JUBILEUSZ CZTERDZIESTOLECIA PRACY NAUKOWEJ
PROFESORA DOKTORA NAUK WITOLDA STEFAŃSKIEGO
CZŁONKA RORESP. PAN
UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA W POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W dniu 13 lutego 1956 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zebrali się w liczbie ok. 100 osób przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk,
Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ministerstwa Oświaty, Minister,s twa Rolnictwa, Ministerstwa PGR,
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wielu innych instytucji naukowych dla uczczenia jubileuszu prof. Witolda S t ef a ń ski ego, członka Prezydium PAN, przewodniczącego Komitetu
Parazytologicznego PAN, czynnego członka wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych oraz najwybitniejszego współczesnego
parazytologa Polski.
Uroczyste posiedzenie w imieniu Komitetu Organiz.a cyjnego otworzył
prof. dr W. L. Wiś n ie wski powołując do Prezydium, obok Jubilata,
przedstawicieli najważniejszych reprezentowanych instytucji. Jako
pierwszy zabrał głos prof. dr Jan D em bo w s ki, Prezes PAN, który
scharakteryzował działalność naukową prof. St ef a ń s ki e g o. (Pełny
tekst przemówienia podajemy w niniejszym zeszycie).
W dalszym ciągu prof. W i ś n i e w s k i odczytał niektóre tylko (27)
z licznych, nadesłanych z całego kraju, listów i depesz gratulacyjnych.
Między innymi depesza Prezesa Pol. Tow. Parazytologicznego w imieniu
członków brzmiała następująco:

,,Polskie Towarzystwo Parazytologiczne składa swemu wybitneCzłonkowi założycielowi, w uroczystym dniu obchodzonego
przezeń Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej, wyrazy głębokiego
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Podczas uroczystości jubile uszow e j prof. dr J . Dembowski, Prezes PAN, dekoruje
prof. dr W. Stefańskiego orde rem „Sztandar Pracy·· I klasy. Po prawej 5tronie stoi
pmf. dr H . .Szwejkowski, Prezes Pol. Tow. Pa•razytolog•icznego.

Uro,czys,to,ść Ju,bLlenszowa na Wydzia.Je Weteryna,ryjnym SGGW. Od lewej stoją:
prof. d:r J. Hay dz1iekan Wydz. Wet. SGGW, prof. dr W. S,tefońs:ki, ob. J. Stefańska,
pr,f'. dr K. K·r ysiak rektor SGGW.
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hołdu i uznania za tak żywą i owocną działalność na polu badań
parazytologicznych. Wkład naukowy i organizacyjny wniesiony
przez Ciebie Czcigodny Jubilacie w polską parazytologię stanowić
będzie zawsze prżedmiot chluby dla Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, które szczyci się tym, że ma Cię w swoim gronie.
Przesyłając Ci Czcigodny Jubilacie najserdeczniejsze życzenia
dalszych osiągnięć naukowych - Polskie Towarzystwo Parazytologiczne pragnie Ci jednocześnie donieść, że rozbudzone przez Ciebie
w tak szerokim ·zakresie w naszym kraju zainteresowania badaniami
parazytologicznymi zapewniają Ci trwałą pamięć wśród grona tych
przyrodników, lekarzy i lekarzy weterynaryjnych, którzy pociągnię
ci Twoim przykładem podjęli pracę nad poznaniem fauny pasoży
tów występujących na terenie naszego kraju, nad ich zwalczaniem
i nad zapobieganiem wywoływanym przez nie chorobolll ludzi
i zwierząt".

Rozwój i osiągnięcia weterynaryjnej szkoły parazytologicznej prof.
S t e f a n s ki e g o omówił w obszernym referacie doc. dr E. Ż a r n ow s k i, kierownik Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych WSR
w Lublinie, jeden z najstarszych uczniów i współpracowników Jubilata.
(Wb. zeszycie zamieszczamy tekst referatu z małymi skrótami).
Prezes PAN, prof. dr J. Dembowski, udekorował Jubilata orderem „Sztandar Pracy" I klasy, który przyznała mu Rada Państwa w uznaniu dużych zasług.
Na zakończenie prof. Stef a ń ski w serdecznych i prostych sło
wach podziękował za zaszczyty i uznanie, jakie go spotykają, oraz streś•
cił samokrytycznie swoją działalność.
Po części oficjalnej zebrani udali się na „lampkę wina", gdzie w bardzo serdecznej i przyjacielskiej atmosferze wspominano wiele fragmentów z życia i działalności Jubilata od Jego czasów studenckich, poprzez
ciężki okres okupacyjny, aż do ostatnich czasów.
Zbigniew Kozar
UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA NA WYDZIALE WETERYNARYJNYM SGGW

Czterdziestolecie pracy naukowej prof. dr Witolda St e fa ń s ki e g o
Weterynaryjnego SGGW. Z Wydziałem tym
bowiem łączy się jak najściślej osoba Jubilata.
Dnia 19 grudnia 1955 r. odbyła się skromna, ale podniosła uroczystość
zorganizowana przez pracowników Wydziału w celu ui::zczenia zasług
Jubilata dla nauki polskiej. Na uroczystość przybyli: Jubilat wraz ze
swą Małżonką, władze uczelni z rektorem SGGW prof. dr K. Kry s i ak iem i dziekanem Wydz. Wet. prof. ·dr J . Ha y em na czele, pracownicy naukowi i administracyjni, rzesze studentów i absolwentów Wydziału oraz liczni zaproszeni goście.
stało się świętem Wydziału
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JUBILEUSZ PROF. STEFA~SKIEGO

Jubilata powitał w krótkich, serdecznych słowach dziekan Wydziału
Weterynaryjnego, a następnie udzielił głosu prof. dr B. Gutowskiemu, który w swym referacie nakreślił sylwetkę prof. S t ef a ń s ki ego jako naukowca i obywatela. O zasługach Jubilata dla polskiej weterynarii i o związka.ch łączących Jego osobę z Wydziałem Weterynaryjnym SGGW mówił następnie prodziekan, prof. dr H. S z w ej k o w s ki.
Podkreślił on w swym przemówieniu wielki wkład pracy prof. St e fa ń
s k i e g o nie tylko w parazytologię weterynaryjną, ale również i w ogólną organizację szkolnictwa weterynaryjnego i służby weterynaryjnej
w Polsce.
Rekrt:or SGGW prof. dr K. Krysi a k przedstawił zasługi Jubilata dla
uczelni, podkreślając nie często spotykany fakt, że spośród profesorów,
docentów, adiunktów i asystentów uczelni, a zwłaszcza Wydziału Weterynaryjnego, wielu jest uczniami prof. Stef a ń ski ego, dla których
Jubilat jest wzorem człowieka i naukowca.
W imieniu szkoły parazytologii weterynaryjnej, stworzonej przez Jubilata, serdeczne życzenia dalszej owo.cnej pracy oraz osobistego szczęś
cia złożył doc. dr E. Z ar n o w s ki. Podobne życzenia w imieniu pomocniczych pracowników naukowych Wydz. Wet. SGGW złożył Jubilatowi adiunkt W. S t e fa n i a k, a w imieniu pracowników admińistra
cyjnych - jeden z najstarszych pracowników Wydziału - ob. Piotr
Zarzycki.
Z kolei. zabrał głos dr K. M o r a w s ki, aby w imieniu lekarzy weterynaryjny.eh, uczniów prof. St ef a ń s k i e g o, pracujących w terenie, złożyć okoliczności-owe życzenia Jubilatowi. W serdecznych sło
wach mówca podkreślił silną więź łączącą prof. ·s t e f a ń s k i e g o Ż le•
karzami-praktykami. Dla nas wszystkich - powiedział dr K. Mo r a ws ki - Jubilat jest wzorem umiejętnego wiązania teorii z praktyką, jest
wzorem naulmwca spieszącego zawsze z pomocą praktyce terenowej, nie
szczędzącego swego ,cennego czasu i wysiłku dla stałego podnoszenia
kwalifikacji terenowej służby weterynaryjnej.
Szczególnie serdecznie brzmiały słowa życzeń, składane Jubilatowi
przez delegację studentów Wydziału. Przy wręczaniu Mu wiązanki kwiatów zapewnili oni, że biorąc za wzór do naśladowania Jego życie i pracę,
będą nie tylko na studiach, ale i następnie po ich ukończeniu, w swej
pracy zawodowej wcielać w ży.cie te zasady, których własnym przykła
dem uczy ich dostojny Jubilat.
Na zakończenie uroczystości zabrał głos Jubilat. Ze wzruszeniem po- .
dziękował On organizatorom uroczystości i wszystkim przybyłym za
okazaną Mu sympatię i zapewnił zebranych, że świadomość zrozumienia
przez najbliższych współpracowników i przez ogół lekarzy weterynaryjnych roli, jaką odegrał w polskiej nauce, a w szczególności w weterynarii, stanie się jeszcze jednym powai.nym bodż,cem dodającym . sił do
dalszej, wy•tężonej pracy dla dobra polskiej weterynarii.
Po zakończeniu oficjalnej uroczystości, Rada Wydziału Weterynaryjnego SGGW podejmowała Jubilata i Jego Małżonkę lampką wina.
Stefan

Tarczyński

