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| Profesor zwyczajny dr habil. Józef Kulczycki 
Członek Honorowy Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN 

Dlugoletni Przewodniczący Komitetu 
Nauk Weterynaryjnych, wybitny chi- 

rurg weterynaryjny, uczony, który wy- 
Wark duży wpływ na kształtowanie się 

wiedzy pokoleń lekarzy weterynarii, 
prof. dr Józef Kulczycki należy do gro- 
ha profesorów cieszących się najwyż- 
Szym szacunkiem swych uczniów i ko- 
legów. 

Urodził się w roku 1888 w Krakowie. 
py nia odbył w Uczelni Weterynaryjnej 
w Wiedniu uzyskując dyplom lekarza 

weterynarii w 1912 roku. W pierwszym 
za nastoletnim okresie działalności 
związany | i haukowej prof. Kulczycki 

Wojskow, był z wojskiem pracując w 

Kon: wych  Ośrodkach Leczniczych 
rum a ga pni w Wojskowym Cen- 
zyinego, ań i Wyszkolenia Weteryna- 

WDRO którym był początkowo kie- 
dantem m kliniki, a później Komen- 

ть wymienionego Centrum. W tym 
slady BOE ola wiedzę i wymieniał po- 
7 Wata a o w licznych kontaktach 
staże ; мы za granicą odbywając 

Włoszech lzytując uczelnie we Francji, 
ci iB » па Węgrzech, w Danii, Szwe- 

elgii. 

demi at weterynarii uzyskał w Aka- 
1926 » eterynaryjnej we Lwowie w 

Weterynarię gą to BI się na Wydziale 
o w 1934 m s sytetu Warszawskie- 

turgi; operacyjne: ując wykłady z chi- 

ficznej. Jnej i anatomii topogra- 

w czasie osta 
gh Wojska 
gz, Чай został o 
U Akademickie 

tniej wojny, będąc w sze- 
Polskiego w Wielkiej 
ddelegowany do Komi- 
h Studiów Med. Wete- 

rynaryjnej szkolącej odkomenderowa- 

nych z wojska studentów weterynarii 

pod patronatem i w pomieszczeniach 

Royal (Dick) Veterinary College w 

Edynburgu. W tym samym czasie pro- 

wadził zlecone wykłady z rentgenologii 

dla studentów brytyjskich. 

Po zakończeniu działań 

prof. Kulczycki niezwołcznie wrócił do 

kraju uczestnicząc w odtworzeniu Wy- 

działu Weterynaryjnego Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

W roku 1948 otrzymał tytuł profesora 

nadzwyczajnego, a w 1956 profesora 

zwyczajnego przez wiele lat kierując 

Katedrą Chirurgii. 

Od 1957 r. przez 12 lat prof. Kulczycki 

był Przewodniczącym Komitetu Nauk 

Weterynaryjnych PAN przyczyniając się 

w dużym stopniu do koncentracji badań 

naukowych na wybranych problemach 

ważnych dla gospodarki narodowej i do 

koordynacji tych badań. Pod przewod- 

nictwem prof. Kulczyckiego Komitet 

zorganizowal wiele konferencji i sym- 

pozjow dla wymiany myśli naukowej 

i pogłębienia wiedzy. 

Działalność prof. Kulczyckiego była 

wysoko oceniana, czego wyrazem są licz- 

ne nagrody i odznaczenia. W roku 1951 

został członkiem-korespondentem War- 

szawskiego Towarzystwa Naukowego, W 

roku 1953 otrzymał naukową Nagrodę 

Państwową, a później został członkiem 

honorowym _ Polskiego Towarzystwa 

Nauk Weterynaryjnych. Otrzymał Złoty 

Krzyż” Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu 

Odrodzenia Polski oraz Medal Dziesię- 

ciolecia. 

wojennych
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Swoją działalnością publikacvjną i dy- 

daktyczną (w latach 1924—1970 ogłosił 

47 prac, w tvm 3 podręczniki z dziedźi- 

ny chirurgii operacyjnej i diagnostyki 

chirurgicznej) prof. Kulczycki pizyczy- 

nił się do upowszechnienia wielu ope- 

racji brzusznych u dużych i małych 

zwierząt. Udoskonalił technikę zabie- 

oów z zakresu: dentystyki, operacji dy- 

chawicy świszczącej i przepuklin. Wpro- 

wadził również istotne udoskonalenia w 

technice usuwania jajników, usuwania 

kamieni pęcherzowych i technice zabie- 

oów wykonywanych przy różnych scho- 

rzeniach kopyt. W okresie powojennym 

opisał własną metodę rumenotomii, któ- 

ra stała się powszechnie stosowanym za- 

biegiem w praktyce terenowej. 

Caly ten olbrzymi, oryginalny i cenny 

dorobek naukowy oraz wieloletnie doś- 

wiadczenie złożyły się na powstanie 

uwzech dzieł podręcznikowych prof. Kul- 

czyckiego — pierwszych oryginalnych 

podręczników chirurgii weterynaryjnej 

w języku polskim oraz wydanej w 1970 

r. „Diagnostyki chirurgicznej zwierząt 

domowych". 

Jerzy Preibisch


