Wydziału, 
był związany przez okres całej swojej działalności 
zawodowej. Uzyskał w niej kolejne stopnie naukowe: 
w 1961 r. doktora, a w 1967 r. doktora habilitowanego 
nauk weterynaryjnych. W 1991 r. na wniosek Rady 
Wydziału Weterynaryjnego i Senatu SGGW nadano 
Mu tytułu profesora nauk weterynaryjnych. W la-
tach 1982-1993 pełnił funkcję kierownika Katedry 
Anatomii Zwierząt. W 1994 r. otrzymał stanowisko 

profesora zwyczajnego, na którym pozostawał do 
przejścia na emeryturę w 1995 r.

W karierze zawodowej Profesora Świeżyńskiego 
należy przede wszystkim wyraźnie podkreślić Jego 
emocjonalny związek z Katedrą i procesem dydak-
tycznym. Szczególnie wiele wysiłku i osobistego 
zaangażowania włożył w jej odbudowę i organizację. 
Radykalne, bezkompromisowe postępowanie, wyra-

żane poglądy nie zawsze łączyły 
się z aprobatą otoczenia. Przy-
kładem jest powołanie Profesora, 
w początkach lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, na rok do służ-
by wojskowej. Zważywszy na 
pewne niedoskonałości fizyczne, 
zresztą traktowane przez samego 
zainteresowanego z dużym dy-
stansem i powszechnie znanym 
swoistym humorem, fakt ten 
nawet dziś budzi zdumienie.

Dorobek naukowy Profesora 
Krzysztofa Świeżyńskiego obej-
muje około 140 pozycji piśmien-
niczych. Badania, które prowa-
dził dotyczyły trzech głównych 
kierunków. Pierwszy z nich to 
anatomia żubra. Wśród licznych 
publikacji odnoszących się do 
tego gatunku zwierząt wymienić 
należy przede wszystkim dwie 
potężne, wymagające ogromu 

pracy preparatorskiej, monografie będące podstawą 
do uzyskania kolejnych stopni naukowych. Doktora 
– na podstawie dysertacji pt. „The skeletal muscu-
latural system of the European bison, Bison bonasus 
(Linnaeus 1758)”, wykonanej pod kierunkiem prof. 
K. Krysiaka oraz doktora habilitowanego w oparciu 
o dorobek i rozprawę pt. „The male reproductive 
organs of the European bison”. Kolejny kierunek 
badań dotyczył morfologii zwierząt dawnych epok. 
Archeozoologia stała się dyscypliną, której poświęcił 
dużą część swoich badań. Ich zakres i wyniki powo-
dują, że został uznany za niekwestionowany autorytet 
w identyfikowaniu wykopaliskowych szczątków zwie-
rzęcych, stając się godnym następcą swojego mentora, 
jakim był profesor Krysiak. Osobnym kierunkiem, 
prowadzonym równolegle do wymienionych, była 
morfologia zwierząt domowych w aspekcie użytko-
wania i badań biometrycznych. Z dużym uznaniem 
spotkała się seria publikacji poświęconych morfologii 
bydła z przerostem mięśniowym czy też cykl prac słu-
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żących wykorzystaniu elementów biometrii w ocenie 
przydatności koni do wyczynu sportowego. Wyniki 
swoich obserwacji prezentował również na licznych 
krajowych i, co niezwykle rzadkie dla ówczesnych 
czasów, także międzynarodowych konferencjach na-
ukowych. Był także współautorem fundamentalnego, 
powszechnie uznanego, podręcznika akademickiego 
z anatomii zwierząt. Powierzano Mu wielokrotnie 
funkcje recenzenta w przewodach habilitacyjnych 
i doktorskich, opiniował wnioski o nadanie tytułu 
naukowego bądź powoływanie na stanowisko profe-
sora, pełnił również funkcje promotora honorowego 
w postępowaniu o nadanie godności doktora honoris 
causa SGGW. Dzięki nawiązanej współpracy odbył 
wielomiesięczny staż w Cornell University, dokąd 
potem był zapraszany, jako visiting professor. Należy 
podkreślić, że dzięki Jego wsparciu z tej drogi skorzy-
stali również inni pracownicy Katedry.

Profesor brał także czynny udział w pracach to-
warzystw naukowych. W kraju przede wszystkim 
w Polskim Towarzystwie Anatomicznym i Polskim 
Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych. W ostatnio 
wymienionym pełnił liczne funkcje: sekretarza, wice-
prezesa i prezesa Zarządu Głównego. Za zasługi dla 
tego Towarzystwa obdarzono Go godnością członka 
honorowego i wyróżniono odznaką „Zasłużony dla 
Nauk Weterynaryjnych”.

W trakcie swojej pracy zawodowej pełnił szereg 
funkcji, wiele z wyboru. Był członkiem Komitetu Nauk 
Weterynaryjnych, Komitetu Nauk Zoologicznych Pol-
skiej Akademii Nauk, Komisji Ochrony Zwierząt Pań-
stwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Programowej 
„Medycyny Weterynaryjnej”, Międzynarodowej Ko-
misji ds. Mianownictwa Anatomicznego Światowego 
Stowarzyszenia Anatomów Weterynaryjnych, a także 
założycielem i członkiem Rady Fundacji Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia.

Dla wielu pokoleń studentów, nie tylko weterynarii, 
pozostanie w pamięci przede wszystkim, jako wyjąt-
kowy nauczyciel anatomii zwierząt. Był cenionym 
i lubianym przez młodzież akademicką wychowawcą, 
który wykształcił wiele pokoleń lekarzy weterynarii. 
Kochał młodzież i starał się przy pomocy prostych 
metod rozwijać wyobraźnię słuchaczy w celu zrozu-
mienia skomplikowanych treści prowadzonych przez 
Niego ćwiczeń i wykładów. Obdarzony swoistym hu-
morem, w prosty sposób rozładowywał niezręczne dla 
studentów sytuacje. Talent dydaktyczny Profesora był 
doceniany zarówno przez studentów, jak i współpra-
cowników. Wielu uczyło się od niego trudnego zawodu 
nauczyciela akademickiego, a wszyscy okazywali 
Mu szacunek za wiedzę i ogromne zaangażowanie 
dydaktyczne.

Za wieloletnią, różnokierunkową, działalność został 
odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Hono-
rową Odznaką „Zasłużony dla SGGW”.

Za działalność w ruchu oporu otrzymał Medal za 
Warszawę 1939-1945 oraz Krzyż Armii Krajowej. 
Był również wielokrotnym laureatem nagród Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora SGGW.

Zapamiętamy Pana Profesora jako wybitnego na-
ukowca, wychowawcę i nauczyciela akademickiego. 
Człowieka oddanego nauce i środowisku akade-
mickiemu, dążącego do poznania naukowej prawdy 
i stawiającego na rozwój młodego pokolenia współpra-
cowników oraz studentów. Zachowamy Pana Profesora 
w pamięci jako osobę niezwykle prawą, skrupulatną 
oraz dociekliwą, stawiającą dobro Katedry, Wydziału 
i Uczelni na pierwszym planie. Był znaną postacią 
w środowisku lekarzy weterynarii, w akademickich 
ośrodkach w kraju i zagranicy oraz Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego.
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